
ПОНЕДЕЛНИК, 14 ФЕВРУАРИ 2011 г.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: JERZY BUZEK
Председател

(Заседанието се открива в 17,05 ч.)

1. Възобновяване на сесията

Председател.   – Възобновявам сесията на Европейския парламент, прекъсната на 3 февруари
2011 г., четвъртък.

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

3. Изявления на председателството

Председател.   – Бих искал да направя няколко забележки във връзка с откриването на
месечната сесия. Днес вниманието ни е насочено към южните съседи на Европейския съюз.
Неотдавнашните събития в Египет оживиха обществата в региона. Възхищаваме се на тяхната
смелост, решителност и стремеж към демокрация. Вече виждаме значителни промени, които
напълно подкрепяме. Съжаляваме обаче, че не беше избегната загубата на човешки живот.
Призоваваме правителствата в региона да се отворят за диалог с гражданите, да прекратят
тормоза над хората, протестиращи по мирен начин, и да премахнат извънредното положение.
Призоваваме за възстановяване на свободата на словото. Гласът на народа трябва да бъде
взет под внимание. Това е важна цел за целия Европейски съюз и за всички нас. Помним,
че през 1989 г. много европейски политици се страхуваха от промените в Централна и
Източна Европа, така че нека не се боим изцяло да се ангажираме политически и
икономически. Нека помогнем на нашите съседи да постигнат своите демократични
стремежи, за да искат да живеят в собствените си държави и да могат най-сетне да го направят
с достойнство, а не да бъдат принудени да емигрират. Нека работим за постигането на тази
цел заедно като истинска общност.

(Ръкопляскания)

Във връзка със събитията в южните ни съседи искам също така да обърна внимание на факта,
че някои от държавите-членки на Европейския съюз се превърнаха в цел на значителен
брой имигранти. Европейският съюз следва да действа бързо и съгласувано в подкрепа на
държавите-членки, които се сблъскват с потоци от бежанци. В Европейския съюз това е
наше общо задължение и отговорност.

След това искам да посоча, че на 12 февруари 2011 г. отбелязахме Международния ден
срещу наемането на деца войници. По приблизителни оценки понастоящем между 200 000
и 300 000 деца участват пряко във въоръжени конфликти в над 20 държави по света.
Европейският парламент участва активно в борбата срещу позорната практика да се използват
деца във въоръжени конфликти.

И накрая, до нас достигат шокиращи цифри от Иран. От началото на годината там са
изпълнени три пъти повече смъртни присъди, отколкото за същия период миналата година.
Особено тревожни са смъртните присъди срещу политически дисиденти. Призовавам
иранските органи да наложат мораториум върху прилагането на смъртното наказание и в
бъдеще да го премахнат от списъка с наказанията, предвидени в Иран.
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4. Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура:
вж. протокола

5. Състав на комисиите и делегациите: вж. протокола

6. Внесени документи: вж. протокола

7. Отпаднали писмени декларации: вж. протокола

8. Петиции: вж. протокола

9. Предаване на текстове на споразумения от Съвета: вж. протокола

10. Действия, предприети вследствие на резолюции на Парламента: вж. протокола

11. Въпроси за устен отговор и писмени декларации (внасяне): вж. протокола

12. Ред на работа

Председател.   – Окончателният проект на дневен ред, изготвен от Председателския съвет
на негово заседание от 20 януари 2011 г., четвъртък, съгласно член 137 от Правилника за
дейността, е раздаден. Предложени са следните изменения:

Понеделник

Няма предложени изменения.

Вторник

Групата на Зелените/Европейски свободен алианс и групата на Алианса на либералите и
демократите за Европа отправят искане за вписване в дневния ред за вторник сутринта на
изявление на заместник-председателя на Комисията и върховен представител на Съюза по
въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно правовата държава в
Русия. Първо давам думата на г-жа Harms, за да обоснове искането. Имате думата, г-жо
Harms.

Rebecca Harms,    от името на групата Verts/ALE. – (DE) Г-н председател, считам, че
предвид развоя на случая Ходорковски категорично следва да обсъдим правовата държава
в Русия. Предвид предстоящите през есента избори за руската Дума, имаме основание да
разгледаме положението в големия ни съсед на изток.

Разбира се, всички сме изправени пред въпроса дали наистина правим достатъчно в съседните
ни страни за правата на човека и за гражданските права и свободи. Мнозина от нас със
сигурност се запитваме и дали наистина обсъдихме необходимото по отношение на Египет
и Тунис. Не искам да си позволим подобна небрежност спрямо източната част на нашия
континент и затова призовавам да разгледаме въпроса за „правовата държава в Русия“ тази
седмица – или по-точно утре.

Guy Verhofstadt,    от името на групата ALDE. – (EN) Г-н председател, искам да подкрепя
искането на Rebecca Harms. Искам да ви кажа също така, че след като отправихме това
искане пред Председателския съвет, а сега и тук, по време на заседанието, сме подложени
на растящ натиск от руската страна да не го правим.
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Kristiina Ojuland, която преди няколко седмици организира семинар относно правовата
държава в Русия, беше посетена от представител на руското външно министерство, който
й каза да не предвижва въпроса и да не настоява за резолюция на Европейския парламент
относно правовата държава в Русия. Не считам, че руснаците трябва да определят дневния
ни ред, а ние самите.

(Ръкопляскания)

Adrian Severin,    от името на групата S&D. – (EN) Г-н председател, като постоянен
докладчик за отношенията с Русия искам да ви уведомя, че сме започнали много задълбочен
процес, за да се справим с всички сериозни въпроси, които са важни в отношенията ни с
Русия.

Вече проведохме изслушване на представител на Службата за външна дейност и представител
на руското правителство. На 2 март ще организираме друго изслушване на експерти, които
ще се занимаят с всички важни аспекти на отношенията с Русия.

През втората седмица на март планираме да имаме пълен текст, включително препоръка,
който ще бъде отворен за обсъждания и изменения и който ще завърши с разискване в
залата с участието на върховния представител, която, доколкото ни е известно, не може да
присъства тази седмица.

Така че, без да пренебрегваме или да отричаме значението на темата, е много по-добре да
позволим на процеса да продължи и да завърши с широко мащабен дебат, който ще осигури
доверие в нашето решение.

Joseph Daul (PPE).   – (FR) Г-н председател, има нещо, което не разбирам. Миналата седмица
по време на заседанието на Председателския съвет казахте, че ще проведем разискване
относно Русия през март, тъй като баронеса Аштън ще присъства. Второ, по време на
заседанието на Председателския съвет казахте, че трябва да организираме разискване относно
Русия, тъй като г-н Путин ще посети Комисията, или по-скоро г-н Барозу.

Според информацията, която получих днес следобед, г-н Путин няма да посети Комисията.
Имате ли информация по въпроса? Миналата седмица беше поискано разискване само
защото г-н Путин щеше да идва. Но разискването относно Русия и резолюцията все още са
предвидени за март.

Искам да получа информация по въпроса, който обсъждахме.

(Парламентът приема искането)

Председател.   – Изявлението на заместник-председателя на Комисията и върховен
представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно
правовата държава в Русия ще бъде включено като трета точка в дневния ред за вторник
сутрин. Крайният срок за внасяне на предложения за резолюции е вторник, 15 февруари,
10,00 ч. Крайният срок за внасяне на предложения за изменения и предложения за общи
резолюции е сряда, 16 февруари, 10,00 ч. Крайният срок за внасяне на предложения за
изменения към предложения за общи резолюции е сряда, 16 февруари, 11,00 ч. Така че
след 11,00 ч. в сряда, 16 февруари, няма да се приемат повече предложения за резолюции
или изменения. Гласуването ще се проведе в четвъртък.

Госпожи и господа, има още едно искане за вторник. Групата на Европейската народна
партия (Християндемократи) отправя искане за вписване в дневния ред на изявление на
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Комисията относно положението в Лампедуза. Г-н Mauro ще обоснове искането. Г-н Mauro,
имате думата.

Mario Mauro,    от името на групата PPE. – (IT) Г-н председател, както правилно
отбелязахте, ставаме свидетели на епохални събития, които водят до извънредно увеличение
на потоците от имигранти в Европа. Днес Лампедуза е залята от извънредния поток от
имигранти, но и цяла Европа ще бъде включена в процеса на дестабилизация и промяна,
пред който е изправен Магреб.

Ето защо считаме, че е въпрос от най-голяма спешност Комисията да вземе отношение и да
отговори не само на хуманитарните последици, но и на тези с по-стратегически характер,
с които трябва да се справим, за да преразгледаме политиката ни по отношение на Средиземно
море. Следователно, като се има предвид неотложността на въпроса, искаме във вторник
следобед да се проведе отделно разискване с члена на Комисията Малмстрьом, като се
съкрати времето за въпроси към Комисията с половин час.

Martin Schulz,    от името на групата S&D. – (DE) Г-н председател, ние, групата на
Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент, искаме да
внесем предложение от подобно естество. Но искам да предложа на г-н Mauro и на залата
да го формулираме малко по-точно. В края на краищата трябва да се справим с огромен
поток от хора. Сигурен съм, че Италия, като всяка друга държава в региона на Средиземно
море, е пренатоварена, опитвайки се да се справи с проблема сама, и тя не е единствената
страна, изправена пред огромен поток от бежанци. Можем да предположим, че Малта,
Гърция и Испания също ще се сблъскат с този проблем в близко бъдеще. Затова искаме
заглавието на разискването да бъде много точно формулирано, така че да получим изявление
от Комисията относно незабавни мерки от страна на Европейския съюз в подкрепа на Италия
и други държави-членки на ЕС, засегнати от притока от бежанци.

(Парламентът приема искането)

Rui Tavares (GUE/NGL).   – (EN) Г-н председател, искам да подкрепя предложението на
г-н Schultz, тъй като въпросът не касае единствено Лампедуза, а е много по-широк: има
5 000 км между Мароко и Сирия и с всеки километър хуманитарният риск расте. Въпросът
не е дали Европейският съюз ще помогне на италианското правителство, а дали сме готови
да се изправим пред континенталната опасност като един континент. Това е задачата пред
нас.

Председател.   – Сега трябва да определим заглавие на разискването. Групата на
Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент предложи
заглавието „Мерки на Европейския съюз по отношение на Италия във връзка с миграционните
движения“. Ако не се лъжа, г-н Schulz желае да внесе предложение за изменение.

Martin Schulz,    от името на групата S&D. – (DE) Г-н председател, ще се опитам да го
формулирам много точно още веднъж. Искаме Комисията да излезе с изявление относно
незабавни мерки от страна на Европейския съюз в подкрепа на Италия и други
държави-членки, засегнати от настоящия приток на бежанци.

Председател.   – Разбирам. Предложеното заглавие е: „Представяне от Европейската комисия
на мерки за подпомагане на Италия и други държави-членки, засегнати от извънредни
миграционни потоци“.

(Парламентът одобрява заглавието)
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Сряда

Няма предложени изменения.

Четвъртък

Групата „Европа на свободата и демокрацията“ отправя искане за вписване в дневния ред
на въпрос, изискващ устен отговор, към Комисията относно прибягването до Европейската
заповед за арест при случая Джулиан Асандж. Кой ще обоснове искането?

Gerard Batten,    от името на групата EFD. – (EN) Г-н председател, въпросът, изискващ
устен отговор, не касае вината или невинността на г-н Асандж в повдигнатите срещу него
в Швеция обвинения в изнасилване. Става дума за прибягването до Европейската заповед
за арест и дали се злоупотребява с нея за политически цели.

Европейската заповед за арест позволява всеки европейски гражданин да бъде предаден по
съдебен ред, без съд да разгледа prima facie доказателствата срещу него и без почти никаква
възможност да откаже предаване. Потенциалът за злоупотреби с Европейската заповед за
арест и за използването й срещу политически дисиденти е огромен.

Дали в случая Асандж става въпрос за предполагаемите престъпления, извършени в Швеция,
или за желанието на Съединените американски щати той да бъде екстрадиран от услужлива
европейска държава? Обсъждането на процедурите е ключът да разберем случая и да решим
дали с Европейската заповед за арест се злоупотребява. Трябва да проведем пълно разискване
в залата от всички страни на политическия спектър. Моля, гласувайте в подкрепа на
предложението.

Edit Herczog,    от името на групата S&D. – (EN) Г-н председател, през 2004 г. ирландски
гражданин причини смъртен случай в Унгария. Едва миналия петък получихме решението
на ирландските органи той да бъде изпратен в Унгария, за да бъде съден.

Затова на европейско равнище процедурата трябва да бъде по-твърда, отколкото е днес. В
противен случай жертвите ще трябва да чакат дълги години — не само в този случай, но и
в други случаи. Процедурата трябва да бъде много по-твърда, така че ние, разбира се,
подкрепяме предложението.

Martin Schulz,    от името на групата S&D. – (DE) Г-н председател, искам разяснение
на Правилника за дейността. Не знам дали Европейският парламент може да проведе
задълбочено разискване относно Европейската заповед за арест (ЕЗА). Можем да бъдем за
или против заповедта и нейното прилагане, но дали тук, в Парламента, можем да я обсъждаме
във връзка с текущо наказателно производство, съгласно Правилника за дейността, е нещо,
в което се съмнявам. Ако да, мога да посоча още няколко случая, които да обсъдим.
Препоръчвам горещо да не превръщаме текущо наказателно производство в предмет на
задълбочено обсъждане тук, в Европейския парламент.

(Парламентът отхвърля искането)

(Редът на работа е приет)  (1)

(1) Други промени в реда на работа: вж. протокола
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13. Прилагане на Директивата за услугите (разискване)

Председател.   – Следващата точка е докладът на г-жа Gebhardt, от името на комисията
по вътрешния пазар и защита на потребителите, относно прилагането на Директивата за
услугите [(2006/123/ЕО) (2010/2053(INI)] (A7-0012/2011).

Evelyne Gebhardt,    докладчик. – (DE) Г-н председател, госпожи и господа, в Европейския
парламент обсъждаме Директивата за услугите от дълго време и сме изразили много мнения
за това как тя следва да се прилага и как можем да гарантираме, че доставчиците на услуги
се ползват със свободно движение в рамките на Европейския съюз. Това е важна част от
политиката. Ето защо ние, Парламентът, решихме, че искаме не само да изготвим Директивата
за услугите, но и да проследим действителното й транспониране в държавите-членки. В
наш интерес е директивата да се транспонира по правилен и подходящ начин. Европейската
комисия също се съгласи да ни помогне в това отношение. Затова искам да благодаря на г-н
Барние, който ни предостави ценна информация във връзка с темата.

Имаме определени опасения относно четири конкретни области, а именно, процедурата
по оценяване, обслужването на едно гише, административното сътрудничество и приложното
поле на директивата.

По първия въпрос искам да кажа следното. Взаимната оценка е едно от нещата, за които
ние като Парламент и аз като докладчик заявихме, че сме против, тъй като това означава
страшно много бюрокрация в държавите-членки. Днес чувам от държавите-членки, че
наистина има оплаквания от бюрокрацията. Искам отново да посоча много ясно на
държавите-членки, че те го поискаха, а не Парламентът. Те го включиха в законодателството
и следва да поемат отговорността, дори ако например местните общности започват да
обсъждат какво им е направила Европа отново.

По втория въпрос – обслужването на едно гише – бих казала, че това е отговорът на онова,
което сме направили в политическия смисъл на думата. Казахме съвсем ясно, че принципът
на Директивата за услугите не е принципът на страна на произход, а принципът на
приемащата страна. Това означава, че доставчиците на услуги трябва да съблюдават
законодателството на държавата, в която работят. Затова е важно те да получат не само
информация за законите, които трябва да спазват, но и необходимото съдействие, за да
могат наистина да прилагат законите в държавите-членки правилно и последователно. Ето
защо считам, че е много жалко, че макар пунктовете за единен контакт да са въведени в
много държави-членки – не във всички все още – това е направено по много незадоволителен
начин. В някои случаи има единствено интернет портали. За Европейския парламент това
не е достатъчно – трябва да има много повече зад обслужването на едно гише. Трябва да
има хора, които могат да предоставят действителна подкрепа на доставчиците на услуги.
Един от въпросите тук е езикът. Не е достатъчен местният език и евентуално английски.
Според мен – и Парламентът изказа подобно мнение – за доставчиците на услуги е важно
да се използва и езикът на съседната държава. Казвам това, като се обръщам към нашия
полски председател – в граничната територия между Германия и Полша в Полша следва да
се говори немски, а в Германия – полски, за да бъдат информацията и помощта наистина
добри, така че дори и малките предприятия, не всички от които владеят английски, да могат
да извършват трансгранична дейност.

Административното сътрудничество е друг важен въпрос, по който се движим в правилната
посока. Държавите-членки все още имат страшно много работа в областта на
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сътрудничеството и на образованието и обучението на служители, за да се използва системата
наистина добре.

Накрая стигаме до приложното поле и тук искам ясно да посоча още веднъж, че ние
изключихме всички услуги от общ икономически интерес от обхвата на член 16. Очаквам
държавите-членки да се съобразят с това. Ако искат да включат тези услуги в обхвата на
Директивата за услугите, това е тяхно право, но в такъв случай те не трябва да ги отнасят
като част от Директивата за услугите; по-скоро това е тяхно политическо решение и те
следва да поемат отговорност за него. Това искам от държавите-членки в това отношение.

Мишел Барние,    член на Комисията. – (FR) Г-н председател, благодаря за приветствието.
Аз също се радвам отново да бъда тук с вас, както всеки месец. Искам да благодаря на
Парламента и на г-жа Gebhardt в частност за нетърпението и бдителността. Разбирам защо
Парламентът държи на правилното прилагане на директивата, приета преди четири години.
Г-жа Gebhardt спомена дългите обсъждания в залата. Обсъждания имаше и преди това, и
извън Парламента също.

Спомням си някои от разгорещените разисквания по темата; те често бяха интересни и
понякога малко нелогични. Освен това не съм забравил, г-жо Gebhardt, важната роля, която
Парламентът, подтикван от Вас и г-н Harbour, изигра за подобряване на първоначалното
предложение на Комисията и за излизане от задънената улица, в която се оказахме тогава.
Постигнахте го, запазвайки общата структура на директивата, чиято цел е – и това е очевидно
един от основните въпроси на вътрешния пазар – насърчаване на растежа и заетостта, тъй
като днес е ясно, госпожи и господа, че девет от всеки десет нови работни места в
европейската икономика се създават в сектора на услугите. Също така мога да ви кажа, че
много искам да се откриват нови работни места в сектора на промишлеността. Това очевидно
поражда други въпроси по отношение на европейските политики, които трябва да
насърчаваме, за да поддържаме промишлената база. Услугите обаче са основен източник на
растеж и заетост.

С новия доклад на г-жа Gebhardt Парламентът отново потвърждава своята ангажираност
и г-жа Gebhardt показва своята праволинейност, ако мога така да се изразя. Аз лично съм
доволен от праволинейността й в случая, когато става въпрос за проследяване на
транспонирането и правилното прилагане на директивата, която е предпоставка за
изграждането на вътрешния пазар на услуги.

Стоя пред вас четири години след приемането на директивата — вече са налице осезаеми
резултати. Получихме, госпожи и господа, повече от 1 000 уведомления за промени в
законодателството в държавите-членки. В някои случаи цялостни или рамкови текстове са
въвели секторни промени в държавите и дори в регионите. На практика вече са направени
няколко хиляди промени в националното и регионално законодателство в резултат на
стимула, предоставен с директивата. Считаме, че все още има голям потенциал и трябва да
продължим напред.

Г-жа Gebhardt повдигна много важен въпрос, който се отнася до един от инструментите
на Директивата за услугите – обслужването на едно гише. Напълно подкрепям амбициозния
подход на Парламента да гарантира, че пунктовете за единен контакт много бързо ще се
превърнат в истински административни портали, които да позволят на предприятията да
извършват всички процедури и формалности по електронен път – а тук се включват, г-жо
Gebhardt, госпожи и господа, и тези извън обхвата на Директивата за услугите.
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С оглед на това работим с държавите-членки по трансграничната оперативна съвместимост
на електронните подписи. Също така ще ви представя, най-вероятно до края на годината,
текст относно електронните подписи и трансграничната оперативна съвместимост на
електронната самоличност и документи. Съгласен съм с вас и за значението на пунктовете
за единен контакт, които са наистина многоезични – важна част от тяхната добавена стойност
– така че хората да могат да ги използват на собствения си език и да получат отговор на
собствения си език, включително в чужбина, за да направим този инструмент – пунктовете
за единен контакт – достъпен по-специално за малките и средните предприятия. Освен това
един от ключовите фактори за улесняване на административното сътрудничество и развитие
на обслужването на едно гише, което желаете, е същевременно да подобрим качеството на
електронния превод. Вероятно ще го обсъдим по-късно във връзка с патента.

Аз самият съм ангажиран в рамките на колегиума, както и с моите колеги, които отговарят
за различните програми – тъй като те са разпределени между няколко генерални дирекции
– с активизирането на изследванията и развитието на електронните програми. Целта е да
гарантираме, че ще имаме усъвършенстван и висококачествен превод възможно най-бързо
не само за патента, но и за други цели като пунктовете за единен контакт и информационната
система за вътрешния пазар (IMI). За всички нас тук, на които се налага да работим на повече
от 23 езика, ще бъде от голяма полза да разполагаме с отличен превод, благодарение на
компютъризираните и електронни програми. Споделям и мнението на Парламента относно
необходимостта да се обучават национални длъжностни лица, за да се разработи истинска
култура на административно сътрудничество там, където такава все още липсва.

Г-жо Gebhardt, ще продължим също така да насърчаваме използването на IMI, която
споменах току-що. Днес – прегледах въпроса неотдавна – близо 5 000 европейски органа
са регистрирани в IMI и целта ми е много проста: искам IMI да се превърне в административен
Фейсбук, ако мога да използвам този израз, със средство за превод. Госпожи и господа, моят
портфейл включва три много важни инструмента за приближаване на Европа до гражданите
и до малките и средните предприятия. Те са: пунктовете за единен контакт, IMI и
Международната мрежа за решаване на пазарни проблеми (SOLVIT). Следователно можете
да разчитате на мен. Ще работя конкретно върху тези три инструмента, за да им предоставя
средства, по-специално средства за превод, но и други средства, и да установя как се прилагат
във всяка държава.

Освен това не смятам да обясня нещата единствено тук, пред вас, но и във всяка столица,
така че, както обещах, всяка седмица посещавам европейска столица и във всяка столица
провеждам работна среща с националните длъжностни лица, отговорни за прилагането на
нашите директиви: относно професионална квалификация, услуги и обществени поръчки.
Всеки път проверявам как и по какъв начин инструментите – пунктовете за единен контакт,
SOLVIT и IMI – се прилагат и използват. Миналата седмица бях в Люксембург, а тази ще
бъда в Словения, за да извърша проверката с длъжностните лица, за да гарантираме, че
вътрешният пазар функционира правилно.

Ще продължим да работим в този дух с държавите-членки и ще се уверим, че Директивата
за услугите е не само транспонирана, но и действително се прилага правилно. В зависимост
от това, което ще бъде обхванато в сегашното разискване, оставам на разположение на
Парламента да предоставя и други, по-точни отговори относно мониторинга на прилагането
на Директивата за услугите.

Sophie Auconie,    докладчик по становището на комисията по икономически и парични
въпроси. – (FR) Г-н председател, г-н член на Комисията, госпожи и господа, целта ни сега
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не е да преразгледаме прилагането на Директивата за услугите, разработена и впоследствие
приета в залата през 2006 г. Все още е твърде рано за това. Много държави все още не са я
транспонирали изцяло или правилно. Това именно е причината за доклада по собствена
инициатива.

На първо място, докладът подчертава важността от икономическа и социална гледна точка
на отварянето на сектора на услугите в Европа. Както казахте, г-н член на Комисията,
обхванатите дейности представляват 40% от БВП и работните места в ЕС, а потенциалът за
растеж се оценява на 0,6-1,5% от БВП. Както казахте току-що, г-н член на Комисията, девет
от всеки десет работни места имат реален икономически ефект.

На второ място, докладът подчертава основните елементи на транспонирането на
директивата. Аз лично ще подчертая два аспекта, които и Вие подчертахте, г-жо Gebhardt.

Първо, обслужването на едно гише. Не трябва да забравяме, че нашата цел е, разбира се, да
улесним предоставянето на услуги в Европа. На практика това означава, че предприемачите,
които желаят да учредят стопанско дружество или да предоставят трансгранични услуги,
следва да могат да използват пункт за единен контакт. Той ще обясни всички формалности
и процедури, които те трябва да преминат, за да учредят стопанско дружество и то на техния
език. Пунктовете за единен контакт са ключът към успеха на Директивата за услугите. Те
трябва да са леснодостъпни както физически, така и по електронен път – както беше посочено
– да са ефективни и оперативно съвместими. Важно е да не се създава спъваща
административна тежест за нашите предприемачи, които най-често са МСП.

Вторият аспект е приложното поле на директивата. Директивата изключва редица области
поради специфичния им характер. Такъв е случаят по-специално с неикономическите услуги
от общ интерес, тъй като икономическите услуги от общ интерес по принцип са обхванати.
Според мен тук липсва правна яснота и трябва да наблюдаваме отблизо как
държавите-членки прилагат разпоредбите.

И накрая, считам, че трябва да проведем истински политически дебат на европейско равнище
относно това какво имаме предвид под услуги от общ интерес и относно разпоредбите,
които искаме да се прилагат спрямо тях.

Филиз Хакъева Хюсменова,    докладчик по становището на комисията по регионално
развитие. − Държавите-членки имаха на разположение три години, за да приведат
Директивата за услугите в националното си законодателство. Година след този срок можем
да оценим нейното прилагане и да очертаем насоки за по-голям напредък.

От съобщението на Европейската комисия ясно се вижда многообразието на правните и
административните изисквания в държавите, различният подход и различният напредък,
отбелязан в процеса на нейното прилагане. Развитието на единния пазар на услуги има
важно значение за създаване на нови работни места. Затова считам, че Комисията и
държавите-членки следва да бъдат по-активни за елиминиране на все още съществуващите
законови и административни бариери.

Необходимо е да се окаже допълнителна подкрепа на малките и средни предприятия.
Прилагането на принципа на многоезичието в единичните звена за контакт и по-широкото
използване на възможностите на електронното управление биха облекчили значително
доставчиците на услуги.

Małgorzata Handzlik,    от името на групата PPE. – (PL) Г-н председател, искам да изкажа
искрена благодарност на докладчика за изключително добрата ни съвместна работа и за
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нейната готовност на компромис. Спокойно мога да кажа, че Директивата за услугите е от
ключово значение за правилното функциониране на общия пазар. Ако не бъде правилно
приложена, можем да забравим визията на Жак Делор и много от инициативите на Акта
за единния пазар ще останат празни обещания. Ето защо от името на моята група – групата
на Европейската народна партия (Християндемократи) — призовавам най-категорично
държавите-членки да достигнат работата по прилагането. Сега, когато излязохме от кризата,
се нуждаем от Директивата за услугите повече от всякога.

Докладът, който приехме в комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите,
придава голямо значение, по мое мнение най-голямо значение, на пунктовете за единен
контакт, които според потребителите все още не работят адекватно. В някои случаи много
процедури все още не са достъпни в електронен вид. Ние искаме пунктовете за единен
контакт да бъдат всеобхватни центрове за електронен контакт с органите. Не трябва да
забравяме обаче, че отправните точки за различните държави-членки бяха различни. В
някои от тях пунктовете за единен контакт бяха създадени на базата на съществуващи
структури, а други бяха построени от самото начало. А ние искаме те да помагат на
доставчиците на услуги по един и същи начин във всяка държава-членка. Затова според мен
е наложително Комисията да разработи набор от добри практики, които ще помогнат на
държавите-членки в по-нататъшната работа по пунктовете за единен контакт.

И накрая, искам накратко да коментирам публикувания неотдавна доклад относно взаимното
оценяване. Докладът на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите посочва,
че държавите-членки не са достатъчно амбициозни по отношение на опростяването на
нормативната уредба, като често решават да заменят едно изискване с друго. За съжаление
прочитът на доклада относно взаимното оценяване потвърждава тези опасения. Все още се
сблъскваме със случаи, в които държавите-членки се опитват да прилагат правила, за които
понякога не може да се намери обосновка сред разпоредбите на Директивата за услугите.
Надявам се, че по-нататъшната работа по директивата ще се стреми да премахне това явление.

Bernadette Vergnaud,    от името на групата S&D. – (FR) Г-н председател, г-н член на
Комисията, госпожи и господа, Директивата за услугите беше предмет на безпрецедентен
обществен политически дебат, когато се обсъждаше в Парламента.

Благодарение на усилията за постигане на компромис, начело с г-жа Gebhardt, която
поздравявам, текстът, който Парламентът успя да приеме през 2006 г., съчета необходимостта
от стимулиране на вътрешния пазар на услуги като източник на растеж и работни места и
зачитането на социалните права, трудовото законодателство и спецификата на услугите от
общ интерес.

За да се запази това много крехко равновесие, директивата трябваше да бъде транспонирана
с най-голямо внимание. Това предизвика проблеми за много държави-членки, като например
трудности при прилагането на пунктовете за единен контакт и процеса на взаимно оценяване.

В момента ме безпокои и учудва изборът на Франция; той е до голяма степен избор на
малцинството и ще доведе до разпокъсване на разпоредбите сред цяла серия от закони и
постановления. Съжалявам също така за много тясното тълкуване на понятието за
разрешаване на предоставянето на услуги. То ще породи правна несигурност за социалните
услуги, свързани с грижата за деца и лица с увреждания, въпреки че в директивата са
предвидени дерогация и изключване.

Парламентът играе и ще продължи да играе цялостна роля в наблюдението на успешното
прилагане на директивата, която е от ключово значение да се гарантира, че единният пазар
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създава работни места и е по-близо до гражданите, както и че всеки ден Европа е считана
за нещо положително, а не отрицателно.

Затова призовавам държавите-членки и Комисията да увеличат усилията си за гарантиране
на напълно прозрачен процес за европейските граждани.

(Председателят отнема думата на оратора)

Morten Løkkegaard,    от името на групата ALDE. – (DA) Г-н председател, през 2006 г.,
сигурен съм, малко хора осъзнаваха, че приемаме инструмент, който ще бъде много важен
за извеждане на ЕС от кризата, която беше точно зад ъгъла. С потенциала да увеличи БВП
на ЕС с до 1,5% и да създаде много нови работни места, трябва да кажем, че с приемането
на този инструмент сме направили квантов скок към свободното движение на услуги. Днес,
през 2011 г., всеки може да види, че кризата е доста широкообхватна, и по тази причина,
разбира се, е особено жалко, че няколко държави-членки все още не са приложили важни
части от директивата. Следователно докладът идва в много подходящ момент. Противно
на здравия разум е да се противодейства на лоста за растеж, какъвто е въпросният инструмент,
и добрите ученици – тези, които са видели смисъла и ползата да го приложат бързо,
ефективно и правилно – са потърпевши, включително и моята страна.

Толкова за порицанията. Сега за проблясъците на светлина, с които, разбира се, следва да
се ангажираме и с които в действителност сме се ангажирали с настоящия доклад. Считам,
че с доклада успяхме да избегнем политическите конфликти от миналото, а това е очевидно
важно, защото имаме много други неща, върху които да се концентрираме. Позволете ми
да назова само три от тях. Първо, важно е да се възползваме от нашия опит с процеса на
анализ и процеса на взаимно оценяване, и двата от които са от полза, защото могат да бъдат
използвани във връзка с други директиви в бъдеще. Затова е необходима по-висока степен
на прозрачност в процеса и се надявам, че докладът може да допринесе за това.

Второ, важно е, разбира се, да се насърчава административното сътрудничество, особено
чрез информационната система за вътрешния пазар (IMI), както беше споменато на няколко
пъти. Трето, важно е – както повечето колеги вече споменаха – пунктовете за единен контакт
да се развият във всеобхватни портали за електронно управление, които могат да облекчат
административната тежест за доставчиците на услуги, които желаят да предоставят
трансгранични услуги.

И накрая, искам да изкажа благодарност за изключителното сътрудничество с г-жа Gebhardt
и другите докладчици по темата. Считам, че успяхме да постигнем някои добри компромиси
по трудния текст.

Pascal Canfin,    от името на групата Verts/ALE. – (FR) Г-н председател, г-н член на
Комисията, г-жо Gebhardt, през 2006 г. моята група – групата на Зелените/Европейски
свободен алианс, гласува против Директивата за услугите и днес считаме доклада, оценяващ
изпълнението на Директивата за услугите, известна по-рано като директивата Болкещайн,
за също толкова незадоволителен. Следователно групата Verts/ALE ще гласува против
доклада.

Искам да стане ясно, г-жо Gebhardt, че Вие направихте всичко възможно да постигнете
най-добрите компромиси. Но считам, че някои червени линии за съжаление бяха преминати
в доклада, което означава, че не можем да гласуваме в негова подкрепа.
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Искам също да заявя, че много внимателно подчертахте, че не следва да смесваме различните
отговорности, и аз със сигурност също не желая да се объркват отговорностите на
държавите-членки с тези на Европейския съюз.

Ако Франция например транспонира Директивата за услугите и избра да включи детските
ясли в нея, когато почти всички останали държави избраха да направят точно обратното,
то отговорността очевидно е на френското правителство, а не на Европейския съюз.
Групата Verts/ALE със сигурност не гласува против доклада, за да критикува начина, по
който директивата е транспонирана във Франция. Правим го заради две основни неща.

Първото е, че ние многократно поискахме по време на обсъжданията държавите-членки да
оценят въздействието на първоначалното транспониране на Директивата за услугите върху
качеството на работните места и услугите. За съжаление оценката на въздействието върху
качеството на работните места и услугите не беше включена в доклада.

Призовахме също така за оценка на произтичащите разходи за публичните органи. Всеки
път, когато се опитваме да вземем мерки за регулиране на финансовите пазари например,
ни се казва, че ще струва цяло състояние. Тук имаме много високи разходи за публичните
органи в момент, когато бюджетите са стегнати, а никой не иска да ги оцени, за да съпостави
предимствата и недостатъците на Директивата за услугите.

И накрая, имам въпрос към члена на Комисията Барние. За съжаление не получихме уверение
в доклада, че Европейската комисия най-накрая ще обърне внимание на член 14 от Договора
от Лисабон и ще представи предложение за директива относно обществените услуги. Можете
ли да ни кажете кога Комисията най-сетне ще поеме своите отговорности по въпроса?

Malcolm Harbour,    от името на групата ECR. – (EN) Г-н председател, тази вечер
разискването с комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите е важно, за да
покаже, че Директивата за услугите – в която вложихме толкова много усилия в предишния
мандат с много колеги под ръководството на Evelyne Gebhardt – е абсолютно необходима
за бъдещия растеж и работни места в европейската икономика.

На г-н Canfin и други ще кажа, че са вложени много време и ресурси в системи като
пунктовете за единен контакт за постигането на тези работни места и растеж, които сега
трябва да дойдат. Въпросът е, че сме свършили много работа, но сега трябва да видим
резултатите от нея.

Един от въпросите, с които знам, че членът на Комисията е много наясно, който е отразен
в някои от идеите на Акта за единния пазар, който ще върнем обратно в Парламента след
два месеца, е фактът, че държавите-членки трябва да започнат да използват новите
инструменти и да насърчават предприятията да ги използват. Колегите знаят, че това е
насочено до голяма степен към малките и средните предприятия. Именно те, както показа
цялата работа в предходната Комисия, са обезкуражени от административните бариери, на
които се натъкват на всички етапи от създаването на дружеството до предоставянето на
услуги в рамките на Европейския съюз, което, разбира се, е тяхно право по силата на
Договорите.

Сега трябва да направим така, че това наистина да проработи. Част от задачата е да преодолеем
вкорененото подозрение и проблемите, които са имали, и да покажем, че това, което
постигнахме тук, е може би най-големият единен набор от мерки за дерегулация за отваряне
на пазарите в резултат на една единствена директива – чували сме за хилядите мерки, които
са променени – а също така и първата голяма инвестиция на държавите-членки за
насърчаването на единния пазар за предприятията.
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Това е идеята на пунктовете за единен контакт. Те трябва да предоставят информацията, от
която се нуждае предприятието, ако иска да предлага услуга в друга държава – важните
проучвания, преди да започне.

Това е само първият от многото доклади и проучвания, които моята комисия ще продължи
да разработва, защото това е един дългосрочен проект. Ние сме едва в началото на нещо
категорично важно за бъдещето на европейската икономика.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: STAVROS LAMBRINIDIS
Заместник-председател

Eva-Britt Svensson,    от името на групата GUE/NGL. – (SV) Г-н председател, когато
Парламентът гласува Директивата за услугите, Конфедеративната група на Европейската
обединена левица – Северна зелена левица гласува против. Защото считаме, че Директивата
за услугите се базира на пазарните свободи на ЕС, където свободата на предприятията и
свободното движение на услуги са по-важни, отколкото синдикалните и социалните свободи.
Когато правата на синдикатите влязат в конфликт с разпоредбите на вътрешния пазар,
последните имат предимство. Видяхме последствията от това в решението по делото Laval
и в други подобни решения в ущърб на синдикатите.

Принципът на страна на произход беше заменен със свободното предоставяне на услуги,
но се нуждаем от принцип на приемаща държава, т.е. да се прилагат разпоредбите на
приемащата държава. Ние внесохме предложение в този смисъл, но за съжаление то не беше
прието.

