
ЧЕТВЪРТЪК, 20 ЯНУАРИ 2011 г.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: MIGUEL ANGEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

(Заседанието се открива в 9,00 ч.)

2. Внесени документи: вж. протокола

3. Доклад за политиката на конкуренция за 2009 година (разискване)

Председател.   – Първата тема е докладът на г-н Eppink, от името на комисията по
икономически и парични въпроси, относно доклада за политиката на конкуренция за
2009 година (2010/2137(INI)) (A7-0374/2010).

Derk Jan Eppink,    докладчик. – Г-н председател, напоследък конкуренцията често се
счита за понятие, което прави живота труден. Някои предпочитат приятни спогодби и
благоприятни задкулисни споразумения като защита срещу жестокия свят на глобалната
конкуренция. Но, г-н член на Комисията, конкуренцията не е разрушителят, а спасителят
на европейската икономика. Европа е на кръстопът. Ще създаде ли тя трансферна икономика
с нисък растеж и голяма структурна безработица или ще има икономика на благоденствието,
която издържа теста на глобалната конкуренция?

Г-н член на Комисията, футболен отбор, който не е конкурентен, губи игра след игра.
Икономика, която не е конкурентна, губи инвестиции, работни места и накрая основата на
своите социални ангажименти. Откакто европейската политика на конкуренция е в
изключителната компетентност на Европейската комисия, Вие, г-н член на Комисията, или
по-скоро членът на Комисията Алмуния, когото Вие замествате, играе решаваща роля.

Тази седмица ООН публикуваха цифри върху чуждестранните преки инвестиции през
2010 г. САЩ са привлекли с 43% повече чуждестранни инвестиции, отколкото през 2009 г.
Чуждестранните преки инвестиции в Латинска Америка нараснаха с 21%, а в Азия – с 10%.
В Европейския съюз те намаляха с 20% – и защо? Парите отиват при действието. Очевидно
инвеститорите считат Европа за континент на бездействието, който генерира само цифри
на нисък растеж. Това показва, че Европейският съюз се изправя срещу дефицит на
конкуренция.

Г-н член на Комисията, Вие трябва да осигурите равнопоставени условия за
предприемаческата дейност в Европа, за да направим нашия континент годен за световна
конкуренция. Всички ние познаваме Китай.

Бих искал да привлека Вашето внимание към няколко аспекта на политиката на конкуренция
през 2009 г., много характеристики на която са очевидни днес. Основният въпрос сега са
последствията от масираната държавна помощ на финансовия сектор: държавите
разпределиха средства на данъкоплатците, за да предотвратят колапса на финансовия сектор.
Ако бяхме позволили срив на финансовия сектор, спестяванията и пенсиите на милиони
европейски граждани щяха също да се стопят. Но не можем да не отбележим, че държавната
помощ от такъв мащаб наруши конкуренцията. Ето защо това трябва да свърши колкото е
възможно по-скоро и парите да бъдат върнати на данъкоплатците в Европа.
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Г-н член на Комисията, в този смисъл моят пръв въпрос е колко временна е временната
рамка и как ще бъде преустановена? Надявам се, че ще обясните този въпрос от името на
члена на Комисият Алмуния.

Друг аспект е подкрепата на ликвидността на някои банки от страна на Европейската
централна банка, за да ги запази действащи. Признавам, че има взаимодействие между
паричната политика и политиката на конкуренция, но това взаимодействие наруши ли
конкуренцията? Това е моят въпрос.

Друг въпрос е пакета от правила за оттегляне на инвестициите. Работните критерии за
съкращения на фирми са достатъчно ясни и безпристрастни. Сега трябва да погледнем към
бъдещето – какво ще се случи, г-н член на Комисията? Държавите-членки отидоха твърде
далеч с рекапитализирането на финансовия сектор чрез частично или цялостно
национализиране на институциите с парите на данъкоплатците. Това ще трябва да бъде
обяснено. Но след като държавите-членки започнат да теглят от финансовите институции,
за да възстановяват своя частен статус, има опасност да оставят след себе си „зестра“, вид
сватбен подарък. „Зестрите“ могат да се използват да стабилизират позицията на финансовите
институции на частния пазар.

Това е проявление, което често забелязвахме в процеса на приватизация. Спомням си го
много добре в пощенския сектор. Правителствата подкрепиха своя доставчик на пощенски
услуги точно преди да навлезе на частния пазар. В писмо напомних на члена на
Комисията Алмуния за дългосрочното разследване на немския доставчик на пощенски
услуги. Комисията понастоящем започва и разследвания на английските, френски и
белгийски доставчици, тъй като тези пощенски пазари предстои да бъдат либерализирани
тази година.

Затова, г-н член на Комисията, моля Ви да бъдете внимателен към феномена на „зестрата“
във финансовия сектор. Предотвратяването на проблем е по-добре от изминаването на
дългия път на законодателно обезщетяване.

Благодаря Ви, г-н член на Комисията, както и на члена на Комисията Алмуния, за Вашето
съдействие, както и на службата на Генерална дирекция „Конкуренция“, която, доколкото
ми е известно, е една от най-добрите в Комисията.

Щефан Фюле,    член на Комисията – (EN) Г-н председател, от името на
заместник-председателя Алмуния, който няма възможност да бъде тук тази сутрин, бих
искал първо да благодаря на докладчика г-н Eppink за неговата работа относно доклада за
политиката на конкуренция за 2009 година. Бих искал също така да благодаря на
докладчиците от комисията по промишленост, изследвания и енергетика, комисията по
вътрешния пазар и защита на потребителите и комисията по транспорт, г-жа Koch-Mehrin,
г-н Buşoi и г-н Cramer.

Комисията приветства позитивния тон на доклада и подкрепата, изразена за нашите действия,
в областта на политиката на конкуренция през 2009 г. по-специално в контекста на
икономическата и финансова криза. Споделяме вашия възглед, че конкуренцията е
изключително важна за гарантирането на равнопоставеност на единния пазар и за
насърчаване на устойчиво излизане от кризата. Ето защо Комисията остава ангажирана да
прилага своята твърда позиция спрямо антиконкурентното поведение и сливанията.

Комисията отбелязва множеството искания за определени доклади или проучвания – повече
от 10. Не е осъществимо Комисията да изготви всички тези доклади, поради нашите
приоритети и ограничени ресурси. Но както заместник-председателят Алмуния съобщи в
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комисията по икономически и парични въпроси през ноември, Комисията ще анализира
последиците върху конкуренцията от мерките за временна държавна помощ, предприети
в контекста на кризата. Тази дейност ще бъде трудна, но кризата е възможност да научим
много, която просто не можем да пропуснем.

Второ, бих искал да кажа отново, че тези мерки са наистина временни. Комисията удължи
кризисната рамка за държавната помощ до края на 2011 г., тъй като икономическите
условия са все още несигурни. Но постепенното изтегляне от употреба на тези мерки вече
започна. Някои мерки бяха преустановени, а други бяха запазени при по-строги условия.

Трето, относно частното прилагане на правилата за конкуренция Комисията отбелязва
подкрепата на Парламента за създаването на европейски форум на колективно обезщетение
и неговото искане относно определено законодателство на ЕС да гарантира компенсация
за лица, пострадали вследствие на нарушенията на антитръстовото законодателство на ЕС.
Комисията ще открие обществено обсъждане в началото на 2011 г. върху европейския
подход относно колективното обезщетение. След това тя планира да приеме съобщение,
основано на резултатите от това обсъждане.

Накрая, бих искал да засегна опасенията, изразени спрямо конкуренцията в отделни сектори
като енергeтика, транспорт, веригата за продоволствено снабдяване и новите цифрови
индустрии. Комисията споделя Вашите опасения и ще поддържа стриктно правоналагане
в тези области в тясно сътрудничество с националните органи по конкуренция.

Silvana Koch-Mehrin,    докладчик по становището на комисията по промишленост,
изследвания и енергетика – (DE) Г-н председател, политиката на конкуренция е една от
най-важните, централни зони на политиката на ЕС. Добрата политика на конкуренция
позволява на пазарите да функционират правилно. Добрата политика на конкуренция също
така дава възможност на потребителите да се възползват от голяма разновидност от продукти
на разумни и достъпни цени. Добрата политика на конкуренция допринася за повторно
създаване на растеж в Европа. Затова е толкова важно, г-н член на Комисията, да включим
всички области, които Вие споменахте, в политиката на конкуренция. Също така е важно
да укрепим малките и средни предприятия, тъй като те са движещата сила на растежа в
Европа. Пазарните бариери трябва да бъдат премахнати, което означава и премахването на
прекомерните разходи, които все още са характерни там, където липсва конкуренция като
таксите за роуминг на мобилните телефони, където не съществува конкуренция, нещо трябва
да се промени.

Накрая, бих искала да изразя моите искрени благодарности на докладчика г-н Eppink за
неговата чудесна работа, а на Комисията бих казала: бъдете амбициозни във Вашите цели.

(Ръкопляскания)

Cristian Silviu Buşoi,    докладчик по становището на комисията по вътрешния пазар
и защита на потребителите. – (EN) Г-н председател, бих искал да започна с поздравления
към Комисията за нейната гъвкавост в прилагането на правилата за конкуренция по време
на настоящата финансова и икономическа криза. Много е важно, че кризата не се използва
като претекст за отстраняване на конкуренцията и Комисията вече показа много твърдо
отношение срещу картелите, което е много добре. Трябва да сме сигурни, че има механизми
за излизане и че колкото е възможно по-скоро ще се върнем към обичайните пазарни
условия.

Има някои области — и Вие говорихте за това, г-н член на Комисията — в които
конкуренцията може да бъде увеличена. Те обхващат енергийния пазар, където регулираните
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цени на енергията все още нарушават конкуренцията; завършването на единния пазар на
железопътен превоз също би донесло важни ползи на пътниците в Европа. Комисията трябва
да бъде особено внимателна по отношение на конкуренцията на пазара на лекарства, особено
относно тези практики на оригинални производители, които забавят навлизането на пазара
на генерични лекарствени продукти.

Освен това призовавам Комисията да бъде твърда в осигуряването на конкуренция между
обществени и частни болници чрез енергични действия срещу кръстосаното субсидиране,
което покровителства държавни болници. Комисията трябва да предава ползите от
политиката на конкуренция на потребителите по-ефективно.

Michael Cramer,    докладчик по становището на комисията по транспорт и туризъм.
– (DE) Г-н председател, бих искал да започна с благодарност към докладчика за неговото
чудесно сътрудничество.

Транспортът също е много важен въпрос, когато говорим за конкуренция. Освен всичко
друго транспортът е отговорен за 30% от емисиите на CO2, ето защо съм доволен да видя,
че беше прието, че транспортът трябва да бъде включен в основните изисквания на
стратегията „ЕС 2020“.

Все още обаче имаме нелоялна конкуренция и именно в този аспект Комисията трябва да
предприеме действие. Например секторът на авиацията, който е истински унищожител за
климата, се ползва от освобождаване от ДДС и данък гориво. Това означава, че европейските
данъкоплатци плащат всяка година 30 млрд. евро за авиация, просто за да могат въздушните
линии да предлагат междуградски полети на цената на кратко пътуване с такси. От
железопътния превоз се изисква да поеме товара. Имаме задължителен железопътен данък
за всеки локомотив, за всеки изминат километър. Това е задължителен данък и няма горен
лимит. Относно пътищата държавите-членки са оставени да решават дали да таксуват
данъци. Данъците преди всичко се прилагат на магистралите и единствено към
тежкотоварните превозни средства, които тежат 12 тона или повече. С други думи, някои
от нашите държави-членки налагат голям железопътен данък, но никакъв пътен данък. Не
можем да си позволим това, защото така напълно се губи логиката. Освен всичко, ако не
променим нашите навици, свързани с пътуването, никога няма да успеем да предотвратим
изменението на климата. Все още това остава една от нашите цели. Затова Вие трябва да
установите лоялна конкуренция и в транспортния сектор.

Arturs Krišjānis Kariņš  , от името на групата PPE – (LV) Г-н председател, г-н член на
Комисията, ние всички сме мързеливи. Ако можем да се справим, без да правим нищо,
повечето хора наистина не го правят. В този смисъл бизнесът също не е изключение.
Мнозинството от предприемачите (убеден съм в това) мечтаят за възможността да се
превърнат в монополни доставчици, които да могат да диктуват условията, вместо тези
условия да им бъдат диктувани от потребителите. Конкуренцията е именно това, което
гарантира на потребителите, че не само ще се възползват от по-ниски цени, но и от отлично
качество. За съжаление в Европейския съюз все още имаме няколко сектора, в които няма
реална конкуренция. Първият от тях е енергетиката. Все още има изолирани пазари в някои
части на Европа, в които изобщо няма конкуренция по законодателни и технически причини.
Какъв е резултатът? Изкуствено завишени цени за потребителите. Конкретен пример са
балтийските държави и газовият пазар. Както самият член на Комисията Йотингер призна,
потребителите в Германия сега плащат с 30% по-малко за природен газ, отколкото
потребителите от балтийските държави. Защо, от една страна, има конкуренция, но няма
такава в балтийските държави? Това трябва да се промени. Има и друга област, в която няма
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реална конкуренция — това е секторът на селското стопанство. Без дори да споменаваме
до какви последици субсидиите като такива водят на пазара на селскостопански продукти,
в Европа имаме много нееднакви плащания или субсидии в сектора на селското стопанство
в някои държави-членки, в сравнение с други. Какво означава това? Означава, че
европейските потребители на много места плащат изкуствено завишени цени, и разбира се
– селскостопанските производители също страдат. Госпожи и господа, призовавам ви да
подкрепите доклада, свързан с работата на Комисията върху политиката на конкуренция
през 2009 г. Следва да ви напомня обаче, че работата не приключва на този етап и че трябва
да разширим областите, в които трябва да присъства конкуренцията. Благодаря ви за
вниманието.

Antolín Sánchez Presedo,    от името на групата S&D – (ES) Г-н председател, докладът
за политиката на конкуренция за 2009 г. е вероятно един от най-обстойните и изчерпателни
доклади, изготвяни от Парламента до днес – комисията по икономически и парични въпроси
успя да обедини мненията и на три други парламентарни комисии — като той беше съставен
след период от пет години след внедряването на два изключително важни регламента –
Регламент за модернизация и Регламент за сливанията, които изиграха положителна роля
върху политиката на конкуренция. Но прилагането на регулациите би могло да бъде
подобрено, ако приоритетите бъдат по-добре подредени, усилията за сътрудничество –
удвоени, административната тежест – облекчена и ако има сближаване между националните
законодателства и законодателството на ЕС.

Докладът се спира на важността на публичните услуги за удовлетворяване на основните
потребности на гражданите и знаем, че трябва да подчертаем това в рамките на новата
уредба, предвидена от Договора от Лисабон. Затова и вземайки предвид важността на
информационното общество, дава се подкрепа на механизми за подпомагане, насочени към
предлагането на нашите граждани на подходящо универсално широколентово покритие
на достъпни цени, и настояваме да се обърне внимание на развитието на цените на роуминга
в сектора на телекомуникациите в последващите доклади.

Политиката на конкуренция е основна в областта на финансовите услуги. Предложената
помощ допринесе за стабилизиране и смекчаване на последиците от икономическата криза.
Докладът откроява нейния временен характер и подчертава, че нейното удължаване трябва
да се случи при по-строги условия, като отново трябва да бъдат установени равнопоставени
условия за процесите на излизане, за да избегнeм появата на морални рискове и освен това
– финансовите институции, които не са искали държавна помощ, да видят своята
конкурентна позиция възстановена.

Подчертани са и три други проблема във финансовата област: прозрачността на финансовата
информация, необходимостта европейската система за плащания да бъде достъпна, прозрачна
и да функционира по недискриминиращ и ефикасен начин, и трето – необходимостта да
се борим с изключително високите цени на презграничните плащания с разплащателни
карти. Докладът повдига и опасения относно малките и средните предприятия и енергетиката
и се съгласява с препоръките на групата на високо равнище относно сектора на млякото и
млечните продукти — която подкрепя възгледа, че засилването на правомощията за
договаряне на производителите и новите договорни взаимоотношения трябва да съответстват
на политиката на конкуренция — и отправя искане към Комисията за законодателна
инициатива, която да улесни индивидуалните или колективни искове за компенсации за
щети, предизвикани от нарушения на законодателството за конкуренцията, като в същото
време следва да се избягва пресилеността на американската система.
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Поздравявам докладчика – г-н Eppink — за неговата чудесна работа.

Sophia in 't Veld,    от името на групата ALDE – (EN) Г-н председател, преди всичко бих
искала да поздравя докладчика. Работихме съвместно (в качеството ми на докладчик от
миналата година) и това ме довежда до първия въпрос.

По повод на тези годишни разисквания относно политиката на конкуренция ми прави
впечатление, че има много приятелски и любезен обмен на мнения и освен това че Комисията
просто продължава работата си както обикновено, защото Комисията има изключителните
правомощия в тази област. Считам, че във времето, когато обсъждаме икономическото
управление на Европейския съюз, това трябва да се промени. Европейският парламент
трябва да има по-голяма роля в създаването на политики на конкуренция и в тази връзка
призовавам Комисията да следва по-специално препоръки 3 и 4 и наистина да се отнесе
сериозно към последващо докладване пред Европейския парламент относно неговите
препоръки.

Второ, според мен един доклад трябва да бъде нещо повече от просто резюме на предприетите
действия. Той трябва да бъде анализ на въздействието на политиките на конкуренция, което
в момента липсва. Казвате какво ще направите във връзка с уредбата за временна държавна
помощ, защото това е Вашият приоритет, но ние призоваваме за подобни анализи от години
насам – върху екологичното възстановяване, държавната помощ за иновации и за публични
услуги. В това отношение сме доста закъснели, затова бих искала да помоля Комисията да
направи по-задълбочен анализ.

Накрая, бих искала отново настоятелно да подчертая призивите, които отправяме от няколко
години насам, за секторно проучване на рекламата онлайн и програмите за търсене. Наистина
сме доста закъснели с тези въпроси, затова бих искала да чуя от Комисията кога тя наистина
възнамерява да проведе подобно проучване.

Philippe Lamberts,    от името на групата Verts/ALE – (FR) Г-н председател, преди всичко
бих искал да благодаря на члена на Комисията Алмуния, който не е тук днес, но който,
макар че това дори не е в областта на действие на Европейския парламент, прекарва доста
от времето си с нас в комисията по икономически и парични въпроси и така посвещава
време в текущ диалог с Парламента по тези въпроси.

Бих искал да благодаря и на докладчика. Често правим това съвсем формално, но г-н Eppink,
макар че нашите партии често не са съгласни по много въпроси, трябва да кажа, че докато
изготвяхме доклада, нямаше забранени теми в нашите обсъждания. Всички въпроси бяха
разгледани много конструктивно и това трябва да се подчертае.

Сега бих искал да се насоча към трите въпроса, с които считам, че Комисията трябва да се
заеме занапред. На първо място, както беше посочено, е важността на финансовия сектор,
който наистина има голямо значение за икономиката.

Знаем, че финансовата криза превърна финансовите групи, които оцеляха, в по-големи и
по-силни. Затова наистина има проблем с изкривяването на пазара в тази област и това
всъщност не е свързано само със специалните мерки за държавна помощ, предприети от
държавите-членки, за да подпомогнат своя финансов сектор, но също така, както подчертахме
и в доклада, с различни форми на пряко подпомагане от страна на Европейската централна
банка (ЕЦБ), които, съжалявам да го кажа, съвсем не са прозрачни.

Затова призоваваме Комисията да се съсредоточи върху начина, по който ЕЦБ подпомогна
банките, тъй като е ясно, че банките, които отидоха при ЕЦБ да поискат помощ, се
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възползваха от вид помощ, която тези, които бяха управлявани по-добре, не поискаха.
Следователно банките, които бяха правилно управлявани, станаха потърпевши от
изкривяването на пазара.

Вторият сектор е този на суровините по-специално на хранителните стоки. Знаем, че големите
аграрно-промишлени предприятия и основните търговци на дребно имат позиция на пазара,
която им дава възможност да оказват доста силно влияние върху формирането на цените.
Изключително важно е да направим проучване на пазара по този въпрос.

Друг въпрос, и то не по-малко важен, е данъчната конкуренция. Знаете, че повечето
държави-членки, включително моята собствена и много други, практикуват форми на
данъчна конкуренция, които са много вредни за общите европейски интереси. Тези форми
на конкуренция трябва да бъдат прекратени. Известно ми е, че Комисията започва отново
да проявява интерес към този въпрос, но настоятелно призовавам членът на
Комисията Алмуния и членът на Комисията Шемета да се заемат с проблема.

За да се спра на последния въпрос, който искам да засегна, доволен съм да отбележа, че
членът на Комисията Алмуния вече наложи глоби в различни сектори от началото на
неговия мандат, по-специално в сектора на въздушните превози. Приветстваме откриването
на проучване в Гугъл, с което считам, че частично отговарям на въпроса, който г-жа In ’t Veld
отправи преди малко.

(Ораторът се съгласява да отговори на въпрос, зададен чрез вдигане на синя карта, съгласно
член 149, параграф 8))

Председател.   – Г-н Lamberts, Hans-Peter Martin вдигна синя карта, за да сигнализира,
че желае да Ви зададе въпрос. Желаете ли да го чуете? Много благодаря.

Г-н Martin, имате 30 секунди да зададете въпрос на г-н Lamberts по темата.

Hans-Peter Martin (NI).   – (DE) Г-н председател, г-н Lamberts се позова на специалната
подкрепа, която някои банки получиха от Европейската централна банка. Вероятно той ще
може да обясни малко по-подробно какво точно има предвид и как функционира този
процес? Той също така засегна факта, че тази подкрепа следва да бъде отменена. Как предлага
той да поемем контрол в този смисъл, за да гарантираме, че грешните хора не правят голяма
печалба?

Председател.   – Това е доста голям въпрос, за да му се отговори само за 30 секунди; но
имам доверие в способността на г-н Lambert да резюмира.

Philippe Lamberts,    от името на групата Verts/ALE – (FR) Г-н председател, да се отговори
на такъв въпрос за 30 секунди е наистина почти непосилна задача.

Какъв е проблемът тук? Европейската централна банка (ЕЦБ) се съгласява да предостави
ликвидност на банки, които я молят за това, неограничено, приемайки всякакви видове
активи като обезпечения срещу тази ликвидност. Не сме обаче съвсем наясно със същността
на тези активи. Също така имаме силни подозрения, че много от тях са, както ги наричат
„негодни или токсични“ активи, чиято истинска пазарна стойност е много трудно да се
определи, а някои от тях може би дори са напълно обезценени.

При такива условия това представлява пряка форма на помощ. Съвсем очевидно е, че ако
ЕЦБ не беше предоставила тази ликвидност в замяна на подобни гаранции, които всъщност
са доста краткотрайни, беше доста вероятно някои от тези финансови институции да фалират.
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Не е лесно да намерим отговор на проблема; но при всички случаи първата стъпка е да
осигурим прозрачност във връзка с тези активи.

Председател.   – Благодаря Ви, г-н Lamberts, за този толкова ясен отговор по такъв сложен
проблем.

Kay Swinburne,    от името на групата ECR – (EN) Г-н председател, първо, бих искалa
да поздравя моя колега Derk Jan Eppink за неговия изчерпателен и добре договорен доклад,
който покрива толкова много въпроси. По същество политиката на конкуренция трябва да
бъде в основата на европейския единен пазар, а солидните принципи на конкуренция трябва
да бъдат поместени в цялото законодателство на ЕС. Конкуренцията трябва да създаде
по-силен пазар за гражданите на ЕС и да даде възможност на ЕС да бъде по-конкурентен на
глобална основа.

Относно последното законодателство, уреждащо финансовите услуги, съществува опасност,
че този принцип е загубен. Трябва да използваме всяка възможност да създадем повече
конкуренция на пазарите, доминирани от големи участници, и да създадем по-динамичен
пазар. В законодателството относно деривативите, което понастоящем се договаря, можем
да гарантираме, че няма да създадем или подсилим монопол, подкрепяйки открития достъп
до централни контрагенти (ЦК) и други подобни мерки, както и чрез гарантиране важни
потоци информация да бъдат достъпни за всички участници.

В предстоящия преглед на Директивата за пазарите на финансови инструменти (ДПФИ)
трябва да помним нейната първоначална цел за отваряне на европейските капиталови пазари
за конкуренция, като след нейното разширяване с цел да обхване нови класове активи
трябва да гарантираме, че принципите на конкурентност се спазват, тъй като комбинация
от горните наистина доведе до намаляване на таксите за инвеститори за търгуване с ценни
книжа през последните три години.

Когато обмисляме реформи за одитори, агенции за кредитен рейтинг и други доставчици
на финансови услуги, трябва да помислим къде са разположени препятствията за навлизане
на пазара и да работим за тяхното премахване. Считам, че подкрепата на конкуренцията в
основните индустрии е начинът, по който ще генерираме истинския потенциал на растеж
на ЕС и ще дадем живителни сили на нашите икономики в този така бързо променящ се
свят.

Thomas Händel,    от името на групата GUE/NGL – (DE) Г-н председател, госпожи и
господа, съгласно доклада Комисията следва успешна политика на конкуренция. Трябва
да не забравяме обаче, че нерегулираната конкуренция също може да доведе до увеличаване
на безработицата, така че разликата между бедни и богати да се разрасне още повече.

В Европейския съюз свободната конкуренция продължава да взема превес над социалните
потребности на нашите граждани. Ревностната вяра в свободните пазари не може да прикрие
факта, че тези пазари не само се провалят отново и отново, но също така са неспособни да
създадат дълготрайна социална справедливост. Няколкото процедури, насочени към борба
с нарушаването на конкуренцията и фиксираните цени, няма да бъдат достатъчни за
разрешаване на проблема. Лоялен и социален вътрешен пазар ще работи само при силна и
справедлива нормативна рамка. Неотложно се налага да работим повече по нея. Например
не е приемливо все повече и повече институции, предоставящи услуги от обществен интерес,
да бъдат изложени на частна конкуренция.

Докладът определя насоки за бъдещата политика на конкуренция на Комисията. Има
неотложна нужда от по-голяма защита на потребителите и закрила на услугите от обществен
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интерес от правилата на конкуренция и отстраняването им от контрола на картелите.
Необходимо е също така да се въведе договорна клауза, която подкрепя гарантирания
социален напредък и която да бъде считана за също толкова значима, колкото правилата
за конкуренция в Европа.

William (The Earl of) Dartmouth,    от името на групата EFD – (EN) Г-н председател,
не се случва често да кажа добри думи за Гордън Браун, но той наистина действаше бързо,
решително и ефикасно, за да се справи с банковата криза в Обединеното кралство, макар
че трябва да отбележа, че като цяло доведе до влошаване на нещата по време на своя
катастрофален мандат в качеството си на министър на финансите за десет години.

Спасяването на банките в Обединеното кралство обаче не стана толкова бързо, колкото
можеше да стане, поради последствията от политиката на конкуренция на ЕС. Моят изтъкнат
колега професор Tim Congdon написа статия по въпроса. Истината е, че тези проблеми
трябва да бъдат разрешени на национално ниво, а не на нивото на Комисията. Комисията
просто не знае какво се случва и трябва да стои настрана.

В последните 15 секунди, с които разполагам, трябва да се спра на изключително
депресиращата реч, произнесена от г-н Lamberts, когато той говореше за данъчната
конкуренция. Заради данъчната конкуренция имаме по-ниски данъци. Това, което той
защитава, е обща фискална политика за целия ЕС, която ще доведе до по-големи данъци в
ЕС. Така всъщност стоят нещата и бих помолил г-н Lamberts и неговите колеги да ги назоват
именно така следващия път.

Председател.   – Това не прилича много на изказване по процедурата с вдигане на синя
карта, а по-скоро на лично изявление. Г-н Lamberts, моля Ви да бъдете кратък, нека видим
дали можете да осведомите Вашия колега за мнението си в рамките на тридесет секунди.

Philippe Lamberts (Verts/ALE).   – (EN) Г-н председател, лорд Dartmouth описа Зелените
като адвокати на високите данъци като самоцел. Лорд Dartmouth, искам само да Ви задам
един много лесен въпрос. След като услуги като образованието, здравеопазването и
безопасността имат стойност, предполагам, трябва да намерите начини да ги финансирате.
Прав ли съм?

Председател.   – Няма да навлизаме в обсъждане по въпроса.

Г-н Dartmouth, можете да отговорите на г-н Lamberts по-късно в коридора. Регламентът
не ни позволява да отговаряме на един въпрос с друг.

Имате 15 секунди.

William (The Earl of) Dartmouth (EFD).   – (EN) (началните думи не се чуват, тъй като
микрофонът е изключен)... лицето, което е задало въпроса, има правото да отговори. Вие
създадохте нови правила – Ваши собствени правила – в качеството си на председател. Изобщо
не сте прав, господине.

Председател.   – Да, наистина създавам правила. Ние създаваме правила през цялото време
и така допринасяме за напредъка на демократичното функциониране на Парламента.
Благодаря Ви, че го признавате.

Hans-Peter Martin (NI).   – (DE) Г-н председател, бих искал да започна, като Ви поздравя,
затова че позволявате подобен диалог. За съжаление лорд Dartmouth не разбра, че Вие
позволихте и на него тази възможност да отговори. Считам, че е много положително, когато
някой като г-н Lamberts излезе с толкова конкретни предложения и когато имаме
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възможност да бъдем ангажирани в динамично разискване, така че хората да могат да
отговарят по-непосредствено, което всъщност е това, което желаем в Парламента. Може би
Вие ще му позволите възможността за кратък отговор по-късно.

Бих искал да продължа оттам, откъдето г-н Lamberts спря. Не отричаме, че се нуждаем от
прозрачност в банковата система. Обществото все още не е съвсем наясно, че тези субсидии
като резултат от финансовата криза наистина доведоха до нещо неприемливо според
стандартите на ЕС. Те показаха ясно, че конкуренцията сама по себе си не винаги може да
се справи без субсидии, при условие че са заложени по-високи цели. Но това, което го прави
толкова горчиво хапче за поглъщане, е фактът, че банките, които получиха подкрепа, още
веднъж спекулират с това и в някои случаи наистина действат против общите европейски
интереси. Това е по въпроса за финансовите пазари.

Вторият въпрос, който бих искал да обсъдя, е същият, който чухте от мен преди това –
въпросът за лекарствата. Непростимо е, че все още не сме постигнали напредъка, който беше
възможен и необходим от десетилетия насам. Наистина би било голяма стъпка напред за
Европа, ако гражданите на моята страна – Австрия, както и тези на Германия и други страни
— можеха да плащат за лекарства същата сума, която плащат гражданите в други
държави-членки на ЕС. Това е работата на картелите и големите предприятия. Считам, че
Комисията има възможност и е длъжна в крайна сметка да предприеме действия в тази
посока.

Вторият аспект на темата е свързан с разрешенията за фармацевтични продукти. Все още се
извършват ненужни опити както върху животни, така и върху хора. Много дейности ненужно
се дублират. В контекста на европейския вътрешен пазар това е нещо, което трябва да е било
разрешено през миналия век. Искам отново да Ви призова да предприемете усилени действия
в тази посока.

Gunnar Hökmark (PPE).   – (EN) Г-н председател, нашите погледи в момента са вперени
в срещата на високо равнище между Китай и САЩ, тъй като тези две икономики се смятат
за двете най-големи световни икономики. Обсъждаме кога Китай ще стане най-голямата
икономика, но това се основава на погрешно предположение, защото забравяме, че
Европейският съюз е най-голямата икономика, а Китай и САЩ разполагат с по-големите
пазари. Това се дължи на липсата на конкуренция в Европейския съюз през границите и в
различни области.

Липсата на конкуренция е това, което ни кара да гледаме към тях, тъй като за разлика от
нас те имат доверие в себе си, в своята водеща роля. Ето защо е важно за в бъдеще докладът
относно конкуренцията да се фокусира и върху неприлагането на законодателство, което
вече е прието, както и върху липсата на конкуренция в европейската икономика. Трябва да
направим това в редица области. Освен това за да бъдем водеща икономика, трябва да
гарантираме, че сме най-конкурентната икономика.

Нека ви разкрия една тайна: никога няма да бъдем най-конкурентни, ако нямаме
конкуренция. Държавните субсидии и регламенти, възпрепятстващи нови участници, пречат
на европейската икономика да заеме челното място. Затова трябва да гарантираме, че
държавните субсидии са винаги налице само в изключителни случаи, единствено ако нищо
друго не може да се направи или когато можем да ги насочим по начин, който подкрепя
общото благополучие, без да нарушава конкуренцията.

Това, от което имаме нужда, е да позволим нови участници да навлязат в толкова повече
области на европейската икономика, колкото е възможно. Конкуренцията не означава да
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преборим другите. Тя означава да позволим големи предприятия да се слеят и да стават
по-големи и по-големи на световната сцена, както и да позволим нови предприятия да се
открият за нови иновации. Тук имаме пропуск и Комисията е отговорна да го покаже и да
предприеме такива действия, че да можем да продължим заедно напред, така че в бъдеще
на нас да гледат като на водеща икономика.

Edit Herczog (S&D).   – (EN) Г-н председател, политиката на конкуренция е крайъгълен
камък на европейското законодателство. Съгласни сме, че иновацията, креативността и
стремежът да ставаме по-добри непременно означава предимство на пазара, но не приемаме,
че само защото някой е по-голям и по-силен с по-добри връзки по отношение на
информацията, и в частност специални връзки с правителството, тези видове предимства
трябва да се прилагат на пазара и сме много доволни, че Комисията е на своя пост, за да
осигури, че това няма да се случи.

Бих искала да спомена още веднъж нов феномен: не участниците на пазара, а по-скоро
правителствата са тези, които изглежда, че понякога предоставят специални предимства от
гледна точка на политиката на конкуренция на някои от своите любими предприятия. Това
е много лошо явление, което ни връща обратно към партийните каси.

Бих искала Комисията да помисли в тази посока: нека имаме иновация, креативност и малки
и средни предприятия, но да не позволяваме случаи на злоупотреба с информация или
власт, било то икономическа или политическа, върху тези територии.

Sylvie Goulard (ALDE).   – (FR) Г-н председател, г-н член на Комисията, докладът на г-н
Eppink е наистина забележителен, но се страхувам, което няма нищо общо с докладчика,
че говорим за едни и същи неща отново и отново. Все едно наливаме от пусто в празно. Без
съмнение подкрепям г-жа In ’t Veld и г-н Lamberts в тяхното мнение, че трябва да
осъществяваме по-строг контрол върху конкуренцията и да обмислим това, което се случва
в селскостопанския сектор, в който има много малко купувачи и огромен брой производители
– нещо, което никога не е притеснявало Комисията преди, докато ако това се беше случило
в промишления сектор, тя веднага щеше да се нахвърли върху картела на купувачите.
Нуждаем се и от нови правила за интернет сектора.

Нашите отношения с Комисията обаче са изключително скучни. Тя ни изпраща доклад,
който прикрива три четвърти от темите. Отговаряме любезно, че докладът е интересен и че
нещо трябва да бъде добавено към него и после го поставяме в някое чекмедже.

Исках да отбележа само това днес и да повторя онова, което г-н Hökmark каза: светът се
променя. Много е добре от наша страна да заявим, че държавната помощ не е хубаво нещо,
но факт е, че Китай, Корея, САЩ и други предоставят държавна помощ. Не подкрепям това
действие. Не съм френска жена от народа, която подкрепя протекционизма. Просто Ви
призовавам да си отворим очите и да спрем да сънуваме.

Reinhard Bütikofer (Verts/ALE).   – (DE) Г-н председател, препоръка номер 4 изисква
Комисията да изготви доклади върху това как тя се справя с всички препоръки за бъдещето
и да обясни всички възможни несъответствия, които могат да възникнат. Считам, че това е
много деликатно предложение, и бих искал да го определим по-точно. Миналата година
Парламентът реши по време на подобно разискване, че искаме да акцентуваме върху лоялната
и недискриминираща конкуренция за малките и средни предприятия. За времето оттогава
досега Комисията не направи нищо. Същата препоръка може да бъде намерена отново в
предложението за резолюция на г-н Eppink.
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Бих искал да чуя от Комисията дали сега тя възнамерява да приложи тази повторна препоръка
и бих искал да ги помоля поне да ни кажат какво е това, което ги възпира да се заемат със
специфичните проблеми на малките и средните предприятия в този смисъл.

Моят втори въпрос е свързан със секторa на суровините. Много съм доволен да установя,
че докладът се занимава с липсата на прозрачност на пазара на суровини. Също така
приветствам факта, че той се занимава с въпроса за спекулирането със суровините. Съжалявам
обаче, че докладът не е взел предвид препоръката на комисията по промишленост,
изследвания и енергетика като цяло, която предлага да не следваме предложението,
отправено от френското председателство, а именно – че въпросът за спекулацията трябва
да бъде ограничен до селскостопанските суровини, но препоръчва да бъде разгледан и във
връзка с металите. Според мен последното е също толкова важно.

Vicky Ford (ECR).   – (EN) Г-н председател, бих искала да благодаря на моя колега
Derk Jan Eppink за неговия чудесен доклад, но преди всичко да направя коментар относно
енергийния пазар, който Комисията ще наблюдава тази година.

Както другите членове на ЕС посочиха, доставките и цените на енергия могат да варират
много в различните държави-членки. В района, който представям аз, почти една четвърт от
домакинствата нямат достъп до газови инсталации и голямото мнозинство от тях разчитат
на нафта за отопление. В рамките на един месец между ноември и декември цените на този
пазар нараснаха с над 50%. Потребителите са обезпокоени (освен това им е много студено),
обезпокоени относно картелното ценообразуване и имат основания за това.

Вярно е, че тези въпроси трябва първо да бъдат уредени от местните регулатори, но съм
чувала подобни опасения и от други държави-членки на ЕС. Затова бих помолила члена на
Комисията: когато тази година разглеждате енергийните пазари, моля не забравяйте хората,
които живеят в селски и много изолирани райони.

Ildikó Gáll-Pelcz (PPE).   – (HU) Г-н председател, госпожи и господа, както можахте да
видите от вчерашната презентация, засилването на вътрешния пазар и насърчаването на
откриването на работни места са сред приоритетите на унгарското председателство.
Предпоставка на гореспоменатите приоритети е политиката на конкуренция на ЕС, основана
на равнопоставени конкурентни условия и прилагана във всички сектори, затова съм много
доволна от изготвянето на доклада. Госпожи и господа, тази стъпка обаче остана в близкото
минало. Оттогава времената се промениха. При все това считам за важно да си направим
изводите от този доклад и намирам факта, че Европейският парламент, т.е. ние – неговите
членове — ще може да играе по-активна роля за изграждането на бъдещата политика на
конкуренция, за изключително важен. Бих помолила за сътрудничеството на Комисията в
това.

Преди всичко бих поискала, което считам за необходимост, Парламентът да бъде информиран
редовно за всякакви инициативи, предприети в тази област. На второ място, призовавам
Комисията, в качеството й на единствен компетентен орган по конкуренцията за ЕС, да
докладва ежегодно на Парламента относно последващите действия във връзка с препоръките
на Парламента и да обосновава всяко отклонение от тези препоръки.

Считам, че е важно да осъзнаем — в което съм съгласна с моите колеги — че политиката
на конкуренция не може да бъде управлявана вертикално. Изисква се и координация във
всички функционални и нормативни области. Координацията следва да бъде в обхвата на
отговорност на Комисията. По тази причина е изключително важно да бъдат хармонизирани
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политиките на ЕС и приоритетите, определени в стратегията „ЕС 2020“, която е насочена
към подпомагане на растежа и заетостта.

Последно, бих искала да спомена малките и средни предприятия, чието участие е належащо
и неизбежно за растежа на цялата европейска икономика, включително, разбира се, за
заетостта. Условията на конкуренция обаче трябва да бъдат еднакви. Това трябва да се
гарантира от политиката на конкуренция. Искам Комисията да обърне специално внимание
на малките и средни предприятия и да предостави справедливи и недискриминиращи
конкурентни условия за тях.

Peter Skinner (S&D).   – (EN) Г-н председател, първо, позволете ми да поздравя г-н Eppink
за задълбочената работа, която извърши с доклада. Надявам се, че той ще продължи да играе
прогресивна роля в тази област.

Приветствам доклада относно начина на прилагане на политиката на конкуренция за 2009 г.
Но все още има елементи на конкуренция в ЕС, които трябва да бъдат засилени и изяснени.
Бих искал да насърча по-голямото сътрудничество между Комисията и Европейския
парламент в тази област. Това е единственият начин да можем да поддържаме общественото
доверие във връзка с решенията, които сме взели. Освен това е задължително Европейският
парламент да бъде информиран редовно относно действията, които са били предприети от
Комисията, със специален акцент върху политиката за малките и средни предприятия.

С нетърпение очаквам докладите и проучванията, които бяха подчертани в доклада – според
последните ми изчисления 11 доклада, шест проучвания в различни области и повторно
основаване на звено за държавна финансова помощ в Генерална дирекция „Конкуренция“.
Особено силно приветствам многократното искане за обединяване на базата за изчисляване
на глоби, което вече разисквахме. Считам, че това е изключително важно.

Между другото, беше много интересно да чуя от лорд Dartmouth, говорещ в качеството си
на аристократ, за политиката на конкуренция. Както всички знаем, аристократите в
Обединеното кралство са силно заинтересовани относно концентрацията на земята. Вероятно
трябва да помолим компетентните органи по конкуренцията да обърнат внимание на това
и да видят как аристократите управляват техните земи в рамките на Европейския съюз през
цялото това време.

Sławomir Witold Nitras (PPE).   – (PL) Г-н председател, за мен е удоволствие да слушам
това разискване. Бих искал да благодаря на г-н Eppink за неговия доклад. Тъй като познавам
неговия подход, гледам на доклада с признание и съм доволен, че именно той го състави.
За мен също беше голямо удоволствие да чуя речите на моите колеги, но има и нещо, което
бих искал да ви споделя. Тук ние се съсредоточаваме върху работата на Европейската
комисия. Обвиняваме я за липсата на силна позиция или политика или за това, че не се
бори с протекционизма, но ако трябва да сме съвсем честни, нашият опонент или нашият
най-голям проблем (г-н Hökmark се спря на факта, че европейската икономика не е
конкурентна) са държавите-членки. В същото време Европейската комисия доста често няма
друг избор освен — действайки под натиска на държавите-членки — да се опитва да защитава
свободната конкуренция колкото е възможно повече.

Преди няколко седмици в залата говорихме, освен всичко друго, за специално
законодателство за пазара на въглища. В този случай обаче не чухме членовете на ЕП да
говорят за свободна конкуренция, а чувахме само гласовете на хора, изискващи
протекционистки принципи и възможности за субсидиране например на затворени мини
— така ги нарекоха — докато всъщност истинският въпрос беше подпомагането на мини,
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които изобщо няма да бъдат затваряни. Трябва да бъдем последователни в нашата работа,
а тази последователност често липсва в залата.

Говорехме за подпомагане на банковия сектор. Страхувам се, че Европейската комисия
санкционира това подпомагане, единствено действайки под натиска на държавите-членки,
и днес, когато говорим за доклада, който всъщност засяга 2009 г. – съгласен съм с критичното
отношение — ми се струва, че в доклада отсъства оценка на ефектите, които това подпомагане
постигна, както и дали наистина то спомогна за преструктуриране на банковата сфера по
стабилен начин. Очаквам, г-н член на Комисията, този аспект – оценката на важна политика
—да бъде представен в доклада.

Докладът засяга и факта, че Комисията се бори срещу протекционизма освен в други области
и когато говорим за автомобилния отрасъл, но има и други примери – идвам от Полша,
където най-добрата фабрика на групата Фиат беше затворена или може би не затворена, но
производството беше намалено и прехвърлено в Италия. Това е очевиден протекционизъм
и Европейската комисия трябва да се бори с този проблем.

Мога да дам и друг пример. През 2009 г. две полски корабостроителници бяха затворени.
Идвам от корабостроителен град в Полша, но проблемът е по-голям, отколкото двете полски
корабостроителници. Проблемът е да се справим с факта, че на световно ниво европейската
политика на конкуренция принуждава корабостроителната промишленост да се бори
основно със силно субсидираните корабостроителници на Близкия изток и днес всъщност
именно поради тази политика на конкуренция ние затваряме корабостроителната
промишленост в Европа, тъй като я принуждаваме да се конкурира със субсидирани
индустрии. За нас е важно корабостроителната промишленост в Европа да продължи да
съществува. Благодаря Ви и се извинявам, че превиших времето си за говорене.

Lara Comi (PPE).   – (IT) Г-н председател, госпожи и господа, бих казала, че разработването
на ефективна политика на конкуренция и правилното й прилагане от методическа гледна
точка е изключително деликатна и сложна задача, особено по време на криза.

Деликатна, тъй като прекалено строгото й прилагане би засегнало цялостното влияние,
което тя оказва, и би имало сериозни последици върху социалната сфера и икономическия
цикъл. Сложна, тъй като възприетите параметри може да не са навсякъде приложими към
всички области на икономиката в такова деликатно време. Затова Комисията трябва да бъде
поздравена за своята работа по този проблем. Тя успя да комбинира взискателния метод с
гъвкавостта, необходима при тези икономически условия. Всъщност опитите да оцени
специалните средства, възприети на национално ниво за прекратяване на кризата, са
доказателство за един подход, който е не само високо професионален, но и много деликатен.

Европейското законодателство в областта на конкуренцията е както широкообхватно, така
и силно специализирано. Това още веднъж поставя Европейския съюз в позицията на
пътеводна светлина за неговите съседни държави, особено за по-слабо развитите от тях.
Това помага да се предотврати разделението и отклоненията между държавите, които водят,
и тези, които ги следват. Затова е двойно по-важно да гарантираме, че тази насочваща
светлина по никакъв начин не е засенчвана. Според мен трябва да обърнем специално
внимание на оценката на различните следкризисни сценарии, които трябваше да започнат
да се появяват през 2010 г.

Много е вероятно това да означава преоценка на обхвата на структурните промени, които
трябва да вземем предвид, и оценка на настоящия статус на различните промишлености и
отрасли. „Предпазливост“ трябва да бъде ключовата дума във времена на такава несигурност.
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Бих искала настоятелно да призова Комисията да се съсредоточи както върху малките и
средни предприятия, така и върху заетостта при младите хора, което още веднъж превръща
конкуренцията в проблем на целия Европейски съюз.

Sari Essayah (PPE).   – (EN) Г-н председател, бих искала да похваля доклада за включването
на много положително мнение за SEPA, единната зона за плащания в евро. Отново и отново
Парламентът изисква бърза миграция към SEPA и причините за това са ясни. Оценката на
въздействието, направена от Комисията, цитира проучване, според което SEPA би спестила
300 млрд. евро на икономиката на ЕС за период от шест години. Тези спестявания се дължат
на увеличената конкуренция чрез общите стандарти и процеси. Това също така ще спести
време и стрес за всички европейци, които трябва да извършват своите плащания в други
страни.

Също така напълно съм съгласна с доклада в неговата позиция, че обществената
икономическа подкрепа на банки и други предприятия през икономическата криза наруши
конкуренцията. Както много от моите колеги тази сутрин, настоятелно призовавам
Комисията да предостави анализ на тези нарушения.

Нека добавя още една мисъл относно потребността от общи стандарти и процеси. Много
от бъдещите инвенции ще бъдат основани на информационните и комуникационни
технологии. Имаме нужда от повече конкуренция в предприятията, заети в информационните
и комуникационни технологии, и това би могло да бъде насърчено чрез увеличената употреба
на код на открит източник в Европа. Очаквам, че Европа по този начин ще стане
по-конкурентоспособна в тази област от критична важност във връзка със САЩ и други
основни икономически зони, както каза преди малко г-н Hökmark.

Danuta Jazłowiecka (PPE).   – (PL) Г-н председател, авторите на обсъжданата резолюция
правилно отбелязват, че икономическата криза постави изключително предизвикателство
пред политиката на конкуренция на ЕС. Националните и политически интереси побеждаваха
многократно не само правилата на свободния пазар, но също така и благоразумието. Голямата
икономическа криза, последиците от която все още се усещат в страните от Европа, беше
много важен определящ фактор за политиката на конкуренция от 2009 г. Това беше период,
в който видяхме употреба на механизми и инструменти, чиято главна цел беше да
подпомогнат проблемни финансови институции, както и някои големи предприятия, а не
да подпомагат правилата на пазарната икономика и най-тежките последици от това бяха
усетени от малките и средните предприятия.

Ще бъде ли направеното ефикасно в дългосрочен план? Сега предстои да разберем. Затова
трябва да призовем Комисията да изготви заслужаващи доверие анализи, които да покажат
последствията от тази помощ върху икономиката. Това не само ще даде възможност за
оценка на направеното, но също така ще позволи бърза и ефикасна реакция при подобни
заплахи в бъдещето.

George Sabin Cutaş (S&D).   – (RO) Г-н председател, политиката на конкуренция играе
основна роля за гарантирането на конкурентоспособността на европейската икономика,
при което контролът на държавната помощ е неразделна част от нея.

В същото време по време на настоящата криза Европейската комисия усети потребността
от одобряване на държавните безвъзмездни помощи, особено за банковия сектор, но също
така и за други сектори, които се сблъскаха с трудности. По тази причина държавите-членки
отпуснаха значителни суми под формата на гаранционни схеми, схеми за рекапитализация
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и други форми на финансиране на ликвидността на банкови институции с цел да им
предостави източник на финансиране и гаранция срещу рисковете.

Европейската комисия обаче трябва да наблюдава внимателно сектора и да подготви планове
за преструктуриране и регулиране на финансовите институции, за да гарантира, че те няма
да продължават да възприемат рисково поведение, което застрашава финансовата стабилност
на Европейския съюз. В противен случай държавната помощ спомага само за продължаване
на финансовите трудности в Европейския съюз.

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Г-н председател, изпратеният доклад потвърждава факта, че
все още имаме дълъг път да изминем в ЕС до установяването на истинска конкуренция.

Добър пример за това е селскостопанското производство, в което както ЕС, така и отделните
държави позволяват различни субсидии и подкрепа, по този начин съществено нарушавайки
конкурентната среда. Селскостопанските предприятия, особено от новите държави-членки,
понасят значителни щети в резултат от неправилната политика за субсидии на ЕС.
Транспортът е друга област, в която ще бъде необходимо основно да се измени и подобри
конкурентната среда. Затова считам за особено важно да се приемат предложенията на
комисията по транспорт и туризъм, които съвсем уместно насочват вниманието към
нарушаването на конкуренцията и между отделните видове транспорт.

При всички случаи докладът е добър и окуражаващ и е от особено значение да бъде ефикасно
оползотворен, за да подобрим конкурентната среда в ЕС.

Alajos Mészáros (PPE).   – (HU) Г-н председател, ситуацията, създадена от икономическата
и финансова криза, е оставила своя отпечатък върху тона на доклада на Комисията. Въпреки
това докладът е добър, както беше отразено в резолюцията на Парламента. Има някои
положения обаче, в които дейността би могла да бъде подобрена в близко бъдеще, основно
в областта на превенцията и надлежната информация. Без сътрудничество няма да можем
да се възстановим от кризата, затова е много важно за Комисията да ни увери, че непрекъснато
ще ни предоставя информация относно вече постигнатите резултати. Съответствието с и
прилагането на правилата на политиката на конкуренция на ЕС са едни от ключовете към
успеха на единния пазар. Все още има пазари на суровини в областта на енергийната политика
например, при които прозрачността трябва да бъде увеличена. По същия начин
конкуренцията не е напълно гарантирана във всеки сегмент на енергийния сектор. Затова
е неотложно да се приложи вторият пакет за вътрешния пазар и третият енергиен пакет.
Изискването за по-цялостно проучване на конкуренцията в други сектори, основно селското
стопанство и промишлеността, е много навременна стъпка. Чрез проучване трябва да
определим основните доставчици и дистрибутори, които са отговорни за нарушаването на
конкуренцията на пазара.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Г-н председател, бих искала да подчертая колко е важно да
се съставят ясни правила за конкуренцията, които да бъдат ефикасни и полезни за малките
и средни предприятия. Те са изключително важни за цялата европейска икономика, без да
споменаваме големия иновационен потенциал, който предлагат. В този смисъл считам, че
би било целесъобразно да включим част, посветена на малките предприятия с акцент върху
лоялната конкуренция. Политиката на конкуренция трябва да помогне за насърчаването
и прилагането на отворени стандарти и оперативна съвместимост. Това би предотвратило
прилагането на технологична зависимост от играчите на пазара.
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Бих искала да завърша с това, че прилагането на успешна политика на конкуренция и
неограничени действия на вътрешния пазар са предпоставки за устойчив икономически
растеж в Европейския съюз.

Mairead McGuinness (PPE).   – (EN) Г-н председател, позволете ми да се спра на
параграф 90 от доклада, който постановява, че конкуренцията в селскoстопанското
производство е предпоставка за по-ниски цени за потребителите в страните от ЕС. Част от
това е истина, но се страхувам, че смисълът напълно се губи. Разискваме помежду си и в
специално предназначени групи в Парламента относно това, което се случва на
селскостопанските пазари и защо няма справедливо образуване на крайната цена, която
ние като потребители плащаме за храната на тези, които я произвеждат.

Това е много сериозен проблем във време, в което реформираме селскостопанската политика,
при което се каним да намалим бюджета за селско стопанство, но не търсим
несъвършенствата на този пазар. Затова докладът трябва да се спре повече на този въпрос.
Настоятелно призоваваме Комисията да обърне внимание на конкуренцията в
аграрно-промишления сектор: да, моля Ви, както и да проучи търговците на дребно, но
след това да спре да проучва и да започне да действа в тази посока. Много сме добри, когато
говорим в залата, но не сме толкова добри в конкретните действия.

Бих искала да отбележа още нещо във връзка с конкуренцията. Изказах известни оплаквания
към Комисията от името на избирателите. Обикновените хора не получават правото да
бъдат изслушани срещу държавата и бих искала Комисията да промени това –има някои
оплаквания, които като член на ЕП не мога...

(Председателят отнема думата на оратора)

Председател.   – Благодаря Ви, г-жо McGuinness. Вероятно ще бъде уместно в бъдещи
разисквания от този характер да изслушаме и мнението на комисията по земеделие и развитие
на селските райони.

Czesław Adam Siekierski (PPE).   – (PL) Г-н председател, вътрешният пазар трябва да
бъде свободен, ефикасен, динамичен и иновационен. Подходяща политика на конкуренция
е вярното средство за постигане на тази цел. Ако конкуренцията функционира правилно
на пазара за стоки и услуги, можем да осигурим по-добро качество, по-ниски цени и по-голям
избор за потребителя. Добре е да правим годишни оценки на политиката на конкуренция.
Подобна проверка, която ще се възползва от погледа към резултатите, е много поучителна.
Ефикасната употреба на инструмента на политиката на конкуренция даде възможност за
подобряване на икономическата стабилност и смекчаване на последствията от
икономическата криза за предприятията и потребителите. Необходимо е да се подобри
конкуренцията на пазарите на медикаменти и енергия. Нека си спомним, че монополът,
бил той частен или държавен, ограничава конкуренцията. Струва си да подчертаем, че
промените в общата селскостопанска политика са насочени към това субсидиите и външната
подкрепа да не ограничават конкуренцията.

Щефан Фюле,    член на Комисията. – (EN) Г-н председател, Комисията отбелязва призива
на Парламента за по-голяма прозрачност, диалог и информация относно политиката на
конкуренция. Ще продължим да ви информираме за важните решения по политиката в
областта на конкуренцията и ще положим усилия да отговорим на вашите искания в отговора
ни на вашата резолюция или в следващия доклад относно политиката на конкуренция, или
в специален документ, както беше поискано от г-н Bütikofer и другите членове на ЕП.
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Отбелязвам вашия призив за секторни проучвания на редица пазари. Опитът от миналото
показва, че справедливото и твърдо прилагане на правилата само по себе си довежда до
положителен ефект върху конкуренцията в рамките на един сектор. Не винаги секторните
проучвания са най-добрият начин за прилагане на нашите правила в даден сектор. Те винаги
са много скъпи от гледна точка на ресурси и следва да бъдат използвани, единствено когато
целите на политиката на Комисията правят даденото проучване необходимо.

Мога отново да потвърдя, че временните мерки за държавна помощ, свързани с кризата, са
наистина временни. Бих искал да се спра за малко на няколко от вашите въпроси в един
наистина телеграфен стил за ограниченото време, с което разполагам.

Първо, относно инвестиционния и финансов сектор консултация върху ръководните насоки
за възстановяване и преструктуриране в момента е в ход.

Второ, относно транспорта Комисията подготвя Бяла книга за бъдещето на транспорта,
която се очаква да бъде приета през март 2011 г. В нея ще бъдат очертани няколко
предложения за ускоряване завършването на изграждането на вътрешен пазар за транспорта.

Трето, относно услугите от общ икономически интерес, Комисията ще докладва по темата
през първата четвърт на тази година.

Четвърто, относно програмата в областта на цифровите технологии, Комисията напълно се
съгласява с важността на насърчаването на истински интегриран вътрешен цифров пазар.

Пето, относно малките и средни предприятия, гарантирането на равнопоставени условия
за всички предприятия, големи и малки, е изключително важно за тяхното успешно развитие.
Работата върху правилата за конкуренция от страна на Комисията е крайно необходимо,
за да го позволи. Определихме си като цели и правилата за държавна помощ за малки и
средни предприятия, иновацията, научноизследователската и развойна дейност и зелените
технологии.

През юни заместник-председателят Алмуния предстои да ви представи доклад относно
политиката на конкуренция за 2010 година. Междувременно той ще ви държи осведомени
по въпросите, които вие повдигнахте, а във връзка с параграф 4 от доклада на Парламента
службите на Генерална дирекция „Конкуренция“ ще бъдат уведомени да ви отговорят
по-подробно.

Председател   – Ще завършим с речта на докладчика г-н Eppink, когото, разбира се,
поздравяваме, тъй като мнозинството негови колеги похвалиха работата му като автор на
доклада.

Derk Jan Eppink,    докладчик. – (EN) Г-н председател, бих искал да благодаря на члена
на Комисията, който представляваше своя колега, за неговото присъствие. Приветствам
инициативата на Комисията по отношение на колективните искове за обезщетения, което
е доста закъсняла инициатива. Това също беше споменато в доклада и считам, че е в интерес
на потребителите – при условие че е добре дефинирано и добре законодателно уредено.
Считам, че е добре. Ще започнем със Зелената книга, за да видим какви са различните мнения.
Приветствам това.

В банковия сектор имаме много странна ситуация. Държавната помощ е на различни нива
в различните държави, на различни етапи. В някои страни като Испания в банковия сектор
регионалните банки (cajas) по-специално са в затруднение и тук животоспасяващата помощ
от Европейската централна банка е необходима, макар че ЕЦБ, както г-н Lamberts отбеляза
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за 30 секунди, рискува да придобие много лоши активи. Това превръща ЕЦБ във вид лоша
банка – нещо, което не трябва да се случва.

В други страни държавите се опитват да се оттеглят от банковия сектор и там има опасност
от „зестри“. Очаквам, че не можете да отговорите на въпроса за „зестрите“, той е към члена
на Комисията, но би било много нечестно спрямо банки, които не взеха държавна помощ,
ако някои, които са били възстановени или са се нуждаели от възстановяване, изведнъж са
получили такава „зестра“. Така че в това отношение трябва да разгледаме въпроса за
равнопоставените условия на конкуренция.

Накрая ще направя допълнителни коментари, тъй като имаше няколко забележки от г-жа
In ’t Veld, г-жа Gáll и г-н Bütikofer, които бяха направени тук. Имахме доклад миналата
година, имаме доклад тази година и вероятно ще имаме подобен доклад догодина. Винаги
е едно и също. Изглежда в известен смисъл като ритуал на Ватикана, в който имаме едни и
същи неща отново и отново. Считам, че трябва да разгледаме отговорите на въпросите, които
бяха зададени, и предлагам докладчикът и предходният докладчик да се свържат с члена
на Комисията и с генералния директор на Генерална дирекция „Конкуренция“, за да видим
какво ще се случи със запитванията, които поставихме.

Имаме нужда от доклад, който може надлежно да се приложи от гледна точка на
предоставянето на информация. Затова предлагам да имаме подходящо продължение, в
което г-жа In ’t Veld със сигурност ще ме подкрепи, за да видим какво предприема Комисията.

Председател   – Благодаря Ви, г-н Eppink. Сигурен съм, че сте забелязали реакцията на
Вашите колеги и че като цяло по всичко изглежда, че Вашето предложение ще получи
нужната подкрепа.

Разискването приключи.

Гласуването ще се състои днес, четвъртък.

4. Устойчива политика на ЕС за Далечния север (разискване)

Председател.   – Следващата точка от дневния ред е докладът на г-н Gahler, от името на
комисията по външни работи, относно устойчива политика на ЕС за Далечния север
(2009/2214(INI)) (A7-0377/2010).

Michael Gahler,    докладчик. – (DE) Г-н председател, г-н член на Комисията, госпожи и
господа, представители на съседите ни от Арктическия регион, проследяващи това
разискване, в качеството си на докладчик имам удоволствието днес да ви представя резултата
от продължила повече от година работа, извършена в сътрудничество с докладчиците в
сянка, с други колеги от форума ЕС-Арктика и с многобройни експерти и представители,
някои от които са от самия Арктически регион.

Постигнахме широк консенсус и считам, че изработихме устойчива политика за Далечния
север. Докладът анализира нововъзникналата значимост на Арктическия регион и очертава
по какъв начин би следвало да се организира политиката на ЕС по отношение на северните
ни съседи от гледната точка на Европейския парламент. Водещият принцип за мен в този
случай е предложението за сътрудничество с държавите и институциите на съседите ни в
Далечния север.

Наясно сме с двустранното и многостранно сътрудничество, което вече е факт в арктическите
държави. Съвсем встрани от въпросите, свързани с Арктика, Норвегия и Исландия вече са
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пряко включени в Европейската икономическа зона и участват в шенгенското
сътрудничество. ЕС вече е като наблюдател ad hoc в Арктическия съвет, но искам да изясня,
че считам, че е желателно ЕС да получи статут на постоянен наблюдател. Това е така, особено
поради факта, че почти всички области на политиката от значение за региона бяха сведени,
поне отчасти, до компетентността на Общността. Предложението за сътрудничество се
изготвя по този начин, защото ние, ЕС, не можем да предприемем действия или да
инициираме дейности в Арктическия регион по свое усмотрение. До голяма степен зависим
от желанието за сътрудничество на намиращите се в непосредствена близост съседни
територии.

В този доклад се съсредоточих и върху човешкото измерение. При следване на всяка област
от общата политика всички участващи не трябва да забравят, че опасенията на хората,
живеещи в Арктическия регион, трябва да бъдат надлежно взети под внимание. Имам
предвид автохтонното население в страните, чиито начин на живот и поминък следват
принципа на устойчивост, както и другите хора, живеещи там.

Приемаме, че тези жители на Арктическия регион искат да развият тяхното местообитание;
с други думи, не искат да се наложи заповед за съхранение на областта, такава каквато е
сега, която да я превърне в нещо като национален парк. Затова работим с партньорите, за
да гарантираме, че намесата в екосистемата и естествените местообитания се винаги се
извършва в съответствие с възможно най-строгите принципи на опазване на околната среда.
ЕС е привлекателен партньор за сътрудничество за държавите в Арктическия регион, тъй
като ние играем водеща роля в съответните области на политиката като областта на опазване
на околната среда и борбата срещу изменението на климата. Така въпросът дали най-големият
световен пазар следва амбициозна политика в областта на опазване на околната среда има
огромно значение за този регион.

ЕС е привлекателен партньор и защото ние сме очевидни потребители на стоките,
осигурявани от Арктическия регион – не само нефт и газ, но и например редки руди. Би
трябвало да следваме добрите примери като сътрудничеството между Норвегия и Русия
относно газовото поле „Щокман“ в Баренцово море. При добиването на тези минерални
ресурси партньорите прилагат най-високите стандарти в Норвегия за опазване на околната
среда. Надявам се, че същите ще се приложат и по отношение на споразумението за
сътрудничество, постигнато между Русия и „Бритиш Петролиум“ (BP) през последните
седмици относно проучването на Северния ледовит океан. В бъдеще нашите сателитни
системи за наблюдение ще ни осигурят ценна помощ както в сектора за опазване на околната
среда, така и в отварянето на нови корабоплавателни пътища, като например Североизточния
коридор. Сътрудничеството в тази област ще позволи съкращаването на корабоплавателните
пътища до Югоизточна Азия например. За ЕС, който представлява 40% от световния
търговски флот, това е важен фактор, особено от финансова гледна точка.

Нашата рамкова програма за научни изследвания осигурява ценна помощ за по-нататъшно
сътрудничество в областта на науката между отделните полярни институти в
изследователските им центрове в Арктическия регион. Съседите ни от Далечния север са
наясно, че ЕС е компетентен партньор в областта на сътрудничеството. Има обаче какво да
се желае по отношение на изработването, координацията и прилагането на нашите политики.
Може да се постигне подобряване чрез обединение на съответните области в рамките на
Комисията към генерална дирекция „Морско дело и рибарство“ и чрез създаване на подходящ
орган към Европейската служба за външна дейност (ЕСВД). Освен това и Арктически
информационен център, който да събира и да прави оценка на съответната информация,
който би усъвършенствал още повече базата данни. Развиването на механизъм за съвместно
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финансиране и програмиране в териториите в близост до полюса, включващо всички
партньори в Далечния север, би било важен инструмент за по-ефективно сътрудничество в
областта на научноизследователската и развойната дейност.

Убеден съм, че този проект на документ за политика ще осигури по-добри насоки за
провеждането на всестранна и успешна политика на Арктическия регион в ЕС, която ще
облагодетелства и нашите съседи на север.

Щефан Фюле,    член на Комисията. – (EN) Г-н председател, по-рано миналата година,
заместник-председателят/върховният представител Аштън пое инициативата да предложи
разискване по въпросите на Арктическия регион. Разискването в пленарна зала ни помогна
да разберем вашите възгледи и да очертаем нагледно значимостта, която придаваме на
сътрудничеството в Арктика като част от външните отношения на Европейския съюз.

Ние се ангажираме с Арктическия регион на много нива. Първо, и Съюзът, и
държавите-членки провеждат активни научноизследователски политики в региона. Второ,
ние следваме устойчива политика в областта на опазването на околната среда и морското
дело. Трето, нашата дипломация в борбата срещу изменението на климата се занимава с
ядрото на трансформациите в Арктическия регион. И четвърто, продължаваме да работим
в полза на автохтонното население, включително и на жителите на Арктика.

Макар да признаваме, че диалогът ни с цялото автохтонно население в териториите в близост
до полюса може да бъде подобрен, през 2010 г. започна процес на плодотворно и по-широко
взаимодействие, което със сигурност ще развиваме през следващите години.

Когато се занимаваме с достъпа до Арктика и проучването на ресурсите му, трябва да защитим
репутацията си на отговорен потребител на суровини и енергийни ресурси, да се придържаме
към най-високите стандарти за безопасност и защита на околната среда. Паралелно с това
упорито ще търсим справедливо третиране на нашите интереси, включително на нашите
дружества.

Радваме се, че тези области са застъпени в доклада за Далечния север на Европейския
парламент, заедно с ценни предложения относно това как да действаме в бъдеще. Този
доклад има важен принос за постепенното изграждане на политика на Европейския съюз
за Арктика и бих искал да благодаря на Michael Gahler за предприемането на тази
инициатива.

Инициативата заслужава особено големи поздравления, тъй като докладчикът и няколко
други членове на ЕП съдействаха за провеждането на интересен диалог с трети страни от
Арктика и гражданското общество, в който ние взехме активно участие. Различните гледни
точки са изложени в окончателния доклад, който показва, че Европейският съюз се ангажира
да изслушва и работи с всички заинтересовани страни в Арктика.

Ние преминаваме към нова фаза на развитието на политиката на ЕС за Арктика. Докладът
на Парламента ще се превърне в третия стълб за архитектурата й, следвайки съобщението
на Комисията от 2008 г. и заключенията на Съвета от 2009 г. Тези три текста са
последователни и изпращат отговорно и положително послание на страните партньори и
хората, живеещи в региона. Ние се опитваме да насърчим развитието на по-сигурен и
устойчив Арктически регион. Ние зачитаме международните споразумения и договорености
и бихме искали да си сътрудничим в областта на тяхното развитие и разширяване.

По-конкретно, бих искал да спомена и Споразумението за определяне на границите между
Русия и Норвегия относно Баренцово море, което беше подписано миналата година, като
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отправна точка за дългосрочното мирно сътрудничество в целия Арктически регион в
близост до полюса.

Европейският съюз би искал Арктическият съвет да се укрепи и да стане по-ефективен и в
него да се съгласуват и прилагат ключови решения за бъдещето на региона. Бихме искали
да вземем участие в Арктическия съвет като постоянен наблюдател, за да споделяме своя
солиден опит в областта на международното и регионално сътрудничество и сме особено
благодарни на Парламента, че подкрепи това наше усилие.

Докладът за Далечния север ще даде на Европейската служба за външна дейност и на
Комисията силен стимул по отношение на външната ни дейност относно Арктическия
регион. Считам, че посланията и подходът му са напълно навременни и подходящи.

Докладът на Парламента за Далечния север ще предостави информация за нашия собствен
доклад за напредъка по политиката на ЕС за Арктика, който Съветът поиска да представим
по-късно през тази година. Докладът ще бъде представен пред две институции, Съвета и
Парламента, като се надяваме и двете да го сметнат за удовлетворителен.

Inese Vaidere,    от името на групата PPE. – (LV) Г-н председател, госпожи и господа,
бих искала първо да благодаря на г-н Gahler за старателно съставения доклад. Изразявам
истинско задоволство, че политиката на Европейския съюз за Далечния север е една от
областите, на които Европейският съюз обръща внимание навреме. Значителни ресурси –
около четвърт от непроучените световни залежи на нефт и газ, биогенетични и рибни
ресурси, минерали – могат да се открият в Арктика. Предлага и нови възможности за морски
транспорт. Топенето на ледената шапка отваря път за корабоплаване към азиатските страни,
който е с 40% по-кратък. Потенциалът на Арктика е впечатляващ. Затова трябва да бъде
използван по отговорен начин. Безотговорната експлоатация на ресурси и недобре
замислените транспортни потоци могат да доведат до сериозни екологични последици. В
същото време трябва да се признае, че използването на богатствата на Арктика може да
предостави нови възможности за решаване не само на проблемите в областта на енергетиката,
но и на тези, свързани с полезните изкопаеми и храните. Съществува ожесточена надпревара
между големите световни сили за това коя ще получи лъвския пай при управлението и
експлоатацията на тези ресурси. Въпреки че в Арктика живеят приблизително 3,7 млн.
души, представляващи няколко десетки от автохтонното население, все пак могат да се
причислят, до известна степен, към света. За момента Обединените нации не е утвърдила
ползване на привилегии за която и да е от нациите в Арктика и, да се надяваме, че няма да
го направи и в бъдеще. Точно поради това нашата политика трябва да е отговорна.
Европейският съюз трябва да развие конкретна, координирана стратегия за всички сфери,
свързани с Далечния север и да постигне съгласие за финансиране на тази политика и за
източниците на финансирането. Изменението на климата, благосъстоянието и развитието
на автохтонното население, както и въпросите, свързани с енергийната сигурност, трябва
да бъдат взети предвид. За прилагането на тази политика може да помогне придобиването
на статут на постоянен наблюдател в Арктическия съвет. Въпреки че нямаме пряка морска
граница с Арктика, Европейският съюз може да се превърне в лидер в изследването на
региона по отношение както на неговите ресурси, така и на новите корабоплавателни пътища
и в осигуряването на високи стандарти за опазване на околната среда. Благодаря.

Liisa Jaakonsaari,    от името на групата S&D. – (FI) Г-н председател, като начало отправям
искрени благодарности към докладчика г-н Gahler за неговото конструктивно
сътрудничество. Със сигурност най-ценното признание за това дойде от члена на
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Комисията Фюле, когато заяви, че докладът би се превърнал в трети стълб на политиката
на ЕС за Арктика.

Не е никак учудващо, че политиката за Арктика се превръща в толкова централна за
международната политика тема, тъй като, както спомена колегата преди мен, Арктическият
регион разполага с една трета от световните, все още неизследвани, природни ресурси:
минерали, газ и нефт. Изменението на климата и надпреварата за тези природни ресурси са
свързани въпроси, но очевидно тенденцията се задвижва основно от световната икономика.
За щастие, развитията в Арктическия регион са устойчиви и се основават на желание за
сътрудничество.

В бъдеще политиката за Арктика ще представлява тест за това дали заедно можем да увеличим
стабилността или, от друга страна, само ще предизвикаме нови конфликти. Важно е
природните ресурси да се използват разумно и отговорно, за да се избегне феноменът „златна
треска“ и катастрофални инциденти като този в Мексиканския залив.

Важно е да съставим балансиран доклад и да изпратим послание за укрепване на Арктическия
съвет и за адекватно участие от страна на Европейския съюз в качеството му на наблюдател.
Не трябва грубо да се намесваме, а да прилагаме дипломация, да преговаряме, да поемем
ангажимент за политическо сътрудничество и, най-вече, да сме на челно място, когато се
прави оценка за въздействието върху околната среда. Смятам, че е много добре, че в доклада
се споменава значимостта на Арктическия информационен център и че се заявява, че
университетът в Лапландия, в Рованиеми, Финландия би бил подходящо място за негова
база.

Anneli Jäätteenmäki,    от името на групата ALDE. – (FI) Г-н председател, бих искала
да изразя искрената си благодарност към докладчика г-н Gahler, както и към докладчиците
в сянка. Смятаме, че работихме отлично заедно и е важно, че този доклад по собствена
инициатива е приет, както и че направеното предложение се основава на него.

Този доклад представя силни аргументи в защита на бъдещите големи инвестиции, които
биха помогнали на хората в Арктическия регион да оцелеят, и на инвестициите в заетостта,
транспорта и околната среда. Смятам и че гледната точка в него по отношение на
необходимостта за признаване на положението на автохтонното население, особено на
народа саами, е от огромно значение. Народът саами е единственото автохтонно население
в Европа и ЕС, тоест Комисията, Парламентът и Съветът, трябва да си сътрудничат на равни
начала с тях.

Този доклад признава и статута на Арктическия съвет, за който членът на Комисията Фюле
дори заяви, че ЕС има желание да укрепи. Бях много разочарована обаче от изразената
оценка на члена на Комисията, че сътрудничеството в Арктическия регион напредва
постепенно. Разбира се, ЕС трябва да прояви предприемчивост и трябва да има инвестиции
и желание за ускоряване на сътрудничеството в Арктика. Това не трябва да се случва
постепенно, все едно работим само с една ръка: трябва да се превърне в един от нашите
приоритети.

Накрая, искам да кажа, че се радвам също, че ще се инвестира в научни изследвания в
Арктическия регион и че докладът споменава университета в Лапландия като възможен
център за такива начинания. Университетът в Лапландия заслужава поздравления за това,
че е единственият университет, единственото представителство, което гарантира, че такъв
център ще бъде изграден, и е вложил време и усилия за това.
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Indrek Tarand,    от името на групата Verts/ALE. – (EN) Г-н председател, бих искал да
поднеса благодарности и искрените си поздравления и похвали към докладчика и колегите
докладчици в сянка за доброто сътрудничество и разбирането. Бих искал да благодаря и
на колегите си от групата на Зелените за сътрудничеството и приноса им.

Най-накрая можем да кажем, че изготвихме добър документ, който позволява на нас,
Европейския съюз, да постъпим сравнително разумно, вземайки предвид всички интереси
на заинтересованите страни. Въпреки че Зелените напълно основателно смятат, че е трябвало
да бъдем дори по-радикални, ние все пак сме доволни, че докладът взема предвид
загрижеността и опасенията ни като предложенията, отправени към докладчика относно
факта, че научните данни ясно посочват, че екосистемата в Арктика в момента преминава
през огромни промени, свързани с изменението в климата, и че тази ситуация изисква
предприемането на внимателен и научнообоснован подход при всяко бъдещо развитие в
Арктика.

Ето защо ние призовахме за по-нататъшни научни изследвания, които да се проведат в
рамките на многостранно споразумение, за осведомяване и вземане на решение за
екосистемата в Арктика преди и след всяко значимо бъдещо развитие. Благодарим на
останалите групи, че приемат това. Това е пример за това как да оформяме нещата по
приемлив начин за широкия спектър от различни групи на интереси. В тази зала има
скептици, които заявиха, че Арктическия регион не заслужава вниманието ни, но това не
е така, особено като се има предвид, че Исландия може да стане 28-та държава-членка на
ЕС.

Арктическият регион е важно място. Не само поради изменението на климата и последвалото
го затопляне на иначе студения Далечен север. Арктика е важно място и поради
примамливите възможности, които разкрива пред погледа на всеки, колкото и усложнения
и трудности да водят след себе си. Ето защо смятам, че политиците, които се заемат с тези
проблеми отговорно и с политическа прозорливост са също толкова важни и заслужават
похвала, също като тези, които ще гласуват в подкрепа на доклада на г-н Gahler днес.

Konrad Szymański,    от името на групата ECR. – (PL) Г-н председател, Арктика
определено се променя. Най-очевидните резултати от промените са възможностите за
развиване на нови транспортни и търговски пътища, както и възможността, която е вече
ясна, за експлоатиране на природните ресурси и добиването на нефт и газ. Реакциите спрямо
тези промени по света са разнопосочни. От една страна, разполагаме с конструктивно
споразумение между Русия и Норвегия за определяне на границите в Баренцово море, докато,
от друга страна, руснаците следват политиката на faits accomplis. Считам, че тук Европейският
съюз и международната общност могат да изиграят огромна роля. Ние насърчаваме това в
доклада си, което си личи добре от изложеното в него. Втората тема, към която насочваме
внимание, е необходимостта от постигането на гаранция за равен, недискриминационен
достъп до транспортните пътища. Нито регулаторни, нито финансови съображения не би
следвало да представляват пречка за равния достъп до пътищата. Всичко това е ясно изразено
в доклада. Ето затова ще се радваме този доклад да бъде одобрен при гласуването.

Sabine Lösing,    от името на групата GUE/NGL. – (DE) Г-н председател, благодарности
на г-н Gahler за неговия доклад. От него става ясно, че съществува огромен интерес към
природните ресурси на Арктическия регион. В резултат на изменението на климата, нефтът
и газът и други ресурси могат да се добиват все по-лесно. Въпросът относно по-доброто
използване на корабоплавателните пътища вече беше обсъден.
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Логическата последица от това е, че замърсяването в региона ще се увеличава. Развитието
на промишлеността по-конкретно чрез добиването на нефт и газ, разширяването на
търговския риболов и засиленото корабоплаване – със сигурност ще доведе до смущения,
дори разрушаване, на високочувствителната екосистема, което ще има разрушителни
последици.

За съжаление, докладът засяга въпроси от общ характер и в него не са включени ефикасни
стратегии за борба с тези опасности. Не беше споменат фактът, че ЕС не е сам в признаването
на нарасналата геостратегическа значимост на Арктика. Граничещите с Арктика държави:
Русия и държавите-членки на НАТО САЩ, Канада, Дания и Норвегия вече започнаха да
милитаризират Арктическия регион и възнамеряват да защитят интересите си там.

Изменението на климата доведе до настоящата ситуация в Арктика. Трябва да предотвратим
катастрофалното развитие на изменението и можем да го постигнем само чрез бързо
преминаване към възобновяеми енергийни източници. Но тази стратегия изисква да се
предприеме диаметрално противоположен подход.

Ние, Конфедеративната група на Европейската обединена левица – Северна зелена левица,
настояваме за това, че не трябва да се позволява Арктика да се превърне в следващата
географска гореща точка. Подобно на многобройни организации за защита на околната
среда призоваваме за мораториум върху нови проекти за добив на нефт в Арктика. Трябва
да се постигне споразумение за договор – подобен на Антарктическия договор – който
забранява добиването на минерални ресурси в региона. И не на последно място призоваваме
за незабавна демилитаризация на региона и за обявяването на Арктика за демилитаризирана
зона.

Тъй като с групата ми не можем да подкрепи резултатите от доклада по собствена
инициатива, представен днес, групата GUE/NGL внася алтернативен доклад.

(Ораторът се съгласява да отговори на въпрос, зададен чрез вдигане на синя карта, съгласно
член 149, параграф 8)

Liisa Jaakonsaari (S&D).   – (FI) Г-н председател, бих искала да попитам как представителят
на Конфедеративната група на Европейската обединена левица – Северна зелена левица
смята, че е възможно да постигнем някакъв мораториум, когато нито един фактор или
държава в региона не го желае. Как би изглеждало на автохтонното население, ако
Европейският съюз им казва какво да правят? Парламентът вече извърши един грях, а именно
забраната за продажба на тюленови продукти, което много ги разгневи. Защо трябва да ги
дразним допълнително? В този момент са необходими дипломация и сътрудничество.

Sabine Lösing (GUE/NGL).   – (DE) Г-н председател, не подкрепям това и, разбира се, не
е възможно да се наложи нещо подобно „отгоре“. Но остава въпросът: с кого е обсъждан
въпросът, кои държави участват, кое автохтонно население е засегнато, проведени ли са
консултации с хората, които биха се облагодетелствали от създалата се ситуация, или с
онези, които биха изгубили поминъка си? Смятам, че има нужда от по-нататъшен диалог.
Проведените до момента разговори не са достатъчни. Трябва да се опитаме да провеждаме
диалог във възможно най-широк формат, а и да проведем консултации с представители на
по-широк кръг от обществото, включително и с автохтонното население в частност.

Bastiaan Belder,    от името на групата EFD. – (NL) Г-н председател, първо, бих искал
да изразя дълбоката си признателност за важната работа, която докладчикът г-н Gahler е
свършил.
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Арктика е от стратегическа важност, особено сега, когато затоплянето в Арктическия регион
изглежда разкрива възможности за транспорта и добива на ресурси там. Това е област, в
която околната среда е много крехка, особено в резултат на замърсяването от Европа, Северна
Америка, Русия и Китай. Фактът, че националните претенции за Арктика не винаги са ясни,
е усложняващ фактор. Въпреки че ЕС няма да има допир с бреговата линия на Северния
ледовит океан преди присъединяването на Исландия, това не означава, че ЕС няма
държави-членки в Арктическия регион.

Ето защо подкрепям стратегията на ЕС за Арктическия регион, която ще постави ЕС рамо
до рамо с останалите големи сили и особено с Русия, която явно замисля да експлоатира
икономически този регион. Ако икономическите дейности се засилят през идните години,
ще е важно да осигурим подходящо равновесие между околната среда и икономиката и
заедно с това да подтикваме към участие местното население. Гарантирането на ЕС на статут
на наблюдател в Арктическия съвет би било добра стъпка в правилната посока.

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Г-н председател, както знаем, несметните минерални ресурси
на Арктика направиха тази област предмет на разгорещени дебати. Изчислено е, че 90 млрд.
барела нефт лежат под леда. Неизбежно се е създало чувство на безпокойство, че „Бритиш
Петролиум“, която предизвика нефтения инцидент в Мексиканския залив миналата година,
сега получава разрешение да добива ресурси в тази чувствителна естествена околна среда,
където условията са далеч по-екстремни в сравнение със Залива.

В края на краищата, факт е, че Арктическият регион представлява последна дестинация за
световните живачни емисии. Но с оглед на търсенето на енергия в световен мащаб, е може
би нереалистично да се очаква вземане на решение за отказ от нефтените ресурси на Арктика.
Да се надяваме, че Европейският съюз, с ролята си в Арктическия съвет, ще гарантира
прилагането на по-добри стандарти за безопасност, така че дивата природа да не последва
ужасяващата съдба на Мексиканския залив, причинена от неотдавнашното нефтено бедствие.

Освен това от гледна точка на ЕС Арктика също е от съществена важност за развитието на
нови световни търговски корабоплавателни пътища. Ако беше възможно отварянето на нов
корабоплавателен път между Европа, Азия и Северна Америка, това веднага би осуетило
пиратството в Сомалия и би спестило на ЕС финансови средства, тъй като вече нямаше да
има нужда от мисията „Аталанта“. Разбира се, това предполага, че местното инуитско
население няма да бъде принудено да използва подобни отчаяни мерки като пиратството
в резултат на загуба на поминъка си. Това би трябвало да бъде взето предвид при изготвяне
на планове за развитие на корабоплавателни пътища и нефтени сондажи.

Jarosław Leszek Wałęsa (PPE).   – (PL) Г-н председател, аз също, разбира се, бих искал да
благодаря на г-н Gahler за много добрия проект за резолюция и за ползотворното
сътрудничество.

За мен най-важната тема по време на работата по съставяне на доклада беше нарасналата
значимост, която се отдава на научните изследвания и мониторинг на промените в околната
среда, тъй като извлечената информация е от решаващо значение за вземане на политически
и икономически решения. Изглежда икономически въпроси като рибарство, транспорт и
природни ресурси са предмет на основен интерес за Европейския съюз. Това е жалко, тъй
като, без съмнение, науката ни позволява да направим оценка на въздействието, което
икономическите промени имат върху околната среда в региона. Въздействие, което е
значително по-голямо в сравнение с други региони. Какво точно представлява това
въздействие? Могат да ни кажат единствено експертите.
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За съжаление, откритостта по отношение на научните изследвания в Арктика все повече се
ограничава от страните, които има достъп до Северния ледовит океан. Дори в области,
обхванати от международни конвенции и договори, през последните две-три години се
наблюдава значително ограничаване на свободата за действие и научноизследователска
дейност, често под претекст за защита на околната среда. Процесите, протичащи в климата
и океана, имат значително въздействие върху измененията, настъпващи в климата и околната
среда, така че свободата на научноизследователската дейност е от огромно значение за
разбирането на това какво се случва не само в Арктика, но и тук, при нас, което е по-важно.
Още повече че извършената по тези въпроси научна работа от неарктически държави и
изразходваните финансови средства ни задължават да направим така, че мнението ни по
въпросите на северния полярен регион да бъде взето предвид.

Diana Wallis (ALDE).   – (EN) Г-н председател, бих искала да благодаря на г-н Gahler за
внимателно съставения и подробен доклад, както и за изразеното желание за постигане на
компромис. Опасявам се обаче, че резултатът, който постигнахме, е пословичното коледно
дръвче – въпреки че Коледа мина – окичено с желания, желания, които скриват от погледа
ни основния политически въпрос.

Нашите предходни разисквания относно политиката за Арктика в тази зала провокираха
съобщение от Комисията. Тогава много ясно настояхме за съгласуван подход в защитата на
крехката арктическа околна среда – относно защитата на тази дива природа, последна по
вида си, която сега е разрастващ се екологичен въпрос.

Изглежда има много малка промяна – подводно течение – в начина ни на мислене по
отношение на сигурността на доставяне на енергия и сигурността за използването на ресурси.
Това беше потвърдено от споразумението, сключено през почивните дни между „Роснефт“
(Rosneft) и „Бритиш Петролиум“ – същата от случая с платформата „Дийпуотър“ (Deepwater).

Както Комисията и други коментатори настойчиво посочваха съществуват многобройни
регулаторни празнини в Арктика. Екологичният отпечатък на ЕС там не е малък.

Регулирането решава въпросите на парче и му липсва фокус. Полето е отворено за
мултинационалните компании. Бихме могли да се справим по-добре. Преди казахме, че
искаме да се справим по-добре. Искахме по-съгласуван подход. Чудя се какво ли се е
променило и считам, че гражданите ни скоро може и да попитат точно това.

Struan Stevenson (ECR).   – (EN) Г-н председател, аз също бих искал да поздравя
Michael Gahler за добре балансирания и отличен доклад. Въпреки предизвикателството,
което представлява околната среда в Арктика, повишаващата се цена на нефта стимулира
международния интерес за нефтени сондажи в този район. Всички знаем, че нефт е бил
произведен за пръв път през 1968 г. от Прадхо Бей на Северния склон на Аляска, но много
от районите в Арктика все още не са изследвани.

Американско геоложко изследване от 2008 г. установи, че в областите на север от северния
полярен кръг се намират 90 млрд. барела неразработен нефт – технически извлекаем нефт
– и 44 млрд. барела течен природен газ. Това представлява между 13% и 20% от всички
неразработени нефтени находища в света. Не е нужно е да се казва, че възстановяването на
такова количество нефт ще окаже грандиозно въздействие върху Арктика и може да
предизвика екологични бедствия от глобален мащаб, така че смятам, че трябва да се запитаме
дали е разумно да се захващаме с такъв проект във време, в което полагаме решителни усилия
за прекратяване на зависимостта ни от изкопаеми горива и се стремим към общество без
емисии на въглероден диоксид.
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Søren Bo Søndergaard (GUE/NGL).   – (DA) Г-н председател, поради някаква причина,
четейки съобщението от Комисията за Арктика, в главата ми се оформи картинка на
облизваща се, при мисълта за паничка със сметана, котка. Глобалното затопляне и топенето
на леда на северния полюс със сигурност разкриват нови възможности за добив на природни
ресурси, нефт, риба, корабоплаване и т.н. Чухме всичко това. Смятам обаче, че е важно ЕС
да не се вълнува прекалено, тъй като няма допир с брегова линия на Северния ледовит океан.
Като датчанин ми се струва твърде жалко, че Дания се използва като едно от основните
оправдания за връзките на ЕС с Арктика. В интерес на истината единствената връзка на
Дания с Арктика е по линия на Гренландия, която след проведен референдум, преди
26 години, реши да напусне Европейския съюз.

По същия начин, ЕС не би следвало да има прекалени очаквания и по отношение на
Исландия. Решението за членството на Исландия следва да се вземе само от исландския
народ, без натиск от страна на ЕС. Не съществуват каквито и да било показатели за наличието
на мнозинство в подкрепа на членството в ЕС.

Така, вместо да се представя като потенциална сила в Арктика, ЕС би трябвало да признае
географското си разположение и да установи добри съседски отношения с държави, които
наистина се намират в Арктика. Включително приятелите ни в западните скандинавски
страни, Норвегия, Исландия, Гренландия и Фарьорските острови. Следва да бъде работа
конкретно на Европейския парламент да гарантира това.

Timo Soini (EFD).   – (FI) Г-н председател, това е важен въпрос и тъй като Финландия е
разположена на север, аз съм запознат с тези въпроси. Поне веднъж мога да се съглася с
моите финландски колеги, че те, в Лапландия, в университета в Лапландия, в Рованиеми,
са запознати с тези въпроси. Изразявам съгласие и относно положението на автохтонното
население.

Ще гласувам в подкрепа на доклада, въпреки че съм най-критичен към исканията за
изменение на климата, според които би следвало да сключим споразумение, основано, така
да се каже, на възгледите на ЕС. Търговията с емисии в ЕС претърпя пълен провал. През
2008 г. бяха разкрити злоупотреби, измами с ДДС и редица други нарушения на стойност
5 млрд. евро. Още повече че те се увеличават. Търговията с емисии просто не работи; вредна
е. За да си дойде всичко на мястото, се нуждаем от система от конкретни емисии, както при
превозните средства, при които може да се измери кой изпуска емисиите и какво точно се
изпуска и която не се ангажира с международна търговия с индулгенции, чрез която хората
си купуват правото да замърсяват. Това е важен въпрос.

Въпросът за Арктика също е важен, въпреки че не съм напълно сигурен как ще се развие с
оглед на неотдавнашните действия, предприети от ЕС. Нещата, с които се захване ЕС, не
винаги потръгват. Колегата от Дания говори разумно за регионите там. Това са региони със
суверенни права, които могат да упражнят правото си за вземане на решения по тези техни
въпроси.

Cristian Dan Preda (PPE).   – (RO) Г-н председател, първо, бих искал да поздравя колегата
ми Michael Gahler за отличния доклад, който представи. Този доклад насърчава Съвета и
Комисията да изготвят конкретна политика на ЕС за Арктика, като подчертава, че възможното
присъединяване на Исландия към Европейския съюз би превърнало Съюза в част от
обединение с бреговата линия на Арктика.

Като докладчик на Парламента за Исландия бих искал да подчертая, че тази държава има
приоритети в Арктика, сходни с тези на Европейския съюз. Те укрепват политическата и
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административна роля на Арктическия съвет, следвани от гарантиране на устойчивото
развитие на региона и, на последно място, бих искал да ви напомня за подкрепата за правата
на автохтонното население. Фактът, че и Исландия, и Европейският съюз в момента се
намират в процес на изготвяне на стратегия за Арктика може да даде възможност за
съгласуване на двете политики, най-малкото заради кандидатурата на Европейския съюз
за получаване на статут на постоянен наблюдател в Арктическия съвет.

Бих искал да завърша, казвайки, че Европейският съюз очевидно може да допринесе за
ефикасното многостранно управление в Далечния север. Бих искал също да кажа на
г-н Søndergaard, че го изслушах внимателно, когато говори за мнозинството в Исландия.
Считам, че сме изправени пред продължителен процес, който може да претърпи редица
промени. Според мен сме в позиция да насърчим един отговорен предприсъединителен
процес и преди всичко балансирано разискване в тази страна по въпросите, свързани с
Европейския съюз.

Justas Vincas Paleckis (S&D).   – (LT) Г-н председател, бих искал да поздравя своя колега
г-н Gahler, който, въпреки че е от Южна Германия, показа завидни познания и топли чувства
към Арктика и Далечния север. Според някои от изказалите се колеги държавите следва да
разрешават възникналите проблеми индивидуално и не е необходимо толкова широко
сътрудничество, каквото разискваме тук. Категорично се отхвърлям това мнение. Точно
Европейският съюз има най-голям опит в областта на съвместната работа и в навлизането
в неизследвани територии, което би следвало да изиграе важна роля в региона. Всичко, в
крайна сметка, е ясно – или сблъсък, несигурна надпревара и конфликти, или мирно
сътрудничество и регион, който би могъл да служи за пример на други държави по света.
Едно друго измерение е ползата, или икономическите предимства, или околната среда и
опазването й. Считам, че Европейският съюз, който винаги е водил борба с изменението на
климата, трябва да продължи да подчертава повече, при съгласуване между двата подхода,
второто измерение.

Pat the Cope Gallagher (ALDE).   – (GA) Г-н председател, Арктическият регион претърпява
значителни промени в резултат на изменението на климата, леда и топенето на снеговете.
Развиват се нови корабоплавателни пътища, риболовни зони и се откриват все повече
възможности за нефтени и газови проучвания.

(EN) Европейският съюз играе активна роля по въпросите за Арктика. Например ЕС има
основен принос в областта на финансиране на научноизследователска и развойна дейност
чрез Седмата рамкова програма за научноизследователска и развойна дейност. Европейският
парламент взема активно участие в текущия диалог с избрани представители от Арктика
чрез постоянната комисия на парламентаристите от Арктика и като председател на
делегацията SINEEA представлявам Европейския парламент в този важен орган.

През септември Парламентът за пръв път беше домакин на заседание на постоянната комисия,
провеждащо се два пъти в годината. Конференцията премина отлично, което даде възможност
на Европейския парламент да задълбочи и укрепи отношенията си с Арктическите нации.

Edit Herczog (S&D).   – (HU) Г-н председател, не говоря като член на Парламента или
като живущ в близост до северния полярен кръг. Бих искала само да предупредя всички,
че северният полюс не представлява само икономическо или енергийно наследство, но е и
сред основните примери за нашето естествено наследство. Ето защо е важно дружествата,
които ще провеждат проучвания и сондажи в областта, да не отиват там с нагласата на
златотърсачи от едно време, а с чувството за европейска отговорност, оформила се до XX и
началото на XXI век. Нека не забравяме, че работата там ще се извършва при изключително
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тежки метеорологически условия и ще се използват нови технологии. Важно е да не правим
отстъпки от това, а да налагаме правила, стандарти и изисквания на тези дружества, за да
гарантираме техническо управление този въпрос, съобразено с най-актуалните технологични
стандарти, а финансирането би следвало да може да предотврати всякакъв вид природни
бедствия като случилото се на платформата „Дийп Хърайзън“ (Deep Horizon). Изключително
важно е да се придържаме към правилното степенуване: планетата, хората и продуктът…

(EN)Планетата, хората и продуктът. Продуктът, в конкретния случай, разбира се, е резервът
от газ и нефт. Благодаря ви за вниманието и поздравления за докладчика.

Birgit Schnieber-Jastram (PPE).   – (DE) Г-н председател, г-н член на Комисията, госпожи
и господа, аз също бих искала да благодаря на докладчика г-н Gahler и на всички докладчици
в сянка. Самата истина е, че Европа трябва продължително да се приспособи към новите
реалности и да се справи с промените в баланса на политическите сили. По отношение на
политиката за Арктика, това означава, че трябва да разберем, че арктическите държави биха
желали сами да развиват региона, но и че са отворени за сътрудничество. Не са
заинтересовани относно сключването на нови договори, но искат съществуващите договори
за регулация да бъдат допълнително развивани.

Изменението на климата и новите корабоплавателни пътища не водят след себе си само
рискове, а предлагат и възможности. В края на краищата, никой не е в състояние да се
пребори сам с изменението на климата, както и никой не е в състояние сам да развие
потенциала на Арктическия регион. В допълнение към това Европейският съюз има
дългосрочен интерес по отношение на безопасното развиване…

(Председателят отнема думата на оратора)

Mitro Repo (S&D).   – (FI) Г-н председател, богатствата на Арктика не включват само
огромните залежи от енергийни ресурси и новите корабоплавателни пътища, но и
автохтонното население. Не става дума за някакъв музей на Арктика, а за дома на 3,5 млн.
души. Ето защо те трябва да бъдат чути. Никой няма право да се намесва в региона и да го
разграбва.

В бъдеще там със сигурност ще се разположат множество мини, промишленост и кораби,
а те ще доведат и нарастващата заплаха от екологични бедствия. Трябва да се подготвим за
това време по отговорен начин. Спасяването на природата е предизвикателна задача, а в
този регион тя е особено чувствителна.

Според ново научно изследване на университета в Лапландия, учудващо е, че ЕС вече e доста
силен фактор в Арктическия регион. Ето защо неговата роля трябва да стане още по-активна
и отговорна. Трябва да инвестира в региона както финансово, така и с конкретни осезаеми
действия. Това ще зависи и от евентуалното бъдещо членство на Исландия. Аз също считам,
че университетът в Лапландия е най-доброто място за изграждане на Арктически
информационен център.

Riikka Manner (ALDE).   – (FI) Г-н председател, г-н член на Комисията, първо, бих искала
да поздравя докладчика за съставянето на отличен и балансиран доклад. Глобалният интерес
в северните региони се засилва през последните няколко години, като достигна нови нива,
както вече беше отбелязано. Вследствие на това е от жизненоважно значение Европейският
парламент също да изиграе активна роля в тази област и още повече, да положи активни
усилия да се придобие статут на постоянен наблюдател в Арктическия съвет.
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Както вече беше споменато, тези региони имат огромен потенциал по отношение например
на техните природни ресурси. Нуждаем се от смела визия и сътрудничество, но и от
финансови инвестиции, така че да е възможно хората, живеещи в региона, устойчиво да
експлоатират онова, което би могъл да предложи.

Като много от колегите ми също се радвам, че докладът обръща особено внимание на
Арктическия информационен център, уменията и експертният опит на университета в
Лапландия и отличните съоръжения, с които разполагат там.

Alfreds Rubiks (GUE/NGL)  . – (LV) Г-н председател, без съмнение въпросът, който
разискваме днес, е значим и по моя преценка този век ще станем свидетели на битка – между
нации, между правителства – за благата на Арктика. Във връзка с това одобрявам разискването
на въпроса днес. На какво се основава заключението ми? Свидетели сме на това как дори в
момента Китай строи ледоразбивач. Свидетели сме на това как редица нации, които не
граничат със северните морета, изразяват желание да станат членове на Арктически съвет
и изразявам задоволство, че и Европейският съюз иска и ще стане член. Въпросът обаче има
две страни. Първо, бих препоръчал на Комисията да се погрижи, в следващите дни, регионът
да не се милитаризира, тъй като вече…

Anna Rosbach (EFD).   – (DA) Г-н председател, докладът съдържа красиви слова относно
опасенията, свързани с климата и екологията, но в действителност той се отнася до лова на
ресурси от страна на ЕС в Арктика. Споменават се очакваните количества нефт, газ, минерали,
дървен материал и риба, които ЕС ще може да експлоатира в близко бъдеще. В него се
заявява, че ЕС разполага с огромни по мащаб територии в Швеция и Финландия, но не се
споменава, че те са съответно шведски и финландски територии. Заявява се и че Съюзът има
изключителни компетентности по отношение на опазването на морските биологични
ресурси. Не съм сигурна, че гренландските, руските и канадските инуити биха се съгласили
с това.

Само защото Арктическия регион е рядко населен не означава, че всеки просто може да
отиде там и да прави каквото си поиска. Районът не е в състояние да понесе масов туризъм,
свръхриболов или разграбването на суровини в големи мащаби. Арктика е крайно
чувствителен район с традиции в областта на сътрудничеството, а мнозинството от
арктическите държави просто не са държави-членки на ЕС. Всъщност Гренландия се оттегли
от ЕС, както току-що отбеляза г-н Søndergaard.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: ISABELLE DURANT
Заместник-председател

Anna Ibrisagic (PPE).   – (SV) Г-жо председател, бих искала да благодаря на г-н Gahler за
отличната инициатива и отличния доклад. Смятам, че е той е добре балансиран и взема
предвид онези, които биха искали да експлоатират природните ресурси, както и онези,
които са сериозно загрижени за въздействието върху климата.

Считам, че най-добрата форма за защита на Арктика би било сключването на глобално
споразумение за климата, но междувременно трябва да вземем по-краткосрочни решения,
за да ограничим затоплянето на Арктика. Бих искала Европейският парламент да признае,
че емисиите на сажди допринасят до голяма степен за затоплянето на Арктика. Ето защо
бих искала да призова Комисията да внесе необходимите изменения на директивата за
национални тавани за емисии за определени замърсители, включвайки и емисиите на сажди.
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Kriton Arsenis (S&D).   – (EL) Г-жо председател, съгласен съм с редица свои колеги,
особено с г-жа Herczog и г-н Repo, които споменаха значимостта на този район и на
защитата на правата на гражданите. Това отдавна е девствена зона. Там обаче живеят хора,
хора с култура. Околната среда в този район е изключително важна. Арктика е от решаващо
значение по отношение на борбата срещу изменението на климата и приспособяването към
него. Разочарова ме как Европейският съюз участва в тази надпревара за първенството в
експлоатирането на нефтените резерви в областта сега, когато ледът се топи. Фактът, че
другите го правят не ни оправдава да правим същото. Гласът ни винаги трябва да изразява
ценностите ни и винаги трябва да предприемаме действия за защита на ресурсите и да
работим в посока на нисковъглеродна икономика.

Miloslav Ransdorf (GUE/NGL).   – (CS) Г-жо председател, възникват три основни въпроса
по отношение на Арктика. Първият въпрос е свързан с енергетиката, като говорихме за нефт
и газ, а в бъдеще ще включим и метана, тъй като във вечно замръзналата почва съществуват
неизползвани резерви от използваем метан за период от около 300 години. Междувременно
органите на ЕС по никакъв начин не обръщат внимание на въпроса.

Вторият въпрос е транспорта. Отварянето на пътя през Северно море скъсява времето за
пътуване до Далечния изток. Пътуване от Хамбург до Сеул ще отнеме 21 дни. Ако се вземе
предвид тази възможност, ще намали разходите значително и ще допринесе за установяването
на по-близки отношения между двата региона.

Третият въпрос е околната среда, тъй като експлоатацията на енергийни ресурси и
увеличаването на обема на транспорта ще предизвика редица екологични рискове в региона.
Според мен би било добре да съставим план...

(Председателят отнема думата на оратора)

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE).   – (LT) Г-жо председател, бих искала да изкажа
поздравления към докладчика, г-н Gahler, за съставянето на толкова важния и необходим
доклад на Европейския парламент относно Далечния север и относно отговора на
препоръката на Европейската комисия за изработване на политика на ЕС за Арктика с много
конкретни и всеобхватни предложения: като се започне от приобщаването на местните
жители към диалога, стабилността и сигурността в региона и се стигне до бъдещи проекти,
въпроси от екологично измерение и такива, свързани с изменението на климата. Една пета
от неоткритите ресурси в света се намират точно в този регион. Необмислената надпревара
за достъп до природните ресурси на Арктика е крайно нежелателна, но е реалност. Ето защо
е важно да разширим диалога, така че Арктическият регион да не се превърне в арена за
конкурентни борби между държавите и нефтените дружества, а жертвите на това ще бъдат
най-вече местните жители и особено крехката арктическа екосистема. В доклада се заявява,
че в Арктическия регион, в който въздействието от изменението на климата е най-очевидно,
проектите за сондаж ще се увеличават с времето. Ето защо считам, че е правилно и особено
важно да отбележим, че оценката за въздействието върху околната среда…

Seán Kelly (PPE).   – (EN) Г-жо председател, считам, че е добре, че Европейският съюз
развива политики и стратегии за обширни региони като региона на Балтийско море, региона
на река Дунав и моя регион, Атлантическия регион, а днес обсъждаме Далечния север.

Когато работим по въпросите на Далечния север обаче е важно да бъдем възприемани като
дипломатични, не дидактични; готови за сътрудничество, без да налагаме каквото и да е; и
да сме готови да изследваме, а не да експлоатираме. Поради значимостта на автохтонното
население, техните интереси трябва да бъдат изведени на преден план, а съществуват

20-01-2011Разисквания на Европейския съюз -BG32



дружества и държави, които сега алчно са вперили поглед към Севера и ресурсите му като
изкопаеми горива, риба и може би редица нови възможности за морския транспорт.
Европейският съюз, поради договорите си и заради тяхното основание за съществуване не
е в положение да установи равновесие.

Има още един въпрос, който бих искал да засегна: член съм на делегацията за връзки с Канада
и бихме могли да предприемем и колегиален подход към Канада и държави със сходни
възгледи, за да гарантираме справедлив развой на събитията в Далечния север и особено за
автохтонното население.

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Г-жо председател, разграбването на стоки, стратегически
интереси, изменение на климата и не на последно място разрастването на туризма водят
тази екосистема до ръба на разрухата. Екосистемата на Далечния север обаче е сравнително
самоподдържаща се и следователно тя е изключително чувствителна. Поради тази причина
е от огромно значение да се установи равновесие между експлоатация, от една страна, и
осигуряване на възможно най-висока защита на тази крехка система, от друга. Това не може
да се постигне обаче без налагането на ограничения относно добива на суровини и методите,
използвани за извличането, както и без по-строги правила за туризма и търговското
корабоплаване.

Новината, че голямата нефтена компания „Бритиш Петролиум“ (BP) и руското предприятие,
управлявано от държавата, „Роснефт“ имат съвместни планове за разумно добиване на нефт
и газ не сочи, че се цели разумно добиване на ресурси, а точно обратното.

Ето защо е ясно, че защитата на Арктика е въпрос, който се простира отвъд индивидуалните
национални стратегии и икономически интереси и трябва да се превърне в централен за ЕС
въпрос.

Sari Essayah (PPE).   – (FI) Г-жо председател, бих искала да благодаря на докладчика
г-н Gahler и на докладчиците в сянка за отличния и разнообразен доклад, който повдига,
по един балансиран начин, редица въпроси. Сред тях е потенциалът на Арктическия регион,
богатите природни ресурсите в региона, суровините и енергийните ресурси, както и новите
транспортни пътища и туризма, но и чувствителността на деликатната околна среда в
Арктика, както и правата на автохтонното население. В Далечния север трябва наистина да
се държим отговорно и да имаме изготвена добра стратегия за Арктика.

Съгласна съм с моите финландски колеги, които изразиха удовлетворението си от доклада
във връзка с това, че той взема предвид инициативата на университета в Лапландия да
изгради Арктически информационен център на ЕС на своя земя. Очаквам с нетърпение
доклада на Комисията относно политиката за Арктика, както обеща г-н Фюле.

Щефан Фюле,    член на Комисията. – (EN) Г-жо председател, проведохме наистина
интересно разискване, което показва колко значими теми са обхванати от сътрудничеството
по отношение на Арктика и колко разнообразни са чувствителните за обществата ни въпроси,
когато обсъждаме бъдещето на Арктика. Позволете ми да взема отношение по пет конкретни
въпроса, повдигнати по време на обсъждането тази сутрин.

Първо, Арктическият информационен център. Съобщението на Комисията от 2008 г. и
заключенията на Съвета от 2009 г. призовават Комисията да проучи възможността за
установяване на нов Арктически информационен център. Ние цялостно проучваме
различните възможности на Европейския съюз, включително центъра в град Рованиеми,
във Финландия (Лапландия) и преди всичко ролята, която би могъл да има този евентуален
център.
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Второ, Европейският съюз е единствената заинтересована страна в Арктика, която пряко е
признала, че като обединение на индустриализирани държави носи отговорност, заедно с
други индустриализирани зони, за промените, случващи се в Арктика. Съобщението на
Комисията дава приоритет на защитата на околната среда и значимостта на този въпрос
беше упомената в заключенията на Съвета от 2009 г.

Трето, горди сме със своя народ саами, граждани на ЕС, както и с различните разпоредби в
договорите на ЕС и от регионалната политика на ЕС по отношение на народът саами. Нашето
трансгранично сътрудничество и европейският инструмент за демокрация и програмите за
спазване на правата на човека оказват подкрепа на народа саами от Северозападна Русия и
на други автохтонни народи от региона на Баренцово море.

Четвърто, Европейският съюз и държавите-членки са водеща световна сила в областта на
научните изследвания в Арктика и ние сме горди от този факт. Тази област е спомената в
рамковата програма. Общо, в петата, шестата и седмата рамкови програми Европейският
съюз е направил инвестиции на стойност 200 млн. евро само в тази област. Опитвайки се
обаче да бъдем изпъкващ и едностранен лидер в цялостните политики за Арктика, като
същевременно не сме част от обединение с брегова линия на Северния ледовит океан, не
би било следване на разумна политика.

Пето, през 2010 г. Комисията прие съобщение относно морските сондажи, което би следвало
да наставлява нашите действия по света, включително и в Арктическия регион. То насърчава
внимателния подход, който ще приложим и по отношение на Арктика. Това е в съответствие
с принципите на ЕС за защита на Арктика и твърдо настоява за прилагане на най-високите
екологични стандарти.

Г-жо председател, уважаеми колеги, докладът на Парламента за Далечния север дава
възможност за широк поглед върху дейностите, отговорностите и интересите на Европейския
съюз в Арктическия регион. Той също консолидира балансирания подход на ЕС към Арктика,
обединяващ защитата и устойчивото му развитие. Убедени сме, че това е в рамките на
възможностите ни и че Европейският съюз ще се превърне в неизбежен и положителен
фактор в областта на сътрудничеството в региона, намиращ се в близост до полюса.

Michael Gahler,    докладчик. – (DE) Г-жо председател, бих искал да благодаря на всички
оратори. Г-н член на Комисията, когато споменах политиката за съседите ни в Далечния
север не съм искал да намекна, че влизате в спор за правомощия с баронеса Аштън. Просто
исках да изясня това.

Почти всички изказвания, които чухме, изясниха едно нещо: предизвикателството, пред
което се изправяме, е да демонстрираме, чрез политиката си, че различните интереси и
дейности могат да бъдат съвместими или трябва да бъдат направени такива.

Считам, че това е видно в микрокосмоса на Норвегия например: те ловят риба, добиват нефт
и газ, прилагат най-високите екологични стандарти при използване на земята и морето и
развиват своите най-северни региони в полза на хората, живеещи там. Ако можем да
приложим този принцип за региона, като цяло, чрез сътрудничество с местните общности,
тогава ще се превърнем в пример за други чувствителни региони. Това, което се е променило
в политическата реалност, е фактът, че не считаме, че можем да принудим хората да се
съгласят с желанията ни, но че в същото време трябва да приемем предизвикателството да
постигнем всички наши цели: трябва да прилагаме високи екологични стандарти в опазването
на околната среда, да вземем мерки относно изменението на климата, да постигнем устойчив
риболов, да гарантираме развитието на корабоплавателните пътища и приемливо развитие
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на местните общности. Ако се опитаме да работим заедно за поставянето и постигането на
тези цели, тогава наистина ще постигнем нещо значимо в сътрудничество с партньорите ни
в полза на региона и в полза на самите нас.

Още веднъж искам да благодаря на всички докладчици в сянка. Очаквам с нетърпение да
продължим разискването въз основа на този доклад. Гласуването не трябва да поставя край
на въпроса.

Председател.   – Разискването приключи.

Гласуването ще се проведе по-късно.

5. Състав на комисиите и делегациите: вж. протокола

6. Стратегия на ЕС за Черно море (разискване)

Председател.   – Следващата точка от дневния ред е докладът на г-н Ungureanu, от името
на комисията по външни работи, относно стратегията на ЕС за Черно море (2010/2087(INI))
(A7-0378/2010).

Traian Ungureanu,    докладчик. – (EN) Г-жо председател, преди точно три години
Европейският парламент одобри „Черноморското взаимодействие“. Това беше първата
стъпка към последователна политика в една от най-чувствителните зони в Европа и беше
стъпка в правилната посока, тъй като в момента за Черно море има обширни анализи – и
страхове, че е пространство, където са съсредоточени надежди, сили и амбиции, засягащи
политика, стратегии и сигурност.

Днес нашата политика в областта може да бъде развита допълнително. Парламентът може
да изиграе решаваща роля в процеса на развиване на политиките на ЕС до завършена
стратегия на ЕС. Това всъщност е основната идея в доклада, който аз инициирах с подкрепата
на колегите ми от комисията по външни работи и Парламента като цяло.

Защо обаче да има нов доклад относно Черно море и стратегия на ЕС за Черно море? Някои
хора биха казали, че Черно море е малко море. И наистина е така, но ако разменим тази
географска карта за стратегическа карта, Черно море става огромно. Има и друг фактор:
Черно море става все по-черно и по-черно.

След присъединяването на България и Румъния Черно море вече отчасти е вътрешно море
на ЕС. Въпреки това развитията в региона често са непредсказуеми: натрупват се напрежения
и недоразуменията изобилстват. Един обобщен анализ на Черноморския регион води до
заключението, че отрицателните предизвикателства в този район продължават да съществуват
и всъщност дори увеличават интензивността си. Войната между Грузия и Русия от 2008 г.,
нерешените и така наречени „замразени“ конфликти, тревожното влошаване на
демократичното управление в Украйна и Русия са много сериозни събития и ярки примери
за рисковете за сигурността в района.

Ако разгледаме текущите резултати от участието на ЕС в региона, те изглеждат най-малкото
смесени. Политическият подход на ЕС към Черно море няма механизми за наблюдение,
оценка и последващи действия. Черноморският регион не е достатъчно видим в
разискванията в Брюксел и финансирането от ЕС за региона е разпокъсано и сложно.

Като се отчитат достойнствата на „Черноморското взаимодействие“, което одобрихме преди
три години, една нова стратегия на ЕС за Черно море следва да използва по-силна политика
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и конкретни инструменти. Позволете ми да спомена само две от препоръките в доклада.
Първата е за подходящите ресурси: ако ЕС иска да играе ключова роля в Черноморския
регион, той трябва да отдели подходящите ресурси – както финансови, така и човешки.
Създаването на отделен ред в бюджета на ЕС е от жизненоважно значение. Втората препоръка
е за изработване на план за действие на ЕС с ясни цели и задачи, включително редовни
срещи на съответните държави на министерско равнище.

Стратегията на ЕС за Черно море не следва да подценява нито да надценява никоя от
държавите в региона. Принципите на приобщаването и на регионалното участие следва да
бъдат отразени чрез важни роли за Турция и Русия, както и за всички регионални партньори,
в успеха на регионалното сътрудничество.

В заключение, бих искал да благодаря на всичките си колеги за техния положителен принос
за окончателния вариант на доклада. Мисля, че всички сме съгласни, че Парламентът очаква
от Комисията и Съвета да превърнат този доклад в реалност. Стратегическото и ползотворно
участие на ЕС в Черноморския регион следва да стане факт.

Щефан Фюле,    член на Комисията. – (EN) Г-жо председател, много се радвам, че
Черноморският регион е на предно място в дневния ред на Европейския парламент. Този
регион е важен за Европейския съюз и ние трябва да се съсредоточим върху него, за да
отразим неговата изключителна чувствителност.

Искам да изкажа благодарности и да поздравя докладчика на комисията по външните
работи Traian Ungureanu за неговия отличен и съдържателен доклад. Докладът и
препоръките му са интересни и иновативни по много въпроси.

След последното разширяване Черно море е вече и море на ЕС. Имаме отговорности спрямо
него точно както имаме към всички останали региони на морски басейни, с които граничим.
Трябва да подходим с решителност към тази нова отговорност.

Като част от европейската политика на съседство вече имаме инициатива, насочена към този
регион: „Черноморското взаимодействие“. Трябва да признаем обаче, че прилагането му се
оказа много по-трудно, отколкото си мислехме. Не всичко, което искаме да направим, се
приветства с ентусиазъм от всички в региона.

Именно поради тези причини Европейският парламент избра подход, основаващ се на
регионалното участие и насърчаването на диалога. Считам, че това е правилният подход,
който трябва да поддържаме, но тези ангажименти могат да се ползват с доверие само ако
доведат до конкретни подобрения за народите в региона.

Така докладът за разработване на нова стратегия на Европейския съюз за Черно море
представлява нашия ангажимент към региона и към нашите държави-членки, които
принадлежат към този регион, като им даваме пълната си подкрепа за посрещане на
предизвикателствата, свързани с тяхното специфично географско разположение.

Разбираме, че една стратегия за Черноморския регион не трябва да се тълкува като подмяна
на съществуващите усилия, особено на „Черноморското взаимодействие“. Тя следва по-скоро
да бъде цялостна рамка, където може да се намерят насоки за всички дейности на
Европейския съюз в региона.

Стратегията за Черно море може да осигури идеална възможност за преразглеждане на
нашите интереси в региона, включително стратегически, политически и икономически
интереси, както и за обсъждане на това, как най-добре могат да бъдат постигнати.
Парламентът посочи подходящите области, в които следва да се развива стратегията, като
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управление, сигурност и енергетика, транспорт, околна среда, търговия, местно икономическо
развитие и социално и човешко развитие.

Разработването на тази стратегия може също да предостави възможност за добавяне на
морско измерение към текущата дейност в региона. В момента Комисията разработва
цялостен пакет, който ще се занимае с инициативите за морска политика, управлението на
природните ресурси и борбата срещу незаконния риболов.

Можем да се възползваме от нашето ноу-хау от други стратегии, като например стратегията
на ЕС за региона на Балтийско море и стратегията на ЕС за река Дунав. Действително
стратегията за река Дунав ще изисква очевидни взаимодействия с Черно море. Въпреки това
ние сме наясно, че всеки европейски регион на морски басейн е различен. Съответно трябва
да гарантираме, че всички бъдещи стратегии на ЕС следва да се адаптират към собствените
си секторни характеристики, икономическо и социално развитие, околна среда и енергетика,
инфраструктура и природни ресурси.

Докладът относно разработването на стратегия на ЕС за Черноморския регион предлага
общ преглед на бъдещите предизвикателства за региона, но също така ще бъде от значение
за установяване на стабилни канали с държавните партньори в региона, така че да се
гарантира нейното гладко и ефективно изпълнение. Трябва с участието на Парламента да
използваме тази възможност, за да се консултираме подробно с всички заинтересовани
страни, като започнем с нашите партньори в региона.

Още веднъж: този доклад е благоприятен и нямаме търпение да се възползваме от неговите
препоръки. Европейската служба за външна дейност и съответните служби на Комисията
ще посветят своите усилия на изготвянето на стратегия за Черно море, за която ще потърсим
вашата подкрепа и подкрепата на Съвета.

Метин Казак,    Докладчик по становище INTA . − Г-жо Председател, уважаеми г-н Комисар,
уважаеми колеги, искам и аз да поздравя г-н Ungureanu, и като докладчик на Комисията
по международна търговия, се радвам, че някои от нашите предложения са включени в
основния текст на доклада.

Радвам се, че Черно море, както беше посочено, след присъединяването на България и
Румъния през 2007 г. стана, образно казано, „европейско” море и се нуждае от цялостна
европейска стратегия и за това са необходими достатъчно административни и финансови
ресурси, както и добра координация и отчетност.

Ключова задача е залагането на проектен подход в новата стратегия. Трябва да се обърне
специално внимание на области от общ интерес, като например околна среда, енергия,
транспорт, инфраструктура, които са от решаващо значение за устойчивото развитие на
региона.

Необходимо е и засилено сътрудничество на парламентарно равнище, както например с
организации като Парламентарната асамблея на черноморското икономическо
сътрудничество и СТО, така и с Черноморската банка за търговия и развитие. Не на последно
място смятам, че трябва да вземем под внимание и другите регионални инициативи, но и
да не допуснем стратегията да бъде удавена в тях.

Silvia-Adriana Ţicău,    докладчик по становището на комисията по промишленост,
изследвания и енергетика. – (RO) Г-жо председател, комисията по промишленост,
изследвания и енергетика подкрепя пълната пазарна и регулаторна интеграция въз основа
на законодателството на ЕС в областта на енергетиката и околната среда и насърчава
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участието на държави от широкия Черноморски регион в Договора за енергийна общност,
както и помощта от ЕС, ЕИБ и ЕБВР за модернизиране на енергийната инфраструктура в
този регион.

Изтъкваме европейската добавена стойност и значението на проекта за южен газов коридор
като средство за повишаване на сигурността на енергийните доставки на ЕС. Проекти като
този за газопровода „Набуко“, един приоритетен проект за Европейския съюз, както и тези
за Трансадриатически газопровод, за Паневропейски петролопровод, за междусистемния
газопровод Турция-Гърция-Италия или за междусистемния газопровод
Азербайджан-Грузия-Румъния, изтъкват жизненоважното значение на ангажимента на ЕС
в Черноморския регион, както и по-нататъшната необходимост от засилване на
сътрудничеството между черноморските държави. Изтъкваме важността на установяването
на регионална изследователска и образователна мрежа в широкия Черноморски регион и
неговата връзка с GEANT и призоваваме Комисията да продължи да подкрепя
изследователски проекти в региона.

Приключвам, г-жо председател, с призив към Комисията да разработи стратегия на
Европейския съюз за региона заедно с план за действие. Подчертаваме необходимостта да
се установи връзка между нея и стратегията на Европейския съюз за река Дунав.

Victor Boştinaru,    докладчик по становището на комисията по регионално развитие.
– (EN) Г-жо председател, г-н член на Комисията, важността на Черноморския регион за ЕС
от гледна точка на транспорта, енергетиката, стабилността, сигурността и околната среда е
очевидна. Именно поради тази причина стратегията на ЕС за този регион със сигурност ще
има много положителен ефект върху региона и върху ЕС като цяло.

Комисията по регионално развитие счита, че тази стратегия може да доведе до растеж и
устойчиво развитие на региона. Също така е на мнение обаче, че за пълна ефективност е
необходимо участието на всички държави от региона, независимо дали те са държави-членки
или не. Тази стратегия се нуждае от координирани действия – но как е възможно тази
координация да съществува без подходящо участие на всички държави? Координацията
определено е необходима при стратегията за Дунавския регион, която скоро се предполага,
че трябва да се превърне в основен приоритет на унгарското председателство.

Използването на интегриран подход и трансгранично сътрудничество между регионите
следва да се насърчава във всички области на стратегията, но най-вече в тези на транспорта,
енергетиката и околната среда.

Elmar Brok,    oт името на групата PPE. – (DE) Г-жо председател, г-н член на Комисията,
госпожи и господа, бих искал да благодаря на докладчика за отличната работа, която е
свършил, като е събрал много идеи заедно в един цялостен вид – това ще ни помогне в
бъдещите ни усилия.

Трябва да разберем, че това сътрудничество в Черноморския регион не трябва да се бърка
с „Източното партньорство“ нито с нашите стратегически отношения с Турция и Русия. Това
са различни въпроси и това сътрудничество не ги замества. От друга страна, намирам за
изключително вълнуващо, че е възможно да се обединят тези различни групи по определени
въпроси с цел да се изготви последователна политика, която е в нашите собствени интереси
и едновременно с това помага на съответните държави. Такова сътрудничество може да
помогне за сближаването на конфликтни политически и икономически интереси, така че
бъдещите спорове да бъдат по-малко драматични и опасни и така че например нашата
работа в „Източното партньорство“ да не се тълкува като насочена срещу конкретно лице,
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а по-скоро, че всичко се възприема като нещо допълващо. Въпреки това, когато става дума
за ясна европейска перспектива, тази позиция на сътрудничество не трябва да ни пречи да
очакваме, че „Източното партньорство“ при тези държави ще доведе до различни резултати
от тези на стратегиите за развитие с Русия например. Трябва да ни бъде позволено да правим
такива разграничения и членът на Комисията без съмнение е наясно, че това следва да е
така. Именно поради тази причина обаче „Черноморското сътрудничество“ е в интерес на
Европейския съюз, в интерес на Русия, в интерес на Турция и в интерес на останалите
държави в този регион – повечето от които са членове на „Източното партньорство“. Мога
да си представя, че това ще допринесе значително за икономическата и политическата
стабилност на Европа и се надявам, че можем да работим в тясно сътрудничество с Комисията,
за да се насърчи този процес.

Ioan Mircea Paşcu,    oт името на групата S&D. – (EN) Г-жо председател, Черно море е
врата към и от Европа и следователно трябва да бъде разглеждано като такава. Това не
някакво отдалечено и маловажно място, което от време на време привлича нашето внимание.

Истината е, че регионът вече е поставил – и ще продължи да поставя, точки в нашия дневен
ред, независимо дали чрез прекъсване на преноса на газ, както през 2006 г. и 2008 г., или
чрез войната в Грузия през 2008 г. Все пак, независимо от доказателствата и признатата му
значимост, Черноморският регион все още не се ползва с вниманието, което заслужава от
ЕС – ЕС, който в известен смисъл беше принуден да реши тези проблеми, след като България
и Румъния бяха станали членове през 2007 г.

„Черноморското взаимодействие“, разработено не много след приемането на тези две
държави, в ретроспекция изглежда като набързо съставен документ, предназначен да покрие
„празно място“ или „черна дупка“ – както предпочитате – с което ЕС трябваше да се справи
почти в рамките на една нощ. Фактът, че нищо значимо не се е случило след първия преглед
на инициативата през 2008 г. – а ние не сме много напреднали в прилагането й, както е
посочено в доклада – е показателен за това.

Според мен има две основни причини за това. Първо, има очевидна незаинтересованост и
нежелание от страна на членовете на ЕС за решителни действия спрямо региона. Нещо
повече, сега, когато има недостиг на пари, има дори още по-малко желание за действие,
отколкото преди.

На второ място, първоначалното предположение, на което беше основано взаимодействието,
а именно, че регионът следва да се превърне в последователен и сътрудничещ, за да заслужи
внимание и материална подкрепа от ЕС, пренебрегна простата истина, че само преди
20 години регионът изглеждаше съвсем различно. Да се очаква, че един регион, който е
толкова сложен и различен, ще стане последователен и ще получи индивидуална
самоличност в такъв кратък период от време, е или нереалистично, или – неприятно ми е
да кажа – злонамерено. Може би в контекста на едно преразглеждане на „Източното
партньорство“ нещата ще се подобрят.

Ivo Vajgl,    oт името на групата ALDE. – (SL) Г-жо председател, докладът, който моят
колега г-н Ungureanu е подготвил с такова посвещение и по такъв начин, който проправя
пътя за сътрудничество, за което му благодаря, връща вниманието ни към един характерен
с разнообразието си регион. Разнообразието от политически системи, културни традиции,
религии, статуси и амбиции по отношение на приближаване към Европейския съюз, нивото
на икономическо развитие, наличието на природни ресурси и, разбира се, новото положение,
което е възникнало, защото днес три държави-членки на Европейския съюз са част от
региона, който обсъждаме.

39Разисквания на Европейския съюз -BG20-01-2011



За нас Черноморският регион е особено интересен поради неговото геостратегическо
положение, което носи със себе си или добавена стойност, или сериозни рискове за нашите
интереси що се отнася до сигурността. Във връзка с това подчертавам по-специално
енергийната сигурност и осигуряването на устойчиви енергийни доставки за Европейския
съюз, инфраструктура и възможности да имаме влияние в решаването на конфликти и
нерешени проблеми в региона, както и изграждане на партньорства с Русия и Турция. Всичко
това може да се постигне с по-задълбочен ангажимент на държавите в региона и с участието
на всички държави-членки на Европейския съюз и други организации и мрежи, присъстващи
в региона, включително и мрежи от организации на гражданското общество; именно те
изискват нашето специално внимание и признание.

Не се нуждаем от нови институции за нищо от това; това, което трябва да направим, е да
гарантираме редовно финансиране и по-голяма политическа ангажираност. Г-н член на
Комисията, считам, че ще можете да оползотворите добре този доклад и очаквам с нетърпение
да работим с Вас.

Werner Schulz,    oт името на групата Verts/ALE. – (DE) Г-жо председател, г-н член на
Комисията, госпожи и господа, ако Черноморският регион следва да се превърне в регион
на стабилност и сигурност, демокрация и благоденствие и тези възможности и
предизвикателства следва да бъдат изпълнени, ние се нуждаем от всеобхватна стратегия.
Настоящата резолюция преследва тази цел и поради това се подкрепя от моята група. Така
е и защото много от нашите предложения бяха включени, като например справяне с
нерешени конфликти в региона, подобряване на сътрудничеството в областта на
гражданското общество, подкрепа за проектите, включващи преки контакти между хората,
и насърчаване на малки проекти в рамките на трансграничното сътрудничество.

Също така искаме да видим една устойчива енергийна политика, по-голяма енергийна
ефективност и създаване на академични и студентски мрежи. Това обаче, което бих
критикувал, е липсата на съгласувана позиция по отношение на въпроса за енергийната
инфраструктура в региона – бих посочил Набуко и Южен поток в този контекст. Не мога
да разбера защо нашият призив за по-стриктен контрол на нефтените платформи в Черно
море беше отхвърлен. Това е абсолютно задължително след катастрофата в Мексиканския
залив. Именно поради тази причина ние представяме това изменение за пореден път днес.

Paweł Robert Kowal,    oт името на групата ECR. – (PL) Г-жо председател, г-н член на
Комисията, мисля, че документът, който е изготвен, заслужава да бъде одобрен, така че от
името на моята група, аз го одобрявам. Бих искал да подчертая, че „Черноморското
взаимодействие“ днес се нуждае от преосмисляне. Благородните намерения не винаги са се
превръщали в ефективно ползване на взаимодействието и е много добре, че докладчикът
подчертава това. Ето защо аз мисля, че най-важната задача на г-н Фюле днес е да се опита
да организира нашите инициативи в тази част на Европа и да покаже, че нашият приоритет
е политика на съседство, като другите въпроси следва да заемат второ място във връзка с
това. Според мен този начин на мислене гарантира, че „Черноморското взаимодействие“ ще
бъде ефективно в бъдеще, особено в областта на енергетиката. Взаимодействието може да
бъде и добър инструмент например, ако става дума за подкрепа на Грузия в демократичните
и икономически трансформации, през които преминава през последните години. Първата
и основна стъпка днес обаче е да се организират инициативи в тази част на Европа, така че
не само да можем да се гордеем с тях, но и наистина да бъдат ефективни при постигането
на някои конкретни цели.
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David Campbell Bannerman,    oт името на групата EFD. – (EN) Г-жо председател, при
обсъждането на Черноморския регион една дума идва наум и тя е „внимание“. Всички трябва
да стъпват внимателно тук.

Черноморският регион е задният двор на Русия. Флотът й е в Крим при Севастопол, близо
до кървавите бойни полета на Кримската война. Видяхме злощастния конфликт в Грузия,
за който вина имаха и двете страни. Ако Грузия беше в НАТО, последствията щяха да са
катастрофални. Въпреки че подкрепям независимостта на Грузия, не е мъдро да се дразни
руската мечка в собствената й бърлога.

След това имаме Турция, с която ЕС си играе, като й предлага членство, въпреки
действителността, а именно, че членки като Франция биха наложили вето на кандидатурата.
Само 4% от континенталната част на Турция се намира в Европа. Тя не следва да бъде в ЕС.
Има реални опасности от това Турция да бъде подвеждана. Разочарованието може да я
тикне в ръцете на ислямските екстремисти.

И накрая, в основата на всичко това е фактът, че Черно море е центърът за жизненоважния
каспийски петрол и газ. Наистина стъпвайте внимателно.

Димитър Стоянов (NI). -   Г-жо Председател, искам да се присъединя към повечето мнения,
които бяха изказани в тази зала и да поздравя докладчика за това, което той е направил с
този доклад. Евксинският понт (Pontus Euxinus), както е античното име на Черно море, още
от древността има своето решително геостратегическо и иконономическо значение в Европа.
Черно море има това значение и днес, в днешно време.

Затова е много важно тази стратегия наистина да бъде приведена в действие, защото ние
отново имаме дебат - даже, доколкото си спомням скоро имаше такъв дебат. Затова аз
основно искам да сложа точката върху това, което беше казано от групата на колегите
социалисти, и да подкрепя най-вече точката, която предвижда да бъде създаден отделен
бюджетен ред за прилагане на стратегията.

Затова призовавам Комисията: Дела! Дела! Само с разумно и достатъчно финансиране ще
можем да превърнем думите, които казваме сега в тази зала в дела, което е от значение за
европейските граждани.

Iuliu Winkler (PPE).   – (EN) Г-жо председател, бих искал да започна, като поздравя
г-н Ungureanu за неговата инициатива при съставянето на доклада относно Черно море.
Приветствам и одобрението на няколко от предишните оратори – моите уважаеми колеги,
които са поели ангажимент за създаване на нова европейска визия за Черноморския регион.