Знам, че докладчикът г-жа Gebhardt желае да защити правата на синдикатите. Тя пише, че
директивата не трябва да подкопава общите социални услуги, но това не е достатъчно, за
да даде възможност на групата GUE/NGL да подкрепи доклада. Защото решенията в ущърб
на синдикатите не са посочени в доклада, въпреки че напълно промениха политиката на
пазара на труда и ограничиха правата на работниците.

Докладът не споменава и исканията на групата GUE/NGL и групата на Прогресивния алианс
на социалистите и демократите в Европейския парламент, по които беше постигнато съгласие
по-рано, а именно, че се нуждаем от социален протокол, при който синдикалните и социални
свободи не са на второ място след пазарните свободи. Съжаляваме за този пропуск в доклада.

Когато Комисията преразглежда работата на директивата, синдикатите са изключени като
пункт за контакт, докато според мен това трябва да бъде изрично изискване. За съжаление
поради това групата GUE/NGL не може да подкрепи доклада.

Позволете ми да завърша с думите, че синдикалните и социални права и колективните
трудови договори никога не трябва да се разглеждат като административни бариери.

Mara Bizzotto,    от името на групата EFD. – (IT) Г-н председател, госпожи и господа,
Директивата за услугите винаги е била заобиколена от необясним оптимизъм. Изглежда
Европа очаква, че с тази директива ще последва извънредно отваряне на пазара, придружено
само от положителни развития без каквито и да е проблеми. Макар все още да не е напълно
приложена във всички държави, вече знаем, че тези очаквания са поне донякъде напразни.

Има определени сектори, в които директивата няма да успее да подобри пазара или
качеството на предлаганите услуги, да не говорим за създаване на повече работни места.
Мога да цитирам множество примери, включително местни пазари и пътуващи търговци,
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които са важен елемент от регионалната традиция и идентичност в някои държави-членки,
включително Италия.

Това е сектор, който по мое мнение следва да бъде изключен от прилагането на Директивата
за услугите. По тази причина се надявам, че Парламентът ще поиска преразглеждане на
директивата за изменение на обхвата й, защото в сегашния й вид е налице сериозна опасност
да навреди на сектори, които са от основно значение за икономиката.

Andreas Schwab (PPE).   – (DE) Г-н председател, г-н член на Комисията, госпожи и господа,
докладите за изпълнението представляват изключително трудна задача и привличат скромно
медийно внимание, но са от голямо значение за формирането на вътрешния пазар на Европа,
особено в днешно време. Затова, първо, искам да изкажа искрена благодарност на всички,
които помогнаха за изготвянето на настоящия доклад, и по-специално на докладчика и на
нашия докладчик в сянка, г-жа Handzlik. Членът на Комисията посочи факта, че 90% от
всички новосъздадени работни места в европейския вътрешен пазар са в сектора на услугите.
По мое мнение и на групата на Европейската народна партия (Християндемократи) най-малко
това означава, че забавянето на изпълнението, което е налице само в няколко държави-членки
– но все пак е налице – трябва да бъде прекратено. Призоваваме Комисията да предприеме
сериозни мерки да гарантира, че Директивата за услугите, която е в сила от известно време,
наистина може да бъде готова за употреба веднага.

Тъй като 90% от работните места се създават във въпросния сектор, това също така означава,
второ, че Комисията трябва редовно да прави преглед на приложното поле и да преценява
дали не е необходимо включването на нови сектори – може би много малки – в него.

Трето, искам да подчертая, че създаването на пунктовете за единен контакт – споменати
неколкократно – представлява ядрото на европейското административно право. Разбирам
оплакванията на някои държави-членки от бюрократичните процедури в процеса на взаимно
оценяване – както спомена г-жа Gebhardt. Но ако искате единен пазар, в крайна сметка
трябва да работите за гарантиране на неговото функциониране и успех.

Поради тази причина, г-н член на Комисията, аз съм изключително доволен да видя, че във
всеки случай вече сте получили хиляда проекта на уведомление за измененията, въведени
от държавите-членки в националните им законодателства. Надявам се, че продължавате да
ги получавате. Всичко това не трябва да натоварва местните общности с няколко нива на
бюрокрация, а да гарантира, че единният пазар за доставчиците на услуги е жизнеспособен.

Anna Hedh (S&D).   – (SV) Г-н председател, прилагането на Директивата за услугите е
сложен процес за много държави-членки. В много отношения доведе до по-отворен вътрешен
пазар с всички произтичащи последици, но виждаме и примери, в които не работи толкова
добре.

Като шведски социалдемократ, трябва да спомена положението при нас, при което след
транспонирането на директивата в шведското право няма абсолютно никакво изискване
към чуждестранните дружества да имат представител в Швеция с правото да договаря и да
сключва колективни трудови договори с компетентната федерация на синдикатите. Това е
типичен проблем, свързан с прилагането, тъй като директивата не съдържа забрана за
определяне на съответни изисквания; имаме няколко примера за държави, които са успели
да се справят със същите проблеми, без да се окажат в същото положение.

При шведския модел на пазара на труда социалните партньори носят съвместна отговорност
за регулиране на заплатите и условията на труд. Така работник в Швеция без колективен
трудов договор е застрашен от по-лоши условия и по-слабо ниво на защита в сравнение с
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другите работници. Ето защо е от изключителна важност да съществуват разпоредби, които
да гарантират, че чуждестранните дружества имат представител в Швеция и че представителят
е упълномощен да договаря и да сключва колективни трудови договори.

Надявам се, че този проблем, който е резултат от свръх прилагане, а не от недостатъчно
прилагане, също ще бъде засегнат в доклада, който е предвиден в член 16, параграф 4 от
Директивата за услугите и който трябва да бъде изготвен до края на годината.

Sophia in 't Veld (ALDE).   – (EN) Г-н председател, искам да благодаря на нашия докладчик,
която върши отлична работа вече няколко години. Тя каза, че транспонирането на
директивата трябва да бъде правилно. Съгласна съм, но трябва да бъде и навременно.

През юни 2010 г. едва около половината от държавите-членки бяха приложили директивата
– с повече от половин година закъснение. Докъде сме стигнали сега, г-н член на Комисията?
Днес, повече от година след изтичането на крайния срок, всички 27 държави-членки
транспонирали ли са директивата? Ако не, считам, че е жалко.

Пречките пред прилагането не са от технически характер, те са липса на амбиция и
политическа воля. Директивата за услугите беше сама по себе си много слаб компромис и
по-малко от абсолютния минимум, необходим за постигане на истински вътрешен пазар.
Сега държавите-членки се мотаят и прилагането е само неохотно и със закъснение. Това е
недалновидно. По време на икономическа криза не можем да си позволим да пропускаме
възможности за растеж и работни места, тъй като докато Европейският съюз се занимава
със себе си и е зает с вътрешните си граници, останалата част от света продължава напред.
Няма да ни чакат. Ако искаме да превърнем „ЕС 2020“ в реалност, държавите-членки ще
трябва да активизират прилагането на Директивата за услугите.

Edvard Kožušník (ECR).   – (CS) Г-н председател, доволен съм, че споменахте хилядите
промени, въведени от отделните държави. Директивата за услугите трябваше да бъде
транспонирана в законодателството на всички държави-членки преди повече от година. За
съжаление обаче тези хиляди промени очевидно не са достатъчни. В опит да приложат
протекционистични мерки в националните си икономики някои държави не счетоха
прилагането на директивата за приоритет. Парадоксално обаче, последователното прилагане
на Директивата за услугите и премахването на пречките пред трансграничното предоставяне
на услуги могат да изиграят ролята на катализатор за икономическия растеж на целия ЕС,
с което да позволят по-бързото преодоляване на кризата.

По отношение на прилагането на директивата ме безпокои фактът, че пунктовете за единен
контакт, които трябва да улеснят предприемачите, като предоставят информация относно
условията за извършване на стопанска дейност в дадена страна, както и в други
държави-членки, функционират едва в 14 държави към момента. Г-н член на Комисията,
познавам Ви и считам, че Вие и Вашите колеги ще продължите с усилията за прилагане на
„Акта за единния пазар“ и ще настоявате пред държавите-членки за транспониране на
Директивата за услугите в тяхното законодателство, както и за нейното прилагане. Успешното
прилагане на директивата е едно от основните условия за създаването на единния вътрешен
пазар. Можете да разчитате на подкрепата на нашата комисия по вътрешния пазар и защита
на потребителите.

Patrick Le Hyaric (GUE/NGL)  . – (FR) Г-н председател, г-н член на Комисията,
техническите въпроси, свързани с прилагането на Директивата за услугите, се обсъждат
нашироко тази вечер, но считам, че ще бъде много по-полезно, ако заедно оценим
действителното й прилагане. Защо да не признаем днес, когато световната криза се разгръща
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пред нас, че всички мерки за дерегулация изострят кризата и вредят на предоставяните на
гражданите услуги и че това се случва както в Европейския съюз, така и в целия свят?

Г-н Барние, преди малко казахте, че е имало някои ирационални обсъждания по отношение
на директивата. Със сигурност сте наясно обаче, че в момента във Франция се води
индустриален спор в рамките на транспортна фирма, тъй като полските и френските шофьори
са изправени един срещу друг заради принципа на страна на произход.

Освен това услугите от общ интерес се унищожават или приватизират навсякъде. Сега целта
е допълнително да се разшири директивата Болкещайн, заедно с директивата за единното
разрешително, която искате да прокарате в залата, въпреки че комисията по заетост и
социални въпроси не може да излезе със становище по нея. Сега ще накарате европейските
работници да се конкурират не само помежду си, но и с работници имигранти.

Нещо повече, положението със социалните услуги от общ интерес все още не е изяснено.
Здравеопазването, жилищното настаняване, местните общности и детските заведения не
трябва да се третират като стоки. Затова би било полезно да имаме действителни оценки
на въздействието на прилагането на директивата върху заетостта, регионалния живот и
потребителските цени, защото всички виждаме, че цените на енергията и на транспортните
услуги се увеличават постоянно, макар да се твърдеше, че конкуренцията ще ги понижи.

Trevor Colman (EFD).   – (EN) Г-н председател, моята група неотменно се противопоставя
на Директивата за услугите. Настоящият незаконодателен доклад подчертава, че директивата
има потенциал за по-нататъшна интеграция на икономиката на ЕС.

Докладът признава, че въздействието на директивата върху икономиката, предприятията
и гражданите не може да бъде оценено, докато тя не бъде транспонирана във всички
държави-членки. Докладът призовава за по-тясно и пълно наблюдение от страна на
Комисията, с редовни доклади за изпълнението. Предвиждат се средства в проектобюджета
за 2012 г. за започване на общоевропейска информационна кампания, както и схеми за
обучение на служители.

Предложенията в доклада очертават повече регулация, повече контрол и повече разходи в
момент, когато от народите на Европа се искат по-строги икономии. Това е просто повече
нереалност, повече бюрокрация и повече тревога.

Lara Comi (PPE).   – (IT) Г-н председател, г-н член на Комисията, госпожи и господа, считам,
че приемането на Директивата за услугите представлява важен успех в постигането на една
основна цел на Европейския съюз, а именно създаването на единен пазар на услуги. Смятам,
че пълното й прилагане ще ни позволи да отключим огромен икономически потенциал и
да създадем работни места. Искам да подчертая някои аспекти, които считам, че си струва
да бъдат откроени.

На първо място, пълното и точно транспониране на директивата в националното
законодателство трябва да остане абсолютен приоритет за нас. В това отношение считам,
че Парламентът следва да играе по-голяма роля в наблюдението на прилагането й от
държавите-членки. Причините са както значителният ни принос в дългия и сложен
законодателен процес, така и защото предвид важността на темата е правилно мнението на
гражданите ни да бъде представено и взето под внимание по подходящ и справедлив начин.

Освен това въпросите на някои държави относно приложното поле на директивата трябва
да бъдат изяснени незабавно, за да се гарантира сигурността на законодателството и
ефективността на директивата.
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Прилагането на пунктовете за единен контакт трябва да се осъществи с все по-широко
използване на информационните технологии, чрез предоставяне на леснодостъпни
електронни услуги, предимно за малките и средните предприятия, които ще гарантират
оперативната съвместимост с други портали в други държави-членки, с което ще се избегнат
езиковите бариери, с които се сблъскваме всеки ден.

Що се отнася до процеса на взаимно оценяване, предвиден в директивата, той може наистина
да помогне, ако бъде правилно извършен, за определяне на най-добрите практики, които
могат да послужат за стимул на държавите, които изостават с транспонирането на
директивата, и за насърчаване на сближаването на законодателството.

Olga Sehnalová (S&D).   – (CS) Г-н председател, единният европейски пазар на услуги все
още не е разгърнал своя потенциал. Целта на Директивата за услугите следва да бъде
премахването на пречките пред предоставянето на услуги в цяла Европа и внасянето на
драстични подобрения. За съжаление това все още не се случва. Затова приветствам доклада
на г-жа Gebhardt. Съгласна съм с мнението, че е необходимо да се окаже ефективен натиск
върху държавите-членки да ускорят въвеждането на директивата в националното
законодателство и да завършат процеса. Според мен обаче е също толкова важно малките
и средните предприятия да знаят, че има места, които могат да им помогнат в дейността им
в областта на услугите. Ето защо считам, че е жизненоважно да се повиши информираността
относно пунктовете за единен контакт.

Затова в моите предложения за изменения наблягам основно на необходимостта от
осъвременяване на информационната кампания в подкрепа на този проект. Кампанията
следва да бъде насочена към всички участници, включително и публичните органи. ЕС
може да има най-добрите намерения и да изготви най-доброто законодателството и мерки
за подкрепа, които всички държави да приложат по възможно най-добрия начин, но ако
предприятията и предприемачите не са наясно с това, резултатът няма да бъде категоричен.

С този акт на единния вътрешен пазар се опитваме да приспособим Европа не само към
нейните граждани и потребители, но и към предприятията и предприемачите. Затова нека
ги чуем, но преди всичко нека им предоставим достатъчно достъпна информация.

Anneli Jäätteenmäki (ALDE).   – (FI) Г-н председател, основният въпрос тук е какво е
значението на Директивата за услугите за предприятията, потребителите, гражданите и
БВП.

Най-вече ме интересува какво се случва с по-малките предприятия. Положителното в доклада
е, че наистина обръща внимание на малките и средните предприятия, на техните потребности
и специални обстоятелства. Но не извършва задълбочен анализ на това, което Директивата
за услугите в крайна сметка е направила за предприятията с различна големина и в различни
сектори. Искам много по-точна информация по въпроса.

Няма информация например за степента, в която малките и средните предприятия са
увеличили своята трансгранична дейност. При положение че така или иначе всички
задължения на Директивата за услугите са наложени на по-малките предприятия, би било
добре да се знае каква е ползата им от директивата.

Zuzana Roithová (PPE).   – (CS) Г-н председател, Директивата за услугите несъмнено
следва да е от ключово значение за развитието на услугите в държавите-членки и особено
за разгръщане зад граница на много по-голяма гама от възможности и за предприемачите,
и за потребителите. Проблемът е, че протекционизмът все още съществува в много
държави-членки.
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Днес, когато разискваме прилагането на директивата, искам да изразя разочарование от
факта, че бяха нужни пет години първоначалната директива Болкещайн най-накрая да влезе
в сила след съкращаване и добавяне на серия елементи в Парламента. Сега дори нямаме
ясни доказателства, че тя е постигнала това, което трябваше да постигне, тъй като много
държави-членки все още не разбират философията и смисъла на единния вътрешен пазар.
Съжалявам, че в пет държави не функционират пунктове за единен контакт, но е още
по-тревожно, че все още не е налице прилична оперативна съвместимост между пунктовете
за единен контакт в останалите държави-членки.

Както предните оратори вече посочиха, въпросът е, че дребните предприемачи по-специално
все още не разполагат с достатъчно информация за това какво пунктовете за контакт могат
да направят за тях, а в някои държави такива дори не съществуват. Според мен е от полза,
че държави-членки действително се оценяват една друга. Може би това ще има добър
резултат в бъдеще. Благодаря на докладчика, както и на докладчика в сянка, г-жа Handzlik,
за точното като цяло описание на положението, пред което сме изправени. Искам да обърна
внимание на член 36, в който докладът отбелязва, че държавите-членки трябва да извършват
оценка на риска и да гарантират, че предприятията не се сблъскват с безсмислени тежести,
когато извършват електронно необходимите дейности.

Jens Geier (S&D).   – (DE) Г-н председател, г-н Барние, госпожи и господа, всички знаем,
че Европейският съюз не се ползва с най-доброто име. Това често се дължи на факта, че
работниците не считат, че балансът между свободата и сигурността се защитава или че
трябва да бъде възстановен в много области. Това е видно например в Директивата за услугите,
тъй като тя е важен двигател на вътрешния пазар, но същевременно хвърля светлина върху
ограниченията на пазара. Затова е важен прегледът. Това е сложна задача, с която г-жа
Gebhardt се е справила отлично.

Все още обаче има някои предизвикателства, които трябва да бъдат преодолени. Директивата
за услугите не трябва при никакви обстоятелства да подкопава основния принцип на равно
заплащане за еднакъв труд на едно и също място. Затова трябва внимателно да гарантираме
с всички възможности за мониторинг, които са ни предоставени, че услугите зад граница
също няма да нарушат този принцип.

Пунктът за единен контакт трябва да предостави подходящ достъп до пазара на държавата,
в която услугата се предоставя. Това обаче не касае само доставчиците на услуги и
предприятията, за които в родния ми град Есен например има шест длъжностни лица – за
четири града – които се чувстват отговорни, а също и за работниците. В това отношение е
изключително важно какъв език използват пунктовете за единен контакт. В комисията по
регионално развитие проведохме безнадеждно обсъждане по въпроса. Според мен трябва
да се използват езиците на съседните държави.

Amalia Sartori (PPE).   – (IT) Г-н председател, г-н член на Комисията, г-жо докладчик,
госпожи и господа, подобно на много други колеги, аз също помня големите усилия, които
ни бяха необходими, за да преодолеем множеството препятствия преди най-накрая да
одобрим Директивата за услугите. Днес, четири години по-късно, оценяваме постигнатото
и считам, че е необходимо да го направим.

Смятам, че трябва да се използват всички възможни инструменти, за да се постигне пълно
и точно транспониране на директивата във всяка държава-членка, като се гарантира, че
измененията също се прилагат, най-вече на регионално равнище, и по-специално в държавите,
в които федерализмът е по-ясно изразен.
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За целта според мен е абсолютно важно всички да предприемат решителни действия да
гарантират навременно приложение на директивата, за да не обезсмислят усилията на
държавите-членки, в които изпълнението е в по-напреднал етап и които следователно ще
се сблъскат със сериозни трудности при достъпа до вътрешния пазар, един от най-важните
елементи на който ще бъде възпрепятстван.

Трудността на въвеждането на всички нови тенденции и аспекти на една толкова важна
директива следователно изисква правителствата да организират постоянни информационни
и комуникационни кампании чрез компетентните органи, както се предлага в текста. Както
знаете, организирането на кампаниите тепърва предстои.

В заключение искам да спомена значението на взаимното оценяване, което се оказа
изключително полезно, позволявайки по-голяма прозрачност в националното
законодателство и структуриран диалог между държавите-членки.

Konstantinos Poupakis (PPE).   – (EL) Г-н председател, г-н член на Комисията, първо,
искам да поздравя докладчика и докладчиците в сянка за доклада и за духа на
сътрудничество, който показаха. Основните проблеми, свързани с прилагането на
директивата, въпреки значителния напредък на повечето държави-членки, се дължат
предимно, както посочва докладът, първо, на липсата на информация за предприятията за
това, което се прилага във всяка държава-членка, и второ, на ненужната административна
тежест под формата на отнемащи време процедури.

Тези проблеми представляват сериозна пречка пред трансграничната търговия в сектора на
услугите и за равните условия на конкуренция на пазара с всички последици от това.

Ето защо, за да се приложи директивата правилно, е жизненоважно пунктовете за единен
контакт да функционират като портали за електронно управление, с което да позволят
процедурите и формалностите да се осъществяват дистанционно, като в същото време
предоставят информация за трудовото и най-вече за данъчното законодателство.

Но за да завършим пазара, да насърчим растежа и създаването на нови работни места, считам,
че държавите-членки следва не само да ускорят прилагането на директивата, но и да
предприемат незабавни мерки за отстраняване на всички неясноти в директивата в полза
на обществото като цяло, на малките и средните предприятия и за защита на правата на
работниците.

Seán Kelly (PPE).   – (GA) Г-н председател, първо, благодаря на групата за предоставената
ми възможност да взема участие в разискването и поздравявам докладчика и г-н Барние
по-специално за тяхната отлична и важна работа.

(EN) Откакто съм в Европейския парламент, постоянно слушам за нуждата от повече Европа.
Със сигурност подкрепям идеята. Икономическата криза ни я припомни, особено в моята
страна.

В Ирландия текат избори и е много интересно, че се говори повече за ЕС, отколкото за
местните проблеми; това очевидно е един от резултатите от спасителния план на
Международния валутен фонд (МВФ) и ЕС. Лидерът на Ирландия прекара два дни в Европа,
което е безпрецедентен случай – един с г-н Барозу и днес с канцлера Меркел. Всичко това
показва ангажимент към Европа, какъвто може би нямаше преди.

В това отношение директивата има потенциал да ни помогне в цяла Европа да излезем от
икономическата криза и да вървим към просперитет. За съжаление много държави,
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включително и моята, не са транспонирали директивата в своето законодателство. Надяваме
се, че това ще се промени с новото правителство.

Особено по отношение на МСП е налице голям потенциал. Той не е използван, защото МСП
не са запознати с него поради трудности с езика и т.н. Първото нещо със сигурност е да се
транспонира директивата. Второ, ЕС трябва да наложи бариери и санкции на държавите,
които не спазват сроковете. Досега беше прекалено лесно. Ако искаме да имаме напредък,
трябва да го направим.

Ако всяко МСП наеме още един служител, няма да има безработица в Европа.

Това е голяма възможност, както казаха г-н Harbour и останалите. Не можем да си позволим
да чакаме.

Ildikó Gáll-Pelcz (PPE).   – (HU) Г-н председател, г-н член на Комисията, първо, искам да
подчертая, че унгарското председателство отдава голямо значение на успешното приключване
на процеса на взаимно оценяване на качеството на транспониране на директивата от
държавите-членки. Изключително важно е да подобрим достъпа до информация,
конкурентоспособността и мобилността на предприятията, и по-специално на МСП. Разбира
се, можем да допринесем за това и чрез улесняване на трансграничната дейност на МСП.
Многоезичният пункт за единен контакт може и наистина играе много важна роля.
Унгарското правителство винаги е спазвало и ще продължи да спазва сроковете за
транспониране на всички елементи на Директивата за услугите в унгарското законодателство
и практика. Според мен директивата е уместна, но за да постигне целта си, е важно всички
държави-членки да съблюдават всички нейни елементи и да спазват сроковете.

Jutta Steinruck (S&D).   – (DE) Г-н председател, г-н член на Комисията, госпожи и господа,
свободното движение на работници, свободата на установяване и свободното предоставяне
на услуги са жизненоважни стълбове на вътрешния ни пазар. Разбира се, те не трябва да
действат като портал за социален дъмпинг. Доставчиците на услуги трябва да спазват
законодателството на държавата, в която работят. Принципът на приемащата страна трябва
да се прилага последователно. За целта всички държави-членки трябва да извършат нужната
подготовка.

Моята страна, Германия, не се е подготвила в това отношение, тъй като очевидно липсват
рамкови условия за мобилност и социална сигурност. Няма задължителни прагове на
заплатите в много области, мониторингът на недекларирания труд не е адекватен и има
фиктивни самостоятелно заети лица като често срещан начин за заобикаляне на трудовото
законодателство. Както г-н Geier вече каза, нуждаем се и от центрове, където съвет на
различни езици могат да получат не само предприятията, но и командированите работници.
Ако искаме от свободата на предоставяне на услуги да се възползват и работниците, все още
имаме задачи пред нас.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Г-н председател, Директивата за услугите създава
обща правна рамка за държавите-членки, публичните администрации и местните органи,
целяща опростяване на процедурите и хармонизиране на разпоредбите относно правото
на установяване и предоставяне на услуги. С нея се създават пунктове за единен контакт,
предназначени да предоставят помощ на доставчиците на услуги, и по-специално на МСП.

Ние призоваваме държавите-членки да превърнат пунктовете за единен контакт в портал
за електронно управление, който ще предоставя пълна гама от електронни услуги на
доставчици на услуги, които желаят да учредят стопанско дружество или да предоставят
трансгранични услуги. Държавите-членки трябва да гарантират достъпа до пунктовете за
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единен контакт, включително възможността за осъществяване на процедурите и
формалностите дистанционно по електронен път. За да се осигурят електронната оперативна
съвместимост на пунктовете за единен контакт и взаимното признаване на електронните
подписи, призоваваме Комисията да ускори прегледа на Директива 1999/93/ЕО относно
електронните подписи и приемането на законодателен акт относно взаимното признаване
на електронното разпознаване и електронното установяване на истинността, за да се улесни
трансграничното предоставяне на услуги на единния пазар.

Edit Herczog (S&D).   – (EN) Г-н председател, унгарски компютърен техник може законно
да отиде в Чешката република да работи. Това е чудесно. Разбира се, той и досега отиваше,
но на черния пазар. Едно от най-големите ни постижения е, че вече можем да се движим
законно.

Само осем на сто от МСП правят 15% от оборота си на европейските пазари. Ако го удвоим,
така че 20% от МСП да правят 30% от оборота си на вътрешния пазар, можем да постигнем
това, което искаме. След една година сме на път да го направим.

Искам да благодаря на всички онези, които работиха по Директивата за услугите в миналото,
и на тези, които я прилагат в държавите-членки. Тя има голям ефект върху всяко правителство
да премине към електронно управление и използване на новите информационни и
комуникационни технологии. Дребните проблеми, свързани с езика, трябва да бъдат
внимателно разгледани и решени, но големият успех на Директивата за услугите е, че ще
има голямо влияние върху европейската икономика през следващите години. Освен
програмите за строги икономии това е постижението, така че искам да поздравя докладчика
и тези, които взеха участие.

Morten Løkkegaard (ALDE).   – (DA) Г-н председател, искам накратко да добавя нещо
към първото си изказване. Много от нас днес споменаха, че някои държави все още нямат
пунктове за единен контакт, така че се обръщам пряко към члена на Комисията да се намеси
лично, когато посещава всички тези страни, и да гарантира, че ще подчертае още веднъж
пред държавите-членки, че пунктовете за единен контакт трябва да бъдат осигурени. Трябва
да се въведат нужните условия. Не претендирам да съм експерт в това как да се окаже натиск
над държавите-членки, които още не са го направили, но много се надявам, че като член
на Комисията, Вие лично ще окажете натиск върху въпросните държави. Считам, че е
скандално, че след 14 месеца все още има държави, които не са го приложили.

João Ferreira (GUE/NGL).   – (PT) Г-н председател, г-н член на Комисията, и полезно, и
необходимо е да си припомним борбите на работници в различни държави срещу
директивата, борби, които се сляха във внушителен размер в европейски мащаб, борби,
които позволиха някои от най-негативните черти на първия проект на директивата да бъдат
премахнати или изменени. Въпреки това сегашното разискване ясно показва, че причините
за безпокойство и мотивите за борбата не са отминали.

Най-вече защото всички области, в които държавата може и трябва да изпълнява своите
социални задължения чрез обществените услуги, не са изрично изключени от приложното
поле на директивата. Както добре знаем, понятието за обществените услуги е стеснено. Защо
е ограничена възможността на държавите-членки да се намесват в защита на тяхната
уникалност, на тяхната производствена и бизнес структура? Защото свободата на
установяване и свободното предоставяне на услуги продължават да имат предимство пред
социалните и трудовите права, които все повече отслабват със засилването на единния пазар.
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Г-н председател, г-н член на Комисията, истински принос за защитата на интересите на
малките и средните предприятия ще бъде да прекратим незабавно т. нар. планове за
икономии, които ги задушават, както се случва в безброй страни като Португалия.

Evelyn Regner (S&D).   – (DE) Г-н председател, виждате, че много колеги желаят да
използват процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“), тъй като темата е толкова абсурдно
важна за нас. Аз съм от държава – Австрия – в която Директивата за услугите все още не е
приложена. Причината за това е свързана с конституционното право – необходимо е
мнозинство за приемане на федерален конституционен закон, а то не е лесно да се получи.
Искам да изкажа искрената си благодарност на докладчика, г-жа Gebhardt, не само защото
тя показва такъв ангажимент към въпроса толкова дълго време, но и защото опита, заедно
с докладчика в сянка, да съчетае принципите и практическото в доклада. Сред принципите
е да се подчертае колко важно е да се изключат социалните и здравните услуги.
Практическото включва например възможността да намерите това, което търсите, и да
получите необходимата информация чрез интернет.

Основната причина, поради която поисках да се изкажа, е да изразя разочарованието ни
от факта, че дори при приложението на Директивата за услугите все още не е намерен начин
да се справим с дъмпинга на заплатите и със социалния дъмпинг.

Sylvana Rapti (S&D).   – (EL) Г-н председател, аз съм от Гърция и за разлика от Австрия,
Гърция започна да прилага Директивата за услугите само преди няколко месеца, през 2010 г.,
когато тя беше транспонирана в националното законодателство.

Ние сме много горди с това, защото го постигнахме в много труден момент за Гърция, в
период на криза, и фактът, че го постигнахме, е много важен, тъй като първите, които ще
бъдат подпомогнати от Директивата за услугите, особено от пунктовете за единен контакт,
ще бъдат малките и средните предприятия, от които се нуждаем в европейската икономика
повече от всичко друго.

Искам да повторя две неща, казани от друг гръцки колега. Г-н Poupakis от групата на
Европейската народна партия (Християндемократи) заяви, че е много важно да има
информация, а освен това е много важно да се премахне административната тежест.

И накрая, искрено трябва да благодаря на Evelyne Gebhardt от цялото си сърце; тя се грижи
като майка за детето си – за Директивата за услугите от предишния законодателен период;
тя я отглежда и считам, че в сътрудничество с „таткото“ – г-н Барние — наистина ще могат
да отгледат директивата като свое дете в полза на европейските граждани.

Председател.   – Г-жо Rapti, дадох Ви малко повече време, тъй като раждането винаги
отнема малко повече време. Надявам се, че бебето е добре!

Мишел Барние,    член на Комисията. – (FR) Г-н председател, вярно е, че между г-жа
Gebhardt и мен има хармония, но това не означава, че винаги трябва да се съгласяваме един
с друг. Единствено мога да кажа, че трябва да работим заедно интелигентно, г-жо Rapti.

Бях поразен от това, което казахте, г-жо Rapti. Аз лично видях по време на неотдавнашното
ми посещение в Гърция и в тон с думите на г-н Harbour относно потенциала за растеж,
който се разкрива в директивата, че ако се използва разумно в рамките на заложените
ограничения, но в пълна степен, очевидно ще има потенциал за сектора на услугите, чийто
растеж е толкова важен – повтарям отново: други селскостопански, хранителни и
промишлени икономики следва да са също толкова и дори по-важни. Освен това директивата,
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ако се използва правилно, ще бъде добра възможност за отворени икономики като гръцката,
в която услугите, особено в туризма – туристическата индустрия – са толкова важни.

Искам да кажа на г-н Schwab и на г-жа Gebhardt, че с право отбелязват ролята на Парламента
за подобряването на директивата и потвърждават, че Парламентът ще следи правилното й
прилагане. Както често съм казвал на г-н Harbour, аз лично следя отблизо нейното прилагане.

Днес почти всички държави-членки избраха да приемат хоризонтален законодателен акт.
Г-жа Vergnaud и г-н Canfin посочиха – съжаляваха, че трябва да го направят, но имат
отговорността да дадат своето мнение – че Франция и Германия предпочетоха да интегрират
принципи от директивата пряко в съществуващото им секторно законодателство. Някои
може да оспорват или да критикуват този подход, г-жо Vergnaud, както и Вие лично
направихте, но ние считаме, че той е ясен и валиден в европейския контекст.

Искам също така да кажа на г-жа Хюсменова, че 23 държави-членки вече са транспонирали
директивата чрез хоризонтално законодателство. Г-н Kelly спомена, че Ирландия последна
го направи. В други две държави-членки – г-жа Regner говори за Австрия и Люксембург –
законодателството в момента се разглежда от техните парламенти.

Искам да посоча на г-жа In ’t Veld, че процедурите за нарушение са все още открити по
отношение на седем държави-членки, които не са съобщили своите мерки за транспониране.
Както виждате, госпожи и господа, работим в дух на съгласие и предвидливост. Аз лично
посещавам държавите-членки, както беше отбелязано по-рано. Г-н Løkkegaard спомена
посещенията ми по тези въпроси в частност. Но ще видите, че ако е необходимо, можем да
бъдем още по-настоятелни и да започнем процедури за нарушение, за да гарантираме, че
директивата ще се приложи правилно.

Г-жа Auconie, г-жа Handzlik, г-жа Sehnalová, г-жа Gebhardt и г-н Harbour подчертаха
значението на многоезичните пунктове за единен контакт. Ние сме съгласни със значението
на многоезичните услуги, на услугите, които са още много съвместими, електронни и
достъпни чрез прекрасния инструмент интернет – г-жа Comi и г-жа Roithová го споменаха,
както и г-жа Herczog, когато говори за пунктовете за единен контакт.

Също така искам да кажа на г-жа Handzlik, че Комисията работи с държавите-членки по
обмена на добри практики по въпроси като информационната система за вътрешния пазар
(IMI) и Международната мрежа за решаване на пазарни проблеми (SOLVIT). Имаме група
от експерти, натоварени със задачата да улеснят обмена на добри практики; започнахме
проучване, за да проверим как се развиват нещата, и в края на 2011 г. ще организираме
конференция, посветена на практическото прилагане на пунктовете за единен контакт, в
същия дух като форума, посветен на единния пазар, който искам да организирам –
предложение, отправено от г-жа Von Thun und Hohenstein и г-н Harbour. Става въпрос
за ежегоден форум, посветен на единния пазар, който да ни позволи да предприемем подход,
който е по-човешки, по-практичен, по-насочен към гражданите и по-близък до пазара,
предприятията, професионалните организации и синдикатите.

Г-н Løkkegaard и г-жа Gáll-Pelcz, които ни напомниха ангажимента на унгарското
председателство, говориха за процеса на взаимно оценяване. Това е още един нов метод,
който ако има успех, надявам се, ще бъде полезен и за други европейски текстове. Обръщам
специално внимание на конструктивното взаимно оценяване, което е модерен инструмент,
състоящ се в оценка на всеки отделен случай, преди да го приложим в други законодателни
инструменти.
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Г-н Harbour спомена изпитванията, които сме започнали. Защо сме започнали изпитванията
за всяка услуга, за да видим положителните или отрицателните взаимодействия между
определени европейски текстове? Защото разбираме, че за да приложим Директивата за
услугите правилно, трябва да обърнем внимание на други текстове; ще дам пример с архитект
от Белгия, който работи с клиенти в Нидерландия и който, в зависимост от обстоятелствата,
може да бъде предмет на Директивата за услугите, Директивата за професионалните
квалификации, Директивата за електронната търговия, Директивата за защита на
потребителите и други инструменти. Ето защо трябва да гарантираме – което и ще направим
с изпитванията – че тези различни европейски текстове са съгласувани.

В заключение, г-н председател, ще спомена политически въпрос, който е важен за мен,
госпожи и господа, и който беше повдигнат първо от г-жа Gebhardt: директивата трябва
да се прилага за целите, за които е предназначена, и не трябва да се прилага за други въпроси.
Затова ще внимавам, също като вас, за изкушението на някои държави-членки да използват
директивата за други цели по-специално за въпроси, които могат да бъдат свързани с услугите
от общ икономически интерес. Въпросът беше споменат от г-жа Auconie, г-жа Svensson и
г-жа Bizzotto.

Искам също така да напомня на г-н Canfin, който ми зададе въпрос, че Комисията спазва
ангажимента си и работи по текст, който ще изясни съобщение относно обществените
услуги, услугите от общ икономически интерес. Моят колега, г-н Алмуния, който отговаря
за политиката в областта на конкуренцията, от своя страна работи по актуализиране на
пакета Монти-Крус. Следователно ще разполагате с два инструмента, които трябва да изяснят
въпросите и да предотвратят неясноти, противоречия или недоразумения.

Съобщението относно услугите от общ икономически интерес или обществените услуги
ще бъде изготвено тази година. Също така ще кажа на г-жа Geier, че Директивата за услугите
не следва да повлияе на правата на работниците, тъй като не се занимава с този въпрос. В
действителност тя не се занимава с правата или командироването на работници.

И накрая, искам да кажа на г-н Le Hyaric, чиито критики изслушах внимателно, че
транспортът не попада в обхвата на Директивата за услугите, нито здравеопазването.
Директивата не предвижда обществените услуги да бъдат приватизирани; ще обърна
изключително голямо внимание на този и други въпроси в съобщението, което подготвяме
относно услугите от общ интерес.

С други думи, госпожи и господа, знам, че директивата предизвика разискване. Ще ви
напомня, че тя беше значително подобрена, че сега е доста ясна и че можем да я използваме
за създаване на работни места и растеж, които гражданите очакват. Искам да бъдем
взискателни – имате право да бъдете взискателни – но и обективни по отношение на
директивата и да изградим единния пазар на услуги заедно, в дух на партньорство и с методи
на партньорство. Във всеки случай това е, което съм решен да направя – и което ви обещах,
че ще направя – през следващите четири години, за да дам възможност на директивата да
реализира пълния си потенциал.