Черно море наистина се е превърнало в отчасти вътрешно море на Европейския съюз.
Неговото геостратегическо значение едва ли може да се надцени, като се имат предвид
стабилността в региона, процесите на демократизация, както и свързаните въпроси по
отношение на енергийната сигурност, икономиката и търговията. Изразявам твърдо
убеждение, че ние – Европейският съюз, трябва да се възползваме от потенциала на
Черноморския регион, а не други.

За да постигне тази цел, Европейският съюз трябва да разчита повече на своите
държави-членки от региона, трябва да се откаже от всякакво закотвяне в миналото и трябва
да покаже повече динамика, лидерство и визия. Без да засягам въпросите, свързани с процеса
на разширяване, бих искал да отправя послание към всички скептици относно Черно море.
Всяко забавяне в процеса на присъединяване към ЕС в региона ще има ефект на връщане
към миналото що се отнася до демократичното развитие на региона. Рискът е нестабилност
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в средносрочен и дългосрочен план, чиито последици ще бъде трудно да се оценят и още
по-трудно да бъдат управлявани от Европейския съюз.

В заключение, ЕС се нуждае от своето вътрешно Черно море и се нуждаем от цялостна
стратегия за този регион. Стратегията за Черно море следва да бъде изготвена от Комисията,
която да се позове на препоръките, достигнати от нашия докладчик. Днес тази зала трябва
да окаже своята безрезервна подкрепа за стратегията.

Maria Eleni Koppa (S&D).   – (EL) Г-жо председател, днес разискваме много важен доклад
относно конкретен район близо до Европейския съюз: Черно море. Районът обединява в
себе си държави-членки на ЕС и държави, които са важни за регионалното сътрудничество.
Затова имаме общата необходимост да запазим съществуването на пространство на мир,
демокрация, сигурност и стабилност около Черно море.

Имаме стабилна рамка за сътрудничество чрез инициативата „Черноморско взаимодействие“,
която беше задействана преди известно време, въпреки че няма реални резултати. Нейното
успешно изпълнение чрез действия на всички участващи държави ще укрепи още повече
нашите отношения въз основа на общи ценности. Необходимо е да допълва установената
Европейска политика за добросъседство и „Източното партньорство“.

Стабилността и сигурността в Черноморския регион имат пряко въздействие върху Европа.
Следователно Европейският съюз споделя отговорността за подкрепа на мирното разрешаване
на конфликти и изграждане на доверие. Този регион е важен за Съюза, особено поради
своите енергийни и транспортни връзки. Укрепване на демокрацията и силна законодателна
система биха улеснили търговията, инвестициите и свободното движение на хора.

Напълно подкрепям становището, че трябва да бъде създаден специален ред в бюджета за
„Черноморското взаимодействие“. Това ще осигури ефективна помощ за модернизиране на
региона. От нас зависи да използваме своите политики, за да доближим още повече тези
държави до Европа с оглед на взаимната изгода на всички.

Adina-Ioana Vălean (ALDE).   – (EN) Г-жо председател, от 2007 г. насам ние признаваме
значението на Черноморския регион, но влиянието на нашия подход е най-малкото скромно:
няма конкретни проекти, няма конкретни резултати. Нуждаем се от реалистичен и финансово
стабилен план за действие с ясни цели, приоритетни действия и критерии, както и от
по-добро разпределение на задачите и координация с „Източното партньорство“ и стратегията
за река Дунав.

Трябва да стартираме партньорството за енергетиката и транспорта заедно с партньорството
за околната среда. Само чрез такъв основаващ се на проектите подход, насочен към малки
конкретни проекти, можем да преодолеем проблема с изключително разнообразните и
сложни интереси в региона. Трябва да се справим и с нашия разпокъсан подход също по
отношение на финансите. Досега сме имали различни финансови инструменти и слаба
популярност. Ето защо трябва да направим общата оперативна програма за Черно море наш
основен инструмент за прилагане на стратегията за Черно море, като я използваме като
средства за първоначални инвестиции, за да привлечем институции, готови да инвестират
в региона, и така да насърчим сътрудничеството.

Oldřich Vlasák (ECR).   – (CS) Г-жо председател, бавното темпо на изпълнение на проектите,
несъществуващите планове за действие и доклади за оценка, липсата на срещи на високо
равнище, рискът от дублиране с „Източното партньорство“, както и много други проблеми,
показват, че решението държавите-членки да поемат водеща роля в прилагането на
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стратегията за Черно море, е прибързано. Изглежда, че Европейската комисия следва да
играе по-значима роля като секретариат и посредник за тази стратегия за Черно море.

Изразявам твърдо убеждение също така, че тази стратегия, както и останалите стратегии за
макрорегиони, следва да остане неутрална по отношение на бюджетните, институционалните
и законодателни условия; с други думи, че не трябва да включва разходите за още
допълнителни ресурси, създаване на нови институции или изготвяне на ново
законодателство.

Няма нужда от нови оперативни програми и конкретни бюджетни пера, но има нужда от
съсредоточаване върху изпълнението на конкретни проекти, по които засегнатите държави
ще имат реален интерес.

Georgios Koumoutsakos (PPE).   – (EL) Г-жо председател, г-н член на Комисията, просто
формалност е в днешно време да се подчертава, че Черно море е регион от стратегическо
значение за Европейския съюз. Как би могло да бъде иначе сега, когато след
присъединяването на България и Румъния, е на практика вътрешно море за Европейския
съюз? Енергетиката, сигурността, стабилността и, разбира се, демокрацията са сектори от
първостепенно значение за нас в този регион.

От 2007 г. насам, когато започнахме нашата политика в този регион, който е критичен по
много причини, имаме известен напредък и постигнахме някои успехи. Въпреки това, за
съжаление, сме виждали също закъснения, разпокъсани подходи и периоди на инерция.
Жалко е, че не е била организирана среща на министерско равнище относно тази политика
от 2008 г. насам. Положението попада доста под първоначалните ни амбиции и с оглед на
геостратегическото, геополитическото и икономическото значение на региона ние имаме
само един избор: да укрепим нашата политика и действия по отношение на Черно море.

Ето защо безрезервно подкрепям предложението на докладчика г-н Ungureanu да разработи
европейската политика за Черно море до ниво на интегрирана стратегия, подкрепена от
отделен бюджетен ред. В тази рамка бих искал като член на комисията по транспорт и
туризъм да подчертая значението на тези два сектора, които трябва да бъдат съставни
компоненти на европейската стратегия за Черно море.

И накрая, не е необходимо да подчертавам, че интегрираната морска политика на ЕС може
също да има съществен принос за единно, жизнеспособно развитие на Черноморския регион.
Това трябва да се направи сега. Разширяването обаче е друг въпрос и изисква изключително
внимателно проучване.

Евгени Кирилов (S&D).   – (EN) Г-жо председател, с присъединяването на България и
Румъния Черноморският регион се превърна в съседен на ЕС регион. Това е стратегически
мост, свързващ Европа с Каспийско море и Централна Азия. Неговото геополитическо и
икономическо значение за ЕС непрекъснато се увеличава по отношение на сигурността,
стабилността и енергетиката. Ето защо Съюзът следва да засили присъствието си, да развие
активни политики и да намери трайни решения на съществуващите проблеми в региона.

Не само крайбрежните държави показват голям интерес към многостранно регионално
сътрудничество, което е от изключително значение за решаване на неотложни въпроси от
регионално и европейско значение, като например „замразени“ конфликти, трафик и други
свързани със сигурността въпроси.

Това, което е необходимо в момента, е съсредоточаване върху няколко повода за загриженост,
които представляват прагматичен интерес за всички крайбрежни държави. Един такъв
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проблем е морската сигурност. През последните години се наблюдава увеличение на
злополуките, включващи загуби на човешки живот и щети за околната среда в Черно море.
ЕС следва да намали риска от граждански инциденти чрез предоставяне на помощ за
операциите по издирване и спасяване в рамките на европейската интегрирана морска
политика. Очакваме да гласуваме скоро по доклада на нашата колега Илияна Малинова
Йотова, който за първи път ще засегне политиката на ЕС за рибарството в Черно море. Това
също би дало добра основа за многостранно сътрудничество в региона.

Подкрепата на ЕС също е желателна за текущи проекти като околовръстната магистрала
около Черно море, паневропейските транспортни коридори 8 и 9, както и за транспортните
връзки между черноморските пристанища.

Бих искал да благодаря на докладчика за това, че подкрепи моите изменения и за отличният
му принос с неговото изказване.

Marek Siwiec (S&D).   – (PL) Г-жо председател, когато говорим за региона на Черно море,
трябва да се спомене, че няма място като него в целия Европейски съюз, където да има такива
крайни различия, толкова много интензивни конфликти – включително кървави
конфликти – и толкова много конфликтни интереси. Така че не следва да се заблуждаваме,
че като формулираме някакъв вид политика, ще бъдем в състояние да решим проблеми,
които други политики не могат да решат. Това не е радиопредаване за поздрави и ние не
можем да решаваме енергийни проблеми, когато Русия не иска газопровода, а ние го искаме.
Не можем да решаваме и регионални конфликти. В действителност това е много ограничена
политика, но въпреки всичко си струва тя да се прилага.

Тъй като говорим за взаимодействие по отношение на черноморската политика, следва да
имаме предвид, че взаимодействието означава определена добавена стойност. Бих искал да
попитам например защо Европейският парламент не работи с организациите, които
съществуват в региона, като например Парламентарната асамблея на Организацията за
черноморско икономическо сътрудничество (ПАЧИС). Те искат да работят с нас.
Европейският парламент си мисли, че е твърде голям и твърде важен и не търси това
сътрудничество. Предлагам да започнем това сътрудничество и да действаме съвместно с
други организации.

George Sabin Cutaş (S&D).   – (RO) Г-жо председател, Черноморският регион е
стратегически важен за Европейския съюз. Въпреки това отбелязваме липсата на структуриран
подход към този регион. Няма изготвен план за действие за „Черноморското взаимодействие“,
а финансирането се предлага чрез няколко некоординирани инструмента. Това налага
изготвяне на стратегия на ЕС за Черно море, която да има еднакво ниво на приоритет с
другите регионални стратегии на Европейския съюз и да се концентрира върху три основни
области: икономическо, социално и човешко развитие; енергетика, транспорт и околна
среда; сигурност и добро управление.

Някои ключови проекти за европейската икономика, като например газопроводът „Набуко“,
които биха позволили по-голяма енергийна независимост, както и развитието на
черноморските пристанища, изискват незабавен тласък, който може да се постигне
единствено чрез една обща стратегия.

Niki Tzavela (EFD).   – (EL) Г-жо председател, Черно море е много важно за енергийната
сигурност на Европа. Г-н член на Комисията, налице е основният въпрос за газопровода
Набуко, от който в голяма степен зависи енергийната сигурност на Европа. Въпреки това,
що се отнася до доставчика на този голям тръбопровод, информацията е много неясна.
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Вчера председателят на Комисията Барозу ни каза, че е бил в Азербайджан и в Туркменистан
и че обсъжданията са преминали много добре. Какво означава това? В даден момент трябва
да определим краен срок. Кога ще разберем дали газопроводът Набуко е осъществим, така
че да не губим енергия и да търсим алтернативи? Въпросът за газопровода Набуко, който е
един от основните въпроси по отношение на енергийната сигурност на Европа, е
изключително важен и трябва да бъде изяснен. Имаме ли доставчик или не?

Petru Constantin Luhan (PPE).   – (RO) Г-жо председател, бих искал да започна, като
поздравя докладчика г-н Ungureanu за особено добрата работа, която е свършил по този
доклад, който е изключително важен както от геополитическа, така и от икономическа
гледна точка. Регионът предлага значителен потенциал за производство и доставки на
енергия и върху него трябва да се съсредоточи по-голямо внимание, особено с оглед на
гарантирането на енергийната сигурност на Съюза.

Като се има предвид, че до този момент предприетите действия от страна на ЕС не са били
изяснени в достатъчна степен и че „Черноморското взаимодействие“ не е достигнало
очаквания си потенциал, аз искрено се надявам, че Европейската служба за външна дейност
ще разполага с човешките и материалните ресурси, необходими за завършване на прилагането
на трите партньорства: околна среда, транспорт и енергетика. Мисля, че Европейският съюз
не следва да пренебрегва този регион. Напротив, той трябва да направи присъствието си
осезаемо чрез последователни и дългосрочни действия, които да позволят да бъдат
реализирани възможностите за развитие.

Csanád Szegedi (NI).   – (HU) Г-жо председател, госпожи и господа, като унгарски член
на Парламента аз добавям своите мисли към стратегията за Черно море, защото като че ли
забелязвам две цели в доклада, които са идентични с основните приоритети на унгарското
председателство.

Първата от тях е фактът, че докладът поема ангажимент за регионалното развитие между
Европейския съюз и този регион. За нас, унгарските членове на ЕП, това е особено важно с
оглед на подкрепата за стратегията за река Дунав, тъй като всяко искане за подкрепа за
стратегията за река Дунав може да бъде надеждно, ако останем отворени за подкрепа и на
други стратегии.

Втората е самата енергийна сигурност. Освен намерението й да гарантира мира и стабилността
в региона, може би най-важната цел на стратегията за Черно море в областта на енергийната
сигурност е да се гарантира самата енергийна сигурност, а, както беше казано вчера,
енергийната сигурност е другият основен приоритет на унгарското председателство и
следователно е в интерес на всички нас.

Lambert van Nistelrooij (PPE).   – (NL) Г-жо председател, Черно море е на прага ни, а от
енергийна гледна точка също така е и наистина европейско. Като докладчик в сянка от
групата на Европейската народна партия (Християндемократи) за комисията по
промишленост, изследвания и енергетика и като координатор за регионалната политика,
бих искал за пореден път да одобря това становище. Черно море предлага отлична
възможност. От ключово значение в това отношение е сътрудничеството. Току-що говорихме
за инвестициите във връзка с Набуко; тези неща могат да работят само при стабилни
отношения. Вчера г-н Барозу отчете постигнатите резултати в Азербайджан и Туркменистан.
Накратко, добавената стойност на такива стратегии е безспорна; това е много ясно и по
случайност г-н Brok го подчерта.
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Що се отнася до мен, разнообразяването на нашия енергиен поток ще бъде от първостепенно
значение като част от много по-широка рамка. Искам също да благодаря на докладчика
г-н Ungureanu за този интересен и необходим доклад.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D).   – (RO) Г-жо председател, Черно море е важно за
Европейския съюз не само поради стратегическото си местоположение, но и поради
наличните икономически възможности и условия за засилено регионално развитие. Ползите
от стратегията за този регион произтичат от неговия принос за диверсификацията на
стопанските дейности между държавите, граничещи с морето, засилването на
сътрудничеството в областите на образованието и научните изследвания, както и от
засилването на сътрудничеството в региона за предоставяне на важна защита за природните
ресурси.

Мисля, че Европейският съюз трябва да насърчи държавите в Черноморския регион да
използват в достатъчна степен природните ресурси, да гарантира устойчиво развитие на
региона, да повиши качеството на живот в този регион и да създаде местни и регионални
партньорства.

Щефан Фюле,    член на Комисията. – (EN) Г-жо председател, на този етап ще направя
само три забележки. Първата вече я изразих още в началото на разискването, а именно моята
признателност за този своевременен доклад относно Черноморския регион.

На второ място, позволете ми да приветствам ясните доказателства, показани в нашето
разискване, за значението, което отдавате на този специален регион, което се споделя и от
Службата за външна дейност и Комисията.

Третата ми забележка е, че очаквам с нетърпение сътрудничеството с Парламента относно
стратегията за Черно море и последващо й изпълнение.

Traian Ungureanu,    докладчик. – (EN) Г-жо председател, доволен съм, че мога да бъда
кратък, не само заради шума, но и защото имах късмета да бъда подкрепен от двете страни,
казано най-общо, на Парламента. Мисля, че, както г-н Brok подчерта в своите брилянтни
бележки, докладът, който се готвим да гласуваме днес, е един много добър пример за
сътрудничеството между различните партии в Парламента; трябва специално да благодаря
на г-н Paşcu, който се оказа много активен и искрен поддръжник на този доклад.

Не искам да цитирам други имена, тъй като това би било несправедливо, защото всеки
имаше нещо важно за казване за този доклад: за уникалността на черноморското
пространство, за неговата нестабилност, както и за необходимостта от повишено внимание
при формулиране на политиката за Черноморския регион.

Разбира се, изключително важно е да коментирам относно необходимостта от проекта
Набуко и неговото паневропейско значение. Също така бих искал да благодаря на члена на
Комисията Фюле за неговите забележки, особено за споменаването на морското измерение,
което Комисията оформя в момента и, разбира се, за това, че направи необходимата връзка
между стратегията за Черно море и стратегията за река Дунав.

Председател.   – Разискването приключи.

Гласуването ще се проведе след няколко минути.

Писмени изявления (член 149)
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Elena Băsescu (PPE),    в писмена форма. – (RO) Преди всичко бих искала да поздравя моя
колега Traian Ungureanu за изработването на този доклад, който е особено важен за
Румъния. Моята страна е най-активната държава-членка на Европейския съюз в
насърчаването на стратегическото значение на Черно море и необходимостта Съюзът да
увеличи ролята си в този регион. Значението на региона е очертано в няколко инструмента
в подкрепа на източните съседи на ЕС. Въпреки това „Черноморското взаимодействие“ е
довело до ограничени резултати. Мисля, че приоритетите на ЕС трябва да бъдат насочени
към консолидиране на един стабилен, демократичен регион. Нерешените конфликти са се
превърнали в болния въпрос на Черноморския регион. Те могат да пламнат отново по всяко
време, като представляват заплаха за регионалната сигурност. Черно море също е от особено
значение за енергийната сигурност на ЕС. Европейската комисия трябва да продължи да
бъде съсредоточена върху планираните енергийни проекти в този регион.

Corina Creţu (S&D),    в писмена форма. – (RO) Обърканите цели и дублирането на форми
на сътрудничество рискуват да лишат стратегията на ЕС за Черно море от всякакво
съдържание. Положението е малко вероятно да се подобри поради разликите в статута на
държавите, имащи връзка с Европейския съюз, поради често различаващите се интереси на
различните участници в това сътрудничество и поради липсата на визия, което също е видно
в доклада Ungureanu. Ако искаме да ускорим процеса за уреждане на нерешените конфликти
в региона, трябва да започнем от наблюдението, че това действие е много забавено от
спонсорите на различни планове, които се борят помежду си, като по този начин задържат
процеса за повече от 15 години. Всъщност тази конкуренция издава различните им интереси,
най-често свързвани, независимо дали пряко или косвено, с контрол върху транспортните
маршрути в региона. Считам, че една по-ясна картина ще се появи само когато стане напълно
очевидно какво ще се случи с присъединяването на Турция към ЕС и какъв статут ще има
Русия по отношение на Съюза. Само когато тези въпроси бъдат изяснени, тогава нерешените
конфликти ще бъдат уредени и ще се установи дългосрочна стабилност в региона.

András Gyürk (PPE),    в писмена форма. – (HU) Стратегията за Черно море се очаква да
играе все по-важна роля в бъдещето на Европейския съюз. Това се илюстрира много добре
от съвместната декларация, подписана от Европейската комисия и Азербайджан през
миналата седмица, в която Азербайджан писмено се обвързва с ангажимента да осигури на
разположение големи количества газ за Европа. За мен е удоволствие да отбележа, че
Европейската комисия най-накрая предприема конкретни стъпки за популяризиране на
проекта „Набуко“, тъй като осигуряването на достъп до източниците на газ, разположени
в района на Каспийско море, трябва да се разглежда като специален приоритет. В същото
време обаче не трябва да забравяме транспортирането на газ за Европа, което може да се
реализира само през черноморските държави.

Задълбочаването на диалога между ЕС и черноморските държави може да представлява
важна стъпка за гарантиране на сигурността на европейските енергийни доставки, тъй като
изграждането на газопровода „Набуко“ ще предостави на държавите-членки, които
понастоящем се характеризират с много слабо разнообразие на ресурсите, достъп до нови
източници на газ. Въпреки това изграждането на газопроводите ще изисква активен принос
от страна на участващите държави. Една прозрачна, недискриминационна транспортна
рамка и бизнес среда, която да поддържа инвестициите, е не само важна за сигурността на
доставките от държавите-членки на ЕС, но е от решаващо значение за стабилността и
благоденствието на региона. Според мен Черноморският регион може само да спечели от
строителството на „Набуко“: тръбопроводът ще осигури предвидим източник на доходи за
държавите от региона и същевременно ще им предостави пряк достъп до най-големия пазар
на газ в света.
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Danuta Jazłowiecka (PPE),    в писмена форма. – (PL) Авторът на доклада, който се
обсъжда, ясно показва, че това, което се нарича „Черноморско взаимодействие“, което е
прието през 2007 г., не е оправдало напълно надеждите, които му се възлагаха.
Разширяването на Европейския съюз с България и Румъния означаваше, че този регион се
озова в центъра на нашето внимание. След като положението в Централна и Източна Европа
се стабилизира, изглеждаше, че е дошло времето Съюзът да се съсредоточи върху
Черноморския регион. Световната икономическа криза обаче накара тази тема буквално
да изчезне от европейския дневен ред. Не трябва да забравяме, че Съюзът не е само на
Балтийския или Средиземноморския басейн. Разбира се, текущите събития в Тунис показват,
че тези региони също изискват нашето внимание. Ние обаче трябва да започнем да
осъзнаваме, че Черноморският регион бавно се превръща в централен от европейска гледна
точка. Там може да бъде намерено решението на енергийните ни проблеми. Там са
разположени комуникационните канали, които са важни за нашата икономика. Там са
също източниците на нестабилност, които могат да представляват значителна опасност за
нас. Поради всички тези причини е необходимо да се съглася с докладчика, че е дошло
времето да се разработи цялостна политика на ЕС за Черноморския регион. Нещо повече –
изглежда, че промените, внесени от Договора от Лисабон, могат да допринесат за ефективното
въвеждане на такъв план. Освен това създаването на подходяща единица в Европейската
служба за външна дейност може да реши голяма част от несъвършенствата на сегашното
„Черноморско взаимодействие“.

Jaromír Kohlíček (GUE/NGL),    в писмена форма. – (CS) Стратегията на Европейския
съюз за региона на Черно море прилича на Йети. Всички говорят за него, но никой не го е
виждал. Това мое убеждение се подсилва и от някои от противоречията, които виждам още
в самото начало на резолюцията. Първо, това е определението за Черноморския регион.
Доста любопитно е, че Азербайджан, държава на Каспийско море, е включена, а Македония
не е, въпреки че двете й най-близки съседи, България и Гърция, са включени в региона на
Черно море, „съгласно определението на Европейската комисия“. Нямах представа, че Гърция
се простира чак до бреговете на Черно море. Тринадесетте области на сътрудничество в
региона, в които се очаква по-голямо участие на ЕС, представляват един много обширен
списък. Изглежда, че Комисията преди не е оценявала значението на този регион. В крайна
сметка, имайки предвид, че 1,5 млн. евро са били взети от пилотен проект за околната среда
и развитието на региона през пролетта на тази година и са били пренасочени към един
проект за банани в държавите от АКТБ, аз ще трябва да поставя под въпрос информацията,
на която Комисията е основала такова решение. Любопитно е, че авторът „не е успял да
забележи“ газопровода Южен поток, но все пак споменава противоречивия и не напълно
финансиран проект „Набуко“. Искам да подчертая, че възможността да се влиза в партньорски
взаимоотношения с различни региони на ЕС ще бъде много важна за по-нататъшното
развитие на региона, с изключение на областта, която споменах по-рано. Липсват
заключенията от последното разискване за отмяна на визовия режим за Украйна.

Iosif Matula (PPE),    в писмена форма. – (RO) Днес разискваме един проект, който е важен
за бъдещето на Европейския съюз от няколко гледни точки. Присъединяването на Румъния
и България към ЕС създаде добавена стойност с предоставянето на достъп до Черно море –
един регион, който също обединява държави, съседни на Съюза, включително стратегически
партньори. Изготвянето на обща стратегия за Черно море ще ни даде възможност да
постигнем значителен напредък за създаването на пространство на стабилност, сигурност,
демокрация и благоденствие. Във връзка с това можем да считаме общите интегрирани
инициативи, приети от държавите от региона, като предварителна стъпка към повторното
обединение на нашия континент.
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Като румънец и член на комисията по регионално развитие аз подкрепям връзката, която
се прави между бъдещата стратегия за Черно море и стратегията за река Дунав, която беше
стартирана неотдавна от Европейската комисия. Мисля, че е необходимо ЕС да има по-голямо
участие в Черноморския регион и да си сътрудничи с трети държави, тъй като нашите
региони са свързани помежду си в териториално и икономическо отношение. Това ще ни
даде възможност да гарантираме по-голяма енергийна сигурност в бъдеще чрез осъществяване
на инфраструктурни проекти като „Южния коридор“ или терминали за втечнен природен
газ и диверсифициране на маршрутите за доставка и източниците.

Освен това трябва да отдадем необходимото значение на координирането на наличните
финансови инструменти за Черноморския регион, да развием и модернизираме пристанищата,
както и да намалим замърсяването в този район.

Zbigniew Ziobro (ECR),    в писмена форма. – (PL) „Черноморско взаимодействие“ е още
един пример за пропусната възможност в областта на отношенията с региони, които са
геополитически и стратегически важни за неговото бъдеще. Когато беше приета стратегията,
изграждането на енергийните връзки между черноморските държави и Европейския съюз
беше определено като приоритет. Основната инвестиция, която ще позволи постигането
на тази цел, е газопроводът „Набуко“. За съжаление, от много време виждаме липса на
решителност от страна на Брюксел по този въпрос. Съседни държави, които са
заинтересовани от изграждането на газопровода, казват същото. От една година Азербайджан
сигнализира за необходимостта от действия от страна на Съюза, за да сключи договори за
газ Казахстан и Таджикистан, защото без тяхното участие изграждането на газопровода
няма да бъде финансово изгодно. Междувременно, на конкурентен проект, който не включва
държавите от Кавказкия регион – руския „Южен поток“, се дава мълчаливо съгласие за
изграждане. Не трябва да работим по този начин. Разпоредбите на доклада за енергетиката
са недостатъчни. Те следва да бъдат по-конкретизирани чрез добавянето на информация за
средствата, предназначени за инвестиции от стратегическо значение за бъдещето на ЕС.

(Заседанието се прекъсва за няколко минути)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: GIANNI PITTELLA
Заместник-председател

7. Време за гласуване

Председател.   – Следващата точка е гласуването.

(За резултатите и други подробности относно гласуването: вж. протокола)

Г-жа Morkūnaitė-Mikulėnienė поиска да внесе процедурно предложение.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE).   – (LT) Г-н председател, госпожи и господа,
13 януари бележи 20-ата годишнина от събитие, което събори стените на съветската
империя. През 1991 г. в Литва невъоръжена тълпа от няколко хиляди души се
противопостави на агресията на съветската армия и защити свободата и независимостта.
Кървавите събития в нощта на 13 януари потресоха Европа и целия свят. Държави,
международни организации и хора реагираха на насилието на окупационните сили,
изпращайки послания в подкрепа на Вилнюс. От името на целия народ на Литва искам да
благодаря на Европейския парламент за резолюцията от 24 януари 1991 г. в подкрепа на
балтийските държави и за осъждането на съветската агресия. Благодарим на държавите,
които представлявате, че не ни изоставиха. В знак на нашата благодарност в кутиите си ще
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откриете юбилейно издание в памет на тези събития. За да не позволим никога повече да
не се повтаря подобна трагична история, трябва да...

Председател.   – Благодаря, г-жо Morkūnaitė-Mikulėnienė. Трябва да Ви отнема думата,
защото не внасяте процедурно предложение. Не исках да Ви прекъсна от учтивост и защото
въпросът е важен. Благодаря Ви.

7.1. Рамковото споразумение между ЕС и Либия (A7-0368/2010, Ana Gomes)
(гласуване)

7.2. Положението на християните в контекста на свободата на вероизповедание
(B7-0039/2011) (гласуване)

– Преди гласуването на параграф 14:

Elmar Brok (PPE).   – (DE) Г-н председател, със съгласието на останалите групи искаме да
направим уточнение: нашето желание не е да променяме системата ЕСВД, а да разширим
обхвата й. Съответно формулировката, която сме избрали, е по-точна и призоваваме колегите
да я приемат. Също така използваме правилното официално наименование на Европейската
служба за външна дейност.

(Парламентът приема устното предложение за изменение)

7.3. Положението в Беларус (B7-0044/2011) (гласуване)

– Преди гласуването на параграф 2:

Justas Vincas Paleckis (S&D).   – (EN) Г-н председател, предлагаме важно и кратко
допълнение към параграф 2: „е особено загрижен за здравето на Mikalay Statkevich, който
е в гладна стачка през последните 31 дни“.

(Парламентът приема устното предложение за изменение)

– Преди гласуването на параграф 3:

Jacek Protasiewicz (PPE).   – (EN) Г-н председател, изменението е много подобно на това
на Justas Paleckis. Тъй като резолюцията не е само политическа декларация от страна на
Парламента, а предлага и морална подкрепа на изпратените в затвора, предлагаме да включим
в нашата резолюция имената на четирима бивши кандидат-президенти, които все още са
задържани от КГБ.

Това са Vladimir Nekliayev, Andrei Sannikov, Nikolai Statkevich и Alexei Mikhalevich,
както и двама лидери на опозиционните демократични партии – Pavel Severinets,
съпредседател на Християндемократическия съюз на Беларус, и Anatoly Lebedko, лидер
на Обединената гражданска партия. Призоваваме колегите да подкрепят включването на
тези шест имена в параграф 3.

(Парламентът приема устното предложение за изменение)

– Преди гласуването на параграф 9:

Vytautas Landsbergis (PPE).   – (EN) Г-н председател, би било уместно да се има предвид
или може би да се включи в текста, в параграф 9, следната идея: „в същото време Комисията
следва да финансира повторното отпечатване и разпространение на поезията на

20-01-2011Разисквания на Европейския съюз -BG50



Uladzimir Niakliayeu, която неотдавна беше конфискувана и изгорена от беларуските
органи“. Ако е възможно, не се противопоставяйте.

(Парламентът приема устното предложение за изменение)

– Преди гласуването на параграф 13:

Kristiina Ojuland (ALDE).   – (EN) Г-н председател, искаме да вмъкнем „не по-късно от“
след „дейностите във връзка с Източното партньорство“ в параграф 13. Изменението е
необходимо, защото се нуждаем от бързи решения по отношение на Беларус, особено по
отношение на Източното партньорство и по-нататъшното участие на Беларус. Призоваваме
за вашата подкрепа.

(Парламентът приема устното предложение за изменение)

7.4. Доклад за политиката на конкуренция за 2009 година (A7-0374/2010, Derk
Jan Eppink) (гласуване)

– Преди гласуването на параграф 105:

Michael Cramer (Verts/ALE)   – (DE) Предлагаме в параграф 105 да се вмъкне следното:

(EN) „Призовава държавите-членки и Комисията в преходния период“

(Парламентът приема устното предложение за изменение)

7.5. Устойчива политика на ЕС за Далечния север (A7-0377/2010, Michael Gahler)
(гласуване)

7.6. Стратегия на ЕС за Черно море (A7-0378/2010, Traian Ungureanu) (гласуване)

– Преди гласуването на параграф 13:

Adrian Severin (S&D).   – (EN) Г-н председател, искам да внеса устно предложение за
изменение на параграф 13. След второто изречение, което гласи: „е убеден, че
институционален диалог, обединяващ ЕС и ЧИС, може да представлява крачка напред към
създаване на истинско партньорство в региона“, предлагам да вмъкнем следното изречение:
„за целта призовава да се учреди съвместна работна група между комисията по външни
работи на Европейския парламент и Парламентарната асамблея на ЧИС“. Това ще ни
предостави подходящ инструмент, с който да прокараме общата идея, по която очевидно
е постигнато съгласие. Говорих с докладчика, който изглежда подкрепя и приема
изменението.

(Парламентът не приема устното предложение за изменение)

Гласуването приключи.

8. Обяснение на вот

Устни обяснения на вот
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Доклад: Ana Gomes (A7-0368/2010)

Morten Messerschmidt (EFD).   – (DA) Г-н председател, благодаря за възможността да
изразя вижданията си за споразумението, което ЕС сключва сега с Либия, и трябва да кажа,
че то съдържа един сериозен пропуск. Странно е, че може би най-важният въпрос, що се
отнася до европейците, съвършено отсъства от доклада, а именно фактът, че нелегалните
имигранти от цяла Африка и Азия, с други думи, от голяма част от света, изключително
често преминават именно през Либия, за да влязат в Европа. Добре известно е, че Европа е
вълшебна страна, където по улиците текат мляко и мед. Затова тя е притегателен център за
невероятно голям брой хора, които искат да избягат от безизходицата, бедността и нищетата
в своите собствени страни. Ясно е също така, че сам по себе си фактът, че Либия, заедно с
други северноафрикански държави, очевидно се използва като транзитна страна, представлява
огромно предизвикателство за нас в ЕС. Този въпрос трябваше да бъде застъпен в много
по-голяма степен при обсъжданията с либийските органи – в много по-голяма степен
предвид изискванията, които налагаме с цел предотвратяване на натиска върху границите
на Европа. Хубаво е, че подехме разговори, но е разочароващо, че в техните рамки не се
предвижда обсъждането на този важен въпрос.

Предложения за резолюции: (RC-B7-0039/2010)

Salvatore Iacolino (PPE).   – (IT) Г-н председател, госпожи и господа, в много части на
света понастоящем все още съществуват в една или друга степен антисемитски и
антиислямски чувства, както и враждебност и лоши чувства към християните.

Събитията, които се случиха неотдавна, включително кръвопролитните нападения срещу
християни, живеещи в Пакистан, Ирак, Египет, Нигерия и Кипър, трябва да бъдат осъдени
най-категорично. Взаимното разбиране за ценностите на другите хора е крайъгълният камък
на свободата на религията и не трябва да бъде ограничавано по толкова сериозен начин.
Затова основните свободи на хората трябва да бъдат защитени, независимо дали са християни
или изповядват други религии.

В същото време Европейският съюз не може и не бива да пилее съществени ресурси за
насърчаване на други религии, особено в настоящия момент на икономическа криза.
Комисията изразходва невероятната сума от 4 милиона евро за подпомагане на исляма. Тези
средства вероятно биха могли да бъдат използвани за други важни цели.

Antonello Antinoro (PPE).   – (IT) Г-н председател, госпожи и господа, считам, че това,
което одобрихме днес, е от основно значение. Свободата на религията е майката на всички
свободи. Тя е едно от нашите основни, неотменими права на човека и е включена във
Всеобщата декларация за правата на човека.

Тези права включват свободата на всеки човек да смени религията или убежденията си,
както и свободата да изповядва религията или убежденията си, индивидуално или
колективно, публично или частно, чрез обучение, обреди, богослужение и ритуали. Въпреки
това кланетата от последните месеци, които взеха жертви сред християнските малцинства,
са връхната точка на настъплението, което се извършва срещу християните в много части
на света чрез системно и сляпо прилагане на насилие.

За съжаление, както показват тези събития, правото на свобода на религията днес се поставя
под въпрос. Това създава нетърпимост, която често се насърчава и манипулира за политически
и финансови цели. Най-поразителното в сегашния климат е фактът, че институциите не
казват нищо. Мълчаливите протести лесно могат да бъдат заглушени.
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Morten Messerschmidt (EFD).   – (DA) Г-н председател, аз споделям опасенията и
мненията, изразени от предишните оратори. Има обаче един конкретен аспект, на който
всъщност е обърнато крайно недостатъчно внимание в доклада. Това е параграф 7, който
се отнася до осъждането на начина, по който турските органи се държат в северната част
на Кипър, която според всички международни правила незаконно е окупирана от Турция
– от турската армия – и следователно от страна, която както формално, така и по същество,
води преговори за присъединяването си към ЕС.

Сега виждаме как кипърските гърци, които искат да се върнат в своите църкви, манастири
и свещени сгради в северната част на Кипър се възпрепятстват, когато искат да се върнат,
как не ги допускат да влязат и просто да реставрират църквите си и как не ги допускат да
се върнат и да си поискат имуществото, което е тяхно по право.

Това, на което всъщност сме свидетели в северната част на Кипър, е насилствена
дискриминация и потискане на християните, с пряката подкрепа на страна кандидатка за
ЕС, а именно Турция. Това е недопустимо и затова Европейският парламент следва да действа
по начин, който съответства на параграф 7 и да препоръча преговорите с Турция да бъдат
спрени, поне докато се въведе ред в северната част на Кипър.

Marek Józef Gróbarczyk (ECR).   – (PL) Г-н председател, предвид корените си Европа
има конкретно задължение да защитава всички християни по света. Резолюцията, разбира
се, е израз на това задължение. Естествено, аз я подкрепих. Европа обаче има също
задължението да предприеме стъпки, които в бъдеще да защитят всички християни по целия
свят и да не допусне подобни трагедии да се повторят.

Adam Bielan (ECR).   – (PL) Г-н председател, неотдавна в няколко страни от света, най-вече
в страни, където има много голямо мюсюлманско мнозинство, станахме свидетели на
брутални актове на преследване на християнски малцинства. Не можем да останем пасивни
пред лицето на такива събития. Въпросът за религиозните свободи, както и за другите
граждански свободи продължава да бъде приоритет в работата на Европейския парламент.
Ето защо напълно подкрепям изявлението, направено от председателя на Европейския
парламент, г-н Buzek, в което той осъжда тези престъпления. Аз също призовавам
Европейския съюз да предприеме всички възможни дипломатически постъпки, за да осигури
свободата на религията за малцинствата особено в страни, чиито граждани нарушават тези
права. В годишния доклад за 2009 г. относно правата на човека, който беше приет неотдавна,
наблегнахме на необходимостта Съюзът да играе активна роля в усилията за подобряване
правата на човека и демокрацията по света. Призовахме за назначаване на специален
представител на ЕС по правата на човека. Днешната резолюция е отлична отправна точка
за следващия етап от нашата борба за зачитане на тези права.

Andrzej Grzyb (PPE).   – (PL) Г-н председател, бих искал да изразя задоволството си от
приемането на резолюцията относно преследването на християни, чийто съавтор бях и аз.
Освен това бих искал да изразя благодарностите си към г-жа Аштън за реакцията й на
положението на християните в Александрия. Помним посещението на сирийските епископи
от Ирак и трагичните им свидетелства за положението на християните в тази страна. Бих
искал също да спомена тук папа Йоан Павел II – след няколко месеца ще можем да се радваме
на обявяването му за блажен – който беше голям застъпник за мир и диалог между
християни, евреи, мюсюлмани и последователите на други религии. Помним срещите в
Assisi и посещенията на папа Йоан Павел II както в джамия, така и в синагога, в името на
уважението и любовта към другите хора.

53Разисквания на Европейския съюз -BG20-01-2011



Положението на християните в света изисква действие от Европейския съюз. Това е наш
дълг. Следва да използваме всички политически средства, но също и да помогнем на онези,
които са пострадали материално от преследванията.

Tunne Kelam (PPE).   – (EN) Г-н председател, като един от съавторите гласувах „за“ тази
историческа резолюция, но има две послания до върховния представител и Комисията,
които следва да се изпълнят възможно най-скоро.

Първо, Комисията следва спешно да разработи стратегия на ЕС за прилагане правото на
свободата на вероизповедание, включително списък на мерки срещу държави, които
съзнателно не защитават религиозни малцинства.

Второ, Комисията следва да разработи постоянна система в рамките на дирекцията по
правата на човека на Европейската служба за външни действия, с която да се наблюдава
ограничаването от правителствата на свободата на религия и да докладва ежегодно на
Парламент.

Cristiana Muscardini (PPE).   – (IT) Г-н председател, госпожи и господа, свободата на
религия е основата на цивилизацията. Без нея демокрацията е осакатена и обществото изпада
в плен на убеждения, които отричат човечността и човешкото достойнство.

Това е, което се случва в различни части на света. Екстремистки и фундаменталистки
убеждения предизвикват кръвопролитни актове на насилие срещу християни, които се
превръщат в истински съвременни мъченици. Нетърпимостта, която води до насилие се
поражда от фундаменталистката култура. Ето защо всяка проява, която отрича религиозната
или културната идентичност на други хора, трябва да бъде незабавно и неизменно осъждана.
Международната общност и нейните институции са длъжни да защитят зачитането на
религиозната вяра. Те не винаги предприемаха бързи действия, когато християни ставаха
жертва на кланета.

Халдейците в Ирак и коптите в Египет са застрашени от изчезване от регионите, които
населяват от векове. Още веднъж, искам да благодаря на председателя Buzek за
ентусиазирания прием на идеята за факелно шествие – светлина за християните в памет на
всички жертви на фундаментализма.

Свободата на религията трябва да стане знаме на човешката общност и желанието ми е
всеки да се радва на вяра, надежда и любов, но също и на справедливост и свобода.

Licia Ronzulli (PPE).   – (IT) Г-н председател, госпожи и господа и гласувах в подкрепа на
резолюцията, защото въпросът за защитата на религиозните малцинства по света днес е
по-важен от когато и да било.

Изключително тревожно е, че през 2011 г. хора все още се преследват за убежденията си.
Член 10 от Хартата за основните права на Европейския съюз не оставя място за тълкувания.
Той еднозначно определя правото на пълна свобода на мисълта, съвестта и религията.
Нападенията срещу определени религиозни общности, извършени през последните няколко
седмици, са още едно свидетелство за спешната необходимост всички правителства да
предприемат ефикасни мерки за защита на религиозните малцинства, независимо какви са
трудностите или заплахите.

Целта на Европейския съюз трябва да бъде да насърчава диалога между изповеданията чрез
позадълбочено сътрудничество между страните в Европа, но особено в страните, където
свободата на религия за съжаление още не е гарантирана. Правото на свобода на религията
трябва да се зачита и гарантира навсякъде, без изключение.
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Hannu Takkula (ALDE).   – (FI) Г-н председател, това е една историческа, отлична
резолюция. Трябва да насочим вниманието си към свободата на вероизповедание в Европа.
За нас е важно да помним корените си, които са в юдейско-християнските ценности. Основни
европейски ценности и права имат за основа това наследство – тези корени. Може би това,
което се случи с коптските християни в Египет ни накара да се сепнем и да си вземем бележка.
Християните се нуждаят от защита в различни части на света, а не само в Египет: подобни
неща се случиха в Турция и Асирия.

Ние, европейците, трябва също да проявяваме особен интерес към факта, че има ситуации
в Европейския съюз, в които следва да се намесим. Хора стават жертва на преследване заради
религията си.

Това от своя страна се дължи на неоправдан страх от исляма. Отрекли сме се от нашите
ценности и с това сме потъпкали християнските ценности за негова сметка. Не трябва да
действаме по такъв начин; вместо това е необходим диалог и свобода на вероизповеданието.
Трябва да осигурим запазването на нашето европейско културно наследство, на нашите
юдейско-християнски ценности и да ги защитаваме смело. Тези ценности са част от възлово
значение на европейската ни идентичност.

Philip Claeys (NI).   – (NL) Г-н председател, гласувах в подкрепа на предложението за
резолюция относно положението на християните в контекста на свободата на религията и
съм доволен, че то беше прието, но все още имам някои резерви за използването на
завоалиран език. Например никъде не е заявено недвусмислено, че с най-големи проблеми
християните се сблъскват в ислямските страни.

Също така, в съображение „Н“ се отбелязва, че Европа не е съвсем невинна, когато се стигне
до нарушения на свободата на вероизповедание. Може и да е така, но като казваме това,
ние поставяме епизодичните и изолирани проблеми в Европа на една плоскост със
структурната дискриминация и нападения срещу християните в мюсюлманските страни.
Освен това, не става дума само за бомбени нападения и други форми на физическо насилие,
извършвано от мюсюлмански екстремисти; в много мюсюлмански страни има също
официална политика, която е насочена против християните. Да вземем само предполагаемата
липса на средства за реставриране на християнски църкви в Турция или трудностите около
смяната на Вселенския патриарх в Константинопол. Поведението на турските окупационни
войски в Кипър също е истински скандал.

Seán Kelly (PPE).   – (GA) Г-н председател, аз присъствах на разискването тук вчера. То
беше много интересно и много важно. Присъствах също и на церемонията по запалването
на свещи пред Парламента вчера и благодаря на нашия председател г-н Jerzy Buzek за
водещата си роля по време на това шествие.

(EN) Преследването на християни в последно време напомня дните на Римската империя,
когато на християните се е гледало като на дивеч, разрешен за убиване и нападение. На това
трябва да се сложи край. Важното е Европейският съюз да изиграе тук своята роля и мисля,
че го правим, за да се осигури свободата на изразяване и свободата на практикуване за
религиозните групи не само в Съюза, а също и в страните кандидатки. Това е много важен
аргумент по света.

(GA) Радвам се, че тази историческа резолюция беше приета днес и особено че беше приета
единодушно.

Ryszard Czarnecki (ECR).   – (PL) Г-н председател, резолюцията е много важна, защото
е първа и защото идва в особено важен момент. Знаем за клането на християните в Ирак.
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Знаем какво става в Египет и какво не се е случило там през последните години. Знаем за
отделни случаи – но те си остават важни – на убийства на християнски духовници – и не
само духовници – в Турция, Сирия и Пакистан. Знаем също какво става в определени страни
в Африка, в които има мюсюлманско мнозинство. Поради това съм много изненадан от
мълчанието на председателя на Европейската комисия, г-н Барозу. Цяла седмица той не
направи коментар по този въпрос. Само когато беше подложен на натиск от
министър-председателите на държави-членки – макар и не от министър-председателя на
моята страна – той направи изявление по въпроса. Хубаво е, че г-жа Аштън каза нещо за
това, но все пак ръководителят на Европейската комисия трябваше да вземе отношение
незабавно по този въпрос. Той не го направи и това буди съжаление.

Предложения за резолюции: (RC-B7-0044/2010)

Daniel Hannan (ECR).   – (EN) Г-н председател, доволен съм, че Парламентът е наясно с
тенденцията на Беларус (Бяла Русия) да попадне под автократичен режим. Режимът в Беларус
представлява система на управление, което континентът би трябвало да е забравил преди
20 години.

Въпреки това се надявам, че настоящото предложение може да накара някои колеги да
прибегнат към самооценка. Погледнете на въпроса от гледна точка на бивш съветски
апаратчик, който анализира Европейския съюз. Предполагам, че той би установил някои
неща, които ще го накарат да се чувства като у дома си. Ще види, че ни управлява не избран
президент или избрана система, а 27-членно политбюро, наречено Европейска комисия,
ще погледне и ще види този Парламент без влияние, който ще го накара да почувства известна
носталгия, ще види поредицата от петгодишни планове, чрез които управляваме нашата
дейност, дори ще види парка от специални лимузини, както и специалните магазини за
вътрешно ползване от служителите на системата и членовете на номенклатурата.

Преди всичко той ще види това, което Енгелс нарече „доктрина на грешното съзнание“ –
т.е. когато хората гласуват, те не разбират истинския си интерес и ние трябва да им наложим
по-добра система. Припомням си ужасяващата заключителна сцена от „Животинска ферма“
на Оруел, когато животните поглеждат ту прасето, ту човека и не могат да установят кой
кой е.

Mitro Repo (S&D).   – (FI) Г-н председател, аз също гласувах в подкрепа на резолюцията,
която беше най-малкото необходима. Според мен Европейският съюз следва да бъде
изключително бдителен по отношение на нарушенията на правата на човека, които се
извършват в съседните региони. Иска ми се да виждам повече действия във връзка с
проблемите, които среща младежта. На младежките организации в Беларус не се разрешава
да извършват свободно дейността си; вместо това те трябва да работят незаконно.

Вече повече от година млади хора в Европа редовно организират улични мероприятия, на
които завързват с ленти устите на значими статуи в европейски столици и така ги правят
безмълвни. Това е протест срещу липсата на свобода на словото в Беларус. Надявам се, че
на младите европейци няма да се наложи да заглушат Европейския парламент или да ни
накарат да замълчим и че ще можем смело да защитаваме нашите ценности и демокрация.

Кристиан Вигенин,    от името на групата S&D . – Г-н председател, уважаеми колеги,
групата на социалистите и демократите подкрепи предложената резолюция. Вярваме, че
това ще бъде един много силен сигнал, както към властите в Беларус, така и към гражданското
общество, медиите и всички, които се борят за демократичното развитие на страната.
Надяваме се, че мерките, които бяха предложени в тази резолюция ще бъдат внимателно
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обмислени и обсъдени от Комисията и от Съвета и ще бъдат приложени максимално бързо,
за да постигнат ефект.

Всъщност насрочената за утре церемония за встъпване в длъжност на преизбрания президент
Лукашенко няма да спре въпросите, които има към него, към законността на изборите и
начина, по който беше регистриран резултатът в тези избори. До този момент Европейският
съюз е използвал различни политики, различни механизми на въздействие върху Беларус
и беларуското ръководство и всички те дадоха скромен резултат. Може би е време да
помислим за нови възможности или да помислим дали нямаме нова ситуация в региона,
която позволява да използваме и други механизми.

Има нещо, което е загатнато в резолюцията, което ние смятаме за изключително важно и
нещо, което не е опитвано досега – ние да координираме нашата политика и нашите
отношения с Беларус с непосредствените съседи, които не са членки на Европейския съюз,
а именно Русия, която е наш стратегически партньор, и Украйна, която е част от Източното
партньорство. Мисля, че с общи и координирани усилия ние бихме могли да постигнем,
ако не друго, то поне една политически по-адекватна среда, която да даде възможност да
бъдат проведени честни и демократични парламентарни избори – избори, които предстоят
в рамките на следващата година.

Парламентът също трябва да използва максимално възможностите, които има. Днес беше
решено ние да изпратим делегация, която да посети Беларус и аз мисля, че за беларуското
ръководство ще бъде тест да позволи тази делегация да посети страната и да предостави на
тази делегация цялото съдействие и нужните контакти, за да може ние да придобием ясна
представа, със собствените си очи и възможности за ситуацията там.

Bogusław Sonik (PPE).   – (PL) Г-н председател, първо искам да изразя възмущението си
от сравнението на г-н Hannan между Беларус и Европейския съюз. Неговото абсурдно
изявление беше още по-неприятно, тъй като беше аплодирано от някои мои колеги от
Полша от групата на Европейските консерватори и реформисти.

Режимът на Лукашенко следва да бъде изолиран. Настоящата политика на доверие, че
режимът постепенно ще се отвори към демокрацията, се оказа зле обмислена. Санкциите,
които следва да бъдат наложени на режима на Лукашенко, трябва да бъдат строги, тъй като,
наред с другите причини, това е държава, която е в непосредствена близост до Европа. По
отношение на тези държави следва да очакваме същите стандарти, както за държавите-членки
на Европейския съюз. По-специално, бих желал Европейската комисия да подкрепи
независимите медии като ТВ Белсат, радио „Рация“ и други. Те са важни за
разпространяването на информация, която да достига до гражданите на Беларус.

Adam Bielan (ECR).   – (PL) Г-н председател, събитията в Беларус, свързани с президентските
избори, отново разтърсиха общественото мнение в Европа. След период на относително
спокойствие президентът Лукашенко отново използва сила срещу активистите на опозицията.
Той отново се обърна към най-позорните характеристики на своята диктатура. Бруталният
сблъсък с участниците в мирна демонстрация и арестуването на лидери на опозицията и на
кандидати в изборите от опозицията е явно нарушение на правата на човека и показва, че
са изоставени мерките, способни да подобрят отношенията с демократичните държави в
Европа.

Поради това напълно одобрявам резолюцията на Парламента, в която се призовава за
незабавно освобождаване на политическите затворници и за повторно провеждане на
изборите. Силно осъждам диктаторските практики на режима на президента Лукашенко.
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Считам, че натискът от страна на европейските институции ще спомогне за намаляване на
репресиите срещу беларуските граждани. Също така одобрявам всички мерки, които
подкрепят развитието на гражданското общество чрез облекчаване на визовия режим,
отпускане на стипендии на студенти и академичен персонал, както и предоставяне на
финансиране за независимите организации и медиите.

Morten Messerschmidt (EFD).   – (DA) Г-н председател, няма съмнение, че Беларус
представлява проблем за Европа и е вярно, че следва да използваме всяка възможност да
критикуваме режима като – за щастие – последната комунистическа диктатура. В Дания
има една поговорка, че тези, които живеят в стъклени къщи, не трябва да хвърлят камъни
и поради това може би си струва да си представим как изглежда Европейският съюз от
гледна точка на Беларус. Ето, ЕС се управлява от Комисия, съставена от длъжностни лица,
които нямат никаква подкрепа от обществеността, като единствено тази Комисия, съставена
от хора без широка подкрепа, които не се отчитат пред никого и не са избрани от гражданите,
може да представя предложения. След като предложенията са внесени и приети, кои са
тези, които, с огромно политическо влияние, в крайна сметка решават как законодателството
на ЕС да се прилага в държавите-членки? Това отново са хората, които не са били избрани
демократично, това са съдиите, които стоят на достатъчно удобно разстояние от
действителността? Същото може да се каже и за Парламента, в който голямото мнозинство
се чувстват много удобно в стъклените дворци, които са определени за тях, където няма кой
да отговаря на всички и няма разбиране на сериозните опасения, противопоставяне и
тревоги, които съществуват сред европейските граждани. Ако погледнем ЕС от гледна точка
на Беларус, можем да установим много стряскащи сходства с диктатурите, срещу които се
опитваме да се борим.

Ryszard Czarnecki (ECR).   – (PL) Г-н председател, одобрих резолюцията, като съм наясно
с факта, че положението в Беларус е много специфично. Изправени сме пред драстично
засилване на репресиите, насочени срещу защитниците на правата на човека. От друга
страна, в известна степен това се случва в резултат на изключително необмислената политика
на някои от държавите-членки на Европейския съюз, тъй като е ясно, че беше напълно
излишно да се гласува доверие на г-н Лукашенко от страна на Европа и Европейския съюз,
както направиха г-н Берлускони, който посети Беларус, президентът на Литва, г-жа
Грибаускайте и министрите на външните работи на Германия и Полша. Сега трябва да се
борим за граждански свободи в Беларус, въпреки че следва да правим това, като
същевременно полагаме усилия да избегнем приближаването на Беларус към Русия, тъй
като това също е много важно.

Доклад: Derk Jan Eppink (A7-0374/2010)

Sergej Kozlík (ALDE).   – (SK) Г-н председател, опитът на редица държави-членки показва,
че шест години след Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета все още няма положителен напредък
по отношение на последователното прилагане на правилата за конкуренция.

Когато решават спорове, националните съдилища не използват възможността да изискат
информация или мнение по даден казус от Европейската комисия, нито използват правото
да се обърнат към Съда на Европейския съюз с предварителен въпрос, нито пък Комисията
използва правото да се намеси като amicus curiae (експертно заключение). Практиката показва
съществени проблеми в съдебното прилагане в тази област, включително основни отклонения
от установената съдебна практика на европейските съдилища. Затова призовах Комисията
да обърне внимание на решенията на националните съдилища и да предприеме необходимите
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мерки за постигане на тази цел. Този призив беше написан в Доклада относно политиката
на конкуренция; подкрепих финалния текст на доклада.

Morten Messerschmidt (EFD).   – (DA) Г-н председател, няма съмнение, че европейската
конкурентоспособност е подложена на съществен натиск. Трябва да отговорим дали наистина
има желание от страна на държавите-членки да направят нещо по въпроса. Едно е ясно
обаче и то е, че създадохме валута, единна валута, което се оказа катастрофа за икономиката
на цяла Южна Европа. Една от причините за това е, че мнозинството от тези страни не могат
да продължат и напълно се провалиха в прилагането на реформите, които са необходими,
ако смятаме да се справим с бъдещата конкуренция на Китай, Индия, Южна Америка и
други. Но дори в тези области, които бихме искали да считаме за лесно постижими, е
невъзможно да се постигне споразумение. Един от примерите за това е една ясна инициатива
като общия европейски патент. Неприятно е, че в тази област, която е просто въпрос на
технически подробности, не успяхме да постигнем споразумение. Това е пример колко
неефективен е ЕС. В област, която лесно би могла да стане доста изгодна, позволихме
езиковите различия да застанат на пътя на постигането на споразумение. Всъщност това
вероятно говори много за фалшивата основа, на която цялото това сътрудничество се
основава.

Cristiana Muscardini (PPE).   – (IT) Г-н председател, госпожи и господа, оцених гъвкавостта
на Комисията, показана в съставянето на временните мерки за държавна помощ, които бяха
въведени в отговор на финансовата и икономическа криза. Съгласна съм също, че е добра
идея да се изготви подробна оценка на взетите решения, за да гарантираме еднакви условия
на конкуренция в рамките на ЕС.

Съгласна съм с призива към Комисията да гарантира, че банките ще върнат прекомерните
суми държавна помощ, които са получили, по този начин гарантирайки лоялна конкуренция
в рамките на вътрешния пазар. Бях една от хората, които критикуваха големите суми
държавна помощ, предоставени с парите на данъкоплатците. Считам, че обществените
средства трябва да се използват за насърчаване на растежа.

Надявам се, че това ще бъде последният път, в който спестяванията на данъкоплатците се
използват за облагодетелстване на акционерите на банки и небрежните им ръководители,
и че ще бъдат установени нови контролни средства, за да се предотвратят възможностите
за вреда на икономиката отново занапред.

Приветствам желанието за подкрепа на използването на помощ за насърчаване на проекти
от общ интерес, особено такива, свързани с възобновяема енергия.

Seán Kelly (PPE).   – (GA) Г-н председател, аз също с радост подкрепих резолюцията.

(EN) Бих искал да кажа, че една от основните функции на Европейския съюз е да гарантира
лоялна конкуренция за всички и особено за малките и средни предприятия, както, разбира
се, и за потребителите.

Отдавна съществува подозрението, че хората експлоатират пазара, и в този момент в моята
страна хората са обезпокоени от единното и системно нарастване например на цените на
бензина и дизела на всички бензиностанции в страната.

По същия начин селскостопанските производители бяха подозрителни относно
възможността за наличие на картел, особено когато става дума за единно и скоростно
намаляване на цените на добитъка при най-незначителен проблем.
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И разбира се, неотдавна видяхме, че Европейският съд реши срещу телекомуникационните
компании относно таксите за роуминг в Европа.

Така че трябва да бъдем непрекъснато бдителни и подготвени да предприемем решително
и незабавно действие, винаги когато наблюдаваме нелоялна конкуренция.

Ryszard Czarnecki (ECR).   – (PL) Г-н председател, това е важен доклад, който беше
написан от лице с голям опит в съответната област. Считам, че беше казано съвсем ясно, че
Европейският съюз заслужава да има по-голяма откритост и по-голяма конкуренция. Не
трябва да се страхуваме от това. Така се насърчава развитието на Европа в ситуация, когато,
ако сме съвсем честни, сме назад в сравнение с Америка и Азия. Резолюция от този вид
служи да направи европейската икономика по-ефективна, ето защо е толкова важна и
необходима, затова гласувах в подкрепа на нейното приемане.

Доклад: Michael Gahler (A7-0377/2010)

Hannu Takkula (ALDE).   – (FI) Г-н председател, бих искал да благодаря на докладчика,
г-н Gahler, за отличния доклад. В него много добре са изложени нуждите на Далечния север
в Европейския съюз и необходимото за региона устойчиво развитие. Тъй като самият аз съм
от северна област за мен беше голямо удоволствие да проследя процеса. Разбрах, че докладът
взема предвид в достатъчна степен въпроси, свързани с климата и препитанието. Взема
предвид например въпросът с отглеждането на северни елени, което е важен източник на
препитание в региона. Г-н Gahler взе предвид и единственото автохтонно население на
Европа, народът саами.

Искам специално да поздравя и благодаря на г-н Gahler за това, че е обърнал внимание на
внесеното от мен изменение относно установяването на Арктически информационен център
в университета в Лапландия и още повече, за споменаването му в доклада. Това е от огромно
значение. Изразявам задоволство, че финландците демонстрират междупартийно
сътрудничество по този въпрос. Това засяга бъдещето на северното измерение във Финландия
и цяла Северна Европа, в която бихме искали да станем свидетели на устойчиво развитие.

Доклад: Traian Ungureanu (A7-0378/2010)

Кристиан Вигенин,    от името на групата S&D . – Групата на социалистите и демократите
смята, че докладът за стратегията за Черно море е наистина важен и идва точно навреме,
защото той прави една оценка на постигнатото до момента в региона на Черно море и дава
редица препоръки какво още би могъл да направи Европейският съюз в тази посока.

Ние смятаме, че политическата координация между партньори, които имат твърде различни
равнища на сътрудничество с Европейския съюз, е трудна, но не и невъзможна. Има смисъл
и на политическо равнище да се опитаме да обединим нашите усилия, като имаме предвид,
че три от страните са членки на Европейския съюз, една е стратегически партньор, другите
са част от Източното партньорство, а Турция е страна-кандидат за членство.

Неспособността на Европейския съюз да се ангажира по-силно в региона, поне до този
момент, ни лишава от развитие и използване на един голям потенциал и в този смисъл
трябва към днешна дата да кажем, че черноморската синергия, която от самото начало беше
оценявана като една недостатъчно амбициозна инициатива на Европейския съюз, трябва
да бъде развита в една истинска стратегия за Черно море.
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Има вече модели на взаимодействие, които могат да бъдат използвани успешно, разбира се,
адаптирани към региона, като например стратегията за Балтийско море, която е една успешна
стратегия на макроравнище за развитие на регионалното сътрудничество.

Ние смятаме, че няколко стъпки трябва да бъдат направени още сега, не всички от които
намериха място в доклада. Първо, в практически план в рамките на прегледа на политиката
на съседство, който се извършва в момента, трябва да се помисли за по-голяма кохерентност
между черноморската синергия и Източното партньорство, доколкото почти всички страни
от Източното партньорство са част и от черноморската синергия, без Беларус.

Вторият момент е, че трябва да се засили политическият диалог на министерско равнище,
както и на парламентарно, и да се опитаме да намерим повече кохерентност между
Дунавската стратегия и бъдещите инициативи за черноморския регион. Всичко това трябва
да доведе до стратегия, която да бъде включена с отделно бюджетно финансиране в
следващата бюджетна рамка.

Andrzej Grzyb (PPE).   – (PL) Г-н председател, предложението, включено в резолюцията
на г-н Ungureanu, която вече е приета, относно превръщането на политиката за Черно море
в пълноценна стратегия, заслужава широка подкрепа. Фактът, че България и Румъния са
държави-членки на ЕС, „Източното партньорство“ – специалните отношения с държавите
от „Източното партньорство“ и с Русия – и преговорите, които се водят с други държави в
региона за членство в ЕС, обосновават политическото значение на региона за Европейския
съюз. Черно море се превърна във важен регион за транзит на енергийни ресурси и за
обещаващи проекти, които са важни за Съюза, като например проектът „Набуко“, който е
стратегически важен за диверсификацията на доставките на газ. Аз също споделям напълно
становището на г-н Ungureanu, когото поздравявам за доклада, че стратегията трябва да
гарантира признаването на всички участници от региона, а не само на най-големите държави,
и че трябва да съответства на други стратегии, като например стратегията за Средиземно
море.

Alajos Mészáros (PPE).   – (HU) Г-н председател, с присъединяването на Румъния и
България през 2007 г. част от Черно море стана вътрешно море на Европейския съюз.
Регионът е от изключително стратегическо значение и нашето участие там трябва да се
засили. За тази цел е много важно Парламентът да изготви нова стратегия – в допълнение
към предоставянето на финансови и човешки ресурси, под формата на отделно перо в
бюджета на ЕС. Новата стратегия трябва да служи за гарантиране на мир, стабилност и
благоденствие на Черноморския регион, както и за гарантиране на енергийната сигурност
на ЕС. На диверсификацията на доставките и източниците трябва да се даде още по-голям
приоритет и затова искам да подчертая значението на планираното развитие на терминали
за втечнен природен газ в черноморските пристанища. Транзитните маршрути, които
преминават през региона, също биха могли да подобрят значително доставките за ЕС.
По-нататъшното задълбочаване на сътрудничеството с черноморските държави е елемент
от жизненоважно значение за успеха на „Набуко“, Трансадриатическия газопровод и
Паневропейския петролопровод, които са от особено значение за ЕС. По тази причина
гласувах в подкрепа на доклада.

Предложения за резолюции: (RC-B7-0044/2010)

Cristian Dan Preda (PPE).   – (RO) Г-н председател, точно както по отношение на Беларус,
исках да обясня начина, по който гласувах за стратегията на ЕС относно Черно море. В
началото искам да отбележа, че идеята на моя колега, Traian Ungureanu, за изготвяне на
доклад по собствена инициатива, е представена в изключително подходящ момент, когато
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Европейският съюз укрепва регионалната си политика, като разработва стратегии за
крайбрежни региони като Балтийско море, Далечния север и, в настоящия случай, Черно
море.

Също така искам да отбележа удовлетворението си, че измененията, които внесох, бяха
включени в текста на резолюцията. Тези изменения подчертаха необходимостта от създаване
на мрежа от НПО в региона, от насърчаване на програми, стимулиращи диалога между
културите и религиите, както и инициативи като Мрежата на черноморските университети.
Според мен всички посочени мерки са добри примери за начина, по който връзките между
гражданските общества могат да породят положително взаимодействие в региона.

И накрая, исках да подчертая не само необходимостта от намиране на баланс между
икономическото развитие и опазването на околната среда, но също и необходимостта от
пълно прилагане на Конвенцията за опазване на Черно море от замърсяване. Надявам се, че
инициативата, приета днес в Парламента, ще привлече и заслуженото внимание на Съвета,
който трябва да работи по този въпрос като приоритет в европейската програма.

Устни обяснения на вот

Доклад: Ana Gomes (A7-0368/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    в писмена форма. – (PT) Като се има предвид географското
положение на Либия и икономическата взаимозависимост между ЕС и Либия, поддържането
на стратегическо партньорство между тях е в общ интерес на всички. Въпреки това ние не
можем да забравим диктаторския режим, който управлява тази страна, без да зачита правата
на човека и основните свободи. Въпреки ясния интерес на много държави-членки за
постигане на рамково споразумение с Либия, ЕС не може да забрави основните ценности,
които защитава, и да се подчини единствено на икономически интереси. Необходимо е
партньорство, за да се извършат правни реформи по отношение на правата на човека в
страната и в същото време да се даде възможност за диверсифициране на националната
икономика, като се има предвид постигнатият вече известен напредък, като отказа на страната
от ядрената програма или дори международните задължения, които има по отношение на
правата на човека, въпреки санкциите, наложени от ООН.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    в писмена форма. – (EN) Гласувах в подкрепа на
резолюцията относно преговорите по Рамковото споразумение между ЕС и Либия. Либия
остава авторитарен режим, нейният народ е лишен от основни права и редовно се изпълняват
смъртни наказания. Държавните институции не подлежат на демократична отчетност и
държавната власт не се опира на принципите на правовата държава. Въпреки това Либия
разширява своите търговски и политически отношения с държавите-членки на ЕС и е
стратегически важна за Съюза. Преговорите относно Рамковото споразумение между ЕС и
Либия стартираха през ноември 2008 г.