Evelyne Gebhardt,    докладчик. – (DE) Г-н председател, разискването беше много интересно
и поучително. Забелязах обаче, че все още има хора, които продължават да мислят за старото
предложение Болкещайн, което на практика предвиждаше либерализация и дерегулация,
въпреки че това наистина е нещо от миналото и че Директивата за услугите в сегашния й
вид цели да позволи на хората да използват своята квалификация да предоставят услуги в
целия Европейски съюз. Това е идеята на Директивата за услугите и е важно да продължим
да го казваме. Искам да го подчертая още веднъж и да разясним тази промяна.
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Освен това искам да напомня на всички, че категорично имаме социална клауза в
Директивата за услугите. В член 1 сме включили клауза, съгласно която трудовото и
социалното законодателство на държавите-членки не може да бъде изложено на риск от
прилагането на Директивата за услугите. Така че ако нещо подобно се случи в държава-членка
– казах го в началото – това би било неправилно прилагане на Директивата за услугите. Ако
искате да говорите за делото Rüffert и други подобни, те не са свързани с Директивата за
услугите. Те са свързани с Директивата за командироване на работници и нейното прилагане
и с директивите за обществените поръчки. Не сравнявайте ябълки с портокали. Докато
ябълките и портокалите може би стават на добра плодова каша, това е напълно погрешен
подход в политиката. Затова наистина трябва да следим много внимателно какво се случва.

Повтарям моя призив да гарантираме, че Директивата за услугите е правилно транспонирана
в държавите-членки и не се използва за отнемане на права или за дерегулиране – това не е
работа на Директивата за услугите.

Разбира се, съвсем ясно е, че в Европейския съюз във всички случаи се нуждаем от правна
рамка за защита на услугите от общ икономически интерес. Очаквам с нетърпение да видя
какво ще изготви Комисията в това отношение.

Председател.   – Разискването приключи.

Гласуването ще се проведе утре, вторник, 15 февруари, от 12 ч.

Писмени изявления (член 149)

Raffaele Baldassarre (PPE),    в писмена форма. – (IT) Пазарът на услуги представлява две
трети от брутния вътрешен продукт и две трети от работните места в Европейския съюз, но
едва една пета от вътрешната търговия в ЕС. Мога само да се съглася с приоритетите, изброени
от докладчика, и по-специално по отношение на завършването на пунктовете за единен
контакт и укрепването на административното сътрудничество. Първо поколение пунктове
за единен контакт съществуват в 22 държави-членки. Това трябваше да ни успокои донякъде,
ако не беше фактът, че само в 14 от тях е възможно процедурата да се извърши по електронен
път. Важно е пунктовете за единен контакт да станат част от по-голямо електронно
управление в ЕС, като използват различни езици. И накрая, важно е да се укрепи
административното сътрудничество, за да може цялата комуникационна система да
функционира ефективно. Информационната система за вътрешния пазар (IMI) вече се
превърна в изключително важен инструмент. Тя подпомага работата на администрациите,
позволява съгласуването на различните административни методи и попълването на
информацията. Въпреки това в бъдеще ще е необходим мониторинг, за да се гарантира, че
системата не само се използва, но преди всичко се прилага правилно.

14. Засилено сътрудничество в областта на създаването на единна патентна защита
(разискване)

Председател.   – Следващата точка е препоръката от г-н Klaus-Heiner Lehne, от името на
комисията по правни въпроси, относно предложението за решение на Съвета за разрешаване
на засилено сътрудничество в областта на създаването на единна патентна защита
[05538/2011 - C7-0044/2011 - 2010/0384(NLE)] (A7-0021/2011).

Klaus-Heiner Lehne,    докладчик. – (DE) Г-н председател, госпожи и господа, вече за втори
път разглеждаме тук темата за засиленото сътрудничество. Преди няколко месеца взехме за
първи път решение за засилено сътрудничество съгласно Договора от Лисабон по отношение
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на областта на семейното право. Сега предстои да направим същото за втори път. Тук трябва
да се вземе едно чисто процедурно решение. Искам това да бъде разбрано ясно, тъй като на
този етап ние няма да обсъждаме тези въпроси по същество. Това ще стане впоследствие.

Позволете ми да започна с бележката, че съм много доволен от присъствието и на унгарското
председателство тук днес. Според мен това е първи такъв случай, тъй като считам, че това е
първият път в историята на Европейския парламент, в който председателството присъства
на заседание в понеделник вечер. Това е може би показателно и колко важна всъщност е
проблематиката, която обсъждаме днес.

Обсъждаме въпроса за европейския патент въз основа на предложение на Комисията от
2001 г. В рамките на доклада Palacio Парламентът зае една много конкретна позиция,
включително във връзка с възможните решения, по отношение на първото четене. Оказа се
невъзможно да се постигне съгласие в Съвета относно патента, което се дължи по същество
на два проблема. Единият от проблемите е въпросът за съдилищата – кои съдилища за кои
спорове да бъдат компетентни – но съществува и въпросът за езика. Въпросът за съдилищата
е възможно да бъде решен скоро с решение на Съда на Европейския съюз в становище, което
се очаква в началото на март, когато ще знаем точно какво може и какво не може да бъде
направено.

Когато се стигне до въпроса за езика, напредък няма. Миналата есен белгийското
председателство трябваше да признае, че е явно невъзможно да се постигне решение по
въпроса за езика или поне да се направи това и също да се спази изискването за единодушие,
както е предвидено съгласно Договора от Лисабон. Просто има диаметрална
противоположност между принципа, че в Европейския съюз има 23 официални езика,
които би трябвало да са равни, и факта, че един патент може да доведе до огромни разходи
по-конкретно заради превода му. На този фон винаги стои проблемът, че ако един патент
бъде преведен на всички езици, той няма да бъде от полза за малките и средните предприятия,
тъй като става прекалено скъп, независимо от риска от правни спорове, които могат да
възникнат в различните държави-членки. Този вид патент на много езици съгласно
настоящата система на Европейското патентно ведомство е всъщност само за големи
компании, а не за малки и средни предприятия. Това е нещо, което със сигурност трябва да
се промени.

След 2000 г. Европейският парламент по десетки поводи е призовавал в резолюциите си
най-после да бъде постигнат напредък по отношение на европейския патент – с оглед на
процеса от Лисабон и новия процес за 2020 г. Мисля, че беше наистина достатъчно.
Белгийското председателство поиска от Комисията да представи конкретно предложение
за процеса на засилено сътрудничество. Комисията пое тази инициатива. Съветът официално
поиска нашето съгласие. Комисията по правни въпроси даде енергичната си подкрепа с 16
на 5 гласа. Междувременно вече 25 държави-членки подкрепят предложението. Вече просто
е време да направим крачка напред и да дадем съгласие от наша страна – от страна на
Парламента – за тази процедура, за да има най-накрая някаква светлина в края на тунела.

Имам още една бележка, с която ще приключа. В Европа нямаме много ресурси. Това, което
имаме, са нашата интелигентност, нашата изобретателност и идеите, които се създават на
континента. Затова за нас е от възлово значение тези идеи да бъдат и защитени. Питам се
как всъщност можем да се обърнем към Китай, Индия и много други големи развиващи се
страни в света и да им кажем, че трябва да спазват правата на интелектуална собственост,
след като дори не сме в състояние да правим това в Европа? Затова сега е необходим този
качествен напредък по посока към един европейски патент. Ето защо подкрепям
предложението за засилено сътрудничество и ви призовавам всички да го подкрепите.
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Енико Гьори,    действащ председател на Съвета. – (EN) Г-н председател, за мен е
привилегия и чест да се обърна към Вашата авторитетна аудитория днес. Както току-що
спомена г-н Lehne, присъствието на председателството в понеделник е свидетелство за
важността на въпроса.

Преди всичко бих искала да благодаря на Европейския парламент за конструктивния му
подход по отношение на усилията на Съвета за подобряване на условията за получаване на
патентна защита в Европейския съюз. Бих искала също да изкажа благодарността ни към
предишното белгийско председателство за непреклонните му усилия за прокарване каузата
на въвеждане на единна патентна защита.

На второ място, бих искала да съобщя, че тази сутрин Съветът реши с огромно мнозинство
да поиска съгласието ви за разрешаване на засилено сътрудничество в тази област. При
условие на съгласие от ваша страна се очаква Съветът по конкурентоспособност да даде
съгласието си на 10 март.

Унгарското председателство отдава особено значение на подобряването на
конкурентоспособността на ЕС и на подкрепата за малките и средните предприятия (МСП),
действащи в ЕС. Наша обща отговорност е да им помогнем за иновациите, които са една от
движещите сили за конкурентоспособността на МСП както на европейско равнище, така и
в световен мащаб.

От самото начало е ясно, че един от възловите елементи за постигане на тази цел би било
да се създаде патент на ЕС, което се бави вече повече от 30 години. Запазването на
съществуващото положение не е вариант. Всяка година се харчат милиони евро за преводи
и административна документация за получаване на патентна защита в 27-те различни
правни системи в ЕС, докато в САЩ един изобретател може да получи патент за цялата
територия на САЩ за сума, равностойна на 1 850 евро. В ЕС това струва 20 000 евро само
за 13 държави-членки.

Според изчисления европейските предприятия търпят загуби от седемстотин до
осемстотин млн. евро поради отсъствието на патент на ЕС. Излишно е да се казва, че тази
сума би могла да бъде използвана далеч по-добре, ако бъде насочена например към
технологични изследвания.

Понастоящем при патентната защита няма вътрешен пазар. На кандидатите се налага да
работят с 27 отделни национални правни системи. В резултат на това на практика защита
често се търси само в определена част от територията на ЕС, като с това се създават сериозни
проблеми от гледна точка на свободното движение на стоки, които са защитени с патент в
някои юрисдикции, но могат да бъдат произвеждани безпрепятствено в други.

Категоричното ни предпочитание винаги е било да се създаде един истински патент на
равнище ЕС, който да покрива територията на всичките 27 държави-членки. Дълбоко
съжаляваме, че преговорите, свързани с езиковия режим, стигнаха до задънена улица без
изгледи да се постигне необходимият консенсус в обозримо бъдеще.

Трябва също да наблегна, че субектите, отговорни за вземането на решения в ЕС, също са
под натиск да постигнат бърз напредък в тази област. Наскоро публикуваният „Индекс на
Съюза за иновации“ потвърждава, че вече има зееща празнина между постиженията в
областта на иновациите на САЩ и Япония и на ЕС и че големите бързо развиващи се
икономики бързо наваксват пропуснатото.
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Макар и правилата в областта на патентите да не са единственият фактор, определящ
дейността при иновациите, значението им е очевидно за всички. Година след година ние
продължаваме да работим със сегашния набор от правила, а фрагментираната ни система
става все по-малко привлекателна и конкурентоспособна.

При тези обстоятелства огромното мнозинство от държавите-членки е на мнение, че
създаването на единна патентна защита в рамките на засиленото сътрудничество е
единственият за момента начин да се върви напред. Двадесет и седемте държави-членки са
представили официални искания с оглед въвеждане на засилено сътрудничество.
Несъмненото им очакване е да бъдат постигнати видими резултати в разумен срок от време.

Като действащо председателство ние ще направим всичко по силите си за постигане на
съществен напредък в тази област. От друга страна, председателството трябва да обърне
внимание и на възраженията и резервите, повдигнати от Испания и Италия.

Позволете ми да се обърна сега към уважаемите испански и италиански членове на ЕП на
родните им езици.

(ES) Първо, бих искала да се обърна към уважаемите членове на ЕП от нашия партньор
Испания. Убедени сме, че чрез засиленото сътрудничество, със създаването на единна система
за патентна защита, ние правим значима крачка към едно идеално положение, в което
единната система за патентна защита ще обхваща всички държави-членки и Европейския
съюз като цяло.

(IT) Сега се обръщам към нашите италиански приятели. За да избегнем всякакво съмнение,
трябва да наблегна, че никое предприятие и никое физическо лице, независимо от страната
на произхода му, няма да бъде изключено от предимствата на бъдещия единен патент.

(EN) Г-н председател, благодаря Ви за търпението. Наистина очаквам да работя заедно с
Парламента в бъдеще по тази тема.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: RAINER WIELAND
Заместник-председател

Мишел Барние,    член на Комисията. – (FR) Г-н председател, госпожи и господа, като
дадете подкрепата си за засиленото сътрудничество, както предлага г-н Lehne, вие ще
направите решителна стъпка, може да се каже, към улесняване живота на европейските
предприятия и изобретатели благодарение на нещо, което най-после ще се яви единна
патентна защита в Европа. Неспособността да се осигури по-добра и по-достъпна защита за
изобретенията и творенията, особено в промишления сектор, е невероятна и по мое мнение
неприемлива слабост от гледна точка на конкурентоспособността на нашия континент,
който е изправен пред изключително безкомпромисна международна конкуренция.

Ето защо на моето изслушване пред вас на 13 януари 2010 г. и при много поводи след това
аз поех ангажимент – всъщност нещо като обет – да придвижвам тези въпроси напред, за
да се осигури, че ще съм последният член на Комисията на ЕС, който ще се занимава с
въпроса. Ние внесохме предложение. Благодарение на активния и интелигентен подход на
белгийското председателство предложението беше допълнено, развито и подобрено, но
както знаете не успяхме да получим единодушната подкрепа, на която се надявах по този
въпрос. Ето защо и как се роди идеята за засиленото сътрудничество в контекста на новия
Договор от Лисабон. Комисията бързо отговори на искането за засилено сътрудничество,
което първоначално й беше представено, както каза г-н Lehne, от дузина държави-членки.
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До този момент, госпожи и господа, 25 държави-членки са дали съгласието си за въвеждане
на засилено сътрудничество. Унгарското председателство прие инициативата от белгийското
председателство и също показва голяма решимост, за което му благодаря. Председателството
желае това сътрудничество да започне от март и аз съм много благодарен на Парламента, и
по-конкретно на Вас, г-н Lehne, и на членовете на вашата комисия за възловата роля, която
играете заедно с комисията по правни въпроси, за да се постигне напредък в тази дейност
и по въпроса бързо да бъдат постигнати резултати.

Госпожи и господа, Комисията иска възможно най-много държави-членки да участват в
засиленото сътрудничество и лично аз се надявам всички те в крайна сметка да могат да
подкрепят предложението, което отново казвам, е политически приемливо за всички
държави-членки и е финансово необходимо за всички предприятия. Най-широката възможна
подкрепа – всъщност единодушната подкрепа, ако е възможно – ще осигури този напредък
да даде максимална полза за европейските предприятия и изобретатели.

В качеството ми на член на Комисията, отговарящ за вътрешния пазар, аз ще се погрижа да
осигуря засиленото сътрудничество да остава съвместимо с Договорите, и по-конкретно с
правилата за функциониране на вътрешния пазар. Това означава, госпожи и господа, че
единната патентна защита – както г-жа Гьори много добре обясни на италиански и испански
език – ще бъде достъпна за всички предприятия в ЕС, независимо в коя държава-членка са
установени. Дискриминация няма да бъде допусната.

Нещо повече – изгодите от единната защита ще бъдат едни и същи за всички изобретатели
и за всички предприятия в ЕС, прилагащи иновации, и това важи както за процедурите,
които ще бъдат опростени, така и за разходите за превод, които ще бъдат намалени. Вече е
извършен анализ на цялостното въздействие на този проект и в момента работим по
задълбочена оценка на икономическото му въздействие.

В заключение, Комисията, която съжалява, че съгласие между 27-те все още не е възможно,
ще направи всичко по силите си, за да се установи бързо засиленото сътрудничество –
веднага след като Съветът на министрите даде становището си през март – като представи
проектите за регламенти, необходими за установяването му, така че да можем много бързо
да осигурим тази реална добавена стойност за европейските предприятия. Благодаря ви за
вниманието и предварително ви благодаря за вашата подкрепа за предложението.

Raffaele Baldassarre,    от името на групата PPE. – (IT) Г-н председател, г-н член на
Комисията, госпожи и господа, с изключителна бързина и динамизъм Парламентът е на
път да даде съгласие за първия случай на засилено сътрудничество, което конкретно се
отнася за вътрешния пазар. Приетата обосновка за това е, че дискусията за европейски патент
е на дневен ред от много години. Затова не е излишно до посочим, че проектът за регламент
за режима на превод беше приет от Комисията едва на 30 юни 2010 г. и че през ноември
2010 г. Съветът отбеляза липсата на единодушие и трудността да бъде постигнато
единодушно решение в близко бъдеще.

Затова няма да се спирам на скоростта, с която ние в Парламента се занимахме с тази
проблематика, която се надявам да служи за пример за бъдещето, тъй като счупихме сериозни
рекорди с цел бързо и ефективно приемане на закони.

При все това, тъй като намерението ми не е да действам само като изразител на интересите
на моята страна, която в момента се противопоставя на засиленото сътрудничество, и тъй
като считам, че темата за патента е от основно значение за развитието на промишлеността
и европейската система на предприемачество, бих искал само да повдигна определени
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въпроси, които според мен са важни за упражняването от залата на нейните законодателни
функции и за бъдещото третиране на регламентите относно патента.

Първо и най-важно, необходимо е да признаем, че един вот в подкрепа на засиленото
сътрудничество ще легитимира по систематичен начин прилагането по отношение на
развитието на вътрешния пазар на едно средство, което вместо това би трябвало да се явява
крайна мярка. Следователно създаваме прецедент, който би могъл да се използва във всички
области на вътрешния пазар. Освен това считам, че Парламентът може, когато се заемем с
други теми, впоследствие да заяви мнението си по начин, който да бъде изчерпателен и
независим, и така, че отделните предложения да бъдат в центъра на интересите на
потребителите и предприятията, а не на тези на отделни групи страни.

Bernhard Rapkay,    от името на групата S&D. – (DE) Г-н председател, госпожи и господа,
изложението на мотивите от докладчика е съвсем коректно и не се нуждае от доразвиване.
Поради тази причина моята група ще даде съгласието си за засилено сътрудничество. Сред
нас имаше и някои противоположни мнения – това е съвсем оправдано и тези гласове трябва
да бъдат чути. Обаче това, което докладчикът, председателството на Съвета и членът на
Комисията казаха, показва, че наистина времето е дошло и не можем повече да отлагаме.

Случаят не е, както претендират някои, че всичко това е договорено набързо без никакво
обсъждане – както много от другите аргументи това очевидно не е вярно. Въпросът за езика
не стана просто така предмет на разискване, когато Комисията представи последното си
предложение миналата година; той се обсъжда от повече от десетилетие. В него няма нищо
ново. Никой, който погледне как различните модели бяха предлагани и обсъждани през
последните месеци, не би могъл да каже, че не е имало достатъчно обсъждане. Време е
Гордиевият възел да бъде разсечен.

Вторият аргумент, който винаги се използва тук, е, че рискуваме да унищожим вътрешния
пазар. Фактът е, че ние нямаме вътрешен пазар, когато става дума за патенти, така че всъщност
не можем да го унищожим. Ако – какъвто е случаят от много време – бъдем ясни относно
факта, че вътрешният пазар наистина се нуждае от еднороден процес за патентите, за да
достигне завършен вид, то тогава целият вътрешен пазар не може да бъде унищожен с това
действие. При най-песимистичния сценарий нещата биха останали такива, каквито са.
Считам обаче, че ще постигнем напредък.

Третият конкретен аргумент, който се използва, е, че Парламентът би отслабил правомощията
си, като даде съгласие за засиленото сътрудничество: в това няма нищо вярно. Бих ви
посъветвал да погледнете Договора от Лисабон и нашия Правилник за дейността. Няма да
се откажем от никое право. Сега одобряваме засиленото сътрудничество и когато то започне,
ние ще имаме индивидуалните си права. Колкото до езиковия режим, разбира се, че това е
просто въпрос на консултации, тъй като тук се изисква единодушие. Съвместното вземане
на решения следва да важи за самия Регламент относно патента и за одобряването на
юрисдикцията на патента. Ние не се отказваме от нито едно правомощие – всъщност точно
обратното.

Cecilia Wikström,    от името на групата ALDE. – (SV) Г-н председател, бих искала да
започна с изказване на моите благодарности към г-н Lehne за чудесната работа, която е
извършил по темата, и също към члена на Комисията Барние, който ефективно и успешно
придвижва този въпрос.

Въпросът е, както чухме, в процес на обсъждане от много десетилетия и вече е ясно, че
Съветът няма да постигне единодушието, изисквано от Договора, за да може да се вземе
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решение. Поради това много държави-членки поискаха да се пристъпи към засилено
сътрудничество в тази област. Бих искала да подчертая, че това е отворена форма на
сътрудничество, към която всички държави-членки са добре дошли да се присъединят, ако
пожелаят.

Следователно въпросът, който трябва да решим днес, е дали Парламентът следва да даде
одобрението си за искането на Съвета за засиленото сътрудничество. Според мен и според
групата на Алианса на либералите и демократите за Европа Европейският парламент следва
да одобри това искане съгласно препоръката на докладчика г-н Lehne.

Получаването на защита за изобретение или научно откритие е изключително важно за
превръщането на иновациите и знанията в използваеми, полезни продукти, които на свой
ред ще създадат растеж и работни места. Понастоящем е трудно за отделен изобретател или
малко предприятие да получи патентна защита в цяла Европа. Това просто е прекалено
скъпо и сложно, както чухме. Понастоящем един американски патент струва около
1 800 евро, докато европейският патент струва над 20 000 евро – 11 пъти по-скъпо, което
очевидно е необосновано. Многонационалните компании с големи ресурси и правни експерти
винаги ще се справят с това, независимо каква е системата.

Отделните новатори на Европа са тези, които плащат цената при сегашната система. Крайно
време е те също да получат защита на постигнатото от тях, за да могат да се разраснат и да
станат големите работодатели на утрешния ден, от които нашият Съюз има толкова остра
нужда. Това е необходимо сега. Време за губене няма.

Eva Lichtenberger,    от името на групата Verts/ALE. – (DE) Г-н председател, госпожи
и господа, режимът на европейски патент вероятно ще подобри положението в някои
области на бизнеса и науката. Длъжна съм да кажа, че надеждите, възлагани на патента, са
като че ли прекалено оптимистични. Тук трябва да запазим чувство за мярка.

Аз съм против засиленото европейско сътрудничество. Неотдавна се занимахме с въпроса
за разводите в контекста на засиленото сътрудничество. Сега, като пряко следствие от това
решение, пред нас е следващият въпрос, свързан със засиленото сътрудничество. Ако просто
така дадем разрешение, ще насърчим положение, в което скоро засиленото сътрудничество
ще бъде единственият механизъм за постигане на съгласие, защото е прекалено трудно да
се постигне съгласие на равнище Съвет. Не това беше замисълът на договореността, когато
обсъждахме засиленото сътрудничество.

Доброто управление – нещо, за което много говорим тук – означава прозрачност и яснота,
наред с другите неща. Обаче прозрачността и яснотата не се насърчават от засиленото
сътрудничество с неговото множество от форми и широк кръг от области. Считам, че ще
създадем голям проблем за в бъдеще, ако постоянно допускаме да се събират различни
подгрупи държави, които да постигат съгласие по конкретен въпрос. Разбира се, много добре
е да се казва „Поканата е отворена за всички“. Въпросът е – при какви условия? Бих
предположила, че този път – за разлика от всички предишни години – ние всъщност бихме
имали възможност да постигнем съгласие само ако преговорите бяха продължили по-дълго.

Не считам, че засиленото сътрудничество е правилният път относно въпроса на патентите.
Поради тази причина не възнамерявам да гласувам в подкрепа на регламента.

Zbigniew Ziobro,    от името на групата ECR. – (PL) Г-н председател, вече няколко
години в Европа тече обсъждане относно въвеждането на единно патентно право.
Икономистите и деловите среди са на мнение, че въвеждането му значително би намалило
разходите за патентна защита на предприятията в целия Европейски съюз и би позволило
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евтина, ефикасна и по-добра защита. Това е особено важно по-специално за сектора на
малките и средни предприятия. Препоръките и предложенията на Европейската комисия
са в същия смисъл.

Но следва да бъдат отбелязани някои спорни предложения, които са предмет на обсъждане
по темата – днес това вече беше споменато в залата – а именно въпросите, свързани с
преводите на патентите, изготвяни от Европейското патентно ведомство, и предложението
тези преводи да се правят само на три езика. Това е нещо, изискващо допълнително
обмисляне и разглеждане по отношение защо това трябва да бъдат тези три езика, а не някои
други, особено защото това би дало определено предимство на предприемачите, които
използват един от тези езици като матерен език. Считам, че това трябва още да се обмисли.

Gerard Batten,    от името на групата EFD. – (EN) Г-н председател, Европейската комисия
вече се опита да приеме законодателство за патент на ЕС, но не успя през юни, когато то
беше отхвърлено от Съвета, който не успя да стигне до единодушно гласуване. Комисията
обаче желае да продължи в тази насока. Фактът, че прави това, е още един пример за
изграждането на империята ЕС. Предложенията са ненужни и ще наложат допълнително
административно и финансово бреме на компаниите, които правят иновации.

Така че кой точно го подкрепя? Въпросът е придвижван напред от 12 страни, сред които и
Обединеното кралство. Не трябва да бъде изненада за никого, че британското коалиционно
правителство е основна движеща сила в това, също както последователни британски
правителства бяха основна движеща сила в повечето проекти на ЕС, макар да претендираха,
че правят обратното. Ако от Консервативната партия се бяха сетили да патентоват лъжите,
измамата и лицемерието, щяха да направят състояния от отчисленията за ползване на правата
и може би биха били в състояние да изплатят държавния дълг.

Marielle Gallo (PPE).   – (FR) Г-н председател, г-н член на Комисията, госпожи и господа,
мога да разбера хората, които си задават въпроси за живота и смъртта от незапомнени
времена, но неспособността на Европейския съюз от 70-те години на ХХ век насам да
преодолее трудностите, свързани с европейския патент, е наистина напълно безнадеждна.

Първо, бих искала да приветствам работата и упоритостта на г-н Lehne в това начинание и
да му благодаря за вниманието, което отдели на нашите испански и италиански колеги. И
аз изслушах аргументите им и напълно ги разбирам. Днес не сме тук, за да решаваме
лингвистичен въпрос. Предложението на Европейската комисия от 1 юли 2010 г. се основава
на езиковия режим на Европейското патентно ведомство, който доказа ефективността си.
Още веднъж, езиковото разискване не е на дневен ред.

Днес става дума за това да се даде възможност на тези 25 държави-членки, които желаят
да постигнат напредък чрез установяване на засилено сътрудничество, да имат възможност
да го направят. Днес става дума за това да се отговори на искането на европейските
предприятия, които плащат 11 пъти повече за своите патенти, отколкото предприятията
от САЩ. Днес става дума за това да се покаже, че Европейският парламент е достатъчно
зрял, за да се издигне над дребните кавги. Ще имаме предостатъчно време да разискваме
чувствителния политически избор, който ни очаква. Нека престанем да тъпчем на едно
място и вместо това да се придвижим напред, като дадем нашата подкрепа за препоръката
на г-н Lehne по този дълъг, дълъг път към европейския патент.

Edvard Kožušník (ECR).   – (CS) Г-н председател, президентът на САЩ Обама в годишното
си обръщение „За състоянието на Съюза“ призова САЩ да укрепят позициите си в областта
на иновациите. Той нарече иновациите „моментът „Спутник“ за нашето поколение“. Доволен
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съм, че ЕС отправя категоричен сигнал чрез програмата „Съюз за иновации“ във връзка със
значението на иновациите за запазване на икономическите позиции на Европа в глобалната
конкуренция. Според мен един от възловите елементи за успеха на проекта „Съюз за
иновации“ и за запазване на аванса пред тигрите в областта на иновациите, каквито са Китай
и Бразилия, е въвеждането на единен патент на ЕС. Единният патент би помогнал да се даде
значителен тласък на конкурентоспособността на европейските предприятия. Затова съм
много разочарован, че създаването на един толкова важен инструмент за развитието на
иновациите в ЕС се бави от някои страни заради въпроси от вторично значение като защита
на езика. Затова подкрепям предложението да бъде засилено сътрудничеството, дори и с
цената на това някои държави-членки да не участват. Не трябва да пропускаме „момента
„Спутник“ за нашето поколение“.

Antonio López-Istúriz White (PPE).   – (ES) Г-н председател, Европейският съюз е основан
на ценности като равенство, солидарност и уважение към всички езици. Всички ние
споделяме тези принципи.

Като членове на ЕП от Испания ние подкрепяме идеята да има патентна система за целия
Европейски съюз и аз поздравявам моя колега г-н Lehne за тази част от доклада. Подкрепяме
всичко, което подобрява и разширява вътрешния пазар.

По един толкова важен въпрос е избрана линия на действие, предвидена в Договора –
засилено сътрудничество – която трябва да бъде крайна мярка и да отговаря на редица
условия. По наше мнение засиленото сътрудничество, по което ще гласуваме утре, е в разрез
с членове 118 и 326 от Договора. Освен това считам, че в Съвета правилата на играта са
променени, но моето правителство ще се занимае с това.

Новият Договор без съмнение е полезно средство за ЕС, но той не може да бъде използван
за създаване на Европа „на много скорости“. Много страни, които сега подкрепят засиленото
сътрудничество, скоро сами ще пострадат от последиците и ако Съветът и Комисията
продължат да използват засиленото сътрудничество по този начин, в крайна сметка ще
загубим всички.

Испанският език се говори от 850 млн. души. От трите езика, предложени от Европейската
комисия за патентната система, само един е сравним с испанския по разпространение. Какви
критерии са били използвани? Ефективност? За 1 850 евро ли говорим? Тогава защо да не
използваме само английски и да оставим другите два езика, за да спестим също и като правим
това три пъти, вместо 20 пъти. За избор на момент ли става дума?

Испания не беше против патента в миналото, други страни бяха, които сега бързат да въведат
такъв. С политиката ли е свързано, както подозирам? Трябва да се внимава с бюрократичните
маневри, които отдалечават милиони граждани – и хиляди предприятия, които използват
испански език – от действителността на Европейския съюз.

Системата, предложена от Комисията, е в разрез с правото на европейците да се изразяват
на своя език, тя дава предимство на един език за сметка на други, тя поражда ясна
дискриминация против конкуренцията, тя фрагментира пазара и създава правна несигурност.
Битката всъщност едва сега започва. Поради бързането от страна на някои ще бъдем изправени
пред правни процедури, които ще траят няколко години в Съда на Европейския съюз, както
моето правителство вече каза.

Трите институции ще трябва да дадат отчет за приложената процедура и защо
предупрежденията са били пренебрегнати. Това положение може да бъде поправено, ако
се върнем към духа и буквата на Договорите, които Испания спазва.
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Luigi Berlinguer (S&D).   – (IT) Г-н председател, госпожи и господа, отсъствието на
европейски патент не може повече да бъде толерирано. Предприятията в Европа се оказват
в неблагоприятно положение, когато се отнася до патентоване поради разходите, които са
10 пъти по-високи от тези на конкурентите им от САЩ и Япония. Освен това фрагментацията
на авторското право в патентите е една от причините, които задържат икономическото
възстановяване.

Комисията ни предлага засилено сътрудничество при конкретен езиков режим – нещо,
което ние не приветстваме. При все това има нещо ново. Участват 25 от 27 държави.
Политическата рамка е променена. Например положително развитие може да бъде възможно,
дори като се укрепи положението на езика на заявителя.

Сега всички трябва да работим за постигане на по-добро отношение към всички. Освен това
искаме италианският език да бъде защитен и подкрепен, но нашето правителство намали
финансирането и е твърде небрежно към този аспект. И на това друго основание ние ще го
насърчаваме енергично, но трябва да получим европейски патент.

Antonio Masip Hidalgo (S&D).   – (ES) Г-н председател, нека не се заблуждаваме. Тази
процедура е капан, за да получат френският и немският език предимство пред испанския
– език, който се говори не само в Европа, но и от още 700 млн. души в останалия свят, както
съвсем основателно каза г-н López-Istúriz White, което е повече от броя на европейците.
Те също ще получат предимство и пред италианския език – както съвсем основателно беше
казано – защото италианският и испанският вече са признати като езици за регистрация на
търговски марки.

Процедурата е пълна с неясноти, които засягат големи технологични компании от
„цифрова Европа“ като „Блекбери“, „Ай Би Ем“, „Нокиа“, „Филипс“ и „Сименс“, манифестът
за които се надявам да достигне до всички, въпреки достойния за съжаление опит на един
ръководител на звено в Европейската комисия да го блокира.

Ние не знаем каква ще бъде присъдата, нито коя ще бъде юрисдикцията или средствата.
Госпожи и господа, да запазим спокойствие. Нека се възползваме от засиленото
сътрудничество в Договора, да няма безогледно бързане, което би могло да отклони и да
попречи на утвърждаването му. Това трябва също да стане без достойното за съжаление
бързане от тази сутрин, което означаваше, че министрите на образованието в Съвета само
са го погледнали.

Благодарен съм на унгарската представителка, която говори на италиански и испански
език…

(Председателят отнема думата на оратора)

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Г-н председател, всички сме наясно, че многоезичието е
отражение на културното и езиковото разнообразие, което съществува в ЕС, и като такова
е изключително важно. Обаче спорът за езика, използван в патентите на ЕС, продължава
повече от 30 години. През тези 30 години европейските страни трябваше да се справят с
високи разходи за превод и в някои случаи с неизгодно конкурентно положение на световния
пазар. Не може да се отрече, че е трудно да се определи стойност за нематериалните
дълготрайни активи като търговски марки и патенти. Те се използват като обезпечение за
заеми и също се вземат предвид при оценки.

В този контекст новото патентно право, формирано чрез процеса за засилено европейско
сътрудничество, което да е валидно поне в части от ЕС, изисква патентите да бъдат
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превеждани само на немски, английски и френски език, което със сигурност ще улесни
нещата от бюрократична гледна точка. По-конкретно случаят е такъв, защото английският
език се използва като универсален технически език в някои сектори като информационни
технологии и медицина. Не на последно място, последователното използване на трите
работни езика – немски, английски и френски – наистина би направило възможно да се
достигне до мнозинство от населението. Като лична бележка, доволен съм да видя, че новият
регламент укрепва също позицията на немския език, който все още е най-широко
използваният роден език в рамките на ЕС според проучване от 2006 г.

Maria Da Graça Carvalho (PPE).   – (PT) Г-н председател, създаването на европейски патент
стимулира иновациите и научното и технологично развитие в ЕС. Според мен е от основно
значение да решим въпроса за европейския патент. Имам резерви по отношение на езиците,
които ще се използват. Според мен най-доброто решение би било да се използва само
английският; обаче ако ще се включват и други езици, португалският също следва да бъде
разгледан. Конкуренцията е глобална, а португалският е третият по разпространение западен
език след английския и испанския.

Edit Herczog (S&D).   – (EN) Г-н председател, създаването на знания в Европейския съюз
винаги е приоритет, с който се справяме успешно. Управлението на знанията не е на толкова
високо ниво в Европейския съюз. С голямо съжаление научих, че белгийското
председателство не можа да завърши директивата за патента, както се планираше, но се
надявам унгарското председателство да бъде ангажирано да положи всички усилия през
идните месеци, за да се стигне до следващата фаза, която е засиленото сътрудничество.

Времето е единственият ресурс, който не е възобновяем. Изгубеното време никога не се
връща. Не можем да възприемаме Европа само чрез програми за икономии. Необходими са
изследване на знанията, трябва да се развиваме и поради това за Европа е от възлово значение
патентите, независимо дали чрез засилено сътрудничество или с обща европейска директива,
да започнат да се реализират.

Бих искала да пожелая голям успех на всички, участващи в това, и на тези, които го
подкрепят. Като унгарка съм наясно, че ще изгубим унгарския език, но това не е прекомерно
висока цена в сравнение с изгодите, от които всички ще се ползваме.

Toine Manders (ALDE).   – (NL) Г-н председател, бих искал да благодаря на члена на
Комисията Барние за това, че има смелостта да постави въпроса по този начин, тъй като той
обеща по време на изслушването си да се занимае с европейския патент по време на своя
мандат, така че благодаря Ви. Бих искал също да благодаря на моя колега г-н Lehne за
неговия подход.

Сега трябва само да решим дали следва да се съгласим със засиленото сътрудничество. Това
е първото нещо, което трябва да се случи. Съжалявам, че се прави разграничение между
значението на езика и идентичността като културно явление и това какво всъщност става
на практика.

Защото на практика системата, която сега се предлага, се използва от всички държави-членки
от 35 години и мисля, че можем да бъдем малко по-благоразумни от икономична гледна
точка относно начина, по който това се предлага. Съжалявам, че разискването затъва в
известна степен в конфликта относно езиците и се надявам – и това е нещо, което и
Парламентът изрично поиска – държавите-членки, които може би не участват на този етап,
да бъдат в състояние да се присъединят във всеки момент. Считам, че това ще ни помогне
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да сложим край на разискването и ще ни даде възможност най-после да се сдобием с
европейски патент.

Malcolm Harbour (ECR).   – (EN) Г-н председател, когато за първи път дойдох в Парламента
през 1999 г., единният европейски патент беше в дневния ред. Спомням си работата ни с
Klaus-Heiner Lehne по доклада на г-жа Palacio. Доволен съм, че започваме да постигаме
сериозен напредък по него.

Не можем да подценяваме важността на предложението за конкурентоспособността на
европейската икономика. Понастоящем обсъждаме един много творчески план на г-жа
Гейгън-Куин, наречен „Съюз за иновации“. Континентът – Европейският съюз – трябва да
бъде по-изобретателен. Трябва да създадем повече изобретения и да ги експлоатираме повече.
Абсолютно наложително е да имаме конкурентоспособна патентна система.

Преминаването към засилено сътрудничество е изобретателен начин да се постигне напредък
в разискването. Надявам се нашите испански и италиански колеги да се включат в него, но
не можем повече да оставим въпроса да чака, защото целият свят се е устремил към пазара
на иновациите.

João Ferreira (GUE/NGL).   – (PT) Г-н председател, този процес е много показателен и
като форма, и като съдържание за новите условия, в които ръководството на Европейския
съюз се опитва да прокарва и защитава интересите си в по-широк кръг от области. Новите
условия са предвидени в Договора от Лисабон и механизма за по-тясно сътрудничество и
искам да посоча, че ние отправихме необходимите предупреждения за последствията им.

В този случай, и нека нито за момент да не изпускаме от поглед възловите въпроси, свързани
с концепцията за патент на ЕС и нейните цели и последици, замисълът е налагане на
привилегирован статут на английския, френския и немския език в патентния регистър
именно поради причината, която току-що споменах.

Други езици като португалския, който е третият по разпространение говорим европейски
език в света, ще бъдат обезценени в процеса, накърнявайки с това интересите на тези други
страни и ограничавайки възможностите те също да утвърдят езиците си в областите на
науката и технологиите. Ако тези намерения бъдат осъществени на практика, това ще стане
още едно – не единственото – измерение на настъплението срещу многоезичието в
Европейския съюз, което коварно се провежда под предлога за ограничаване на разходите.

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Г-н председател, г-н член на Комисията, от 2000 г. насам
Европейският съюз полага усилия за засилено сътрудничество между държавите-членки в
областта на патентната защита.

Заключителният кръг преговори обаче, който се проведе през декември миналата година,
потвърди, че много държави-членки имат сериозни резерви относно предлаганата уредба
за превода на патентите на ЕС, която се основава на сегашния езиков режим на Европейското
патентно ведомство. Поради това не е възможно да се постигне положителното единодушно
решение на Съвета, необходимо за по-нататъшния съвместен напредък. В това положение
следователно е естествено и логично тези държави-членки, които имат необходимост от
засилване на сътрудничеството между държавите-членки при защитата на интелектуалната
собственост, да отговорят с опит за установяване на засилено сътрудничество помежду си
в областта на създаването на единна патентна защита чрез процеса съгласно член 20 от
Договора за ЕС.
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Г-н член на Комисията, госпожи и господа, твърдо съм убеден, че Европейският парламент
няма да бъде препятствие пред засиленото сътрудничество между държавите-членки, които
желаят да сътрудничат.

Andreas Schwab (PPE).   – (DE) Г-н председател, днес чухме редица солидни аргументи.
Бих искал само да се спра на няколко важни бележки. Следва да подкрепим призива,
отправен от г-н Lehne, и да приемем предложението, внесено от члена на Комисията Барние.
В този момент бих искал още веднъж да привлека вниманието към успешната работа на
белгийското председателство на Съвета. Това председателство постигна много и в други
области.

Разглежданият тук въпрос е едно процедурно решение. Г-н Lehne вече посочи това.
Разглежданият тук въпрос не е колко души по света кой европейски език говорят или кой
е най-красив естетически, а по-скоро процедурно решение, което Съветът има голямо
желание да приеме. Бих се съгласил с предишния оратор от групата на Зелените/Европейски
свободен алианс, когато тя каза, че трябва да бъдем внимателни при разглеждането на това
процедурно решение. Обаче не сме изправени пред желанието на подгрупа в рамките на
Европейския съвет на министрите за установяване на езиков режим, а по-скоро пред
желанията на 25 от 27 държави-членки. Именно поради тази причина считам, че дори и
решението за одобряване на засилено сътрудничество да трябва да се вземе внимателно,
това е нещо, с което Европейският парламент може да се съгласи.

Adam Gierek (S&D).   – (PL) Г-н председател, европейският патент има за цел да подкрепи
новаторството. Тъй като случаят е такъв, защо да не може самият патент да бъде новаторски?
Говорим само за патентно право, но би следвало да говорим също и за това каква би била
най-добрата форма за патента, защото има краткосрочни патенти и дългосрочни патенти,
но последните определено не са задължително по-добри като патенти или по-добре
написани. Мисля, че следва да създадем форма за патента и процедура за описание на
изобретения, които най-пълноценно ще използват Интернет и електронните методи за
регистрация, а следователно също и езика. Мисля, че най-евтината форма, която няма да е
необходимо да се превежда на други езици, би била един европейски електронен патент.

Zuzana Roithová (PPE).   – (CS) Г-н председател, аз от дълго време подкрепям единния
европейски патент, тъй като той ще направи по-привлекателно инвестирането в иновации,
ще позволи на компаниите по-добре да защитават своите ноу-хау, ще ускори пренасянето
на знанията от изследователската сфера в практиката и може би по-добре ще ни предпази
от проникването на фалшификати на вътрешния пазар. Той също е и голямо
предизвикателство. Конкурентоспособността ни ще бъде подкопана от факта, че след 10
години Съветът не е постигнал нищо повече от засилено сътрудничество. Приветствам факта,
че Чешката република преосмисли позицията си и реши да се включи в преговорите. В
същото време отчитам чувствителността на прецедента, създаден от засиленото
сътрудничество, особено за някои от големите държави, тъй като той включва и езиковия
режим. Считам, че той ще е от полза за всички научни работници в ЕС.

Важно е патентите да бъдат евтини, както е в САЩ, и затова се надявам Съветът да извърши
и по-нататъшно опростяване. Важно е да има нова съдебна система за европейските патенти,
която следва да изясни редица въпроси, свързани с патентите върху програмни продукти и
биотехнологии. Подкрепям предложението за засилено сътрудничество.

Małgorzata Handzlik (PPE).   – (PL) Г-н председател, днес вече беше казано много за това
как Европа и европейските предприятия се нуждаят от патент и аз съм съгласна с тези
гласове. Без патентно законодателство за нашите фирми ще бъде по-трудно да се конкурират

37Разисквания на Европейския съюз -BG14-02-2011



с все по-динамичните и иновативни предприятия на бързо развиващите се икономики. Не
следва да забравяме обаче, че засиленото сътрудничество във връзка с патентите все пак не
е най-изгодното решение от гледна точка на общия европейски пазар. Като поддръжник
на един силен общ пазар аз предпочитам препятствията за пазара да се премахват, а не да
се създават. Затова призовавам всички, които участват в разработката на формата на
патентното законодателство, да предоставят решения, които ще са от полза за цяла Европа.
Тук имам предвид най-вече езиците, които ще се използват, защото по мое мнение не следва
да дискриминираме хората, които не разбират френски, немски или английски език. Според
мен най-доброто решение би било системата да се основава само на един език.

Мишел Барние,    член на Комисията. – (FR) Г-н председател, ще отговоря на последната
Ви бележка, г-жо Handzlik, за да посоча, преди да премина към процедурата, съществото
на въпросите, по които работихме толкова усърдно, както се каза, с белгийското
председателство и през последните няколко седмици с унгарското председателство. Ако
едно българско, словашко, латвийско или португалско дружество желае да кандидатства
да патент на собствения си език, то може да го стори съгласно предложението, което
обсъждаме, като разходите по превода ще бъдат възстановени.

Ако има спор, дружеството ще получи ръчен превод на собствения си език. Ако докато не
е получило превода, то не спази патента, защото не го разбира добре, добросъвестността му
ще бъде защитена. С други думи то няма да се наложи да плати неустойки.

За да бъдем всички неясно какво се обсъжда тук, бих искал да ви напомня, госпожи и
господа, какво беше или ще бъде предложено. Аз предложих дружество, желаещо да
кандидатства за патент, да може да го стори, включително на собствения си език. Правна
защита ще бъде гарантирана на един от трите езика на Мюнхенската конвенция, която е
част от историята на европейските патенти. Аз не съм изобретил тази конвенция – тя
съществува от много време. Налице са трите езика. Един от трите – английски, френски или
немски – ще се използва за автоматично гарантиране на правна защита в целия ЕС.

При белгийското председателство добавихме предложение, което без съмнение ще бъде
обсъдено. То беше да се използват други два езика за ръчен превод в допълнение към един
от трите езика за правна защита. Тези два езика няма да имат правна стойност, но те имат
голяма стойност от гледна точка осигуряване на информация относно и информиране какво
е включено в патента. Например английски език може да се използва, ако има такова
желание, както и португалски, латвийски или нидерландски, с превод на един от трите
езика. Нещо повече, преводът също ще бъде безплатен – разходите за него ще бъдат покрити.
Следователно положението е следното: един от трите езика ще се използва за правна защита,
а два други езика за информация и съобщения. Бих добавил още един последен път, че никое
европейско дружество няма да бъде дискриминирано и това включва намиращите се в
държава-членка, която не участва в засиленото сътрудничество.

С други думи, ако испанско дружество кандидатства за европейски патент, то ще може да
го използва, без да бъде дискриминирано, ако Испания не се включи веднага в засилено
сътрудничество. Това е целта и ето защо, госпожи и господа, аз усърдно работих по този
въпрос, както обещах да направя. Работих по него сериозно; не съм допускал идеологическо
или предубедено отношение, взех под внимание всички пречки и имах желание да се
постигне напредък.

Ето защо считам, че предложението е политически приемливо за 27-те държави-членки и
финансово необходимо за всички дружества от ЕС. Г-жа Herczog направи една много
уместна бележка – както и г-н Harbour, а също и други, като г-н Schwab – че въпросът е
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важен от икономическа гледна точка. Трябва да насърчим, стимулираме, защитим и
възнаградим творчеството и иновациите. Това е една от областите, в които Европа има друго
предимство. Нека запазим това предимство; нека го укрепим и защитим.

Много малки предприятия вече не са финансово в състояние да защитят изобретенията си,
защото не разполагат с европейски патент. И какво се случва? Г-жа Roithová току-що
спомена думата „фалшифициране“. Ако патентът не е защитен, защото няма средства за
защитата му в целия Съюз, ще бъде ли той защитен в две или три държави-членки? И ще
могат ли фалшивите стоки да влизат във всички други държави-членки? Веднъж влезли, те
са на вътрешния пазар, работни места се унищожават и обществената сигурност и
общественото здраве биват изложени на риск. Имам предвид например разработването на
лекарства. Това е един изключително сложен въпрос, ето защо се занимахме с него сериозно,
без да подхождаме идеологизирано, а просто като се стремяхме да постигнем напредък и
да намерим разумно решение, което честно казано считам за приемливо.

И накрая, г-н председател, бих искал да отговоря на бележките, направени от г-н
López-Istúriz White, когото изслушах внимателно, и от г-жа Lichtenberger. Те казаха, че
това засилено сътрудничество, в което в момента се включват 25 от 27-те държави-членки,
би могло да се използва за фрагментация на единния пазар. Искрено вярвам, че такъв риск
няма. Защо? Защото се намираме в напълно необикновена ситуация: става дума за право за
единния пазар, за което се изисква единодушие.

За почти всички други регламенти и закони за единния пазар се изисква квалифицирано
мнозинство. В този случай ни е необходимо единодушие. Ето защо считам, че няма риск от
фрагментация; всъщност Европейската комисия ще бъде бдителна и ще предотврати всякаква
фрагментация на единния пазар.

Искам отново да благодаря на г-н Lehne за неговата решимост и ангажимент, както и на
членовете на комисията по правни въпроси. Бих искал също предварително да ви благодаря
за даването на вашата подкрепа въз основа на това обективно предложение за засиленото
сътрудничество.

Енико Гьори,    действащ председател на Съвета. – (HU) Г-н председател, в първото си
изказване тази вечер говорих на език, който е език на европейския патент, и на два езика,
които засега не са езици на европейския патент. Позволете ми сега да говоря на родния си
език, който понастоящем също не е език на европейския патент, и е език, който се говори
от общо само 15 млн. души в света, 10 млн. от които живеят в Унгария. По този начин
казвам по-конкретно на испанските и италианските членове на ЕП, че можете да ми вярвате
— отделяме голямо внимание на равенството, значението и използването на езиците.

Позволете ми също да направя кратко отклонение, от името на една държава-членка, която
в известен смисъл аз представлявах допреди шест седмици – защото сега аз не представлявам
държава-членка – но допреди шест седмици представлявах държава-членка, която застъпваше
различно мнение по въпроса за патента. През последните няколко месеца унгарското
правителство промени предишната си позиция. Решението не беше лесно. Колкото до
фактора, който накара унгарското правителство да промени мнението си, това беше много
сериозният диалог, проведен с „деловите среди“, с представители на малки и средни
предприятия, като те недвусмислено поискаха правителството да промени предишната си
колеблива или по-скоро отрицателна позиция, за да се позволи на унгарските малки и
средни предприятия да ползват изгодите от единния европейски патент и да реализират
икономии благодарение на един функциониращ езиков режим.
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Сега положението, което се създаде – 25 от 27-те – е далеч от идеалното. Ние всички сме,
както и Унгария беше от самото начало, поддръжници на единния пазар. Вярваме и считаме,
че постигането на това ще засили европейския растеж, който – както твърде много уважаеми
членове на ЕП казаха – сега е необходимост в Европейския съюз след кризата. Трябва да
направим всичко, което можем, за да го постигнем. Убедена съм, че единният европейски
патент и езиковият режим като един от елементите му трябва да се разглеждат в този
контекст. Освен това считам, както посочи и членът на Комисията Барние, че както
италианските, така и испанските дружества също ще извлекат изгоди от създаването на
система на единен европейски патент.

Бих искала също да отговоря на други две бележки. Едната е: защо е това голямо бързане и
това ускорено темпо, тъй като Комисията внесе предложението си едва през юли. Всъщност
вие вече отговорихте и на този въпрос. Позволете ми да напомня, че само разискването по
езиковия режим тече вече от десет години в Европейския съюз, затова според мен едва ли
може да се говори за бързане. Другата бележка беше във връзка с последното средство: дали
наистина сме направили всичко възможно за намиране на решение, приемливо за всички
държави-членки.

Считам, че белгийското председателство наистина направи всичко, което можеше.
Достатъчно е само да си спомним, че дори през есента се внасяха все нови и нови
предложения с намерението да бъде въведена тази система във всичките 27 страни от
единния пазар. За съжаление, въпреки всички усилия, в крайна сметка 12 държави-членки
поискаха през декември да се започне по-тясно сътрудничество и, както вече беше споменато,
сега броят им е нараснал до 25. Следователно вече нямаше какво друго да се направи и
председателството не беше в състояние да направи нищо друго, освен да призове към по-тясно
сътрудничество и с тази цел да поиска, и сега аз лично също искам, вашата подкрепа при
гласуването. Единният пазар е необходим и трябва да го укрепваме. Знаем, както показаха
няколко проучвания, че едно от основните препятствия за това е отсъствието на единна
патентна защита и затова трябва да действаме, за да престане това спъване на нашите малки
и средни предприятия по-конкретно при иновациите и подобряването на резултатите от
дейността им.

Klaus-Heiner Lehne,    докладчик. – (DE) Г-н председател, госпожи и господа, бих искал
да приключа с три бележки: членът на Комисията Барние вече посочи, че принципът на
засилено сътрудничество беше специално въведен, за да бъдат преодолявани препятствията
в областта на единодушието. Според Договора от Лисабон единодушието е абсолютното
изключение. С други думи, то ни е необходимо само в един много малък брой случаи.
Именно затова беше въведена процедурата за засилено сътрудничество.

Докато сме на темата за езика: езикът не е залогът днес. Нека да повторя за яснота: въпросът,
който се обсъжда днес, е само процедурата. Обаче позволете ми да посоча, че вече обсъдихме
факта, че един език е по-икономичен от три във връзка с доклада Palacio. Както вече беше
посочено, тук разглеждаме Европейската патентна конвенция (ЕПК). Европейското патентно
ведомство работи на езиците, съгласувани в ЕПК. Една промяна в този режим неминуемо
би означавала промяна в ЕПК. ЕПК не може едностранно да бъде променяна от
държавите-членки на Европейския съюз, защото включва всички европейски страни, с
изключение мисля на Малта. За промяната ще трябва да дадат съгласие всички тези страни,
включително Швейцария например. След като не можем да постигнем съгласие между
27-те държави-членки, как можем да се надяваме да намерим общ знаменател между 39-те
страни по ЕПК? Ако тръгнем по този път, целият въпрос просто ще бъде отложен за
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неопределено време. Ще трябва да разгледаме този въпрос, когато се стигне до обсъждане
на предложението по същество от Комисията.

Между другото, правните служби и на трите институции изрично потвърдиха, че засиленото
сътрудничество е възможен вариант.

Може би ще добавя още една бележка по темата за езика: на практиците е трудно да разберат
политическата битка, която се води тук. Това е така, защото практиците – под което разбирам
тези, които регистрират патенти – всъщност работят на един език, докато извършват
проучвателната си работа. Съответно спорът за принципа за езика е нещо, което
занимаващите се с това изпитват трудности да разберат.

Бих искал да приключа с някои бележки относно дискриминацията: ако съм разбрал
правилно – а съм сигурен, че съм – новият европейски патент е отворен за всички
предприятия и всички изобретатели, включително тези от страни, които не са включени в
засиленото сътрудничество – с други думи, за всяка страна в света. Това е абсолютно
очевидно.

Няма неблагоприятни резултати за тези страни, които не участват в засиленото
сътрудничество. Европейската патентна конвенция ще продължи да важи за тях. С други
думи, ако искам да защитя пакет от патенти в тези страни, трябва да осигуря те да бъдат
преведени.

Имам една последна бележка относно езиковия спор: нищо не спира никого да направи
необходимото всички тези патенти да бъдат преведени на всичките 23 официални езика.
Ако държава-членка сметне, че езикът й е толкова важен, че всички патенти трябва да бъдат
преведени на нейния език, тя просто трябва да задвижи процеса. Обаче това не трябва да
бъде за сметка на притежателите на патенти, чиито иновации помагат на икономиката ни
да се развива. Вместо това принципът следва да бъде: който плаща, той поръчва музиката.
Следователно тогава съответните държави и техните данъкоплатци ще трябва да плащат за
това.

Ако държава-членка сметне, че езикът й е толкова важен, че той трябва да се използва за
всеки патент, приложим в Европа, тя трябва да възприеме последователна линия и да осигури
правно обвързващ превод на тези патенти да бъде изготвен на съответния език. Обаче тя
също трябва сама да плати за това. Това е последната ми бележка, която се надявам да
помогне за изясняване на обсъждането.

Председател.   – Разискването приключи.

Гласуването ще се състои във вторник, 15 февруари 2011 г.

Писмени изявления (член 149)

Lara Comi (PPE),    в писмена форма. – (IT) Правата на интелектуална собственост се явяват
най-осезаемото признание за работата по научни изследвания и иновации, която
европейските предприятия ежедневно извършват, за да преодоляват конкурентните
предизвикателства и да създават богатство за обща полза. Поради това те трябва да бъдат
защитени по всякакъв начин и във всякаква форма. Ценя факта, че Европейският парламент
е ангажиран с този въпрос и съм много щастлива да мога да участвам в гласуването. При все
това е казано, че „пътят към ада е покрит с добри намерения“. С други думи, не е достатъчно
да е налице добрата воля за приемане на добър закон, който наистина да улесни работата
на предприятията и да ги защити от нелоялна конкуренция от конкуренти, които правят
по-евтини копия, защото не им се налага да носят бремето на обемистата и дълга работа,
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която се изисква за намиране на нови решения за различни проблеми. В този случай въз
основа на знанията, които имам за областта, която представлявам, считам, че езиковата
бариера, свързана със заявление за патент, е прекалено висок разход за нашите предприятия.
Имам обаче един провокационен въпрос. Какво отражение би имал един режим с три езика
върху работата на Парламента? Бюджетните средства, отделяни за писмен и устен превод,
говорят далеч повече от всеки отговор. Нямам друг избор, освен да гласувам против
документа.

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE),    в писмена форма. – (EN) Много съм
доволна, че Съветът прие 12 държави-членки да използват механизма за засилено
сътрудничество, за да продължат работа по създаването на единен патент на ЕС. Този проект
е на дневен ред от повече от 10 години и за съжаление беше преследван от разделенията
между правителствата на държавите-членки. Отсъствието на правна сигурност и високите
разходи, свързани със сегашната система, при която патентите трябва да бъдат заверявани
поотделно във всяка държава-членка, задушава потенциала за развитие, иновации и растеж
на вътрешния пазар. Понастоящем струва 10 пъти по-скъпо да бъде получен европейски
патент, който е валиден само в половината от държавите-членки, отколкото в САЩ.
Половината от тези разходи са свързани с превода. Един по-уеднаквен подход ще е от
съществено значение, за да може Съюзът да остане конкурентоспособен. Този единен патент
има смисъл за целия ЕС. Настоятелно призовавам възможно най-скоро да бъде постигнат
напредък по правната уредба и изразявам надежда, че в бъдеще всички държави-членки ще
приемат императива да бъдат част от тази система.

Tadeusz Zwiefka (PPE),    в писмена форма. – (PL) Често говорим в залата за напредъка
и развитието на новите технологии, докато процедурата за патентоване на изобретения в
Европейския съюз е една от най-скъпите в света. Разходите, поемани от изобретателите, са
прекалено високи, а процедурите – прекалено сложни. Няма съмнение също така, че решение
за патент на ЕС беше блокирано в Съвета. В това положение Договорът от Лисабон дава на
държавите-членки правото да задействат процедурата по засилено сътрудничество. Идеалното
решение би било да се постигне компромис по въпроса за патентите на равнището на всички
държави-членки, но според мен 20 години изчакване е достатъчно дълго. Давам си сметка,
че използването на механизма за засилено сътрудничество поражда много страхове. Нека
помним обаче, че за да бъде той използван, трябва да бъдат изпълнени конкретни условия
и че заявленията винаги се разглеждат поотделно в съответствие с предмета на всяко едно
заявление. Мисля също, че засиленото сътрудничество може да стане инструмент, който
отваря пътя за по-нататъшни преговори, давайки в същото време по-голяма гаранция за
успех. Бих искал също да наблегна, че понастоящем говорим само в контекста на процедурата,
а не на нещо, свързано със самите патенти. Още нищо не е решено. Очаква ни нов кръг
преговори. Това е само началото на работата по структурата на патента на ЕС и езиковия
режим, който поражда толкова спорове. Следователно се надявам всички ние да бъдем
идейни и упорити в работата си, така че крайният резултат да бъде задоволителен за всички
заинтересовани страни.

15. Радиоактивно замърсяване на храните и фуражите (разискване)

Председател.   – Следващата точка е докладът на г-н Belet, от името на комисията по
промишленост, изследвания и енергетика, относно предложението за регламент на Съвета
(Евратом) относно установяване на максимално допустимите нива на радиоактивно
замърсяване на храните и фуражите след ядрена авария или друг случай на радиологично
замърсяване
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[COM(2010)0184 – C7-0137/2010 – 2010/0098(CNS)].

Ivo Belet,    докладчик. – (NL) Г-н председател, тук говорим за безопасността на храните за
хората и безопасността на фуражите за животните. Това очевидно са най-важните приоритети
за Европейския съюз. Разбира се, това е важен законодателен акт и такъв, който да се надяваме
никога или никога вече няма да трябва да се прилага, тъй като става въпрос за радиоактивно
замърсяване. Ето защо са необходими най-високите стандарти за безопасност.

Настоящите стандарти и регламенти са в сила от най-малко 20 години. Междувременно
конституционният и социалният контекст са се развили радикално. Ето защо се нуждаем
от редица корекции. Именно това са подобренията, които, да се надяваме, Парламентът ще
приеме утре и които. да се надяваме. другите институции ще вземат предвид.

Преди всичко е от основно значение – и аз се надявам, че членът на Комисията скоро ще
може да вземе предвид това, което казвам – че Комисията следва да играе ключова роля при
такива замърсявания, а не Съветът. В интерес на всички граждани е, г-н член на Комисията,
положението след ядрена авария да се управлява от Комисията, като се има предвид, че
това съвсем ясно надхвърля интересите на отделните национални правителства.

Ето защо настоящият регламент, на който току-що се позовах, беше установен непосредствено
след кризата в Чернобил. Това беше през 1986 г. Следователно той трябва да бъде
актуализиран и приведен в съответствие с новата институционална среда в рамките на
Европейския съюз.

Второ, госпожи и господа, очевидно е, че Комисията следва да актуализира установените
стандарти, за да вземе предвид технологичния напредък и трябва да направи това въз основа
на консултации с експерти, експерти в областта на общественото здраве и експерти в областта
на безопасността на храните. Това се разбира от само себе си, но е формулирано по този
начин в настоящия регламент. Ето защо предлагаме да се създаде изрична разпоредба във
връзка с това.

В това отношение, изрично изискваме Комисията да публикува доклад следващата година
относно адекватността на сега действащите стандарти, относно това дали е желателно,
евентуално, още да се работи по това, което е известно като списъка на храни с второстепенно
значение, и по това дали все още е подходящо да се продължи поддържането на този списък.

Третата ми бележка, г-н член на Комисията, г-н председател, се отнася до определението за
бебешка храна, което очевидно е много деликатен въпрос и такъв, който следва да се подобри.
Настоящият текст действително не е бил коригиран спрямо последните европейски
регламенти относно храните и от основно значение е да се намесим в този текст. Това е
предложение, което ще представим на пленарното заседание утре.

Четвърто, Парламентът предложи да се предостави компенсация за всички земеделски
стопани, които могат да бъдат засегнати от такава авария. Все още не е създадена изрична
разпоредба за тази цел. Изискваме Комисията, и ще го направим утре чрез устно изменение,
да разгледа въпроса и, ако желае, да излезе с предложение.

Не на последно място съществува и въпросът за правното основание. Г-н член на Комисията,
комисията по правни въпроси на Парламента единодушно счете, че този въпрос следва да
попадне в обхвата на член 168, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския
съюз. Все пак става въпрос за – и тук ще цитирам Договора – „мерки ..., които имат за пряка
цел закрилата на общественото здраве“, край на цитата. Това, разбира се, е съществена
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промяна, тъй като означава, че ще трябва да коригираме процедурата на съвместно вземане
на решение, вместо да прибегнем до консултации въз основа на Договора за Евратом.

Предполагаме, че Съветът и Комисията ще вземат това сериозно предвид в интерес на всички
европейци и че ще се движат с нас в тази посока.

Мишел Барние,    член на Комисията. – (FR) Г-н председател, първо, моля, приемете
извиненията на г-н Шефчович и г-н Йотингер, които имат други ангажименти и ме помолиха
да ги представлявам. От тяхно име бих искал да благодаря на г-н Belet, вашия докладчик,
за това, че подчерта важни аспекти, които произтичат от необходимостта да се засилят
мерките за защита на здравето в случай на радиоактивно замърсяване на храни и фуражи.

Бих искал да посоча, че предложението на Комисията за преработка на Регламент № 3954/87
на Съвета съдържа само една разпоредба, която е предмет на преразглеждане. Това е
съображение в преамбюла, добавено, за да оправдае съществуваща разпоредба в регламента,
а именно запазването на изпълнителни правомощия от Съвета. Всички други разпоредби,
госпожи и господа, бяха представени за кодификация и следователно остават непроменени
в предложението.

Ето защо Комисията не може да приеме, и казвам това много откровено, измененията,
внесени в доклада Belet. Съществуват две причини за това: първата е от институционално
естество, а втората се отнася до същината. Първата причина е свързана с необходимостта от
строго спазване на споразумението относно използването на процедурата по преработване,
сключено между Парламента, Комисията и Съвета.

Предвид това междуинституционално споразумение и самата логика на преработване
кодифицираните части на едно предложение за преработване не могат да подлежат на
изменение, освен при действително изключителни обстоятелства.

Целта е да се предостави инструмент, наред с другото, за гарантиране на съгласуваност,
когато трябва да се извършат промени. Строгото спазване на това одобрено правило е важно
условие за гарантиране на междуинституционален баланс и правото на инициатива на
Комисията.

Вследствие на неуспех на институция да спази междуинституционалното споразумение
всъщност ще бъде действително непрактично да се използва тази законодателната техника
и институциите ще бъдат лишени от важен инструмент за постигане на целта за „по-добро
регулиране“, която е установена като част от целта за повишаване на прозрачността в полза
на гражданите.

Втората причина се отнася до същината. Първото изменение, прието от комисията по
промишленост, изследвания и енергетика, се отнася до правното основание. Член 31 от
Договора за Евратом ще бъде заменен с член 168 от Договора за функционирането на
Европейския съюз. По-голямата част от другите изменения се отнасят до тази промяна на
правното основание.

Комисията счита, че това изменение на правното основание е неоправдано. То дори ще
противоречи на принципа, съдържащ се в член 106а от Договора за Евратом, който е, че
когато този Договор съдържа специфични разпоредби, които регламентират конкретен
въпрос, той следва да има предимство пред Договора за Европейския съюз и Договора за
функционирането на Европейския съюз.

Както знаете, валидността на член 31 от Договора за Евратом беше потвърдена от Съда в
решението му по дело C-70/88. Глава 3 от Договора за Евратом, и по-специално
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членове 31 и 32 от него, също така регламентира въпроси, отнасящи се до опазване здравето
на работещите и обществеността срещу опасностите, произтичащи от йонизиращите лъчения.

Накрая, трябва да посоча на този етап установената съдебна практика на Съда, според която,
цитирам: „Правилата, свързани с формирането на волята на общностните институции, са
установени в Договора и с тях не разполагат нито държавите-членки, нито самите
институции“. Член 31 от Договора за Евратом е единственото обективно оправдано правно
основание за това предложение.

Това са правните ограничения, г-н председател, госпожи и господа, и въз основа на тези
правни ограничения Комисията заключи, че желае да отхвърли измененията, внесени в
доклада на г-н Belet.

Това исках да кажа от името на г-н Шефчович и г-н Йотингер.

Romana Jordan Cizelj,    от името на групата PPE. – (SL) Г-н председател,
радиоактивността е нещо, което е мистериозна тема, и такава, за която хората като цяло
имат резерви. Това, от което те се страхуват по-специално, е фактът, че въпреки че радиацията
не може да бъде видяна или почувствана, тя може да причини големи щети на живите
същества.

Тя също така обаче може да има много положителни характеристики, поради което се
използва както в медицината, така и в изследванията, за изследвания в областта на
материалите, за стерилизация и за производство на електроенергия.

Ако ще се възползваме от такива предимства, очевидно трябва да отговорим правилно на
опасенията на хората и трябва да гарантираме тяхната безопасност. Докладчикът ни, г-н Belet,
свърши отлична работа за това, когато изготви изменения на регламента, който разглежда
замърсяването на храни и фуражи в случай на ядрени аварии.

Поздравявам го относно тези изменения и искрено се надявам, че Комисията ще промени
становището си и ще обърне по-голямо внимание на това, което казва докладчикът ни.
Също така се надявам, че Съветът ще вземе предвид по-сериозно усилията на Парламента в
това отношение, въпреки че съм много натъжена и обезпокоена относно факта, че
представителят на Съвета вече не присъства. Питам се дали това е знак на неведение за
становището на Европейския парламент относно положението в областта на ядрената
енергетика.

Считам, че Съветът и Комисията ще трябва да вземат предвид демократичното развитие,
което се наблюдава след приемането на Договора за Евратом, което е някъде от около 1958 г.
и ще обърнат повече внимание на това какви актове Парламентът приема в областта на
ядрената енергетика. В противен случай е вероятно да отворим „кутията на Пандора“ или
Договора за Евратом.

Adam Gierek,    от името на групата S&D. – (PL) Г-н председател, ядрената енергетика,
както и цялата област на технологията за производство на изотопи в експериментални
реактори за медицински и други цели, включително производството на сетивни
приспособления за измерване и стерилизация, изисква подходящи стандарти за безопасност,
които следва да бъдат разработени. Освен всичко друго това се отнася до употребата на
безопасни храни, животински фуражи и лекарства, след като са били облъчени.

В днешния свят рискът или вероятността от радиологично замърсяване действително са
много малки, но винаги следва да се правят възможно най-малки. Авариите в реактори,
включително аварията в Чернобил, доведе до много по-строги критерии за защита от
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последиците от йонизиращо лъчение, но, както по-късно беше открито, тези последици се
оказаха много по-малко значими, отколкото се предвиждаше. Също така се получи
минимално замърсяване на почвата в резултат на отложени радиоактивни вещества, което
допринесе за слабо нарастване на радиоактивността на горските и селскостопанските храни,
добивани в засегнатите области. Изглежда обаче реакцията е била прекалено остра и областта,
от която населението е било преселено, е била твърде голяма. Селата във вътрешността на
замърсената зона в Беларус, които са били изоставени, понастоящем отново са заселвани.
Някои експерти казват, че дори съществуват някои доказателства за хормезис, благотворен
ефект, причинен от терапевтичното действие на висока енергийна радиация, разбира се,
под определен праг на дозата. Именно линейният подход към действието на
радиоактивността обаче, а не праговият подход, доведе до това псевдо-административно
третиране на тези въпроси, вместо научно такова. Логичната последица е да се ограничи
радиационното облъчване до дози, дори по-ниски от естествените нива, което означава
нивата на радиация, на които винаги сме изложени. Това е абсурд от икономическа гледна
точка. Във всеки случай, всяка година поглъщаме доза средно от около 2,4 милисиверта,
което след около 70 години живот възлиза на доза от около 200 милисиверта. Ето защо е
необходимо медицинско разследване, за да се проучи едновременното действие на дозата
от замърсяване след извънредна радиационна обстановка и много по-високата доза,
произтичаща от естествено лъчение, включително това с вулканичен произход. В първия
случай това се отнася главно до храните и въздействието върху щитовидната жлеза (йод),
костите (стронций) и мускулите (цезий), докато във втория случай се отнася до въздействието
върху кожата и белите дробове (радон).

Fiona Hall,    от името на групата ALDE. – (EN) Г-н председател, това разискване относно
допустимите нива на радиоактивност в храните е навременно, тъй като през април тази
година се навършват 25 години от аварията в Чернобил. Мнозина от нас ще запомнят колко
обезпокоени бяха тогава гражданите и колко дълго продължи радиоактивното замърсяване
на някои места като Лейк Дистрикт в Обединеното кралство, където почвените условия и
проливните дъждове предизвикаха дългогодишно замърсяване на почвата.

Така че е много важно да се поддържа система, която ще осигури възможно най-голяма
увереност за гражданите в случай на ядрена авария. Ето защо се нуждаем от различно правно
основание и разширен панел от експерти, за да се включат независими научни експерти по
въпросите на общественото здраве и безопасността на храните. Това не е само технически
въпрос, който може да се остави на ядрените специалисти. Той е повод за много по-широка
обществена загриженост.

По същия начин е от основно значение, че нивата на допустима радиация са установени по
начин, който означава, че храните са безопасни за консумация от хора от всички възрасти.
Можете ли да си представите стреса, който би възникнал, ако бъде разпространен съвет,
според който морковите например биха могли да се ядат безопасно от възрастни, но все пак
не биха могли да се ядат от деца? Нуждаем се от ясни насоки, в които всеки може да има
доверие. Ето защо считам, че трябва да следваме модела на САЩ в това отношение и да
установим максимално ефективно ограничение за доза на един микросиверт на година за
всеки. Във всеки случай е крайно време нивата в приложенията да бъдат преразгледани, тъй
като те не вземат предвид промените в храненето и културните предпочитания. Например
маниоката е основна храна за много хора, не второстепенно вещество. Така че Комисията
трябва да представи пълен доклад относно максимално допустимите нива.
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В заключение, искам да благодаря на докладчика, г-н Belet, за много консенсусния подход,
който е приел относно този доклад. Надявам се, че Комисията ще вземе предвид, че
Парламентът е забележително единен относно това досие.

Rebecca Harms,    от името на групата Verts/ALE. – (DE) Г-н председател, причината,
поради която обсъждаме тези предложения от Комисията, е, че предишният регламент
отпадна през 2010 г.

Тъй като работих относно това предложение, си припомних как в средата на 80-те години
на XX век работих с моя предшественик от Зелената партия тук в Парламента, г-жа von
Blottnitz, относно последиците от аварията в Чернобил. Един от най-големите проблеми
след аварията в Чернобил беше липсата на прозрачност и неуспеха на всеобхватни
демократични проверки. Ако трябва да бъда честна, намирам за учудващо, че сега се налага
да използваме почти отбранителни доводи, тъй като не можем да разглеждаме този въпрос
единствено въз основа на регламентите на Евратом, но че също така трябва да разглеждаме
защитата на потребителите, защитата за населението в случай на големи аварии в атомни
електроцентрали въз основа на правилата на Договора за Евратом, така че да имаме пълен
контрол и право на глас при окончателния резултат. Бих искала отново да призова г-н Барние,
който е от Франция, да гарантира, че нещата тук ще се променят. По това време Франция
се преструваше, че не съществува проблем и радиоактивните облаци по някакъв начин щяха
да заобиколят територията й. Това беше жалко, тъй като хората във Франция научиха
впоследствие.

Иначе съм съгласна с г-жа Hall, че трябва да следваме примера на Съединените щати, като
възприемем много консервативен подход към въпроса за регламента: пределните стойности
не са установени за младите хора и възрастните хора, за силните и слабите, а чисто въз основа
на това, което децата могат да понесат, така че в случай на авария да са приложими
най-ниските възможни пределни стойности. Препоръките на Съединените щати са десет
пъти по-ниски от публикуваните днес от Европейската комисия въз основа на съвета от
Евратом. Считам, че действително трябва да следвате насоките, предоставени тук от мен и
г-жа Hall.