Развитието на отношенията обаче трябва да гарантира пълното зачитане на европейските
ценности и принципи и е важно твърдо да поискаме Съветът и Комисията да предприемат
необходимите стъпки, като например да препоръчат на Либия да ратифицира и прилага
Женевската конвенция за бежанците от 1951 г. и Протокола към нея от 1967 г.; да поискат
от либийските органи да подпишат меморандум за разбирателство, с който да се гарантира
законното присъствие в страната на ВКБООН; да насърчат Либия да се ангажира с налагането
на мораториум върху смъртното наказание и др., за да се защитят европейските ценности.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    в писмена форма. – (PT) Приветствам ангажиментите,
които се поемат съгласно рамковото споразумение, по което се водят преговори в момента
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и обхваща широк кръг от области – от засилването на политическия диалог до управлението
на миграцията, от развитието на търговските и икономическите отношения до енергийната
сигурност и подобряването на сътрудничеството в редица сектори. Считам, че рамковото
споразумение може да бъде една възможност за задълбочаване на политическия диалог
между Либия и Европейския съюз. Бих искала да подчертая ролята на рамковото
споразумение, което включва мерки за подпомагане на процеса на изграждане на
институционален капацитет, като средство за укрепване на гражданското общество, за
подкрепа на модернизацията, за насърчаване на демократични реформи и създаване на
независимо социално общество и правова държава и подкрепя други усилия, насочени към
отваряне на възможности за бизнеса, академичните среди, НПО и други заинтересовани
страни от Либия.

Diogo Feio (PPE),    в писмена форма. – (PT) Икономическото партньорство между Европа
и Либия вече е реалност. Либия е страната с най-големите потвърдени залежи на нефт в
Африка и е третият по големина доставчик на енергия (нефт и природен газ) за Европа. Нещо
повече, Либия е най-големият търговски партньор на ЕС (70% от общата търговия през
2009 г.). Европа трябва да признае, че Либия играе важна роля в областта на регионалната
и световната икономика както поради факта, че задържа ислямския екстремизъм, така и в
контекста на стабилизиране на ситуацията в района.

Ето защо трябва да приветстваме факта,че се водят преговори за рамково споразумение за
партньорство, но както става ясно и от доклада, не можем да пренебрегнем и някои въпроси,
които считаме за фундаментални: непрекъснатото демократизиране на режима; зачитане в
по-голяма степен на правата на човека и най-вече свободата в различните й форми;
постепенно изменение на наказателноправната система, с цел отмяна на смъртното наказание;
приемане на юрисдикцията на Международния наказателен съд; и ратификацията на
Женевската конвенция от 1951 г.

José Manuel Fernandes (PPE),    в писмена форма. – (PT) Откриването на преговорите
между Европейския съюз и Либия е възможност да гарантираме по-добри условия за
икономическо развитие и за двете страни, както и за насърчаване в същото време на сериозна
промяна в Средиземноморския регион и в Африка по отношение на правата на човека,
техния принос за световния мир и стабилност и в борбата с изменението на климата. Либия
има 6 милиона жители, 2 милиона от които са чужденци. Тя е страната с най-големите
потвърдени залежи на нефт в Африка и е третият най-важен доставчик на енергия под
формата на нефт и природен газ за Европа. ЕС е най-големият й търговски партньор:
транзакциите между двете страни възлизат на близо 70% от търговията на Либия през
2009 г. Рамковото споразумение за партньорство с ЕС трябва да се разглежда като
възможност да се покажат предимствата на хуманните ценности и демокрацията по
отношение на устойчивото и многостранно развитие. Както се посочва в доклада, този
процес не може да бъде отделен от основните ценности на ЕС, като премахването на
смъртното наказание и дискриминацията на малцинствата, имигрантите и бежанците,
насърчаване на общественото здраве и необходимостта от политическа демократизация.

Lorenzo Fontana (EFD),    в писмена форма. – (IT) Прилагането на рамково споразумение,
което има за цел да насърчи сътрудничеството в борбата срещу нелегалната имиграция и в
същото време се стреми към политически диалог, основан на правата на човека, е един от
приоритетите на политиката на Съюза в Средиземноморския регион. Въпреки че
окончателният текст съдържа някои неточности, считам, че ние трябва да го подкрепим с
надеждата, че той ще стимулира правителството в Триполи да полага повече усилия при
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борбата срещу трафика на хора в региона и че ще го накара да отчете ситуацията, за да стане
по-отговорен партньор в тези области, както и в областта на сигурността и енергетиката.

Jarosław Kalinowski (PPE),    в писмена форма. – (PL) Либия е държава, в която е
необходима много работа. Диктатурата, пренебрегването на правата на човека, липсата на
миграционна политика и слаборазвитите здравни услуги са само част от проблемите, с които
либийците и чужденците, които живеят в Либия, трябва да се справят ежедневно. От друга
страна, потенциалът, множеството природни ресурси и културното наследство на този
регион в Африка са ценности, които могат да дадат възможност на Либия да постигне
икономическо развитие, да подобри качеството на живот за хората, които живеят там, и за
отварянето на страната за международните пазари. Създаването на подходящи условия за
споразумение между ЕС и Либия, което означава да се убедят либийските органи да прекратят
практиките, които нарушават основните права на човека, да променят миграционната
политика и да поемат правна отговорност, ще бъде от взаимна полза и ще допринесе за
развитието на региона.

Giovanni La Via (PPE),    в писмена форма. – (IT) Приетият днес доклад съдържа
предложения, които Европейският парламент счита за задължителни предпоставки за
приключване на преговорите, които се водят в момента между Европейския съюз и Либия
с цел сключване на споразумение за сътрудничество. Сключването на рамково споразумение
ще осигури възможност да се справим с важни въпроси като политическите отношения,
имиграцията и сигурността, енергетиката, общественото здраве, развитието, търговията и
изменението на климата, енергетиката и културата. Същевременно това ще бъде решителна
стъпка към постигане на по-общата цел за подобряване на отношенията между
Средиземноморската зона на Европейския съюз и Африка. Като член на ЕП от Италия трябва
да подчертая историческите и икономическите причини, които са довели до добрите
отношения между Италия и Либия през годините. В същото време трябва да поставя акцент
и върху значението на засилване на сътрудничеството между ЕС и Либия, и с това имам
предвид не само сътрудничество по икономически въпроси, но също така и по отношение
на гарантиране на правата на човека. Надявам се, че Европейският съюз може да играе
водеща роля при приемането на мигрантите и при подкрепата в борбата срещу трафика на
хора.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    в писмена форма. – (FR) Настоящият доклад е
забележителен със своите противоречия. Той одобрява преговорите по Рамковото
споразумение между ЕС и Либия с оглед в крайна сметка на приемането на Либия в
Евро-средиземноморската зона за свободна търговия, която еврокрацията подготвя през
последните 15 години. Докладът обаче изброява и цяла поредица от нарушения на правата
на човека и демокрацията от режима, описан като авторитарен. Същевременно все още се
поддържа общата позиция срещу Куба. Това е случай на прилагане на двоен стандарт. За
днешния Европейски съюз предварителното условие за търговия не е спазването на правата
на човека и демокрацията, а по-скоро създаването на пазарна икономика и свободна
конкуренция, чиито условия може да се нарушават. Съюзът изразява малодушен
империализъм, както се вижда от закъснелия отговор на ситуацията в Тунис.

Nuno Melo (PPE),    в писмена форма. – (PT) Всички ние знаем, че в Либия има диктаторски
режим и системно се нарушават международните конвенции за основните права и свободи
на човека. Въпреки тези факти Либия непрекъснато разширява своята търговия и
политическите си отношения с държавите-членки на ЕС. Счита се, че ролята на Либия като
партньор по редица въпроси в Средиземноморския регион и в Африка оказва съществено
влияние върху сигурността и стабилността в региона, и по-специално за миграцията,
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общественото здраве, развитието, търговията и икономическите отношения, изменението
на климата, енергетиката и културното наследство. На този фон рамковото споразумение,
което се договаря в момента, е важно, но ние трябва да се справим с някои фундаментални
въпроси, и по-конкретно: непрекъснатото демократизиране на режима; зачитане на правата
на човека и най-вече свободата в различните й форми; промяна на наказателноправната
система, като основния приоритет тук трябва да бъде отмяна на смъртното наказание; и
подписване на Женевската конвенция.

Andreas Mölzer (NI),    в писмена форма. – (DE) Поради сложността и значението на
отношенията между Европейския съюз и Либия те трябва да се разглеждат обективно.
Естествено, зачитането на правата на човека играе важна роля, поради което би било разумно
Брюксел да призове Либия да ратифицира Женевската конвенция за бежанците от 1951 г.
или да поиска мораториум върху смъртното наказание. Ние обаче трябва да отчетем факта,
че Либия е важна транзитна страна за масовата нелегална имиграция от Африка за Европа.
Поради тази причина би било безсмислено да се отхвърли споразумението с Триполи за
обратно приемане във вида, в който се съдържа в доклада на комисията по външни работи.

Ако не постигнем споразумение за обратно приемане с Либия, натискът върху Европа като
дестинация за имигранти ще продължи да се увеличава. Тъй като масовата нелегална
имиграция е много важен въпрос, когато става дума за Европа като историческо обединение,
ЕС ще бъде посъветвана да възприеме диференциран подход при отношенията си с Триполи
и да включи Либия в стратегиите си за контролиране на миграцията.

Cristiana Muscardini (PPE),    в писмена форма. – (IT) Гласувах в подкрепа на
предложението за препоръка на Европейския парламент до Съвета относно преговорите по
Рамковото споразумение между ЕС и Либия. Напълно подкрепям основните въпроси, които
разглежда г-жа Gomes в доклада, т.е. необходимостта Либия да въведе мораториум върху
прилагането на смъртното наказание, да ратифицира Женевската конвенция за бежанците,
да се бори активно с трафика на хора, да гарантира справедливи споразумения за нелегалните
мигранти и да приеме модерен закони за убежището.

Бих искала да добавя, че на няколко пъти поискахме да бъде позволено на европейските
институции да проверят актуалното състояние на бежанските лагери в Либия, преди да се
стигне до рамково споразумение. Парламентът трябва да предприеме незабавни действия
и да повдигне този въпрос по-убедително. Що се отнася до мен и много от моите колеги в
Парламента, ние няма да можем да подкрепим рамковото споразумение, ако не се изпълнят
поставените от г-жа Gomes изисквания в приетия днес доклад.

Alfredo Pallone (PPE),    в писмена форма. – (IT) Текущите преговори между Европейския
съюз и Либия за финализиране на рамково споразумение, което има за цел да насърчи
политическите и икономическите отношения между държавите-членки и тази държава от
Магреб, са от изключително стратегическо значение за трансграничните връзки на Съюза.
Ето защо гласувах в подкрепа на препоръката на Европейския парламент към Съвета.
Основната цел на споразумението е да се подобри животът на либийския народ в
политическо, социално и икономическо отношение чрез насърчаване на фундаменталните
права като основа за споразумението. Споразумението ще се опита да компенсира
недостатъците на Либия, като осигури по-голяма защита на правата на човека и
демократичните права и да се развие търговското сътрудничество, както и да се установи
строг съвместен контрол над нелегалната имиграция.

Frédérique Ries (ALDE),    в писмена форма. – (FR) С неохота беше дадена зелена светлина
за продължаване на преговорите между ЕС и Либия като средство за укрепване на нашите
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отношения. Това обаче не е картбланш. Нашата енергийна сигурност, нашите търговски и
икономически интереси и нашето сътрудничество при управление на миграционните потоци
не трябва никога да прикриват непрекъснатото незачитане от страна на либийските власти
и полковник Кадафи на основните права на човека. Полковник Кадафи е диктатор, който
е на власт в продължение на 41 години и само преди няколко дена каза, че съжалява, че
неговото тунизийско съответствие – Бен Али – се е оттеглил. Това е репресивен режим:
смъртни наказания (506 през май 2009 г., 50% от които за чужденци), изтезания и
малтретиране на затворници, незаконно задържане и нехуманно отношение към мигрантите,
които пресичат територията на страната, за да стигнат до Европа.

Нашата резолюция подчертава най-вече тази точка, като припомня, че всяка обща
миграционна политика трябва да бъде подчинена на по-строги предпазни мерки за защита
на мигрантите и на други основни свободи. По същия начин всяко споразумение за обратно
приемане с тази страна трябва автоматично да изключва лицата, търсещи убежище,
бежанците и онези, които се нуждаят от защита, и не трябва да прибягва до колективното
експулсиране.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    в писмена форма. – (EN) През последните 40 години
Либия се управлява от диктаторски режим, като цялата власт е съсредоточена в ръцете на
един човек, полковник Кадафи, най-дълго управляващият африкански и арабски лидер.
Либийците се радват на безплатно образование и здравеопазване и субсидирано жилищно
настаняване благодарение на донякъде социалното разпределение на приходите от нефта.
Но въпреки темповете на прираст на БВП, развитието на страната изостава от това на други
богати на нефт страни и Либия е сред държавите в региона с по-малко диверсифицирана
икономика, като чуждестранните инвестиции продължават да зависят от непредсказуемите
решения на нейния лидер.

Либийският народ е лишен от основни права и свободи въпреки факта, че страната му има
определени международни правни задължения да съблюдава правата на човека, след като
наскоро беше избрана за член на Съвета на ООН по правата на човека и след като е
ратифицирала редица правнообвързващи международни инструменти. Редовно се изпълняват
смъртни наказания.

В заключение, стратегическото значение на Либия и многото предизвикателства, които
поставя, подчертават необходимостта от една цялостна политика на ЕС по отношение на
Либия. Необходимо е ЕС да обсъди с Либия широк кръг от въпроси. Рамковото споразумение
трябва също така да послужи като инструмент в подкрепа на правовата държава, зачитането
на правата на човека, защита на мигрантите и бежанците и устойчивото развитие на Либия.

Licia Ronzulli (PPE),    в писмена форма. – (IT) Гласувах в подкрепа на резолюцията, защото
считам, че тя може да помогне на либийския народ да подобри условията си на живот,
които често се определят от липсата на зачитане на правата на човека и на основните свободи.

Сътрудничеството между ЕС и Либия може да бъде решаващ фактор за развитие на
потенциала на страната, която в момента трябва да се справя с много сложна ситуация.
Затворниците често са обект на тормоз и телесни наказания, като бой с пръчка, побой,
електрически шок и преднамерено лишаване от медицинска помощ. В Либия няма закони
за убежищата и в резултат на това няма правно признаване на необходимостта да се осигури
защита за бежанците.

И – сякаш това не е достатъчно – смъртното наказание все още се прилага за голям брой
престъпления. Либийските съдилища продължават да издават смъртни присъди, което е в
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нарушение на международните стандарти относно правото на справедлив процес.
Европейският съюз трябва да сключи рамково споразумение възможно най-скоро. Това ще
бъде първото правилно споразумение между Либия и ЕС и следователно ще донесе ползи
за местното население по отношение на основните им права, както и в политическо и
социоикономическо отношение.

Debora Serracchiani (S&D),    в писмена форма. – (IT) Днешният вот за Рамковото
споразумение между Либия и ЕС е резултат от трудни преговори, особено по въпроса с
мигрантите. В Либия положението с правата на човека и лицата, търсещи убежище, е
изключително опасно. Те нямат правно признаване и не съществува система, която да ги
предпази. Надявам се, че техните основни права ще бъдат запазени наред с правото им на
убежище.

Либия не е ратифицирала Женевската конвенция от 28 юли 1951 г. или Протокола от 31
януари 1967 г. относно статута на бежанците и в момента няма такова намерение. През
1981 г. обаче тя ратифицира Конвенцията от 1981 г. като взе предвид специфичните аспекти
на бежанските проблеми в Африка. Следователно то трябва да е в съответствие с принципа
за „забрана за връщане“ на мигранти, които искат международна защита, в съответствие с
критериите, които не са по-малко строги от установените от самата Женевска конвенция.

Съгласно международното право, хората от държави като Сомалия, Еритрея и Етиопия
имат право на хуманитарна защита и политическо убежище и се надявам, че либийските
орагни ще се съгласят да си сътрудничат с Върховния комисариат на ООН за бежанците.

Предложения за резолюции: (RC-B7-0039/2010)

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    в писмена форма. – (EN) Гласувах в подкрепа на тази
важна резолюция, тъй като трябва да осъдим най-категорично неотдавнашните нападения
срещу християнските общности по света – били те в Египет, Пакистан, Ирак или в друга
страна.

Християнски общности живеят в различни мюсюлмански страни от Близкия изток от зората
на християнството. Затова е напълно недопустимо след векове мирно съвместно съществуване
християни да се оказват принудени да бягат от тези страни или да бъдат затваряни в гета.
Това е още една причина да продължим борбата си срещу ислямските фундаменталисти,
които изопачават действителността и се опитват да представят глобалните ни действия
против тероризма като атака срещу мюсюлманския свят. Именно ислямските
фундаменталисти са тези, които търсят война между религии и цивилизации.

Затова трябва да правим всичко възможно за намирането на тези религиозни фанатици и
за ограничаване на ролята им техните съответни общества. Това трябва да се извърши в
сътрудничество с умерените елементи в мюсюлманските общества. Затова трябва да
приветстваме енергичните обществени реакции в някои мюсюлмански страни, като Египет
например, където широката общественост категорично осъди терористичните нападения
срещу християните и настоя за мерки срещу тези, които носят отговорност за тези актове.

Sophie Auconie (PPE),    в писмена форма. – (FR) Всички бяхме дълбоко шокирани от
неотдавнашното терористично нападение срещу сирийската католическа катедрала в Багдад.
Това нападение е кулминацията на поредица от сериозни инциденти, като всички те бяха
с религиозни мотиви. Това е много чувствителна тема. Европейската народна партия
(Християндемократи) е дълбоко привързана към светските принципи и подкрепя проявата
на уважение към всички религии в Европа, включително исляма. Поради това ние не можем
да останем безразлични към участта, която очаква редица християнски общности по целия
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свят. Към всяка религия трябва да се проявява еднакво уважение и ето защо аз подкрепих
тази резолюция на Европейския парламент. Всички събития, които Парламентът осъжда,
се разиграха в мюсюлмански страни, където на съдбата на християните трябва да се обърне
специално внимание. Затова всички ние трябва да работим за осигуряване на зачитането
на различните религиозни убеждения и мисля, че текстът е в съответствие с този подход.

Dominique Baudis (PPE),    в писмена форма. – (FR) Аз гласувах в подкрепа на резолюцията
на Европейския парламент относно положението на християните в контекста на свободата
на религията, която осъжда кръвопролитните нападения срещу християните в Изтока.
Нападенията срещу християни през последните месеци са трагедия за многобройните
жертви, особено в Багдад и Александрия, но също и за техните братя по вяра. Християни
живеят в Изтока от 2 000 години; те са част от историята на своите страни. Днес обаче те
масово бягат от региона. Поради принудителното им изгнание тези страни губят съществен
дял от човешките си ресурси. Регионите на Близкия и Средния изток винаги са били място
на многообразие и съвместно съществуване на религиозни малцинства. Терористите, стоящи
зад нападенията, се опитват да предизвикат сблъсък между Изтока и Запада, настройвайки
мюсюлманския свят срещу християнския свят. Всичко това е злонамерено планирано.
Християните в Ирак и Египет може би се чувстват изоставени и предадени. Важно е органите
в Египет и Ирак да издирят и сурово да накажат извършителите на кланетата.

Mara Bizzotto (EFD),    в писмена форма. – (IT) Залата най-сетне се оказа в състояние да
гласува по една широкообхватна резолюция относно положението на християните по света.
Европа трябва да прави много повече, отколкото досега за защитата на християните по света.
Тя има лостовете да го направи, ако желае. Надеждата е, че тази резолюция ще отбележи
началото на промяна в подхода на органите на Съюза, особено от дипломатическа и търговска
гледна точка, в техните двустранни диалози с многото – прекалено много – страни, които
толерират антихристиянските преследвания или дори подхранват култура на
християнофобия. Когато ЕС подписва споразумения на търговия, икономика и
сътрудничество с трети страни, той наистина трябва да прилага клаузите за правата на човека
с голяма решимост – нещо, което не е правил досега. Вече е неприемливо страни, в които
християни са подложени на дискриминация и преследвания, да подписват важни
споразумения с ЕС, които по същността си са основани на зачитане на правата на човека.
Затова обявявам гласа си в подкрепа на резолюцията.

Antonio Cancian (PPE),    в писмена форма. – (IT) Подкрепям предложението за резолюция
относно положението на християните в контекста на свободата на вероизповедание, защото
европейската политика не следва да пренебрегва ескалацията на насилието, която се
наблюдава през последните месеци.

Европа не трябва да бъде прекалено предпазлива и да се бои да подкрепи правото на
християнските общности в Близкия изток и по света свободно да изповядват своята вяра и
религия. Диалогът и взаимното уважение са неотменими ценности за Европейският съюз
и е изключително важно върховният представител Катрин Аштън да стане изразител на
тази позиция и категорично да я защити в двустранните ни отношения с други страни.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    в писмена форма. – (PT) Поздравявам Европейския
съюз, който отново показа ангажираността си към свободата на религия, свободата на
съвестта и свободата на мисълта. Правителствата са длъжни да осигурят тези свободи в
целия свят като се има предвид, че развитието на правата на човека, демокрацията и
гражданските свободи е общата основа, върху която Европейският съюз гради отношенията
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си с другите страни и която е предвидена в клаузата, свързана с демокрацията, записана в
споразуменията, сключени между ЕС и трети страни.

David Casa (PPE),    в писмена форма. – (EN) Всички бяхме свидетели на тежката участ на
коптските християни в Египет през последните месеци. Такива актове на насилие следва да
бъдат осъдени най-категорично. Трябва да бъде осъдена не само нетърпимостта към
християните, а по-скоро всяка форма на нетърпимост към упражняването на свободата на
религия на всеки. Мисля, че тази резолюция беше добре балансирана и затова гласувах в
нейна подкрепа.

Lara Comi (PPE),    в писмена форма. – (IT) Доволна съм, че Европейският парламент
разисква и прие резолюция, осъждаща неотдавнашните нападения срещу християни.
Свободата на религия е едно от основните права на човека; то е широко признато от
националните конституции и международните конвенции. Съществуването на толкова
много стандарти на различните равнища на управление, както национални, така и
международни, както и по целия свят показва, че има единодушен консенсус за важността
на свободата на религията. Законодателството обаче не е достатъчно. То е основата, върху
която се градят ефикасните политики. През последните 50 години процесът на глобализация
свърза отдалечени цивилизации една с друга. За да бъдем сигурни, че контактът между тях
няма да се превърне в конфликт, не е достатъчно само да осъдим неотдавнашните нападения.
Трябва да потвърдим ангажимента си към създаването на политики, които насърчават
религиозното многообразие и гарантират, че различните групи се учат на взаимна търпимост.
Не само фундаментализмът е заплаха. Днес свободата на религия е поставена под натиск и
от широко разпространеното отхвърляне на религията, при което се прави опит да се
премахне духовният свят на индивида от обществения живот. Свободата на религия важи
за всички религии; тя дори важи за атеистите. Това е така, защото когато приемаме свободата
на религия, приемаме също и приемане на обратното, с други думи свободата да не се
изповядва никаква религия.

Corina Creţu (S&D),    в писмена форма. – (RO) Засилването на нападенията срещу
християни изисква обща позиция за това, как те да бъдат защитени. За да се повиши
религиозната търпимост съответните правителства трябва да гарантират, че извършителите
на нападенията ще бъдат установени и подведени под отговорност и съдени в справедлив
съдебен процес. На християните трябва да се осигури защита на основата на еднакво уважение
към всяко изповедание.

В положение, при което зачитането на правата на човека и гражданските свободи,
включително свободата на вероизповедание или убежденията, са основни принципи и цели
на Европейския съюз и представляват обща основа за отношенията с трети страни, той
трябва да потвърди подкрепата си за всички инициативи, насочени към насърчаване на
диалога и взаимното уважение между религиозните и други общности.

Не на последно място, религиозните органи се призовават да насърчават търпимостта и да
предприемат инициативи срещу омразата, агресивната радикализация и екстремизма.

Mário David (PPE),    в писмена форма. – (PT) Аз бях един от първите поддръжници на
това предложение за резолюция, в която положението, в което страдат християнските
малцинства в някои страни от Близкия изток, според мен е описано навременно и до голяма
степен точно. Една от най-благородните функции на Европейския парламент по отношение
на външните действия, е защитата и насърчаването на ценностите, в които вярваме: в този
случай говорим конкретно за свободата на мисълта, свободата на съвестта, свободата на
изразяване и свободата на вероизповедание. Тези свободи безспорно бяха поставени под
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въпрос чрез подлите нападения от религиозни фанатици, които убиваха невинни хора,
понякога в голям мащаб по начин, който смятам както за нечовешки, така и за неразбираем.

Надявам се тази резолюция, подкрепена от всички парламентaрни групи, да помогне за
по-доброто осъзнаване от обществеността и високопоставени служители в държавната и
публичната администрация във въпросните страни на важността на пълноценното
упражняване на основните свободи в техните страни и за подвеждане под отговорност на
убийците и подстрекателите. Това е важно за насърчаване на диалозите както между
религиите, така и между културите във вътрешен план и между нашите общества, които,
макар да живеят на различни континенти, споделят редица общи ценности и концепции.

Philippe de Villiers (EFD),    в писмена форма. – (FR) Към 2011 г. християнската общност
е най-преследваната в света; за щастие, държавите-членки на ЕС забелязаха това и започнаха
да отговарят.

Осъждането от наша страна на нападенията е оправдано и необходимо, но не е достатъчно:
в резолюцията не виждаме принципа на реципрочността.

Нещо повече, неувереното осъждане от ЕС на действията на Турция в окупираната от нея
с военни сили част на Кипър, уви, няма да бъде последвано от резултатите, на които се
надяваше френският народ – прекратяване на преговорите за присъединяването на Турция
– и няма да бъде никакъв стимул.

Подкрепям резолюцията в защита на християните, избити по света, но в същото време
изказвам съжаление за определени пропуски и прояви на непоследователност.

Diogo Feio (PPE),    в писмена форма. – (PT) Нападенията срещу християни се засилват в
целия свят. Този тревожен и осъдителен факт заслужава дълбоко съжаление особено поради
това, че християнството проповядва мир и разбирателство между хората, независимо дали
са евреи или гърци, както би казал свети Павел. Заплашени са свободата на вероизповедание
и мирът за общности, които съществуват от векове. Те са живели мирно редом с други
религии в районите, в които са се установили и са обект на сляпо насилие, само защото
вярват в Христос. Въпросът стига много по-далеч обаче. Освен извършените нападения
християнската вяра и нейните прояви са подложени на натиск и в самата Европа, често под
прикритието на изкривени схващания, като светски подход и неутралитет на държавите и
институциите. В това отношение съм длъжен да изразя съжаление за неотдавнашните
нападения при провеждането на католически литургии в Барселона и призовавам испанското
правителство и европейските институции да осъждат и да се борят срещу християнофобската
атмосфера, която като че ли се надига. Тези, които отричат собствените си корени, не
заслужават уважение от когото и да било.

José Manuel Fernandes (PPE),    в писмена форма. – (PT) Всеки има право на свобода на
вероизповеданието, съзнанието и мисълта. Това право дава на всеки свободата да изповядва
своята религия или убеждения индивидуално или колективно, публично или частно, чрез
богослужение, обучение, религиозни обреди и ритуали. Статистическите данни относно
свободата на религия показват, че по-голямата част от актовете на религиозно насилие са
срещу християни. Всъщност добре е известно, че неотдавна бяха дадени невинни жертви
при кръвопролитни нападения срещу християнски общности в Нигерия, Александрия,
Филипините, Ирак и Сирия. Освен това иранското правителство засили кампанията си
срещу християните в Ислямската република. Във Виетнам също има сериозни репресии
срещу дейността на католическата църква и други религиозни общности. Освен да осъждат
тези нападения и да призовават правителствата да гарантират свободата на
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вероизповеданието, съвестта и мисълта, Съветът, Комисията, а също така и върховният
представител на ЕС по въпросите на външните отношения трябва да отделят по-голямо
внимание на въпроса за свободата на религията и да вземат конкретни спешни мерки,
включително мерки против страните, които съзнателно не защитават религиозните
убеждения.

Carlo Fidanza (PPE),    в писмена форма. – (IT) Гласуваната днес резолюция показва голяма
загриженост от надигащата се нетърпимост, репресиите и актовете на насилие срещу
християните. Намирам за жизненоважно да бъдат осъдени неотдавнашните случаи в страни,
които са далеч оттук, но в тях има установени християнски общности. Събитията в Египет,
Нигерия, Пакистан, Филипините, Кипър, Иран и Ирак са дори още по-сериозни, като се
вземе предвид, че религията се използва само с цел домогване до власт. Европейският съюз
чрез своя върховен представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
следва да направи свободата на вероизповеданието и убежденията и сигурността на
религиозните общности, включително християните, приоритет в международните си
отношения. Този приоритет следва да намери отражение в международните споразумения
и докладите за правата на човека. Убеден съм, че свободата на религията трябва да бъде
енергично защитавана, дори и с цената на налагане на тежки санкции върху страни, които
не зачитат този основополагащ принцип.

Lorenzo Fontana (EFD),    в писмена форма. – (IT) Както се отбелязва в резолюцията,
насърчаването на демокрацията и зачитането на правата на човека трябва да се разглеждат
като част от най-важните цели на Европейския съюз. През последните месеци станахме
свидетели на надигане на насилието срещу християнските малцинства по света, особено в
страни, където ислямът е преобладаващата религия. Това повече не бива да се толерира.
Подкрепям резолюцията с надеждата, че европейските институции ще се борят по-твърдо
срещу религиозната нетърпимост и ще използват всички средства, с които разполагат, за да
осигурят безопасност и свобода на изповеданието за милионите християни, пръснати по
света.

Eija-Riitta Korhola (PPE),    в писмена форма. – (FI) Следващата седмица ще отбележим
Международния ден в памет на жертвите на Холокоста, което разбира се ще ни върне назад
към миналото и към Auschwitz. Хубаво е, че резолюцията, която приехме, ни насочва към
настоящето, тя разглежда мъчениците на днешния ден. Изходното положение е, че свободата
на вероизповедание трябва да важи за всички религии.

Като повдигаме отделно въпроса за преследванията, на които са подложени християните
това не означава, че сме предубедени. Това е така, защото тази най-голямата група от хората,
подложени на преследване, е точно същата, която като че ли най-лесно се забравя в Европа.
Време е това положение да се поправи, тъй като знаем, че през миналия век повече християни
са загинали заради вярата си, отколкото през предходните 1 900 години. От убитите сега
заради религията си 75 % са християни.

Организацията Open Doors International посочва 10 страни, където християните са
подложени на най-голямо насилие в света. Те са Северна Корея, Иран, Саудитска Арабия,
Сомалия, Малдивските острови, Афганистан, Йемен, Мавритания, Лаос и Узбекистан, но
списъкът е по-дълъг. Ежедневно около 100 милиона християни са подложени на насилие
заради религията си.

Очевидно, резолюцията, която приехме, трябва да има конкретни резултати. Европейската
служба за външно действие трябва да покаже решителност и да се заеме с тези слабости във
връзка със свободата на вероизповедание. Нашите външнополитически споразумения с
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трети държави трябва да съдържат клауза за свобода на вероизповеданието и реципрочност.
От гледна точка на утвърждаването на правата на човека е от изключителна важност да се
говори за свободата на вероизповедание, тъй като това е лакмусовата проба за правата на
човека: свободата на словото и изразяването и свободата на сдружаване са в основата на
правата на човека.

Elisabeth Köstinger (PPE),    в писмена форма. – (DE) През последните години 75% от
терористичните нападения поради религиозни причини бяха извършени срещу християни.
През последните няколко месеца по-конкретно имаше нарастване на броя на нападенията,
включително преки атентати срещу храмове, в които се провеждаха богослужения.
Недопустимо е през XXI век религиозни общности да са принудени да се боят свободно да
изповядват вярата си. Принципът на свобода на вероизповеданието трябва да важи за всички
по целия свят. Затова аз подкрепям предложението за разработване на стратегия, която
наистина да позволи упражняване правото на свобода на религиозното изразяване.

Giovanni La Via (PPE),    в писмена форма. – (IT) Моите християнски корени могат само
да осъдят всеки акт на насилие срещу християни и други религиозни общности по света.
По същия начин, осъждането се отнася за всякакъв вид дискриминация и нетърпимост на
основа на религия и вяра по отношение на изповядващите религия. Смятам правото на
свобода на мисълта, съвестта и религията за основно човешко право, което се надяваме да
защитим чрез резолюцията.

David Martin (S&D),    в писмена форма. – (EN) Аз гласувах „за“ резолюцията, която
категорично осъжда всички актове на насилие спрямо християни, както и спрямо други
религиозни общности и всички видове дискриминация и нетърпимост на религиозна и
верска основа спрямо вярващи, отстъпници и невярващи. Резолюцията подчертава, че
правото на свобода на религията, съвестта и мисълта е основно човешко право и се изразява
загриженост във връзка с масовото изселване на християни от различни държави, и
по-специално от Близкия изток, през последните години.

Настоятелно призовавам органите на държавите с тревожно висок брой нападения срещу
вероизповедания да поемат отговорност за гарантиране на нормално и публично изповядване
на религията за всички вероизповедания; да засилят усилията си за осигуряването на
надеждна и ефективна защита на вероизповеданията в техните държави и да гарантират
личната безопасност и физическата неприкосновеност на членовете на вероизповеданията
в страната, като по този начин спазят задълженията, за които вече са поели ангажимент на
международно равнище.

Kyriakos Mavronikolas (S&D),    в писмена форма. – (EL) Като социалисти ние подкрепяме
правата на човека като една от основните ни политики. Религиозните права са неделима
част от тази политика и ето защо се застъпваме за тяхното укрепване. Събитията по Коледа,
когато окупационните части насилствено прекъснаха литургия в Rizokarpaso в окупиран
Кипър, бяха отвратителни. Държавният тероризъм се налага в намиращата се под турска
окупация част от Кипър от Турция и окупационната армия, за сметка на православните
християни, особено за малцината оставащи кипърски гърци, намиращи се там в капан.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    в писмена форма. – (FR) Концепцията на Френската
република за светско управление е отделянето на църквата и държавата. То гарантира
свободата на съвестта и богослужението. Религиозното насилие се корени в догматизма,
който е присъщ на всички религии. Затова трябва да предпазваме хората от насилието,
пораждано от религиите. Въпреки подразбиращите се препратки към престъпната теория
за „сблъсък между цивилизациите“ и слепите претенции на католическата църква, текстът
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е средство за изискване на свобода на религията по света и защита на вярващите от фанатизма.
Аз ще гласувам в подкрепа, от състрадание и убеждение.

Nuno Melo (PPE),    в писмена форма. – (PT) Трябва най-енергично да осъдим различните
нападения срещу християнски общности по целия свят и по-конкретно в Африка, Азия и
Близкия изток. Разпространяването на тези случаи на нетърпимост, репресии и насилие,
насочени срещу общности, трябва да бъдат наша обща грижа. Органите на въпросните
страни са положили всички усилия за установяване на извършителите и тези, които носят
отговорност за нападенията срещу християнските общности. Тези, които носят отговорност
за нападенията и други актове на насилие срещу християните, трябва да бъдат подведени
под отговорност и съдени в справедлив съдебен процес.

Andreas Mölzer (NI),    в писмена форма. – (DE) Признанието само на думи от Европейския
съюз на свободата на религията не е достатъчно. В ислямските страни по-специално на
християните се гледа като на като на дивеч, разрешен за преследване и често пъти за убиване.
Въпреки това шокиращо положение ЕС, като възвишена общност от ценности, в повечето
случаи избираше политика на благовъзпитано мълчание. В крайна сметка изглежда като
че ли политическият елит в Брюксел, който е безразличен към християнските корени на
Европа, е забравил също и за съдбата на християните в ислямските страни. Вместо да
настояваме за прекратяване на преследването на християните, ние се крием зад политическата
коректност, предпочитайки да се загрижим за добруването на мюсюлманите които, живеят
в ЕС и се радват на равнище на свобода на религията, за каквото повечето християни в
ислямския свят могат само да мечтаят.

В бъдеще тежкото положение на християните трябва да играе особена роля в управлението
на външните отношения на ЕС с ислямските страни. ЕС разполага с достатъчно начини и
средства да спомогне за подобряване на положението на християните. Например помощта
за развитие и другите мерки за финансово подпомагане трябва да бъдат обвързани с допускане
на свобода на религията за християни. Гласувах съответно.

Claudio Morganti (EFD),    в писмена форма. – (IT) С голяма решимост гласувах днес да
бъде осъдено насилието срещу християнски общности и религиозни малцинства.

Зачитането на правата на човека и свободата на религията трябва да бъде крайъгълен камък
в отношенията с други страни. Имам лични наблюдения за турската окупация на северната
част на Кипър, положение, за което Европа е глуха, макар и Кипър да е държава-членка. В
окупиран Кипър повечето храмове са унищожени, статуите на светците са обезобразени, а
на Коледа турски войници осуетиха провеждането на литургии в две православни църкви.

Нашата свобода, оцеляването на културата и начина на живот, основани на абсолютната
ценност на човешката личност и равенството на всички пред държавата, равните права за
жените, демокрацията и социалната справедливост – всички те днес са застрашени.

Религиозната нетърпимост става все по-често явление в различни части на света и
ужасяващите нападения срещу християните в Египет и Ирак през последните няколко
седмици са най-новото опасно предизвикателство, което породи фундаменталисткият
тероризъм. Всички ние в Европа трябва да отворим очите си и да предприемем мерки в
защита на свободата на вероизповедание.

Alfredo Pallone (PPE),    в писмена форма. – (IT) Неотдавнашните нападения срещу
християнски общности в Египет, Нигерия, Ирак и Пакистан наложиха намесата на Европа
и ЕС категорично осъди преследванията и мобилизира своя върховен представител на Съюза
по въпросите на външните работи и политиката на сигурност. Гласувах в подкрепа на
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резолюцията относно положението на християните в контекста на свободата на религията,
защото съм на мнение, че за съжаление сме изправени пред световно настъпление срещу
християнството, в което религиозното насилие се използва за политически цели и за
блокиране на растежа и развитието, разпалване на социална омраза и дестабилизиране на
системата в страните, в които се извършват нападенията. Затова мисля, че за Европа е важно
да насърчава зачитането на правата на човека и гражданските и демократичните свободи,
да осъди категорично тези актове на насилие, които връщат света назад с векове и погребват
всяка надежда за диалог между културите, търпимост, растеж и социално благоденствие.

Georgios Papanikolaou (PPE),    в писмена форма. – (EL) Гласувах в подкрепа на
резолюцията относно положението на християните в контекста на свободата на религията.
Общата резолюция след нападението над вярващите, молещи се в коптска църква в
Александрия в Египет на 1 януари 2011 г., осъжда всички форми на насилие срещу
гражданите, независимо от религиозната група, към която принадлежат и изразява
загриженост във връзка с растящия брой случаи на агресия по религиозни причини. Искам
да напомня на залата, че Гърция е особено чувствителна по този въпрос, след като вече е
оплаквала жертвите на подобно нападение срещу гръцки туристи от фанатизирани ислямисти
в Кайро, в Египет на 18 април 1996 г.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    в писмена форма. – (EN) Европейският съюз
неведнъж е изразявал своята ангажираност към свободата на религията, свободата на съвестта
и свободата на мисълта и е подчертавал, че правителствата са длъжни да гарантират тези
свободи в целия свят. Развитието на правата на човека, демокрацията и гражданските свободи
е общата основа, върху която Европейският съюз изгражда отношенията си с трети държави
и това се съдържа в клаузата за демокрация в споразуменията между ЕС и трети държави.
В член 18 от Международния пакт за граждански и политически права се посочва, че всяко
лице има право на свобода на мисълта, съвестта и религията; и свободата на мисълта, съвестта
и религията се прилага не само за последователите на религии, а също така и за атеисти,
агностици и хора без вероизповедание.

Затова ние осъждаме неотдавнашните нападения срещу християнските общности в редица
страни и изразяваме своята солидарност със семействата на жертвите; изразяваме своята
дълбока загриженост относно зачестилите епизоди на нетърпимост, репресии и насилие,
насочени срещу християнски общности, особено в страни от Африка, Азия и Близкия изток.

Oreste Rossi (EFD),    в писмена форма. – (IT) Разискваме преследването на християни по
света, но докато говорим за насилието, което се извършва в Ирак, Египет, Филипините,
Индия и другаде, продължаваме да игнорираме това, което стана по-близо до дома ни.
Говоря за окупацията от турската армия през 1974 г. на около една трета от територията
на Кипър.

Тази военна окупация продължава и до момента. Тридесет и осем хиляди турски войници
се намират в гарнизони в Севернокипърската турска република и островът е разделен на
две със стени и огради, които делят дори градчета и села. През годините 520 християнски
храма и манастира бяха систематично унищожени и заменени с минарета. Произведенията
на изкуството в тези църкви бяха изгорени, осквернени или разграбени; гробищата бяха
унищожени, а на християнските епископи се забранява да служат литургии. На Коледа
турски полицейски служители попречиха на провеждането на литургия в Karpasia в църквата
на St. Synesios в Rizokarpaso и в църквата „Света троица“. Обаче най-невероятното нещо
е, че има много членове на Парламента, които защитават християните по света, но подкрепят
присъединяването на Турция към ЕС.
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Czesław Adam Siekierski (PPE),    в писмена форма. – (PL) Все по-често слушаме за
преследвания на християни. Статистическите данни, които предоставят международните
организации, са ужасяващи – според тях около 150 000 християни биват убити в света
всяка година. Не можем да останем безразлични пред такова пренебрежение към човешкия
живот. Европейският съюз, като пазител на основните демократични ценности и права на
човека, следва да поддържа по-добро наблюдение на положението в трети държави и
особено в Близкия изток. Усилията ни следва да бъдат по-еднозначни и по-решителни.
Свободата на вероизповедание е основно право на човека, а дискриминацията и насилието
на религиозна основа са несъвместими с нашите ценности. Като зачитаме тези права, ние
даваме пример на други страни, но трябва да бъдем също толкова ефикасни, когато изискваме
същото спазване от другите. Правата на човека са универсални и следва да се зачитат
навсякъде и ние следва да реагираме решително на всякакви прояви на нетърпимост и
по-конкретно на религиозна нетърпимост. Съюзът има на свое разположение подходящи
лостове, които ни позволяват да принуждаваме правителствата на страни, с които
поддържаме политически или търговски отношения, да действат правомерно и да спазват
гражданските свободи, включително свободата на вероизповедание. В мюсюлманските
страни, но също и в страни като Китай, Индия и Непал, църкви и параклиси се изгарят
безнаказано, хората се изхвърлят на улицата, те са измъчвани или дори убивани, а жените
са принуждавани да правят аборти. Тези неща не се повдигат при преговори в името на
добрите икономически отношения. Европа не бива да продължава да мълчи.

Dominique Vlasto (PPE),    в писмена форма. – (FR) С цялото си сърце подкрепям тази
резолюция, която категорично осъжда растящия брой нападения срещу християнски
общности. Не можем да търпим такива варварски актове: те са израз на омраза и нетърпимост.
Осъждам насилието и погубването на живота на хората, които хвърлиха в скръб многобройни
семейства и всички християнски общности по целия свят. Да се нападат тези общности
означава да се подкопават най-основните ни ценности. Зачитането на религиозното
многообразие и свободата на религията е всеобщ принцип, който трябва да се утвърждава.
Нападенията, извършени в името на някакво екстремистко мракобесие от друга епоха, имат
за цел да създадат климат на страх и, в крайна сметка, под пряка заплаха е самото оцеляване
на тези древни общности. ЕС трябва да покаже солидарност със жертвите и да подкрепи
органите, които отговарят за преследването на извършителите. Това искане следва да бъде
в центъра на отношенията ни с нашите партньори, също както и клаузите за правата на
човека. Търпимостта и мирът са тясно свързани и както винаги ще подкрепя действията на
Европейския съюз за осигуряване зачитането и укрепването на нашите ценности, свободи
и права в целия свят.

Angelika Werthmann (NI),    в писмена форма. – (DE) Общата резолюция заслужаваше
подкрепа, защото броят на нападенията срещу християнските общности по целия свят
нарасна през 2010 г. В Европейския съюз свободата на религията и свободата на изразяване
са присъщи на европейската ни идентичност. В същото време християнството е от ключово
значение в този контекст, както и се явява значителна съставна част на европейската култура.
В ЕС свободата на религията се урежда от член 10 от Хартата за основните права на
Европейския съюз, член 18 от Всеобщата декларация за правата на човека и член 9 от
Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи.

Предложения за резолюции: (RC-B7-0044/2010)

Mara Bizzotto (EFD),    в писмена форма. – (IT) Европейският съюз трябва да използва
цялата необходима твърдост в отношенията си с Беларус, последният режим в Европа и
анахронистичен пример за политическо държавно насилие, което е абсолютно несъвместимо
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с минималните западни норми за демокрация и свобода. В настоящата резолюция Европа
отново възприема позиция на твърдо осъждане на събитията, които се случиха по време на
неотдавнашните избори, като същевременно осъжда отново това, което се случва в Беларус
от десетилетия, с цензура над информацията, арести и лишаване от свобода на дисиденти,
както и всичко останало, което една възмутителна диктатура като тази в Минск прави всеки
ден, за да държи гражданското общество под контрол. Гласувам с пълната си подкрепа в
полза на общата резолюция.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    в писмена форма. – (LT) Гласувах в подкрепа на резолюцията
относно положението в Беларус. Над 700 лица бяха задържани за участието им в
демонстрацията на 19 декември в Минск, повечето от които бяха освободени, след като
излежаха кратки административни присъди, докато срещу 24 активисти на опозицията и
журналисти, включително шест кандидати за президент, са повдигнати обвинения за
„организиране на масови безредици“, придружени от жестоки нападения и насилие и
въоръжена съпротива, за което могат да получат присъда за лишаване от свобода до 15
години. Осъждаме използването на брутална сила от страна на полицията и службите на
КГБ срещу протестиращите в изборния ден. Подобно поведение представлява тежко
нарушение на основните демократични принципи, като например свободата на събранията,
свободата на изразяването и също така правата на човека. Предвид настоящото положение
в Беларус искам да призова Комисията да продължи да предоставя финансова помощ на
Европейския хуманитарен университет (ЕХУ), намиращ се във Вилнюс, Литва, така че той
да увеличи броя на стипендиите за беларуски студенти, репресирани заради гражданската
си активност и изключени от университетите, и да се включи в помощта за организацията
„Солидарност с Беларус“.

David Casa (PPE),    в писмена форма. – (EN) През последните месеци положението в
Беларус се влоши и сега поражда голяма загриженост. Доказа се, че проведените избори в
никакъв случай не отговарят на изискванията за свободни и честни избори в демократични
условия. Арестуването и продължителното задържане на кандидати за президент, както и
насилието, приложено върху протестиращите, трябва да бъде осъдено. Европейският съюз
следва да направи всичко възможно в рамките на своите правомощия, за да покаже, че
подобни събития няма да се възприемат нормално и евентуалните мерки със сигурност
следва да включват обмисляне на икономически санкции срещу Беларус. По тези причини
реших да подкрепя предложението за обща резолюция.

Corina Creţu (S&D),    в писмена форма. – (RO) Решението, взето от органите на Беларус,
да прекратят мисията на бюрото на ОССЕ е осъдително. От тях беше изискано незабавно
да отменят решението си.

По подобен начин, решението за блокиране на редица важни уебсайтове в изборния ден е
осъдително. Действащото законодателство за медиите в Беларус не отговаря на
международните стандарти и поради това органите на Беларус се призовават да го
преразгледат и изменят.

В резултат на оценката на политическата обстановка в Беларус беше установено сериозно
нарушаване на демократичните права и разпоредби. Във връзка с това не можем да не осъдим
проявите на репресии срещу мирни демонстранти, водачи на демократичната опозиция,
както и срещу голям брой активисти на гражданското общество, журналисти, преподаватели
и студенти.

Mário David (PPE),    в писмена форма. – (PT) Наблюдавам съществуващото политическо
и социално положение в Беларус с известни опасения, но също и с голяма надежда. Поради
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това безусловно подкрепям общата резолюция, подписана от пет парламентарни групи, с
изключение на групата на Конфедеративната група на Европейската обединена левица –
Северна зелена левица. Освен да изразя съжалението си от случващото се обаче, което е
описано добре в резолюцията, искам да подчертая специфичните мерки, набелязани в
резолюцията, които считам, че Съветът и Комисията следва да осъществят на практика
незабавно: прилагането на икономически санкции; замразяването на цялата финансова
помощ, предоставяна от Международния валутен фонд, както и чрез Европейската
инвестиционна банка и Международната банка за възстановяване и развитие; подкрепа
чрез всички възможни начини за усилията на беларуското гражданско общество за постигане
на общество с по-голяма свобода и демокрация; възстановяването на забраната за издаване
на визи за главните ръководители на Беларус и разширяването й до високопоставените
държавни служители; прекратяване на участието на Беларус в дейностите във връзка с
Източното партньорство на срещата на високо равнище в Будапеща, посветена на Източното
партньорство и накрая, засилване на работата по насоките за преговори за споразумение за
реадмисия и за облекчаване на визовия режим, с цел увеличаване на контактите между
хората.

Diogo Feio (PPE),    в писмена форма. – (PT) Беларус е единствената държава в света, в
която полицията все още функционира под името КГБ. Този прост факт символично показва
естеството на действащия там режим. Гражданите на Беларус изискват и заслужава
действителни промени, които ще подобрят техните условия на живот, практически ще
стимулират демокрацията и ще им позволят пълно политическо самоопределяне. Надявам
се, че демократичните държави ще осъзнаят колко неспособен е беларуският режим да
стимулира демократизацията на страната и открито ще се противопоставят на неговите
репресивни средства и методи.

José Manuel Fernandes (PPE),    в писмена форма. – (PT) Въз основа на предварителните
резултати и констатации на Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и
сътрудничество в Европа (ОССЕ) и на Бюрото за демократични институции и права на човека
на ОССЕ, проведените на 19 декември 2010 г. президентски избори не отговарят на
международните стандарти за свободни, честни и прозрачни избори. Поради това скоро
трябва да се проведат нови свободни и демократични избори, в съответствие с нормите на
ОССЕ.

Освен това бруталното използване на сила от страна на полицията и държавната служба за
сигурност на Република Беларус срещу демонстрантите в изборния ден е неприемливо.
Искам да изразя сериозната си загриженост от опитите на органите на Беларус да поставят
под държавна опека Даниил Санников, 3-годишният син на Андрей Санников, кандидат
за президент, и Ирина Халип, разследващ журналист, задържани и двамата след изборите
на 19 декември.

Трябва да бъдат осъдени и всички репресивни мерки и органите на Беларус да бъдат
призовани да прекратят незабавно всички форми на преследване, сплашване и заплахи
срещу активисти на гражданското общество.

Считам, че Съветът, Комисията и върховият представител на ЕС трябва да преразгледат
политиката на ЕС спрямо Беларус, включително възможността за прилагане на специфични
икономически санкции и замразяване на всяка макрофинансова помощ.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    в писмена форма. – (PT) Независимо от нашия анализ на
случващото се в Беларус, не можем да участваме в това явно засягане на независимостта и
националния суверенитет на тази държава, като насърчаваме пряката намеса във вътрешните
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й работи и манипулираме събитията, които единствено беларусите и органите на държавата
имат право да решат, в опитите ни да приспособим държавата и нейните органи спрямо
интересите на Европейския съюз.

Резолюцията представлява демонстрация на неприемливи действия, чиято цел е в Минск
да се установи режим, който съответства на интересите на ЕС. Нека разгледаме два примера:

- в нея Комисията се призовава да подкрепи с всички финансови и политически средства
усилията на гражданското общество в Беларус, независимите медии (включително ТВ Белсат,
Европейско радио за Беларус, радио „Рация“ и други) и неправителствените организации в
Беларус за демократизация и срещу режима;

- в нея Комисията се призовава да разработи механизъм за регистриране на НПО, на които
е отказана регистрация в Беларус по политически причини, за да могат да ползват програмите
на ЕС.

Поради това не гласувахме в подкрепа на резолюцията.

Sandra Kalniete (PPE)  , в писмена форма. – (LV) Европейският съюз трябва да заяви
активно позицията си по отношение на събитията в Беларус. Трябва да осъдим жестоките
репресии срещу опозицията и фалшифицирането на резултатите от президентските избори.
Свободата е една от основните ценности на Европейския съюз и можем успешно да развиваме
сътрудничество само с държавите, в които тези ценности се зачитат. Ето защо
освобождаването на политическите затворници е една от предпоставките за възстановяване
на диалога между Европейския съюз и Беларус. С настоящата декларация Европейският
парламент трябва да изпрати ясен сигнал до правителството на Беларус, че желаем
сътрудничество, но никога няма да бъдем готови да пренебрегнем политическата свобода
на хората или фалшифицирането на изборни резултати в полза на икономически интереси,
особено поради факта, че преди повече от 20 години голяма част от членовете на Европейския
парламент също се бореха за свобода. Срещу режима в Беларус трябва да бъдат въведени
санкции, но те не трябва да повлияят на беларуския народ, на който трябва да предоставим
достъп до Европа.

Европейските университети трябва да приемат младежите от Беларус, които са изключени
от университетите там заради политическата си активност и които никога повече няма да
могат да получат образование в Беларус, ръководен от Лукашенко Трябва да задълбочим
сътрудничеството си с представителите на гражданското общество в Беларус, да подкрепим
тяхната борба и да обменяме опит с тях. Убедена съм, че хората в Беларус заслужават
демократична държава, в която правата на човека се зачитат, в която се провеждат честни
избори и в която съществува свобода на словото. Ако правителството на Беларус желае
сътрудничество с нас, то ще бъде длъжно да спазва тези условия.

Arturs Krišjānis Kariņš (PPE),    в писмена форма. – (LV) Положение, в което съвсем близо
до нас – в Беларус, демонстрациите за демокрация в политическо отношение и на ниво
НПО се потушават брутално, е неприемливо. Подкрепих резолюцията, тъй като според мен
подкрепата на западните партньори е важна за опозицията на авторитарния режим в Беларус.
Това е възможност Съюзът да разработи обща външна политика и да защити ценностите,
които винаги е поддържал. Същевременно Европейският съюз трябва да въведе санкции
срещу авторитарното правителство в Беларус и да предостави както морална, така и
финансова подкрепа на демократичното движение в Беларус.

Tunne Kelam (PPE),    в писмена форма. – (EN) Гласувах в подкрепа на общата резолюция
относно Беларус, тъй като съм един от инициаторите от името на групата на Европейската
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народна партия. Резолюцията разглежда по ясен и недвусмислен начин трагичното
положение в Беларус, създадено от неговия диктатор, Лукашенко, след 19 декември. Поради
това искам да наблегна на параграф 15, в който държавите-членки на ЕС се призовават да
не отслабват съвместните действия на ЕС с двустранни инициативи, които могат да подкопаят
доверието и ефективността на европейския подход. Също така считам непровеждането на
Световното първенство по хокей на лед през 2014 г. в Минск за една от най-ефективните
мерки в предложението за оказване на въздействие върху органите на Беларус да прекратят
своята репресивна политика.

Giovanni La Via (PPE),    в писмена форма. – (IT) Европейският съюз винаги е считал
хуманитарната политика и защитата на основните права на човека за свои приоритети.
Неговото призвание, което в наши дни му позволява да играе водеща роля на световната
сцена и да представя извън границите си принципите на демокрация, зачитане на правата
на човека и законност, ни позволява да разберем основанията за предложението за обща
резолюция, целяща да призове Беларус да зачита всички усилия, които са положени в
областта на международното право и правата на човека. Събитията, които се случиха по
време на изборите на 19 декември за съжаление са добре известни. Те се отличаваха с
бруталното потушаване на народните демонстрации, на които беше изразено несъгласие с
редица очевидни случаи на изборни измами, извършени от полицията и агентите на тайните
служби. Тези неприемливи събития накараха Европейския парламент, действайки във връзка
с предишни изявления на своя председател, г-н Buzek, да призове Съюза да наложи тежки
санкции срещу Беларус и да започне разследване от страна на външни, безпристрастни
органи, които да установят какво се е случило и да посочат кои са били виновните.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE),    в писмена форма. – (PL) Държавите от бившия
социалистически блок разбират много добре политическата обстановка в Беларус –
ограничения върху личната свобода и върху свободата на печата и медиите, както и
недемократична система на управление. Във връзка с неотдавнашните събития в Беларус
след президентските избори искам да привлека вниманието към стъпките, които
Европейският парламент ще предприеме заедно с Комисията и Съвета, за да вземе отношение
по въпроса. Най-важното е да обсъдим мерки в помощ на беларуската демокрация и за
търсене на ефективни начини за преосмисляне на политиката на ЕС спрямо режима на
Лукашенко. В настоящото положение трябва да окажем натиск върху Минск и да изискаме
освобождаването на политическите затворници и прекратяването на преследването на
журналисти. Поради това гласувах за приемане на резолюцията. Благодаря ви.

David Martin (S&D),    в писмена форма. – (EN) Положението в Беларус е непоносимо и
аз се присъединявам към моите колеги в осъждането на използването на брутална сила от
страна на полицията и службите на КГБ срещу протестиращите в изборния ден, по-специално
на бруталното нападение на г-н Некляев, наред с многобройните други примери за тежко
нарушаване на основните демократични принципи като свободата на събранията, свободата
на изразяването и също така правата на човека, и изразявам загрижеността си от опитите
на органите на Беларус да вземат под държавна опека Даниил Санников, 3-годишния син
на кандидата за президент Андрей Санников и Ирина Халип, разследващ журналист,
задържани и двамата в затвора след изборите на 19 декември. Присъединявам се към призива
към Комисията да подкрепи с всички финансови и политически средства усилията на
гражданското общество на Беларус за демократизация и срещу режима.

Jiří Maštálka (GUE/NGL),    в писмена форма. – (CS) Не трябва просто да прекъсваме
връзките и по този начин да ограничим възможността за подобряване на диалога.
Въвеждането на строги санкции би могло, чрез въздействието си, да създаде бариера и да
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изолира страната още повече. При окончателния анализ най-голямото въздействие вероятно
ще се почувства от хората, които не са обект на мерките. Комуникацията между ЕС и Беларус
следва да продължи да бъде активна, като се използват всички възможности на
дипломацията, и тя да се преразглежда редовно. Що се отнася до ефективността, е
необходимо да се установи друг вид диалог, който да се провежда под различна форма и на
различни равнища и да включва балансирана, а не едностранна оценка. Най-важното обаче
следва да бъде внимателната оценка на досегашния опит във взаимната комуникация между
ЕС и Беларус, въз основа на която опитът може да бъде включен в стратегически план, който
ясно отразява външната политика на ЕС спрямо тази държава.

Това може да доведе, в дългосрочен план, до подобряване на отношенията и започване на
нови проекти за сътрудничество, които да допринесат за по-нататъшното развитие на
страната и запазване на нейния суверенитет. Източното партньорство може да играе
значителна роля в това отношение.

Clemente Mastella (PPE),    в писмена форма. – (IT) В резултат на разискванията в залата
се постигна общо съгласие, че Европа трябва да реагира твърдо на неотдавнашните събития,
които се случиха в Беларус след президентските избори в страната.

Лично аз считам, че следва да се възприеме съгласуван подход: докато, от една страна, Европа
иска да окаже известен натиск върху беларуското правителство, от друга страна тя не трябва
да прекъсва напълно сътрудничеството с органите в Минск, като това не означава, че одобрява
тяхната политика. Подобен подход всъщност само ще навреди на народа на Беларус. Поради
това трябва да продължим да подкрепяме всички мерки, които са в полза на гражданското
общество и защитават опозицията, независимите масови медии и неправителствените
организации.

Следователно се оказва, че механизмите за сътрудничество между Европейския съюз и
Беларус не следва да прекъсват изобщо, тъй като единствено те могат да окажат значителен
принос за благополучието на страната и нейното социално и демократично развитие. Поради
това ще заявя, че „важният диалог“, който 27-те държави-членки на ЕС вече са започнали,
следва да се поддържа, с цел Беларус да бъде убеден, че трябва да засили решителността си
за доближаване до европейските норми по отношение на зачитането на демокрацията и
защитата на правата на човека.

Nuno Melo (PPE),    в писмена форма. – (PT) Това, което се случва в Беларус, сигурно
поражда загриженост във всички, които вярват в демокрацията и принципите на правовата
държава. Гражданите на тази страна живеят при режим, който не зачита правата на човека
и поддържа изключително жестока политизирана полицейска сила. ЕС трябва да подкрепи
всички положени усилия, водещи към демократизацията на режима и до подобряване на
живота на неговото население. Необходимо е да се прекратят репресиите, които все още се
извършват в Беларус.

Louis Michel (ALDE),    в писмена форма. – (FR) Можем единствено да осъдим използването
на сила и насилие от страна на полицията и КГБ срещу протестиращите в изборния дени.
Над 600 души бяха арестувани и лишени от свобода. Арестите, обиските и дори присъдите
продължиха през следващите няколко дни. Това неприемливо отношение към опозицията
следва да поражда сериозна загриженост в нас. Всеки, който е арестуван по политически
причини, следва да бъде освободен незабавно. Не трябва да продължава преследването на
опозицията, демократичните сили или представители на гражданското общество.
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Позицията, възприета от органите, е също озадачаваща, тъй като противоречи на позицията,
възприета по време на предизборната кампания, когато бяхме свидетели на зараждането на
плуралистични сили, формирането на истинска опозиция и активно гражданско общество.
Европейският съюз все още не е признал официалните резултати от изборите. Независимо
дали ще се предприемат мерки срещу правителството, те не трябва да наказват хората, НПО
или гражданското общество. Съветът по външни работи на 31 януари 2011 г. ще трябва
да вземе решение за подходящите мерки.

Andreas Mölzer (NI),    в писмена форма. – (DE) В медиите се срещат мнения, според
които повторното въвеждане на санкции срещу президента на Беларус Лукашенко, които
бяха намалени преди повече от две години, ще бъде равносилно на признаване, че
продължителните ни усилия за възстановяване на добрите отношения са били безуспешни.
Факт, е усилията вече се бяха оказали безуспешни, например по време на президентските
избори, ако не и по-рано, и със сигурност когато бюрата на Организацията за сигурност и
сътрудничество (ОССЕ) в Минск бяха закрити, а срещу Германия и Полша бяха отправени
обвинения за опити за дестабилизация.

В много случаи обаче резолюцията преувеличава проблемите, като прави този принципно
добър текст уязвим за критики. Например призивът да се наложи забрана за пътуване в ЕС
на всички държавни служители и представители на съдебната система няма да постигне
желаната цел. Отменянето на Световното първенство по хокей на лед през 2014 г. ще бъде
подобен пример за прекомерна силова дипломация. По тази причина се въздържах от
гласуване.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE),    в писмена форма. – (LT) Съгласна съм, че е
необходимо основно преразглеждане на политиката на ЕС спрямо Беларус на следващия
Съвет по външни работи. Считам, че не само в Европейския парламент и в Комисията, но
също и на министерско равнище и на равнище държавни ръководители, е необходимо на
Беларус и на положението там да се обръща постоянно внимание, тъй като Беларус е държава,
която има обща граница с ЕС. Назначаването на координатори на ЕС по въпросите, свързани
с Беларус, може да гарантира обединени действия на ЕС по отношение на тази държава.
Подкрепям условието ЕС да продължи прилагането на забраната за издаване на визи на
разширен списък на държавни служители от Беларус, но същевременно да се улеснят
контактите и пътуванията в рамките на ЕС за обикновените беларуси във възможно
най-голяма степен. Литва следва тази насока, като подписа споразумение за улеснено
трансгранично движение с Беларус и издаване на безплатни визи за беларуските граждани.
Също така подкрепям целта за определяне на „най-чувствителните области“ и вземане на
решение относно прилагането на целенасочени санкции, при същевременно насочване и
приспособяване на помощта от ЕС за беларуското гражданско общество. Призовавам
Комисията да намери начини за увеличаване на достъпа до независима информация за
беларуското население. Европейският хуманитарен университет във Вилнюс е един от
най-успешните дългосрочни проекти за сътрудничество за развитие по отношение на Беларус.
При подобна вътрешна ситуация в Беларус, когато всички начини човек да стане съзнателен,
критичен и свободен гражданин отдавна са ограничени, ЕХУ се превръща не само в остров
на свободната беларуска мисъл, но и в среда за създаване на бъдещите лидери на Беларус.
Поради това помощта от ЕС за университета следва не само да продължи, но и да се увеличи.
Това е логично и е нещо, което следва да приветстваме.

Franz Obermayr (NI),    в писмена форма. – (DE) Предложението за резолюция съдържа
някои прекомерни искания, като например ограничения за издаване на визи за държавни
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служители и членове на съдебната власт. Освен това съществува намерение да се бойкотира
Световното първенство по хокей на лед през 2014 г. Поради това се въздържах от гласуване.

Alfredo Pallone (PPE),    в писмена форма. – (IT) След президентските избори в Беларус
на 19 декември 2010 г., които доведоха до преизбирането на президента Лукашенко, имаше
протестни демонстрации, които бяха жестоко потушени от полицията. Много демонстранти
и водачи на опозицията бяха арестувани и могат да получат тежки присъди. Европейският
съюз не може да остане безучастен и да наблюдава случващото се: всички трябва да насочим
вниманието си върху гарантирането на освобождаването на тези хора след това, което се
случи след изборите. Това е една от причините, поради които моят положителен глас
представлява знак на одобрение на съвместната резолюция за предоставяне на подкрепа на
Беларус, с цел участие в процеса на сътрудничество с Европейския съюз. Според мен трябва
да разгледаме въпроса бързо и практично чрез координиран подход, който активно подкрепя
гражданското общество и защитава опозицията и нейните семейства. Моят положителен
глас се основава на необходимостта, която сега се чувства силно в ЕС, да убедим Беларус,
че трябва да се доближи до европейските норми за зачитане на демокрацията и защита на
правата на човека.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    в писмена форма. – (EN) С настоящата резолюция
Парламентът показва ясно – в съответствие с предварителните констатации на
Парламентарната асамблея на ОССЕ и ОССЕ/СДИПЧ – че президентските избори на
19 декември не отговарят на международните стандарти за свободни, честни и прозрачни
избори; счита тези избори за още една пропусната възможност за демократичен преход в
Беларус и призовава, в контекста на многобройните и сериозни нарушения, докладвани от
ОССЕ/СДИПЧ, за провеждане на нови избори при честни и демократични условия в
съответствие с нормите на ОССЕ.