Marisa Matias,    от името на групата GUE/NGL. – (PT) Г-н председател, аз също бих
искала да започна, като подкрепя онези от моите колеги, които са съгласни, че когато
говорим за радиоактивно замърсяване на храните или почвата, говорим за проблем на
общественото здраве. Това в общи линии е основният въпрос. Като начало, въздействието
на тези проблеми, свързани с прекомерно радиоактивно замърсяване, се усеща в областта
на здравеопазването по-специално чрез увеличение на случаите на рак и други здравни
проблеми. Ето защо е безсмислено да има правно основание, което не поставя общественото
здраве в основата на въпроса.

Всички добре осъзнаваме значението на това разискване. Знаем това от Чернобил, и все пак
не е само заради Чернобил. Всъщност значението на Чернобил трябваше да ни покаже
мащаба на този проблем и степента, до която той може да въздейства върху живота на
хората. От жизненоважно значение е да научим уроците, които историята може да ни
предаде. Следователно зависи от нас да въведем превантивни мерки и регламенти.

По отношение на предложението, което се представя тук, мисля, че обсъждането днес е
ясно. Първо, налице е положителният аспект от опита да се въведе този регламент в областта
на общественото здраве, както вече споменах. Второ, опитваме се да премахнем някои
непоследователни и понякога дори спорни мерки. Трето, намерението е процесите на
актуализиране и процеса на вземане на решения да станат по-прозрачни и демократични.
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Проблемът за максималните нива обаче остава. Не можем да продължим да излагаме групите,
които са в най-неблагоприятно положение и са най-тежко засегнати, на такива високи нива.
Максималните нива трябва да гарантират безопасността на всички граждани и всички добре
осъзнаваме факта, че съществуват такива животозастрашаващи случаи във всяка държава.
Например случаят Urgeiriça в Португалия.

Важно е да вземем всичко това предвид.

Anna Rosbach,    от името на групата EFD. – (DA) Г-н председател, предстои ни да
направим някои важни и необходими прегледи на пределните стойности за радиоактивно
замърсяване на храните. Аз, разбира се, подкрепям предложенията, които ще гарантират
най-добрата възможна защита за гражданите, включително по отношение на медицинското
оборудване. Ето защо е ясно, че трябва да използваме всички нови научни данни, с които
разполагаме, и да актуализираме пределните стойности съответно, тъй като само по себе си
е очевидно, че трябва да имаме високо равнище на защита на здравето в ЕС. Договорът от
Лисабон позволява приемането на съвместни мерки във ветеринарния сектор за мониторинг
на стандартите за безопасност за храните и фуражите с пряката цел за защита на общественото
здраве и това е добре, тъй като е изключително обезпокоително, че ЕС понастоящем оперира
с по-високи пределни стойности от Съединените щати. Радиоактивното лъчение е не
по-малко опасно за хората, животните и културите в Европа, отколкото е в САЩ. Като цяло
това предложение показва колко е важно за нас да се установят ясни процедури и да се
актуализират старите стандарти. Ето защо бих искала да благодаря на докладчика за тези
отлични и важни изменения.

Csanád Szegedi (NI).   – (HU) Г-н председател, госпожи и господа, за съжаление, унгарската
нация имаше пряк опит със сериозното замърсяване на храните в резултат на ядрен инцидент
по време на аварията в Чернобил. Трябва да направим всичко възможно, за да се предотврати
повтарянето на такова ужасно събитие като аварията в Чернобил. Един от елементите на
предотвратяването е, че съществуващите и функциониращите атомни електроцентрали
трябва да бъдат инспектирани изключително строго. С оглед на бъдещето обаче считам, че
приемливото решение ще бъде да се постави акцент върху възобновяемите енергийни
източници и по никакъв начин да не се увеличава, а по-скоро да се намалява ролята на
атомната енергия в енергоснабдяването във възможно най-голяма степен. Във всеки случай
това е необходимо за Европейския съюз от гледна точка на енергийната сигурност. Това е
единственият начин, по който можем да подобрим собствената си сигурност.

Не е необходимо да подкрепяме и да вземаме предвид сектора на атомната енергетика, а
само здравето на европейските граждани, нашите избиратели, и това, което е добро и лошо
за тях. Считам, че създаването на сценарий за евентуална авария е важно, но считам без
съмнение, че нашата основна задача е намаляването и действително намаляването до
минимум на рисковете. Това може да се направи: всичко, което се изисква, е политическа
воля и също така съответната решителност от страна на моите колеги. Трябва да се справим
с корените на проблема, а не безучастно да очакваме авария.

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Г-н председател, добре известен факт е, че аварията в
Чернобил и последвалото радиоактивно замърсяване на храните обхванаха съседните
държави неочаквано през 1986 г. За щастие, Европейският съюз извлече поуки от това и
установи пределни стойности за подобни аварии. Известно е, че радиоактивното замърсяване
може да бъде значително в някои храни в продължение на много години, въпреки че не
може да бъде видяно, опитано или помирисано. Точно това е проблемът, когато замърсени
храни като горски плодове от области, които са били изложени на радиоактивност в
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продължение на векове, са не само консумирани на местно равнище, но също така свободно
продавани като безопасни в иначе незамърсени области.

Последиците от радиоактивни храни, които са особено опасни за бременни жени, болни,
малки деца и възрастни хора, често отнемат години или дори десетилетия, за да се проявят.
Настоящото ни равнище на познание ще покаже, че не съществуват нива на радиация, които
могат да бъдат класифицирани като безвредни с някаква абсолютна степен на сигурност.
Изследванията във връзка с причината за широк спектър от нови болести, като алергиите,
все още са в началния си етап; въпреки този факт храните все още са облъчвани. Още повече
че никой не е разглеждал въпроса за евентуално взаимодействие с генетичното инженерство.

Ако хора в чувствителни категории все още не могат безопасно да ядат големи количества
местни гъби цели 25 години след Чернобил, със сигурност е настъпил моментът не само да
се закрият атомните електроцентрали, но също така да се сложи край на всички ядрени
опити. В крайна сметка всичко това е безполезно, ако проверките относно храните в и около
замърсените региони действително не дават резултат.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D).   – (RO) Г-н председател, считам, че за да се постигне
подходящо равнище на защита на здравето за европейските граждани в случай на
радиоактивно замърсяване и да се предостави демократична легитимност на приемането
на този регламент, трябва да се установят стандарти за безопасност и защита на здравето на
работниците и широката общественост, така че да се осигури тяхното приложение във
всички държави-членки в съответствие с решенията на Съюза. Държавите-членки също
така отговарят за мониторинга на съответствието с нивата, определени за защитата срещу
радиоактивно замърсяване в настоящия регламент, по-специално чрез наблюдение на
стандартите за безопасност както на храните, така и на фуражите, а също и чрез мониторинг
на екологичните параметри. Това ще гарантира спазване на максимално допустимите нива,
безопасността и управлението на рисковете от радиоактивно замърсяване.

João Ferreira (GUE/NGL).   – (PT) Г-н председател, предвид нейната сериозност и
трансгранично естество една ядрена авария или всякакво друго радиационно замърсяване
ясно изисква координация и обединяване на усилия, както и установяване на набор от
общи процедури с оглед на определяне и намаляване до минимум на последиците за хората
и околната среда.

Тази необходимост от координация също така включва и установяването на максимално
приемливи нива на замърсяване в храните. Не можем да приемем обаче аргумента, че за да
се обслужват интересите на гражданите по-добре чрез подобрено управление на ситуациите
след бедствия, трябва да ограничим участието и полето на действие на държавите-членки.
Напротив, самите държави-членки са тези, които отговарят за опазването и защитата на
здравето на своите граждани.

Това важи особено за извънредни ситуации и следователно те трябва да могат да приемат
по-строги нива на защита, ако желаят. Това трябва във всяко едно отношение да зависи от
тяхната способност да приемат спешни мерки с цел да се опази здравето на хората и околната
среда.

Мишел Барние,    член на Комисията. – (FR) Г-н председател, има неща, които мога да
кажа като политик и като гражданин, и неща, които трябва да кажа от правна гледна точка,
от името на Комисията. Г-жо Harms, споменахте факта, че съм французин, но аз ще доразвия
темата. Интересувам се от тези въпроси от много отдавна.
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Трябваше да разглеждам тези въпроси относно замърсена почва, когато бях министър на
околната среда на Франция. Считам, че аз бях дори един от малкото министри през
1993 и 1994 г., които отидоха в Чернобил и прекараха 17 секунди под саркофага. Не съм
забравил посещението си в Припят, град-призрак, където завесите все още са на прозорците,
а играчките на децата все още са наоколо. Не съм забравил това.

Като френски политик работих относно инициатива за екологична безопасност в Европа.
Дори написах книга, атлас на основните рискове в света, описващ всички рискове от
замърсяване, особено радиоактивно замърсяване в тези места, където има неподходяща
култура на риска. Ето защо това са въпроси, които ме интересуват, г-жо Harms. Не толкова
отдавна бях и министър на земеделието на Франция. Безопасността на човека и човешкото
здраве, защитата на широката общественост и потребителите и здравето на животните,
което също така е важно, са все въпроси, които ме интересуват, и мога да разбера защо в
този късен час членовете на ЕП са внимателни и бдителни по отношение на тях.

Ето защо, както казах на г-н Belet, лично слушах внимателно опасенията, които вие
единодушно изразихте, и ще ги предам на председателя на Комисията и на моите колеги.

Тогава това е, което мога да ви кажа; това, което току-що казах и с което съм ангажиран.
Тогава това, което трябва да ви кажа от правна гледна точка, както и двете точки, върху
които се основава позицията на Комисията, която се състои от правна оценка от нашата
служба и от моите колеги, г-н Шефчович и г-н Йотингер.

Тези две точки са, позволете ми да ви припомня, първо, че Договорът за Евратом съдържа
подходящото правно основание за правилата, свързани със защитата на здравето по
отношение на радиоактивно замърсяване и тези правила имат предимство и, второ, че към
междуинституционалното споразумение относно преработването трябва да се присъединят
трите институции и, естествено, казвам това от името на Комисията. Това са точките, върху
които Комисията основа оценката си и позицията си като колегия, като призовава за
отхвърляне на тези изменения.

Също така бих искал да Ви кажа, г-жо Harms, и на всички Ваши колеги, че слушах
внимателно и ще предам Вашите опасения на колегите си.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: LIBOR ROUČEK
Заместник-председател

Ivo Belet,    докладчик. – (NL) Г-н председател, г-н член на Комисията, уважавам Ви именно
поради Вашия опит от посещението Ви в Чернобил тогава и очевидно също така поради
Вашия експертен опит в селското стопанство, но позволете ни като Европейски парламент
основно да се противопоставим на визията, общо споделена от Комисията.

Позовахте се на решения на Съда на Европейския съюз по други дела. Това е различен въпрос
и бихме искали да го оспорим с единодушната, консенсусна визия на комисията по правни
въпроси на Парламента, че правното основание следва да бъде променено и приведено в
съответствие с новия институционален контекст на Договора от Лисабон. Не става въпрос
за борба за надмощие между институциите; става въпрос за здравето на нашите граждани,
един от стълбовете на Договора от Лисабон.

Ето защо изразяваме съжаление поради факта, че Комисията продължава да отстоява
становището си. Още веднъж, това не е обвинение срещу Вас, напротив, но считаме, че се
изпуска огромна възможност. Ето защо Парламентът запазва правото да разгледа този
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консолидиран документ в по-широк контекст. Г-н председател, г-н член на Комисията,
съществуващите договорености в случай на авария, включваща радиоактивно замърсяване,
изобщо не са съобразени със сегашната институционална реалност. Предложенията, които
ние – Европейският парламент, ще внесем тук утре и които, да се надяваме, ще бъдат приети
с широко мнозинство, предоставят основно подобрение на действащото законодателство,
което действително вече не е адекватно.

Ще Ви дам конкретен пример, г-н член на Комисията, ако можете да ми отделите още малко
внимание: изрично молим Комисията да оцени стандартите в приложението; искаме оценка,
извършена от експерти по безопасност в областта на общественото здраве и храните. Тези
правила, г-н член на Комисията, датират от края на 80-те години на XX век, когато сте
посетил Чернобил. Клаузата за преразглеждане, която ние като Парламент ще искаме тук
утре, ще бъде съвсем навременна. Благодаря Ви за вниманието и поетия ангажимент.

Председател.   – Разискването приключи.

Гласуването ще се проведе утре от 12,00 ч. (вторник, 15 февруари 2011 г.).

16. Практически аспекти на прегледа на инструментите на ЕС в подкрепа на
финансирането на МСП през следващия програмен период (разискване)

Председател.   – Следващата точка е изявление на Комисията относно някои практически
аспекти на прегледа на инструментите на ЕС в подкрепа на финансирането на МСП през
следващия програмен период.

Антонио Таяни,    заместник-председател на Комисията. – (IT) Г-н председател, уважаеми
членове на ЕП, въпросът, пред който сме изправени, е как Комисията възнамерява да помогне
на малките предприятия да намерят финансирането, от което се нуждаят за постигане на
растеж. В стратегията „Европа 2020“ Комисията обеща да се концентрира върху растежа,
основан на познание и иновации. Предприемачите, които създават нови предприятия и
въвеждат нови идеи, създават работни места и растеж. Ето защо ние трябва да насочим
усилията си в такава посока, че да може нашите предприятия да разполагат с необходимите
ресурси, което очевидно включва финансиране и по-конкретно средства за иновации.
Всъщност никога няма да се уморя да повтарям, че няма растеж, няма конкурентоспособност,
ако няма иновации.

Преди всичко в предложенията си Комисията възнамерява да постави акцент върху
изследванията и иновациите. Както се вижда от приетата от Европейската комисия миналата
седмица Зелена книга относно финансирането на изследванията и иновациите в бъдеще,
Комисията ще се опита да опрости управлението на тези програми, като използва свързани
инструменти. Свързаните инструменти от този вид ще опростят управлението и отношенията
с нашите партньори и ще служат като гаранция за по-голяма прозрачност на пазара. Ето
защо опростяването и гъвкавостта ще бъдат ключови думи при работата ни в бъдеще, която
ще се концентрира върху стимулиране на растежа и подкрепа за малките и средните
предприятия (МСП).

Програмите и общото финансиране всъщност трябва да бъдат лесно достъпни за всички
европейски предприятия и най-вече за тези, които имат потенциал за растеж. Убеден съм,
че за да се постигне тази цел, програмите за МСП трябва да се реорганизират в една обща
програма за растеж и конкурентоспособност, като се вземе предвид натрупаният до този
момент опит, най-вече с оглед осигуряване на необходимата гъвкавост на пазарите и в нашите
икономики през следващия програмен период.
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Второ, в своите предложения Комисията възнамерява да постави акцент върху инструментите
за финансиране, т.е. да премине от култура на предоставяне на безвъзмездна помощ към
кредитиране на предприятията. Очевидно този подход ще бъде от полза за онези, които
могат да представят добре обоснован бизнес план. Едно постижение, което можем да приемем
като отправна точка, със сигурност са гаранциите и инвестициите в рисков капитал,
предвидени в Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации. Тези инструменти
се допълниха много успешно. До момента ние сме помогнали на над 100 000 МСП, а до
края на програмата броят им ще надхвърли 300 000.

В допълнение бих искал да подчертая, че първите инвестиции на Съюза в рисков капитал
възлизат на 98% от инвестициите в капитал, което има дори още по-голямо значение, когато
се замислим над факта, че само с 2% сме успели да допринесем за растежа на редица
европейски МСП. Освен това друг важен аспект е фактът, че тук не става въпрос за
бюрократични инструменти. Всъщност тези средства се получават от банки и фондове за
рисков капитал. Накратко, не е необходимо да ги искаме от Брюксел. Знаем, че МСП оценяват
гъвкавостта на тези инструменти, както и това, че те са лесно достъпни.

Бих искал да подчертая, че преди няколко дни Европейският съвет прикани Комисията да
въведе схема за рисков капитал за целия Европейски съюз и Комисията възнамерява да го
направи. Всъщност ние споделяме безпокойството на Съвета по отношение на различията
в пазарите на рисков капитал. Освен това ние много добре знаем каква е ползата от схемите
за гарантиране на кредити, които помагат на огромен брой малки предприятия. Мога да ви
уверя, че Комисията е убедена, че гаранциите при заеми са необходими както на европейско,
така и на регионално равнище. Ето защо Комисията ще представи серия от съгласувани
инструменти, предназначени за МСП. Във връзка с това приканваме държавите-членки,
които са партньори в процеса на вземане на решение във връзка с прилагането на
структурните фондове, да се присъединят към нас при изпълнението на тази задача. Това е
работата, извършена във връзка с бъдещото финансово програмиране.

Бих желал да изясня обаче, че междувременно Комисията не е бездействала. На 28 октомври
миналата година поставих началото на Финансов форум за МСП с цел да се наблюдава
процесът на финансиране на малките и средните предприятия, да се насърчават най-добрите
практики и нови решения. Този постоянен форум осигурява възможност на малките и
средните предприятия редовно да се срещат с кредитни институции. Ситуацията на пазара
и правната рамка, съгласно която МСП получават достъп до финансиране, непрекъснато се
преразглеждат. Проведоха се и разисквания относно начините за развиване на европейския
пазар за финансиране тип „мецанин“ и се радвам да ви кажа, че имаме напредък по този
въпрос.

И накрая, също толкова важно е да имаме друг поглед към регулаторната рамка. Тук трябва
специално да благодаря на моя колега г-н Мишел Барние, който в съобщението си „За Акт
за единния пазар“ предлага предприемане на важни инициативи, за да направим нашето
законодателство по-ефективно, в това число законодателството за единния пазар на рисков
капитал. Общата ни цел всъщност е точно тази: да насърчим единния пазар и да създадем
най-добрите условия за растеж, конкурентоспособност и предприемачество.

Що се отнася до капиталовите изисквания за банките (Базел III), които също попадат в
областта на компетентност на г-н Барние, Комисията ще направи законодателни
предложения през юни 2011 г. Те ще включват задълбочена оценка на микро- и
макроикономическите ефекти от подобни мерки, която ще гарантира, че сроковете и
въздействието на нашите предложения са добре обмислени, както и че те са съобразени и
със случващото се в други части на света.
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В заключение, задължение на бюджетния орган, Европейския парламент и Съвета, е да
решат как да се използват ограничените налични средства на европейско равнище. В този
период, когато финансите са ограничени, става ясно, че е все по-важно тези ресурси да се
изразходват разумно. Убеден съм, че финансовите инструменти ще допринесат за увеличаване
на ресурсите на Европейския съюз и за мобилизиране на частните инвестиции.

Можете да бъдете сигурни, че Комисията ще продължи да работи за това, нашите
предложения винаги да са концентрирани върху значението, което има развитието на МСП
за бъдещето на Европа, тъй като сме убедени, че цялата работа, която предстои да се свърши
през следващите няколко месеца, за да излезем най-накрая от кризата, включително
преструктурирането на основните отрасли, ще трябва отчита ролята, която могат да изиграят
малките и средните предприятия. Според мен единствено те ще могат да създават нови
работни места и следователно да се справят със социалните аспекти на финансовата криза,
която преживяваме, и естествено те ще осигурят подходяща възможност за полагане началото
на нов етап след икономическата криза.

Bendt Bendtsen,    от името на групата PPE. – (DA) Г-н председател, преди всичко бих
искал да благодаря на члена на Комисията, г-н Таяни, за изявлението. Избрахме да разгледаме
този въпрос днес, защото сега е по-важно от всякога да се концентрираме върху осигуряване
на финансиране за малките и средните предприятия в Европа. Няма и следа от съмнение,
че ограниченият достъп на МСП до финансиране е основна пречка за създаване на растеж
и на нови предприятия и че тази ситуация се влоши от икономическата криза, която
преживяваме в момента. Получаването на финансиране от европейски банки стана много
по-трудно. МСП в Европа зависят в голяма степен от банковото финансиране за разлика от
предприятията в Америка например.

В допълнение предстои да се въведат разпоредбите на Базел III; с други думи предстои да се
въведе Директивата за капиталовите изисквания. Съществува риск това да доведе дори до
по-големи трудности, когато става въпрос за предоставяне на рисков капитал за нашите
малки и средни предприятия. Фактът, че така чувствителният към капитали и рискове
банков сектор сега изисква по-голяма защита на обезпечението и по-високи рискови премии,
е обезпокоителен. Това ще доведе до недостиг на финансиране и пропуснати бизнес
възможности, което отново автоматично означава загуба на работни места.

Необходимо е Европа да стане по-конкурентоспособна. Ето защо трябва да укрепим онези
инструменти на ЕС, които могат да допринесат за повишаване на инвестициите, иновациите
и развитието на МСП, и бих искал да призова да се увеличи бюджетното финансиране за
иновации и за вече съществуващите инструменти. Комисията, разбира се, трябва да гарантира,
че при следващото поколение програми ще се отдели по-голямо внимание на финансирането
тип „мецанин“ и че вече съществуващите мерки за подпомагане на МСП, а именно Рамковата
програма за конкурентоспособност и иновации, структурните фондове, Седмата рамкова
програма за изследвания и т.н., ще бъдат по-последователни. Ето защо мога единствено да
кажа, че това е това е въпрос, върху който ние в Парламента трябва да се концентрираме
сериозно през следващите месеци.

Edit Herczog,    от името на групата S&D. – (HU) Г-н председател, г-н Таяни, тази вечер
аз също бих желала да говоря на родния си език, за да могат малките и средните предприятия
да проследят коментарите ми. Към момента законодателният пакет за малките и средните
предприятия си поставя три основни цели. Първата е да се помогне за увеличаването на
приходите на МСП чрез навлизане на европейските пазари и представяне на иновативни
продукти на пазара. Втората е съкращаване на разходите чрез намаляване на бюрокрацията.
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Отличен пример за това е Директивата за услугите. Третата ни цел е да опростим и улесним
достъпа до инструменти за финансиране за сектора на МСП.

В рамките на Европейския съюз малките и средните предприятия произвеждат една трета
от БВП. Ако продължим с тези изчисления, една трета от европейския бюджет се дължи на
сектора на МСП. Обратно, ако погледнем какъв дял от бюджета на ЕС е посветен на МСП,
няма да останем доволни. Ще видим, че към края на 2010 г близо 100 000 МСП са получили
някаква форма на банкова гаранция от Рамковата програма за конкурентоспособност и
иновации и това е сериозен брой, но е твърде малко за 23 милиона предприятия. Възможно
е броят им да нарасне до 200 000 МСП, но дори тогава това би било малко на фона на
съществуващите 23 милиона. Успяхме да мобилизираме средства на стойност 1,3 млрд., но
ако съпоставим тази сума с 23-те милиона предприятия и тяхната икономическа стойност,
това е много, много малко. Г-н Таяни, трябва да успеем да създадем процесуална система в
рамките на Европейския съюз, която да дава възможност инструментите, които се
разпределят в ЕИБ, да се използват много по-лесно и много по-ефективно, отколкото в
момента. От друга страна, като насърчаваме представянето на годишни доклади, трябва да
успеем да гарантираме, че самите държави-членки подкрепят сектора на малките и средните
предприятия не само да думи, но и на дела.

Г-н член на Комисията, бихме искали – чрез молбата си от името на пет политически групи,
чрез нашето писмо, с което се обърнахме към Вас, да Ви призовем да не пренебрегвате сферата
на предприемачеството, тъй като тя се опитва да оцелее въпреки изключително трудното
положение, в което беше поставена след въвеждането на пакетите от мерки за фискална
дисциплина. Можем да очакваме този сектор първи да отбележи растеж и да допринесе за
нарастване на заетостта. Ние ще осигурим подкрепа за това в Парламента.

Olle Schmidt,    от името на групата ALDE. – (SV) Г-н председател, г-н член на Комисията,
Комисията има всички основания да бъде амбициозна с оглед на факта, че вие, както и ние,
сте изправени пред огромно предизвикателство. Имаме 20 милиона малки и средни
предприятия, които заедно съставляват 99% от европейските предприятия. Често казваме,
че малките предприятия в Европа са в центъра на европейската икономика. Това е вярно,
но не означава, че не трябва да им позволяваме да се разрастват. Ето защо се нуждаем от
улесненията за финансиране, които вече бяха споменати от моите колеги, както и от самия
Вас, г-н Таяни. Освен другото, ние трябва да използваме вече съществуващите финансови
улеснения и бих искал да призова за усвояване в по-голяма степен на структурните фондове
например.

Както спомена г-н Bendtsen, проблемите пред европейските малки и средни предприятия
непрекъснато се увеличават. Парламентът създаде редица правила в рамките на финансовите
пазари, повечето от които бяха необходими. Тези правила обаче повишиха разходите по
заемите на малките предприятия. Трябва да сме наясно с това и да внимаваме, когато
предлагаме различни правила. Във всички случаи трябва да сме наясно какво ще струва това
в крайна сметка.

Г-н Bendtsen спомена също така критериите, с които всички ние сме запознати. Г-н Таяни,
вие говорихте за опростяване и гъвкавост и считате, че тези подобрения трябва да бъдат
отразени в програмите и улесненията на ЕС за финансиране. Искате да сложим край на
бюрокрацията и сложните процедури. Дали обаче наистина вярвате, че малките и средните
предприятия считат, че Европейският съюз прави точно това? Не създаваме ли по-скоро
повече бюрокрация и по-сложни процедури? Във връзка с това считам, че се трябва да
променим коренно отношението си.
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Както казах, имаме 20 милиона малки предприятия в Европа, но и над 20 милиона
безработни. Знаем, че социалното изключване и бедността нарастват и за да се справим с
това, ние и Комисията трябва да можем да предприемем категорични действия, за да осигурим
финансови улеснения за малките и средните предприятия, защото в тях ще се създават
работни места в Европа.

Ryszard Czarnecki,    от името на групата ECR. – (PL) Г-н председател, говорим за сектор
от икономиката, който е от решаващо значение, защото като цяло малките и средните
предприятия всъщност са най-големият работодател в Европейския съюз. Те осигуряват
много повече работни места, отколкото големите фирми. Освен това МСП, които често са
семейни предприятия, бяха най-силно засегнати от икономическата криза. Ще стигна и
по-далеч, като кажа, че социалните разходи от загубата на работна сила в този сектор са от
невероятно значение. Разбира се, възможно е най-големите фирми и най-големите
промишлени лобита да са по-ефективни, когато се защитават, но МСП трябва да бъдат
защитени, защото всъщност по този начин ще бъдат защитени гражданите и данъкоплатците
на държави-членки на ЕС. Искам да кажа още нещо. Бих желал да подчертая много силно,
че държавите-членки на ЕС не трябва да прехвърлят отговорността за всичко на Европейския
съюз като такъв. Самите те трябва да се грижат за МСП, но в по-голямата си част не го правят.
По този въпрос съм съгласен с казаното от г-жа Herczog.

Claudio Morganti,    от името на групата EFD. – (IT) Г-н председател, госпожи и господа,
през последните няколко години става все по-трудно малките и средните предприятия да
получават заеми, за което съществена роля изигра и глобалната финансова криза, а за тях е
важно да имат лесен достъп до кредитиране.

Оказа се, че инструментите, които са били използвани до момента от Европейския съюз за
финансовата рамка за периода 2007-2013 г., имат сериозни недостатъци в някои области,
като например недостиг на ресурси и покритие, наличие на тежки административни
ограничения, а да не говорим за факта, че те са разпръснати в множество и различни насоки
на действие. В новата финансова рамка трябва да се съсредоточим върху опростяването на
правилата за малките и средните предприятия – правила, които са огромна пречка най-вече
за по-малките предприятия – например да помислим за установяването на една институция
за контакт за достъп до европейско финансиране.

Ще бъде необходимо да се стимулира използването на нови инструменти за финансиране,
които да улеснят достъпа до кредитиране, да се осигури точна схема за гарантиране на заеми
и да се даде приоритет на реалната помощ в трудната начална фаза на развитие, особено по
отношение на като цяло иновативните и технологичните предприятия. Ето защо трябва
по-конкретно да улесним до колкото е възможно сектора, в който са заети над 100 милиона
души, и без съмнение е най-мощният двигател за растеж и развитие.

Димитър Стоянов (NI). -   Аз ще се включа в общото настроение, което усещам тук в тази
зала по отношение на малките и средни предприятия, и ще кажа от мое име също така, че
съм напълно съгласен с това, което беше казано преди това, че малките и средни предприятия
бяха тези, които пострадаха най-тежко от икономическата криза.

Също така съм съгласен с г-н Czarnecki, който каза, че най-често става дума за малки семейни
предприятия, от които отделните семейства извличат основна част от своя доход. Когато
бъде ударена една голяма корпорация, защото корпорациите също пострадаха в
икономическата криза, но ударът върху голяма корпорация само намалява нейната печалба.
Ударът върху едно малко предприятие води до загуба на доход, който е жизнено важен за
семейството, което се изхранва от този доход.
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И затова бих искал да кажа, че много внимателно трябва да се правят промени, тъй като и
леви, и десни мерки могат да имат лош ефект върху малките и средни предприятия, когато
бъдат насочени по определен начин.

Искам да кажа, че само даването на финансови и банкови гаранции няма да е достатъчно и
ние имаме нужда от по-голямо развитие на правото, по-голяма, ако искате, регулация в
банковия сектор, който да осигури финансиране на малките предприятия, и най-после да
се постави въпросът така, че не да гледаме някаква равнопоставеност, която не съществува
– малките не се равнопоставени на големите, а да направим така, че те действително да могат
да бъдат конкурентоспособни, когато дойде голямата корпорация.

Paul Rübig (PPE).   – (DE) Г-н председател, г-н член на Комисията, първо, бих искал да
благодаря на г-н Bendtsen, защото Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации
е един от основните стълбове за предприятията и за финансиране в тази област. Програмите
JEREMIE и JASMINE, както и програмата Еразъм за млади предприемачи са изключително
важни, за да помогнем на хората да опознаят пазарите. Бих искал да благодаря на г-жа
Herczog за това, че подкрепи ЕИБ и Европейския инвестиционен фонд, както и за призива
й за увеличаване на наличните средства. Бих искал обаче да отправя призив към г-н Таяни
да гарантира, че целите за 2020 г. включват и задължителното изискване за 20% капиталова
база за МСП. Това е нещо, което ние вече изискваме от всички банки, така че същото следва
да се прилага и за МСП. Важно е и за двата сектора.

Бих искал да предложа също така данък върху доходите да се налага само когато
постъпленията бъдат изнесени извън дружеството. С други думи, трябва да бъде възможно
да реинвестират приходи под формата на акционерен капитал. Ако обаче даден предприемач
или работник изнася парите от едно дружество, тогава те трябва да бъдат облагани с данъци
по нормалния начин.

Една последна бележка ми се струва особено важна и това е възможността да се отписва
дълг от не по-малко от 5000 евро. Ние считаме, че трябва да се разреши правото на
обезценяване на приходи до 5000 евро. Това ще осигури най-добрата основа за постигане
на равновесие между рисковия и акционерния капитал за правилното финансиране на
заеми.

George Sabin Cutaş (S&D).   – (RO) Г-н председател, принципът „Мисли първо за малките“,
който е основополагащ за политиката на Европейската комисия по отношение на
предприемачеството, е важен. Не бива да забравяме, че две трети от работните места в
Европейския съюз се създават от МСП. При настоящата криза обаче МСП изпитват
затруднения при достъпа до кредитиране, тъй като банките ги считат за рискови. Наистина
насърчаването на публични гаранционни схеми в държавите-членки и разпоредбата за
достъп до гаранциите, предлагана от Европейската инвестиционна банка за облекчаване на
ограниченията за финансирането, трябва да бъдат наблюдавани.

Забелязваме също така трудности при предоставяне на информация относно условията за
разпределяне на средствата и в някои случаи дори липса на административен капацитет,
който е необходим по места за посредничество за получаване на заеми.

В периода 2014-2020 г. Европейската комисия трябва да се съсредоточи върху постигането
на по-голяма прозрачност при отношенията между представителите на финансовия сектор
и предприятията и върху достъпа до консултантски услуги за предоставяне на информация
относно платформите за кредитиране и съществуващите условия за МСП. В същото време
като защитник на политиките на ЕС, Европейската инвестиционна банка е длъжна да
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предлага техническа помощ на националните и местните администрации, за да улесни
достъпа на предприемачите до финансиране.

Elisabetta Gardini (PPE).   – (IT) Г-н председател, г-н Таяни, госпожи и господа, от
фундаментално значение е да се укрепи паневропейският ангажимент за подпомагане на
малките и средните предприятия, защото, както беше споменато, те имат решаващи тегло
и роля в социалното устройство на Съюза и те наистина осигуряват икономическо
възстановяване. В този смисъл бих желала да припомня, че в периода 2002–2008 г. с
отбелязания от тях силен растеж те създадоха 9 400 000 нови работни места и вече бяха
движещата сила на заетостта. Днес в резултат от кризата те загубиха една трета от работните
места, които създадоха.

Следователно е необходимо да създадем специфични инструменти, които да възвърнат
способността на малките и средните предприятия да произвеждат и да създават нови работни
места, защото от това ще спечели цялото общество. Достъпът до кредитиране със сигурност
е един от ключовите въпроси, който се цени изключително високо от предприемачите. През
първата половина на 2010 г. 18% от малките и средните предприятия са получили отказ
за банково кредитиране в сравнение с 12% през предходната година. Тези данни са от
проучване на Европейската централна банка.

Именно достъпът до кредитиране наред с административното опростяване и достъпът до
пазари ще бъдат сред ключовите приоритети, определени от законодателния акт за малкия
бизнес, който ще бъде представен в Рим следващата седмица от г-н Таяни и който ние горещо
приветстваме. Накрая искам да спомена, че съм родом от една част на Италия –
североизточната, която бележи огромно развитие и значителен растеж точно заради
интелигентния режим на предоставяне на кредити, който върви ръка за ръка с растежа на
малките и средните предприятия. Нека последваме този пример.

Zoran Thaler (S&D).   – (SL) Г-н председател, бих искал да се присъединя към колегите,
които предлагат политиците, държавите-членки и Европейският съюз да поставят малките
и средните предприятия в центъра на своите усилия за икономическо възстановяване.

Деветдесет и девет процента от всички предприятия в Европейския съюз попадат в тази
категория, а те създават над 100 милиона работни места. Какво безпокои малките или
средните предприятия в Европейския съюз тогава? Нека не забравяме този въпрос при
днешното разискване.

Преди всичко тези предприятия се безпокоят от неизплащането на фактури и липсата на
дисциплина на плащане. Предприятията получават плащания по фактурите си след 90 или
120 дни, а понякога дори не получават плащания. Финансовата и икономическа криза
влоши сериозно този проблем, а МСП са най-беззащитни пред тези трудности.

Ние в Европейския съюз приехме ново законодателство. Ето защо сега е моментът
държавите-членки да повишат дисциплината си и по-конкретно дисциплината на плащане.
Оттук започва всичко и след това тръгва надолу по веригата.

Второ, тези предприятия –малките и средните, се безпокоят за финансирането. Много от
тях не биха имали никакви финансови проблеми, ако им се изплащаха фактурите. Банките
се оттеглиха в черупките си и вече не работят по предназначение. Ето защо икономическият
растеж в Европейския съюз е много по-малък, отколкото би могъл да бъде. Подкрепям
мерките на Комисията, застъпени от г-н Таяни, и я призовавам да постави малките и средните
предприятия в центъра на своите усилия. Сега е моментът съвместно да приложим
препоръките на законодателния акт за малкия бизнес.
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Seán Kelly (PPE).   – (EN) Г-н председател, това е един добър следобед за Европейския
парламент и Европейския съюз що се отнася до темите, които обсъждаме и които наистина
оказват влияние върху реалната икономиката. Обсъдихме Директивата за услугите, единния
патент, а сега и новите инструменти за подпомагане на МСП. Беше споменато, че МСП имат
жизнено важно знание, както и че ако всяко МСП създаде едно допълнително работно
място, в Европа няма да има безработица. За много от тях създаването на допълнително
работно място няма да бъде много трудно и особено ако получат кредитиране, но фактите
сочат, че те не могат да получат кредитиране.

Всеки уикенд се срещам с представители на бизнеса, които не могат да получат кредитиране
и особено в моята страна. Миналия уикенд се срещнах с човек, който се е нуждаел от
4000 евро за паричния поток на едно МСП и не ги е получил. Следователно ситуацията в
моята страна е хронична. Въпреки факта, че ЕЦБ капитализира банките, тези средства не се
предават нататък и този въпрос със сигурност трябва да бъде разгледан, защото резултатите
не са много добри.

Вече сме чували мантрата, че банките са твърде големи, за да фалират. Трябва да променим
тази мантра, за да звучи така: МСП са твърде важни, за да фалират. Ако им дадем кредитиране
и подкрепа, всяко едно от тях със сигурност може да създаде едно допълнително работно
място, а едно допълнително работно място ще ни изведе от рецесията, в която се намираме.
Не искаме твърде много, а тази вечер, обсъждайки новите инструменти за подпомагане на
МСП, със сигурност можем да изминем дълъг път в тази посока.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Г-н председател, осигуряването на подкрепа за МСП и
предприемачите предлага изход от финансовата криза. Осигуряването на достъп до единния
пазар и подобряването на прилагането на законодателния акт за малкия бизнес трябва да
бъдат приоритети както на национално равнище, така и на равнище ЕС. Бих желала да
отбележа, че настоящите мерки все още не успяват да се справят с трудностите, които пречат
на развитието на МСП. Всъщност 23 милиона европейски МСП очакват положителни
действия от страна на Комисията.

Друг важен аспект е и разработването на алтернативни източници на финансиране.
Необходимо е да се приемат инициативи с цел повишаване на достъпа до капиталовите
пазари и създаване на по-добри данъчни стимули за инвеститорите. Необходимо е да се
обърне специално внимание на подкрепата за финансиране на широка основа на иновативни
дружества. Предстои румънското правителство да приеме програма за насърчаването на
млади предприемачи, които да създадат и развият микропредприятия. Това е конкретна
нова мярка от пакета с инициативи на правителството за стимулиране на бизнес-сектора.

Zigmantas Balčytis (S&D).   – (LT) Г-н председател, финансирането на малките и средните
предприятия остава съществен проблем. Въпреки предприетите мерки ситуацията в този
важен сектор днес остава критична.

Мисля, че сте запознати с аналитичния доклад на международна организация Bankwatch,
в който се прави анализ на разпределението на кредитите на Европейската инвестиционна
банка в четири държави-членки. Докладът сочи, че до този момент предоставените от
Европейската инвестиционна банка заеми са били основно само от полза за самите банки,
на които са разпределени 15 милиарда евро и им е определен срок да намерят дружества,
които се нуждаят от тази подкрепа.

Съществува опасение, че въпреки че средствата са получени от Европейската инвестиционна
банка, търговските банки са затегнали условията за предоставяне на кредити за малките и
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средните предприятия и средствата са използвани предимно за финансиране на големи и
проспериращи дружества.

Считам, че подобна ситуация е знак за това, че в тази област има нужда от много по-строго
наблюдение и контрол на търговските банки и Европейската комисия трябва да играе
по-голяма роля, за да се предотврати неправилното усвояване на тази помощ.

Pat the Cope Gallagher (ALDE).   – (EN) Г-н председател, бих искал да приветствам
изявлението на Комисията относно прегледа на инструментите на ЕС в подкрепа на
финансирането на МСП. Пределно ясно е, че цената, а всъщност и достъпът до кредитиране,
остават единственото най-голямо предизвикателство пред сектора на МСП в Европа, а и в
моята родна страна – Ирландия.

Много жизнеспособни предприятия продължават да изпитват трудности при достъпа до
задоволителен кредит от банки. Това е неприемливо. Мога да говоря само за своята страна,
но предвид подкрепата, която секторът на МСП получава от данъкоплатците в Ирландия,
този сектор е двигателят на растежа на икономиката. Частният сектор създава работни места.
Всичко, което правим ние в Комисията, Парламента и Съвета, е да създаваме икономическа
атмосфера, която да благоприятства инвестициите, и трябва да продължим да го правим.

Радвам се, че г-н Таяни засегна въпроса за гъвкавостта и каза, че достъпът до капитал не
трябва да бъде бюрократичен, но той просто следва изявлението на председателя на
Комисията от обръщението му „За състоянието на Съюза“. Трябва отблизо да наблюдаваме
какво се случва, защото председателят каза, че благодарение на европейските дружества
бихме могли да спестяваме по 38 млрд. евро годишно. Необходимо е да гарантираме, че ще
помогнем на тези малки дружества, защото те ще допринесат за създаване на работни места
и ще намалят безработицата.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL).   – (PT) Г-н председател, положението в редица микро и
малки предприятия в много държави от Европейския съюз е критично, тъй като те бяха
най-сериозно засегнати от икономическата криза и неолибералните политики. В Португалия
десетки хиляди малки, семейни предприятия, т.е. малки и средни предприятия (МСП),
преустановяват дейността си в редица сектори – промишленост, търговия, услуги и селско
стопанство, като по този начин се увеличават безработицата и бедността.

Проблемите с банковите кредити, бюрокрацията и затрудненият достъп специално на микро
и малките предприятия до помощи от ЕС, задушават икономическото развитие на големите
области и спират растежа на заетостта. Ето защо е необходима цялостна промяна на
политиката в тези области, за да се окаже ефективна подкрепа на МСП, а финансовата система
трябва да бъде призована да осигури достъп до кредитиране за МСП, както и да се осигури
достатъчно помощ от ЕС.

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Г-н председател, Европейският съюз винаги прекалява с
възхвалата за малките и средните предприятия като движеща сила за икономиката и основен
източник на заетост особено когато работодателите не съкращават незабавно работниците
си – дори във времена на рецесия. В същото време десетилетия наред същите тези
предприятия биват затрупвани с бюрокрация и биват поставяни в неизгодна позиция, когато
става въпрос за субсидии на ЕС. На хартия стартираме инициатива след инициатива за МСП.
На практика обаче малките и средните предприятия се оказват неспособни да се доберат
до капитал благодарение на разпоредбите на Базел II, а сега и на Базел III.

Иновацията е жизнено важна за оцеляването на МСП в бъдеще. За нея обаче са необходими
средства и изследвания. Разбира се, похвално е, че МСП ще получат по-голямо внимание в

59Разисквания на Европейския съюз -BG14-02-2011



бъдеще съгласно новите правила на ЕС за процедурите за възлагане на обществени поръчки
и че ще се улесни достъпът им до финансиране за изследвания от страна на Европейския
съюз. Въпреки това е факт, че много МСП не могат да оцелеят достатъчно дълго, за да видят
резултатите от тези отдавна обсъждани мерки, тъй като ще фалират поради липса на средства.

Petru Constantin Luhan (PPE).   – (RO) Г-н председател, както знаете, в Румъния МСП са
изправени малко или много пред същите проблеми като тези в другите държави-членки
предвид спецификата и сложността на настоящия период. Все пак има аспекти относно
подобряването на възможностите за получаване на финансова подкрепа от МСП, които
произтичат предимно от достъпа до техническа помощ, насочена към оценка на финансовите
инструменти, особено на онези, посветени на повишаване на капацитета за изследвания и
развитие.

Считам за необходимо да се повиши достъпът до висококачествена информация и
конкурентни услуги. Трябва да ви припомня, че по време на пленарното заседание през
септември представителят на Европейската комисия заяви, че през 2011 г. е планирано в
интернет да се появи онлайн платформа за обучение специално за МСП. Целта й е да се
улесни достъпът на МСП до проекти за изследвания и развитие и да се използват резултатите
от тях, като се осигури достъп до безплатно онлайн обучение, персонализирана информация
и форум за общуване. Свързаното с използването на финансовите инструменти обучение
на управителите на МСП, освен че ще бъде в подкрепа на съответните процедури и ще намали
бюрокрацията, може да доведе и до постигане на много по-ефективни резултати.

Giovanni Collino (PPE).   – (IT) Г-н председател, госпожи и господа, с радост посрещнах
изказването на г-н Таяни. Той отново постави акцент върху един фактор с изключително
значение, а именно, че малките и средните предприятия са виждани и усещани като модел
за производство и следователно социален модел, тъй като те са основна градивна единица,
когато става въпрос за заетостта.

Икономическата криза, която преживяваме, не е преходна, а структурна, и е свързана с
промените в пазарите като поредно следствие от глобализацията. Малките и средните
предприятия са 99% от цялата европейска промишленост. Проектът на резолюция очертава
някои неизбежни изисквания, а именно: по-добра информация, улеснен достъп до кредити
и по-малко бюрокрация, за да се улесни достъпът до ресурсите на Европейския съюз.

Както потвърди и самият член на Комисията, има нужда от допълнително опростяване и
гъвкавост, както и от повече ресурси за иновации и изследвания. Необходимо е Европейската
комисия да разработи нови насоки, които да бъдат по-ясни и всеобхватни, за да се улесни
достъпът на малките и средните предприятия до полезна информация. Има нужда и от нова
перспектива за кредитирането. Във време на криза не е справедливо само малките и средните
предприятия да плащат, докато банковата система продължава да печели и да увеличава
приходите си.

Важно е да се гарантира, че новата рамка на Европейската комисия ще вземе предвид тези
изисквания, за да може стратегията „Европа 2020“ да бъде нещо повече от празна черупка
и всъщност да съдържа подходящи инструменти за постигане на целите, които си поставя.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D).   – (RO) Г-н председател, бих желала да подчертая, че
пречките пред развитието на МСП, създаването на работни места и иновациите в Европа все
още не са отстранени. Ето защо считам, че конкретните стратегии, мерки и планове за
действие на Европейската комисия трябва да бъдат подобрени. Двадесет и три милиона
МСП очакват положителни стъпки в области като възлагане на обществени поръчки, справяне
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със закъснели плащания, достъп до професионално обучение, подкрепа за
предприемачеството и подобрения в областта на данъчното облагане и финансирането.

Осигуряването на подкрепа за МСП и предприемачите предлага изход от финансовата криза.
Подобряването на регулациите и осигуряването на достъп до единния пазар и подобряването
на прилагането на законодателния акт за малкия бизнес трябва да бъдат приоритети както
на национално равнище, така и на равнище ЕС.

Czesław Adam Siekierski (PPE).   – (PL) Г-н председател, основното необходимо условие
за успешна политика към предприятията, включително малките и средните предприятия,
е да се гарантира правилното функциониране на вътрешния пазар. Свободното движение
на стоки означава, че всички предприятия имат достъп до по-голям брой потенциални
клиенти, въпреки че трябва да бъдат готови и за по-голяма конкуренция. Законодателството
относно единния пазар трябва да бъде актуализирано непрекъснато, за да се гарантира
равно третиране на всички предприятия в Съюза. Важно е да се наблюдава склонността на
държавите-членки да предпазват своята национална промишленост.

Всички ние казваме, че малките и средните предприятия са основата на модерните европейски
икономики, че те са важен фактор за икономическия растеж, че в сектора са заети две трети
от всички работещи хора в Съюза и че създава една трета от БВП на ЕС. Нека не забравяме,
че една трудна ситуация при МСП засяга преди всичко съдбите на хората, които работят в
тях, защото в по-голямата си част това са семейни фирми. Тези фирми фалират на по-късен
етап, така че изглежда, че повечето от тях са реагирали бавно на кризата, но това не означава,
че тя не е засегнала икономическото им състояние.

И накрая, бих искал да кажа, че за този сектор е необходима специална подкрепа, за да се
насърчи въвеждането на иновативни методи и тя трябва да дойде от Европейския съюз.

Антонио Таяни,    заместник-председател на Комисията. – (IT) Г-н председател,
разискването тази вечер, както може би вече личи от текста на проекта на резолюция,
подчерта пълното съгласие, което съществува между желанието на Парламента и Комисията
да поставят реалната икономика в центъра на икономическата политика с цел излизане от
кризата и да отделят специално внимание на малките и средните предприятия, които са
живецът на нашата икономика.

Европейската комисия е твърдо решена да се опита да превърне политическия избор в
конкретни действия и не е чиста случайност, че благодарение на подкрепата на Парламента
и Съвета приехме текста на Директивата за закъснелите плащания, която е от фундаментално
значение за малките и средните предприятия. В момента от нас зависи да призовем
държавите-членки да ускорят темпа, с който транспонират директивата в националното
законодателство (разполагат с 24 месеца от този октомври), въпреки че самият аз бих искал
държавите-членки да ускорят транспонирането на една такава директива, която има пряко
въздействие върху възможностите за връщане на непогасените задължения, за да могат тези
средства да се използват за иновации. Близо 180 млрд. евро ще бъдат пуснати в обращение
при влизане в сила на директивата.

Това обаче не е достатъчно. Що се отнася до помощта за малките и средните предприятия,
на 23 февруари Комисията ще приеме ревизирания законодателен акт, включително
единични звена за контакт за достъп до финансиране, което ще бъде едно от предложенията,
които ще представим пред държавите-членки. Освен това ще поканим всички
държави-членки и всички местни органи да номинират мистър или мис МСП.
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На 16 февруари ще назнача Daniel Calleja за заместник генерален директор на нова служба
в Европейската комисия. Той ще отговаря за наблюдението и проверката на прилагането
на законодателния акт за малкия бизнес и ще бъде лице за контакти за европейските МСП
по отношение на политиката на Комисията. В текста на законодателния акт за малкия
бизнес – който, отбележете, ще приемем на 23 февруари, всички държави-членки са
приканени да действат по същия начин, точно както ще приканим да действат и местните
общности със законодателни правомощия.

По отношение на финансирането: проблемът с достъпа до непогасените салда на длъжниците,
за които вече говорихме в контекста на Директивата за закъснелите плащания, и с достъпа
до кредитиране, необходимо или поискано от малките и средните предприятия, може да
се реши единствено чрез опит да се активират връзките между кредитните институции и
бизнеса, а също и с Европейската инвестиционна банка. Ето защо приемам твърденията на
онези, които са съгласни, че е необходимо да задълбочим тези връзки, както и да премахнем
затрудненията, които в миналото и особено по време на кризата, доведоха до забавяне на
плащанията с известните 30 млрд. евро, предназначени за малките и средните предприятия,
и които благодарение на затрудненията с трансферите към националните кредитни
институции не са били изплатени на МСП навреме.

Трябва да кажа, че на първата среща на Финансовия форум за МСП беше отделено специално
внимание на тази пречка, която важи и за Европейската инвестиционна банка, и за
националните кредитни институции. В момента се работи усилено и на следващата среща
ще бъдат внесени редица предложения за улесняване на достъпа на малките предприятия
до кредитиране.

Ние, разбира се, вече работим в посока опростяване на проблемите и ще ви дам един такъв
пример. Що се касае до регламента REACH аз поръчах да бъдат преведени на всички езици
на Европейския съюз правилата за прилагане на един регламент, които е доста технически.
Това беше силен сигнал за малките и средните предприятия, че не трябва да наемат експерти
в областта на техническия английски или химическите технологии. В интерес на истината
ние буквално отменихме регистрационната такса: постигнахме 90% намаление за регистрация
по REACH за микропредприятия и 60% намаление за малки предприятия. Това са някои
от конкретните неща, които също имат връзка с опростяването.

Разбира се, тестът за малките и средните предприятия, който се въвежда със законодателния
акт за малкия бизнес, се запазва. Ще продължим да го използваме и прилагаме стриктно.
Тестът за конкурентоспособност, познат като „проверка за годност“, който въведохме с
документа за промишлената политика, който също засяга конкурентоспособността, и
съществуващото законодателство несъмнено също ще бъдат от полза за малките и средните
предприятия. Трябва да поздравя г-н Rübig и се радвам на поканата и подкрепата на
Парламента за това, да се ангажираме с увеличаване на финансирането за следващата
Програма за конкурентоспособност и иновации (ПКИ II).

И накрая, мога да ви уверя, че съм съгласен с всичко, което беше казано. Тъй като винаги,
когато имам възможност, държа да заявя становището си относно политиката за МСП, мога
да потвърдя, че ще превърна в свой първостепенен приоритет това, да се уверя, че
бюрократичните бариери, достъпът до кредити и политиката на подкрепа за малките и
средните предприятия ще бъдат в основния дневен ред на члена на Комисията, отговорен
за промишлеността и предприемачеството през следващите няколко години, т.е. до края на
този мандат на Парламента. За мен подкрепата на Европейския парламент е от фундаментално
значение, защото, както казах в началото на моя отговор, между вас и мен съществува пълно
единомислие.
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Председател.   – Получих едно предложение за резолюция (2) , внесено съгласно член 110,
параграф 2 от Правилника за дейността.

Разискването приключи.

Гласуването ще се проведе в сряда, 16 Февруари 2011 г.

Писмени изявления (член 149)

Ioan Enciu (S&D),    в писмена форма. – (EN) В Европейския съюз е широко прието, че
МСП се нуждаят от по-добър и по-директен достъп до финансиране. Както беше подчертано
в Съобщението за 2020 г., финансовата криза сви наполовина потенциала на Европа за
растеж. Може да се каже, че въздействието й върху реалната икономическа активност в
Европа е по-голямо поради силно изразената зависимост на МСП от банкови заеми. Пътят
за излизане от кризата за МСП е свързан с допълнителна подкрепа и създаване на капиталови
пазари и малки иновативни предприятия. Създаването на Финансов форум за МСП през
миналия май е сигнал за положителен напредък към подобряване на финансовите
перспективи и бъдещата жизнеспособност на МСП в Европа. Считам, че над 1,8 млн. МСП
са се възползвали от гаранциите за заеми през 2009 г. Не трябва да забравяме, че МСП са
насъщният за европейската икономика. От решаващо значение е адекватното банково
кредитиране да се върне към нормални равнища възможно най-скоро. Европа трябва да
работи приоритетно за създаване на жизнеспособен пазар на рисков капитал.

Małgorzata Handzlik (PPE),    в писмена форма. – (PL) В резултат от кризата на финансовите
пазари достъпът на малките и средните предприятия до финансиране беше ограничен.
Новосъздадените и иновативните предприятия изпитват особени трудности при получаване
на финансова подкрепа, тъй като се счита, че дейността им е рискова. Икономическото
възстановяване в голяма степен ще зависи от възможностите за развитие, които се разкриват
пред МСП, които, в крайна сметка, са близо 99% от всички предприятия. Ето защо подкрепям
днешната инициатива за преразглеждане на инструментите на ЕС в подкрепа на
финансирането на МСП през следващия програмен период. По-конкретно трябва да се
осигури достъп до нови форми на финансиране за предприятията, работещи върху
иновативни методи. Считам също така, че опростяването на административните процедури
и съществуващите регулации ще допринесе за повишаване на ефективността при управлението
на европейските програми, създадени за МСП, както и до значителни спестявания за самите
МСП, които ще посвещават по-малко време за административни дела и повече на проектите,
по които работят.

Filip Kaczmarek (PPE),    в писмена форма. – (PL) Доволен съм от резолюцията и
разискването относно преразглеждането на инструментите на ЕС в подкрепа на
финансирането на МСП. Подкрепата за МСП е значима, защото тези фирми са важни за
настоящето и бъдещето на Европа. МСП са от ключово значение за поддържане на нашата
конкурентоспособност, за възстановяването от кризата, за създаването на нови работни
места и за увеличаването на иновациите в европейската икономика. Ние наистина трябва
да подкрепим финансирането за МСП, но Европейският съюз може и трябва също така да
предприеме и други стъпки за подпомагане на този сектор. Имам предвид, че трябва да се
намалят административните и бюрократичните тежести. МСП трябва да имат възможност
да функционират без пречки и да действат бързо. В САЩ на места стартирането на нов
бизнес отнема 10 минути. Ако искаме да използваме предприемаческия потенциал на
европейците, трябва да ги улесним, за да могат да осъществяват дейността си, и да освободим

(2) Вж. протокола.
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европейския пазар от ограниченията, които днес са знак за това, че не се възползваме от
всички възможности за развитие. МСП са икономически модел, който е много ефективен
и благоприятства социалното развитие. Повечето бедни и развиващите се страни нямат
такъв сектор или той е много слабо развит. Това е косвено доказателство за огромното
значение на този сектор за цялата икономика и за качеството на живот в отделните държави.
Благодаря ви.

Vilja Savisaar-Toomast (ALDE),    в писмена форма. – (ET) Хубаво е, че сме свидетели на
това, как Европейската комисия се справя с прегледа на ресурсите на ЕС за малките и средните
предприятия (МСП), особено с оглед на следващия програмен период. Трябва да се каже
обаче, че особено през последните две и половина години МСП се нуждаеха от допълнителна
помощ, тъй като поради рецесията много от тях имаха проблеми с ликвидността. Казано
съвсем ясно, банките отказваха да предоставят заеми на МСП или предоставяха такива при
изключително високи лихви, което допълнително влоши положението на тези предприятия.
Както в Естония, така и в Европейския съюз като цяло, МСП са 99% от всички предприятия,
а микропредприятията са 83% от всички предприятия в Естония и 92% от всички
предприятия в ЕС. Ето защо е важно да бъдат осигурени финансови средства за тях особено
в години на криза. Искрено се надявам, че и Европейският съюз, и МСП много скоро ще
обърнат кривата на икономиката във възходяща посока и че ще бъдем по-добре подготвени
за кризи в бъдеще. Сегашната икономическа криза, предшествана от финансова криза, се
задълбочи до голяма степен и от намалената ликвидност на МСП в резултат на позицията,
която банките заеха при икономическата криза. Над две трети от работещите са заети в МСП
и две трети от допълнителните приходи се създават от тези предприятия. Това не бива да
се забравя и следователно трябва да допринесем за благото на тези предприятия.

Olga Sehnalová (S&D),    в писмена форма. – (CS) ЕС подкрепя инструменти за малките
и средните предприятия (МСП) и трябва, преди всичко да бъде възможно най-гъвкав и
небюрократичен. Банките все още не са склонни да финансират по-рискови бизнес-планове,
включително новосъздадени фирми и иновативни продукти. Следователно днес достъпът
до финансиране е най-голямата пречка пред МСП. Ето защо е необходимо да укрепим
различните методи за подпомагане на микрофинансирането за дружествата и да осигурим
по-добра координация и взаимовръзка между вече съществуващите програми. Сложността
и изразходваните средства и време обаче, както и прекомерните административни изисквания
във връзка с относително малките суми също затрудняват достъпа до ресурси. Считам също
така, че е важно да се повиши общото равнище на осведоменост относно съществуващите
възможности и инструменти за подпомагане на МСП в ЕС.

17. Прилагането на стратегията на ЕС за региона на река Дунав (разискване)

Председател.   – Следващата точка е разискването относно

– въпроса, изискващ устен отговор (O-0029/2011), зададен от Silvia-Adriana Ţicău,
Constanze Angela Krehl, Hannes Swoboda, Adrian Severin, Ивайло Калфин, Karin
Kadenbach, Olga Sehnalová, Rovana Plumb, Csaba Sándor Tabajdi, Евгени Кирилов,
Katarína Neveďalová, Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu, Ioan Mircea Paşcu,
George Sabin Cutaş, Britta Thomsen, Corina Creţu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ioan Enciu,
Cătălin Sorin Ivan, Mario Pirillo, Kinga Göncz, Marc Tarabella, Françoise Castex, Victor
Boştinaru, Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Jo Leinen, Michael Cashman, Brian
Simpson, Saïd El Khadraoui, Thijs Berman, Eider Gardiazábal Rubial, Ismail Ertug, Edit
Herczog, от името на групата S&D; Michael Theurer, Владко Тодоров Панайотов, Renate
Weber, Sophia in ’t Veld, Jan Mulder, Gesine Meissner, Jorgo Chatzimarkakis, Catherine
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Bearder, Viktor Uspaskich, Wolf Klinz, Nadja Hirsch, Cristian Silviu Buşoi, Giommaria
Uggias, Ramona Nicole Mănescu, Adina-Ioana Vălean, Hannu Takkula, Jürgen Creutzmann,
Alexander Alvaro, Holger Krahmer, от името на групата ALDE; Reinhard Bütikofer, Michael
Cramer, Eva Lichtenberger, Barbara Lochbihler, Heide Rühle, Elisabeth Schroedter, Isabelle
Durant, от името на групата Verts/ALE; Peter van Dalen, Oldřich Vlasák, от името на групата
ECR, към Комисията относно прилагането на стратегията на ЕС за региона на река Дунав
(B7-0013/2011);

– въпроса, изискващ устен отговор (O-0014/2011), зададен от Tamás Deutsch, Lambert
van Nistelrooij, Danuta Maria Hübner, Marian-Jean Marinescu, Iosif Matula, Андрей Ковачев,
János Áder, Zoltán Bagó, Kinga Gál, Béla Glattfelder, András Gyürk, Ágnes Hankiss, Lívia
Járóka, Ádám Kósa, Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz, György Schöpflin, László Surján, József
Szájer, Edit Bauer, Alajos Mészáros, Csaba Sógor, László Tőkés, Iuliu Winkler, Elisabeth
Jeggle, от името на групата PPE, към Комисията относно стратегията на ЕС за региона на
река Дунав (B7-0011/2011).

Silvia-Adriana Ţicău,    автор. – (RO) Г-н председател, Комисията публикува стратегията
на Европейския съюз за региона на река Дунав и свързания с нея план за действие, които
трябва да бъдат приети от Европейския съвет по време на унгарското председателство на
Европейския съюз на 8 декември 2010 г.

Европейският парламент спомогна за изготвянето на стратегията чрез резолюцията си от
20 януари 2010 г. и дейността на своя Дунавски форум, и ще продължи да бъде активен
партньор по отношение на нейното изпълнение и актуализиране.

Стратегията на Европейския съюз за региона на река Дунав е резултат от широкообхватни
консултации с участието на местни, регионални и национални органи, както и на
представители на гражданското общество, академичната общност и бизнеса. Те ще играят
още по-значима роля в процеса на прилагането й. Стратегията потвърждава важността на
мобилността и интермодалността, както и на необходимостта да се инвестира за подобряване
на плаването и междусистемните връзки, за развитие на пристанища за комбиниран
транспорт и за използване на новите технологии, за да бъде река Дунав по-чиста и да се
спомогне по-бързо да се премахнат пречките пред свободното движение на кораби.

Завършването на проектите за трансевропейска транспортна мрежа (TEN-T), свързани с
региона на река Дунав, развитието на туризма и енергийната инфраструктура,
предотвратяването и борбата с природните бедствия и въздействието на изменението на
климата, както и културният и академичен обмен, ще донесат ползи за региона. Като се
имат предвид сложните екосистеми и биологичното разнообразие в региона на река Дунав,
от съществено значение е, в съответствие със Съвместното становище относно вътрешното
плаване и устойчивостта на околната среда в басейна на река Дунав, да са налице интегрирани
екипи по проекти и решения в полза на всички страни както за подобряване на плаването,
така и за осигуряване на защита на околната среда.

Приветстваме назначаването на координатори на приоритетните области на 3 февруари и
искаме от тях да се разработят работни програми и да се определят необходимите финансови
средства, както и да се подобри сътрудничеството между държавите и регионите, така че
да можем незабавно да преминем към изпълнение на стратегията. Държавите-членки могат
да преразгледат оперативните си програми и да отделят средство за приоритетни проекти,
свързани с региона на река Дунав. Също така, разпоредбите за бъдещата многогодишна
финансова рамка трябва да включват конкретни разпоредби за макро-регионалните
стратегии.
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Бих искала да приключва, г-н председател, като заявя, че предвид връзката между Черно
море и Северно море чрез реките Рейн, Майн и Дунав настояваме стратегията на Европейския
съюз за региона на река Дунав да бъде разширена и да включва и региона на Черно море.

Ramona Nicole Mănescu,    автор. – (RO) Г-н председател, стратегията на Европейския
съюз за региона на река Дунав е интегрирана стратегия, която ще свърже различни
европейски политики с акцент върху основните проблеми, които засягат целия макрорегион.
Целта на участието на групата на Алианса на либералите и демократите за Европа е да се
подобри превоза на товари чрез разширяване на плавателния канал, развитие на градовете
по поречието на река Дунав чрез увеличение на капацитета на пристанищата и изграждане
на необходимите терминали и адекватна инфраструктура в подкрепа на комбинирания
транспорт, и не на последно място насърчаване на достъпа на малките и средни предприятия
до европейските фондове.

Бих искала да подчертая доста специфичната взаимозависимост на държавите в региона на
река Дунав и значението на инвестициите не само в областта на информационните и
телекомуникационни технологии (ИКТ), но и за развитието на малките и средни предприятия
и техните научноизследователски отдели с цел да се гарантира устойчиво развитие и
ефективност и да се насърчи растежа на „зелената“ икономика. Ако искаме да постигнем
икономически растеж и да се създадат работни места в държавите-членки, граничещи с
река Дунав, трябва да осигурим условията за успешното изпълнение на тази стратегия не
само чрез участието на местните органи, но и чрез публично-частни партньорства.

Държавите-членки трябва да определят приоритетни области за развитие и да изготвят
съответните проекти в разумен срок, като се уверят, че представляват интегрирани проекти,
насочени към всички налични европейски фондове и най-вече възможностите за регионално
сътрудничество. В този контекст смятам, че е от съществено значение да знаем точно какъв
е планът за действие на Европейската комисия за изпълнение на стратегията, както и модела
на управление, приет с тази цел.

Elisabeth Schroedter,    автор. – (DE) Г-н председател, г-н член на Комисията, госпожи
и господа, една цялостна стратегия за региона на река Дунав, която обединява всички
засегнати региони, тяхното население и държавите-членки представлява голям напредък
и предлага огромен потенциал за устойчиво развитие за целия крайречен регион.
Икономическите и екологични аспекти могат да бъдат балансирани по един рационален
начин, който да посочи пътя за бъдещето. Социалните проблеми могат да бъдат разрешени
съвместно. Биологичното и културно разнообразие на целия район по поречието на реката
може успешно да бъде предложено на пазара в общи туристически проекти. Най-важното
обаче е, че едно такова сътрудничество трябва преди всичко да има за цел предотвратяване
на разрушителни наводнения. Всички добре си спомняме годините, когато на много места
в региона положението беше тревожно. Ето защо е важно регионите както по горното, така
и по долното течение на реката да си сътрудничат посредством обща стратегия за региона
на река Дунав в рамките на Европейския съюз с цел да се запази естественият характер на
реката.

С това не искам да кажа, че не трябва да се обръща внимание на иновациите и напредъка.
В крайна сметка е възможно да се поучим от грешките от миналото, а не да ги повтаряме.
Ето защо корабите трябва да бъдат приспособени към реката, а не обратното. Тук е налице
огромна възможност, защото разполагаме с техническата експертиза и потенциалът в региона
е огромен. Това може да доведе до огромни иновации и световна маркетингова стратегия
за целия регион на реката.
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В този контекст също така ми се струва важно, че Европейският парламент трябва да коригира
една точка от предложението на Комисията в резолюцията: подобно на региона на Балтийско
море, вече съществува важно международно споразумение за съвместно сътрудничество по
речни въпроси; това споразумение представлява консенсус и е довело до общо изявление,
което позволява опазването на реката, като същевременно дава възможност за развитието
й като транспортен маршрут за кораби. Много е важно Комисията да не отива по-далеч от
това.

За да може да се случи това са необходими независими експерти и най-вече прозрачност.
Опитът в района на Балтийско море показа, че прозрачността и участието на местните
жители играят ключова роля, за да се гарантира, че мерките в крайречния район се ползват
с широка подкрепа, че вършим работата си, като вземаме предвид бъдещите поколения,
както и че този подход на сътрудничество е успешен.

Има много смисъл да се използват наличните фондове и да се прецени дали всички
първоначално планирани мерки са били правилни и какви коригиращи мерки могат да се
предприемат в интерес на рационално, екологично и икономическо балансирано
сътрудничество и развитие в целия регион на река Дунав.

Oldřich Vlasák,    автор. – (CS) Г-н председател, макрорегионалните стратегии са преди
всичко политически инструмент, който представлява една от възможните форми на
регионално сътрудничество. Те трябва да служат като инструмент за ефективно използване
на съществуващите инициативи, програми, финансови инструменти, платформи за
сътрудничество и институции. Макрорегионалните стратегии също така трябва да
предоставят рамка за по-доброто функциониране на Съюза и вътрешния пазар, както и
платформа за корпоративни мрежи. Те трябва да спомагат за рационализирането и
по-доброто структуриране на достъпа до търговете, което е въпрос, пред който са изправени
по-големите трансгранични географски единици в Европа. Както търговете, така и
инструментите обаче трябва да бъдат ясно определени.

От гледна точка на нашата група, групата на Европейските консерватори и реформисти, от
съществено значение е идеята за макрорегионалните стратегии на равнището на Европейския
съюз да бъде решена по един структуриран и систематичен начин по отношение на другите
политики. Ето защо е желателно да се избере стратегически подход към тези въпроси,
особено по отношение на броя на стратегиите, както и на концентрацията и естеството на
проектите и администрацията.

Подкрепяме идеята за макрорегионалните стратегии, включително тази за река Дунав, при
условие че Съветът ще продължи да спазва одобрените принципи („трите неутралности“):
бюджетна и финансова неутралност, законодателна неутралност и институционална
неутралност.

Ролята и бъдещето на макрорегионалните стратегии могат да са свързани с разискването за
бъдещата употреба на европейските фондове, въпреки че според нас не е необходимо
днешното разискване да преминава в дискусия за бъдещата архитектура на политиката на
сближаване и очакването на евентуални финансови средства, определени за отделните
държави в следващата финансова перспектива. Макрорегионалните стратегии не трябва да
оказват влияние върху бъдещата архитектура на политиката на сближаване, с изключение
на наднационалното сътрудничество, или върху финансовите средства за отделни цели.

Tamás Deutsch,    автор. – (HU) Г-н председател, г-н член на Комисията, госпожи и господа,
за какво точно става дума, когато говорим за европейската дунавска стратегия и споменаваме
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региона на река Дунав? Този регион свързва 14 европейски държави и 115 милиона
европейски граждани. Може би няма да е преувеличено да се каже, че европейската стратегия
за река Дунав е стратегията на бъдещето; не само бъдещото на Централна Европа, вероятно
не дори бъдещото на Европейския съюз, а бъдещето на Европа в по-широк смисъл. Тя не
само обръща поглед назад, не само се стреми да разреши проблемите, които донесохме с
нас от миналото, а се стреми да създаде рецепта за сътрудничество, което може да се справи
с предизвикателствата на бъдещето. При разработването на стратегията за региона на река
Дунав ползвахме метод, използван за последно много отдавна, чрез който може би наистина
успяхме да сближим Европейския съюз, инициативата на Европейския съюз и европейските
граждани, защото на Комисията отне твърде дълго време да разработи концепцията си,
която обяви през декември миналата година, като изслуша и разгледа становищата на
изключително голям брой заинтересовани страни.

Също така друг особено важен въпрос е, че държавите и областите на региона на река Дунав,
хората, които живеят тук, бяха сериозно засегнати от кризата, икономическата и финансова
криза, така че стратегията за региона на река Дунав трябва да бъде стратегия на
възстановяване от кризата, в основата на която да е увеличаването на заетостта. Смятам, че
всички ние тук в Европейския парламент можем да приветстваме подхода на настоящото
унгарско председателство на Европейския съвет, за което стратегията за един развиващ се,
все по-проспериращ Дунавски регион, от една страна, и стратегията за един обитаем Дунавски
регион, от друга, са от изключително значение. От тази гледна точка, от съществено значение
за реализиране на стратегията за сътрудничество е да разполагаме с европейските фондове,
които все още не са били използвани от държавите-членки, участващи в стратегията за
региона на река Дунав, за изпълнението на тяхната политика на сближаване.

Йоханес Хаан,    член на Комисията. – (DE) Г-н председател, Комисията е много
ентусиазирана. Ето защо бяхме толкова доволни да поемем задачата за изготвяне на стратегия
със съответните региони и държави-членки. Представихме проект с цел значително да се
увеличи сътрудничеството между регионите и държавите-членки и да се подобри жизнения
стандарт. Налице е широк консенсус във връзка с приоритетите на стратегията, а именно
мобилността, околната среда и нейното подобряване, както и повишаване на
благосъстоянието.

Много съм доволен, че Парламентът многократно одобри и подкрепи интегрирания подход,
възприет в тази нова макрорегионална стратегия. Както показва и стратегията за региона
на Балтийско море, активното участие на всички участници е жизнено важно — от местно,
национално и регионално равнище до европейско равнище. Гражданското общество, бизнес
общността и т.н. обаче трябва да изиграят своята роля. Това, изглежда, е случаят с региона
на река Дунав. Това, което е необходимо, е действително устойчиво развитие. Така например,
три от единадесетте приоритетни области са свързани с подобряване на качеството на водата,
опазването на природата и въпроса с управлението на риска и екологично устойчиви мерки
за предотвратяване на наводненията не само на река Дунав, но и на нейните притоци.

Изправени сме пред невероятна възможност тук. Нека не забравяме, че река Дунав несъмнено
е най-международната река в света. Реката преминава през десет държави. Няма друга река
в целия свят с толкова много граничещи държави по поречието й. Поради тази причина е
много важно да използваме възможностите за институционално сътрудничество и за
създаване на нови институции – особено с оглед на факта, че тази макрорегионална стратегия
включва осем държави-членки на Европейския съюз и шест държави извън Съюза.
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Нека се спра на финансирането: важното тук е, че трябва да се използват вече наличните
средства. Има много възможности за това в действащото програмно планиране. Въпросът
е да се свържат оперативните програми по един интелигентен начин, така че да може да се
работи паралелно по определени проекти, които могат да се изпълнят само на
трансрегионално ниво. В много дискусии, били те многостранни или двустранни, казвам
на хората, че трябва вече да започнат своята подготовка за следващия кръг на подаване на
заявления за финансиране, като разгледат кои проекти могат да бъдат изпълнени на общ
принцип и какви финансови средства може да са необходими.

Въпросът е също така да се използват съществуващите допълнителни средства в региона
като 30-те млрд. евро от Европейската инвестиционна банка за три години. Сигурен съм,
че все още ще можем да разгледаме един или два конкретни въпроса пряко днес. От страна
на Комисията, ще наблюдаваме и подкрепяме стратегията, която се разви отдолу нагоре.
Ще се свика група на високо равнище от всички държави-членки, на която ще бъдат
представяни редовни отчети за напредъка. Ще има последващи конференции, доклади и
т.н. Преди всичко, ще има план за действие с конкретни мерки и срокове и е важно тези
въпроси да бъдат подкрепени.

И накрая, бих искал да ви призова в качеството ви на местни представители да гарантирате,
че вече разгледаните, оценени и одобрени днес мерки наистина ще бъдат изпълнени, така
че всички наши общи намерения действително да дадат резултат.