В нея също се осъжда използването на брутална сила от страна на полицията и службите
на КГБ и, по-специално, се изразява възмущение от бруталното нападение над г-н Владимир
Некляев – примери на тежко нарушаване на основните демократични принципи като
свободата на събранията, свободата на изразяването и също така правата на човека, и се
изразява загриженост от опитите на органите на Беларус да вземат под държавна опека
Даниил Санников, 3-годишният син на кандидата за президент Андрей Санников и Ирина
Халип, разследващ журналист, задържани и двамата в затвора след изборите на 19 декември.

Rafał Trzaskowski (PPE),    в писмена форма. – (PL) Политиката на ЕС по отношение на
Беларус, политика на диалог и предложена подкрепа, се оказа неефективна. Поради това
настъпи моментът да вземем трудни, но твърди решения, които от една страна ще означават
санкции срещу режима, но които от друга страна ще означават откритост по отношение на
гражданското общество на Беларус, тъй като без неговата подкрепа промените, които са
необходими, няма да се извършат в Беларус. Резолюцията засяга тези въпроси.

Доклад: Derk Jan Eppink (A7-0374/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    в писмена форма. – (PT) Приветствам доклада. Комисията
реагира на кризата и в същото време приложи мерки, свързани с политиката на конкуренция.
Поддържам Парламента в неговата съзаконодателнa роля по отношение на политиката на
конкуренция и докато това не е възможно, призовавам Комисията да информира подробно
Парламента относно последващите действия във връзка с препоръките на Парламента и да
обосновава всяко отклонение от тези препоръки. За съжаление все още не е възможно да
се усъвършенства законодателната рамка, свързана с конкуренцията, в рамките на единния
пазар, за да стане по-изгодна за малките и средни предприятия.
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Laima Liucija Andrikienė (PPE),    в писмена форма. – (LT) Гласувах в подкрепа на
резолюцията относно доклада за политиката на конкуренция за 2009 г. Съгласна съм с
мнението на докладчика, че Парламентът трябва да има по-активна роля за изготвянето на
политиката на конкуренция чрез въвеждането на съзаконодателна роля. За да постигне тази
цел, Парламентът трябва да бъде редовно информиран за всякакви инициативи в тази област.
Не се съмнявам, че активната роля на Парламента за създаването на политиката на
конкуренцията на ЕС ще бъде значителен принос към успешното прилагане на политиката
на конкуренция и неограниченото функциониране на вътрешния пазар, които са съществени
предпоставки за устойчивия икономически растеж на Европейския съюз.

Elena Oana Antonescu (PPE),    в писмена форма. – (RO) Един от принципите на Договора
за Европейския съюз постановява, че държавите-членки трябва да приемат икономическа
политика „в съответствие с принципите на отворената пазарна икономика, основана на
лоялна конкуренция“. Целта на политиката на конкуренция е да създаде реална конкуренция
на единния пазар, използвайки мерки, свързани с пазарните структури и поведението на
участниците в него. Свободната конкуренция насърчава иновацията, намалява
производствените разходи, увеличава икономическата ефективност и съответно засилва
нивото на конкурентност на европейската икономика. Докладът обхваща както
антитръстовите политики, така и политиките за контрол на държавната помощ. Той също
така очертава правилата и процедурите за борба с антиконкурентното поведение в
предприятия и цели да спре държавните помощи от правителствата, които нарушават
конкуренцията на вътрешния пазар.

Гласувах за доклада, тъй като считам политиката на конкуренция за инструмент от основно
значение, за да се даде възможност на ЕС да разполага с динамичен, ефикасен и иновативен
вътрешен пазар и да бъде конкурентоспособен на световно равнище, както и да преодолее
финансовата криза. Потребителите ще бъдат в по-изгодна позиция, ако политиката на
конкуренция се прилага ефикасно.

Sophie Auconie (PPE),    в писмена форма. – (FR) Всяка година Генерална дирекция
„Конкуренция“ към Европейската комисия публикува свой доклад относно политиката на
конкуренция на ЕС. Европейската комисия е снабдена с много широко приложими
правомощия в тази област, така че да може да гарантира правилното функциониране на
вътрешния пазар. Годината 2009 беше белязана от тежките кризисни условия, които
Европейската комисия трябваше да вземе предвид, когато контролираше дейностите на
предприятията. Гласувах в подкрепа на резолюцията на Парламента, тъй като тя призовава
Европейската комисия да гарантира, че членовете на ЕП са по-активно включени в процеса
на вземане на решения относно тази политика, че услугите от общ интерес ще бъдат
разгледани по-подробно и че нейните структури ще обърнат повече внимание на дейностите
на предприятията от финансовия сектор.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    в писмена форма. – (FR) Ако имаше електронно гласуване
за доклада за политиката на конкуренция за 2009 г., щях да се въздържа. Наистина има
някои добри положения в доклада (оценката на политиката на конкуренция, правата на
потребителя, иновацията и по-голямата роля на малките и средни предприятия), но не
одобрявам общата позиция, от която е написан: подозрението относно държавната помощ,
за която се предполага априори да влезе в противоречие с политиката на конкуренция, и
начина на защита на ранната либерализация на дадени сектори на икономиката, особено
железопътния сектор, което ми изглежда неуместно.
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Необходимо е да променим позицията и да поставим гражданите отново в същината на
проблема. Можем да видим, особено във връзка с публичните услуги, че правилата за
държавната помощ не съответстват на задачите, извършени от публичните услуги, и затова
трябва да бъдат пренаписани, като вземат предвид потребностите на гражданите и преди
всичко – социалното сближаване.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    в писмена форма. – (LT) Гласувах в подкрепа на доклада за
политиката на конкуренция за 2009 г. Европейската комисия реагира бързо на
икономическата и финансова криза и мерките на политиката на конкуренция бяха ефективно
преработени. Бих искала да ви обърна внимание на факта, че Парламентът трябва да участва
по-активно в изготвянето на политиката на конкуренция чрез въвеждане на съзаконодателна
роля. Освен това Парламентът трябва редовно да бъде информиран за всякакви инициативи
в тази област. Политиката на конкуренция на ЕС, основаваща се върху принципите на
отворени пазари и равнопоставени условия на конкуренция във всички отрасли, е крайъгълен
камък за успешното функциониране на вътрешния пазар и предварително условие за
създаването на устойчиви и основани на знанието работни места. Бих искала да подчертая
необходимостта от изготвянето на ясни правила за конкуренцията, които са полезни и
помагат на малките и средни предприятия (МСП), тъй като успешното прилагане на
политиката на конкуренция и неограниченото функциониране на вътрешния пазар са важни
предпоставки за устойчив икономически растеж в Европейския съюз. Бих призовала
Комисията да се съсредоточи повече върху осигуряването на условия на лоялна конкуренция
в рамките на вътрешния пазар и еднакви условия за излизане от кризата.

David Casa (PPE),    в писмена форма. – (EN) Много е важно да отбележим, че поради
изключителните обстоятелства, на които бяхме свидетели по време на финансовата криза,
в контекста на политиката на конкуренция на ЕС трябва непременно да бъде приложена
известна гъвкавост. При все това е важно да се разбере, че принципите, на които се основава
политиката, са тези на отворените пазари и осигуряването на равнопоставени условия. Това
са най-важните условия за успешен вътрешен пазар. Моето мнение е, че докладът разгледа
уместно проблемите, свързани с безпокойството, което се появи вследствие на кризата.
Докладът е успешен и в очертаването на най-добрия път занапред. Затова реших да гласувам
в подкрепа на доклада.

Corina Creţu (S&D),    в писмена форма. – (RO) Докладът за политиката на конкуренция
е важен документ, подчертаващ, че във времена на криза е изключително важно не само да
се гарантира финансова стабилност и да се възстановят кредитните потоци, но трябва
по-специално да гарантираме, че всички условия и механизми за проверка и контрол са
осигурени, така че пазарите да функционират ефикасно.

От друга страна, при подобни обстоятелства правилата за конкуренция трябва да се прилагат
гъвкаво, когато това е необходимо, без компромис на принципите, въз основа на които са
установени политиките в тази област. Не трябва да забравяме, че по време на кризата се
чуха много малко мнения, призоваващи за въвеждане на политики на протекционизъм,
които биха довели само до задълбочаване и удължаване на кризата.

Политиката на конкуренция е инструмент от основно значение, за да се даде възможност
на ЕС да разполага с динамичен, ефикасен и иновативен вътрешен пазар, който е
конкурентоспособен на световно равнище. Затова наблюденията и препоръките, направени
от доклада във връзка с отрасловите политики в тази област, са добре дошли, тъй като те
засягат обхвата и предназначението на държавната помощ.
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Diogo Feio (PPE),    в писмена форма. – (PT) Политиката на конкуренция на ЕС е не само
основна политика, която подкрепя европейската законодателна рамка, но също така
съставлява основата на успешния вътрешен пазар и устойчива и конкурентна икономика.
Затова считам за необходимо Комисията да информира Парламента за своя напредък и
приложението в тази област. Както всички знаем, 2009 г. беше необикновена година по
редица причини. Това беше годината, която последва фалита на „Лемън Брадърс“ (септември
2008 г.), поради което бяха въведени различни извънредни мерки по отношение на
конкуренцията, по-специално свързани с държавната помощ, четирите съобщения за
финансовия сектор и временната рамка, насочена към другите сектори. Затова считам за
необходимо да бъде извършен задълбочен анализ на влиянието, което тези мерки оказаха
върху икономиката и финансите на различните държави, и да се разгледа тяхната
ефективност, за да се направят необходимите изводи.

José Manuel Fernandes (PPE),    в писмена форма. – (PT) Резолюцията е относно
политиката на конкуренция за 2009 г. и представя общ поглед върху цялата държавна
подкрепа на транспортния сектор в рамките на ЕС, която е основна за съществуването на
пазар без граници и за свободното движение на хора, стоки и услуги.

Икономическата криза от последните няколко години доведе до фалита на много
предприятия и е задължително да бъдат приети регулаторни мерки, които да предотвратят
нарушаването на тези дейности чрез регулирането на подкрепата за сектора. Освен това
периферните страни от ЕС усетиха повишени разходи в тази област, когато бяха необходими
средства за нормализиране на ситуацията.

Затова приветствам приемането на резолюцията и приветствам създаването на пакет от
мерки за контролиране на пазара, грижата за околната среда относно емисиите на CO2 и
подпомагането проучването на начините за подобряване на конкурентоспособността в
Европа, основно чрез препоръката, според която Комисията и държавите-членки трябва да
предоставят 3% инвестиции в тази област.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    в писмена форма. – (PT) Недопустимо е, че във време, когато
финансовата и икономическа криза се задълбочава, Европейският парламент трябва да
одобри доклад относно политиката на конкуренция за 2009 г., който защитава
конкуренцията и настоява за нови мерки за либерализиране, особено в сектора на
железопътния превоз, където постановява, че е необходимо да бъде завършен единният
пазар за железопътен превоз чрез отварянето на националните пазари за превоз на пътници.
Същото се случва във връзка с фармацевтичния сектор, спрямо който от Комисията се изисква
да ускори завършването на вътрешния пазар на лекарства, както и в телекомуникациите и
др.

Това, което имаме, е доклад, който възнамерява да разшири либерализацията в основните
сектори, за да подобри условията за живот на хората, но без да помисли за последиците
върху заетостта, цените и живота на хората. Той се интересува само от печалбите на
икономическите и финансовите групи, макар и понякога да се позовава на малките и средните
предприятия, които неолибералната политика на Европейския съюз излага на риск. Тя
винаги пренебрегва факта, че така наречената свободна конкуренция просто позволява на
големи предприятия да унищожат малките, а потърпевшите от тези последствия остават
трудещите се, потребителите и малките предприемачи.

Затова гласувахме против доклада.
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Juozas Imbrasas (EFD),    в писмена форма. – (LT) Гласувах в подкрепа на резолюцията
защото протекционизмът и неприлагането на правилата на конкуренцията само би
задълбочило и удължило кризата. Политиката на конкуренция е инструмент от основно
значение, за да се даде възможност на ЕС да разполага с динамичен, ефикасен и иновативен
вътрешен пазар и да бъде конкурентоспособен на глобално равнище, както и да преодолее
финансовата криза. Конкуренцията все още е незавършена в енергийния сектор,
селскостопанското производство и други сектори, затова Парламентът трябва да участва
по-активно в изготвянето на политиката на конкуренция чрез въвеждане на съзаконодателна
роля. Активната роля на Парламента за създаването на политиката на конкуренция на ЕС
ще бъде значителен принос към успешното прилагане на политиката на конкуренция и
функционирането на вътрешния пазар, които са съществени предпоставки и условия за
устойчивото икономическо развитие на Европейския съюз.

Илияна Иванова (PPE),    в писмена форма. – Във връзка с доклада за политиката на
конкуренция за 2009 г. бих искала да подчертая още веднъж важността на последващите
действия, които да оценят ефективността на отпусканите държавни помощи. Жизненоважно
е за европейския единен пазар Комисията да извърши задълбочен анализ на последиците
от прегледа на механизма за държавни помощи, предприета в отговор на кризата и с оглед
здравословната конкуренция и осигуряване на равен старт в ЕС, финансовата реформа и
разкриването на нови работни места.

Не трябва да забравяме, че процесът на преглед на механизмите за отпускане на държавни
помощи беше иницииран с една единствена цел – да се подпомогне възстановяването на
икономиките на страните-членки след кризата. Чрез контрола на резултатите от
предоставянето на държавни помощи Комисията трябва да се увери, че предприетите мерки
не надхвърлят първоначалната цел, защото същината на политиката на конкуренцията на
ЕС е равнопоставено участие на единния пазар.

Bogusław Liberadzki (S&D),    в писмена форма. – (PL) Гласувахме изключително важен
документ относно политиката на конкуренция на ЕС. Конкуренцията е съществен елемент
в здравословното функциониране на икономиката. Конкуренцията трябва да бъде
разглеждана в световен мащаб, както и вътре в Съюза. В световен план трябва да се
концентрираме, освен върху всичко друго, върху правилата на участие на пазара и върху
разходите на конкурентните производители извън Европейския съюз. Това засяга
по-специално китайските и корейски производители. Приветствам призива за конкуренция
на единния пазар за железопътен превоз в рамките на Европа. Здравословните принципи
на конкуренция могат да допринесат за съживяване на железопътните превози и за
увеличаване на техния дял на транспортния пазар. Това може да ни доведе по-близо до
идеята за европейска железопътна система, подобно на пътната и авиационната система.

Petru Constantin Luhan (PPE),    в писмена форма. – (RO) Годината 2009 беше трудна
година за Европейския съюз, белязана от особено сериозна финансова и икономическа
криза в целия свят. Негативните последици от кризата нанесоха силен удар върху
икономиката и бизнеса, както и върху компетентните органи, отговорни за вземането на
решения. Докато те се опитваха да съставят политики, които да минимизират ефекта от
кризата върху реалната икономика, Европейската комисия заедно с държавите-членки и
централните банки работеха упорито за стабилизиране на финансовата система.
Тазгодишният доклад обръща специално внимание на тези проблеми и отбелязва със
задоволство бързината, с която Комисията реагира на кризата, и ефективното използване
от нейна страна на мерки в областта на политиката на конкуренция. Гласувах в подкрепа
на доклада, тъй като считам, че Европейският съюз се нуждае от силна политика на
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конкуренция, основаваща се върху принципите на отворени пазари и лоялна конкуренция
във всички отрасли, което ще създаде успешен вътрешен пазар и ще подпомогне създаването
на устойчиви и основани на знанието работни места.

David Martin (S&D),    в писмена форма. – (EN) Гласувах за доклада и искам да обърна
специално внимание на параграф 105, който призовава Комисията да се стреми към
завършването на единния пазар за железопътен превоз. Това е призив, който силно
подкрепям.

Clemente Mastella (PPE),    в писмена форма. – (IT) Гласувах в подкрепа на доклада, тъй
като въз основа на положителната оценка на действията, предприети от Европейската
комисия отново тази година, той силно подкрепя по-активна роля на Парламента в
изготвянето на политиката на конкуренция. Затова призоваваме за „съзаконодателна“ роля,
както и Парламентът да бъде редовно информиран за всякакви инициативи в тази област.
Бихме искали да подчертаем, че политиката на конкуренция на ЕС, основаваща се върху
принципите на отворени пазари и равнопоставени условия във всички отрасли, е крайъгълен
камък за успешното функциониране на вътрешния пазар и предварително условие за
създаването на устойчиви работни места. Затова подчертаваме нашия призив за по-голяма
последователност между всички политики на ЕС и приоритетите, определени в стратегията
„ЕС 2020“ за растеж и работни места. Необходимо е да съставим по-ясни правила за
конкуренцията, които насърчават растежа на малките и средни предприятия, които са
двигател на растежа на всички наши икономики. В същото време призоваваме
държавите-членки да съдействат активно на Комисията в разработването и оценяването на
временните правила, установени в отговор на финансовата и икономическа криза, с
предоставяне на точни и изчерпателни доклади относно тяхното прилагане и ефикасност.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    в писмена форма. – (FR) Докладът е ода за свободната
и ненарушена конкуренция, която той издига като сигурно средство срещу финансовата
криза. Всъщност е точно обратното Конкуренцията е заболяването, а не лечението. Този
доклад е абсурдно верую. Ще гласувам против него.

Nuno Melo (PPE),    в писмена форма. – (PT) Анализът на доклада относно политиката на
конкуренция за 2009 г. показва, че икономическата криза, която започна през 2008 г.,
вероятно е оказала известно влияние върху самата политика, не на последно място защото
държавите-членки са предоставяли помощ на своите съответни икономики по различен
начин. Време е да анализираме последиците от тази помощ за вътрешния пазар и да си
изясним дали е имало нарушения на свободната конкуренция. Не можем да забравяме, че
политиката на конкуренция на ЕС е основана на принципите на отворения пазар и на план
за действие, валиден за всички сектори; това съставлява основата на успешен вътрешен пазар
и е предварително условие за създаването на устойчиви и основани на знанието работни
места.

Andreas Mölzer (NI),    в писмена форма. – (DE) Финансовата и икономическа криза,
която разтърси финансовите пазари, естествено оказа влияние и върху политиката на
конкуренция. Това влияние е забележимо в нарастването на бюджетните дефицити и
увеличаването на публичния дълг в много държави-членки, които водят до забавяне на
икономическото възстановяване, както и в държавната помощ, предоставена в отговор на
финансовата криза.

Правителствените схеми за гарантиране доведоха до редица последици и нарушения, като
например намаляване на спреда на частните заеми, както и влиянието върху стратегията,
последвана от пенсионните фондове. Европейската политика на конкуренция трябва да
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направи вътрешния пазар конкурентен на световно ниво. Има известно съмнение дали
координираният подход в тази област има смисъл. При всички случаи той не трябва да се
превръща в атака срещу държавността. Затова гласувах против доклада.

Alfredo Pallone (PPE),    в писмена форма. – (IT) Гласувах в подкрепа на доклада на г-н
Eppink относно политиката на конкуренция за 2009 г., тъй като политиката на конкуренция
е основно средство за справяне с последиците от икономическата криза. От гледна точка
на конкуренцията за 2009 г., след възстановяването на финансовия сектор Комисията
започна работа по изключително важна задача, която още е в процес – контролирането на
изплащането от банките на държавната помощ, отпусната им с цел съживяване на
икономиката. Малките и средни предприятия (МСП) трябва да бъдат подкрепени преди
всичко. Тъй като МСП са особено важни за цялата европейска икономика поради техния
голям иновационен потенциал, те се нуждаят от ясни, справедливи и недискриминационни
конкурентни условия, за да улеснят трансграничните транзакции и да се възползват от
пазара на ЕС чрез ефикасна употреба на SEPA (Единната зона за плащания в евро).

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    в писмена форма. – (EN) Като цяло подкрепихме
предложения доклад, макар че загубихме няколко важни гласа във връзка с облагането с
екологични данъци. Все пак като цяло текстът беше достатъчно добър, за да бъде подкрепен
от нас (без ентусиазъм, това е истината).

Licia Ronzulli (PPE),    в писмена форма. – (IT) Става все по-очевидно, включително в
светлината на доклада относно политиката на конкуренция в Европа за 2009 г. на Комисията,
че конкуренцията е инструмент от основно значение, за да се даде възможност на ЕС да
разполага с динамичен, ефикасен и иновационен вътрешен пазар и да бъде
конкурентоспособен на световната сцена, както и да преодолее финансовата криза.

В този контекст Европейският парламент трябва да играе по-активна роля, като започне от
увеличаването на своето участие във всякакви инициативи на Комисията в тази област, тъй
като Комисията е единственият орган, компетентен в областта на конкуренцията на равнище
ЕС. Докладът посочва, че малките и средни предприятия са особено важни за цялата
европейска икономика, подчертава големия иновационен потенциал на МСП и повторно
отправя предишното си искане до Комисията да одобри нови инициативи, специално
посветени на лоялните и недискриминационни конкурентни условия за МСП.

Czesław Adam Siekierski (PPE),    в писмена форма. – (PL) Искаме вътрешният пазар да
бъде ефикасен динамичен и иновативен. Политиката на конкуренция е правилното средство
за постигане на тези цели. Приоритет за следващия период е да гарантираме дълготраен
растеж чрез увеличаването на нивото на заетостта, което ще доведе до засилване на нашата
конкурентоспособност. Това ще допринесе за подобряване на позицията на ЕС в света и ще
ни даде възможност да преодолеем кризата, но преди всичко ще подобри качеството на
живот на нашите граждани. Ако конкуренцията функционира правилно на пазара за стоки
и услуги, можем да гарантираме по-добро качество, по-ниски цени и по-голям избор за
потребителя. По-специално, не трябва да забравяме малките и средни предприятия, които
не само предоставят работни места на много от нашите граждани, но също така имат огромен
потенциал за иновации. Затова е много важно да създадем справедливи и
недискриминационни условия за тяхното функциониране и да разработим много ясни и
прозрачни правила за конкуренция. Ефикасната употреба на инструментите на политиката
на конкуренция от страна на Комисията дава възможност за стабилизиране на икономиката
и смекчаване на последиците от икономическата криза за предприятията и потребителите.
Годината 2009 беше година, в която помощта беше жизненонеобходима, за да поддържаме
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целостта и конкурентоспособността на единния пазар. Политиката на държавните помощи
е изключително важен елемент от политиката на конкуренция, тъй като тя дава възможност
да се гарантират еднакви възможности на всички участници на единния пазар. Но тази
помощ трябва да бъде контролирана, за да сме сигурни, че няма да наруши функционирането
на пазара.

Nuno Teixeira (PPE),    в писмена форма. – (PT) Анализът на доклада относно политиката
на конкуренция за 2009 г., изготвен от Европейската комисия, ни дава възможност да си
направим изводи за предимствата на тази европейска политика. Европейската политика на
свободна конкуренция е една от основните политики на европейската интеграция.
Основополагащата концепция се стреми да създаде вътрешен пазар, в който икономическите
участници могат свободно да лансират и упражняват своите дейности. Както е постановено
в документа, считам, че е необходимо да има ясни правила за конкуренция, така че
създаването на малки и средни предприятия (МСП) да бъде реална възможност. В момента
Европейският съюз преминава през един от най-сериозните периоди на икономическа и
финансова криза в своята история и дейността на малките и средни предприятия е
жизненоважна за „рестартирането“ на икономиката. Доволен съм да видя, че се установява
по-добро взаимодействие между политиката на конкуренция и политиката в областта на
защитата на потребителите. Съжалявам обаче да спомена, че все още има нелоялна
конкуренция на енергийния пазар, и подкрепям призива, отправен към Европейската
комисия в документа, предложен за гласуване днес, да следи отблизо прилагането от страна
на държавите-членки на третия пакет за либерализация в областта на енергетиката.

Derek Vaughan (S&D),    в писмена форма. – (EN) Напълно подкрепям призивите в
резолюцията за по-строги правила на политиката на конкуренция. Обезщетения за отделни
лица и предприятия, пострадали в резултат на нарушения на правото в областта на
конкуренцията, ще бъдат налагани дотогава, докато предприятията и отделните лица не
бъдат напълно разубедени да нарушават тези закони. Това предложение е добре балансирано
и призовава за разработването на широк кръг от инструменти, предназначени да възпрат
хората от нарушаване на правилата, които обхващат въпроси като индивидуална отговорност,
прозрачност и отчетност на дружествата, правото на защита и справедлив процес Доволен
съм, че предложението не отиде толкова далеч, колкото в САЩ, където равнището на глобите
доведе до прекомерни щети и загуба на работни места.

Доклад: Michael Gahler (A7-0377/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    в писмена форма. – (PT) Гласувам в подкрепа на доклада, като
вземам предвид, че три държави-членки на ЕС са членове на Арктическия съвет, а Исландия
води присъединителни преговори. ЕС има значима роля в региона и вече сподели
компетентности в редица области, както и има изключителни компетентности например
в областта на рибарството. В допълнение, ЕС има водеща роля в конкретни политики като
тази за научните изследвания на околната среда и изменението на климата. Освен това е
необходимо да се вземе предвид и фактът, че някои партньори от Арктика вече са важни
доставчици на енергия, суровини и риба за Европа. Тяхното разнообразие от ресурси и
потенциал за алтернативни източници на енергия може да се развива само чрез подходящ
подход към екосистемата и чрез планове за интегрирано управление. Развиването на нови
търговски пътища също може да бъде в полза на европейската икономика, като се има
предвид привилегированата позиция на Европа да доставя услуги, като например осигуряване
на покритие за Глобалната система за позициониране, използвайки системата „Галилео“.
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Laima Liucija Andrikienė (PPE),    в писмена форма. – (LT) Гласувах в подкрепа на
резолюцията относно устойчива политика на ЕС за Далечния север. Съгласна съм, че е нужна
единна, съгласувана политика на ЕС за Арктическия регион, в която да се очертаят ясно и
приоритетите на ЕС, и потенциалните предизвикателства и стратегия, като се вземат предвид
арктическите възобновяеми и невъзобновяеми ресурси, въздействието на изменението на
климата в региона и различното геополитческо оценяване на Арктика в по-голям мащаб.
Арктика e чувствителен регион, където въздействието от изменението на климата е особено
видимо, като това има сериозни последици за други региони по света. Ето защо най-добрата
защита за Арктика е дългосрочно и амбициозно глобално споразумение относно климата,
но бързото затопляне на Арктика налага освен това да се работи върху възможни
краткосрочни допълнителни мерки за ограничаване на затоплянето на Арктика. Това е от
особена важност, като се има предвид нарасналия интерес към експлоатацията на ресурси.
Не бива да забравяме също автохтонното население, чиито икономики разчитат до голяма
степен на устойчиво използване на природни ресурси и следователно ограничаването на
изменението на климата и неговите последици и правото на автохтонното население на
незамърсена околна среда са също така въпроси, свързани с правата на човека.

Sophie Auconie (PPE),    в писмена форма. – (FR) Установено е, че около една пета от
неоткритите въглеводородни ресурси в света се намират в Арктическия регион. Този регион
е и важен път за световния морски транспорт. Поради това наличието и безопасността на
тези транспортни пътища е от първостепенно значение. Съюзът може и да няма брегова
линия на това море, но европейците, разбира се, са засегнати от случващото се в Арктика.
Ето защо гласувах в подкрепа на резолюцията, която одобрява изготвянето на стратегия за
Далечния север. Съюзът трябва да изиграе ролята си на световна сила, като отстоява както
интересите си в региона, така и необходимостта от добро глобално управление на ресурсите
и на екологичните предизвикателства, чиито брой ще нараства. В този случай се посочва
ролята, която присъединяването на Исландия може да изиграе в тази област.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    в писмена форма. – (LT) Гласувах в подкрепа на доклада
относно устойчива политика на ЕС за Далечния север, тъй като изменението на климата е
основният двигател на промяната както в Арктика, така и другаде. Общоприето е, че Арктика
е регион, който е засегнат по-рано и по-тежко от изменението на климата и от замърсяването,
произтичащо от индустриализираните и развиващите се части на света. Този въпрос е
необходимо да бъде решаван на световно равнище, тъй като причините му са извън Арктика
и също така ще засегнат целия свят. В международен контекст ЕС вече е и ще продължи да
бъде на водеща позиция в областта на научните изследвания и на политиките по отношение
на околната среда и изменението на климата. Като се има предвид това и като се припомни
приносът, който ЕС и неговите държави-членки днес вече направиха в областта на научните
изследвания, финансирането, неговото въздействие чрез законодателството на ЕС в сферата
на околната среда, климата, рибарството и други, както и възможностите за сътрудничество
в бъдеще по въпроси като развитието на картографирането и морската безопасност,
икономическото развитие и други подобни, може да се заключи, че ЕС може да допринесе
в голяма степен за устойчивото развитие на Арктика. Този регион ще бъде от голямо значение
за един свят, който се приспособява към изменението на климата и е изправен пред
увеличаващо се население и недостиг на ресурсите.

Corina Creţu (S&D),    в писмена форма. – (RO) Последиците от изменението на климата
имат по-голямо въздействие върху Арктическия регион, което не може да се сравни с никой
друг регион. Трябва да се справим с последиците от протичащите там промени, като се
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започне от въпроси, свързани с околната среда и изменението на климата, и се стигне до
геополитиката на корабоплавателните пътища и сигурността на доставките на ресурси.

Тъй като появата на нови икономики води до увеличаване на необходимостта от ресурси,
енергия и минерали, ЕС има реален интерес да се гарантира сигурността на доставките на
ресурси и енергия, необходими за населението и промишлеността в Европа.

Геополитическата картина би се променила значително, ако преговорите за присъединяване
на Исландия към ЕС се окажат успешни. Членството на Исландия също така би засилило
присъствието на ЕС в региона.

ЕС може да има голям принос за устойчивото развитие на Арктика, регион, който ще бъде
от голямо значение за един свят, който се приспособява към изменението на климата и е
изправен пред увеличаващо се население и недостиг на ресурсите.

Diogo Feio (PPE),    в писмена форма. – (PT) Три държави-членки – Дания, Швеция и
Финландия – са част от Арктическия съвет, в който ЕС е наблюдател. Имайки предвид, че
40% от търговското корабоплаване в света се извършва от държави-членки на ЕС, от
съществено значение е да се гарантира безопасността на новите световни морски търговски
пътища през Арктика, по-конкретно за държавите-членки на ЕС. Също като автора на
доклада считам, че трябва да се приветства сътрудничеството в областта на защитата на
крехката околна среда в Арктика, интересите на жителите и развитието на региона.

José Manuel Fernandes (PPE),    в писмена форма. – (PT) Във връзка с настоящото
приоритизиране на борбата с изменението на климата, отбраната и насърчаването на
развитието в Арктическия регион са от решаващо значение не само по отношение на опазване
на околната среда, а и по отношение на икономическото развитие, глобалната стабилност
и сигурност. Потенциалът му по отношение на доставки на енергия от възобновяеми
източници и риба е от огромно значение, от което следва, че устойчивата експлоатация на
природни ресурси в региона е фактор от решаващо значение.

Не трябва обаче да пропускаме да отдадем необходимата тежест на интересите на
автохтонното население. В това отношение, Европейският съюз може и трябва да поеме
главна роля в защитата на културата, езика, обичаите и условията на живот на местните
общности. Без това, всяка стратегическа интервенция да се запази за бъдещето един регион
с огромно значение за населението на света и планетата ще бъде изложена на риск. Бих
искал да подчертая колко важно е да се гарантира прилагането на най-добрите условия за
провеждане на научни изследвания.

Juozas Imbrasas (EFD),    в писмена форма. – (LT) Гласувах в подкрепа на резолюцията
за устойчива политика на ЕС за Далечния север. Арктическият регион привлича все повече
внимание вследствие на последиците от изменението на климата, основният двигател на
промените. Европа носи не само определена отговорност, тъй като е един от основните
замърсители и производители на емисии от парникови газове, но също така има особен
интерес към Арктика, тъй като ще се наложи да се справя с последиците от протичащите
там промени, като се започне от въпроси, свързани с околната среда и изменението на
климата, и се стигне до геополитиката на корабоплавателните пътища и сигурността на
доставките на ресурси. Важно е да се изработи политика на ЕС за Арктическия регион с
конкретни и всеобхватни предложения: като се започне от включване на местните жители
в диалога за стабилност и сигурност в региона до измеренията на бъдещите проекти, свързани
с околната среда и изменението на климата. Автохтонното население има право на
незамърсена естествена околна среда.
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Jarosław Kalinowski (PPE),    в писмена форма. – (PL) Регионът на Северния ледовит
океан придобива все по-голямо значение не само за континента Европа, а и за целия свят.
Изменението на климата, случващо се в Далечния север, ще има невероятно значение за
цялото човечество. Изключително важно е да се съсредоточат усилия в провеждането на
научни изследвания и да се състави план за справяне с тези промени. Арктика е и област
със залежи на ресурси като въглеводороди, и притежава потенциал за добив на енергия от
възобновяеми енергийни източници като вятърна или водна енергия.

Друг икономически значим ресурс е рибата и е от огромна важност по отношение на
продоволствената сигурност. Не бихме могли да забравим и морските транспортни пътища,
които улесняват международната търговия и позволяват на редица предприятия да работят
по-добре. Във всички тези области Европейският съюз може и би следвало да допринесе за
развитието на региона и налагането на нови стандарти в опитите за защита на околната
среда на нашата планета.

Elisabeth Köstinger (PPE),    в писмена форма. – (DE) Далечният север е богат на ресурси
и енергия и там ще се развият нови корабоплавателни пътища, които Европейският съюз
би могъл да използва. Минералните ресурси в региона са ценни и трябва да бъдат теритирани
като такива. При добиване на ресурси е от огромно значение да не се засяга в прекалена
степен околната среда. Автохтонното население също има нужда от специална защита и да
се вземат предвид интересите им. Арктика е обект на световното културно и природно
наследство и трябва да се отнасяме с него подобаващо. Ето защо вниманието ни трябва да
се съсредоточи върху опазването на това богатство, а не само върху добива на ресурси.
Подкрепям доклада относно устойчива политика на ЕС за Далечния север, съставен от моя
колега г-н Gahler.

Giovanni La Via (PPE),    в писмена форма. – (IT) Както е посочено в доклада на г-н Gahler
„предизвикателствата, пред които е изправена Арктика, са глобални и поради това следва
да включват всички съответни действащи лица“. Въпросът за Арктическия регион изисква
постоянното ни внимание, повече от всякога, поради притеснителните проблеми, причинени
от последиците от изменението на климата. Геополитически, Арктика е регион с огромно
значение, в който се намират една пета от неоткритите въглеводородни ресурси в света.
Фактът, че три държави-членки на ЕС – Дания, Финландия и Швеция – са държави от
Арктическия регион и това е причина за интереса на Съюза да гарантира, че занапред
екологичните фактори ще бъдат отчитани в много по-голяма степен, отколкото понастоящем.
Съюзът винаги се е борил за опазване на околната среда и е полагал огромни усилия за
опазването й чрез превантивни мерки. Резултатът от гласуването в Парламента днес е още
едно потвърждение на тази позиция.

David Martin (S&D),    в писмена форма. – (EN) Приветствам предложението за политика
на ЕС за Далечния север, но всяка подобна политика трябва да признава необходимостта
да се защитава крехката околна среда на Арктика и да подчертава значението на цялостната
стабилност и мира в региона. Следва да подчертава, че ЕС трябва да следва политики, които
гарантират, че мерките за справяне с опасенията относно околната среда вземат предвид
интересите на жителите на Арктическия регион, включително автохтонното население,
при защитата и развитието региона. Следва да подчертава и близостта в подхода, анализа
и приоритетите между съобщението на Комисията и документите за политики на
арктическите държави, както и необходимостта от ангажиране с политики, които зачитат
интереса за устойчиво управление и използване на сухоземните и морски невъзобновяеми
и възобновяеми природни ресурси на Арктическия регион, които, от своя страна, осигуряват
важни ресурси за Европа и са основен източник на доходи за жителите на региона.
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Véronique Mathieu (PPE),    в писмена форма. – (FR) Гласувах в подкрепа на доклада
относно устойчивата политика на ЕС за Далечния север, който подчертава необходимостта
да се развива диалог с автохтонното население на арктическите общности, за да се придобие
по-ясна представа за условията им на живот и културата им. Тази идея, повтаряна
многократно в текста, е от решаващо значение. Интересите на Европейския съюз трябва да
отразяват тези на автохтонното население, за да се опази и развие Арктическия регион.
Призоваваме за конкретни мерки, за да опазим културата, езика и обичаите на тези хора,
нещо което изисква редовен диалог между техни представители и институциите на ЕС.
Призоваваме Европейската комисия да защитава интересите на автохтонното население
при преговори за сключване на търговски споразумения. Ето защо осъждам европейския
регламент за забрана за продажба на тюленови продукти, който противоречи на тези
интереси – по отношение на устойчивото управление на ресурсите – и културата и обичаите
на арктическите общности. Този регламент, срещу който, напълно основателно, се обявиха
Канада и Норвегия, подкопава интересите на Европейския съюз в Арктическия регион и
според мен следва да бъде отменен.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    в писмена форма. – (FR) Този доклад защитава
устойчивата експлоатация на Арктика, но отнема от редица нефтодобивни и газодобивни
дружества каквато и да било отговорност по този въпрос. Не отчита коментари на
природозащитници относно разграбването, случващо се в региона, което е въпрос от
жизненоважно значение за оцеляването на човечеството. Дори по-лошо, никъде в него не
се допуска възможността за ограничаване на инвестициите в експлоатация на невъзобновяеми
ресурси в Далечния север в полза на научноизследователска дейност в областта на енергията
от възобновяеми източници. Този доклад узаконява престъпление спрямо околната среда.
Ще гласувам „против“.

Nuno Melo (PPE),    в писмена форма. – (PT) Наличието на взаимоотношения между ЕС
и Арктика е извън всякакво съмнение, като се има предвид, че Дания, Финландия и Швеция
са арктически страни и че Финландия и Швеция се намират отчасти в северния полярен
кръг. С оглед на приноса, който ЕС и неговите държави-членки вече имат в областта на
научните изследвания и финансирането, неговото въздействие чрез законодателството на
ЕС в сферата на околната среда, климата, рибарството и други сходни области, както и
възможностите за сътрудничество в бъдеще по въпроси като развитието на картографирането
и морската безопасност, икономическото развитие и други сходни области, може да се
заключи, че ЕС предстои да даде голям принос за устойчивото развитие на Арктика. Този
регион ще има решаващо значение за един свят, който се приспособява към изменението
на климата и е изправен пред увеличаващо се население и недостиг на ресурсите.

Louis Michel (ALDE),    в писмена форма. – (FR) Арктическият регион привлича все повече
и повече внимание поради последиците от изменението на климата, основният фактор в
развитието му. Европейският съюз допринася значително за изменението на климата и
следователно трябва да играе водеща роля в борбата с това явление. Поради нарастващата
необходимост от природни ресурси, особено в ЕС, Арктика представлява важна и
алтернативна възможност по отношение на доставки на енергия (газ, възобновяеми
източници на енергия), суровини и риба. ЕС трябва да се ангажира с изработване на политика,
която взема предвид устойчивото управление и експлоатация на природни ресурси в региона
по отношение на околна среда, безопасност и организация. Кандидатурата на Исландия за
присъединяване към ЕС подчертава необходимостта от изработване на политика на ЕС за
Арктика, координирана на равнище на ЕС. Европейският съюз носи отговорност за
установяване на правилен баланс между опасенията относно опазването на околната среда
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и надпреварата за експлоатация на природни ресурси, както и за съблюдаването на
интересите на населението, живеещо в Арктическия регион.

Andreas Mölzer (NI),    в писмена форма. – (DE) Несметните минерални ресурси на
Арктика направиха този район предмет на разгорещени дебати. Изчислява се, че 90 млрд.
барела неизползван нефт лежат неизползвани под леда. Неизбежно се е създало чувство на
безпокойство, че „Бритиш Петролиум“, която предизвика нефтения инцидент в Мексиканския
залив миналата година, сега получава разрешение да добива ресурси в тази чувствителна
естествена околна среда, където условията са далеч по-екстремни в сравнение със Залива.
В края на краищата, факт е, че Арктическият регион представлява последна дестинация за
световните живачни емисии. С оглед на глобалното затопляне и последиците от него обаче
това е проблем, който няма как да бъде надценен. Гласувах в подкрепа на доклада, защото
представя адекватно всички свързани фактори.

Alfredo Pallone (PPE),    в писмена форма. – (IT) Изменението на климата засегна
Арктическия регион през последните години и това подчертава отговорността, която
Европейският съюз би следвало да приеме в подобна важна и неотложна ситуация. Тези
последици са по-осезаеми в Арктика, отколкото в други региони, а повишаването на морското
равнище и изменението на климата не са нищо друго освен последици от емисиите на
парникови газове, изпускани непрекъснато от ЕС. Считам, че моят вот в подкрепа на
устойчивата политика на ЕС за Арктика е от решаващо значение, тъй като регионът се
нуждае от защита с оглед на разрушителните за околната среда последици, с които трябваше
да се справи и които не зависят пряко от случващото се на неговата територия, колкото от
индустриализираните европейски държави. Ето защо проблемът трябва да се реши на
световно равнище, защото причините за него се намират извън Арктика, но пък имат
въздействие върху цялата планета. Освен това регионът разполага с необятни природни
ресурси: енергийни ресурси и минерали, а ЕС има интерес да гарантира сигурността на
доставките, необходими за населението и промишлеността на Европа. Следователно Арктика
има важен принос за доставките на енергия, суровини, а също и риба за Европа.

Teresa Riera Madurell (S&D),    в писмена форма. – (ES) Докладът на Парламента относно
Далечния север, приет днес, представлява важна стъпка напред към очертаване на насоките
за европейска политика за Арктическия регион. Изменението на климата и последвалото
го топене на ледените шапки са причина за настъпване на промени в региона и насочване
на вниманието към държавите от Арктическия регион, които работиха за бързото определяне
на стратегии за използване на разкриващите се възможности. По-конкретно, топенето на
ледените шапки предлага възможности за развитието на нови корабоплавателни пътища и
експлоатацията на природни ресурси. Подкрепих доклада, тъй като той подчертава
отговорността на ЕС по отношение на процеса на изменението на климата, който променя
целия облик на Арктика, както и необходимостта от предприемане на подходящи действия
за смекчаване на този процес.

По сходен начин докладът признава оправдания интерес на ЕС да изиграе роля на това
новоразкрило се поле за изява и подчертава колко наложително е да се оползотворят
възможностите, които възникват чрез оказване на подкрепа за устойчивото развитие на
региона посредством жителите, по-конкретно автохтонните общности. Също така е важно
да се отбележи, че докладът показва необходимост, първо, да се съблюдава международното
право във връзка с всяко действие, предприето в Арктика, и, второ, да се предприеме подход
на сътрудничество за управлението на региона.
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Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    в писмена форма. – (EN) Арктическият регион
привлича все повече внимание поради последиците от изменението на климата – основната
причина за събитията. Последици за този регион са с по-мащабни, отколкото в други региони
на света. Същевременно тези промени засягат други региони на света – от една страна, чрез
повишаването на морското равнище, и от друга – чрез последиците за климата в съседни
региони. Следователно Европа носи не само определена отговорност, тъй като е един от
основните замърсители и производители на емисии на парникови газове, но също така има
особен интерес към Арктика, тъй като ще се наложи да се справя с последиците от
протичащите там промени, като се започне от въпроси, свързани с околната среда и
изменението на климата, и се стигне до геополитиката на корабоплавателните пътища и
сигурността на доставките на ресурси.

Licia Ronzulli (PPE),    в писмена форма. – (IT) Подкрепям споразумението, защото
изменението на климата и замърсяването, произтичащи от индустриализираните части на
света, от известно време достигнаха, за съжаление, до Арктика. Често описват региона като
недокоснат, но за съжаление това не е така от много години. За разлика от Антарктика,
Арктика е населена и традиционно нейните ресурси се експлоатират в ущърб на околната
среда.

През 1996 г., в опит да се ограничи този феномен, беше създаден Арктическият съвет, за да
се опази околната среда в региона. Членовете му включват три държави-членки – Швеция,
Дания и Финландия. Нуждите на нововъзникващите икономики ще нарастват, а тези ресурси
са в изобилие в Арктика. Енергия, минерали, риба, газ, нефт, вятърна и водна енергия ще
са налични в изобилие в региона, което ще го направи уязвим към спекулации.

Доклад: Traian Ungureanu (A7-0378/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    в писмена форма. – (PT) Гласувам „за“ този доклад относно
стратегията на ЕС за Черно море. Правя това, първо, поради предложението на Комисията
за разработване на стратегия за определяне на измерими цели и секторни партньорства, за
да се улесни изпълнението на съвместни проекти, наред с други важни мерки. Втората
причина за мен е, че докладчикът представя необходимостта от актуална оценка на дейността
на ЕС в Черноморския регион. Последната причина е наличието на значителна разпокъсаност
на финансирането за тази стратегия, тъй като се финансира от различни инструменти. За
да се сложи край на тази разпокъсаност, се предлага тази стратегия да има собствен ред за
финансиране.

Също така съм съгласен с препоръките в този доклад с оглед на развитието на по-силна
политическа рамка, както и на интегриран подход на ЕС към този регион, които трябва да
бъдат подсилени с изпълнението на конкретен план за действие, както и с подходящи
човешки и финансови ресурси.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    в писмена форма. – (LT) Гласувах в подкрепа на тази
резолюция относно стратегия на ЕС за Черно море. Съгласна съм с мнението на докладчика,
че като се има предвид стратегическото значение на Черноморския регион за ЕС и по-скоро
скромните резултати от „Черноморско взаимодействие“, следва да се започне стратегия,
която да повиши съгласуваността и популярността на действията на ЕС в региона, и че
стратегията на ЕС за Черно море следва да бъде неделима част от по-широката политическа
визия на ЕС в областта на външната политика и политиката за сигурност. Три години след
създаването на „Черноморското взаимодействие“ анализът на текущото положение показва,
на първо място, липсата на ясна, всеобхватна и актуализирана картина относно резултатите
от неговото изпълнение. Ето защо стратегията на ЕС за Черно море следва да създаде по-здрава
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политическа рамка и да даде силен тласък на участието на ЕС в Черноморския регион.
Подкрепям мнението, че главните цели на една черноморска стратегия следва да се състоят
в изграждането на пространство на мир, стабилност и благоденствие в региона на Черно
море, както и в гарантирането на енергийната сигурност на ЕС. Вследствие на това дейностите
в областите на сигурността, доброто управление, енергетиката, транспорта, околната среда,
социално-икономическото и човешкото развитие следва да бъдат разглеждани като
приоритетни. Много е важно измерението на сигурността на Черно море да включва
решителни действия за заздравяване на демократичния ред, доброто управление и
изграждането на държавен капацитет.

Sophie Auconie (PPE),    в писмена форма. – (FR) През последните 50 години Европейският
съюз донесе мир и стабилност на народите в Западна Европа. Въпреки това не трябва да
забравяме, че съседните ни държави продължават да страдат от сериозни вълнения. Съюзът
трябва да бъде чувствителен към това положение и трябва да даде нов тласък на стратегията
си за Черноморския регион. Тази резолюция предвижда такава реакция и аз гласувам в
нейна подкрепа. Тя създава нов бюджетен ред, който ще даде приоритет на финансирането
на малки проекти за развитие и трансгранично сътрудничество и засилва човешките ресурси.
„Система за ранно предупреждение“ ще действа като инструмент за предотвратяване на
конфликти и изграждане на доверие в региона чрез предвиждане на всяка ескалация на
насилие. На последно място, резолюцията обръща внимание на удължения наем на
Черноморския флот на Русия в Крим и на опасенията, които възникват в тази връзка.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    в писмена форма. – (LT) Гласувах в подкрепа на доклада
относно стратегията на ЕС за Черно море. Стратегическото значение на Черноморския регион
за ЕС беше признато през 2007 г. във връзка с присъединяването на Румъния и България
към ЕС. Когато събитията в този регион, който е стратегически разположен на кръстопътя
между Европа, Близкия изток и Централна Азия, започнаха да оказват пряко въздействие
върху вътрешните работи на ЕС, Съюзът призна необходимостта да обмисли едно свое
по-силно присъствие в региона. Това доведе до началото на нов политически подход на ЕС
към региона, наречен „Черноморско взаимодействие“. Целта на „Черноморското
взаимодействие“ е да развива регионалното сътрудничество между ЕС и региона, както и в
рамките на региона. Много по-скромни са обаче постиженията в областта на практическото
изпълнение, като секторите стабилност, демокрация и добро управление сякаш са постигнали
по-малък напредък на фона на влошаването на демократичния ред в няколко черноморски
държави и след войната между Русия и Грузия през 2008 г. Освен това регионът продължава
да е изправен пред следните предизвикателства: продължителни конфликти, тенденции
към милитаризиране и разпространение на оръжия, морско наблюдение, незаконен трафик
и трансгранична престъпност. Считам, че за да се постигне ефективно изпълнение, е
необходимо да бъдат създадени механизми за редовно отчитане, наблюдение, оценка и
последващи действия. Също така главните цели на една черноморска стратегия следва да
се състоят в изграждането на пространство на мир, стабилност и просперитет в региона на
Черно море, както и в гарантирането на енергийната сигурност на ЕС. Вследствие на това
дейностите в областите на сигурността, доброто управление, енергетиката, транспорта,
околната среда, социално-икономическото и човешкото развитие следва да бъдат
разглеждани като приоритетни.

Jan Březina (PPE),    в писмена форма. – (CS) Гласувах в подкрепа на доклада Ungureanu,
защото изразявам твърдо убеждение, че ЕС спешно се нуждае от съгласувана и видима
стратегия за Черноморския регион. Стратегията следва да бъде тясно свързана с Европейската
политика за съседство, чието развитие получи силен тласък от чешкото председателство на
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ЕС през първата половина на 2009 г. Основен приоритет на стратегията на ЕС за Черно море
следва да бъде гарантиране на енергийните доставки за ЕС и съответна подкрепа за енергийни
проекти, които са в интересите на ЕС и които са насочени към диверсификация на доставките
на газ за ЕС. Създаването на Парламентарна асамблея за връзки с източните съседни страни
(Евронест) е също важно и спешно необходимо по отношение на енергийната сигурност на
ЕС.

Сред проектите, за чието изпълнение трябва да помогне стратегията за Черно море, бих
включил проекта „Набуко“, проекта „Южен поток“, проекта за пренос на втечнен природен
газ (LNG) в Европа и за развитието на терминалите за LNG в пристанищата на Черно море,
както и паневропейския газопровод „Констанца-Триест“. Комисията не бива да отлага и
трябва да сключи споразумения до края на 2011 г. с потенциални държави доставчици за
газопровода „Набуко“. Пакетът от мерки за енергийна инфраструктура, които Комисията
възнамерява да представи в близко бъдеще, следва да обърне специално внимание на
споменатите по-горе енергийни проекти в Черноморския регион. Не на последно място,
необходимо е да се наблегне на значителния потенциал за възобновяеми енергийни
източници в региона на Черно море, които могат да допринесат значително за бъдещето на
енергийната сигурност на ЕС и целия свят.

Mário David (PPE),    в писмена форма. – (PT) Черно море е частично заобиколено от
територията на ЕС и е предимно европейско от географска гледна точка. Освен това,
независимо от съобщението на Комисията от 2007 г., озаглавено „Черноморско
взаимодействие – нова инициатива за регионално сътрудничество“, скоро след това бяха
предприети мерки с оглед на прилагане на ефективна стратегия за бъдещето на Черно море.

Ето защо приветствам инициативата и приемането на този доклад, който решително
подкрепям, с надеждата, че току-що приетите от Европейския парламент препоръки ще
бъдат одобрени от Комисията, Съвета и нашите съседи на изток, с които споделяме
администрацията на Черно море, а именно тези препоръки, които са свързани със замразени
конфликти, със затворени граници и/или неефективен граничен контрол, с пренос на енергия,
както и със сигурността и отбраната. Само ако тези въпроси бъдат решени, ще бъде възможно
да се постигнат двете основни цели, предложени от доклада: 1) мир, демокрация, стабилност
и благоденствие в региона; и 2) енергийна сигурност за ЕС.

Diane Dodds (NI),    в писмена форма. – (EN) Приветствам това предложение и паралелния
доклад, който в момента е в комисията по рибно стопанство. И двата доклада се отнасят до
„Черноморското взаимодействие“. Във връзка с Югоизточна Европа определението за
взаимодействие е, когато е налице способността на една група да надмине дори своя
най-добър индивидуален член. Очевидно е налице консенсус между някои тук, че
най-добрият индивидуален член на „Черноморското взаимодействие“ е ЕС. Аз бих
предупредила срещу това схващане със сигурност що се отнася до рибарството. Общата
политика в областта на рибарството се провали. Бих казала на моите колеги от Черноморския
регион: учете се от грешките на ОПР, разгледайте последствията на настоящия режим за
малките риболовни стопанства в североизточната част на Атлантическия океан и се запитайте
дали искате това за Черно Море. Стратегията за Черно море трябва да се основава на
уникалността на района. Както видяхме, идеите, които са подходящи в една част на Европа,
може да не проработят в друга нейна част.

Diogo Feio (PPE),    в писмена форма. – (PT) Конфликтът, в който бяха замесени Русия и
Грузия, показва потенциалната нестабилност, засягаща Черноморския регион, като напълно
обосновава приемането от страна на Европейския съюз на стратегия за справяне с
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конкретните предизвикателства в тази част от света. Независимо от напрежението, което
все още съществува, това също така е регион, който може да има по-стабилно и балансирано
бъдеще, а Съюзът може да играе важна роля в този процес на стабилизация. Във връзка с
това е необходимо не само да се поставят цели, но преди всичко да се предоставят на лицата,
отговорни за прилагането на европейската стратегия, необходимите човешки, технически
и финансови ресурси, за да могат да вършат работата си по най-добрия възможен начин.
Като се има предвид тяхното географско положение, история и конкретни познания за
региона, Румъния, България и Гърция могат да има ценен принос за гарантиране, че
стратегията, която ще се разработи, е в състояние да постига целите за насърчаване на мира,
сигурността, демокрацията, доброто управление и икономическото, социално и човешко
развитие.

José Manuel Fernandes (PPE),    в писмена форма. – (PT) Значението на Черно море за
Европейския съюз е добре известно, както и проблемите с нестабилността, които засягат
този регион. В контекст, който включва държавите-членки на ЕС – България, Гърция и
Румъния, заедно с Турция и различни държави от бившия съветски блок, включително
Русия, Черно море е от съществено значение за енергийните доставки и за диверсификацията
на доставките на природен газ. То е стратегически мост, който свързва Европа с региона на
Каспийско море, Централна Азия и Близкия изток, както и Югоизточна Азия и Китай. Сред
множеството различия и вражди, тесните исторически и културни връзки са особено важни,
както и междукултурния и междурелигиозния диалог. Във връзка с това е необходима
по-голяма ангажираност на ЕС, заедно с повишена ефективност при формулиране на мерки
за подпомагане на процеса на стабилизиране и съживяване на този регион в процес, който
трябва да включва всички засегнати държави.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    в писмена форма. – (PT) Нищо ново не излиза от този
доклад. Стратегиите и целите са същите като тези, които формират т. нар. външна политика
на ЕС от доста време: контролиране на природните ресурси на региона, по-конкретно нефт
и природен газ, от които ЕС е зависим, гарантиране на безпроблемните им доставки в
допълнение към опити да гарантира достъп до неговите пазари и експлоатацията на
работниците.

Механизмите за постигането на тези цели също са еднакви: намеса и повтарящи се опити
за ограничаване на националния суверенитет на тези държави чрез международни кампании,
контролирани от основните информационни агенции и неправителствени организации,
финансирани от фондовете на ЕС; тласкане към милитаризъм и надпревара във
въоръжаването, както при случая на настоящото повторно въоръжаване на Грузия, и търсене
на хора в тези държави, които в замяна на определени облаги за себе си или интересите,
които обслужват, да защитават интересите на ЕС и САЩ, както и техните икономически
групи, като приемат разширяването на НАТО на изток и позволяват изграждането на
американски военни бази в региона, които се използват като платформа за предоставяне на
войски на НАТО в Афганистан.

Очевидно е, че този път не може да бъде следван без изненади: империализмът, било то на
САЩ или ЕС, е изправен пред упоритата съпротива на хората, които както тук, така и в тези
държави, се организират за предотвратяване на такава крачка назад в хода на историята.

Lorenzo Fontana (EFD),    в писмена форма. – (IT) Въпреки че считам, че г-н Ungureanu
е свършил добра работа, аз не мисля, че е необходим нов бюджетен ред за Черно море.
Европейският съюз има много приоритети и всякакви нови инвестиции трябва да бъдат
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внимателно преценявани, дори ако става дума за региони от първостепенно значение в
областта на енергетиката. Ето защо обявявам своя глас против гореспоменатия доклад.

Elisabetta Gardini (PPE),    в писмена форма. – (IT) Параграф 39 от този доклад припомня
целта на ЕС за диверсификация на трасетата. Там изрично се споменава стратегическото
значение на проекта „Набуко“.

Макар че признавам значението на този проект, бих искала да подчертая необходимостта
от третирането на други проекти в Южния коридор (ITGI, TAP и „Бял поток“) като също
толкова важни. Искам също така да потвърдя основната роля на „Южен поток“ в помощта
за постигане на целта за диверсификация.

Освен това, както газопровода „Констанца-Триест“, който вече споменахме, следва също да
коментираме основната роля на „Самсун-Джейхан“, която г-н Йотингер е признал като
основна за намаляване на трафика в Босфора, а оттам и на риска от екологични катастрофи
в Черно море (Конференция в Одеса от 27 юли 2010 г.).

Само като се вземат предвид всички възможни трасета, а не само някои от тях, ще бъде
възможно да се постигне целта за диверсификация на енергийните източници и енергийна
независимост на Европа.

Juozas Imbrasas (EFD),    в писмена форма. – (LT) Гласувах в подкрепа на тази резолюция
относно стратегия на ЕС за Черно море. Стратегическото значение на Черноморския регион
за ЕС беше признато през 2007 г. във връзка с присъединяването на Румъния и България
към ЕС. Събитията в Европа, Близкия изток и Централна Азия започнаха да оказват пряко
въздействие върху вътрешните работи на ЕС и Съюзът призна необходимостта да обмисли
едно свое по-силно присъствие в региона. Това доведе до началото на нов политически
подход на ЕС към региона, наречен „Черноморско взаимодействие“. Целта на „Черноморското
взаимодействие“ е да развива регионално сътрудничество между ЕС и региона, както и в
рамките на региона. Съгласен съм с мнението, че главните цели на една черноморска
стратегия следва да се състоят в изграждането на пространство на мир, стабилност и
благоденствие в региона на Черно море, както и в гарантирането на енергийната сигурност
на ЕС. Вследствие на това дейностите в областите на сигурността, доброто управление,
енергетиката, транспорта, околната среда, социално-икономическото и човешкото развитие
следва да бъдат разглеждани като приоритетни. Измерението на сигурността в Черноморския
регион трябва да включва решителни действия за заздравяване на демократичния ред,
доброто управление и изграждането на държавен капацитет. Накрая, икономическото,
социалното и човешко развитие в рамките на Черноморския регион е важна предпоставка
за превръщането му в пространство на стабилност и благоденствие.

Jarosław Kalinowski (PPE),    в писмена форма. – (PL) Черноморският регион е
стратегическа зона за Европа. Ето защо укрепването на сътрудничеството на различни
равнища е в интерес на Европейския съюз. За да бъдат успешни тези мерки, те трябва да
бъдат последователни и да отчитат разликите в условията между определени държави.
Следва също да се гарантира, че не става въпрос само за даване от наша страна. Държавите
от Черноморския басейн могат да ни предложат много, като се започне от източници на
енергия и природни богатства. Споделям страховете на докладчика по въпроса за липсата
на ясна стратегия по отношение на тези държави. При това положение голяма роля могат
да изиграят България и Румъния, които вече са част от Съюза. Именно там те разбират
най-добре политиката на региона. Последният въпрос е Турция, а ние определено следва
да помним Турция, защото, за разлика от Европа, тя е държава, която се развива с бясна
скорост. Следва да се грижим за това партньорство.
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Giovanni La Via (PPE),    в писмена форма. – (IT) Като стратегически мост, свързващ Европа
с Централна Азия и Близкия изток, Черноморският регион е от изключително значение за
Европейския съюз. Ако към тези чисто географски съображения добавим и факта, че много
държави в региона са също така държави-членки на Европейския съюз, ще бъдем в по-добра
позиция да разберем защо Европа в продължение на много години работи за укрепване на
отношенията с държавите от тази област. Докладът Ungureanu призовава както Комисията,
така и Европейската служба за външна дейност да създадат стратегия за все по-тесни връзки
на сътрудничество между Европейския съюз и Черноморския регион. Тези отношения обаче
следва да бъдат обект на строг контрол, за да се поддържа ефективна координация на
дейностите и разделяне на отговорностите. Считам, че всъщност успехът на едно толкова
важно партньорство зависи до известна степен от мирното решаване на съществуващите
конфликти. На последно място, бих искал да подчертая частта от доклада, която призовава
Съюза да насърчи стратегии за укрепване на институциите на държавите в Черноморския
регион, защото считам, че зачитането на демокрацията трябва да е в основата на такива
отношения.

Marian-Jean Marinescu (PPE),    в писмена форма. – (RO) Гласувах в подкрепа на този
доклад, защото считам, че той е изключително важен за Черноморския регион и ЕС.
Обсъжданията на „Черноморското взаимодействие“ започнаха през 2007 г. Предложението
Дунавската стратегия беше изготвено през 2006 г. Тя ще бъде финализирана през първата
половина на тази година. Чудесно е, че сега обсъждаме Черно море, но според мен трябва
да завършим това обсъждане с конкретно предложение. Черно море може да допринесе за
развитието на река Дунав. Дунавският регион допринася за развитието на Черно море. И
двата региона са взаимно зависими. Поради тази причина считам, че следва да се обсъжда
един общ подход. Въпросът, който може да доведе до преки резултати, е енергетиката.
Новите енергийни източници от Каспийско море, както и новите маршрути, могат да развият
Черноморския регион, а оттам и Дунавския. Най-важният проект в това отношение е
газопроводът „Набуко“. Ето защо според мен подкрепата на Европейския съюз е необходима
за изпълнението на този проект.

David Martin (S&D),    в писмена форма. – (EN) Гласувах в подкрепа на този доклад, който
подчертава, че основната цел на ЕС и на държавите-членки в стратегията на ЕС за
Черноморския регион следва да бъде установяването на пространство на мир, демокрация,
благоденствие и стабилност, основаващо се на зачитането на правата на човека и основните
свободи и осигуряването на енергийна сигурност на ЕС; и който счита, че доброто
управление, принципите на правовата държава, насърчаването на спазването на правата на
човека, управлението на миграцията, енергетиката, транспортът, околната среда и
икономическото и социалното развитие следва да бъдат приоритетни области на действие.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    в писмена форма. – (FR) Стратегията на ЕС за Черно
море е изцяло посветена на развитието на газопровода „Набуко“ и създаването на зона за
свободна търговия, гарантираща неговата енергийна сигурност и хегемония в региона.
Борбата срещу настоящата екологична катастрофа е останала на заден план, също както и
социалните и икономическите интереси на народите от региона. Този текст е
империалистически манифест. Той използва аргументите на пропагандата, използвана от
авантюристичното правителство на Грузия, чиито антидемократични практики не са
споменати: пропаганда и заплахи. Това е провокаторски текст и аз ще гласувам против него.

Nuno Melo (PPE),    в писмена форма. – (PT) Черноморският регион е от решаващо значение
в стратегически план за Европейския съюз поради своето географско положение, което
включва три държави-членки на ЕС – Гърция, Румъния и България, и няколко важни
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партньора, включително Русия и Турция. От друга страна, загрижеността относно
сигурността и енергийните доставки води до необходимостта от по-голямо участие на
Европейския съюз и държавите от този регион. Ето защо аз съм съгласен с основните
опасения, изразени в доклада: гарантирането на мира, демокрацията и стабилността в
Черноморския регион, както и грижите за енергийната сигурност на Европейския съюз.
Насърчаването на отношенията между Европейския съюз и Черноморския регион без
съмнение ще бъде важно, тъй като страните могат да се възползват от това и да си сътрудничат
по-ефективно.

Louis Michel (ALDE),    в писмена форма. – (FR) Стратегическото значение на Черно море
е вече ясно установено. Като нова граница на ЕС след присъединяването на България и
Румъния, то очевидно е геостратегическо пространство. ЕС възнамерява да се включи пряко
и за постоянно. Турция, Грузия и Украйна неколкократно са изразявали апетита си за
членство в ЕС. Комисията отговори, като лансира своето съобщение относно „Черноморското
взаимодействие“ през 2007 г. Като гарантира стабилността в региона, съобщението отговаря
на нуждите на страните кандидатки, които се стремят едновременно към евроатлантическа
интеграция и рамка на засилено сътрудничество. ЕС трябва да продължи в тази посока. Той
следва да засили участието си в Черноморския регион, за да даде положително доказателство
за своята дипломация на „меката сила“. По този начин ЕС ще гарантира, че се създава
пространство на мир, стабилност и благоденствие, а също така ще гарантира сигурността
на енергийните доставки в ЕС.

Andreas Mölzer (NI),    в писмена форма. – (DE) Докладът относно стратегията на ЕС за
Черно море е важен и поради тази причина с право е много изчерпателен. По-нататъшното
развитие на взаимодействието в Черноморския регион е от значение не само поради причини,
свързани с енергийната стратегия. Нуждаем се от нови импулси за модернизиране на
икономическата област и нови бизнес инициативи в региона на Черно море. Особено важно
е да бъдат гарантирани доставките на природен газ за Европа. Все пак, независимо от усилията
на ЕС, руските интереси не бива да бъдат забравяни.

Русия е стратегически партньор от жизненоважно значение, ако трябва да бъде осигурено
мирно и проспериращо развитие за региона на Черно море. Критикуването на
продължителното разполагане на руския Черноморски флот представлява ненужна
провокация. Въпреки това аз гласувах в подкрепа на доклада.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE),    в писмена форма. – (RO) Друга причина, поради която
е важен докладът, са неговите позовавания на значението на Черно море като природен
ресурс и състоянието на околната среда в този регион. Факт, който не трябва да се
пренебрегва, е, че неотдавна в Черно море беше отбелязано безпрецедентно увеличаване на
смъртността сред рибите. Най-големите замърсители, засягащи морското биоразнообразие,
са реките Днепър, Дон, Днестър и Дунав (които изливат 60 000 тона фосфор и 340 тона
неорганичен азот в Черно море всяка година). Други фактори, които допринасят за
влошаването на състоянието на Черно море, са прекомерен улов и отпадъчни материали.
Група от експерти оцени, че подводният живот ще изчезне напълно в Черно море след около
30 години поради наличието на сероводород. Считам, че тези въпроси трябва да бъдат с
възможно най-висок приоритет в европейския дневен ред.