Marian-Jean Marinescu,    от името на групата PPE. – (RO) Г-н председател, групата на
Европейската народна партия (Християндемократи) приветства изготвения от Комисията
документ и ще даде одобрението си по време на унгарското председателство. Смятаме, че
в общи линии има три предпоставки за ефективно изпълнение на стратегията: списък с
приоритети и общи проекти, координация на равнището на Комисията и подходящо
финансиране, така че да можем да постигнем желаната от всички нас цел.

Защо да се включва списък с приоритети? Причината е, че този списък трябва да се предостави
на всички засегнати държави, списък с проекти, които ще бъдат съвместно изпълнени, по
едно и също време, което ще спомогне за подобряване на икономическото развитие на
региона, а оттам и ще го направи по-привлекателен. Всички партньори трябва да изпълнят
тези ясно определени проекти, които ще имат набор от общи приоритети и ще бъдат
приложени едновременно от всички заинтересовани страни. Следващата точка е
координацията. Опитът на Европейския съюз със стратегията за региона на Балтийско море
предостави доказателство за необходимостта от адекватна рамка на равнището на
Европейския съюз с цел да се гарантира съгласуваността на стратегията. Рамката за
координация не трябва да засяга регионалните и местните отговорности, а да гарантира
изпълнението на съответните приоритети.

Вярно е, че не са необходими повече средства, нови институции или ново законодателство.
Необходима е обаче стратегия, която ще се основава на общ списък с приоритети, добра
координация и ефективно финансиране. Този план трябва да бъде приложен и вече
заделените средства в структурните програми трябва да бъдат допълнени както от страна
на участващите държави, така и чрез възможността от преразпределение на неизползвани
средства от други сегменти.

Г-н член на Комисията, Вие предложихте договор за бъдещата политика на сближаване.
Може би бихте могли да повторите това упражнение и за изпълнението на стратегията за
река Дунав.
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Csaba Sándor Tabajdi,    от името на групата S&D. – (HU) Г-н председател, имаме късмет,
че г-н Хаан е членът на Комисията, отговарящ по тези въпроси. Той също е от дунавска
държава и със сигурност унгарското председателство и Европейската комисия ги очаква
много работа, за да се хармонизират 11-те области на политиката. Има прекалено много
приоритети, г-н член на Комисията и членове на Парламента. Как ще бъде възможно да се
постигне баланс и хармонизация между различните приоритети? Казвам това не от съмнение,
защото и аз бих искал стратегията да бъде успешна, а най-хубавото нещо в тази стратегия
е, че тя насърчава и принуждава държавите в региона на река Дунав да си сътрудничат в
области, където това се е налагало често. В същото време е спорно как понякога
противоречащи си цели от дунавската стратегия като качеството на водите, подобряването
на състоянието на околната среда, корабоплаването, потреблението на енергия или
екотуризма, могат да бъдат хармонизирани. Поради тази причина Комисията е изправена
пред огромен обем работа, за да се създаде хармония между 11-те държави и 11-те политики
след приемането през юни.

Филиз Хакъева Хюсменова,    от името на групата ALDE . – Стратегията за Дунавския
регион предстои да бъде одобрена от Съвета на министрите през април, което ще е сигнал
към широката общественост, че няма пречки за старта на нейното изпълнение.

На практика обаче пред държавите-членки и нечленки от региона стоят множество
предизвикателства, свързани с реалното изпълнение и координиране не само по
приоритетите, но и по механизмите за финансиране, за възлагането, отчитането и контрола
на изпълнението. Това се отнася особено за големи трансгранични инфраструктурни проекти.

Смятам, че Комисията трябва да разгледа с внимание въпроса за мониторинга на проектите,
които се изпълняват по Дунавската стратегия, не само по отношение на финансовата
дисциплина, но също и по спазване на срокове, договорености и качество на постигнатите
резултати. Трябва да бъдат установени ясни отговорности относно това кой, как и кога
наблюдава изпълнението на ангажиментите, респективно как се докладва за проблеми,
техния анализ за решаване.

Още един съществен въпрос е комуникацията и популяризирането на резултатите, постигнати
по време на изпълнението на стратегията. Прозрачността и достъпът до информация за хода
на проектите е от изключителна важност, както за обективното протичане на
административните процеси вътре между координаторите и изпълнителите на проекти,
така и за гражданите на Европейския съюз.

Преди създаването на стратегията ние проведохме широки дискусии и консултации по
въпроси, които касаят приоритетите и реалните проекти по стратегията. Това повиши
заинтересоваността на европейските граждани. Как те ще се информират за напредъка на
стратегията или липсата на такъв, какъв ще е механизмът за обществен контрол? Това е
въпрос, който очаква отговор и на европейски ниво.

Ето защо считам, че дебатите и информационните кампании трябва да бъдат продължени,
за да може да се поддържа обществената ангажираност към този амбициозен европейски
проект, който всички бихме искали да видим осъществен.

Barbara Lochbihler,    от името на групата Verts/ALE. – (DE) Г-н председател, важно е
изготвянето на стратегията да бъде открит процес и да не се позволява на малък брой
влиятелни страни да диктуват резултата. Това означава, че трябва да намерим и решения
за противоречащи си интереси. Не е възможно да се съгласуват всички форми на развитие
за водните пътища с цел да се опази уникалното природно наследство на региона на река
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Дунав. Въпросът трябва да бъде да се използват техническите възможности, с които
разполагаме, и да приспособим корабите към реката, а не обратното.

Тук имам предвид река Дунав, защото тя тече свободно през Бавария. Смятам, че трябва да
отправим сериозни критики към факта, че съобщението на Комисията не се стреми да следва
пътя на технически възможното и най-екологично съвместимото. Противно на препоръките
към днешна дата, Комисията сега се ангажира с развитие, което ще позволи на плавателни
съдове от тип 4B целогодишно да плават по реката до 2015 г. Неизбежно ще се стигне до
конфликт, въпреки че това няма да е необходимо, ако се достигне до консенсус за това как
да се използват наличните технически възможности, като същевременно се опазват
природните места за отдих. Това предварително решение трябва да се оттегли на всяка цена.

И накрая, също така бих призовала стратегията на Европейския съюз за интеграцията на
ромите да бъде свързана със стратегията за региона на река Дунав. Това трябва да бъде
отразено и в резолюцията на Парламента.

Jaroslav Paška,    от името на групата EFD. – (SK) Г-н председател, в края на миналата
година Европейската комисия представи съобщение – план за действие на стратегията на
Европейския съюз за региона на река Дунав. В част 2,1 от съобщението става дума за
предизвикателствата и възможностите, които един общ, координиран подход на засегнатите
държави може да доведе до развитието на региона.

Една от тях е използването на дунавския воден път за ефективен и екологичен транспорт
на стоки. Знаем, че настоящият капацитет за транспорт на реката е далеч под това, което
може да бъде. Във връзка с изграждането на широка железопътна линия за превоз на стоки
от Владивосток през цяла Азия, региона на Каспийско море, Русия, Украйна и чак до
пристанището на Виена в близост до Братислава обаче значението на дунавския воден път
със сигурност ще се увеличи рязко. Ето защо според мен, в интерес на съживяване и
увеличаване на икономическия растеж в региона, е необходимо отново да се разгледат
планираните проекти за екологична водна инфраструктура, които ще дадат възможност не
само да се намалят рисковете и последиците от наводнения, но и да се подобри
корабоплаването по реката, като същевременно се произвежда евтина, чиста електроенергия
от възобновяеми източници. За такъв вид инфраструктура със сигурност си заслужава и да
се усвоят съществуващите неизползвани средства, особено от Кохезионния фонд, ако може
да се намери подходящ механизъм за това.

Lambert van Nistelrooij (PPE).   – (NL) Г-н председател, добре е, че ускоряваме стратегията
за региона на река Дунав. Налице са сериозни проблеми, знаем това, екологични проблеми,
свлачища, качество на водата и – което е по-важно – не използваме напълно потенциала,
който предлага тази област на гражданите и предприятията.

Като нидерландски член на Парламента знам, че имахме подобен подход към река Рейн.
Подобренията на качеството на водата, функционирането на транспорта и туризма и селското
стопанство вървят ръка за ръка. След като конфронтацията не дава резултат, един интегриран
подход може наистина да помогне.

Да се спрем и на правното основание. В Договора се предвижда правно основание за
по-голямо териториално сближаване. Този нов член предлага възможност за добро
сътрудничество между и отвъд границите на четиринадесетте участващи държави-членки.
Инструментите, цел 3 от политиката на сближаване, предлагат отлично основание, защото
обхващат общинските райони, дружествата и гражданите. Групата на Европейската народна
партия (Християндемократи) казва „да“ на тази стратегия. При тези три условия, както
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членът на Комисията току-що заяви: няма нови структури, няма нови законодателни рамки
и няма нови отделни фондове. Въпреки това „да“ на използването на наличните средства и
„да“ на средствата на Европейската инвестиционна банка.

Макрорегионите, които все още са на експериментален етап, не трябва да усложняват
администрацията в Европа. Не, регионът, самата държава-членка, ще продължи да бъде
отправната точка и тези пари и тези инструменти ще бъдат усвоени по-ефективно. Тогава
според мен ще бъдем в състояние да работим ефективно по тези програми за действия, които
предлагат консултации и помощ и които се подкрепят от Европейската комисия.

При тези условия в момента постигаме напредък по отношение на Балтийско море. Това
функционира безпроблемно — сега река Дунав скоро Атлантическото крайбрежие.

Тази сутрин говорих със „Schuttevaer“, нидерландско сдружение на капитаните; според
тях 10% от транспорта по река Рейн идва от река Дунав. Можем лесно да увеличим този
процент, ако използваме по-ефективно този широк воден път между Северно и Черно море.
Това ще е от полза както за Изтока, така и за Запада.

Евгени Кирилов (S&D).   – (EN) Г-н председател, Дунавската стратегия трябва да се
превърне в непрекъснат процес и в инструмент за координация между партньори, които са
изправени пред сходни предизвикателства. Тя трябва да подобри изпълнението на общите
цели и да помогне на нашите граждани, които живеят по поречието на тази важна европейска
артерия, която, както вече беше споменато, беше сериозно засегната от настоящата криза,
да усетят въздействието й.

От съществено значение е Дунавската стратегия да се основава на подход „отдолу-нагоре“.
Това партньорство трябва да бъде проследено в бъдещото развитие на програмните документи
на политиката на сближаване. Активното участие на местните и регионални заинтересовани
страни е гаранция, че те признават за свои приоритети действията и проектите, включени
в стратегията. С това имам предвид реална собственост на процеса. Готовността на дунавските
региони да отделят средства от собствените си програми за общи проекти е предпоставка
за успешното постигане на целите им, но те също така трябва и да засилят координацията
на съществуващите трансгранични програми. Това е единственият начин, по който
стратегията може да се превърне в добър пример за междурегионално сътрудничество.

Olga Sehnalová (S&D).   – (CS) Г-н председател, Дунавската стратегия е втората
макрорегионална стратегия в подкрепа на териториалното сътрудничество, където са налице
общи характеристики и съвместни предизвикателства.

Ние със сигурност споделяме мнението, че основната цел е да се гарантира устойчиво
развитие, работни места и просперитет в региона на река Дунав. Също така трябва в
максимална степен да се използват съществуващите инструменти и политики. Ето защо аз
напълно подкрепям така наречения принцип на трите „не“-та – без ненужна бюрокрация,
без нови институции и без нови или допълнителни средства. В същото време обаче за
Комисията възниква един конкретен въпрос относно тези цели. Как може да се гарантира,
че стратегията се изпълнява правилно при тези условия?

Регионалните и общински органи, в сътрудничество с доброволческия сектор, трябва да
изиграят особено важна роля в рамката на принципа на субсидиарност. Тези органи трябва
да си сътрудничат ефективно и дейностите им трябва да се наблюдават и оценяват от
Комисията. Изпълнението трябва да бъде регулирано чрез план за действие на Комисията.
Комисията обаче изготвя ли съкратен и по-лесно разбираем вариант на този документ, който
ще представи основните практически предимства на стратегията директно на гражданите
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и на местните и регионални органи? Един последен въпрос: каква връзка може да има между
Дунавската стратегия и новата финансова рамка за 2014-2020 г.? Има ли припокриване?

Karin Kadenbach (S&D).   – (DE) Г-н председател, г-н член на Комисията, бих искала да
изкажа искрената си благодарност на Вас и една от забележките Ви, че „Комисията е много
ентусиазирана“.

Стратегията за региона на река Дунав действително е процес „отдолу-нагоре“. Независимо
в коя държава-членка, но особено в общностите по поречието на река Дунав, навсякъде се
споделя мнението, че тази стратегия е от съществено значение.

Ако се вслушаме в днешните обсъждания, става ясно какви са най-големите страхове.
Сътрудничеството в културната сфера не е голям проблем – това е нещо, което ще работи.
Дунавският регион има голям опит в сферата на културното сътрудничество. Страховете се
отнасят до устойчивостта и заплахата за самия Дунав.

Днес чухме, че река Дунав трябва да се развие като транспортен маршрут, защото ние – тук
говоря и в качеството си на член на комисията по околна среда, обществено здраве и
безопасност на храните – наистина считаме това за алтернативен начин ако не да намалим
емисиите от въглероден двуокис, то поне да не го увеличаваме. Ние обаче признаваме
голямата заплаха за река Дунав като цяло.

Ако разглеждаме река Дунав и притоците й като една голяма екосистема, тогава виждаме,
че стратегията за региона на река Дунав представлява голяма възможност, въпреки че, от
друга страна, изисква голяма далновидност по отношение на начина, по който се изготвя.

Налице са призиви за повече средства и наистина ще се изисква финансова подкрепа. Вие
и Комисията, както и от Парламента, обаче ще трябва да гарантирате, че всички отделени
средства действително ще спомогнат да се гарантира, че екосистемата, която се състои от
река Дунав, нейните притоци, горите, сухите ливади и мочурите, ще бъде запазена за в
бъдеще. Това е основно изискване, ако Европа иска да се развива.

Стратегията за региона на река Дунав наистина предлага възможност за инвестиции в
екологична енергия и за постигане на устойчивост „отдолу-нагоре“. Вече имаме възможност
да използваме ентусиазма на населението, заинтересованите страни и другите отговорни
лица. Заедно трябва да се възползваме максимално от тази възможност, защото тук можем
да дадем отличен пример.

Ивайло Калфин (S&D). -   Още от самото начало Дунавската стратегия трябва да даде
конкретни резултати, които да са видими и убедителни за гражданите от дунавските страни.

Има много идеи в страните по река Дунав, но са важни приоритетите, с които ще започне
стратегията. Проекти за изграждане на общи туристически маршрути, за развитие на
транспорта, екологията и контактите между университетите могат да бъдат видими и да
дадат облика на Дунавската стратегия.

Бих искал специално да отбележа необходимостта от активно включване на структурите
на гражданското общество още в самото начало на изпълнението на стратегията. Тя ще бъде
успешна тогава, когато гражданите по течението на Дунав усетят, че има конкретни форми,
в които те могат да се включат в сътрудничеството.

В този смисъл бих искал да призова както Комисията, така и колегите от Европейския
парламент от страните по река Дунав, да съдействаме за откриването на информационни
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офиси и да подпомогнем специално неправителствените организации, общините и
университетите да реализират конкретни проекти.

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Г-н председател, Дунавската стратегия ще представлява
само празни приказки, ако не се приложи заедно с финансиране. Тази вечер обсъждаме и
този въпрос.

От друга страна обаче, е добре, че комбинираният транспорт е един от основните акценти.
Така например знам, че речните пристанища по река Дунав, както във Виена, така и в
Братислава, след като бъдат модернизирани, ще допринесат значително за областта на
комбинирания транспорт, като ще се гарантира, че не всичко се превозва само чрез камиони,
защото това, разбира се, вреди на околната среда. Неотдавнашната конференция за дунавската
стратегия в Братислава, на която присъства словашкият заместник министър председател
и министър на транспорта Ян Фигел, очерта основните тенденции и участието на всички
държави на река Дунав, които са включени в стратегията. Въпросите за околната среда,
чистотата на подземните води, както и предотвратяването на природни бедствия и
екологични катастрофи, са все теми, които трябва да бъдат включени по един разумен начин.
Според мен стратегията няма да има влияние върху бъдещото разпределение на структурните
фондове за други региони.

George Sabin Cutaş (S&D).   – (RO) Г-н председател, присъединяванията през 2004 г. и
2007 г. ни позволиха да говорим за Дунавския регион като област в Европейския съюз. В
резултат на това, след искането на Европейския съвет през юни 2009 г., Комисията изготви
стратегията за региона на река Дунав. Бих искал да поздравя отделеното от документа
внимание на 11 ключови области, които, при условие че бъдат приложени правилно, ще
доведат до постигане на устойчиво развитие и създаване на работни места и сигурност в
региона. Смятам, че едно от условията за гарантиране на успеха на стратегията е да се
преодолее бездействието на различните региони чрез усилено финансово и институционално
сътрудничество и чрез осигуряване на по-добър достъп до съществуващите средства на
регионално равнище.

Не на последно място, един фактор, който може да изиграе важна роля за успеха на
стратегията, е енергетиката, Фрагментирането на енергийните пазари води до високи цени
и липса на реална конкуренция. Ето защо призовавам за диверсификация на доставките
чрез междусистемни връзки и истински регионални пазари, които могат да гарантират
по-висока енергийна сигурност.

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Г-н председател, г-н член на Комисията, стратегията за
региона на река Дунав има за цел, наред с други неща, да насърчи дългосрочното
сътрудничеството, за да се подобри транспортната мрежа и инфраструктура за по-голямо
опазване на околната среда. Това със сигурност ще включва пречиствателни станции и
проекти за насърчаване на екологичните технологии и биологичното разнообразие. Това е
нещо добро.

И все пак, това, което според мен липсва от точката за околната среда, г-н член на Комисията,
е въпросът за безопасността на околната среда в контекста на ядрената енергия. В крайна
сметка, някои от най-спорните атомни електроцентрали в Европа – „Моховце“, „Темелин“,
„Белене“ – се намират в Дунавския регион и до голяма степен методите на изграждане,
използвани там, са още от съветския период, така че електроцентралите имат някои сериозни
и опасни недостатъци. Въпреки сериозните международни последици на политиката на
ненамеса в областта на ядрената енергетика, не се обръща достатъчно внимание на
прилежащите райони на съседните държави, които не са включени в екологичните оценки
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в необходимата степен. За съжаление, това води до напрежение между съседните държави
и региони по отношение на политиката за околната среда. Смятам, че стратегията за региона
на река Дунав ще предостави отлично основа за разрешаването на тези въпроси.

Alajos Mészáros (PPE).   – (HU) Г-н председател, когато в детството ми плувах в Дунава,
винаги излизах покрит с нефт и миризмата му, така че се надявам, че това ще се промени в
бъдеще. Днес ситуацията е напълно различна и в бъдеще, когато дунавската стратегия
постигне успех, аз смятам и се надявам, че чрез пречистването на река Дунав различията
между регионите също ще изчезнат постепенно. Съжалявам, че няма отделна финансова
рамка и че беше сложена при политиката на сближаване, което иначе е съвсем правилно,
защото ако вървите по поречието на река Дунав, ще видите ужасно големите разлики, които
съществуват между различните региони. Друга причина, поради която стратегията е добра,
е защото река Дунав свързва старите и новите държави-членки, и това ни вдъхновява да
хомогенизираме тези региони и да ги поведем към развитие. Макрорегионът на балтийските
държави е много добър пример за нас, като можем да транспонираме множество
положителни импулси на практика въз основа на техния опит, по-специално по въпросите
на околната среда.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D).   – (RO) Г-н председател, стратегията на Европейския
съюз за региона на река Дунав, изготвена въз основа на модела на стратегията за Балтийско
море, предлага средство за координация на политиките на Европейския съюз в голям брой
области. Тази стратегия ще трябва да отговори на предизвикателствата, пред които са
изправени държавите в региона: икономически и социални различия между различните
региони в държавите, граничещи с река Дунав, увеличаването на корабоплаването,
изменението на климата, културното разнообразие и въпросите в областта на околната
среда и биологичното разнообразие.

В тази връзка смятам, че стратегията на Европейския съюз за региона на река Дунав ще
предостави постоянна платформа за диалог между държавите-членки на Европейския съюз
и държавите извън Съюза, както и инструменти за постигане на дългосрочни ползи на
национално, регионално и местно равнище. Искаме подходяща стратегия, която се основава
на нови технологии, иновации и инвестиции и която след като бъде приложена, в крайна
сметка ще подобри качеството на живот за всички европейски граждани в региона на река
Дунав.

Йоханес Хаан,    член на Комисията. – (DE) Г-н председател, не е възможно да разгледаме
всичко в краткото време, с което разполагаме, но ми позволете да се спра на два или три
въпроса. Първият от тях се отнася до въпроса за корабоплаването. Това е въпрос, на който
трябва да намерим интелигентно, екологично приемливо и икономическо оправдано
решение.

Съществуват два подхода, които могат да бъдат интелигентно съчетани. На първо място,
трябва активно да започнем работа, като например разработване на корпуси на корабите,
за да се намали потреблението на енергия и да се ограничи отрицателното въздействие върху
речните корита. На второ място – смятам, че твърде малко внимание е обърнато на това до
този момент, и споделям мнението на тези, които смятат, че корабите трябва да бъдат
приспособени към реката, а не обратното – трябва да се разделим с идеята, че корабите
трябва да бъдат с едни и същи размери по цялото протежение на река Дунав. Корабите,
които плават в Средиземно море, не са същите кораби, които плават в Атлантическия океан,
и обратно. Знаем, че средното разстояние за товарни превози е около 800 километра и аз
съм убеден, че ако изборът на разположение е достатъчно привлекателен, тогава и това
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разстояние може да бъде намалено. Ето защо си струва да се разгледа и дали би било
възможно в тази връзка да създадем или предложим адекватен избор по отношение на
размера на корабите за различните отсечки на реката.

Един въпрос, който също ще бъде от значение в този контекст и който беше споменат вече
няколко пъти, е така нареченото „многостепенно управление“. В тази връзка, ние сме в
състояние да опитаме подход, който възнамеряваме да въведем доста енергично в следващия
програмен период, и по-специално опит за активно участие на всички части от обществото
в развитието, но по-специално и в изпълнението на стратегията. В тази връзка аз напълно
споделям оценката на г-жа Kadenbach и другите. Тук е налице невероятен ентусиазъм, от
който трябва да се възползваме, за да се създаде съответната добавена стойност. Личи си,
че действително съществува плам и страст сред населението.

В общи линии, сега заедно трябва да осъществим това, което вече фактически обещахме. В
този смисъл мога единствено отново да приканя всички да приложим на практика
интервенциите, които планирахме заедно. Преди всичко бих искал още веднъж да подчертая,
че по принцип има достатъчно средства, поне за момента. Това, което трябва да направим,
е да създадем съответната добавена стойност за региона на река Дунав и гражданите му,
всички 115 милиона от тях, които живеят по поречието на реката.

Председател.   – Разискването приключи.

Гласуването ще се проведе в четвъртък, 17 февруари 2011 г.

Писмени изявления (член 149)

János Áder (PPE)  , в писмена форма. – (HU) В научните среди има един изтъркан израз,
според който има три основни стратегически богатства, заради които човек дори би воювал.
Тези богатства са нефтът, храните и запасите от прясна вода. В Европа Дунав е реката с
най-големи водни запаси. Всички други нейни предимства – от транспорт до производство
на енергия – могат единствено да бъдат второстепенни с оглед на значението на водата като
стратегическа стока. Както подчертах в няколко от моите изказвания в Парламента, именно
поради тази причина според мен Дунавската стратегия трябва преди всичко да бъде средство
за опазване на запасите от питейна вода. По една случайност мнението ми съвпада с усилията
на Европейския съюз, насочени към гарантиране на спазването на изискванията за качество
на водата на Европейския съюз, посочени в Рамковата директива за водите. Ето защо смятам,
че ако по време на прилагането на стратегията на практика интересите на защитата на
водните източници и производство на енергия или защита на водните източници и
вътрешното корабоплаване и транспорт евентуално си противоречат, в това отношение
трябва да се направят отстъпки като основен приоритет. С оглед на всичко това се учудвам,
че съобщението на Комисията включва конкретни цели в обхвата на развитието на
корабоплаването в река Дунав, които предвиждат, че трябва да има 2,5-метрова
водоизместимост за плавателните съдове по реката през всеки ден от годината. Една от
причините това условие да е особено странно е защото, доколкото знам, то не получи
одобрението не само на унгарските водни специалисти, но и на техните колеги от Австрия
и Германия.

Iosif Matula (PPE),    в писмена форма. – (RO) От дълго време река Дунав служи не само
като естествена граница между държави и региони, но и като бъдещ източник на енергия
и малко използвано средство за транспорт. Дунавската стратегия се основава на принципа
на намаляване на тези вътрешни бариери до премахването им с цел да се подобри
сътрудничеството между държавите, граничещи с реката. Басейнът на река Дунав е основан
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на една устойчива макрорегионална структура. Европейската стратегия в тази област е
насочена към общностите, регионите и европейските държави, хармонизиране на техните
нужди за икономическо, социално и културно развитие, като също така отговаря на
екологичните стандарти на естествените местообитания на река Дунав. Последователното
развитие на този макрорегион ще спомогне за намаляване на различията между регионите
и постигане на целта на Европейския съюз за териториално сближаване. Стратегията ще
предостави платформа за укрепване на партньорствата между органите на различни равнища,
както и между органите, частния сектор и гражданското общество. Без конкретното участие
на всички гореспоменати заинтересовани страни, изпълнението на една такава сложна и
всеобхватна структура като Дунавската стратегия ще си остане само един стремеж. Развитието
на регионалния енергиен пазар е друга област на интерес за държавите, граничещи с река
Дунав. Стратегическите връзки между съседните държави ще окажат положително влияние
върху енергийната сигурност и опазването на околната среда, като се има предвид потенциала
на дунавския макрорегион като източник на устойчива енергия.

Andreas Mölzer (NI),    в писмена форма. – (DE) Река Дунав е връзка от съществено
значение, която, въпреки обединяването на Европа, изглежда все още образува разделителна
преграда, като Дунавският регион фактически представлява затворена културна зона от
Пасау до Черно море. Дунавската стратегия има за цел да подобри начина, по който реката,
която тече през осем държави-членки на Европейския съюз и шест държави извън Съюза,
се използва като транспортен маршрут, което вероятно ще наложи разширяване на
плавателните канали. Освен това Дунавската стратегия обхваща и сферата на енергетиката,
която в някои случаи може да включва увеличение на водноелектрическата енергия. Също
така стратегията има за цел да представлява важен стимулиращ фактор за икономиката.
Трябва да се надяваме, че новият водещ проект на Европейския съюз, а именно Дунавската
стратегия, впоследствие действително ще включва известно видимо и осезаемо съдържание.
Доколко този проект ще бъде успешен със сигурност ще зависи, наред с други неща, от това
как ще бъде разрешено напрежението между целите на опазването на околната среда и
обединяването на Дунавския регион и дали река Дунав ще е достатъчно свързващо звено
за изпълнението на този гигантски проект. Обхватът на Дунавската стратегия няма да се
ограничава до отчитане на екологичните аспекти с цел предотвратяване на по-нататъшни
щети върху дунавската екосистема. Ще бъде добре, ако сътрудничеството с Хърватия като
част от Дунавската стратегия може да доведе до напредък по отношение на реституционните
претенции на дунавските шваби, изселени след Първата световна война.

Georgios Stavrakakis (S&D)  , в писмена форма. – (EL) Стратегията за региона на река
Дунав е свидетелство за изключителното значение на един „интегриран подход“ към
развитието на области, които са изправени пред общи предизвикателства –
предизвикателства, които не спират на границите на Европейския съюз и които изискват
общи действия, ако искаме те бъдат разгледани ефективно. Чрез координиране на политиките,
финансовите механизми и агенциите, които участват на различни нива на управление, ще
сме в състояние да формулираме интегрирани отговори на редица предизвикателства:
неизползвания потенциал за речно корабоплаване, липсата на пътища и железопътни линии
и заплахите за околната среда. Всички трябва да спомогнем да се гарантира, че стратегията
за региона на река Дунав се изпълнява възможно най-бързо и ефективно. Тя и стратегията
за Балтийския регион ще представляват пилотни проекти и ще осигурят най-добрите методи
и механизми за тяхното прилагане спрямо други „макрорегиони“. Предизвикателствата,
които стратегията за региона на река Дунав трябва да разгледа, явно съществуват в други,
по-широки географки области, като Балканите и региона на Адриатическо море. Не е
необходимо да споменавам последиците, които изменението на климата се очаква да има
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върху тези области и техния потенциал по отношение на развитието на „зелена“ икономика,
транспорт и възобновяеми енергийни източници. Европейската комисия трябва да отговори
на тези предизвикателства, като приеме подобни „макрорегионални стратегии“.

Csanád Szegedi (NI),    в писмена форма. – (HU) „Jobbik“, Движението за по-добра Унгария,
смята, че е важно и необходимо стратегията на Европейския съюз за региона на река Дунав
да бъде стартирана възможно най-скоро. Основният проблем обаче, както винаги, е
предизвикан от въпросите за прозрачност и финансиране. Огромните помощи, отпуснати
от Кохезионния фонд и на разположение от регионалните програми за сътрудничество,
трябва да бъдат получени на местно равнище. Настоящите регионални различия могат да
бъдат ограничени единствено чрез прилагането на една внимателно обмислена и прозрачна
стратегия, която ефективно разпределя неусвоените средства в пряка подкрепа на местните
предприемачи и инвестиции. Държавите, които искат да се присъединят към Европейския
съюз, като Хърватия, а по-късно и Сърбия, също ще представляват естествени партньори на
Дунавския регион. Поради тази причина стратегията трябва да отдаде много по-голямо
значение на трансграничното сътрудничество и ролята на новите държави-членки.

18. Кръвни стволови клетки от пъпна връв (разискване)

Председател.   – Следващата точка е изявление на Комисията относно кръвни стволови
клетки от пъпна връв.

Джон Дали,    член на Комисията. – (EN) Г-н председател, уважаеми членове на ЕП,
напредъкът в научните изследвания през последните десетилетия доведе до засилено
използване на кръвни стволови клетки от пъпна връв в медицината. Използването на такива
клетки доведе до положителни резултати при лечението на пациенти със заболявания на
кръвта като левкемия.

В бъдеще кръвните стволови клетки от пъпна връв вероятно ще се прилагат за терапия и на
други заболявания, и по-специално за генетични болести. По подобен начин стволовите
клетки, извлечени от вече зрелия организъм, също обещават терапевтичен потенциал.
Нуждаем се обаче от още доказателства за ползата от положителните ефекти от такова
използване и за двата вида стволови клетки. Трансплантацията на вещества от човешки
произход, в това число и на клетки, крие риск от пренасяне на заболяване, поради което
съществува европейска законова рамка, която гарантира качеството и безопасността на
човешките тъкани и клетки в рамките на Съюза.

Позволете ми да поясня: държавите-членки сами решават дали и по какъв начин да използват
кръвни стволови клетки от пъпна връв. ЕС не притежава компетенцията да хармонизира
тяхното прилагане. Директивата за тъканите и клетките изрично подчертава, че ЕС не следва
да противоречи на решенията, взети от държавите-членки, относно използването или
неизползването на някои от типовете човешки клетки. В случай че дадена държава-членка
реши да използва кръвни стволови клетки от пъпна връв, трябва да изпълни изискванията
на директивата по отношение на качеството и безопасността, да опази общественото здраве
и да гарантира спазването на основните права.

Съгласен съм с вас, че трябва да предоставяме на гражданите точна и обективна информация
относно предимствата и ограниченията на прилагането на кръвни стволови клетки от пъпна
връв. Предоставянето на информацията е отново от компетентността на държавите-членки.
Комисията призовава държавите-членки да извършат подобни действия и някои от тях вече
са предприели стъпки в тази посока.
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Накрая, искам да ви уверя, че Комисията следи редовно за транспонирането и прилагането
на директивата за тъканите и клетките. Комисията дори прие съобщение относно нейното
прилагане на практика, което беше изпратено до Парламента през януари 2010 г.

Peter Liese  , от името на групата PPE. – (DE) Г-н председател, г-н член на Комисията,
доволен съм, че въпреки късния час успявате да отделите време, за да участвате в
разискванията на Европейския парламент по този важен въпрос. Госпожи и господа, научните
изследвания в областта на стволовите клетки предоставят огромни възможности за
пациентите, на които в момента не сме в състояние да предложим достатъчно помощ. Тази
сфера, която все още се намира по-скоро в полето на фундаменталните изследвания и около
която продължават да съществуват множество неясноти, все пак обединява над 70
заболявания, за които можем по един или друг начин с помощта на стволови клетки,
извлечени от вече зрелия организъм и от пъпна връв, да помогнем на пациентите.

Понастоящем кръвните стволови клетки от пъпна връв се използват предимно за алогенни
трансплантации, или с други думи, кръвта от пъпната връв на едно дете може да помогне
на друго, страдащо от заболяване като левкемия например. Съществуват също така и
автоложни терапевтични техники, при които детето, от чиято пъпна връв са взети стволовите
клетки, след време може лично да се възползва от тях в малък кръг от строго ограничени
дейности. Поради тези причини защитавам становището, че политиката по въпроса трябва
да бъде ориентирана по такъв начин, че в рамките на нашата компетентност да отдава преди
всичко предимства на създаването на обществени банки за кръвни стволови клетки от пъпна
връв. Можем да насърчаваме тази дейност, но не и да диктуваме правилата. Като имаме
предвид казаното дотук, не трябва да забраняваме автоложната терапия и свързаните с нея
мерки. В крайна сметка самите родители трябва да вземат решенията, като националната
политика трябва да ги информира по отношение на шансовете и рисковете на процедурата.

Нуждаем се от ясни стандарти за качество и безопасност. Трябва непрекъснато да следим
да не се предоставят негодни за употреба към момента на процедурата клетки, поради
неизпълнение на стандартите за качество и безопасност. Трябва да отдадем приоритетно
значение на изследванията в тази област, тъй като е ясно, че те са от непосредствено значение
за пациентите. Освен това трябва да гарантираме правото на родителите да вземат решение
кръвните стволови клетки от пъпна връв да не бъдат изхвърляни, тъй като може да се наложи
използването им в бъдеще при други деца или дори при техните собствени деца. Трябва да
организираме действията си, като имаме всичко това предвид, но както подчертах, в рамките
на нашата компетентност, като дори и на този етап можем да свършим много неща по
въпроса.

Frédérique Ries,    от името на групата ALDE. – (FR) Г-н председател, г-н член на
Комисията, госпожи и господа, позволете ми на свой ред да изкажа благодарност на колегите,
с които работихме, и по-специално на г-н Liese, който говори преди мен, както и на г-н
Peterle, за тази изключително удовлетворителна инициатива за даряване на кръв от пъпна
връв – която дарява живот, и – която направи възможно постигането на изключителни и
значителни постижения в медицината през последните 20 години благодарение на
трансплантацията на обилния запас от стволови клетки. Днес те се използват за лечение на
над 80 заболявания и най-вече на злокачествени тумори – рак на мозъка, рак на кръвта,
левкемия, лимфом – а също и на анемия, автоимунни и някои редки заболявания, като
списъкът все повече нараства.

Въпреки това само 1% от кръвта от пъпна връв, която предоставя толкова възможности и
надежди, се съхранява в Европа, 1% от над 15 милиона раждания годишно. Освен това
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съществуват големи различия между отделните страни: в Белгия и Франция са регистрирани
равен брой дарения, 7 000, въпреки че населението на Франция е шест пъти по-голямо от
това на северната й съседка.

Ето защо искаме да призовем Комисията да започне, съвместно с 27-те държави-членки –
както каза членът на Комисията – разяснителна кампания, насочена към бъдещите родители,
така че въпросните дарения да се превърнат, ако не в потребност, то поне в реалност. Добре
осведомените майки в Европа със сигурност ще искат да дарят два пъти живот.

Ето защо и аз, и всички ние смятаме, че е от изключително значение, излизайки от рамките
на единното транспониране на директивата от 2004 г. относно установяването на стандарти
за качеството и безопасността на тъканите и клетките, за която вече стана дума и която е
предмет на втория ни въпрос, Европа сериозно да насърчи държавите-членки да облекчат
процедурите и системите за акредитация на родилните домове. Все още много малък брой
от тях притежават разрешение за съхраняване на кръв от пъпна връв, което се доказва и от
статистиките. Не можем да си позволим разгорещеното разискване, което няма да разрешим
тук, както и противоречивите мнения относно предназначението и използването на кръвта
от пъпна връв без оглед в обществени или частни кръвни банки, да попречи на обсъждането
на технологията; именно подобен призив отправя професор Eliane Gluckman, посветила
цялата си научна дейност на това да превърне даряването на кръв от пъпна връв в даряване
на живот.

Margrete Auken,    от името на групата Verts/ALE. – (DA) Г-н председател, аз също се
присъединявам към казаното за значението на изграждането на банки за кръвни стволови
клетки от пъпна връв както за научни изследвания, така и за лечение на заболявания. Лесно
можем да се сдобием със стволови клетки, ако някой е готов да ги дари, и лично аз дори не
смятам, че трябва да се отнасяме към тях като с трансплантите. Всъщност считам, че просто
трябва да можем да ги извличаме, а също и че родителите трябва да имат правото да
възразяват срещу това, но без да е необходимо съгласието им. Според мен този аспект е
по-маловажен.