Franz Obermayr (NI),    в писмена форма. – (DE) Стратегическото значение на
Черноморския регион за ЕС беше признато през 2007 г. След присъединяването на Румъния
и България към ЕС, Черно море се превърна отчасти във вътрешно море за ЕС. Тъй като
събитията в този регион, който е геополитически разположен между Европа, Близкия изток
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и Централна Азия, също оказват въздействие върху вътрешните работи на ЕС, има
необходимост от по-силно участие в региона. Целта е да се развива регионално
сътрудничество между ЕС и региона, както и в рамките на региона. Черноморският регион
има за цел да се развие в едно пространство на стабилност, сигурност, демокрация и
благоденствие. Освен това се осъществяват съвместни проекти, като например създаване на
Черноморски форум на гражданското общество, засилване на академичните и студентски
мрежи, създаване на Институт за европейски изследвания в Черноморския регион. Ето защо
аз гласувах в подкрепа на доклада.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D),    в писмена форма. – (PL) Черноморският регион
е важен за Европейския съюз и такъв регион, който изисква интегриран подход и по-голяма
видимост на действията на ЕС в бъдеще. В региона трябва да се въведат демократични мерки,
предназначени основно за гарантиране на сигурност, стабилност и мир, както и за
повишаване на благоденствието. Целта на стратегията е също да се гарантира енергийната
сигурност на ЕС. Във връзка с оформянето на стратегия за Черноморския макрорегион, а
след това и за Дунавския регион, предложението, направено от Европейската комисия през
2007 г., озаглавено „Черноморско взаимодействие – нова инициатива за регионално
сътрудничество“ (което призна стратегическото значение на региона за ЕС), е най-добрият
начин за справяне с горепосочените въпроси. За съжаление, резултатите от „Черноморското
взаимодействие“ до този момент са доста ограничени. Освен това няма ясна и пълна представа
за текущите резултати от прилагането му, с оглед на което се отправят все повече критики,
че ЕС не разполага с последователна визия и че стратегията е твърде разпокъсана. Ето защо,
както казва докладчикът, като отчита достойнствата на „Черноморското взаимодействие“,
стратегията на ЕС за Черно море следва да създаде по-здрава политическа рамка и да даде
силен тласък на участието на ЕС в Черноморския регион. Точно както със стратегията на
ЕС за региона на Балтийско море и Дунавския регион, успешното прилагане ще зависи от
добрия диалог на всички равнища на регионалното сътрудничество, тъй като този диалог
ще доведе до предложения за механизми за докладване, наблюдение, оценка и последващи
действия.

Alfredo Pallone (PPE),    в писмена форма. – (IT) Стратегическото значение на
Черноморския регион е признато още през 2007 г.: с присъединяването на Румъния и
България към ЕС Черно море започна да оказва пряко въздействие върху вътрешните работи
на ЕС и затова е необходимо по-силно присъствие в региона. Според мен изпълнението на
стратегия за развитие на по-голямо сътрудничество между ЕС и региона е цел, която Съюзът
следва да си постави възможно най-скоро. Инициативата, наречена „Черноморско
взаимодействие“, може да превърне региона в пространство на стабилност и сигурност,
демокрация и благоденствие. В унисон с Парламента аз дадох своето съгласие чрез моя глас
„за“ да бъде подкрепено създаването и стартирането на „Черноморското взаимодействие“.
Считам, че икономическото, социалното и културното развитие на региона може да се
насърчава, като се зачитат правата на човека и основните свободи, чрез по-нататъшно
либерализиране на търговията и засилване на търговията в региона. Във връзка с развитието
и по-голямата интеграция между държавите-членки, като давам своето съгласие, аз
насърчавам растежа и развитието на Черноморския регион чрез план за действие, съдържащ
ясни цели и водещи инициативи.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    в писмена форма. – (EN) Призоваваме Комисията
и Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) да изработят стратегия за Черноморския
регион, успоредно с прегледа на Европейската политика на съседство, като по този начин
определят цялостен и всеобхватен подход на ЕС за предприемане на действия във връзка с
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предизвикателствата и възможностите на региона, с подробен план за действие, ясни цели,
водещи инициативи и референтни показатели. Считаме, че стратегията ще гарантира
ефективно координиране на дейностите и разпределение на задачите. Наред с това, ЕП
отново отправя своя призив към Комисията и ЕСВД да извършват редовни прегледи на
изпълнението на стратегията, като създадат конкретни механизми за наблюдение, оценка,
последващи действия и докладване; и настоятелно призовава за консултации със съответните
комисии на Европейския парламент на ключови етапи от процеса.

Licia Ronzulli (PPE),    в писмена форма. – (IT) В резултат от присъединяването на Румъния
и България към ЕС през 2007 г. части от крайбрежието на Черно море станаха част от Европа.
През същата година беше създадена една нова европейска политика, наречена „Черноморско
взаимодействие“, която работи за насърчаване на стабилността, сигурността, демокрацията
и благоденствието в региона.

Още през 2008 г. Европейският парламент изрази подкрепата си за създаването на
взаимодействието и също така поиска изготвяне на подробен план за действие за региона
с редица конкретни цели, които да бъдат постигнати. За съжаление, до момента проектът
изглежда като частичен провал, отчасти в резултат от липсата на прозрачност за
предоставените финансови средства. Затова за него трябва да бъде създаден специален
бюджетен ред възможно най-скоро. Той следва да осигури ясни правила за изплащане на
средства, така че изискванията и специфичните характеристики на региона да бъдат в центъра
на вниманието.

Трябва максимално да приобщим намиращите се на територията местни органи, бизнес
общности и неправителствени организации. Потенциалът за икономически и социален
растеж в Черноморския регион трябва да се развива, като се започне с области като ученето
през целия живот и приспособяването на образованието към изискванията на пазара на
труда, както и планиране на стратегия за вътрешнорегионалния стоков обмен, която да
може да увеличи обема на международната търговия.

Daciana Octavia Sârbu (S&D),    в писмена форма. – (EN) Стратегическото значение на
Черно море от гледна точка на енергетиката, търговията и транспорта понякога може да
означава, че загрижеността за околната среда се оставя настрана. В съобщението си от 2007 г.
относно „Черноморското взаимодействие“ Комисията посочва, че „Присъединяването на
Общността към Конвенцията за защита на Черно море от замърсяване е приоритетно.“. През
2008 г. Комисията потвърди, че „проучва условията за присъединяване на ЕО“. Докладът,
който гласувахме днес, отново потвърждава значението на тази конвенция и искам отново
да спомена за необходимостта Комисията да продължи към пълно присъединяване на ЕС
към нея. Трябва да работим с други партньори съгласно настоящата рамка, за да се гарантира
пълното прилагане на мерките за защита на околната среда, от които регионът отчаяно се
нуждае.

Csanád Szegedi (NI),    в писмена форма. – (HU) Считам, че докладът, който е насочен
към развитието на региона на Черно море в рамките на съответната стратегия на ЕС, заслужава
подкрепа. Считам, че е важно ЕС да изготви план за действие относно „Черноморското
взаимодействие“. Постигането на мир и стабилност в региона е, по мое мнение, приоритетна
цел, като гарантирането на енергийната сигурност в рамките на проекта „Набуко“ също не
е маловажно.

Nuno Teixeira (PPE),    в писмена форма. – (PT) Черноморският регион е от основно
стратегическо значение за Европейския съюз. Това значение произтича от неговото географско
положение, обхващащо три държави-членки на ЕС (България, Гърция и Румъния), една
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страна кандидатка (Турция) и шест партньора, включително Русия. Отделно от това,
предизвикателствата по отношение на сигурността на енергийните доставки изискват от
Европейския съюз да постигне по-голямо участие и ангажираност в отношенията си с
държавите от този регион. Ето защо се присъединявам към притесненията, изразени в
документа, гласуван днес, които попадат в две категории: гарантиране на мира, демокрацията
и стабилността в региона на Черно море и гарантиране на сигурността на енергийните
доставки в Европейския съюз. Считам, че от регионална гледна точка е необходимо да се
създадат взаимодействия и да се развива по-голямо сътрудничество чрез създаване на
по-ефективно партньорство в областта на транспорта и енергетиката с оглед на по-голяма
диверсификация на каналите за доставки и източниците. Укрепването на диалога между
Европейския съюз и Черноморския регион със сигурност ще бъде полезно, тъй като
различните държави ще могат да се възползват от по-ефективно сътрудничество.

Angelika Werthmann (NI),    в писмена форма. – (DE) Подкрепих доклада за стратегията
на ЕС в Черноморския регион. Мерките, които са били предприемани преди в
Източноевропейското Средиземно море, не са били съгласувани и постигнатите резултати
са незначителни. Черноморският регион от много, много години познава двустранния
конфликт. Предвид факта, че две държави-членки на ЕС имат граници на Черно море и че
поради това регионът се е превърнал в един от преките съседи на Съюза, Европейският съюз
трябва да се ангажира по-тясно в регионалния диалог с цел насърчаване на политическа
стабилност в региона. Сътрудничеството за създаване на регионални структури също би
било от полза за състоянието на околната среда, което в момента е причина за голяма
загриженост. ЕС трябва да предостави активна подкрепа, за да повлияе на баланса между
икономическото развитие и опазването на околната среда. В крайна сметка Европа също
има интереси, които преследва в Черноморския регион. Регионът е неразделна част от
енергийната стратегия на ЕС, така че тази нова стратегия е приложение на по-високата
енергийна стратегия и ще създаде взаимодействие и приемственост в нашата работа на
европейско равнище.

9. Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола

(Заседанието, прекъснато в 13,10 ч., се възобновява в 15,00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: LIBOR ROUČEK
Заместник-председател

10. Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола

11. Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и
принципа на правовата държава(разискване)

11.1. Пакистан: убийство на губернатора на Пунджаб Salmaan Taseer

Председател.   Следващата точка е разискването относно седемте предложения за резолюция
относно Пакистан (1) .

Marietje Schaake,    автор. – (EN) Г-н председател, в Пакистан се води много важна борба
и екстремизмът, на който сме свидетели, трябва да свърши, особено обидните закони за

(1) Вж. протокола.
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богохулството. Те водят до атмосфера на страх и нетърпимост, а в най-лошия случай, до
екстремизъм.

Борбата срещу екстремизма не е лека задача, поради което пакистанското правителство и
всички граждани, които приемат, че нетърпимостта и екстремизмът са неприемливи, се
нуждаят от нашата подкрепа. Ние трябва да продължим, за да бъде премахнат тероризмът.

Губернаторът г-н Taseer беше брутално убит поради явна нетърпимост от служител от
собствената му охрана – лице, което би трябвало да го защитава. Неговата дъщеря Shehrbano
написа писмо, което беше публикувано в „Ню Йорк Таймс“. Аз бих искала да цитирам от
писмото, защото считам, че тя е стигнала до същността и е много добре да използваме думите
й в памет на нейния баща.

Тя казва следното за извършителя: „Г-н Qadri и неговите поддръжници може да са отсекли
голям дъб в този ден, но, жестоко се лъжат, ако си мислят, че са успели да заглушат думите
на баща ми или милионите като него, които вярват в светската визия на основателя на
Пакистан Mohammed Ali Jinnah.“ После продължава: „Има хора, които казват, че смъртта
на баща ми е последният пирон в ковчега за толерантен Пакистан. Надигналите се гласове
за свобода на Пакистан в този момент ще бъдат заглушени, но ние погребахме героичен
човек, а не куража, който той вдъхна в другите.“

Има и други последователи в осъждането на законите на богохулството, дори консервативни
политици. Ние в Европейския парламент трябва да подкрепим това. Дъщерята на губернатора
е посещавала колежа „Смит“ и е изучавала английска политика и права на човека, но
прекалено много хора в Пакистан получават образованието си в медресета. Трябва да се
погрижим младото поколение да има възможности и младите да се научат как да живеят
заедно в едно разнообразно общество, каквото е това на Пакистан.

Tomasz Piotr Poręba,    автор. – (PL) Г-н председател, няколко седмици след като
управляващата коалиция в Пакистан едва не рухна, държавата беше разтърсена от
застрелването посред бял ден на губернатора на Пенджаб. Salmaan Taseer беше губернатор
на най-богатата и най-гъсто населена провинция в държавата, беше също така важен политик
от управляващата партия. Той умря, защото имаше моралната сила и смелостта да настоява
за освобождаването на християнката Asia Bibi, която е осъдена на смърт за богохулство.
Неговото убийство, извършено от един от служителите от собствената му охрана, надъхан
с мюсюлмански екстремизъм, не е само още едно нападение над високопоставен политик
в Пакистан и доказателство за отчайващо ниското равнище на сигурността в държавата. То
е главно свидетелство за все по-видимото преминаване на държавата Пакистан към
положение, в което част от въоръжените сили, съдебната система и политическият елит
подкрепят и открито, и тайно, политика на отстъпки по отношение на ислямските
политически и религиозни екстремисти.

Вчера в Парламента проведохме разискване относно преследването на християните. Днес
приемаме резолюция по този въпрос. Струва ми се, че пред г-жа Аштън се разкрива сфера
за дейност и нейната служба следва да окаже дипломатически и политически натиск върху
органите на Пакистан, които най-накрая трябва да започнат да се борят с религиозния
екстремизъм.

Eija-Riitta Korhola,    автор. – (EN) Г-н председател, беше шокиращо, но, за съжаление,
не изненадващо да научим новината, че губернаторът Taseer е бил убит. Аз се познавах
лично с Benazir Bhutto, а министър Shahbaz Bhatti ми е добър приятел. Това, което свързва
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и тримата, е тяхната удивителна смелост да подложат на силна и открита критика
законодателството за богохулството и злоупотребата с него от страна на екстремистки групи.

Правителството на Пакистан наистина е предприело сериозни мерки за подобряване на
положението с правата на малцинствата например чрез отпускане на минимална квота от
държавните постове за тях. Правителството също така е сформирало комисия за
преразглеждане на всички дискриминационни закони, включително закона за богохулството.
Работата обаче още не е приключила. Независимо от взетите няколко основни мерки, докато
съществува правна празнота като тази в настоящия закон за богохулството, която е толкова
голяма, че позволява на терористите и екстремистите да налагат тяхната собствена програма,
ще бъде трудно да се повярва в един истински ангажимент към демокрацията.

Надявам се, че с настоящата резолюция изразяваме нашата постоянна солидарност с
правителството на Пакистан в борбата против тероризма и разпространяването на
екстремизма.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg,    автор. – (PL) Г-н председател, точно преди осем
месеца, на 20 май, Европейският парламент прие резолюция относно религиозната свобода
в Ислямска република Пакистан. Днес тази тема отново се завръща в Парламента, в резултат
на религиозно мотивираната смъртна присъда, издадена за 45-годишната Asia Bibi и
убийството на губернатора на Пенджаб Salmaan Taseer, който беше говорил открито в
нейна защита.

Оказва се, че положението, което описахме преди осем месеца, не само че не се е подобрило,
а още повече се е влошило. Днес в Пакистан всеки може да загуби живота си както заради
така нареченото религиозно богохулство, така и заради свободата на словото – в този случай
публично изявление относно издадена съдебна присъда. Убийството на г-н Taseer показва
пред какво трудно положение сме изправени. В Пакистан съществува толкова голямо
религиозно разделение, че и от двете страни – християни и мюсюлмани – умират хора,
включително представители на местните елити. Публичната подкрепа за изменение на
Наказателния кодекс на Пакистан, и по-специално на Раздел 295-С от него, който предвижда
смъртно наказание за богохулство, може също да бъде свързана с риск от смърт.

Въпреки това ние следва да изискваме смелост от пакистанските политици, и по-специално
от опозицията, например Пакистанската мюсюлманска лига, която блокира правителствената
реформа на кодекса. Ние можем да подкрепим работата на Министерството на малцинствата
и да помогнем на правителството на министър-председателя Gilani във въпроси като
подобряване на качеството на журналистиката и медийното отразяване и стандарта на
образователните материали в училищата например. Днес Европейският парламент не се
меси във вътрешните работи на Пакистан, а само обръща внимание върху член 20 от
конституцията на Пакистан от 1973 г. и свободата на словото, която тя гарантира.

Marie-Christine Vergiat,    автор. – (FR) Г-н председател, бих искала да започна изказването
си с това, че прочетох с голям интерес общата резолюция относно Пакистан, и по-специално
относно убийството на губернатора Taseer. Тя представлява странна противоположност
на резолюцията относно християнските малцинства, която беше приета тази сутрин.

Ние сме поели ангажимента, или се надявам че е така, да защитаваме свободата на изразяване
на мнение, на съвестта и религията. Това, което трябва еднакво силно да ангажира
вниманието ни, са всички, които стават жертва на преследване поради техния избор на
религия, включително когато решат да сменят религията си, а също така и когато не вярват
в Бог.
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Ако искаме да се преборим с фундаментализма, от какъвто и вид да е той, ние трябва да се
отнасяме по еднакъв начин с всички жертви на фундаментализма. Никоя религия не е и
никога не е била неуязвима за това, което ще нарека нетърпими религиозни уклони. Нека
само си припомним за масовото избиване на американски индианци в региона на Карибския
басейн и в Латинска Америка. Нека си припомним за печалните времена на Кръстоносните
походи, Инквизицията или религиозните войни между католиците и протестантите. Да не
забравяме за антисемитизма, който доведе до такива опустошителни последици през XX
век и който продължава да съществува в повече или по-малко латентно състояние в редица
държави-членки на ЕС.

Всяка религия има своя собствена форма на фундаментализъм и първите му жертви често
са умерените поддръжници на същите тези религии. От тази гледна точка убийството на
губернатора на Пенджаб Salmaan Taseer е класически пример. Човекът беше убит, защото
беше модел на търпимост и защото се осмели да осъди действащите в държавата закони за
богохулството и злоупотребата с тях от страна на някои екстремистки групи в случаи като
този на Asia Bibi – християнка, осъдена на смърт за богохулство, съгласно Наказателния
кодекс на Пакистан.

Още по-неприемливо е възхвалата на неговото убийство от страна на фанатични групи. Нека
не забравяме, че законът за богохулството се прилага основно по отношение на мюсюлманите,
че той засяга всички религиозни малцинства и по-специално жените, но също така
профсъюзни активисти, журналисти и адвокати и хората от всички тези групи често са
лишавани от основните им свободи, ако не и принуждавани да се крият.

Ето защо е време Комисията и Европейската служба за външна дейност да променят
политиката си и бих искала Вие, г-н член на Комисията, да предоставите точна оценка на
споразумението с Пакистан относно демокрацията и правата на човека и бих искала Тунис
да ни бъде като поука, да бъде като поука за Вас.

Jean Lambert,    author. – (EN) Г-н председател, мисля, че всички искаме да изразим нашите
съболезнования на семейството и приятелите на губернатора на Пенджаб Salmaan Taseer,
назначен от правителството на Пакистан. Ние си спомняме неговата открита подкрепа за
Asia Bibi – позиция, за която той знаеше, че е спорна и че наистина е опасна.

Ние с право сме разстроени от неговото убийство и от реакцията на част от населението на
Пакистан към този акт, но също така не трябва да забравяме, че много хора са го оплакали
и са го направили открито, публично. Това е акт, който трябва да приветстваме, като
например действията, предприети от медийния регулатор срещу някои медии по отношение
на отразявания от тях предполагаем убиец.

Както знаем обаче, законът за богохулството в Пакистан подлага на риск живота на
пакистанските граждани – мюсюлмани, християни и други като тях, както посочиха много
оратори този следобед. Знаем, че установената в Пакистан демокрация е млада, че държавата
е изправена пред конфликт по границите си, че неотдавна претърпя опустошително
наводнение, както и земетресение тази седмица. Знаем, че правителството се бори, но също
така разбираме, че то се нуждае от нашата подкрепа по отношение на развиващата се
демокрация в Пакистан и не на последно място в политическата битка срещу екстремизма
и за всеобщи права на човека, и нашата роля като членове на демократичен парламент е да
подкрепяме всички онези, които работят за положителната промяна, и да им дадем правото
да бъдат чути, което други им отказват.
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Ние също така изискваме действия от правителството на Пакистан не на последно място да
премахне резервите си относно Международния пакт за граждански и политически права,
който държавата подписа с много резерви, и ние настойчиво призовахме за това по време
на неотдавнашното посещение на нашата делегация в Пакистан. Искаме също така те да
продължат да полагат усилия за изменение на закона за богохулството, защото той повече
се нарушава, отколкото да се използва правилно.

Tunne Kelam,    от името на групата PPE. – (EN) Г-н председател, всички ние решително
осъждаме бруталното убийство на губернатора на Пенджаб, извършено на 4 януари.
Убийството е извършено по повод на това, че г-н Taseer се е противопоставил на прословутия
закон за богохулството, който е правна обосновка за преследването и потискането на другите
религиозни групи.

Изразявайки нашата тревога относно засиленото влияние на екстремистите в Пакистан, ние
също така разбираме, че умерените мюсюлмани и пакистанското правителство, един от
влиятелните членове на което беше г-н Taseer,претърпяха тежка загуба и ние им поднасяме
нашите съболезнования.

Обезпокоени сме от факта, че младите адвокати възхвалиха убиеца, но също отбелязваме,
че огромното мнозинство от пакистанското общество осъжда убийството. Важен момент
е, че влиятелни религиозни органи призоваха за изменение на закона на богохулството, а
това също е и наше искане. Желаем на пакистанските органи голям успех в засилване на
техните усилия за борба с екстремизма в държавата.

Mitro Repo,    от името на групата S&D. – (FI) Г-н председател, в основата си убийството
на Salmaan Taseer отразява религиозната нетърпимост, която преобладава в пакистанското
общество. Taseer беше един от онези рядко срещани хора, които дръзнаха да говорят открито
против пакистанския закон за богохулството. Той беше поискал от президента да отмени
смъртната присъда за богохулство на християнката Asia Bibi и също така я беше посетил в
затвора. Съдбата на гражданин, който се противопостави на несправедливостта, е сурова и
жестока в днешен Пакистан. Дали съдбата на Asia Bibi ще бъде същата, ако тя бъде
помилвана? И нея ли ще убият?

Защо не се запитаме дали държава като Пакистан трябва да се радва на облагите в търговията,
които предлага Европейският съюз. Парламентът трябва да направи зачитането на правата
на човека основен елемент в случаите, когато Европейския съюз обсъжда регламента относно
спешното автономно въвеждане на търговски преференции по отношение на Пакистан.

Kristiina Ojuland,    от името на групата ALDE. – (EN) Г-н председател, убийството на
губернатора Salmaan Taseer не е само лична трагедия, а е трагедия за демокрацията в
Пакистан.

Всички гибелни инциденти и случаи, изложени в резолюцията, взети заедно, представляват
заплашителен знак за нежеланието на пакистанското общество да се придвижва към
секуларизация и за появата на религиозен екстремизъм.

Как може Пакистан дори да нарича себе си демократичен, при положение че свободата на
религията, която е гарантирана от конституцията, се пренебрегва напълно чрез прилагане
на закона за богохулството, на който покойният Salmaan Taseer толкова много се
противопоставяше.

Бих искала Европейският съюз да обмисли последиците от прилагането на такива нечовешки
закони върху отношенията с Пакистан. Пакистан би спечелил в много отношения от отменяне
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на закона за богохулството и на наказанията, налагани въз основа на този закон. Очаквам
също така правителството на Пакистан да засили мерките, които е взело за борба с
разпространяване на брутален екстремизъм.

Насилието поражда насилие и аз съм уверена, че Пакистан не може да си позволи да се
стигне до тотална гражданска война с екстремистки групи като талибаните.

Ryszard Czarnecki,    от името на групата ECR. – (PL) Г-н председател, отново
разговаряме за Пакистан и отново сме изправени пред проблем и политическо убийство.
Ние наистина обсъждаме повторно този въпрос. Преди няколко месеца имаше резолюция
относно Пакистан. Проблемът отново се върна и е един вид щекотлив въпрос. Считам, че е
необходимо да се каже нещо относно неприемливата търпимост, която се показва на
мюсюлманските имами, отправящи публични призиви в Пакистан – например в Пешавар
– за убийства, като предлагат, например парична награда за извършителите. Имало е такива
случаи, а пакистанските органи не са реагирали. Трябва ясно да се каже, че в известен смисъл
тяхното бездействие и липса на реакция означава, че те споделят отговорността за тези неща.

William (The Earl of) Dartmouth,    от името на групата EFD. – (EN) Г-н председател,
искам да направя лично изявление. Аз прекарах много време със Salmaan Taseer, когато и
двамата бяхме на двадесетина години. Ние наистина бяхме приятели. Salmaan ми писа,
адресирайки писмото до Парламента, за да ме покани като личен гост в къщата на
губернатора на Пенджаб. Писмото пристигна след неговото убийство.

Salmaan беше човек с чар, лично обаяние и висока интелигентност. Той беше представител
на най-добрата традиция в Пакистан – истински вярващ мюсюлманин, но по никакъв начин
фундаменталист. Както вече беше казано, Salmaan твърдо подкрепи една християнска дама,
осъдена на смърт съгласно законите за богохулството. Salmaan плати за тази подкрепа с
живота си. Това беше политическо убийство.

Пакистан е не само голяма, развиваща се държава, а и държава, разполагаща с над 20 ядрени
бойни глави. Аз дойдох тук днес преди всичко да изразя дълбоката си скръб, но, трябва да
призная, и своята тревога – тревогата на всички нас – за Пакистан.

Thomas Mann (PPE).   – (DE) Г-н председател, насилствената смърт на губернатора на
Пенджаб Salmaan Taseer, който винаги защитаваше религиозната търпимост, показва
засилването на екстремистките сили пред целия свят. Десетки хиляди хора демонстрираха
по улиците след това зверство, но не в знак на протест срещу убийството, а в подкрепа на
лицето, което го е извършило. Г-н Taseer говореше открито и разпалено против законите
на богохулството, които предвиждат смъртна присъда за богохулниците. Съвсем неотдавна,
както някои от моите колеги вече споменаха, християнката Asia Bibi беше осъдена на смърт
за предполагаема обида срещу пророка Мохамед.

Като член на Пакистанската народна партия с умерени възгледи Salmaan Taseer беше един
от тези, които надигаха най-силно глас срещу екстремизма. Неговата смърт отслабва
правителството, което вече се бори за политическо оцеляване след оттеглянето на
коалиционния партньор. В Пакистан, чието население е 160 милиона души, има само
3 милиона християни. Каква ли съдба очаква това винаги кротко малцинство?

Тук Европа трябва да се намеси и делегацията за връзки с държавите от Югоизточна Азия,
на която аз съм заместник-председател, ще продължи да оказва пълна подкрепа на
движението за права на човека. Това убийство трябва да бъде щателно разследвано и
извършителят и хората, която стоят зад него, трябва да бъдат дадени под съд.
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Justas Vincas Paleckis (S&D).   – (LT) Г-н председател, да, положението в Пакистан е
особено сложно както поради вътрешни, така и поради външни фактори, и затова събития
като политическо убийство по религиозни причини, и то на толкова важна личност,
незабавно разтърсват цялата държава и обществото. След подобни сътресения събитията в
държавата могат да взимат опасен обрат към засилване на религиозния фанатизъм и
ограничаване на правата на човека. Нашата резолюция следва да помогне да се гарантира,
че въпреки това е налице различен ход на събития и че дори в тази ситуация пакистанското
правителство все пак може да намери сили, за да продължи да бъде опора за правата на
човека и да се противопоставя на религиозния фанатизъм. Ние трябва да предоставим
значителна подкрепа за тези мерки, а също така, несъмнено, и за независимостта и защитата
на съдебната система в сложни случаи относно богохулството.

Csaba Sógor (PPE).   – (HU) Г-н председател, аз изразих твърдата си подкрепа в няколко
случая, когато се стигна до предприемане на решителни действия в защита на правата на
човека в отношенията на ЕС с трети държави. Правя го отново във връзка със събитията,
които се случват в Пакистан, тъй като такава позиция предава посланието, че Европа не
изоставя тези, които надигат глас в подкрепа на търпимостта, свободата на религията и
равното третиране на малцинствата. Ние добре знаем, че в много държави християните са
подложени на преследване. Не само в Пакистан ще се нуждае от лидери като покойния
Salmaan Taseer. По тази причина Европейският съюз трябва да се възползва от всяка
възможност да посочва единодушно значението на общите ценности чрез Европейската
служба за външна дейност. Една такава обща ценност е свободата на религията. Ако не
говорим открито против зверствата, извършвани срещу християните или други религиозни
общности, то ние не приемаме на сериозно и нашата собствена вяра.

Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE).   – (IT) Г-н председател, г-н член на Комисията,
госпожи и господа, Европа не може да остане безсилна в лицето на това, което се случва в
Пакистан. Убийството на губернатора на Пенджаб г-н Taseer е трагичен и ужасен акт в
обстановка, която изключително много се е влошила през последните няколко месеца.

Разделението между християните и мюсюлманите става все по-очевидно, а законът за
богохулството се корени в много актове, които нарушават основните свободи. Всеки, който
се противопостави или само изрази неодобрението си към това правило, както направи
губернаторът на Пенджаб, е потискан.

Губернаторът е мъртъв заради умерените си възгледи, заради смелостта си да изрази
несъгласие с това и други правила, които нарушават основните свободи. Ето защо, ако не
успее да предприеме ясни и решителни действия, Европа рискува да остави в изолация
борещите се храбро за нещо, което ние следва да подкрепим.

Pino Arlacchi (S&D).   – (EN) Г-н председател, само няколко критични думи относно
начина, по който някои части от европейското общество, а също и някои групички сред
членовете на Парламента, се отнасят към Пакистан и към неговата борба срещу тероризма.

Аз виждам толкова много жестоки нападки срещу Пакистан и незачитане на усилията,
които пакистанското правителство и гражданското общество полагат срещу екстремизма.
На всеки трябва да бъде много ясно, че 90 или повече процента от пакистанския народ са
против тероризма и че плащат много висока цена за това.

Смъртта на губернатора Salmaan Taseer беше осъдена от преобладаващото мнозинство от
хората, а също и от най-видните религиозни учени. Умерените мюсюлмани и всички
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правителствени органи също претърпяха голяма загуба и всеки трябва напълно да признае
това.

Anneli Jäätteenmäki (ALDE).   – (FI) Г-н председател, свободата на религията е едно от
основните права на човека. Въпреки това, то почти всекидневно е нарушавано по света. Това
не е нищо друго освен жестока нетърпимост.

Законът за богохулството води началото си от времената на военната диктатура в Пакистан
през 80-те години. Неприемливо е законът да бъде използван за преследване на религиозни
малцинства и за осъждане на десетки хора на смърт всяка година. Европейският съюз трябва
да действа решително и последователно, за да убеди пакистанските органи да отменят
въпросния жесток закон.

Charles Tannock (ECR).   – (EN) Г-н председател, когато губернаторът Salmaan Taseer
беше погребан, на мен ми се стори като че ли всякаква надежда за умерен и стабилен
Пакистан беше погребана заедно с него. Отвратителното убийство на един всеотдаен и
просветен държавен служител беше предизвикано от неговата подкрепа за изменението на
драконовските пакистански закони за богохулството. По-специално, той защити християнка,
която очаква да бъде екзекутирана – можете ли да повярвате – след като е била осъдена за
опозоряване на исляма.

Ние в Парламента дълго време призоваваме за реформиране или премахване на тези ужасни
закони за богохулството, които често се цитират и използват срещу религиозните малцинства
в Пакистан. Извършеното убийство подчертава нарастващото радикализиране на
пакистанското общество. Ако беше жив днес, Jinnah щеше да бъде потресен.

Само неколцина от политиците се осмелиха да последват водачеството на Salmaan Taseer
и предложението му за реформиране на законите на богохулството, а сега дори още по-малко
от тях ще могат да го направят. Те ще се страхуват. Вместо това яростните радикали и
фанатици – включително, страхувам се, и водещи юристи – възхвалиха убиеца и призоваха
за неговото освобождаване. Те изглежда печелят битката на идеи в Пакистан. В резултат на
това вътрешният тероризъм процъфтява, на което отново станахме свидетели миналата
седмица.

Може ли при това положение ЕС да поддържа стратегически отношения с държава, която
е толкова нестабилна, и особено като се имат предвид нашите щедри отстъпки в търговията
и помощта?

Seán Kelly (PPE).   – (EN) Г-н председател, ние обсъждаме двойна трагедия: първо,
екзекуцията на невинен човек и второ, това, че е извършена от лице, което е трябвало да се
грижи за него – неговият телохранител. Съпричастен съм и съчувствам по-специално на
неговото семейство, защото преди една седмица бяхме свидетели на нещо подобно,
извършено при различни обстоятелства, когато красиво 27-годишно момиче от Ирландия,
прекарващо медения си месец на Мавриций, беше убито в собствената й баня, след като
заварила неочаквано хора от персонала, които ограбвали стаята й. Обстоятелствата са
различни, но резултатът е същият – мъртъв невинен човек.

Освен това преди няколко седмици аз участвах в делегацията ЕС-САЩ в Америка, където
се срещнахме с министъра на външните работи на Пакистан, който ми направи впечатление
на много разумен, здравомислещ и справедлив човек. Той подчерта, че религията е свързана
с търпимост и ние трябва да се опитаме да предадем това послание на екстремистите и
фундаменталистите.
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Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Г-н председател, особено тревожен момент относно
убийството на губернатора на Пенджаб Salmaan Taseer е обстановката, в която е извършен
този насилствен акт.

Фактът, че убийството беше извършено с тайното одобрение на пакистанските духовни
водачи и с подкрепата на местните юристи, означава, че в пакистанското общество се
толерира убийство, основано на религиозна нетърпимост. Пакистанските закони за
богохулството създават възможност за преследване на религиозните малцинства със заплаха
за смъртно наказание, както се случи с Asia Bibi – майка на пет деца, която очаква
наказанието си в затвора.

Ето защо ние наистина не можем да останем безучастни към случващото се. Нашият натиск
върху пакистанската администрация е съвсем основателен и аз очаквам подобна реакция
от страна на всички свободни и демократични сили по света. Не можем днес, през третото
хилядолетие, да понасяме средновековно брутално поведение като това, което демонстрират
потисниците, злоупотребявайки с религията.

Csanád Szegedi (NI).   – (HU) Г-н председател, госпожи и господа, на първо място, трябва
да посоча, че положението в Пакистан е доста обезпокоително не само във връзка с този
случай, но и изобщо. Проблемите на Пакистан не трябва да се разглеждат като нещо далечно,
тъй като ние добре знаем, че проблеми, възникващи във вътрешните райони на Азия, било
то икономически, етнически или дори въпроси на имиграцията, рано или късно ще се
разпространят и ще достигнат до Европейския съюз. Затова съществува съвсем реална
необходимост от това да се заемем с въпроса относно Пакистан. Пакистан носи тежестта на
два проблема: от една страна, неспирните нападения от страна на Афганистан и Индия, и,
от друга страна, най-важният за нас въпрос на настоящото заседание – мюсюлманските
екстремисти, чиято жертва стана и Salmaan Taseer. По тази причина аз искам от Европейския
парламент да увери Пакистан в нашата подкрепа, за да може това положение да приключи
възможно най-скоро по най-задоволителен начин.

Monica Luisa Macovei (PPE).   – (RO) Г-н председател, убийството на губернатора Salmaan
Taseer – всеотдаен радетел за търпимост и права на малцинствата в Пакистан – говори за
нарушаване на правата на човека в големи мащаби. Съгласно закона, упражняването на
правото на изразяване на мнение и на изповядване на религия в Пакистан се наказва с
лишаване от свобода или със смърт. Salmaan Taseer заплати с живота си, защитавайки не
само свободата на изповядване на религия, но свободата и живота на другите. Ние трябва
да подкрепим тези, които се борят смело и рискуват живота си за правата на човека и
демокрацията. Настоятелно призоваваме органите на Пакистан да накажат престъпниците
и техните съучастници и да отърват държавата от законите на богохулството.

Gerard Batten (EFD).   – (EN) Г-н председател, убийството на губернатора Salmaan Taseer
наистина е брутално и трагично престъпление. Той очевидно беше убит от ислямски
екстремист, защото насърчаваше извършването на промени в закона за богохулството.
Извършеното убийство е трагедия за Пакистан, но какво означава това за Запада?

Вместо да направим всичко по силите си, за да се преборим с ислямския фундаментализъм,
който пуска все по-дълбоки корени в Европа, ние го укротяваме и умиротворяваме. Сега
законите на Шариата се признават в някои съдилища в Обединеното кралство. Има вътрешни
градски райони, в които законите на Шариата де факто са в сила. След като създаде Ренесанса,
Просвещението, Индустриалната революция и чудесата на съвременната епоха на науката,
Европа клекна пред една идеология от VI век.
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Правителствата се страхуват да й се противопоставят поради политическа коректност и
икономическата сила на някои ислямски държави. Ние трябва да подкрепяме умерените
и прогресивни елементи в държави като Пакистан, но преди всичко е необходимо да заявим,
че законите на Шариата и ислямският фундаментализъм нямат място в модерните държави
на Запада, където управлява либералната демокрация.

Cristian Dan Preda (PPE).   – (RO) Г-н председател, първо, бих искал да кажа, че от своя
страна аз осъждам бруталното убийство на губернатора на провинция Пенджаб. Той беше
видна фигура в политическия живот на Пакистан и беше известен с неговата смела борба
против екстремизма, нетърпимостта и фанатизма. Преди няколко месеца аз подкрепих
необходимостта от неотложно преразглеждане на разпоредбите относно престъпленията
срещу религиите в така наречените „закони за богохулството“.

Бих искал да напомня, че възможностите за злоупотреба, съдържащи се тези закони, създават
атмосфера на нетърпимост, която насърчава насилие на основата на религията, като
същевременно поощрява дискриминацията, сплашването и преследването на религиозните
малцинства. Случаят Asia Bibi, който всъщност завърши с убийството на губернатора Taseer,
е символичен в това отношение. Считам, че пакистанските органи трябва да демонстрират
с действия заявения от тях ангажимент за борба против екстремизма в държавата чрез
премахване на законите за богохулството. Ето защо аз бих искал да призова отново гласовете
на разума в Пакистан – призив, който беше отправен първо от дъщерята на покойния
губернатор на Пенджаб Shehrbano Taseer.

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Г-н председател, бих искал да започна, като изразя
съчувствието си на гражданите на Пакистан и скръбта си за загубата на толкова важна
политическа фигура като Salmaan Taseer.

Аз съм разтревожен от факта, че хора с различни убеждения и религиозни групи,
включително християните, продължават да бъдат обект на преследване в държавата. Такъв
е примерът с всеизвестния случай с жената, която, въз основа на законите на Шариата, въз
основа на закон относно богохулството, всъщност я очаква екзекуция. Фактът, че в
пакистанските служби за сигурност продължават да съществуват ислямски екстремистки
елементи не спомага за стабилността на държавата и категорично подкопава доверието в
държава, управлявана от законите на една правова държава. Надявам се, че там процесът
на реформи ще продължи и затова искам да призова всички политически сили, включително
религиозните институции, да осигурят по-голяма подкрепа за въздържаността, търпимостта
и взаимното уважение между общностите.

Michael Gahler (PPE).   – (DE) Г-н председател, Пакистан в много отношения е нестабилна
държава. Нестабилна е политически, защото правителството не е достатъчно силно да
проведе ефективно неговия умерен курс на политическа и икономическа стабилизация и
защото настъплението на армията срещу екстремистите в граничните райони всъщност води
до засилване на съпротивата. То е икономически нестабилно, тъй като всеобщата финансова
криза и унищожителните наводнения върнаха държавата с няколко години назад в
развитието й. То е нестабилно в социално отношение, защото социалните структури не
успяха да се развият през десетилетията по начин, който да даде възможност на големи
сектори от обществото да вземат участие в икономическото развитие.

Ние в Европейския съюз трябва да влезем в диалог с политическата класа там, за да подкрепим
признаването на факта, че е необходима основна икономическа и социална промяна, за да
може на хората да бъдат предложени възможности, които обещават повече, отколкото
алтернативите на екстремизма и фундаментализма.

113Разисквания на Европейския съюз -BG20-01-2011



Bernd Posselt (PPE).   – (DE) Г-н председател, най-омразните и насилствени режими
познати някога, са били антирелигиозните режими на якобинците, нацистите и комунистите
в Европа. По тази причина аз считам, че не е полезно г-жа Vergiat да напада религиите така
унищожително. Остава обаче фактът, че с религиите често се злоупотребява за идеологически
цели, срещу което ние трябва да се борим. Такъв например е случаят с Пакистан.

От друга страна, ние следва да помним, че Пакистан беше създаден на основата на религиозни
критерии при разделянето на Индия. Пакистан е държава без история, но създадена като
мюсюлманска държава от британските колониални сили, при изтеглянето им от региона.
Ето защо ние трябва да разберем, че това е ислямска държава. Въпреки това трябва да
настояваме държавата да бъде организирана в дух на търпимост и свободата на религията
да бъде подкрепена. Отношението към християните трябва да бъде изпълнено с повече
уважение, отколкото досега, и ЕС е необходимо да покаже по-голяма енергичност в ролята
си на защитник на тази група. В крайна сметка, ако Европа не се застъпи за християните по
света, кой ще го направи?

Sari Essayah (PPE).   – (FI) Г-н председател, много от нас казаха, че Salmaan Taseer е бил
човек, който и на думи, и на дела се е застъпвал за уязвимите – жените и представителите
на религиозните малцинства. Той най-общо се е борил срещу несправедливостта. Taseer е
бил поддръжник на демократичната държава и е говорил открито срещу суровите закони
на богохулството, заявявайки, че те са създадени от хората и затова могат да бъдат изменени
от тях.

Няколко души вече се изказаха за това колко енергично той е защитил осъдената на смърт
християнка и се е опитал да постигне отмяна на присъдата й. Всички тези дела в името на
справедливостта станаха причина за неговата гибел. Европейският съюз трябва да подкрепи
силите в Пакистан, които търсят реформи, защото не всички там подкрепят
фундаменталистите. Затова в своята външна политика ЕС следва да обмисли мъдро своята
позиция относно положението в Пакистан.

Щефан Фюле,    член на Комисията. – (EN) Г-н председател, настоящото разискване е
още едно доказателство за това, че Европейският съюз е дълбоко възмутен от бруталното
убийство на губернатора на провинция Пенджаб в Пакистан Salmaan Taseer, извършено
на 4 януари в Исламабад. Върховният представител на Съюза по въпросите на външните
работи и политиката на сигурност Аштън решително осъди убийството в изявлението си
от 4 януари. Тя настоятелно призова пакистанските органи да изправят пред съда
извършителите на престъплението. Това убийство предизвиква особена скръб, тъй като, въз
основа на наличната информация, то е свързано с откритата защита от страна на г-н Taseer
на християнката Asia Bibi, която е била осъдена на смърт съгласно съмнителни обвинения
в богохулство.

Трябва да се отбележи, че на 12 ноември 2010 г. върховният представител на Съюза по
въпросите на външните работи и политиката на сигурност Аштън изрази дълбока тревога
относно смъртната присъда, издадена на г-жа Asia Bibi. Тя призова Пакистан да отмени
смъртното наказание и да спазва правата на човека, както е гарантирано от международните
конвенции, по които държавата е страна.

Европейският съюз многократно е повдигал въпроса за непрекъснатото прилагане на законите
за богохулството пред правителството на Пакистан като част от диалога за правата на човека.
Ние съзнаваме факта, че в настоящата си форма законите за богохулството са открити за
злоупотреба и често се прилагат срещу религиозните малцинства. Знаем също така, че
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фалшиви обвинения се използват като средство за уреждане на лични спорове или за лична
облага.

Ние бяхме окуражени от по-ранните мерки, предприети от правителството на Пакистан в
опит да измени по-спорните аспекти на законите. Разбира се, за предпочитане е законите
за богохулството да бъдат напълно отменени. Жалкото е, че в случая с убийството на
г-н Taseer имаше широка обществена подкрепа за убиеца. Разтревожени сме от факта, че
религиозни мюсюлмански декрети са издадени не само срещу г-н Taseer, но също и срещу
други обществени лица, говорили открито за реформа на законите за богохулството. Не
трябва да се позволява безнаказано подклаждане на омраза и насилие.

Правителството на Пакистан има отговорността да защитава своите граждани и ние
разчитаме, че то ще направи всичко възможно да гарантира тяхната безопасност. Изказват
се опасения, че убийството на г-н Taseer е отражение на засилващият се екстремизъм и
нетърпимост в Пакистан. Ние трябва да сме готови да посрещнем положението и внимателно
да обмислим как да реагираме, съзнавайки факта че правителството и демократичните
институции на държавата по-общо продължават да бъдат изправени пред заплашителни
предизвикателства. Нека да бъда съвсем ясен: няма друга алтернатива, освен да продължим
да помагаме за укрепването на демократичните сили в гражданското общество на Пакистан.

Конституцията на Пакистан изрично защитава правата на малцинствата и, съответно,
правителството трябва да се справи с екстремизма не само в граничните райони, но и по
улиците на пакистанските градове. В нашето сътрудничество за развитие трябва да наблягаме
постоянно на образованието и е необходимо да се направи повече за насърчаване на
търпимостта в образователната система, особено по отношение на малцинствата. Съвсем
наясно сме с уязвимото положение на лицата от религиозните малцинства в Пакистан –
това не се отнася само до християните, но също така до индусите, шиитите, общността
Ахмади и други. Европейският съюз трябва да защитава тяхната обща кауза, а не тази на
някоя отделна група или религия, тъй като това би помогнало на онези, които искат
разделението между християните и мюсюлманите да се задълбочи.

Ние ще продължим да насочваме вниманието си към необходимостта да се защити напълно
правото на свобода на религията на всеки човек в Пакистан или навсякъде другаде.

Председател.   – Разискването приключи.

Гласуването ще се проведе скоро.

Писмени изявления (член 149)

Cristian Silviu Buşoi (ALDE),    в писмена форма. – (EN) Аз бих искал да изразя дълбокото
си възмущение от убийството на губернатора на провинция Пенджаб в Пакистан Salmaan
Taseer, извършено на 4 януари 2011 г., поради това, че е говорил открито против
пакистанския закон против богохулството. Според ценностите на нашите западни общества
убийството се счита за най-лошото единично престъпление. Затова е трудно да се разбере
как някой може да извърши убийство като форма на репресивна мярка. Свободата на съвестта
и свободата на религията са толкова важни, колкото и свободата на словото, което може
да доведе до противоречия между тези свободи. Въпреки това, всякакво определение от
страна на правителствата за това какво следва да се счита за богохулство е неприемливо
ограничаване на свободата на словото. Едно модерно общество следва да счита за законни
всички лични мнения, изразени по безобиден начин. Освен това, ако Пакистан ще става
общество на търпимостта, такива варварски актове, мотивирани от религиозен
фундаментализъм, следва да бъдат осъждани. Този инцидент ни напомня още веднъж, че
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свободата на словото продължава да отсъства в някои региони на света. Като се има предвид
историята на неговата страна, Salmaan Taseer е имал смелостта да говори открито против
закона на богохулството и в подкрепа на свободата на словото. Може да се съжалява, че в
крайна сметка това е струвало собствения му живот.

11.2. Бразилия: екстрадиция на Cesare Battisti

Председател.   – Следващата точка е разискването относно шест предложения за резолюция
относно Бразилия: екстрадиция на Cesare Battisti (2) .

Mara Bizzotto,    автор. – (IT) Г-н председател, госпожи и господа, в международното
право политически бежанец е всяко лице, което поради страх от преследване по причина
на неговия расов или етнически произход, религия, националност, принадлежност към
определена социална група или политически убеждения се намира извън страната, на която
е гражданин.

Cesare Battisti не е политически бежанец. Независимо от прикритието, предлагано му от
Франция в продължение на много години, ние говорим за масов убиец, който е извършил
или е поръчал четири убийства и който се е скрил под претекст, че участва в политическа
борба, за да избегне доживотна присъда. Срамно е, че велика страна като Бразилия отказва
да екстрадира ненаказан престъпник, като му предлага статут на политически бежанец.
Италианските органи и преди всичко роднините на жертвите настояват този престъпник
да бъде даден под съд.

Изправен пред арогантността на президента Лула в отказа му на екстрадиция, ЕС не може
да остави италианското правителство само. Европа трябва да използва всички
дипломатически инструменти, с които разполага, за да гарантира, че г-н Battisti ще бъде
предаден на Италия, дори с цената да заплаши с временно прекратяване на споразумението
за сътрудничество с Бразилия.

Anneli Jäätteenmäki,    автор. – (FI) Г-н председател, една от предпоставките за
върховенството на закона и демократичното общество е зачитането на независимостта на
съдебната власт и законността на нейните решения. Всяко лице заслужава правото на
справедлив процес и решението на един независим съд следва да се признава.

В този случай бразилският Върховен съд реши да позволи екстрадицията на г-н Battisti. В
Италия всички решения във връзка с искането за екстрадиция са взети по съответния правен
ред. Европейският съд по правата на човека не разгледа жалбата. С други думи, случаят е
решен.

Сега бразилските органи трябва да действат, за да гарантират, че законът се прилага, и да
екстрадират г-н Battisti. Моята група се надява, че Европейската служба за външна дейност
ще направи всичко по силите си да гарантира върховенството на съдебната система и на
закона.

Raül Romeva i Rueda,    автор. – (ES) Г-н председател, истината е, че аз направих опит да
скрия своето безпокойство относно този въпрос и положението, тъй като съм искрено
убеден, че сме изправени пред важен проблем. Той обаче засяга както Италия, така и
Бразилия, и има много форуми, на които считам, че трябва да се заемем с него. Въпреки това

(2) Вж. протокола.
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аз не съм убеден, че настоящият форум, който е за обсъждане на резолюции относно
нарушения на правата на човека по света, е подходящият.

Казвам това с най-голямо уважение и от самото начало заявявам своята пълна солидарност
с всички жертви на тероризма навсякъде по света, не само в този район. Казвам го с оглед
да поощря общо размишление за това как такива въпрос приключват с обсъждане на сесията
в четвъртък следобед, когато, и аз подчертавам във връзка с това, е налице положение sub
judice, при вече поставена за разглеждане резолюция.

За моята група е трудно да подкрепи настоящото положение и по тази причина ние се
считаме длъжни да се въздържим. Подчертавам това не защото съдържанието или въпросът
не заслужават размишление, а само защото считаме, че сега не е времето или мястото да го
правим.

Roberta Angelilli,    автор. – (IT) Г-н председател, госпожи и господа, чрез настоящата
резолюция ние призоваваме европейските институции да играят роля в утвърждаването на
правото на справедливост и законност при изпълнение на техните дипломатически функции.

Днес Европейският парламент призовава твърдо и ясно Хартата на основните права да не
бъде считана само за сборник от документи и на гражданите да не се гледа само като на
потребители на общия пазар, а като на носители на неотменими и непрехвърляеми основни
права. Роднините на жертвите на Cesare Battisti – който е убил четирима души, порядъчни
и трудолюбиви хора, в безсмислена кървава баня пред техните семейства и деца – вчера
дойдоха тук изпълнени с доверие.

Г-н член на Комисията, пламенно и подкрепени от силата на закона ние разчитаме на всички
да изиграят ролята си и в последните няколко секунди бих искала да помоля моите колеги
да посветят минута за размишление в памет на жертвите.

David-Maria Sassoli,    автор. – (IT) Г-н председател, госпожи и господа, днес ние сме в
Парламента, за да си припомним, че Европейският парламент и демократичните институции
трябва да защитят и подкрепят роднините на жертвите на тероризма и да проявим чувството
на справедливост, което изисква европейското обществено мнение.

В предложението за резолюция, което сме внесли и за което скоро ще гласуваме, ние
посочваме, че отношенията между Бразилия и Европейския съюз се градят на взаимно
признаване и зачитане на принципите на правовата държава и на основните права. Затова
не съществуват никакви въпросителни във връзка с приятелските ни отношения с Бразилия.

Бих искал да посоча, че в Италия подсъдимият Cesare Battisti е признат за виновен за четири
убийства. Макар и беглец, г-н Battisti получи правното уверение по отношение на неговите
съдебни процеси – всички от които са проведени в присъствието на адвоката за защита на
обвиняемия – че италианската съдебна система е следвала логичния и естествен ход, като
е минала през всички съдебни нива и че е получил две доживотни присъди.

Г-н председател, дори Франция, където Cesare Battisti е избягал преди това, реши през
2004 г. да приеме искането на Италия за екстрадиция, признавайки неговите престъпления
и съответните присъди, тъй като Cesare Battisti е престъпник, който трябва да бъде подведен
под отговорност. Трудно е да се разбере непоследователното поведение на Бразилия, не
само защото бразилските органи не са го признали официално за политически бежанец,
което е една от причините за временно прекратяване на двустранното споразумение между
Италия и Бразилия относно екстрадицията.
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Ето защо решението на Върховния съд изглежда неразбираемо за семействата на роднините
и за по-широката общественост. Г-н председател, ние представяме Европа на правата, и то
правата на всички. Жертвите имат право да знаят, че виновните за такива ужасни
престъпления ще излежават присъдите си в затвори в собствените им държави.

Ryszard Czarnecki,    автор. – (PL) Г-н председател, аз не съм италианец. Гражданин съм
на държава-членка на Европейския съюз и не искам Съюзът да бъде Съюз, който е загубил
всякакво чувство за мярка – Съюз, в който престъпникът се радва на същите права, както и
жертвите на престъпленията и техните семейства. Това е неприемливо. Това е въпрос на
някои елементарни стандарти, и то не само Европейски. Изказвайки се като човек, който
не е силно емоционално ангажиран и който, предполагам, може да наблюдава положението
трезво и обективно, считам, че по този въпрос мога да кажа, че тук малко сме загубили
равновесието, което е немислимо предвид нашите данъкоплатци и гласоподаватели. Считам,
че решението на бразилския Върховен съд е неразбираемо и ще бъде неразбираемо за всеки,
който се вгледа в него.

Mario Mauro,    от името на групата PPE. – (IT) Г-н председател, г-н член на Комисията,
госпожи и господа, г-н Romeva i Rueda, вчера на една вълнуваща пресконференция, която
се проведе в Парламента, роднините на жертвите на безразборните убийства, извършени
от Cesare Battisti, говориха справедливо и с достойнство, за да поставят още веднъж въпроса
в центъра на трагичните събития.

Това не е въпрос на отмъщение, но трябва да бъдем справедливи. Ето защо, тъй като трябва
да бъдем справедливи, Cesare Battisti следва да бъде екстрадиран и тъй като г-н Battisti
следва да бъде екстрадиран, ние се надяваме, че чрез настоящата резолюция Парламентът
ще може авторитетно и убедително да засили същия този призив – това не е въпрос на
отмъщение, а трябва да бъде раздадена справедливост.

Европейският съюз е политически проект, в който сме обединили нашите ценности и идеали,
за да победим окончателно властта на идеологиите, тоталитарните идеологии, своеволното
насилие и безграничната злина на тероризма. За да осъществим този проект, днес ние още
веднъж енергично искаме: нека да не търсим отмъщение, но нека гарантираме, че ще бъде
раздадена справедливост.

Gianluca Susta,    от името на групата S&D. – (IT) Г-н председател, г-н член на Комисията,
госпожи и господа, всичко се случва толкова често, че интелектуалците или отговорните
институции в някои държави отказват да разберат явлението италиански тероризъм,
изказвайки съмнения относно благонадеждността на нашата съдебна система.

Тъй като това е правното основание за отказа за екстрадиция на Cesare Battisti, ние не можем
да не го отхвърлим. Cesare Battisti, който е човек с неясно минало, е продукт на време, в
което хиляди млади хора – много от които безнадеждно самотни – избраха въоръжената
борба като средство за политическа борба и свършиха с превръщане на тяхната далечна
утопична мечта, в която вярваха, в престъпление. Други държави са преживели подобни
трагедии, но никоя досега не е предложила на главните участници в тях никакви
възможности за реформа, за разлика от Италия, която в борбата си с тероризма наистина
циментира своето чувство за национално единство.

Следователно, подемайки призива на роднините на жертвите, ние искаме Cesare Battisti
да бъде изправен пред италианската съдебна система, която знае как да покаже – тъй като
го е правила в стотици други случаи с бивши терористи, които сега са реинтегрирани в
обществения и гражданския живот – че да бъдеш наказан означава също да се поправиш,

20-01-2011Разисквания на Европейския съюз -BG118



както италианецът Cesare Beccaria е учел Западната правна цивилизация, а не само да бъдеш
сплашван и да си подложен на брутално отношение, от което се страхуват бразилските
органи.

Ilda Figueiredo,    от името на групата GUE/NGL. – (PT) Г-н председател, ние разглеждаме
въпрос, който всъщност не е неотложен, но не липсват теми относно въпроси, които наистина
не търпят отлагане, като хвърлянето в затвора и убийството на член на профсъюз в Колумбия,
репресии и смърт в Хондурас или трагичното положение на окупираните от израелците
територии на Палестина.

Ако искате да говорим за Бразилия, тогава въпрос, който наистина не търпи отлагане, е да
демонстрираме нашата солидарност с хората, засегнати от бурите, които неотдавна
връхлетяха щата Рио де Жанейро, и по-специално градовете Нова Фрибурго, Петрополис
и Тересополис, убиха повече от 700 души, оставиха над 13 000 души без дом и причиниха
неизчислими щети.

Жалко е, че Европейският парламент не е коментирал тази трагедия и не е отправил искане
към Европейската комисията да изрази активната си солидарност с президента на Бразилия
и нейното присъствие и готовност да предостави всякаква необходима помощ. Затова, от
местата си в Парламента, ние поздравяваме новия президент на Бразилия Дилма Русеф за
неотдавнашното й избиране. Ние отправяме нашите чувства на солидарност и дълбоко
съжаление за трагичните последици от бурите, чувства, които достигат до Конгреса на
Бразилия, до семействата, които са жертва на тази трагедия, и до целия народ на Бразилия.

По отношение на представената тук резолюция, ние настояваме, че е необходимо да се
зачитат решенията на законните органи на Бразилия, без натиск от страна на Парламента.
Затова аз предлагам предложението за резолюция да бъде оттеглено, за да се избегне взимане
на незадоволително решение.

(Ораторът се съгласява да отговори на два въпроса, зададени чрез вдигане на синя карта,
съгласно член 149, параграф 8)

Francesco Enrico Speroni (EFD).   – (IT) Г-н председател, госпожи и господа, аз бих искал
да отговоря на колегата, която каза, че имало много други неотложни въпроси за разглеждане
и т.н., само като посоча факта, че за разлика от много други въпроси, които съвсем определено
заслужават нашия интерес, този е неотложен въпрос, който включва не само държава извън
Европейския съюз, но и една вътре в него, и ние също така имаме предвид граждани, които
са убити или осакатени, и които са европейски граждани.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL).   – (PT) Г-н председател, аз вече казах и сега повтарям, че това
не е истински неотложен въпрос. Ние знаем, че законните органи на Бразилия държат
случая под контрол и че италианският гражданин е задържан в Бразилия. Затова казваме,
че Парламентът не трябва да упражнява натиск върху законните органи в Бразилия. Ние
трябва да изчакаме решенията, които те своевременно ще вземат. По отношение на
неотложните въпроси, тук имаме куп въпроси, включително относно Бразилия –
солидарността с жертвите на бурите, които са причинили смъртта на повече от 700 души.

Roberta Angelilli (PPE).   – (IT) Г-н председател, госпожи и господа, аз имам само един
обикновен въпрос към г-жа Figueiredo. Не считате ли, че 30 години – тъй като много години
изминаха, откакто тези хора бяха убити – не са достатъчни, за да изискаме настоятелно
справедливост най накрая?
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Ilda Figueiredo (GUE/NGL).   – (PT) Г-н председател, както вече казахме и сега повтаряме,
г-н председател, работата е как обсъждаме този въпрос. Обсъждаме го във време, през което
би следвало да обсъждаме неотложни въпроси. Дори от изявленията, направени
г-жа Angelilli, става ясно, че е можело да бъде разискван друг път и че все още може да бъде
разискван друг път, но не сега като въпрос, който не търпи отлагане. Неотложна беше нашата
солидарност за 700-те души, които загинаха през последните няколко дни в Бразилия в
резултат на бурите.

Fiorello Provera,    от името на групата EFD. – (IT) Г-н председател, госпожи и господа,
Cesare Battisti не е романтичен герой, както го описаха някои, а е брутален убиец с извършен
в миналото грабеж, който е признат за виновен за убийството на четирима души с изстрели
отзад във врата.

Той несправедливо се е възползвал от доктрината на г-н Митеран относно политическото
убежище и е бил защитаван и идеализиран от някои левичарски настроени френски
интелектуалци. След като е избягал в Бразилия, за да избегне репатриране и затвор, г-н Battisti
е спасен от президента Лула, поради погрешно решение, вероятно взето по политически
причини, без да се обръща внимание на страданието на жертвите и на техните роднини.

Г-жо Figueiredo, искането на Парламента към бразилските органи не се отнася само до
спазване на правни разпоредби и двустранни споразумения, но също така цели да потвърди
принципа, че никаква идеологическа причина не може да оправдае действията на убиец и
никоя държава не може да му гарантира безнаказаност.

Ние никога не трябва да забравяме, че моралната компенсация на жертвите чрез излежаване
на наказание съдържа етична стойност. Това е залегнало в основата на обществения договор,
който крепи всички цивилизовани общности или стремящи се да бъдат такива.

Salvatore Iacolino (PPE).   – (IT) Г-н председател, г-н член на Комисията, госпожи и
господа, 31 години след като беше пролята кръвта на жертвите на варварските убийства,
извършени от Cesare Battisti и неговата банда, случаят още не е забравен.

Болката на роднините на жертвите, които ние чухме вчера на пресконференция в Страсбург,
е истинско доказателство за това. Истина е, че г-н Mastella – тогавашният министър на
правосъдието в италианското правителство, положи големи усилия чрез институционални
действия да даде окончателно заслуженото в случая Battisti.

Днес, заедно с роднините на жертвите, гражданите на Италия и цялата държава,
Европейският парламент, показвайки изключителното си единство с общо предложение
за резолюция, твърдо изисква от друга държава, която е приятел на Европа и на Италия,
незабавната екстрадиция на Cesare Battisti – престъпник и терорист, който е осъден и с две
окончателни присъди, за да се сложи край на този труден и болезнен епизод, проточил се
прекалено дълго.

Carlo Fidanza (PPE).   – (IT) Г-н председател, госпожи и господа, „сам по себе си, той беше
дребен мошеник, но беше умен и също като мен вярваше, че може да стане политик. Хората,
които бяха най-емоционално и физически наранени от престъпленията на неговата банда,
никога не са искали отмъщение, а най-учтиво, дори сега, искат истина и справедливост. Не
защото присъдата е доживотна, а защото съдът се е произнесъл и наказанието, което е решено
да му бъде наложено в съответствие с нормите на нашата правна система, трябва да бъде
уважено и изпълнено.“ Това са думите на Arrigo Cavallina, който вкара Cesare Battisti в
затвора да излежава присъда за грабеж, когато говореше за г-н Battisti, неговите престъпления
и семействата на жертвите.
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Това е същността на цялата работа: той е бил обикновен престъпник, който се е преоткрил
като терорист и който е получил доживотна присъда за извършването или поръчването на
убийствата на четири беззащитни лица, укрил се е първо в Мексико, след това във Франция
и сега в Бразилия, защитаван от мрежа за международна подкрепа, като че ли е някакъв
романтичен революционер, а не безмилостен убиец.

Ето защо екстрадицията на Cesare Battisti в Италия не е просто последният акт от една дълга
история на предполагаемо политическо преследване, както все още някои интелектуалци
от канцелариите искат да вярваме, а законното искане на държава-членка – а да не говорим,
че е от основателките – на Европейския съюз за зачитане на международните договори и
на нейната собствена съдебна система.

(Ръкопляскания)

Charles Tannock (ECR).   – (EN) Г-н председател, аз оспорвам Вашето решение да
разпределяте изказванията по процедурата с вдигане на ръка („catch-the-eye“) само въз
основа на това кой не се е изказал в разискването относно Пакистан. Досега разискването
беше между лузофони и италофони. Това е чудесно, но вероятно и други държави искат да
изкажат мнение по въпроса, а така също и други делегации от други политически групи.

Председател.   – Напълно приемам, че това е съвсем различно разискване, но ние имаме
определено време от две минути, така че аз мога да дам време на двама души. Ако Вие бяхте
на мое място, как щяхте да постъпите? Аз искам да дам шанс на всеки, който не се е изказал
по предишната точка, шанс на представителите на всяка политическа група. Наистина се
получи така, че главно нашите италиански колеги се изказваха, така че ще се погрижа да
дам думата предимно на колеги, които не са италианци.

Eija-Riitta Korhola (PPE).   – (FI) Г-н председател, до известна степен разбирам
разочарованието, което някои от моите колеги изпитват във връзка с неотложния характер
на резолюцията относно Cesare Battisti.

В края на декември, след като президентът Лула да Силва издаде решение да не се позволи
екстрадиция, Берлускони обяви, че ще отзове неговия посланик в Бразилия и ще продължи
да се бори за екстрадирането на г-н Battisti в Италия. Това несъмнено е част от тази борба.

Това обаче не намалява сериозността на престъпленията на г-н Battisti. В продължение на
30 години той се е измъквал от италианското правосъдие и затова досега е избегнал
доживотна присъда за убийство. Отношенията между ЕС и Бразилия се основават на доверие,
докато е налице зачитане на демокрацията, принципите на правовата държава и правата на
човека. Издигането на престъпник до статута на бежанец не се приема.

Corina Creţu (S&D).   – (RO) Г-н председател, считам, че зачитането на независимостта
на съдебната власт – основен стандарт, споделян от Европейския съюз и Бразилия – трябва
да има първенство пред всички други съображения. Аз съм твърдо убедена, че отличните
отношения между двете държави на икономическо, както и на политическо равнище, ще
бъдат подкрепени от също толкова добро сътрудничество в съдебната област, така че Cesare
Battisti, който е осъден на доживотен затвор за четири убийства и други престъпления, ще
излежи присъдата си по силата на закона, на който той е подвластен.

Между Бразилия и Италия има двустранен договор за екстрадиция. При това положение,
ние трябва да отправим призив към Бразилия за спазване на този договор. Тъй като спорът
е до голяма степен беше от политическо естество, аз считам, че трябва да се постави началото
на диалог на това равнище с новия държавен глава на Бразилия.

121Разисквания на Европейския съюз -BG20-01-2011



Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL).   – (FR) Г-н председател, госпожи и господа, аз съм
малко изненадана от броя на колегите в Парламента за заседание в четвъртък следобед. Като
човек, който присъства всеки четвъртък следобед, аз считам внезапния интерес към въпросите
относно правата на човека за доста необичаен.

Щях да приветствам този факт, ако не бях забелязала, че присъстващите са предимно
италиански колеги, които обикновено не проявяват интерес към правата на човека и които,
поради тази причина, често първи…

(Протести)

Уважаеми колега, бихте ли искали да се изясните? Тогава Ви моля да се изкажете в микрофона
и аз ще Ви отговоря. Това може да се нарече персонално обвинение. Вие сте италианец, аз
съм французойка. Аз Ви уважавам като италианец. Това е нещо, което бихте нарекли лично
обвинение. Всеки може да види, че тук има мнозинство от италиански членове на
Парламента, което, най-малкото бих казала, е необичайно за четвъртък следобед. Аз самата
съм тук всеки четвъртък следобед, господине! Всеки четвъртък следобед съм тук в пленарната
зала.

(Реплики)

Трябва ми тишина, за да се изкажа! Аз нямам навика да прекъсвам моите колеги от
Парламента и не допускам да бъда прекъсвана. Г-н председател, може ли, ако обичате, да
получа определеното ми време?

(Председателят изисква ораторът да продължи)

Аз също съм забелязала, че, в общи линии, италианските колеги са първите, които искат
тяхната демокрация да бъде зачитана и никой да не се меси в италианските работи. Това е
факт. Трябва само да прочетете разискванията на Европейския парламент, за да разберете
това. Ние не сме тук, за да разберем дали Cesare Battisti е виновен или не е виновен. Аз знам
– и сега ви говоря на вас – че „годините на оловото“ са тежък период, който италианците
трудно приемат. Знам това. Наясно съм също така, че е имало много жертви. Знам още, че,
че не всички виновни за терористичните нападения са били съдени в Италия. Повтарям: не
всички виновни за терористичните нападения са били съдени в Италия.

(Реплики)

Ако обичате, ще ме оставите ли да говоря, без да ме прекъсвате? Човек би си помислил, че
се намираме в национален парламент. Г-н председател, ще може ли да се изкажа, без да бъда
прекъсвана?

(Председателят изисква ораторът да приключи)

Считам, че не е наша работа, в четвъртък следобед, да се месим в отношенията между
Бразилия и Италия. Ние сме тук, за да гарантираме, че правото на справедливост се спазва.
Напълно съм съгласна с това, но тогава нека да дадем време на Върховния съд на Бразилия
да се произнесе. Сега въпросът се решава от бразилските съдилища, а на Върховния съд
предстои да обяви своето определение. Въпросът не попада под…

(Председателят отнема думата на оратора)

(Ораторът се съгласява да отговори на два въпроса, зададени чрез вдигане на синя карта,
съгласно член 149, параграф 8)
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– (FR) Г-н председател, навик ми е да уважавам моите колеги и съм готова да отговоря на
въпроса. Много бих искала те да покажат същата толерантност към мен.

Roberta Angelilli (PPE).   – (IT) Г-н председател, госпожи и господа, ако уважавате Вашите
колеги, г-жо Vergiat, Вие изобщо не трябва да си позволявате да казвате, че Вашите
италиански колеги никога не се интересуват от правата на човека.

Аз съм тук от 16 години. Можете да проверите данните за моята работа в Парламента и аз
със сигурност не заслужавам да ме поучавате относно правата на човека.

От името на моите колеги искам да Ви попитам дали не се ли срамувате да повдигате
съмнения относно тези четирима души.

Знаете ли какво са работили тези хора? Били са много скромни хора. Единият е бил охрана,
другият е бил месар, третият търговец и четвъртият – служител на силите за обществена
сигурност.

Вчера децата на тези хора, които тогава са били между 10 и 15-годишни, ни казаха, че всеки
божи ден си спомнят как бащите им са лежали в локва кръв. Наистина ли считате, че е
уместно да предизвиквате спорове?

Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL).   – (FR) Г-н председател, считам това за въпрос под
формата на лично обвинение. Не, не се срамувам, г-жо Angelilli, защото съвсем съзнателно
казах, че „годините на оловото“ са били трудни години за Италия. Наистина считам, че
„годините на оловото“ са били трудни години за Италия. Лично съм се интересувала от този
период.

Затова не, не се срамувам. Аз не поставям под съмнение жертвите. Оспорвам това, че
италианските колеги използват заседанието в четвъртък следобед, което е предназначено
за въпроси относно правата на човека, за разискване на въпрос, който засяга конкретно
Италия и Бразилия. Считам – и се надявам, че членът на Комисията също ще отговори по
този начин – че работата на Европейския съюз не е да се меси в отношенията между Италия
и Бразилия, това не е неговата роля. Тези заседания са определени за правата на човека. Още
повече, г-жо Angelilli, аз не съм Ви поучавала по този въпрос!

Председател.   – Не приемам повече въпроси с вдигане на синя карта. Бяха приведени
аргументи и контрааргументи. (Сега минаваме към следващия оратор)

Mario Mauro (PPE).   – (IT) Г-н председател, госпожи и господа, искам думата за процедурен
въпрос въз основа на члена относно съставянето на дневния ред. Искам само да посоча, че
въпросът е включен в дневния ред в резултат на решение, взето от Председателския съвет,
което след това беше одобрено с гласуване на пленарното заседание миналия понеделник.

Въпрос не е в дневния ред поради желанието на италианските колеги. Това е официален
акт, изискан първо от Председателския съвет и после от целия Парламент.

(Ръкопляскания)

Oreste Rossi (EFD).   – (IT) Г-н председател, госпожи и господа, Европейският парламент
наистина трябва да гарантира, че договорът, подписан между Бразилия и Италия, който
има за цел уреждане на реда и условията на сътрудничеството в областта на екстрадицията,
се спазва.

Върховният съд на Бразилия позволи екстрадицията на Cesare Battisti, който е признат за
виновен на няколко съдебни процеса и е получил задочно четири доживотни присъди за
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същия брой извършени от него убийства, при окончателни решения, взети от италианските
съдебни органи. Невероятно, но оттеглилият се от властта президент на Бразилия отказа да
предаде престъпника на Италия. Освен това, като акт на крайно неуважение към нашата
държава, група членове на левицата на Бразилския парламент посети Cesare Battisti в затвора
и си направиха снимки как празнуват с него.

Европейският съюз, който има отлични търговски и икономически отношения с Бразилия,
не може да не се намеси, за да наложи спазването на закона и правото на роднините на
жертвите на справедливост. Вчера роднините на жертвите се срещнаха с членове на
Европейския парламент в Страсбург, които – по изключение – бяха в съгласие, независимо
от политическата им принадлежност.

Щефан Фюле,    член на Комисията. – (EN) Г-н председател, Комисията знае добре
неотдавнашното решение на излезлия от властта президент на Бразилия да откаже
екстрадицията на италианския гражданин г-н Battisti, получил задочно доживотна присъда
и още няколко присъди за лишаване от свобода, издадени от италианския съд.

Аз съответно взех под внимание вашите мнения относно конкретния случай и споделям
чувствата ви към жертвите и техните семейства. Въпреки това Комисията счита, че в
настоящия случай няма място за намеса. Европейският съюз не е сключвал никакви
споразумения за екстрадиция с Бразилия, а дори и да беше сключил, нямаше да има право
да се намесва в отделни случаи на екстрадиция. Решенията за екстрадиция между
държави-членки на Европейския съюз или между Европейския съюз и трети държави са
изцяло в областта на съдебната система.

Отношенията между Италия и Бразилия в областта на наказателното право се уреждат от
двустранен договор за екстрадиция, сключен през 1989 г. Бразилските органи са упражнили
техните дискреционни правомощия в рамките на закона да откажат екстрадицията на
г-н Battisti.

Бих искал да добавя, и то с пълно убеждение, че в случай на екстрадиция, аз не се съмнявам,
че италианската система на правосъдие ще приложи най-високите стандарти, очаквани от
държавите-членки на Европейския съюз.

Председател.   – Разискването приключи.

Гласуването ще се проведе скоро.

Писмени изявления (член 149)

Ana Gomes (S&D),    в писмена форма. – (PT) Аз съм против инициативата за настоящата
резолюция, защото считам, че случаят с екстрадицията на Cesare Battisti няма място в
разискване на Парламента по неотложни „случаи на нарушаване на правата на човека,
демокрацията и принципа на правовата държава“, защото не представлява „нарушаване на
правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава“ в Бразилия и също
така, защото не е неотложен случай. Това е правен и политически спор между Бразилия и
Италия, и Върховният федерален съд на Бразилия предстои да вземе решение. В този момент
Парламентът би трябвало да изпраща други две послания на Бразилия: послание за
солидарност относно бедствието, в което повече от 700 души загубиха живота си и друго,
което да изразява удоволствие поради демократичния избор на президента Дилма Русеф.
Бразилия несъмнено е демократична държава, която през последното десетилетие е
постигнала значителен напредък в политическата, гражданската, социалната, икономическата
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и културната област, и е пример в борбата срещу бедността и глада, благодарение на
програмата на правителството „Нулев глад и семейни помощи“.

Monica Luisa Macovei (PPE),    в писмена форма. – (EN) Принципите на правовата държава
трябва се подкрепят. От тях зависи доверието в публичните институции. Бразилският
президент Лула получи от Върховния съд на Бразилия разрешение за екстрадиция на Cesare
Battisti – италиански гражданин, осъден за четири убийства и по други обвинения. На
31 декември 2009 г. – последният ден от мандата на президента Лула – той отказа да
екстрадира г-н Battisti в Италия. Очаквам, че бразилските органи ще вземат политически
безпристрастно окончателно решение в подкрепа на принципите на правовата държава.
Принципите на правовата държава са от първостепенно значение за отношенията между
Бразилия и ЕС. Нашите договори се основават на принципите на правата на човека и
справедливостта. Надявам се тези принципи да останат взаимни.

11.3. Иран и по-специално случая Nasrin Sotoudeh

Председател.   – Следващата точка е разискването относно седем предложения за резолюция
относно Иран, и по-специално случая Nasrin Sotoudeh (3) .

Bastiaan Belder,    автор. – (NL) Г-н председател, точно преди една седмица носителката
на Нобелова награда Shirin Ebadi публикува в „Уолстрийт джърнъл“ проникновена статия
относно нейната приятелка Nasrin Sotoudeh, ирански адвокат за защита на правата на
човека, която съвсем наскоро е била осъдена на единадесет години лишаване от свобода.
Ebadi призова Запада да обърне по-голямо внимание на случая Sotoudeh и на всички смели
защитници на правата на човека на територията на Ислямска република Иран.

Настоящото разискване е част от отговора на настоятелния призив на Ebadi. Ние не можем
и не трябва да забравяме Nasrin Sotoudeh, нито нейните съмишленици в борбата за
основните права на човека в Иран. Г-н председател, госпожи и господа, това също ще бъде
и посланието на доклада, който се надяваме да представим от името на комисията по външни
работи на пленарното заседание през март, и аз разчитам на всички вас да гласувате в негова
подкрепа – силна и единодушна европейска подкрепа за правата на иранския народ.

Marietje Schaake,    автор. – (EN) Г-н председател, отново сме принудени да говорим за
правата на човека в Иран, след като Nasrin Sotoudeh беше осъдена на 11 години затвор.
На нея й е забранено да практикува право, но нека ние да раздадем справедливост.

Принципите на правовата държава не се прилагат или не съществуват повече в Иран, а
съдебната система е силно политизирана. Защитаването на правата на човека се счита за
дейност срещу националната сигурност. Nasrin Sotoudeh, адвокат и майка на две деца, е
обвинена в дейност срещу националната сигурност. Сред другите, които тя е защитавала, е
и Zahra Bahrami – иранско-нидерландска гражданка, която, преди нидерландски дипломати
да разговарят с нея, беше осъдена на смърт, и при сериозни съмнения относно провеждането
на справедлив процес.

Независимо че Nasrin Sotoudeh е силна жена и е била силна, като е подкрепяла
справедливостта, ние сме свидетели на един слаб режим, който репресира своите граждани,
вместо да им осигурява благополучие. Върховният представител на Съюза по въпросите на
външните работи и политиката на сигурност Аштън ще замине за Истанбул по-късно този
месец, в опит да накара иранския режим да сътрудничи с международната общност относно

(3) Вж. протокола.
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ядрения въпрос. Същата цел се преследва и с икономическите санкции. Съмнявам се дали
те ще доведат до желания резултат, преди да навредят прекомерно на народа на Иран, който
вследствие на това ще става все по-зависим от безкомпромисното правителство.

Въпреки това, независимо че съм скептично настроена относно въздействието на
икономическите санкции, аз съм убедена, че санкциите срещу лицата отговорни за
нарушаване на правата на човека чрез например налагане на цензура, извършване на
изнасилвания, изтезания и екзекуции, ще бъдат ефективна и необходима мярка за
преустановяване на безнаказаността и за зачитане на справедливостта, за която се бореше
Nasrin Sotoudeh. Правата на човека очевидно са ахилесовата пета на иранския режим.

Г-н председател, докато имам думата, мога ли да Ви помоля да накарате италианските колеги
да пазят тишина, защото човек наистина се разсейва, когато започнат да говорят, след като
техният въпрос е бил разгледан.

Председател.   – Колеги, чухте молбата на г-жа Schaake. Други колеги също ви помолиха
да запазите тишина. Ако имате да обсъждате някакъв личен въпрос, можете да го направите
навън.

Struan Stevenson,    автор. – (EN) Г-н председател, моето намерение днес беше да сравня
Ислямска република Иран с нацистка Германия, но трябва да кажа, че считам, че в много
отношения тя може би е дори по-лоша. Досега през тази година моллите са обесили 65 души.
Десетима бяха обесени вчера. Първо им бяха наложени тежки глоби и домовете им бяха
конфискувани, а след това всеки от тях беше безмилостно бит с камшик, преди да бъде
заведен до бесилката. През последните четири седмици са били обесени 87 души.

Г-н Ахмадинеджад отрича холокоста и мрази евреите – казва, че иска да заличи Израел от
картата и сега произвежда ядрени оръжия, които да му позволят да извърши това. Той и
г-н Khamenei контролират безмилостното потъпкване на гражданите на Иран, при което
обесването, изтезанията, убиването с камъни, ампутацията на крайници и бичуването са
често срещано явление, а екзекуциите на деца и дори на бременни жени са ежедневна
практика. Тази седмица на двама затворници в Mashhad са били ампутирани ръцете, други
двама са осъдени на ампутация на крайници и присъдите скоро ще бъдат изпълнени.

Всеки, който се опита да разобличи това зло, незабавно се превръща в мишена. Пример за
това е Nasrin Sotoudeh – смел адвокат за защита на правата на човека, която е била защитник
на много невинни хора, осъдени несправедливо и екзекутирани от този фашистки режим.
Нейната жестока присъда от 11 години затвор за това, че е вършела работата си, е обида за
човечеството. Истинските престъпници са тираните в Техеран и от тях ще се търси
отговорност. Те считат, че техните критици от Запада са част от международна конспирация
за събаряне на режима им. Колкото до мен, аз ще се подпиша днес на проекта. На злото
никога не трябва да се разрешава да побеждава и колкото по-скоро станем свидетели на
възстановяването на свободата, демокрацията, човечността и правата на жените в Иран,
толкова по-добре ще бъде за целия свят.

Rosario Crocetta,    автор. – (IT) Г-н председател, госпожи и господа, като изискваме
незабавното освобождаване на Nasrin Sotoudeh, ние настоятелно призоваваме Съюза и
неговите държави-членки да правят повече за освобождаването на иранските граждани и
на света от един от най-жестоките и авторитарни режими в историята.

Ислямска република Иран се характеризира не само със заплахата, която създава за световния
мир с ядрения си проект, даващ възможност за пробуждане на ужаса от ядрена война, но
също така и с незаконно произвеждани избори, масови арести на хора, които искат свободни

20-01-2011Разисквания на Европейския съюз -BG126



избори, убиване на възроптаващите се, изнасилване и физическа разправа с неподкрепящите
режима, несправедливи съдебни процеси, при които решенията могат да бъдат предречени
веднага след повдигане на обвиненията, сериозни случаи на дискриминация срещу жени
и хомосексуалисти и липса на свобода на изразяване на мнения и на сдруженията. Условията,
в които се намират иранските затворници в лагера Ашраф, където са подлагани на насилие,
дори на пребиване с камъни, са немислими.

Всеки ден най-малко двама души, включително деца, получават смъртна присъда в Иран и
те не са виновни за нищо друго, освен че не се харесват на режима. Правните доказателства
често се създават чрез жестоко и перфидно използване на брутални методи на изтезание.
Критиките определено не са насочени към исляма, който се основава на мира, а към иранския
режим. Арестът и осъждането на Nasrin Sotoudeh изкарват наяве едно ново равнище на
съдебна измама, тъй като в този случай нападението и обвинението са насочени срещу
защитник на народа, което означава, че гражданите на Иран не могат дори да се защитават.

Cristian Dan Preda,    автор. – (RO) Г-н председател, независимо че Иран вероятно започва
да се открива в областта на ядрената енергия, жалко е че трябва да направим заключението,
че страната очевидно е невъзприемчива, когато става въпрос за права на човека.

Случаят Nasrin Sotoudeh напълно демонстрира това. За нейната работа в подкрепа на
правата на човека тя беше наказана с изключително сурова присъда – 11 години лишаване
от свобода, забрана да упражнява професията си на адвокат и да напуска страната в
продължение на 20 години. Присъдата беше издадена след съдебен фарс.

Този случай далеч не е изолиран инцидент, а е част от обмислена от иранския режим
стратегия за системно заглушаване на гласа на активистите за правата на човека. Цяла серия
от много сурови присъди е насочена към адвокати, работещи активно в областта на правата
на човека, и ние трябва да покажем солидарност с тези смели хора, които подкрепят правата
на човека и предприемат действия в тази насока, независимо от заплахите, изтезанията и
лишаването от свобода.

Raül Romeva i Rueda,    автор. – (EN) Г-н председател, трябва да кажа, че дълбоко
съжалявам за факта, че още веднъж се налага да разговаряме за Иран, но трябва да го
направим. Наистина трябва, защото положението в Иран е много проблематично и
напрегнато.

Затова е важно Парламентът да повтори отново своя призив за освобождаване на всички
лица, лишени от свобода поради убежденията си, включително тези, които са били
задържани през последната година във връзка с техните мирни, повтарям отново, мирни
политически дейности и дейности в областта на правата на човека. Парламентът трябва още
веднъж да призове иранските органи да зачитат международно признатите права на свобода
на изразяването на мнение и на сдруженията и решително да осъди изключително суровата
присъда срещу Nasrin Sotoudeh, както и да я поздрави за нейната смелост и ангажираност.

По същата тази причина Парламентът трябва да помисли относно г-жа Sotoudeh, както и
относно нейните съмишленици активисти за правата на човека и лица, лишени от свобода
поради убежденията си, и да изиска незабавното й освобождаване. Ние трябва да изразим
нашата тревога относно все по-често налаганата присъда за забрана за напускане на Иран,
което може да доведе до логическия извод, че органите на власт считат оставането в Иран
за наказание.

Ние трябва да призовем органите да се борят с безнаказаността на нарушителите на правата
на човека сред силите за сигурност и също така да повторим искането си за независимо
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проучване на твърденията за извънсъдебни екзекуции след оспорваните президентски
избори през юни и за даване под съд на предполагаемите престъпници. Очевидно трябва
също така да осъдим решително бомбеното нападение в Chabahar и да изразим
съболезнованията и съчувствието си към семействата на жертвите и на ранените.

Накрая искам да кажа, че сме сериозно загрижени относно преследването на някои
религиозни и етнически групи в Иран. Ние трябва да изразим нашето убеждение, подкрепено
от съвременната история на Европа, че мирно и балансирано социално и политическо
развитие може да бъде постигнато само като се вземат предвид културните и социалните
стремежи на различните религии.

Bogusław Sonik,    от името на групата PPE. – (PL) Г-н председател, Nasrin Sotoudeh
ни даде основания да разговаряме за нея на предишно разискване на Европейския парламент
относно липсата на защита на правата на човека в Иран, когато на 4 септември 2010 г. тя
беше арестувана по обвинения в пропаганда срещу държавата, конспирация и сдружаване
с цел извършване на дейност срещу националната сигурност. Тя е задържана в продължение
на четири месеца. Сега след процеса тази видна защитничка на правата на човека и всеотдайна
съратничка на носителката на Нобелова награда Shirin Ebadi е осъдена на 11 години
лишаване от свобода, последвано от 20-годишна забрана за упражняване на професията й
и за напускане на Иран. Нека не забравяме, че дългогодишни присъди за лишаване от свобода
са получили и други политически затворници. Двадесет и шест годишната активистка за
права на жените Shiva Nazar Ahari е осъдена на четири години затвор и 74 удара с камшик
за същото престъпление.

Ние трябва ясно да подчертаем нашето противопоставяне на скандалните нарушения на
основни права на човека като свободата на сдруженията, свободата на изразяване на мнение,
правото на свобода на мисълта и правото на справедлив съдебен процес. Nasrin Sotoudeh,
която е посветила живота си на борбата за защита на правата на човека – защитавайки
осъдени на смърт непълнолетни и малолетни, както и лица обвинени в подстрекаване към
мирни протести, а така също работейки в тясно сътрудничество с опозицията – се е
превърнала в живо доказателство за нарушенията на правата на човека в Иран. Европейският
съюз не може да бъде пасивен наблюдател на тази неравна борба срещу режима, водена от
иранското общество.

Corina Creţu,    от името на групата S&D. – (RO) Г-н председател, ние също подкрепяме
исканията за незабавно и безусловно освобождаване на Nasrin Sotoudeh и на всички лица,
лишени от свобода поради убежденията си в Иран. След изборната измама, която задържа
режима на г-н Ахмадинеджад на власт, хиляди иранци платиха цената на свободата за
смелия им протест срещу засилващите се репресии на режима. След месеци на изолация и
изтезания Nasrin Sotoudeh беше осъдена на 11 години затвор, защото като адвокат и борец
за права на човека тя защитаваше противниците на правителството в Техеран, включително
и лауреат на Нобелова награда.

Наред с многобройните дисиденти, в иранските затвори понасят малтретиране и десетки
журналисти и блогъри, които са се осмелили да упражнят тяхното основно право на свобода
на изразяване на мнение. Считам, че ангажиментът на Европейския съюз за освобождаването
на тези борци за демокрация следва не само да бъде под формата на публичен протест, но
също и на конкретни мерки от страна на Европейската служба за външна дейност с оглед
на мобилизиране на международната общност за засилване на общия натиск за
преустановяване на нарушенията на правата на човека в Иран.
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Charles Tannock,    от името на групата ECR. – (EN) Г-н председател, ние в Парламента
никога не трябва да забравяме, че свободата да спорим и да сме на различно мнение, на
която толкова много се радваме в Европа, е рядко срещана и несъществуваща в много части
на света. Това никъде не се вижда по-добре, отколкото в Иран.

Оказва се все пак, че в Парламента отново обсъждаме ужасяващото положение с правата
на човека в тази ислямска република. Като адвокат Nasrin Sotoudeh е помогнала на много
поддръжници на опозицията, които са били задържани и сплашвани след манипулираните
президентски избори преди 18 месеца. Тя също така е представяла непълнолетни и
малолетни, очакващи изпълнение на смъртната им присъда – истински героична работа в
държава, която с готовност екзекутира деца. Тя беше задържана през септември миналата
година по обвинения в разпространяване на пропаганда и заговорничене с цел навреждане
на националната сигурност. Сега е осъдена на 11 години затвор и й е забранено да упражнява
професията си в продължение на 20 години.

Тя трябва да бъде незабавно и безусловно освободена. Аз призовавам заместник-председателя
на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и
политиката на сигурност да настоява за това.

Парламентът и Комисията твърдо подчертават нарушенията на правата на човека от страна
на бруталния, да не кажа отвратителен, режим на г-н Ахмадинеджад. Време е Съветът да
постави общите ценности на ЕС пред отделните търговски интереси на държавите-членки
в тази държава.

Marco Scurria (PPE).   – (IT) Г-н председател, госпожи и господа, ние провеждаме още
едно разискване относно нарушенията на правата на човека и демокрацията в Иран. Този
път случая на адвокат, защитаващ активисти за правата на човека в Иран.

Намерението е наистина проблемът да бъде решен при източника, като не само се
преустанови с хвърлянето в затвора на хора, които се борят за техните права, но и с пряката
разправа с техните защитници, само за да се покаже накъде духа вятърът за онези, които
искат да се противопоставят на режима Ахмадинеджад.

Г-н председател, днес ще се обзаложа, че след няколко седмици ние отново ще бъдем в
Парламента, за да разговаряме относно друг, различен случай на нарушаване на всички
основни права на човека в Иран. Нарушението ще бъде прикрито с някакъв престъпен мотив,
който би бил смешен, ако не беше толкова трагичен, като дейността срещу националната
сигурност или пропагандата срещу режима, какъвто е разискваният днес случай.

Г-н председател, аз наистина се чудя дали Парламентът трябва да продължава да поддържа
делегация за отношения с режим, който е точна противоположност на всичко, на което се
основава Европейският съюз.

Seán Kelly (PPE).   – (EN) Г-н председател, обстановката в Иран отново е ужасяваща. Преди
Коледа разисквахме положението на Sakineh Ashtiani, която беше осъдена на смърт чрез
убиване с камъни за предполагаема изневяра – присъда, която впоследствие беше заменена
със смърт чрез обесване за предполагаемо убийство. Днес обсъждаме нещастието на Nasrin
Sotoudeh, която е осъдена на 11 години затвор за това, че е вършела работата си. Нейните
активи са замразени и й е отказан достъп до нейния собствен адвокат. Съпругът й беше
арестуван през седмицата за, цитирам: „разпространяване на лъжи и подриване на
общественото мнение.“ Представяте ли си!
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Считам, че всичко, което можем да направим, е да използваме нашето влияние и по най-добър
начин нашата възможност да се опитаме да сложим край на тази зла лудост, особено
малтретирането на жени и проявата на неуважение към тях. Това са два уместни примера.

George Sabin Cutaş (S&D).   – (RO) Г-н председател, осъждането на активистката за права
на човека Nasrin Sotoudeh показва колко слабо се зачитат правата на човека в Иран. След
съмнителното преизбиране на президента Ахмадинеджад през юни 2009 г. всички протести
са жестоко репресирани, хиляди граждани са задържани и няколкостотин вече са осъдени.

Суровото наказание от 11 години затвор беше наложено на Nasrin Sotoudeh затова, че е
защитавала голям брой противници на режима, задържани по време на демонстрации след
президентските избори. Освен това тя беше порицана за интервютата, които е давала за
чуждестранната преса по време на този период. Тук виждаме типичен случай на нарушение
на правото на свобода на изразяване на мнение, на правото на адвокатите да упражняват
професията си без натиск или принуда и също така правото на подсъдимия на безпристрастен
съдебен процес.

Във връзка с това бих напомнил на Комисията и Съвета, че всяко сътрудничество между
Европейския съюз и Иран трябва да започва от предпоставката, че зачитането на правата
на човека е абсолютно задължително.

Ryszard Czarnecki (ECR).   – (PL) Г-н председател, това е още един въпрос, който изпълва
с възмущение европейското обществено мнение, както и членовете на Европейския
парламент. Ако продължаваме да бъдем свидетели на ситуации в тази страна, при които
очевидно се извършва нарушение на правата на човека, ние трябва да помислим относно
устройството и отговорността на държавата. Ясно е, че зачитането на собствените традиции
и обичаи не съответства на приемането на определени заявени стандарти или европейски
стандарти, като тук имам предвид правата на човека. Това е очевидно. Добре е, че
Европейският парламент се е заел с този въпрос. Все още обаче съществува въпросът за
политическия натиск, защото това е като че ли следващия въпрос, по който Европейският
парламент говори, когато обсъждаме Иран, и не постига голям успех. Вероятно е необходимо
да започне да прилага много по-силен натиск, отколкото в момента.

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Г-н председател, активистите и поддръжниците, борещи се
за права на човека в Иран, са подлагани от дълго време на преследване и задържане, и
присъдата срещу адвоката Nasrin Sotoudeh е тъжен пример за това преследване.

Иранският режим постъпи по същия начин с активистката Shiva Nazar Ahari, адвоката
Mohammad Seifzadeh и бореца Mohammad Oliyafar. И други активисти са застрашени с
подобна съдба.

Репресиите в Иран продължават да се засилват и нашите опити да подобрим положението
не дават резултат. Действията на правителството срещу онези, които имат резерви по
отношение на режима, са достигнали такава степен, че ние трябва сериозно да започнем да
обмисляме промяна на политиката към тази държава, както и да обмислим други
възможности за оказване на по-ефективен натиск върху иранската администрация, така че
да можем да помогнем на иранския народ да диша по-свободно. Това със сигурност няма
да бъде лесно, но аз считам, че е наша отговорност да се опитаме да променим положение
в Иран.

Sari Essayah (PPE).   – (FI) Г-н председател, Nasrin Sotoudeh е един от най-известните
адвокати, защитаващи правата на човека в Иран, и сред тези, които е защитавала, е и
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носителката на Нобелова награда Shirin Ebadi. Сред нейните клиенти са също и малолетни
лица, осъдени на смърт, и жертви на домашно насилие. Нейното единствено престъпление
е, че е упражнявала професията си, която е да защитава хора, неспособни да се защитят
срещу бруталния режим на Иран.

Вълненията след изборите през 2009 г. и последиците след тях доведоха до взимане на
сурови мерки от страна на иранските органи срещу защитниците и активистите за правата
на човека. Целта на иранското правителство е да заглуши веднъж завинаги цялата опозиция
вътре в страната и извън нея.

Европейският парламент отправи призив от името на населението на Ахваз например и
представи единодушно писмена декларация относно този въпрос. Странно е, че
международната общност не може да направи нищо, за да се отърве от този варварски
режим.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D).   – (PL) Г-н председател, по време на
последното разискване относно нарушенията на правата на човека в Иран, което беше
проведено в Парламента само преди четири месеца, аз казах в изказването си, че всеки ден
на петима ирански граждани се казва, че скоро ще загубят живота си по силата на присъда
смъртно наказание. Към тази трагична статистика трябва да бъдат добавени също и присъдите
за дългогодишно лишаване от свобода за ирански адвокати, които защитават жертвите на
правосъдната система на държавата. Двете предпоследни думи вероятно трябва да се поставят
в кавички. Четиридесет и седем годишната Nasrin Sotoudeh, която беше арестувана на
4 септември, изтезавана, а сега и осъдена на 11 години затвор, е пример за това.

Други ирански адвокати също са подлагани на репресии. Shiva Nazar Ahari, съосновател
на Комитета на репортерите по въпросите на правата на човека, е получила присъда от
четири години затвор, Mohammad Seifzadeh е осъден на девет години затвор и десетгодишна
забрана да упражнява професията си, а Mohammad Oliyafar излежава едногодишна присъда
само за това, че е представял клиентите си в съда. Считам, че чрез използване на преговорната
позиция на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката
на сигурност, ние следва да настояваме за включване на въпроса относно защитниците на
правата на човека в разговорите с Иран като неотложен въпрос.

Monica Luisa Macovei (PPE).   – (RO) Г-н председател, случаят на адвоката Nasrin
Sotoudeh е много сериозен. Тя е осъдена на 11 години затвор, забранено й е да упражнява
професията си и да напуска страната в продължение на 20 години. Какво е направила тя?
Защитавала е лауреата на Нобелова награда Shirin Ebadi, други политически дейци и
активисти в областта на правата на човека, журналисти и непълнолетни лица с присъда
смъртно наказание.

След 2009 г. най-малко 15 адвокати, защитаващи правата на човека, са осъдени на затвор
в Иран. Чрез тези кланета Иран нарушава основните права на човека и основните принципи
на ООН за ролята на адвокатите. Аз настоятелно призовавам Комисията и Съвета да се
намесят за незабавното освобождаване на адвоката Nasrin Sotoudeh.

Щефан Фюле,    член на Комисията. – (EN) Г-н председател, Европейският парламент
продължава да бъде изключително разтревожен относно сериозното и влошаващо се
положение с правата на човека и основните свободи в Ислямска република Иран. През
последните две години условията се превърнаха от трудни в почти невъзможни за онези,
които работят за защита на правата на човека.
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За Nasrin Sotoudeh и много други като нея, които работят за защита на справедливата кауза
за основните права и свободи, работата от затвора не е алтернатива. Въздействието на нейното
арестуване е ясно – хора в Иран, които са достатъчно смели да се застъпят за онези, които
самата държава се предполага да защитава, рискуват да бъдат сплашвани, хвърляни в затвора
или още по-лошо.

Европейският съюз говори открито; през 2010 г. бяха публикувани над десет изявления на
заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на
външните работи и политика за сигурност Аштън както относно общото положение, така
и относно индивидуални случаи. Едновременно с това, Европейският съюз предприе
дискретни демарши с иранските органи в търсене на изясняване и обяснения, като предаде
ясни послания относно необходимостта от подобряване на положението в Иран.
Заместник-председателят на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на
външните работи и политика за сигурност Аштън направи изявление относно случая Nasrin
Sotoudeh, в което спомена както за г-жа Sotoudeh, така и за г-жа Shiva Nazar Ahari –
адвокат и журналист, осъдени, съответно, на единадесет и четири години затвор.

Ислямска република Иран неотдавна беше избрана за член на Комисията на ООН за статута
на жените. Г-жа Sotoudeh и г-жа Nazar Ahari са две жени, лишени точно от правата, които
се борят да защитават. Европейският съюз ще продължи да напомня на иранските органи,
че те преди всичко трябва да спазват международните задължения, произтичащи от
многостранните споразумения и конвенции, които са подписали и ратифицирали. Ние ще
продължим да търсим начини да направим действията си в защита на правата на човека
по-ефективни, като използваме всички средства, които имаме на разположение. Иранският
народ заслужава това.

Bernd Posselt (PPE).   – (DE) Г-н председател, ние имаме абсолютно излишна работна
група тук в Парламента, чиято работа е да следи как да прави пленарните заседания
по-интересни. Щеше да бъде добре, ако въпросната група беше погледнала по-внимателно
днешното заседание. Всичко, от което се нуждаем, е достатъчно време, поради което и трябва
да ни бъде дадено време в следобедите в четвъртък. На нас също ни трябва подходящ
председател на председателското място, който да прилага разумна мярка за строгост и
гъвкавост. Това ще произведе живо и интересно пленарно заседание.

(Ръкопляскания)

Председател.   – Разискването приключи.

Гласуването ще се проведе скоро.

Писмени изявления (член 149)

Eija-Riitta Korhola (PPE),    в писмена форма. – (FI) Положението на активистите,
защитаващи правата на човека в Иран, става все по-трудно. Освен това четем за нарастващия
брой на смъртните присъди. Нидерландската гражданка Zahra Bahrami, за която се
споменаваше в набързо приетата ни предишна резолюция, беше осъдена на смърт, а нейният
адвокат Nasrin Sotoudeh получи присъда от 11 години затвор по обвинения в дейност
„срещу националната сигурност“.

Както знаем, отличителен белег на правната система на Иран е сериозната липса на
справедливост и прозрачност. Ето защо е важно върховният представител на Съюза по
въпросите на външните работи и политиката на сигурност да не остави страната да се измъкне
от задълженията си, а да продължи да повдига въпросите за правата на човека в отношенията
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с Иран. Нека да изброя минималните изисквания: незабавно и безусловно освобождаване
на адвоката Nasrin Sotoudeh, защитаваща правата на човека и други лица, лишени от
свобода заради убежденията си, смъртната присъда на г-жа Bahrami да бъде преразгледана
и нидерландските органи да участват в решаването на случая, на представители на Червения
кръст да бъде позволено да се срещат със затворниците и да бъде разрешен достъп в страната
на организации за защита на правата на човека, за да направят оценка на положението.

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE),    в писмена форма. – (PL) Европейският
парламент трябва да реагира в случаите на нарушения на правата на човека. Ние следва да
помним, че чрез разгласяването на конкретни случаи международната общност може да
упражни по-голям натиск върху държавите, които не зачитат общо приетите демократични
стандарти. Nasrin Sotoudeh представяше ирански активисти в областта на гражданските
и човешките права на съдебните процеси срещу тях и защитаваше непълнолетни лица с
присъда смъртно наказание. Иранските органи считаха нейната дейност за „разпространяване
на вражеска пропаганда“ и я осъдиха на 11 години затвор. Добре е, че нейният случай се
появи в дневния ред на пленарното заседание на Европейския парламент. Не трябва да се
пренебрегва призивът на Европейския парламент за освобождаването на Nasrin Sotoudeh
и други лица, лишени от свобода заради убежденията си, както и за създаване на независима
комисия, която да проучи преследването на защитниците на правата на човека.

12. Време за гласуване

Председател.   – Следващата точка е гласуването.

(За резултатите и други подробности относно гласуването: вж. протокола)

12.1. Пакистан: убийството на губернатора на Пунджаб Salmaan Taseer (гласуване)

– Преди гласуването:

Marietje Schaake (ALDE).   – (EN) Г-н председател, съвсем накратко: новият текст в
параграф 8 следва да се добави след призива в края на параграфа, а в параграф 17 беше
решено да се заличи „да ратифицира изцяло и без“ и да се замести с „и да оттегли
възраженията си относно“. Това са само фактически промени на текста.

(Устните предложения за изменения се приемат)

– Преди гласуването на параграф 14:

Charles Tannock (ECR).   – (EN) Г-н председател, бих искал да изменя параграф 14 по
следния начин: „Отново повтаря призива си към пакистанското правителство да извърши
задълбочена ревизия на действащото законодателството относно богохулството и неговото
прилагане, включително изменения на раздел 295-C от Наказателния кодекс на Пакистан,
който предвижда задължителна смъртна присъда за всяко лице, признато за виновно за
богохулство срещу Пророка Мохамед, както предлага федералният министър по въпросите
на малцинствата“.

(Устното предложение за изменение се приема)

12.2. Бразилия: екстрадиция на Cesare Battisti (гласуване)

12.3. Иран и по-специално случая Nasrin Sotoudeh (гласуване)
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13. Поправки на вот и намерения за гласуване

14. Позиция на Съвета на първо четене

15. Решения относно някои документи

16. Писмени декларации, вписани в регистъра (член 123 от правилника за
дейността)

17. Предаване на текстове, приети на настоящото заседание

***

Robert Sturdy (ECR).   – (EN) Г-н председател, ние току-що гласувахме два пъти поименно.
Този предобед имахме само две поименни гласувания. В Парламента е решено, че трябва да
участваме в гласуването през повече от 50% от времето и в 50% от поименните гласувания,
за да гарантираме заплащането си за пълен работен ден. Това правилно ли е в настоящия
случай, или какво е положението?

Председател.   – Правилно е. Вие трябва да присъствате през 50% от времето.

18. График на следващите заседания

19. Прекъсване на сесията

Председател.   – Сесията на Европейския парламент се прекъсва.

(Заседанието се закрива в 17,00 ч.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ (Писмени отговори)

ВЪПРОСИ КЪМ СЪВЕТА (Действащото председателство на Съвета на
Европейския съюз носи пълна отговорност за тези отговори)

Въпрос №  1 , внесен от  Bernd Posselt  ( H-0618/10 )

Относно: Езиково и културно многообразие

Как оценява Съветът политика на ЕС за насърчаване на езиковото и културното многообразие,
и по-специално що се отнася до традиционно уседналите етнически групи и малцинствата?

Отговор

Настоящият отговор, който е изготвен от председателството и не е обвързващ нито за Съвета,
нито за неговите членове, не беше представен устно във времето за въпроси към Съвета на
месечната сесия на Европейския парламент през януари 2011 г. в Страсбург.

(EN) Съветът последователно насърчава културното и езиковото многообразие, както и
междукултурния диалог при разработването на своята политика съвместно с Комисията и
Европейския парламент. Тази политика се основава на:

Договора за Европейския съюз, където в член 3, параграф 3, алинея четвърта се посочва, че
ЕС „зачита богатството на своето културно и езиково многообразие“.

Договора за функционирането на Европейския съюз, където в член 167 се посочва, че ЕС
„допринася за разцвета на културите на държавите-членки, като зачита тяхното национално
и регионално многообразие ...“. Освен това ЕС също така „взема предвид културните аспекти
при своята дейност по силата на други разпоредби на настоящия договор, по-специално,
за да зачита и развива разнообразието на неговите култури“.

Хартата на основните права на Европейския съюз, където в член 22 се посочва, че ЕС „зачита
културното, религиозното и езиковото многообразие“.

Конвенцията за опазване и насърчаване на многообразието от форми на културно изразяване
на ЮНЕСКО, която е ратифицирана от Европейския съюз. В един от водещите принципи
на конвенцията се посочва, че „опазването и насърчаването на многообразието от форми
на културно изразяване предполага (...) зачитане на всички култури, включително културите
на принадлежащите към малцинствата лица (...)“.

В своята резолюция от 2007 г. относно Европейската програма за култура  (4)  Съветът одобри
три стратегически цели, една от които е насърчаване на културното многообразие и
междукултурния диалог.

Тази цел намира отражение в приоритетна област от работните планове на Съвета за
културата от 2002 г. Според последния договорен работен план за периода 2011–2014 г.
(5)  за първи път въпросите в областта на културното многообразие и междукултурния диалог
ще бъдат разглеждани от работна група от експерти на държавите-членки.

(4) Резолюция на Съвета от 16 ноември 2007 година относно Европейска програма за култура (ОВ C 287, 29.11.2007 г.,
стр. 1)

(5) Заключения на Съвета и на представителите на правителствата на държавите-членки, заседаващи в рамките на Съвета,
относно работния план за културата за периода 2011–2014 г. (ОВ C 325, 2.12.2010 г., стр. 1)
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Съветът определи 2008 г. за Европейска година на междукултурния диалог. В решението

за определяне на годината  (6)  Съветът подчерта, че междукултурният диалог е важно
измерение в много политики на Съюза и инструменти в областта на младежта, спорта,
гражданството, заетостта и социалните въпроси, борбата с расизма и ксенофобията, борбата
с дискриминацията и социалното изключване, аудиовизуалната политика и политиката за
убежищата и интеграцията на имигрантите.

Съветът също така отбеляза, че междукултурният диалог може да допринесе за сближаване
между хората и между народите, за предотвратяване на конфликтите и за процесите на
постигане на помирение, по-специално в районите, които се сблъскват със ситуации на

политическа нестабилност  (7) .

*
*     *

Въпрос №  2 , внесен от  Jim Higgins  ( H-0620/10 )

Относно: Унгарското председателство

По какъв начин унгарското председателство възнамерява да постигне своята цел за
увеличаване на количеството енергия, произведена от възобновяеми източници, и счита ли
председателството, че стратегията „ЕС 2020“ е достатъчно амбициозна? Счита ли
председателството, че поставените в стратегията „ЕС 2020“ цели са постижими? По какъв
начин унгарското председателство ще гарантира, че Европа продължава да се движи в
правилната посока по отношение на увеличаване на количеството енергия от възобновяеми
източници?

Отговор

Настоящият отговор, който е изготвен от председателството и не е обвързващ нито за Съвета,
нито за неговите членове, не беше представен устно във времето за въпроси към Съвета на
месечната сесия на Европейския парламент през януари 2011 г. в Страсбург.

(EN) Усилията за постигане на целите за енергия от възобновяеми източници са дългосрочно
предизвикателство и се полагат в рамките, установени от Директивата за насърчаване

използването на енергия от възобновяеми източници  (8) . На всички държави-членки беше
даден срок да приложат директивата до декември миналата година. Директивата определя
обвързващи цели за дела на възобновяемата енергия в енергийното потребление, който
трябва да бъде достигнат през 2020 г. Те следва да позволят на ЕС да постигне съвместно
20% дял на възобновяемите енергийни източници, както това беше потвърдено в стратегията
„Европа 2020“.

Целите бяха внимателно договорени, за да се използва във възможно най-голяма степен
потенциалът на всяка държава-членка, и са много амбициозни. Всъщност амбициите,
намерили отражение в националните цели, са толкова високи, че някои държави-членки

(6) Решение № 1983/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно Европейската
година на междукултурен диалог 2008 г. (ОВ L 412, 30.12.2006 г., стр. 44)

(7) Проект за заключения на Съвета и на представителите на правителствата на държавите-членки, заседаващи в рамките
на Съвета, относно насърчаването на културното многообразие и междукултурния диалог във външните отношения
на Съюза и на неговите държави-членки, 16211/08

(8) Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за насърчаване използването на
енергия от възобновяеми източници и за изменение и впоследствие за отмяна на директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО
( ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 16)
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няма да могат да постигнат целите си без да се възползват пълноценно от установените в
директивата механизми за сътрудничество между държавите-членки, както и с трети
държави. Същевременно целите изглеждат реалистични не само заради вече споменатите
механизми за сътрудничество, но и заради възможността държавите-членки да продължат
своите национални схеми за подпомагане на възобновяемата енергия.

Директивата не е единственият инструмент на ЕС, който може и ще помогне Европа да се
насочи по пътя към увеличаване на дела на възобновяемата енергия. Вече са налице някои
инициативи в подкрепа на производството на енергия от възобновяеми източници, като

например големият принос на Европейската енергийна програма за възстановяване  (9)  за
вятърната енергия от разположени в морето инсталации. През 2011 г. в рамките на

енергийната стратегия на ЕС за периода до 2020 г.  (10)  ще бъде даден приоритет на
ключовите разработки в областта на преноса на енергия от възобновяеми източници и
адаптирането на мрежите чрез въвеждането на интелигентни мрежи и системи за
интелигентно отчитане.

Не на последно място, повишаването на енергийната ефективност ще се насърчи
допълнително чрез приемането на преразгледания План за действие в областта на енергийната
ефективност, като това е приоритет на унгарското председателство.

*
*     *

Въпрос №  3 , внесен от  Georgios Papanikolaou  ( H-0622/10 )

Относно: Програма на новото председателство за нелегалната имиграция

В програмата на унгарското председателство е обърнато особено внимание на проблема с
нелегалната имиграция и на необходимостта от неговото третиране. Освен това, поради
географското положение на Унгария, се отдава голямо значение на подновяването на
политиката на добросъседство, част от която има за цел по-доброто сътрудничество между
ЕС и трети страни за справяне с потоците на нелегалната имиграция.

Въпросът към Съвета е следният: В каква рамка и посредством кои конкретни политики
възнамерява новото председателство да допринесе за усилията за разрешаване на проблема
с нелегалната имиграция?

Възнамерява ли, и по какъв начин, да насърчи политиките на сътрудничество със съседни
държави, от които се наблюдават големи миграционни потоци?

Отговор

Настоящият отговор, който е изготвен от председателството и не е обвързващ нито за Съвета,
нито за неговите членове, не беше представен устно във времето за въпроси към Съвета на
месечната сесия на Европейския парламент през януари 2011 г. в Страсбург.

(EN) Борбата с незаконната имиграция е определена като приоритет в програмата на тройното
председателство и унгарското председателство възнамерява да се възползва от работата на
белгийското и испанското председателство в тази област в съответствие с целите, залегнали

(9) Регламент (ЕО) № 663/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година за създаване на програма
за подпомагане на икономическото възстановяване чрез предоставяне на финансова помощ от Общността на проекти
в областта на енергетиката (ОВ L 200, 31.7.2009 г., стр. 31)

(10) Енергетика 2020: Стратегия за конкурентоспособна, устойчива и сигурна енергетика; 16096/10; (COM(2010)693)
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в програмата от Стокхолм  (11) , според която ефективните действия срещу незаконната
имиграция са от основно значение в контекста на разработването на общата имиграционна
политика. Програмата от Стокхолм също определя ефективната и устойчива политика за
връщане като съществен елемент от добре управляваната система на миграция в рамките
на Съюза.

По отношение на споразуменията за реадмисия унгарското председателство ще следи отблизо
напредъка в продължаващите преговори, по-специално с Турция, Мароко и Кабо Верде,
както и взетите мерки за започване на преговори с Беларус. За тази цел и с оглед на
определянето на обновена и последователна стратегия за реадмисия председателството ще
се концентрира върху предстоящата оценка на споразуменията за реадмисия от Комисията.

Насърчаването на практическото сътрудничество между държавите-членки също ще бъде
ключов момент от програмата на унгарското председателство в областта на незаконната
имиграция, като ще се обърне специално внимание на ефективното прилагане на Директивата
относно връщането. Във връзка с това ще продължи започналата по време на белгийското
председателство работа по въпроса за улесняването на транзитното преминаване по суша
на гражданите на трети държави, които се връщат доброволно, като по този начин ще бъдат
намерени хуманни решения за незаконните мигранти, които се връщат доброволно в родните
си страни.

Освен това в дневния ред на председателството стои и въпросът за незаконно пребиваващите
граждани на трети държави, попадащи в обхвата на принципа за забрана на връщането
(non-refoulement).

И накрая, унгарското председателство ще обърне внимание на събирането на статистически
данни за незаконната миграция в целия ЕС. От съществено значение е да се получи пълна
картина въз основа на всички данни, събрани в тази област, и те да бъдат предоставени на
държавите-членки, институциите и агенциите на ЕС.

На последно място, ще продължи работата по всички аспекти на глобалния подход към

миграцията  (12) . Европа се нуждае от глобален подход към имиграционната политика,
която следва да бъде от ползва за обществото в родната и в приемащата страна и, разбира
се, за самите мигранти. Председателството смята, че глобалният подход трябва да бъде
балансиран в тематичен (в това число законна имиграция, борба с незаконната имиграция
и насърчаване на миграцията и развитието) и географски аспект. Унгарското председателство
отдава голямо значение на по-нататъшното развитие на Процеса от Прага – Изграждане на

партньорства в областта на миграцията  (13)  – по отношение на съседните източни и
югоизточни държави чрез разработването – съвместно с участниците в процеса – на План
за действие за изпълнение на Декларацията от Прага от април 2009 г., в който да бъдат
определени конкретни цели и дейности, необходими за осъществяването на поставените в
декларацията цели, включително за предотвратяване и борба с незаконната имиграция.
Унгарското председателство ще се концентрира и върху подготовката на втората конференция
на министрите през ноември 2011 г. Целта на конференцията на министрите ще бъде да се
одобри планът за действие.

(11) ОВ C 115, 4.5.2010 г., стр. 1
(12) Документ на Съвета 15811/09
(13) Документ на Съвета 15876/10
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*
*     *

Въпрос №  4 , внесен от  Vilija Blinkevičiūtė  ( H-0624/10 )

Относно: Защита на децата – жертви на трафик

Приетата от Съвета програма от Стокхолм съдържа основни мерки, свързани с
предотвратяването, прилагането на правото и защитата на жертвите в борбата с трафика на
хора. Би трябвало да се обърне специално внимание на защитата на децата. Като се има
предвид, че децата са най-уязвимото звено на обществото, на тях би трябвало да се посветят
огромни усилия.

Децата са продавани, за да извършват принудителен труд и незаконни дейности. Освен това
те са предмет на трафик за незаконно даряване на органи.

С цел по-добра координация на европейската политика в областта на борбата срещу трафика
на хора, Съветът взе решение да назначи координатор на Европейския съюз за борбата с
трафика на хора. Съветът може ли да посочи дали координаторът на Европейския съюз за
борбата с трафика на хора ще отговаря също и за борбата с трафика на деца? Какви конкретни
мерки за защита на децата – жертви на трафик, възнамерява да вземе определеният
координатор?

Отговор

Настоящият отговор, който е изготвен от председателството и не е обвързващ нито за Съвета,
нито за неговите членове, не беше представен устно във времето за въпроси към Съвета на
месечната сесия на Европейския парламент през януари 2011 г. в Страсбург.

(EN) Споменатият във въпроса координатор за борбата с трафика на хора е служител на
Комисията, който наскоро беше назначен от Комисията. Следователно Съветът не е
компетентен да отговори на въпроса.

*
*     *

Въпрос №  5 , внесен от  Nikolaos Chountis  ( H-0635/10 )

Относно: Необходимост от предоставяне на спешна помощ на Хаити

През януари 2010 г. катастрофалното земетресение в Хаити отне живота на хиляди хора и
направи непоносимо икономическото и социалното положение в страната, която и преди
земетресението се нареждаше сред най-бедните страни в света. Съгласно отправяните от
хуманитарни организации обвинения, месеци наред след земетресението труповете все още
не са извадени от разрушените сгради и поради тази причина хигиенните условия за жителите
са като за животни и отсъствието на хуманитарна помощ е повече от очевидно. Поради тази
причина беше следствено обусловено избухването на холерна епидемия. Хилядите
потвърдени жертви увеличават непрестанно списъка на починалите от земетресението. Въз
основа на данните на Организацията на обединените нации (OCHA) се наблюдава
обичайното разминаване между „обещанията“ за помощ и тяхното осъществяване.

Въпросът към Съвета е следният: Какви парични суми ЕС е обещал да изпрати на Хаити и
какво е осъществил до настоящия момент? Какви допълнителни усилия възнамерява да
положи председателството на Съвета, за да подпомогне милионите човешки същества в
Хаити, които продължават да умират, тъй като не им е била оказана помощ?
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Отговор

Настоящият отговор, който е изготвен от председателството и не е обвързващ нито за Съвета,
нито за неговите членове, не беше представен устно във времето за въпроси към Съвета на
месечната сесия на Европейския парламент през януари 2011 г. в Страсбург.

(EN) Както уважаемият колега знае, ЕС беше сред първите, които реагираха както на
последиците от земетресението на 12 януари 2010 г., така и на избухналата епидемия от
холера в края на октомври. Координирайки действията си с международните партньори,
ЕС и неговите държави-членки предприеха незабавни мерки за оказване на помощ на
жертвите, като бързо предоставиха хуманитарна помощ при извънредни ситуации и
изпратиха експерти по хуманитарна и гражданска защита.

На донорската конференция за възстановяването на Хаити, която се проведе на 31 март
2010 г. в Ню Йорк, ЕС пое съвместен ангажимент за предоставянето на 1,235 млрд. EUR
от общата сума от 5,3 млрд. USD, обещана от всички международни донори за периода от
18 месеца, с което ЕС стана основен донор на Хаити. След конференцията беше добавена
допълнителната сума от 62 млн. EUR от бюджета на ЕС, като така общият размер на
заделените от бюджета на ЕС средства достигна 522 млн. EUR. До момента Комисията е
поела задължения за плащането на 322 млн. EUR, от които 115,4 млн. EUR вече са
договорени, а 62 млн. EUR са отпуснати. Освен това Комисията отпусна общата сума от
57,8 млн. EUR чрез обща бюджетна подкрепа след земетресението, което позволи на
правителството на Хаити да запази разходите от критично значение, по-специално в областта

на образованието, здравеопазването и сигурността  (14) . Нещо повече, за да подкрепят плана
за дългосрочно възстановяване на Хаити и в контекста на общия подход на ЕС за свързване
на помощта с възстановяването и развитието, в момента ЕС и държавите-членки са на
заключителния етап от определянето на общи приоритети, заедно с правителството на
Хаити, с оглед на приемането на общ програмен документ в началото на 2011 г.

В отговор на епидемията от холера освен щедрия принос в парични средства и в натура от
държавите-членки Комисията мобилизира 12 млн. EUR в подкрепа на партньорите по места
на Генерална дирекция „Хуманитарна помощ“. Поради влошаването на ситуацията в Хаити
Комисията предложи на бюджетните органи да увеличат хуманитарната помощ с още
10 млн. EUR чрез прехвърляне на бюджетни кредити в рамките на частта на бюджета на
ЕС за хуманитарна помощ за 2010 г.

*
*     *

Въпрос №  6 , внесен от  Gay Mitchell  ( H-0644/10 )

Относно: Признаване на палестинска държава

Как разглежда Съветът въпроса за признаването на палестинска държава?

Отговор

Настоящият отговор, който е изготвен от председателството и не е обвързващ нито за Съвета,
нито за неговите членове, не беше представен устно във времето за въпроси към Съвета на
месечната сесия на Европейския парламент през януари 2011 г. в Страсбург.

(14) Състояние към 24 ноември 2010 г. по данни на ГД „Хуманитарна помощ“
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(EN) По отношение на разглеждането от Съвета на въпроса за признаването на палестинската
държава на заседанието си на 13 декември 2010 г., като припомни декларацията от Берлин
от 1999 г., Съветът изтъкна отново готовността си да признае бъдеща палестинска държава,
когато това е целесъобразно.

*
*     *

Въпрос №  7 , внесен от  Silvia-Adriana Ţicău  ( H-0646/10 )

Относно: Приемане и прилагане на стратегията на ЕС за региона на река Дунав

На 8 декември Съветът прие Стратегия на ЕС за региона на река Дунав и свързан с нея план
за действие. Добавената стойност от този факт е, че държавите-членки имат възможност да
се възползват съвместно от съществуващото финансиране, да дават по-голям приоритет на
стратегическите проекти за региона на река Дунав и да използват средносрочния преглед
на финансовата перспектива, за да преразгледат също така и оперативните програми и да
определят необходимото финансиране за проекти, които се включват в плана за действие
по Стратегията на ЕС за региона на река Дунав. Унгарското председателство на Съвета обяви,
че приемането и прилагането на тази стратегия е приоритет за неговия мандат.

Може ли унгарското председателство да посочи какви мерки се предвиждат от Съвета на
ЕС за приемането и прилагането на Стратегията на ЕС за региона на река Дунав за първата
половина на 2011 г.?

Отговор

Настоящият отговор, който е изготвен от председателството и не е обвързващ нито за Съвета,
нито за неговите членове, не беше представен устно във времето за въпроси към Съвета на
месечната сесия на Европейския парламент през януари 2011 г. в Страсбург.

(EN) Приетата от Европейската комисия на 8 декември 2010 г. по искане на
държавите-членки Стратегия на Европейския съюз за региона на река Дунав е под формата

н а  С ъ о б щ е н и е   ( 1 5 )  ,  п р и д р у ж е н о  о т
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/danube/documents/communication/action_plan_danube.pdf"
(16) , които ще бъдат преразглеждани редовно. В стратегията се определят стълбове и
приоритетни области, като се поставя акцент на подобряването на транспортните и
енергийните връзки, околната среда, социално-икономическото развитие и сигурността.

Унгарското председателство възнамерява да представи стратегията за одобрение от Съвета
през април 2011 г. и от Европейския съвет през юни 2011 г. Предвижда се прегледът на
стратегията от подготвителните органи на Съвета да започне през януари 2011 г.

Прилагането на стратегията е прерогатив най-вече на Европейската комисия и ще започне
веднага след одобряването й от държавите-членки през юни 2011 г. През своя мандат
председателството ще отдели специално внимание на началния етап на прилагане на новата
стратегия, като същевременно ще поддържа тесни връзки с институциите и други

(15) Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и
Комитета на регионите: „Стратегия на Европейския съюз за региона на река Дунав“ (COM(2010) 715 окончателен),
18055/10

(16) Придружителен документ към Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически
и социален комитет и Комитета на регионите: „Стратегия на Европейския съюз за региона на река Дунав“ (SEC(2010)
1489 окончателен), 18055/10 ADD1
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заинтересовани страни с намерението да изготви съвместно насоки по отношение на задачите
на координаторите на приоритетните области във връзка с началния етап, както и по
отношение на начина на координиране на съществуващите фондове.

*
*     *

Въпрос №  8 , внесен от  Liam Aylward  ( H-0647/10 )

Относно: Безопасност в селското стопанство в ЕС

Смъртността в селското стопанство е твърде висока. Например в Ирландия 23 души са
загинали в селското стопанство досега тази година. Проучване по този въпрос показва, че
рискът от смърт на работното място е 10 пъти по-висок за селскостопанските работници
и че независимо от факта, че те представляват само около 6% от общото население, повече
от 60% от смъртните случаи на работното място са сред селскостопанските работници.

Какво може да се направи на равнище ЕС, за да се намали броят смъртни случаи и
произшествия в селското стопанство?

Отговор

Настоящият отговор, който е изготвен от председателството и не е обвързващ нито за Съвета,
нито за неговите членове, не беше представен устно във времето за въпроси към Съвета на
месечната сесия на Европейския парламент през януари 2011 г. в Страсбург.

(EN) Директива на Съвета 89/392/ЕИО за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването

на безопасността и здравето на работниците на работното място („Рамкова директива“)  (17)

се прилага по отношение на всички работници и служители във всички сектори на дейност.
По-специално, селското стопанство е включено в обхвата на директивата, както е посочено
в член 2, параграф 1. Според директивата работодателят е длъжен да осигури безопасността
и здравето на работниците във всяко свързано с работата отношение (член 5, параграф 1),
включително да предотвратява трудови рискове и да предоставя информация и обучение,
както и да осигури необходимата организация и средства (член 6, параграф 1). Принципът
за отговорност на работодателя не се влияе от факта, че всеки работник е длъжен, доколкото
е възможно, да се грижи за безопасността и здравето си, както и за безопасността и здравето
на другите лица (член 4, параграф 3 и член 13, параграф 1).

В заключенията си относно стратегия на Общността за здравословни и безопасни условия

на труд за периода 2007–2012 г.  (18)  Съветът прикани държавите-членки, наред с друго,
да осигурят по-добро и по-ефективно изпълнение на законодателството и да предприемат
подходящите стъпки за предоставяне на съответните ресурси за инспекторатите по труда,
както и да обърнат особено внимание на новите тенденции в заетостта като например
увеличаване на самостоятелната заетост, наемане на външни изпълнители, сключване на
договори за подизпълнение, работници мигранти и командировани работници.
Същевременно Съветът призова Комисията да продължи да наблюдава и подкрепя
прилагането на законодателството във всички държави-членки.

(17) ОВ L 183, 29.6.1989 г., стр. 1
(18) Вж. док. 9353/07
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Въпреки че в областта на здравето и безопасността на работниците вече са в сила други

директиви, като например директивите относно работното оборудване  (19) , шума  (20)  или

биологичните агенти  (21) , Съветът може да разгледа нов текст въз основа на законодателно
предложение от Комисията.

*
*     *

Въпрос №  9 , внесен от  Pat the Cope Gallagher  ( H-0652/10 )

Относно: Лихтенщайн и Шенгенското пространство

Какво е текущото състояние на процедурата по ратифициране на протокола, допускащ
Лихтенщайн официално да се присъедини към Шенгенското пространство?

Отговор

Настоящият отговор, който е изготвен от председателството и не е обвързващ нито за Съвета,
нито за неговите членове, не беше представен устно във времето за въпроси към Съвета на
месечната сесия на Европейския парламент през януари 2011 г. в Страсбург.

(EN) Информираме уважаемия колега, че в момента Съветът очаква одобрението на

Европейския парламент за сключването на протокола  (22) , което ще позволи на Княжество
Лихтенщайн да се присъедини към шенгенското пространство.

Въпреки проведените консултации с Европейския парламент и неговото одобрение за
сключването на протокола на 8 юли 2008 г., след влизането в сила на Договора от Лисабон
се наложи протоколът да бъде представен отново за одобрение от Европейския парламент,

като Съветът направи това на 28 май 2010 г.  (23)

*
*     *

Въпрос №  10 , внесен от  Brian Crowley  ( H-0654/10 )

Относно: Устойчив икономически растеж и създаване на заетост

Какви инициативи ще въведе Председателството през следващите месеци в подкрепа на
устойчивия икономически растеж и създаването на заетост в Европейския съюз?

Отговор

Настоящият отговор, който е изготвен от председателството и не е обвързващ нито за Съвета,
нито за неговите членове, не беше представен устно във времето за въпроси към Съвета на
месечната сесия на Европейския парламент през януари 2011 г. в Страсбург.

(19) Директива 89/654/ЕИО, ОВ L 393 от 30.12.1989 г., стр. 1
(20) Директива 2003/10/EO, ОВ L 42 от 15.2.2003 г., стр. 38
(21) Директива 2000/54/EO, ОВ L 262 от 17.10.2000 г., стр. 21
(22) Протокол между Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн

относно присъединяването на Княжество Лихтенщайн към споразумението между Европейския съюз, Европейската
общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението,
прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген, 16462/06

(23) 6076/1/10
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(EN) Подпомагането на икономиката е един от крайъгълните камъни на работната програма
на председателството за следващите шест месеца, период, който поставя началото на първия
„европейски семестър“ на координиране на икономическата политика. В този смисъл по
отношение на бюджетната и макроикономическата политика и ориентираните към растеж
и заетост политики на държавите-членки и на самия ЕС ще бъде възприет всеобхватен и
последователен подход, за да се гарантира, че финансовата стабилност е защитена, както и
че всички икономически политики допринасят за постигането на силен и устойчив растеж,
който създава работни места.

Освен това основни цели и инициативи бяха представени от Съвета на заседанието на
Европейския съвет през декември по повод изпълнението на стратегията „Европа 2020“
(24) . Те следва да бъдат отразени в националните програми за реформи и могат да включват
петте водещи цели на ЕС, свързани със заетостта, научните изследвания и развитието,
енергетиката/изменението на климата, образованието и борбата с бедността и социалното
изключване, както и начинът, по който държавите-членки следва да определят и изпълняват
своите национални цели, включително необходимостта от ускоряване на реформите чрез
преодоляване на установените пречки пред растежа. Държавите-членки ще представят до
април 2011 г. своите национални програми за реформи в подкрепа на целите и задачите,
установени в стратегията „Европа 2020“, като успоредни с това ще направят първоначални
ключови структурни реформи за засилване на растежа.

Единният пазар като двигател на растежа е от решаващо значение за конкурентоспособността
на Европа в глобализираната икономика. Председателството отдава голямо значение на

постигане на съгласие по пакета за единния пазар  (25) .

Особено внимание ще бъде отделено на повишаването на интеграцията на младите хора в
пазара на труда в рамките на двете водещи инициативи от стратегия „Европа 2020“, а именно
„Младежта в движение“ и „Програма за нови умения и работни места“, които имат за цел
да подобрят трудовата заетост на младите работници и да улеснят прехода от образование
към заетост. Дейността на унгарското председателство в тази област ще бъдат тясно свързана

със съвместната испанско-белгийска-унгарска програма  (26) , тъй като трудовата заетост на
младите хора е тема от общ интерес за тройката.

Освен това въз основа на Програмата за нови умения и работни места  (27)  унгарското
председателство възнамерява да разгледа възможностите за по-силни политики, способстващи
постигането на процес на възстановяване, който благоприятства заетостта, както и да разгледа
въпроса за регионалните неравенства в заетостта.

Унгарското председателство ще покани министрите да участват в съвместно обсъждане на
тези въпроси по време на неформалната среща на министрите по заетостта, която ще се
състои на 16–18 януари 2011 г. в Гьодьольо.

*
*     *

(24) Вж. док. 17574/1/10
(25) Вж. док. 17799/10
(26) Вж. док. 16771/09
(27) Вж. док. 17066/10
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Въпрос №  11 , внесен от  Laima Liucija Andrikienė  ( H-000001/11 )

Относно: Избори за президент в Беларус

Президентските избори в Беларус на 19 декември приключиха без големи изненади, като
настоящият президент Александър Лукашенко бе преизбран за четвърти мандат с почти
80% от подадените гласове. Освен това бяха арестувани над 600 активисти от опозицията
по време на протестите им срещу недемократичното естество на изборите, включително и
седем кандидати за президентския пост. При прилагането на строгите мерки срещу активисти
от опозицията Александър Лукашенко заяви, че в Беларус вече няма да има „безсмислена
демокрация”.

Може ли Съветът да представи своята оценка на тези избори за президент в Беларус? Какви
са те в сравнение с наблюдаваните от нас предходни избори? Как ще се отрази провеждането
на тези избори върху отношенията между ЕС и Беларус? Имаме ли стратегия по отношение
на поетия от нас ангажимент към Беларус?

Отговор

Настоящият отговор, който е изготвен от председателството и не е обвързващ нито за Съвета,
нито за неговите членове, не беше представен устно във времето за въпроси към Съвета на
месечната сесия на Европейския парламент през януари 2011 г. в Страсбург.

(EN) Беларус все още трябва да измине дълъг път, за да изпълни ангажиментите си към ОССЕ
по отношение на провеждането на избори. ЕС признава сериозните проблеми в изборния
процес и преброяването на гласовете, докладвани от мисията на ОССЕ за наблюдение на
изборите, и призова правителството на Беларус да изпълни ангажиментите си към ОССЕ за
съществени реформи в изборния процес. ЕС изразява съжаление за решението на
правителството на Беларус да прекрати мисията на службата на ОССЕ в Минск.

ОССЕ извърши ценна работа в страната, по-специално като насърчаваше изграждането на
институции и утвърждаването на принципите на правовата държава и оказваше подкрепа
за развитието на гражданското общество. Според ЕС този процес е изложен на голяма
опасност.

ЕС категорично осъжда всички актове на насилие и репресии, особено използването на сила
срещу кандидат-президенти, политически активисти, представители на гражданското
общество, журналисти и демонстранти. Побоят и задържането на няколко опозиционни
лидери, в това число кандидати за президент, е неприемливо. Като цяло изборите и
последиците от тях са значителна крачка назад в развитието на демократичното управление
и зачитането на правата на човека в Беларус. ЕС призова за незабавното освобождаване на
кандидатите за президенти, както и на повече от 600 демонстранти, задържани в навечерието
на президентските избори в Беларус.

Зачитането на демокрацията и правата на човека продължават да са от основно значение
за подобряването на отношенията между Беларус и ЕС. Без да бъде постигнат значителен
напредък в тези области, отношенията не могат да се подобрят. При прегледа на отношенията
с Беларус ЕС ще оценява на този фон действията на правителството на Беларус за справяне
с настоящата ситуация и за вземане предвид на настъпилото развитие. ЕС възнамерява да
засили своя ангажимент и подкрепа за народа на Беларус и представителите на гражданското
общество.

*
*     *
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Въпрос №  12 , внесен от  Charalampos Angourakis  ( H-000006/11 )

Относно: Нови израелски провокации срещу палестинския народ

През последните дни израелската армия и военновъздушни сили засилиха убийствените
нападения срещу ивицата Газа и увеличиха броя на убитите и ранените сред мирното
палестинско население, което страда поради окупацията и наложената от Израел
икономическа блокада, която не позволява на рибарите да излизат в морето. Опитите за
тероризиране на палестинския народ продължиха непрестанно и през периода на Рождество
Христово и Нова Година главно в близост до зелената линия и до изградената от Израел
стена, а също така и с бомбардировки във вътрешността на ивицата Газа. Едновременно с
това осъждаме дългогодишното незаконно задържане на хиляди политически затворници,
сред които жени и деца, в израелските затвори в неприемливи условия.

Възнамерява ли Съветът да осъди новите израелски провокации срещу палестинския народ
и да признае съществуването на независима, единна и суверенна палестинска държава на
окупираните от 1967 г. насам територии със столица Източен Йерусалим? Възнамерява ли
да изиска незабавното освобождаване на палестинските политически затворници от
израелските затвори?

Отговор

Настоящият отговор, който е изготвен от председателството и не е обвързващ нито за Съвета,
нито за неговите членове, не беше представен устно във времето за въпроси към Съвета на
месечната сесия на Европейския парламент през януари 2011 г. в Страсбург.

(EN) Съветът последователно призовава за двудържавно решение на израело-палестинския
конфликт, при което Ерусалим да стане столица на двете държави. Съвсем наскоро, през
декември 2010 г., Съветът по външни работи отново подчерта в заключенията си, че „е
необходимо спешно да се постигне напредък към намирането на решение за две държави
на израело-палестинския конфликт. Искаме да видим суверенна, независима, демократична,
неразделна и жизнеспособна палестинска държава, която съществува в мир и сигурност
редом с Държавата Израел“, както и че „трябва да се намери начин за решаване на статута
на Ерусалим по пътя на преговори като бъдеща столица на двете държави“.

Въпросът за задържаните палестинци и палестински затворници заема важно място в
двустранните контакти между ЕС и Израел, например в неформалната работна група по
правата на човека, която проведе последната си среща през септември 2010 г. и в която
Съветът взема активно участие. В тази работна група са разглеждани конкретни случаи на
задържане, особено когато задържаните могат да бъдат смятани за защитници на човешките
права съгласно насоките на ЕС. Някои от тях получиха широка гласност благодарение на
изявленията на службата на върховния представител Катрин Аштън. (Например изявлението
на говорителя на върховния представител относно г-н Абдула Абу Рахма от 24 август 2010 г.)

Израелската политика на налагане на блокада срещу Ивицата Газа беше обект на критики
от Съвета, който я определи като „неприемлива и с отрицателен политически ефект“
(заключения на Съвета от декември 2009 г., посочени в заключенията от декември 2010 г.)
Макар и предприетите от израелското правителство частични мерки за облекчаване на
политиката на задържане (последно на 8 декември 2010 г.) да са стъпки в правилната
посока, необходимо е да се направи повече.

По отношение на твърденията за израелски действия срещу цивилни граждани уважаемият
колега знае, че преследването на цивилно население от държавна власт, независимо дали
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тези действия са насочени срещу собствените граждани на държавата или срещу другиго,
противоречи на принципите на правовата държава и демократичните принципи като цяло.
В по-широк план тези действия са в противоречие с основните ценности на Европейския
съюз, по-специално правото на живот в сигурност. Наложително е твърденията за такива
действия да бъдат подложени на задълбочено разследване и, ако бъдат потвърдени, на силна
критика.

Що се отнася до различните инциденти между израелските служби за сигурност и
палестинци, както и израелската политика при окупационния режим, Съветът винаги е
настоявал, че двете страни следва да спазват международното право, включително
международното хуманитарно право. Това са принципи, които Съветът по външни работи
посочи в заключенията си относно мирния процес в Близкия изток през декември 2009 г.
и съвсем наскоро потвърди през декември 2010 г.

*
*     *

Въпрос №  13 , внесен от  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė  ( H-000008/11 )

Относно: Въпроси свързани с изплащането на обезщетения при вреди, нанесени
върху околната среда

Унгария, която наскоро пое председателството на Съвета, миналата година беше сполетяна
от едно голямо екологично бедствие – разлива на червена шлака. Като една от главните
причини за бедствието беше посочена неправилната поддръжка на инсталацията. ЕС не
предвижда средства за държавите членки в случай на бедствия, предизвикани в следствие
на умишлени или небрежни човешки действия. Когато причинителите на бедствието са
финансово слаби, често дори държавите членки не са в състояние да понесат финансовите
последствия от подобна злополука.

Не счита ли председателството на Съвета, че законодателството относно проектирането
(преди всичко във връзка с оценката на въздействието върху околната среда), поддръжката
и експлоатацията на инсталации, криещи висок риск за околната среда, би трябвало да бъде
преразгледано и направено по-строго. Не би ли било целесъобразно създаването в ЕС на
фонд, финансиран чрез вноски от тези, които упражняват контрол над инсталации, криещи
висок риск за околната среда, и със средства от който по-късно биха могли да се изплащат
обезщетения при настъпили екологични бедствия, причинени от подобни инсталации
(подобно на фонда, доброволно създаден от „Бритиш Петролиум“, за обезщетение на
последствията на бедствието в Мексиканския залив)?

Отговор

Настоящият отговор, който е изготвен от председателството и не е обвързващ нито за Съвета,
нито за неговите членове, не беше представен устно във времето за въпроси към Съвета на
месечната сесия на Европейския парламент през януари 2011 г. в Страсбург.

(EN) Вече е налице важен набор от законодателни актове на ЕС, които трябва да помогнат
за предотвратяването на инциденти като този в Унгария, по-специално законодателството

относно комплексното предотвратяване и контрол на замърсяването  (28)  и относно

(28) Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. относно емисиите от
промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) (преработена) (Текст от значение за ЕИП)
(ОВ L 334, 17.12.2010 г., стр. 17 )
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управлението на отпадъците от миннодобивните индустрии  (29) . По отношение на
природните бедствия промишлените аварии попадат в обхвата на директивата относно

екологичната отговорност  (30) , която въвежда принципа „замърсителят плаща“.

За да бъде направена пълна оценка на приложимостта на съществуващото законодателство,
е необходимо да бъде завършен анализът на унгарските органи и на Комисията на инцидента
в Колонтар. След приключването на този процес ще бъде възможно да се прецени дали
следва да бъдат обсъдени по-нататъшни действия относно екологичното законодателство
на ЕС. Всички заключения на Комисията в това отношение ще бъдат разгледани незабавно
от Съвета.

Що се отнася до предложението на уважаемия колега за създаване на фонд за обезщетяване
за щети, причинени от умишлени действия или небрежност, и финансиран от операторите
на инсталации, криещи рискове за околната среда, трябва да се отбележи, че разглеждането
на възможните варианти в светлината на настоящия инцидент, включително вариантът да
се даде възможност носещият отговорността оператор да поеме пълните разходи за големи
инциденти, зависи от Комисията.

Що се отнася до фонд „Солидарност“ на Европейския съюз, през 2006 г. Комисията предложи

да преразгледа Регламент № 2012/2002 г.  (31)  Въпреки това с оглед на специалния доклад

на Сметната палата относно функционирането на фонда  (32)  през 2008 г. Съветът заключи,
че като цяло управлението на фонда е ефективно, но счита, че съществуват възможности и
е налице необходимост от подобряване на скоростта на управление, и подчерта, че на този
етап Съветът не смята за необходимо преразглеждането на Регламент (ЕО) № 2012/2002
(33) .

*
*     *

ВЪПРОСИ КЪМ КОМИСИЯТА

Въпрос №  21 , внесен от  Brian Crowley  ( H-0655/10 )

Относно: Въвеждането на високоскоростни широколентови мрежи

Може ли Комисията да направи подробно изявление относно специфичните действия,
които ще предприеме в подкрепа на въвеждането на технологията на високоскоростните
широколентови мрежи на територията на всички държави-членки на ЕС, включително
Ирландия?

(29) Директива 2006/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. относно управлението на отпадъците
от миннодобивните индустрии и за изменение на Директива 2004/35/ЕО (ОВ L 102, 11.4.2006 г., стр. 15)

(30) Директива 2004/35/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно екологичната отговорност
по отношение на предотвратяването и отстраняването на екологичните щети, ОВ L 143, 30.4.2004 г., стр. 56

(31) Регламент (EО) № 2012/2002 на Съвета от 11 ноември 2002 г. за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския
съюз (ОВ L 311, 14.11.2002 г., стр. 3)

(32) Сметна палата, Специален доклад № 3/2008 „Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз: доколко работата на фонда
е бърза, ефективна и гъвкава?“ (ОВ C 153, 18.6.2008 г., стр. 1)

(33) Заключения на Съвета относно специален доклад № 3/2008 на Сметната палата относно фонд „Солидарност“ на
Европейския съюз, 11194/08
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Отговор

(EN) Комисията твърдо подкрепя въвеждането на високоскоростен широколентов достъп
в Европа и предприе редица дейности за постигането на тази цел.

Необходимите инвестиции за изграждането на инфраструктура за широколентов достъп до
голяма степен се осигуряват от частния сектор. Освен това Комисията насърчава
държавите-членки да подкрепят въвеждането на широколентови мрежи с финансиране от
публични фондове и от фондове на ЕС в случаите, когато няма достатъчно силни
икономически аргументи за частни инвестиции.

Само през 2010 г. Комисията оцени и одобри използването на почти 1,8 млрд. EUR
държавна помощ за развитието на широколентов достъп в Европейския съюз, която може

да генерира 3–3,5 млрд. EUR инвестиции в този сектор  (34) .

По отношение на Ирландия Комисията досега е оценила и одобрила три мерки за държавна
помощ за широколентови връзки в страната и е разрешила използването на повече от

250 млн. EUR в този сектор  (35) , както и съвместния Проект Келвин  (36)  за Ирландия и
Северна Ирландия, който има за цел прокарването на пряка международна връзка чрез
подводен кабел до северозападната част на Ирландия.

Освен това Комисията работи в тясно сътрудничество с Европейската инвестиционна банка
за идентифициране на иновативни решения за финансиране за следващата многогодишна
финансова рамка, които може да разширят инвестиционния хоризонт чрез включването с
помощта на кредити и подобряване на падежната структура на по-рискови проекти в
по-слабо населени географски райони.

През 2011 г. Комисията също така ще публикува насоки за местните и регионални органи
относно използването на фондовете на ЕС за проектиране и подготовка на проекти за
широколентов достъп и ще приеме инвестиционни насоки за широколентов достъп за
местните и регионални органи за улесняване на пълноценното усвояване на фондовете на
ЕС. Освен това до 2013 г. Комисията ще укрепи и рационализира използването на
финансиране за високоскоростен широколентов достъп чрез инструментите на ЕС съгласно
настоящата финансова рамка (напр. Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР),
Програма за развитие на селските райони в Англия (ERDP), Европейски земеделски фонд
за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), трансевропейските мрежи (TEN), Програмата за
конкурентоспособност и иновации (ПКИ).

*
*     *

(34) Комисията редовно публикува списък на решенията за държавна помощ за широколентов достъп на:

http://ec.europa.eu/competition/sectors/telecommunications/broadband_decisions.pdf
(35) Решения на Комисията по дела N284/2005 – Програма на Ирландия за мрежи за широколентов достъп в населено

място от 8.3.2006 г., N475/2007 – Национална схема на Ирландия за широколентов достъп от 25.9.2007 г. и
N607/2009 – Схема за широколентов достъп за селските райони от 4/12/2009 г..

(36) Решения на Комисията по дела N282/2008 – Проект Келвин и N248/2008 Проект Келвин от 10.08.2008 г.
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Въпрос №  24 , внесен от  Silvia-Adriana Ţicău  ( H-0626/10 )

Относно: Подобряване и продължаване на програмата NAIADES

Като имаме предвид, че предстои междинна оценка на програмата NAIADES и като отчитаме,
че не на всички държави-членки, които разполагат с вътрешни водни пътища беше
предоставен успешен достъп до програмата NAIADES, бих искала да попитам Комисията
какви мерки предвижда, за да повиши достъпността на посочената програма за периода
2011–2013 г. и какви мерки предвижда за подобряване на настоящата програма, както и
за продължаването й след 2013 г.?

Отговор

(EN) През последните 5 години Програмата за действие NAIADES вдъхновяваше политиката
на Комисията в областта на корабоплаването по вътрешни водни пътища и това ще продължи
още 3 години. NAIADES е насочена, на първо място, към поредица от законодателни,
политически и координационни мерки, които произхождат от настоящите политики и
съществуващата регулаторна рамка и имат за цел консолидиране на сектора и подобряване
на рамковите условия в него. Вече се забелязва увеличаване на дела на вътрешните водни
пътища в транспорта като цяло.

Очевидно е, че тази програма не може да се изпълнява само на равнище ЕС, а изисква и
ангажираност от страна на държавите-членки и сектора на вътрешното корабоплаване,
както и правилно прилагане на национално равнище.

NAIADES беше замислена като средносрочна до дългосрочна програма за политика, насочена
към по-доброто използване на съответните програми за финансиране, като например TEN-T
и „Марко Поло“. Въпреки това NAIADES не е програма за финансова подкрепа със собствени
финансови ресурси.

Вторият доклад относно напредъка по програма NAIADES, в който се обобщават основните
постижения в пет приоритетни области до момента, ще бъде публикуван през първата
половина на 2011 г. Що се отнася до оставащия период 2011–2013 г., Комисията
възнамерява да продължи да изпълнява NAIADES по вече определените линии.

Необходимо е обаче Комисията да осигури и дългосрочно развитие и успешно прилагане
на европейската политика по отношение на транспорта по вътрешни водни пътища след
2013 г. Поради тази причина Комисията възнамерява да внесе своевременно предложение
за продължаването на програмата, което да е част от по-широката стратегическа рамка за
политиката, определена в предстоящата Бяла книга, и да доразвие успешните дейности,
като при необходимост вземе предвид евентуалните извлечени поуки.

*
*     *

Въпрос №  25 , внесен от  Marc Tarabella  ( H-0633/10 )

Относно: Неспазване от авиокомпаниите на Регламент (ЕО) № 261/2004 относно
защитата и информирането на пътниците във въздушния транспорт

От 2005 г. влезе в сила Регламент (ЕО) № 261/2004, като основната му цел е да защитава
и информира пътниците във въздушния транспорт. Самата Комисия стартира информационни
кампании, а авиокомпаниите постоянно нарушават този регламент, като пътниците не
разполагат с ефективен и бърз механизъм за обжалване. Освен това, резервацията на билети
по интернет се превърна в истинска измама; така един билет за маршрута Брюксел–Страсбург
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на редовна авиокомпания, чиято цена съгласно рекламата е 98 евро, всъщност излиза общо
219,60 евро, като в сумата се включва дори и допълнителна „такса за гориво“.

Комисията може ли да каже кога и как възнамерява да накара държавите-членки да прилагат
Регламент (ЕО) № 261/2004 и да ги задължи да въведат ефективен и бърз механизъм за
обезщетение?

Отговор

(EN) На първо място, Комисията би желала да припомни, че точното прилагане на Регламент
№ 261/2004 относно правата на пътниците на въздушния транспорт трябва да се осигури
от съответните определени национални органи, отговарящи за прилагането. Тези национални
органи, отговарящи за прилагането (НООП), трябва да предприемат всички необходими
мерки, за да гарантират пълното спазване на правата на пътниците. Комисията наблюдава
непрекъснато тяхната дейност, за да гарантира, че законодателството на ЕС се прилага и
изпълнява правилно от държавите-членки.

Комисията може да увери уважаемия колега, че е готова да се намеси, ако при няколко
случая се наблюдава тенденция, която показва, че определена държава-членка не изпълнява
регламента. Комисията работи в тясно сътрудничество с НООП, за да подобри прилагането
на регламента, по-специално чрез общо тълкуване, обмен на информация относно
изпълнението, обмен на добри практики и по-нататъшно хармонизиране на работните
инструменти като статистически данни за санкциите и жалбите. През 2010 г. Комисията
насърчи няколко съвместни инициативи на НООП срещу превозвачи, които имаха голям
принос за гарантиране на успешното съгласувано коригиране на неправилните практики.

На второ място, Комисията би желала да припомни, че пътниците разполагат със средства
за правна защита. Националните органи също така са длъжни да разглеждат жалби от
пътници и да предоставят мотивирано становище, макар и с незадължителна сила, относно
обстоятелствата в конкретния случай на пътника. Нещо повече, пътниците на въздушния
транспорт винаги си запазват правото да потърсят правна защита по съдебен ред. Във връзка
с това те биха могли да се възползват от европейската процедура за решаване на малки
спорове: опростено, ускорено и по-евтино съдебно производство за малки трансгранични
спорове. Те би трябвало също да могат да се възползват от дейността на Комисията в областта
на колективните мерки за правна защита. По-нататъшните инициативи на Комисията в
областта на защитата на потребителите също ще бъдат от помощ за пътниците. Така например
бъдещото законодателно предложение относно механизмите за АРС – алтернативно решаване
на спорове, които са в ресора на члена на Комисията, отговарящ за политиката на
здравеопазването и защитата на потребителите, предвидени в работната програма на
Комисията за края на 2011 г., ще подобрят използването на механизмите за алтернативно
решаване на спорове като лесен, свързан с ниски разходи и бърз начин за извънсъдебно
решаване на спорове.

И накрая, уважаемият колега поставя въпроса за посочените при процеса на резервация
цени. Регламент № 1008/2008 относно общите правила за извършване на въздухоплавателни
услуги в Общността предвижда правила за прозрачност на цените: крайната цена, която
трябва да се заплати, се посочва винаги, включително в рекламите; тя включва приложимата
въздухоплавателна тарифа, както и приложимите данъци, такси, допълнителни такси и
тарифи, които няма как да бъдат избегнати и които могат да се предвидят към момента на
публикуването. Това включва и споменатата от Вас т. нар. „такса гориво“. Комисията следи
този важен въпрос много внимателно, в тясно сътрудничество с националните органи,
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отговарящи за прилагането в държавите-членки. През 2011 г. Комисията ще извърши
по-задълбочен преглед на въпроса.

*
*     *

Въпрос №  26 , внесен от  Ismail Ertug  ( H-0643/10 )

Относно: Подкрепяно от ЕС проучване „Независими от различните варианти
проучвания за изграждането на Дунавския речен басейн между Щраубинг и
Филсхофен“

Следва да бъдат повторени два от петте въпроса до Комисията, които вече бяха внесени в
писмен вид (P-9178/2010), но които бяха напълно пренебрегнати от Генерална дирекция
„Транспорт“.

Счита ли Комисията, че действащата във Филсхофен-Щраубинг група за мониторинг не е
в състояние да изпълнява възложената й от ЕС конструктивно-критична роля „за осигуряване
на надлежното провеждане на проучването“ и за „гарантиране на прозрачността и
постигането на консенсус“, тъй като проучването се извършва от акционерното дружество
„Рейн-Майн-Дунав“ (Rhein-Main-Donau AG), което има икономически интерес от
изграждането?

Известно ли е на Комисията, че федералният министър на транспорта Рамзауер (ХСС) се е
изказвал публично нееднократно за изграждане по Вариант C 280, въпреки че съгласно
член III, параграф 2.6 от Решението за финансова помощ Федерална република Германия
трябва да се грижи за осигуряването на непартийно и обективно извършване на проучването?
Към компетентния член на Комисията се отправя призивът да не пренебрегва тези въпроси
още веднъж. Проучването, разходите по което възлизат на 33 милиона евро, заплашва да
се превърне в „Щутгарт 21“ за Долна Бавария.

Отговор

(EN) Осъществяването на проучване с подкрепата на ЕС относно провеждането на независими
от различните варианти проучвания за изграждането на Дунавския речен басейн между
Щраубинг и Филсхофен е от особена важност за усилията за намиране на общоприет начин
за излизане от този продължителен застой. Този застой пречи транспортът по вътрешни
водни пътища – в тази част от трансконтиненталната връзка – да осъществи своя потенциал
като особено устойчив начин на транспорт както в екологичен, така и в икономически
аспект.

Развитието на транспорта по вътрешни водни пътища по разумен и устойчив начин помага
за намаляване на натиска върху автомобилния транспорт – емисии, шум, задръствания – и
в този конкретен случай също допринася за създаването на по-добри връзки между регионите,
икономиките и хората по протежение на една от основните естествени връзки на нашия
континент (Изток–Запад, Север–Юг).

Между другото следва да се подчертае, че икономическото развитие без полагането на
подходящи грижи за реалното състояние на околната среда също създава неоправдани
икономически рискове, а пълното пренебрегване на устойчиви и балансирани решения
може да доведе до сериозни рискове за околната среда, като например прехвърляне към
други видове транспорт, наред с други.
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В баварския участък на река Дунав между тези два града дълбочината на реката не е
достатъчна за надеждно и икономически жизнеспособно корабоплаване през цялата година.
В продължение на две десетилетия операторите на вътрешни водни пътища и екологичните
организации обсъждат начините за подобряване на възможностите за корабоплаване по
река Дунав.

Екологичните организации подкрепят така наречения „Вариант А“, за да се запази последният
свободно течащ участък от средната част на река Дунав чрез укрепване на бреговете на
реката за осигуряване на защита от наводнения.

Транспортните оператори се противопоставят на проекта, като посочват, че това е
единственият участък от нидерландската граница по река Рейн до австрийската граница по
река Дунав, където не може да се гарантира речен транспорт през цялата година, както това
се изисква. Затова транспортните оператори подкрепиха т.нар „Вариант C-280“, който би
осигурил газене от 2,80 м през цялата година, но за него се налага да бъде изграден шлюз.

За да преодолее тази патова ситуация, германското правителство започна, заедно с провинция
Бавария, тригодишно проучване за изследване на възможните алтернативни решения на
тези два противоположни варианта. По предложение на координатора на трансевропейската
транспортна мрежа (TEN-T) г-жа K Peijs и със съгласието на двете страни през януари 2010 г.
беше създадена съпровождаща проучването група за наблюдение: тя е съставена от девет
видни личности, четири от страната на екологичните организации и четири от страната на
операторите, под председателството на независимия професор Hans-Joachim Koch от
университета в Хамбург.

След сформирането й през март 2010 г. групата проведе няколко срещи и в работата има
напредък. Очаква се проучването да даде ценни и напълно прозрачни резултати през 2012 г.,
които да подпомогнат регионалните и националните органи при разработването на
икономически и екологично устойчив речен транспорт по река Дунав.

Според скорошни статии в баварската/германската преса намесата на дружеството
„Рейн–Майн–Дунав“ (РМД) нарушава прозрачността и неутралността на изследването.
Комисията беше информирана от председателя на групата за наблюдение, че той няма
основание да смята, че проучването не се извършва правилно.

Темата на проучването е да се намери приемливо решение, независимо от предишната
оценка, и по същността си то трябва да бъде в интерес на всички заинтересовани страни,
включително РМД.

Комисията е наясно и с изявленията по въпроса на германския министър на транспорта г-н
Ramsauer, както и на други заинтересовани лица. Според Комисията тези изявления не
пречат на получаването на добри резултати от проучването и допринасят за постигането
на полезна прозрачност в дискусията.

*
*     *

Въпрос №  27 , внесен от  Gay Mitchell  ( H-0645/10 )

Относно: Вулканът в Исландия

През месец април европейско въздушно пространство беше затворено поради изригването
на вулкан в Исландия. Съгласно мнението на експерти съществува потенциална опасност
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от друго подобно изригване, което може да се окаже също толкова катастрофално като
последното.

Какви мерки е предприела Комисията, за да бъде подготвена за подобен инцидент, ако той
се повтори?

Отговор

(EN) Комисията, заедно с други регулаторни органи и заинтересовани лица от отрасъла,
работи активно за осигуряването на по-висока степен на готовност за изригване на вулкани.
Поради тази причина Европа е по-добре подготвена, като това пролича от договорените
нива на концентрация, позволяващи осъществяването на полети в замърсено с пепел
въздушно пространство, подобрените консултативни материали, изготвени от
Консултативните центрове за вулканична пепел, по-добрите оперативни процедури и
създаването на Европейско координационно звено при кризи във въздухоплаването (EACCC)
за улесняване на прилагането на хармонизиран подход от държавите-членки. Следователно
би трябвало да можем да сведем до минимум евентуални смущения при бъдещи събития
от този вид.

Комисията ще продължи да работи по всички мерки, предложени в информационната
бележка на Комисията от 27 април 2010 г. и одобрени на извънредното заседание на Съвета
по транспорт на 4 май 2010 г., както и по други дейности, където се смята за необходимо
да има европейски принос, по-специално международната целева група за вулканична пепел
на Международната организация за гражданска авиация (ИКАО).

По-специално, трябва да постигнем по-голяма гъвкавост на нашата транспортна система,
за да запазим мобилността на пътниците и товарите в случай на събития, които водят до
нарушения. По време на последното заседание на Съвета по транспорт през декември 2010 г.
членът на Комисията г-н Калас, който отговаря за транспорта, прикани министрите да
обсъдят специално този аспект.

Комисията ще докладва редовно на Съвета по транспорт и ще информира Парламента за
развитието.

Допълнителни данни за предприетите действия:

- съвместно с Европейската агенция за авиационна безопасност е разработен нов европейски
подход. Този подход гарантира тясно сътрудничество между авиокомпаниите,
производителите и органите;

- ИКАО публикува преработен План за действие при извънредни ситуации при изригване
на вулканична пепел, допълнен от насоки за оценка на риска за безопасността на въздушните
операции при известно или прогнозирано замърсяване с вулканична пепел;

- създадено беше Европейско координационно звено при кризи във въздухоплаването, което
улеснява по-добрата координация и прилагане на мерки за намаляване на въздействието;

- Консултативният център за вулканична пепел подобри своите продукти, за да постигне
по-голяма детайлност и честота на своите публикации, което от своя страна ще укрепи
оперативния процес на вземане на решения;

- Евроконтрол създаде нов инструмент, наречен европейски интерактивен инструмент за
визуализация на кризи за управление на въздушното движение и капацитет (European
Crisis Visualisation Interactive Tool for Air Traffic Flow & Capacity Management), или
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EVITA. Той ще улесни обмена на информация и вземането на решения между
държавите-членки и други ключови участници.

*
*     *

Въпрос №  28 , внесен от  Luis de Grandes Pascual  ( H-0649/10 )

Относно: Контрол над европейското въздушно пространство

Само преди няколко седмици сериозните проблеми, провокирани от испанските въздушни
контрольори, които затвориха испанското въздушно пространство, причиниха огромни
щети на гражданите, дружествата и на цялата испанска икономика. През април 2010 г.
също така имаше сериозни смущения на европейското въздушно пространство поради
изригването на вулкана в Исландия.

Предвид тези ситуации и без да се засягат мерките, които могат да се приемат на национално
равнище, предвижда ли Комисията да засили способността за реагиране на европейско
равнище, например посредством увеличаване на правомощията на Евроконтрол, насърчаване
на мобилността на въздушните контрольори, създаване на европейски екипи за подкрепа
или разработване на нови технологии в областта на въздушната навигация?

Отговор

(EN) Модернизирането на европейската система за управление на въздушното движение
(УВД) е една от целите на Комисията през последните години. През ноември 2009 г. ЕС прие
втория пакет от мерки, свързани с инициативата „Единно европейско небе“, които засягат
резултатите в областта на безопасността, капацитета, ефективността на разходите и околната
среда. Последните събития, като например кризата с облака от вулканична пепел през
април–май 2010 г. и действията на испанските ръководители на въздушно движение на
3–4 декември 2010 г., потвърждават необходимостта от ускоряване на процеса на неговото
прилагане.

Поради това Комисията подготви редица действия, които вече се изпълняват или подготвят,
с цел да повиши капацитета на европейската система за управление на въздушното движение,
като например:

- непосредствено след кризата с облака от вулканична пепел беше създадено координационно
звено при кризи с цел по-добро координиране на националните мерки за намаляване на
въздействието в случай на криза на европейско равнище;

- установяване на договорености във връзка с мобилността на ръководителите на въздушно
движение;

- през пролетта на 2011 г. Евроконтрол беше определен за ръководител на мрежа за
функциите на УВД, като бяха укрепени способностите на органа да действа като технически
инструмент на инициативата „Единно европейско небе;

- подобряване на предоставянето на аеронавигационни услуги към януари 2012 г. със
значително намаляване на таксите, които ще се заплащат от авиационната индустрия;

- въвеждане на функционалните блокове въздушно пространство до декември 2012 г., което
ще допринесе за дефрагментирането на европейското въздушно пространство;

- продължаване на програма SESAR и въвеждане на съответните технологии.
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*
*     *

Въпрос №  29 , внесен от  Ivo Belet  ( H-0650/10 )

Относно: Рентгенови излъчвания на скенерите, разположени на летищата

В Съединените щати възникнаха опасения във връзка с евентуалните рискове за пътниците
на самолети, излагани на радиоактивното излъчване на скенерите за цяло тяло. Лошо
функциониращ скенер може да изложи пътниците на висока доза на облъчване. Поради
тази причина абсолютно необходимо е апаратурите, използващи рентгенови лъчи, да се
поддържат редовно.

Наблюдава ли Комисията инсталирането и функционирането на скенерите за цяло тяло,
разположени на летищата в ЕС?

Може ли Комисията да представи списък на летищата, на които вече от края на 2010 г. са
пуснати в действие подобни скенери?

Може ли Комисията да посочи контролните мерки, които понастоящем се прилагат във
връзка с поддръжката на скенерите с цел защита на пътниците от евентуални рискове за
здравето при контрола за сигурност по летищата?

Възнамерява ли Комисията да предприеме действия във връзка с този проблем?

Отговор

(EN) Към днешна дата ЕС няма законодателство относно редовното използване на скенери
за сигурност на летищата на ЕС. Държавите-членки могат да използват скенери за сигурност
само пробно за ограничен период от време, като по-строга мярка или като демонстрация.
Следователно използването на скенери понастоящем не попада в обхвата на програмата за
инспекции на Комисията.

Във връзка с подготовката на оценката на въздействието на използването на скенери за
сигурност през есента на 2010 г. Комисията беше информирана, че скенери за сигурност,
базирани на различни технологии, се използват или са били използвани на следните летища
в ЕС: Амстердам – „Шифол“, Лондон – „Хийтроу“, Манчестър, Хелзинки, Хамбург и Париж
– „Шарл де Гол”. Въз основа на тази информация рентгенови скенери за сигурност в момента
се използват в Лондон – „Хийтроу“ и Манчестър. Комисията също така е наясно, че
демонстрации на скенери за сигурност са били направени на летищата Рим – „Фиумичино“,
Венеция, Милано – „Малпенса“, Палермо и Копенхаген. Комисията обаче не е получила
официално потвърждение от съответните италиански и датски органи.

Към момента Комисията не разполага с актуална обща информация за точните национални
правила, които се прилагат по отношение на контрола върху поддръжката, за да се защитят
пътниците от рискове за здравето на местата за проверка за сигурност. Прилагат се обаче
условията за закрила на човешкото здраве, залегнали в законодателството на ЕС и ЕВРАТОМ.

По-специално, по отношение на използването на рентгенова апаратура, скенерите за
сигурност като всички други устройства, при които се използва йонизиращо лъчение, трябва
да отговарят на установените законови разпоредби за тяхната употреба. Действително рискът
от дългосрочни последици за здравето от излагането на йонизиращо лъчение, макар и много
слабо и в ниски дози, е добре известен. Поради тази причина всяко оборудване трябва да
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отговаря на разпоредбите на Директива 96/29/Евратом  (37) , включително относно
прилагането на следните основни принципи, а именно:

използването на оборудването да бъде предварително обосновано, като се вземат предвид
икономическите, социалните и други предимства във връзка с влошаването на здравето,
което то може да причини;

оптимизация на защитата, за да се гарантира, че дозите на облъчване от практическите
използвания са сведени до възможния минимум, като се отчитат икономическите и
социалните фактори;

ограничаване на експозицията, за да се гарантира, че сумата от дозите от всички съответни
практически използвания не превишават границите на дозите за работници или лица от
населението.

Гарантирането на спазването на горните разпоредби попада в компетенцията на
националните органи.

Умишленото излагане на хора на йонизиращо лъчение по немедицински причини,

включително за целите на сигурността, е обект на специално внимание  (38)  при
продължаващото преразглеждане на Директива 96/29/Евратом и други директиви,

по-специално Директива 97/43/Евратом  (39)  относно медицинското облъчване.

Комисията понастоящем оценява възможното въздействие на скенерите за сигурност на
летищата на ЕС с оглед на разкриваемостта, основните права и здравето.

*
*     *

Въпрос №  30 , внесен от  Pat the Cope Gallagher  ( H-000003/11 )

Относно: Прекъсване на транспорта в Европа

Комисията може ли да начертае инициативите, които ще предприеме за подобряване на
действието на транспортната инфраструктура на Европа след последните прекъсвания на
полетите поради обилния снеговалеж?

Отговор

(EN) През декември 2010 г. имаше тежки нарушения на въздушния транспорт и в по-малка
степен на сухопътния транспорт в цяла Европа. Много от големите транспортни центрове
бяха частично затворени през едни от най-натоварените почивни дни през годината: началото
на коледните празници. Общо хиляди полети бяха отменени, а десетки хиляди души бяха
блокирани по летищата, да не споменаваме сериозните проблеми с обработването на багажа.
Комисията е длъжна да сведе до минимум въздействието на тези екстремни метеорологични
условия, ако те възникнат отново. Въпреки това Комисията е много доволна, че не възникнаха
произшествия и че сигурността беше гарантирана.

(37) Директива 96/29/Евратом на Съвета от 13 май 1996 г. относно постановяване на основните норми на безопасност
за защита на здравето на работниците и населението срещу опасностите, произтичащи от йонизиращото лъчение,
ОВ L 159, 29.6.1996 г.

(38) http://ec.europa.eu/energy/nuclear/radiation_protection/doc/art31/2010_02_24_opinion_on_bss.pdf
(39) Директива 97/43/Евратом на Съвета от 30 юни 1997 г. относно здравната защита на лицата срещу опасностите от

йонизиращото лъчение при медицинско облъчване и за отмяна на Директива 84/466/Евратом, ОВ L 180, 9.7.1997 г.
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Що се отнася до подобряването на цялостната транспортна мрежа в случай на възникване
на кризи, Комисията планира също да използва съществуващите резултати от работата,
която беше извършена в периода след кризата с облака от пепел през април 2010 г.:
Комисията обмисля начини, по които да се гарантира, че операторите или държавите-членки
разполагат с планове за мобилност за пътници и стоки, които да се прилагат в случай на
внезапна криза в транспорта. Във връзка с това на последното заседание на Съвета по
транспорт на 2 декември 2010 г. Комисията представи списък с въпроси до
държавите-членки.

На първо място, трябва да вземем поука от случилото се. Както членът на Комисията,
отговарящ за транспорта, г-н Калас обяви през декември 2010 г., на 19 януари 2011 г. той
ще проведе среща с представители на летищата, за да обсъди какво точно се е случило и
какво може да бъде направено, за да се избегнат подобни ситуации в бъдеще. Комисията,
разбира се, е готова да дискутира всички решения, за да се избегне повтарянето на събитията
от декември 2010 г.

Службите на Комисията също така ще работят заедно с органите на държавите-членки и аз
бих искал да се възползвам от възможността да приветствам онези държави-членки, които
предложиха да споделят своите констатации с Комисията и подкрепиха при необходимост
да бъдат предприети действия на равнище ЕС.

Въз основа на тези дискусии членът на Комисията, който отговаря за транспорта, ще прецени
дали е необходимо Комисията да предложи нови мерки. Ако това е така, той няма да се
поколебае да предприеме действия. Пакетът за летищата, който той ще представи по-късно
през 2011 г., също ще бъде много важен.

Комисията възнамерява да продължи други планирани инициативи. Предстоящото
преразглеждане на регламента за правата на пътниците на въздушния транспорт може да
послужи като възможност за подобряване на комуникациите с пътниците, както и на
премаршрутирането на блокирани пътници, например чрез временно прекъсване на
неизвършването на полети през нощта.

Комисията се ангажира да работи усилено за подобряване на европейската система на
въздушен транспорт, за да гарантира, че европейските граждани няма отново да имат подобни
преживявания.

*
*     *

Въпрос №  31 , внесен от  Licia Ronzulli  ( H-0627/10 )

Относно: Стратегия за равенство между жените и мъжете 2010–2015 г.

На 21 септември 2010 г. Комисията представи Стратегия за равенство между жените и
мъжете 2010–2015 г. Становището относно бъдещето на политиката на равенство между
половете след 2010 г. („Opinion on the Future of Gender Equality Policy after 2010“)
определя липсата на специални разпоредби, посветени на действията в областта на
равенството между половете, както в плановете на ЕС, така и в тези на национално равнище,
като важна критическа точка за продължаването на целите на стратегията. Би ли могла
Комисията да разясни какви действия от нейна страна счита за подходящи?

В повечето държави-членки жените все още не са достатъчно представени в процеса на
вземането на решения и на отговорни постове. Какви действия възнамерява да предприеме
Комисията, за да укрепи присъствието на жените на отговорни постове? Прочуват ли се в
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момента конкретни инициативи, насочени към насърчаване на темата за равенството между
половете сред новите поколения? Счита ли Комисията за подходящо да предложи конкретни
бюджетни редове за действия в тази насока, например в европейските програми за обучения
или чрез използването на нови технологии?

Отговор

(FR) Новата стратегия на Комисията за равенство между жените и мъжете (2010–2015)
(40)  определя пет приоритетни области, както и хоризонтални действия. Приложеният към

стратегията документ  (41)  определя дейностите, които различните служби на Комисията
ще изпълняват през следващите години, по-специално основните програми за финансиране,
насочени към насърчаване на равенството между жените и мъжете.

Европейският социален фонд (ЕСФ) е основният финансов инструмент на Съюза в областта
на насърчаването на обучението и заетостта. Той финансира много области на действие с
цел да се насърчи равенството между жените и мъжете на пазара на труда. Освен това в

съобщението си относно прегледа на бюджета  (42)  и в заключенията от петия доклад за
„икономическото, социалното и териториалното сближаване: бъдещето на политиката на

сближаване“  (43)  Комисията посочи че е необходимо да се проучи как Съюзът може да
постигне по-предсказуеми обеми на финансиране за ЕСФ. Подобно развитие може да помогне
за увеличаване на важността на европейските средства, предназначени за насърчаване на
равенството между жените и мъжете.

Равенството при вземането на решения е една от петте приоритетни области за действие в
новата стратегия на Комисията. В приложен към стратегията документ са посочени и
действията, които ще бъдат изпълнени в тази област от различните служби на Комисията.

*
*     *

Въпрос №  32 , внесен от  Seán Kelly  ( H-0628/10 )

Относно: Закриване на завод за захарно цвекло в Малоу, графство Корк, Ирландия

След публикуването на доклада на Европейската сметна палата относно реформата в захарния
отрасъл в ЕС през 2005–2006 г., в който беше изтъкнат фактът, че решенията по отношение
на Ирландия са вземани въз основа на данните, публикувани през 2001 г., които не са
отразявали преструктурирането, извършено в отрасъла междувременно, дали Комисията
възнамерява да вземе отношение по въпроса, по-специално по отношение на предоставянето
на помощ за възстановяването на захарния отрасъл в Ирландия, наред с другото, за целите
на производство на биогорива, които биха могли да допринесат за постигането на целите
за 2020 г.?

Отговор

(FR) Комисията съзнава, че загубата на традиционен отрасъл като захарната индустрия в
Ирландия е тежка.

(40) COM(2010) 491 окончателен
(41) SEC(2010) 1079 окончателен
(42) COM(2010) 700 окончателен
(43) COM(2010) 642 окончателен

159Разисквания на Европейския съюз -BG20-01-2011



Решението за отказ от квотата за захар на Ирландия не е взето от Комисията въз основа на
наличните данни за периода на реформата, а от ръководството на ирландския завод за захар,
което несъмнено е в най-подходяща позиция да направи оценка на бъдещата
конкурентоспособност на продукцията на завода на вътрешния пазар на захар при
действащите условия след реформата.

Въпреки това отказът на Ирландия от цялата квота за производство на захар не оказва
влияние върху възможността за производство на биогорива от захарно цвекло в Ирландия.

*
*     *

Въпрос №  33 , внесен от  Angelika Niebler  ( H-0631/10 )

Относно: Помощи, отпускани от ЕС, за китайски държавни строителни концерни

В Полша понастоящем се строи отсечка с дължина 50 км от магистралата А2 от Варшава
за Лодз. Строежът на тази отсечка се финансира от европейски помощи (структурни фондове
на ЕС) и с помощта на заем от ЕИБ. Поръчката за строежа на тази отсечка беше дадена от
полската генерална дирекция за национални пътища и магистрали на един държавен
китайски строителен консорциум под името „COVEC“.

В сравнение с европейските строителни предприятия цените, предложени от китайските
участници в търга, бяха повече от наполовина по-ниски от оценката на органа възложител
на поръчката и около една трета по-ниски от цените, предложени от следващия участник
с най-изгодни цени. За разлика от европейския китайският пазар в областта на строителството
остава недостъпен за почти всички чуждестранни конкуренти.

Установява ли Комисията в този контекст, че по отношение на ЕС и Китай грубо се нарушава
международният принцип на реципрочност, който представлява елементарна основа на
преговорите в международните търговски отношения? Какви мерки възнамерява да вземе
Комисията, за да противодейства на тази тенденция?

Съвместен отговор

(EN) Комисията разбира загрижеността на уважаемата колега. Подобна тревога се изразява
и от други членове на Парламента, от представители на държавите-членки и европейската
промишленост.

ЕС защитава амбициозен подход по отношение на отварянето на световните пазари на
обществени поръчки. Поради тази причина ЕС е страна по Споразумението относно
обществените поръчки (СОП), което отваря пазарите на обществени поръчки на
най-развитите държави в света. Освен това ЕС има сключени споразумения за свободна
търговия, съдържащи глава относно обществените поръчки, с редица търговски партньори
(включително например Чили, Мексико, Корея и Швейцария), които отварят пазарите за
обществени поръчки на тези партньори на реципрочна основа.

Спрямо Китай обаче ЕС няма международни ангажименти в областта на обществените
поръчки. Вследствие на това Китай и неговите доставчици нямат правото да бъдат третирани
на равна основа с партньорите на ЕС по СОП.

Тъй като Китай понастоящем води преговори за присъединяване към СОП, тази ситуация
може да се промени през следващите години. Във връзка с процеса на присъединяване ЕС
изисква от Китай да се ангажира с поставянето на амбициозни цели за достъп до пазара.
Паралелно с тези преговори Комисията води интензивен диалог с Китай за подобряване на
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регулаторната рамка в областта на обществените поръчки в Китай, така че тя да отговаря
на изискванията на СОП.

Освен това в съобщенията си „За Акт за единния пазар“  (44)  и „Търговия, растеж и световни

дела“  (45)  Комисията обяви, че през 2011 г. ще представи законодателно предложение,
което ще изясни международните ангажименти на ЕС по отношение на достъпа до пазари
в областта на обществените поръчки. Целта на предложението ще бъде да се възстанови
равностойната конкуренция на вътрешния пазар и да се осигури по-голямо влияние на ЕС
при международни преговори. То също така ще изясни позицията на трети държави (и
техните доставчици), които не са подписали никакви международни ангажименти по
отношение на ЕС в тази област и ще се основава на принципа на реципрочност. В момента
Комисията извършва оценка на въздействието на възможните варианти.

*
*     *

Въпрос №  35 , внесен от  João Ferreira  ( H-0632/10 )

Относно: Ерозията на крайбрежията

Ерозията на крайбрежията все повече застрашава обширни райони от португалското
крайбрежие по цялата му линия. Сред причините за това са: покачващото се равнище на
океана; намаленото утаяване по крайбрежията; влошаване на състоянието на естествените
структури от човешката дейност и различни видове промени, засягащи крайбрежието. В
момента този феномен застрашава сигурността на хората и собствеността им в много региони
и вече е довел до сериозни инциденти. Ако не бъде спрян и развитието му не бъде обърнато,
той може да предизвика значителни щети в бъдеще и би могъл да има значителни
икономически, социални и екологични последствия.

Какви мерки са приложени на равнище ЕС, за да се преодолее този проблем с ерозията на
крайбрежията?

Как ще интегрира Комисията ерозията на крайбрежията в своя подход към предотвратяването
на бедствията, предизвикани от природни явления и от хората? Какви инициативи са
разработени?

С какви инструменти за подпомагане разполагат държавите-членки, които са най-уязвими
към въздействието на ерозията на крайбрежията?

Отговор

(EN) Ерозията на бреговете засяга сериозно около 25% от европейските брегове  (46) . Вероятно
е проблемът да се засили вследствие на последиците от изменението на климата, като
например повишаването на морското равнище и по-честите и силни щормови вълни. Освен
това засиленото развитие в крайбрежните райони може да попречи на естествените процеси
на седиментация или да увеличи активите и населението, които са изложени на риск от

ерозия на бреговете или наводнения. Общоевропейското изследване EUROSION  (47)

(44) COM(2010) 608 окончателен/2
(45) COM(2010) 612 окончателен
(46) ЕАОС, 2006 г., „Променящите се лица на европейските крайбрежни зони“
(47) www.eurion.org
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установи степента на проблема с ерозията на бреговете в Европа и предостави насоки,
изследвания на конкретни случаи и концепции за политики за по-ефективно справяне с

ерозията на бреговете. През 2010 г. проектът CONSCIENCE  (48)  доразви концепциите за
политики и препоръча начини за тяхното прилагане. Освен това проектите и проучванията
потвърждават, че защитата на бреговете и мерките за приспособяване са свързани със
значителни финансови разходи. Доказано е, че превенцията и ранното адаптиране към

рисковете на климата са икономически ефективни варианти на политиката  (49) . Бялата

книга на Комисията от 2009 г. за адаптиране спрямо изменението на климата  (50)  разглежда
рисковете за крайбрежните райони, включително ерозията на бреговете, и предлага действия
за повишаване на устойчивостта на крайбрежните и морските райони. В момента се извършва
работа, за да се гарантира, че адаптирането на крайбрежните райони е включено в рамките
на интегрираната морска политика.

Изследванията потвърждават, че адекватното решаване на риска от ерозия на бреговете
изисква цялостен и интегриран подход. Основата за този комплексен подход се предоставя
от препоръката на Европейския парламент и на Съвета относно комплексно управление на

крайбрежните зони (КУКЗ)  (51) . Други съществуващи инструменти на ЕС, като например

Директивите за оценка на въздействието върху околната среда  (52)  и Директивата относно

наводненията  (53) , също са от значение за намаляване на риска от ерозия на бреговете. За
крайбрежните зони на Средиземно море през септември 2010 г. ЕС ратифицира протокола

за КУКЗ към Конвенцията от Барселона  (54) . Протоколът включва конкретни предписания
във връзка с ерозията на бреговете.

Комисията ще вземе предвид проблема с риска за бреговете при осъществяването на
предвидената за края на 2011 г. оценка на въздействието, която е последваща мярка във
връзка с препоръката за КУКЗ. Като се има предвид, че териториалното устройство се определя
като важен инструмент за намаляване на уязвимостта на крайбрежните райони, при оценката
на въздействието се вземат предвид както управлението на бреговете, така и морското

пространствено планиране (МПП)  (55) . Същевременно Комисията продължава да подкрепя
обмена на опит и добри практики в прилагането на КУКЗ чрез инициативата OURCOAST
(56) . Инициативата ще осигури интерактивна база данни с най-малко 350 случая и насоки
по конкретни теми, както и принципи за КУКЗ, включително адаптиране към рискове и
изменение на климата.

Освен това Комисията провежда редица мерки за пълно прилагане на рамката на ЕС за
предотвратяване на бедствия, която беше предложена в приетото през февруари 2009 г.

(48) http://www.conscience-eu.net/
(49) СИЦ 2009 г., проект PESETA; ЕК 2009 г., „Икономика на адаптирането спрямо изменението на климата в крайбрежните

райони на ЕС“: http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/climate_change_en.html
(50) COM(2009) 147
(51) 2002/413/EO, ОВ L 148, 6.6.2002 г.
(52) 85/337/ЕИО; 2001/42/EO
(53) 2007/60/EO, ОВ L 288, 6.11.2007 г.
(54) 2010/631/ЕС, ОВ L 279, 23.10.2010 г.
(55) COM(2008) 791, COM(2010) 771
(56) http://ec.europa.eu/environment/iczm/ourcoast.htm
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съобщение относно превенцията на природни и причинени от човека бедствия  (57)  и

засилена от Съвета  (58) . Съгласно тази рамка Комисията представи на 21 декември 2010 г.
(59)  насоки за национална оценка на риска и картографиране на риска за целите на
управлението на бедствия, които бяха разработени съвместно с националните органи на
държавите-членки. Насоките за оценка на риска и картографиране на риска за целите на
управлението на бедствия имат за цел да засилят съгласуваността и съвместимостта на
оценките на рискове, изготвени на национално равнище в държавите-членки.
Незадължителните насоки се основават на подход, обхващащ множество опасности и
рискове, и дават ориентация по въпросите на терминологията, участието на различните
сектори и заинтересовани страни и най-полезните методи и концепции.

Освен Бялата книга за адаптиране спрямо изменението на климата Комисията също така
разработва Adaptation Clearinghouse (Централна организация за събиране, класифициране
и разпращане на информация за адаптирането), която трябва да започне да функционира
до началото на 2012 г. и ще обхване основните области на политиката, включително
крайбрежните райони. Целта на централната организация е да подобри усвояването на
информация от отговорните за вземането на решения лица на национално, регионално или
местно равнище, като тя ще предлага насоки, инструменти и най-добри практики за оценка
на уязвимостта към изменението на климата на различни географски нива. Въз основа на
изпълнението на Бялата книга Комисията ще разработи до 2013 г. цялостна стратегия на
ЕС за адаптация.

Що се отнася до възможностите за финансиране, политиката на сближаване за периода
2007–2013 г. ще инвестира около 5,8 млрд. EUR в инициативи за предотвратяване на
природните рискове. В съответствие с принципа на „споделено управление“
държавите-членки следва да изберат и изпълнят съвместно финансираните проекти въз
основа на приоритетите, определени в съответните оперативни програми. В тази рамка могат
да бъдат подкрепени дейности за защита на бреговете. По отношение на Португалия чрез
оперативните програми на страната по политиката на сближаване за периода 2007–2013 г.
в „превенция на риска“ се планира да се инвестират 513 684 600 EUR. Атлантическата
транснационална програма подпомага ANCORIM (Атлантическа мрежа за управление на

риска за крайбрежните райони)  (60) , която включва португалски партньори.

*
*     *

Въпрос №  36 , внесен от  Nikolaos Chountis  ( H-0637/10 )

Относно: Покачване на цените на билетите за обществения транспорт

Меморандумът за сътрудничество Гърция–ЕС–МВФ споменава изрично „увеличение на
цените на билетите“ за обществения транспорт. Съгласно сведения от печата увеличението
на цените ще бъде между 30% и 50%.

Като се има предвид фактът, че се предполага, че Комисията насърчава ползването на
обществен транспорт и че икономическата тежест от евентуално увеличение на цените на

(57) COM(2009) 82
(58) 15394/09, 30 ноември 2009 г.
(59) SEC(2010) 1626 окончателен
(60) ANCORIM http://atlanticprojects.inescporto.pt/project-area/ancorim/project_view
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билетите ще се отрази осезаемо отрицателно върху най-слабите слоеве на обществото,
въпросът към Комисията е следният:

Потвърждава ли равнището на подобни трудно поносими увеличения на цените на
обществения транспорт и в частност на градския транспорт? Счита ли, че е необходимо към
чудовищното увеличение на преките и непреките данъци да се добавя една такава мярка,
която засяга главно най-слабите слоеве на обществото?

Счита ли, че тази мярка е съвместима с политиките на ЕС, които се предполага да насърчават
обществения транспорт като най-икономичен и екологосъобразен?

Отговор

(EN) Актуализацията на меморандума за разбирателство от есента на 2010 г. е обществено
достъпен документ, който може да бъде намерен на:

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2010/op72_en.htm"

Според меморандума за разбирателство мерките по отношение на държавните предприятия
се предприемат с цел борба с излишните разходи и неефикасното управление в държавните
предприятия за намаляване на техните разходи и подобряване на финансовото им състояние.
Транспортните услуги и мрежи трябва да бъдат оптимизирани в съответствие с
потребителското търсене.

*
*     *

Въпрос №  37 , внесен от  Philip Claeys  ( H-0638/10 )

Относно: Необходимост от решителни действия от страна на ЕС по отношение на
трети страни, които спъват връщането на лица, търсещи убежище, чиито молби
са били отхвърлени, като по този начин допринасят за кризата в Гърция във връзка
с търсещите убежище

ЕС се бори с нелегалните чужденци, но наскоро, въпреки регламента „Дъблин“, някои страни
взеха решение да не връщат обратно в Гърция търсещите убежище лица, чиито молби са
били отхвърлени. При неотдавнашното си посещение в Гърция комисията по граждански
свободи, правосъдие и вътрешни работи установи, че една от причините е, че посолствата
на Алжир, Мароко, Турция, Тунис и Пакистан отказват да издават в разумен срок документи
за връщане, което води до непрекъснато увеличаване на броя на нелегално пребиваващите
в Гърция.

Какво предприема ЕС, за да задължи тези трети страни да охраняват ефективно границите
си с ЕС? Ще обвърже ли ЕС в бъдеще помощите си за тези страни и сътрудничеството си с
тях с условия по отношение на охраняването на границите и политика на връщане? Има ли
Комисията готовност да включи охраняването на границите от страна на Турция и бързото
сключване на споразумение с ФРОНТЕКС в оценката си на помощта за Турция в рамките
на Инструмента за предприсъединителна помощ?

Отговор

(EN) Комисията много добре разбира трудната ситуация, в която се намират
държавите-членки в борбата с незаконната миграция.
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Комисията е особено загрижена за ситуацията в Гърция по сухопътната й граница с Турция,
където в момента се осъществяват 90% от установените незаконни пресичания на външни
граници на ЕС от мигранти.

Трябва да се подчертае, че държавите-членки отговарят изцяло за контрола на външните
граници в съответствие с установените от европейското право изисквания, по-специално в
Кодекса на шенгенските граници. Следователно Гърция, като всяка друга държава-членка,
трябва да направи всичко възможно, за да изпълни тези изисквания.

Въпреки това Европейският съюз трябва да проявява солидарност и да подпомага
държавите-членки в усилията им да овладеят незаконната миграция.

За тази цел ЕС насърчава редица инициативи, като например съвместни операции, и подкрепя
конкретни проекти чрез отпускане на финансови ресурси по съответните фондове (Фонд
за външните граници, Европейски фонд за бежанци и Фонд за връщане).

Гърция е основният бенефициер на оперативните дейности на FRONTEX през 2010 г., като
в страната се проведоха съвместни операции по нейните сухопътни и морски граници с цел
да се повиши ефективността на управлението на границите (включително наблюдение,
проверки и идентифициране на незаконни имигранти с оглед на тяхното връщане при
надлежно вземане под внимание на потенциалната необходимост от защита). Поради
изключителното напрежение, породено от незаконната имиграция по нейните външни
граници, на 24 октомври 2010 г. Гърция поиска помощ от екипи за бърза гранична намеса
(RABIT) и малко след това беше взето решение за разполагането на тези екипи. Разполагането
на екипите за бърза гранична намеса вече има възпиращ ефект и се смята, че е налице общ
спад от 43% в броя на незаконните мигранти, заловени на гръцко-турската сухопътна
граница.

За овладяване на незаконната миграция е от жизненоважно значение да се работи с
държавите на произход и транзит. Поради тази причина Комисията насърчава
държавите-членки и FRONTEX да развиват практическо сътрудничество с тези страни.

По-конкретно, това може да включва инициативи, като например обмен на информация
за начина на действие на незаконните мигранти и посредници, изготвяне на съвместни
анализи на риска по отношение на движението на незаконни мигранти, назначаване на
звената за контакт във FRONTEX и в органите на трети държави с цел осъществяване на
непрекъснат оперативен обмен на информация и сътрудничество по отношение на връщането
на незаконни имигранти.

Освен това Комисията активно развива и пряк диалог и сътрудничество с всички държави
на произход и транзитно преминаване на миграционни потоци с цел да ги убеди да засилят
усилията си за предотвратяване и борба с незаконната миграция и реадмисия на незаконните
мигранти, преминаващи транзитно през тяхна територия.

По отношение, по-специално, на споменатите от уважаемия колега държави Комисията
предприема конкретни инициативи с всички тях. Комисията води преговори за споразумение
за реадмисия с Мароко, полага сериозни усилия за започване на преговори за споразумение
за реадмисия с Алжир, предложи на Тунис да приеме включването на разпоредби, свързани
със сътрудничеството в областта на реадмисията на незаконни мигранти в новия План за
действие между ЕС и Тунис. Споразумението за реадмисия с Пакистан, което Комисията
успешно договори с тази държава от името на Европейския съюз, влезе в сила на 1 декември
2010 г.
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В този контекст се отделя особено внимание на Турция – държава, през която преминават
транзитно към Европейския съюз голяма част от незаконните мигранти и търсещите убежище
лица, пристигащи от държави на произход в Африка и Азия.

Като кандидатка за членство в Европейския съюз от Турция се очаква да положи специални
усилия, за да подобри своите политики и законодателство в областта на управлението на
границите, миграцията и предоставянето на убежище, както и административния капацитет
на съответните органи, в съответствие със стандартите на Европейския съюз. Комисията
следи отблизо постигнатия от Турция напредък в развитието на капацитета на страната и
предоставя важна финансова и техническа помощ за това начинание. Същевременно
Комисията продължава да води преговори за споразумение за реадмисия с Турция от името
на Европейския съюз, докато FRONTEX преговаря по работна договореност с турските
органи.

*
*     *

Въпрос №  38 , внесен от  Mairead McGuinness  ( H-0642/10 )

Относно: Преговори ЕС–Меркосур

Сключването на Споразумение за свободна търговия (ССТ) с търговския блок Меркосур
може сериозно да подкопае селскостопанското производство в ЕС. Може ли Комисията да
посочи към каква квота за внос на говеждо месо от Меркосур се стреми тя в преговорите?

През 2006 г. Меркосур представи документи, включващи молба за митническа квота от

300 000 тона говеждо месо  (61) . В своя отговор Комисията нарече молбата „леко

видоизменена, но все още […] доста над размера на текущото предложение на ЕС“.  (62)

Комисията все още ли защитава позицията, че квота с подобна големина би надвишавала
доста размера на офертите на ЕС? По какъв начин възнамерява Комисията да ограничи
договорената квота до цифра, значително по-ниска от 300 000 тона? На какви цифри би
била склонна да се съгласи Комисията?

Може ли Комисията да коментира опасенията, че в преговорите Меркосур ще се насочи
към високо-стойностния сегмент от пазара на говеждо месо на ЕС? Какви ограничителни
мерки разглежда Комисията, с които да възпрепятства производители от Меркосур да се
насочват специално към този пазар?

Отговор

(EN) Преговорите с Меркосур бяха възобновени през май 2010 г. и макар преговарящите
да постигнаха напредък по нормативната част на споразумението, до момента не са водени
дискусии относно достъпа до пазара за стоки. Комисията напълно осъзнава, че в ЕС
съществува важна чувствителност по въпроси, засягащи земеделските продукти, и ще ги
вземе предвид при преговорите с Меркосур. Очевидно говеждото месо е един от
селскостопанските продукти, по отношение на които чувствителността е много висока.

(61) „Елементи на евентуален договор“, внесен от Меркосур на срещата на равнище координатори между ЕС и Меркосур,
която се състоя в Брюксел на 21 март 2006 г.

(62) Неофициален документ на Комисията, обсъден от комитет „Член 133“ (Комитета по търговска политика) на 27 април
2006 г. и представен пред Меркосур
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В момента и двете страни работят по подготовката на съответните им предложения, които
трябва да бъдат разменени през първото тримесечие на 2011 г. От страна на ЕС е ясно, че
за най-чувствителните продукти, включително говеждото месо, при изготвянето на
двустранно предложение до Меркосур ще бъдат взети предвид направените от ЕС
предложения по Програмата за развитие от Доха (ПРД).

Тъй като все още не са обсъждани конкретни предложения по отношение на достъпа до
пазара, на този етап не е възможно да се посочи какви ще бъдат приоритетите на Меркосур
за конкретните подотрасли.

*
*     *

Въпрос №  39 , внесен от  Anni Podimata  ( H-0651/10 )

Относно: Създаване на център по киберпрестъпността

В рамките на съобщението на Комисията, озаглавено „Стратегията за вътрешна сигурност
на ЕС в действие: пет стъпки към една по-сигурна Европа“ (COM(2010)0673), се предлага
до 2013 г. да бъде създаден „Център по киберпрестъпността“.

Какви ще бъдат правомощията на центъра по киберпрестъпността? Какви ще бъдат целите
и задачите на центъра? Кои ще бъдат професионалните качества, необходими за назначаване
на служители? Откъде ще произхождат паричните средства за създаването на този център?
Къде се счита, че трябва да бъде седалището на центъра?

Отговор

(EN) Поетият от Комисията ангажимент за изграждането на център по киберпрестъпността
в съобщението „Стратегията за вътрешна сигурност на ЕС в действие: пет стъпки към една
по-сигурна Европа“ е отговор на нарастващата заплаха на киберпрестъпността. Той също
така е потвърждение, че съществуващият капацитет на национално и европейско равнище
следва да се използва по-добре с оглед на воденето на по-ефективна борба с
киберпрестъпността. В съобщението вече бе посочено, че една от целите на центъра ще бъде
да се „изградят оперативен и аналитичен капацитет за разследвания и сътрудничество с
международните партньори. Центърът ще подобри оценяването и наблюдението на
съществуващите превантивни и следствени мерки, ще подпомогне развитието на обучението
и повишаването на осведомеността на правоприлагащите и съдебните органи, ще установи
сътрудничество с Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност (ENISA)
и ще осъществява контакт с мрежа от национални/правителствени екипи за незабавно
реагиране при компютърни инциденти (CERT). Центърът по киберпрестъпността следва да

стане средищна точка на борбата с този вид престъпност в Европа“  (63) . Тези цели са в
съответствие и със „Заключения на Съвета относно план за действие за изпълнение на
съгласуваната стратегия за борба с киберпрестъпността“ от 26 април 2010 г., където се
изисква Комисията да направи проучване за осъществимост на възможностите за създаване

на центъра  (64) .

Ето защо Комисията все още не може да коментира реални данни за отговорностите,
персонала, финансирането и действителното седалище, тъй като те ще бъдат обект на
проучване за осъществимост, което ще се извърши през 2011 г. Очаква се за целите на

(63) COM(2010) 673 окончателен
(64) 3010-о заседание на Съвета по общи въпроси, Люксембург, 26 април 2010 г.
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проучването да се проведат широки консултации с държавите-членки, съответните агенции
и институции, частния сектор и гражданското общество.

*
*     *

Въпрос №  40 , внесен от  Laima Liucija Andrikienė  ( H-000002/11 )

Относно: Бюджет за 2011 г. и плащания за селскостопанските производители в
ЕС

След продължителна процедура всички институции на ЕС най-накрая постигнаха
споразумение относно бюджета на ЕС за 2011 г. ЕП трябваше да отстъпи от първоначалното
си искане за увеличение на бюджета с над 6% в сравнение с 2010 г. Окончателното
компромисно предложение запазва бюджетното увеличение на ниво 2,91%, общо 126,5
милиарда евро, въпреки факта, че от това малко увеличение ще трябва да се финансират
нови структури, като например Европейската служба за външна дейност.

Може ли Комисията да даде допълнителни подробности относно това, как ще се отразят
тези бюджетни кредити за 2011 г. на плащанията за литовските селскостопански
производители, както и за тези от другите държави-членки на ЕС? Би ли могла Комисията
да представи точни цифри?

Отговор

(FR) Комисията би желала да благодари на уважаемата колега за този въпрос, който дава
възможност на Комисията да подчертае, че бюджетът, приет от Парламента и от Съвета през
декември 2010 г., няма да окаже влияние върху плащанията за селскостопански
производители в Литва или плащанията за селскостопански производители в която и да е
друга държава-членка на Европейския съюз.

В действителност в одобрения бюджет беше интегрирано приетото от Комисията на
20 октомври 2010 г. писмо за изменение. В това писмо за изменение Комисията включи
последните прогнози за разходите за селското стопанство – пазари и директни плащания.

Бюджетът се изготвя за ЕС–27 като цяло, а не по държави-членки. Въпреки това Комисията
може да информира уважаемата колега, че за Литва бюджетният ред за схемата за единно
плащане на площ (СЕПП) включва сумата от 262 млн. EUR.

*
*     *
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