Смятам за важно обаче, че в допълнение към мерките за безопасност, за които говориха г-н
Liese и другите колеги, трябва да помним, че все още знаем твърде малко за възможностите
за развитие в областта. Ето защо съществуването на тези банки е съществено. Преди всичко
смятам, че те трябва да бъдат обществена собственост, тъй като съдържат нещо, което се
надяваме всеки да може да използва. За момента най-широката област на приложение остава
лечението на други хора. Трябва да обърнем внимание и на скритите опасности в тази сфера.
Има случаи, когато се правят опити да се принудят родителите да плащат някакъв вид
застраховка за детето си, която им осигурява „резервен запас“ за това дете, съхранен в някоя
банка. Това означава на практика да се плаща без всякаква нужда.

Много рядко се налага на родители да лекуват собственото си дете със стволови клетки,
поради което категорично считам, че въпросните банки трябва да бъдат създадени за целите
на научните изследвания и лечението на заболяванията. Именно към това трябва да се
стремим. Смятам, че в някаква степен подвеждаме родителите, когато ги караме да вярват,
че могат да вложат значителни средства в опазването на собственото си дете. Те трябва да
даряват кръв от пъпна връв за общото благо и силно се надявам тази практика да стане
общодостъпна в по-голяма степен. Срамота е да се пропилява този изключително ценен
материал, с който разполагаме понастоящем, само защото на него се отделя твърде малко
внимание.
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Marisa Matias,    от името на групата GUE/NGL. – (PT) Г-н председател, г-н член на
Комисията, аз също искам да подчертая, че въпросът е прекалено важен за нас, за да
продължим да поддържаме заблудата, в която се намира цяла Европа. Казвам „заблуда“ или
„фалшива надежда“, ако предпочитате, защото практиката по събирането на стволови клетки
от пъпна връв продължава да се извършва на основата на подвеждаща информация.

Както ни е известно и както вече стана дума, събирането на стволови клетки от пъпна връв
в Европа достига едва 1%. Знаем също така обаче, че те могат да притежават неограничени
възможности за лечение на заболявания – например вече изброените като злокачествени
заболявания, болест на Алцхаймер и редки болести. Възможностите са огромни.

Но на практика сме позволили да бъде създадена група от частни клетъчни банки, като на
родителите се заявява, че могат да съхраняват клетките на децата си от момента на раждането
и евентуално да ги използват за лечение в бъдеще, ако се наложи.

Смятам, че трябва да подходим с много по-голяма отговорност, тъй като сме наясно, че
вероятността да гарантираме, че това ще се случи на практика, е много малка. Именно тази
фалшива надежда, която се продава на родителите, струва пари. В Португалия например
цената на фалшивата надежда надхвърля три и половина пъти минималната месечна заплата.

Решението е да се създадат обществени банки за стволови клетки, тъй като само при това
положение можем да гарантираме равнопоставеността на използването и достъпа,
ефикасността на медицинското лечение, както и повече научни изследвания, които да бъдат
предназначени за всички в равна степен, а не да разглеждаме стволовите клетки като вид
стока или разрастваща се търговска дейност, предназначена само за малцина
привилегировани.

Ето защо смятам, че солидарността, здравият разум и непосредственото споделяне на
информация не са неща, които могат да бъдат окачествени като прекалено голямо изискване.
Нямаме силата да налагаме решения, но можем да насърчаваме инициативи. Това е в рамките
на нашите възможности и смятам, че трябва да го направим в името на равнопоставеността.

Alojz Peterle. (PPE).   – (SL) Г-н председател, г-н член на Комисията, доволен съм, че
обръщате внимание на нашия въпрос. Това, което постигаме заедно, е според мен близост,
или иначе казано, по-голяма близост до гражданите.

Преди време бях докладчик по въпроса за одобрението на превозните средства, задвижвани
с водород, и смятам, че проблемът с кръвните стволови клетки от пъпна връв заслужава
също толкова внимание. Както и Вие отбелязахте, лично сте бил впечатлен от този факт,
който е източник за положително оживление не само за болните или за родителите, но
също и за изследователите, които намират все по-голям брой от области на приложение.

Вашата забележка, че Европейската комисия трябва да насърчава държавите-членки да
вземат мерки в това отношение е много важна. Изглежда, че наистина това, което днес
възприемаме в голяма степен като разхищение, утре може да се превърне в източник на
нашето собствено или нечие чуждо здраве.

В този смисъл смятам, че се нуждаем от стратегия. Трябва да разбираме какво точно
насърчаваме, каква информация предоставяме на родителите и на другите хора, и разбира
се, какви научни изследвания провеждаме. Уверен съм, че пред нас стои огромната
възможност да докажем на хората, че сме на тяхна страна и че подкрепяме правилния път
напред.
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Antonio Cancian (PPE).   – (IT) Г-н председател, г-н член на Комисията, госпожи и господа,
въпреки късния час в момента считам, че разглеждаме важен въпрос, към който трябва да
се отнасяме с огромно внимание, защото прилагането на стволови клетки от пъпна връв за
терапевтични цели се нуждае от подкрепа, както инициативите и информационните
кампании, насочени към разширяване на възможностите за даряване на стволови клетки,
на всякакво ниво, и най-вече на европейско, се нуждаят от насърчаване.

Току-що заявихте, че това не е в компетентността на Европа. Възможно ли е обаче
транспонирането на Директива 2004/23/EО да не установява стандартите за качество и
безопасност при даряването, контрола, съхраняването и разпределянето на въпросните
клетки?

При всички случаи е важно да гарантираме кохерентното прилагане на съответното
национално законодателство в различните европейски страни като гаранция, че всички
пациенти и родители в Европа имат еднакви права и се подчиняват на едни и същи правила.

Много е важно кръвта от пъпна връв да се съхранява в обществени банки на национално и
европейско ниво, така че да може ефикасно да се предостави на всички нуждаещи се
пациенти, като по този начин се предотвратят смъртните случаи и се направи опит да се
гарантират еднакви права за всички.

Seán Kelly (PPE).   – (EN) Г-н председател, по време на последните избори в Ирландия
въпросът с научните изследвания с ембрионални стволови клетки предизвика остри
противоречия. Този път, с наближаването на изборите, медицинската тема почти не се
споменава. Очевидно е, че икономическите теми са придобили първостепенно значение,
но също така е вярно, че и медицинската наука се е придвижила значително напред.
Щастливи сме, че разполагаме с качествени научни изследвания, провеждани в редица
институти в рамките на Европейския съюз, както и с качествени практикуващи лекари.

Кръвните стволови клетки от пъпна връв са пример за област, в която е отбелязан напредък.
Стана дума, че този вид научни изследвания имат способността да допринесат за лечението
на 70-80 заболявания. Ето такъв вид дейности трябва да насърчаваме, поради което е важно
самите научни изследвания и кръвните банки да станат достъпни – разбира се, в рамките
на етичните норми. Както отбелязахте, г-н член на Комисията, голяма част от това ще зависи
от самите държави-членки както по отношение на прилагането в частност, така и най-вече
по отношение на проследяването с годините.

Nicole Sinclaire (NI).   – (EN) Г-н председател, както вече много от колегите отбелязаха,
това разискване е изключително важно, но то трябва да се провежда не само в рамките на
Европейския парламент, а във възможно най-широк контекст. По този въпрос все още нямам
лична позиция дали трябва да подкрепя една или друга страна. Колебая се между двете
мнения: от едната страна, стои католическото ми възпитание, а от другата – съвременната
наука и ползите, които може да донесе.

Предвид на това за първи път вероятно ще си позволя да похваля някой член на Комисията.
Казаното от него беше съвършено правилно: въпросът трябва да бъде оставен в компетенциите
на държавите-членки. Културните и религиозни различия в рамките на Европейския съюз
трябва да бъдат зачитани, като по никакъв начин въпросът не трябва да се отнема от
правомощията на държавите-членки.

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Г-н председател, искам да взема отношение по въпроса
за събирането и съхраняването на кръв от пъпна връв, която е основен източник за
извличането на стволови клетки. Със събирането на кръв от пъпна връв при раждането,
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която в миналото се изхвърляше заедно с плацентата, можем да получим значителен
източник на недиференцирани стволови клетки, без да причиним дискомфорт нито на
майката, нито на детето, като впоследствие клетките могат да бъдат модулирани и използвани
успешно във всеки един момент в бъдеще за лечението на левкемия и поне на още 70 други
заболявания. Искам да попитам защо се получава така, че в Европа при раждане се събират
по-малко от 1% стволови клетки, и искам да се присъединя към члена на Комисията, който
каза, че именно държавите-членки трябва да регулират този проблем, въпреки че Комисията,
заедно с държавите-членки, със сигурност може да помогне да се подобри предоставянето
на информация на родителите относно предимствата на стволовите клетки с оглед напредъка
на стволовоклетъчната терапия и на регенеративната медицина. Казвам това в качеството
си на някогашен докладчик по директивата относно модерните терапии.

Brian Crowley (ALDE).   – (EN) Г-н председател, аз също искам да изкажа благодарност
на члена на Комисията за приноса му към разискването.

Струва ми се обаче, че поради изказаните съображения вероятна възможност е националният
регистър на кръвните банки да бъде използван като регистър, като източник за поддържане
на стволови клетки от пъпна връв за бъдещо използване. По този начин ще се преодолеят
някои от проблемите и трудностите, споменати вече от част от колегите, свързани с разходите
по съхраняването им.

Освен това, в рамките на съществуващите национални кръвни банки, разполагаме със система
за регулиране и контрол на качеството на доставяния материал. Това също може да се окаже
добър начин за справяне с част от затрудненията. И аз като други колеги считам, че
използването на стволови клетки предоставя огромни възможности за лечение на
заболяванията в бъдеще.

Трябва да се пазим обаче да не даваме фалшиви надежди, защото много често чуваме не
само по отношение на стволовите клетки, но и на биотехнологиите в други области, че на
хората се дават празни обещания. Нуждаем се от ясни научни ценности и фундаментални
научни изследвания, за да гарантираме, че съобщаваните резултати могат наистина да бъдат
приложени в практиката.

Джон Дали,    член на Комисията. – (EN) Г-н председател, съществува принципно разбиране
за напредъка в прилагането на стволови клетки за терапевтични цели. Съгласни сме, че това
трябва да се насърчава.

Повдигнатите от уважаемите колеги въпроси са преди всичко върху информираността по
темата и след това върху съхраняването на стволовите клетки.

По отношение на информираността, важно е – и всички сме съгласни с това – да се предоставя
точна и обективна информация на родителите и на широката общественост относно
предимствата и ограниченията на използването на стволови клетки, включително и на
кръвни стволови клетки от пъпна връв. Предоставянето на тази информация е от
компетентността на държавите-членки, които понякога са на различни становища и
провеждат различна политика по отношение на предимствата и ограниченията, както и по
отношение използването на стволовите клетки. В много от държавите-членки вече се
провеждат информационни кампании и друг вид образователни дейности. Комисията
насърчава държавите-членки да предприемат подобни действия.

По въпроса за съхраняването, известно ни е, че няколко частни фирми вече предлагат на
родителите услуги по съхранение на кръвни клетки от пъпна връв. Някои от
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държавите-членки обаче разполагат с обществени банки за съхранение на кръв от пъпна
връв, водени от принципа на алтруистичното и доброволно даряване на кръв от пъпна връв.

Европейското законодателство в областта на тъканите и клетките регулира всички тъканни
банки — както частни, така и обществени. То уточнява принципите на доброволното и
безплатно даряване, анонимността, алтруизма на донора и солидарността между донор и
реципиент. През 2004 г. Европейската група по етика препоръча съхраняването на кръвта
от пъпна връв да става с обществени кръвни банки, за да се гарантира солидарният достъп
на всички нуждаещи се пациенти.

Председател.   – Разискването приключи.

Писмени изявления (член 149)

Elena Oana Antonescu (PPE),    в писмена форма. – (RO) Обемът на световния пазар на
кръвни стволови клетки от пъпна връв през 2010 г. възлиза приблизително на
3,34 млрд. евро. Бъдещи прогнози, основани на годишен растеж от приблизително 27%
през следващите няколко години, показват, че до 2015 г. тази сума ще достигне
11 млрд. евро. В момент, когато стволовите клетки се явяват новото „Ел Дорадо“ в областта
на медицинските изследвания, много изследователи бързат да заемат мястото си в тази
ниша, без да гарантират осигуряването на стандартите за качество и безопасност, необходими
при извършването на тези процедури. Смятам, че Комисията трябва да ускори усилията по
информирането на пациентите и медицинския персонал относно ползите от извличането
на кръвни стволови клетки от пъпна връв. Освен това обаче трябва да положи специални
усилия да гарантира достигането на минималните стандарти за качество и безопасност при
даряването, доставянето, контрола, преработването, съхранението и разпределянето на
човешки тъкани и клетки, които да бъдат спазвани от всички държави-членки.

Anna Záborská (PPE),    в писмена форма. – (SK) Г-н Дали ни представи изключително
предпазливата позиция на Комисията относно научните изследвания върху кръвните
стволови клетки от пъпна връв. Това никак не е изненадващо. Комисията предложи и
прокара в рамките на Седмата рамкова програма огромен пакет в подкрепа на значителни
по обем научни изследвания в областта на стволовите клетки и сега се страхува да признае,
че те не оправдаха очакванията. Освен това вече е ясно, че изследванията върху стволови
клетки, извлечени от ембриони, не доведоха до нищо, което да се доближава до резултатите,
постигнати при използването на стволови клетки от пъпна връв. До неотдавна на тази кръв
се гледаше като на биологичен отпадък. Като имаме предвид последните съобщения за
успешни експерименти и дори терапии с помощта на стволови клетки от кръв от пъпна
връв, как може Комисията да защитава морално недопустимото производство на човешки
ембриони за научни цели? Освен това защо членът на Комисията Дали не представи днес
конкретен план на Комисията за увеличаване на процента на събираната при раждането
кръв от пъпна връв, вместо да излага това нищо незначещо становище? Предполагам, защото
хората от неговия екип все още работят усилено над изработването на подобен план. Струва
ми се, че Комисията ще предложи в него механизъм, който ще облекчи родителите от
бремето на заплащането за събиране и последващо съхраняване на кръвта от пъпна връв.
Очаквам също планът да включва и извършване на преоценка на приоритетите в областта
на изследванията върху стволови клетки.
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19. Едноминутни изказвания (член 150 от Правилника за дейността)

Председател.   – Следващата точка от дневния ред е посветена на едноминутни изказвания
по въпроси с политическа значимост.

Damien Abad (PPE).   – (FR) Г-н председател, преживяваме най-тежката световна финансова
криза от 1929 г. насам и затова Европа не трябва да стои безучастно. Нещо повече,
регулирането на международната финансова система не е въпрос, който засяга десните,
левите или дори центъра, а всеки човек по света. Твърдо съм убеден, че Европа трябва да
играе водеща роля, както беше през месец март миналата година, когато призова Комисията
и държавите-членки да съсредоточат вниманието си върху въпроса за облагането с данък
на международните финансови дейности.

Сега, почти година по-късно, трябва да превключим на по-висока скорост и да направим
всичко по силите си, за да гарантираме, че Европа ще се превърне в източник на вдъхновение
и инициатор на предложения. Ето защо призовавам Европейския парламент да приеме една
обща, силна и активна позиция в подкрепа на въвеждането на международно равнище на
данък върху финансовите дейности.

С френското председателство на Г-20, което прие като свой приоритет международното
финансово регулиране, Европа има уникалната възможност да проправи пътя на една
хуманна визия в контекста на един постоянно променящ се свят. Този данък би представлявал
един практически, полезен и справедлив инструмент. Европа трябва да се представи на ниво;
това трябва да направи и Европейският парламент.

Marc Tarabella (S&D).   – (FR) Г-н председател, днес, 14 февруари – Денят на Свети
Валентин, бих искал да изтъкна, че всяка пета жена в Европа е жертва на домашно насилие.

Между 40% и 50% от жените в Европа са били обект на сексуален тормоз на работното
място. Вече сме в XXI век, а Европа все още не е предприела никакви законодателни мерки
за изкореняване на насилието срещу жени. Европейският парламент неколкократно е искал,
Съветът е настоявал, а Комисията е обещавала, но къде е европейската стратегия за борба с
насилието срещу жени?

Насилието срещу жени представлява най-сериозното и най-разпространеното нарушение
на правата на човека в Европа. Нуждаем се общи европейски действия за преодоляване на
огромните различия между нашите страни, когато става дума за защитата на жените. В
цифрово изражение домашното насилие срещу жени – ако трябва да споменем само този,
за съжаление най-често срещан вид насилие – днес ни струва 1 милион евро на всеки половин
час. Ако искаме една по-модерна и по-демократична Европа, ни е необходима и по-силна
стратегия за борба с насилието срещу жени.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).   – (ES) Г-н председател, ЕТА е била причина за много
страдания и трябва завинаги да изчезне. Баското общество не приема престъпленията й.
Единствената политическа алтернатива, която не ги осъди, беше забранена. На 7 февруари
те коригираха позицията си. Създадоха нова партия, която отговаря на условията, предвидени
в испанското законодателство и съдебните решения. Така те се вслушаха в онова, за което
от десетилетия настояваха баското общество и неговите институции и законни представители,
които също така работят, за да направят така, че страданията на жертвите да бъдат признати
и компенсирани.

Необходимо е същевременно да се каже, че извънредните наказателни критерии, прилагани
в Испания срещу ЕТА, в отделни случаи са довели до сериозни нарушения на правата на
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човека. Идеологии и дори баският език бяха неоснователно криминализирани в името на
борбата срещу тероризма. Говорила съм по-рано тук за случая с вестник „Egunkaria“. Има
и други подобни случаи, които не следва да се повтарят.

Поради тези причини трябва да подкрепим участието на новата партия в предстоящите
избори през месец май.

Oriol Junqueras Vies (Verts/ALE).   – (ES) Г-н председател, продължавайки темата,
повдигната от моя колега, г-н Bilbao, бих искал да информирам присъстващите в залата, че
преди няколко дни испанското правителство блокира процеса на вписването на една нова
баска политическа група в регистъра на политическите партии. Струва ни се, че подобна
мярка не е в съответствие с добрата европейска практика и че не се среща при подобни
случаи в други държави-членки на ЕС.

Според нас следва да се отбележи, че испанската държава беше неколкократно критикувана
от международни организации, например от „Амнести Интърнешънъл“, за продължаващото
практикуване на мъчения. Бихме искали също така да посочим, че Европейският съд по
правата на човека на няколко пъти отправи критики във връзка с подобни случаи на
прилагане на мъчения или най-малкото заради факта, че тези случаи не се разследват
достатъчно добре.

Бихме искали също така да заявим, че фактът, че много затворници от ЕТА са държани далеч
от домовете им, е в явно противоречие с общите принципи на правото и затова считаме, че
е от съществено значение Европейският съюз да вземе участие в мирния процес.

Marisa Matias (GUE/NGL).   – (PT) Г-н председател, цената на храните достигна
най-високото си равнище за всички времена и отново, за седми пореден път, бележи скок.
Налице са различни фактори, които биха могли да са причина за това увеличение, като
първият от тях е краткосрочен. Той е свързан със съвпадането на лошото време в определени
страни, сред които Русия и Аржентина.

Два фактора обаче са структурни по естеството си и това е причината, поради която сега
говоря за тях. Първият е свързан с факта, че някои производители на храни и потребители,
които традиционно бяха износители, сега вече са вносители, какъвто е случаят с Китай.
Вторият фактор има връзка с факта, че политическото влияние на някои от големите
мултинационални дружества им дава възможност да влияят в своя полза върху цените.
Зърнените храни са много ясен пример за това: там доминират шест големи мултинационални
дружества.

Ето защо това положение прави селскостопанските производители крайно несигурни, що
се отнася до цената на хранителните продукти. Европа трябва отново да започне да прави
онова, което спря да прави преди известно време, а именно, да защитава своите
производители и потребители. Не можем да си позволим да сме наивни в свят, в който
всички прибягват до някакви форми на защита, а мултинационалните дружества
манипулират цените.

Слави Бинев (NI). -   Взимам думата, за да изразя дълбокото си разочарование от мудността,
с която Комисията се отнася към процедурата при искане на писмен отговор.

Не веднъж се е случвало да получа отговор на поставен въпрос много след определените за
това три седмици. И не само, че процедурата е загърбена, но и отговорите са винаги неясни,
лаконични и от типа "да прав сте, но аз не отговарям за това".

14-02-2011Разисквания на Европейския съюз -BG86



Колеги, представлявам държава, в която преди 20 години в един друг политически строй
институциите си прехвърляха отговорността и удобно мълчаха. Това не е правилният начин
на комуникация, не е правилното отношение и се питам, след като Комисията се отнася
към нас, евродепутатите, така надменно, какво ли е отношението й към обикновения
европейски гражданин? И се страхувам да си отговоря.

Jim Higgins (PPE).   – (EN) Г-н председател, днес е не просто Денят на Свети Валентин, но
и Европейският ден на епилепсията, тъй като се е считало, че Св. Валентин е болен от
епилепсия.

Целта на Европейския ден на епилепсията е да обори митовете и да сложи край на
стигматизирането на едно болестно състояние, от което страдат шест милиона души в
рамките на Европейския съюз. В моята родина, Ирландия, която е малка страна, 37 000
души живеят с тази болест всеки ден. Настоящата кампания се фокусира върху генерирането
на едно по-открито отношение и повече познание за епилепсията, както и върху справянето
с проблемите, свързани с грижите за хората, страдащи от тази болест.

Понастоящем недостигът на консултанти невролози в моята страна е огромен – най-големият
в целия Европейски съюз – като за консултация с такъв специалист се чака до две години.
Това е ужасяващо. В рамките на Европейския съюз е налице шокиращо разминаване в
стандартите по отношение на грижите за болните от епилепсия.

Това, от което се нуждаем, са изследвания и данни: необходима ни е банка с данни за целия
ЕС, позволяваща ни реално да обменяме най-добри практики и да помагаме на хората, които
се опитват да водят нормален живот, но не могат да карат кола, не могат да карат велосипед
и не могат да се справят с ежедневния си живот, а в същото време са с напълно нормално
ниво на интелигентност. Нещо вече е направено, но много повече предстои.

Sergio Gutiérrez Prieto (S&D).   – (ES) Г-н председател, днес е и Европейският ден на
сексуалното здраве. Госпожи и господа, статистиките са тревожни: по данни на Световната
здравна организация всяка година над 300 милиона души се заразяват неволно с болест,
предавана по полов път.

В Европа, според предупреждението на Европейския форум за сексуално здраве, е налице
тревожно увеличаване на случаите на нежелана бременност сред подрастващите, дължащо
се на големи пропуски в образованието и информираността на нашите младежи. Както
посочва Комисията, между държавите-членки съществуват редица явни неравенства по
отношение на достъпа до услуги, свързани със сексуалното здраве, а в рамките на отделните
държави е налице неравнопоставеност между лицата с различни доходи.

За да се противопоставим на всичко това, ни е необходима европейска стратегия. Само пет
държави-членки имат планове в тази област, но всички те са успели да намалят броя на
случаите на нежелана бременност, на заразяване с болести, предавани по полов път, а също
и на абортите.

Нуждаем се от една обща стратегия, фокусирана върху превенцията посредством образование,
която засилва информационните политики, увеличава дейностите, свързани със семейното
планиране, и улеснява достъпа до контрацепция. Нужна ни е една цялостна и амбициозна
стратегия без никакви табута, за да гарантираме правото на всички европейци на възможно
най-добро сексуално здраве и безопасност.

Kristiina Ojuland (ALDE).   – (EN) Г-н председател, бих искала да информирам
европейските граждани, че миналата седмица заместник постоянният представител на
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Руската федерация в Европейския съюз ме предупреди, че Европейският парламент не следва
през настоящата седмица да провежда разискване или да приема резолюция относно
принципа на правовата държава в Русия, и че ако това стане, би предизвикало силна реакция
от страна на Кремъл.

Колеги, питам се дали съм единственият член на Парламента, на когото руските дипломати
са се опитали да повлияят по този начин. Действията на този конкретен руски дипломат
са, често казано, шокиращи и противоречащи на добрите дипломатически практики. Те
по-скоро звучат като заплаха. Бих искала да ви уверя, че ние, членовете на този свободно
и демократично избран Парламент, не можем – и няма – да се подчиним на диктата на
Кремъл. Нас Путин не може да ни сплаши. Ние сме европейци, които отстояваме истински
ценности, и няма да отстъпим пред ничии заплахи.

Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL).   – (EL) Г-н председател, профсъюзите, партиите
и заинтересованите страни в кипърската турска общност в Кипър водят битка за всяка педя
земя срещу политическия курс на Анкара, която, наред с другото, използва политиката и
миграцията, за да представи кипърските турци като застрашен вид.

Най-тъжното в цялата тази работа са непочтителните и унизителни изявления на турския
премиер Ердоган, насочени към кипърските турци. Той повече или по-малко призова да
бъде съден всеки, който реагира срещу водената от Анкара политика в окупираната част на
Кипър. Турският министър-председател вече открито и директно призна, че Турция има
стратегически интереси в Кипър и нареди – безуспешно – на кипърските турци да не надигат
глас.

Ние заставаме на тяхна страна. Нашата борба е и тяхна борба. Техните цели са и наши цели.
Проблемът не са кипърските турци, както някои хора твърдят. Проблемът е неотстъпчивата
и своеволна турска политика.

Ágnes Hankiss (PPE).   – (HU) Г-н председател, за да приложим нашата първа стратегия
за сигурност и за да се борим ефективно с тероризма и организираната престъпност, е крайно
необходимо в Европейския съюз да има едно висококачествено обучение, свързано с
дейността на правозащитните органи: едно полицейско обучение, което е в състояние да
хармонизира и издигне до единно ниво толкова различните традиции в прилагането на
закона и толкова различните възможности на отделните държави-членки. Голяма ще бъде
ролята на Европейския полицейски колеж, а задачата, която той трябва да изпълни, ще
бъде важна. За съжаление, Европейският полицейски колеж, или CEPOL, стана известен
тук, в Европейския парламент, поради подозренията в незаконни и корупционни действия
на бившето му ръководство. В същото време трябва да се каже – и може би по-малко хора
знаят за това и по-малко хора се интересуват повече от това, а не от скандалите – че
назначаването на новото ръководство през 2010 г. доведе до започването на крайно
благоприятни процеси във функционирането на Европейския полицейски колеж.
Следователно е важно да се занимаваме не само с миналото, но и с бъдещето. Що се отнася
до бъдещите цели, казано накратко, са нужни две неща: да се гарантират организационната
правна автономия на Европейския полицейски колеж и възможностите за развитие,
необходими за новото му функциониране. Във връзка с това очаквам вашата подкрепа и
внимание.

Luigi de Magistris (ALDE).   – (IT) Г-н председател, госпожи и господа, днес, 14-и февруари,
е Европейският ден на епилепсията. Това е болестно състояние, от което страдат шест
милиона европейски граждани, като 300 000 от тях са италианци.
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Ето защо е важно асоциациите, включително Италианската асоциация по епилепсия,
посветили се на увеличаване на осведомеността за това сериозно състояние, което е свързано
с много предразсъдъци и липса на ясна информация и по отношение на което остават много
неизвестни деликатни моменти, да създадат през този период възможности за срещи по
тази тема.

През последните няколко години на европейско равнище бяха направени редица стъпки
напред, особено чрез директивата от 2009 г., но все още предстои много работа, особено
за да се гарантират изцяло гражданските права на лицата, страдащи от тази болест, в един
свят, където работата и мобилността заемат основно място, както и за да се гарантира
наличието на медицинска помощ по време на обучението в училище.

Ето защо считам за много важни дните, посветени на размисъл върху основните аспекти на
тези проблеми.

Silvia-Adriana Ţicău (PPE).   – (RO) Г-н председател, през месец декември 2010 г.
безработицата в 27-те държави-членки на ЕС достигна 9,6%, като броят на безработните
възлиза на 23 милиона души. В сравнение с миналата година процентът на безработните
се е повишил в две трети от държавите-членки. Младите хора и жените бяха най-тежко
засегнати от икономическата криза. Процентът на безработните жени в 27-те
държави-членки на ЕС достигна 9,6%, а безработицата сред младите хора скочи до 21%. В
някои страни, като например Испания, Словения и Литва, тази цифра дори надхвърли 35%.
Същевременно само 50% от хората на възраст над 60 години все още са на работа.
Намирането на работа продължава да бъде основната грижа на европейските граждани.

Призовавам Комисията и държавите-членки да предприемат необходимите действия, за да
превърнат социална Европа в реалност. Европейските граждани търсят достойна работа,
заплата, от която могат да живеят нормално, и достъп до качествени социални и здравни
услуги.

Призовавам Комисията и държавите-членки да заделят приоритетно финансовите ресурси,
необходими за мерките, които са насочени към създаване на работни места и насърчаване
на промишленото развитие на територията на Европейския съюз.

Anna Záborská (PPE).   – (SK) Г-н председател, през месец ноември 2008 г.,
четиригодишният Адам Азаб, гражданин на Словашката република и Европейският съюз,
беше насилствено разделен от майка си в Египет. Решението на съдилищата както в Словакия,
така и в Египет, е грижата за детето да бъде поверена на майката. Но бащата на детето,
египетски гражданин, не се съобразява с това решение. Полицията и вътрешното
министерство на Египет нито са в състояние, нито се опитват да открият адреса на малкия
Адам. Неговата майка, г-жа Катарина Азаб, прекарва в Египет две години и половина в
търсене на детето си с помощта на словашкото посолство. Безредиците в Египет принуждават
майката да се завърне в Словакия, но без сина си. Тя продължава да живее в страх за живота
и здравето на детето си. Призовавам Комисията и Парламента да се намесят бързо и да
защитят основните права на европейските граждани. Настоявам за съдействието ви за
връщането на малкия Адам при майка му.

Martin Ehrenhauser (NI).   – (DE) Г-н председател, наистина не беше много отдавна, когато
докладчикът по споразумението SWIFT стоеше тук и ни уверяваше, че вътрешният
европейски трансфер на данни не се обхваща от това споразумение. Сега обаче знаем, че
това не е вярно. Реалността всъщност е, че само данните за трансфери в Единната зона за
плащания в евро (SEPA), са извън обхвата на споразумението, но не и стандартните трансфери
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в ЕС, нито дори експресните трансфери чрез SWIFTNet FIN. Това е доказателство, че
споразумението SWIFT ще доведе до значително изтичане на данни и че един от основните
аргументи на защитниците на това споразумение е опроверган.

В същото време какво прави сега Европейският парламент? Нищо. Абсолютно нищо! Няма
никакъв протест, а само опит за потулване на тази нова информация. Това е в ярък контраст
със ставащото в германския парламент. В германския парламент вече имаше разискване по
този въпрос, а днес получих и електронно писмо от Социалдемократическата партия в
Германия, която съвсем ясно настоява, че Европейският парламент трябва да бъде активен
в тази област. Искам да призова Европейския парламент да направи точно това. Считам, че
е много важно да сложим край на този масов трансфер на данни и да подновим преговорите.

Antonio Masip Hidalgo (S&D).   – (ES) Г-н председател, в момент на огромно социално
напрежение можем само топло да приветстваме важното споразумение за социален диалог
в Испания между правителството, профсъюзите и работодателите.

Това споразумение представлява модел за Европа, тъй като отдавна не е имало подобно
важно постижение. Необходимо е също така да обърнем специално внимание на думите
на Кандидо Мендес, една от основните фигури в испанското правителство, който взе участие
в срещата на Икономическия и социален съвет във вторник, 8 февруари, в Брюксел.

На това заседание г-н Мендес подчерта необходимостта от разширяване на диалога на
европейско равнище, както и необходимостта профсъюзите да имат глас и инициатива в
нашата Европа.

Такива следва да бъдат нещата.

Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE).   – (PL) Г-н председател, във връзка с
неотдавнашното ни разискване относно международното осиновяване бих искала да обърна
внимание на институцията на приемното семейство. Тя представлява алтернатива на
предоставянето на грижи в домове за настаняване на деца, очакващи осиновяване или
решаване на проблемите в биологичните им семейства. Приемните семейства са ефективна
и желана форма на грижа за децата и представляват особено добра възможност за
непригодените в социално отношение деца, чиито шансове за осиновяване са най-малки.

Ние следва да насърчим държавите-членки да направят законодателни промени, които ще
доведат до подобряване на традиционните форми на приемна родителска грижа, а така
също и на многодетните или специализирани приемни семейства, като същевременно се
гарантира наличието на необходимата финансова подкрепа. Организациите на приемните
семейства биха могли да бъдат включени в изготвянето на предложения за правни мерки,
които наистина са необходими в тази област. Приемните родители имат нужда освен това
от създаването на групи, съставени от родители, детегледачи, настойници и социални
работници, които да работят заедно ефективно и чиято цел да бъде предоставянето на
взаимопомощ и подкрепа при отглеждането на децата. Не по-малко важно е цялостното
популяризиране в обществото на идеята за приемните семейства, така че техният брой да
се увеличава и те да се радват на уважение и признание, а огромният им принос в грижата
за децата да се оценява.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D).   – (HU) Г-н председател, положението на националните
малцинства зависи преди всичко от конструктивното сътрудничество на политическите
представители на мнозинството и малцинствената общност. През последните 20 години
стана ясно, че унгарските малцинствени общности извън Унгария успяват там, където
желанието за сътрудничество на политическото ръководство на малцинството срещне едно
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конструктивно отношение от страна на политическото ръководство на мнозинството, което
гледа на малцинството като на партньор, независимо дали този партньор участва в
правителството или не. Това сътрудничество няма алтернатива. Радвам се, че сегашното
словашко правителство пое по пътя, който един ден може да доведе до едно историческо
унгарско-словашко помирение. Трябва да се сложи край на практиката на
националистическо „наддаване“, при което националистичните прояви на едната страна
провокират подобни от другата страна. Надявам се, че формите на приемливо за
малцинството сътрудничество, а не национализмите ще се съревновават едни с други в
унгарско-словашките отношения. Убеден съм, че историческото унгарско-словашко
помирение ще доведе до големи резултати, тъй като за двете страни не съществува никаква
алтернатива.

Georgios Toussas (GUE/NGL).   – (EL) Г-н председател, бунтовете на обикновените хора
срещу варварските репресивни режими на плутокрацията в държавите от проекта на ЕС,
наречен Съюз за Средиземноморието, доказват непобедимата сила на народите и в същото
време разкриват лицемерието на империалистите.

Сега Европейският съюз и Съединените американски щати са разгневени във връзка със
състоянието на свободите на обикновените хора и демокрацията в Египет и други страни.
Същевременно дълги години САЩ, НАТО и ЕС подкрепяха и правеха всичко в рамките на
възможностите си да заздравят тези варварски режими и да засилят търговските,
политическите и военните отношения с тях, с едрия бизнес и с политическите му говорители,
което водеше до масово обедняване, мизерия, преследване и големи вълни от икономически
мигранти и бежанци, които се стичаха в и бяха задържани в концентрационни лагери в
държавите-членки на Европейския съюз.

Мубарак и до ден днешен продължава да заема поста на съпредседател на Съюза за
Средиземноморието. Изявленията на Европейския съюз и на Съединените американски
щати, насочени към бунтуващите се в този район хора, имат една единствена цел: да ги
дезориентират. Народът не бива да се заблуждава от декларациите на Съединените щати и
съюзниците им. Гръцката комунистическа партия призовава хората да дадат истински израз
на солидарността си с онези, които водят тази битка.

Antonello Antinoro (PPE).   – (IT) Г-н председател, госпожи и господа, с настоящото си
изказване искам да дам гласност на безпокойството на хиляди рибарски семейства от Южна
Италия, по-конкретно от областите Кампаня и Сицилия, които са част от малкия риболовен
флот. Тези хора страдат от несправедливата и ненужна забрана върху улова на дребна риба,
забрана, за която няма никакви научни основания и която няма никакъв политически
смисъл. Тези действия на Съюза ще допринесат на него да започне да се гледа все повече
като на враг на нашата риболовна общност, която извършва дейност, важна както за
националния, така и за европейския брутен вътрешен продукт (БВП).

Преди два или три дни ние се обърнахме с молба към някои наши колеги, част от които
присъстват тази вечер в залата, за среща с члена на Комисията, г-жа Данамаки. Въпреки че
това ни беше обещано, все още не сме получили отговор, независимо че тогава г-жа Даманаки
прояви голям политически разум и се ангажира с търсенето на едно по-добро решение на
целия този проблем.

Същевременно с болка трябва да отбележим, че брюкселската бюрокрация триумфира в
политиката. Ето защо считам за крайно уместно Парламентът, като се възползва от Договора
от Лисабон, да отстои правомощията си и веднъж завинаги да нанесе удар по някои остарели
и ограничени виждания.
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Ето защо искаме членът на Комисията да направи изказване по този въпрос и да го обсъдим
в Парламента.

Antolín Sánchez Presedo (S&D).   – (ES) Г-н председател, въпреки че Споразумението
за партньорство в рибарството между Европейската общност и Кралство Мароко беше
подновено за период от четири години, срокът на протокола, който урежда възможностите
за риболов и финансовите средства, изтича на 28 февруари.

Налице е опасност да бъде прекъсната дейността на флота на ЕС, който практикува предимно
дребномащабен риболов, и това ще окаже голямо въздействие върху европейските области
и градове, които са силно засегнати от кризата. Налице е и опасност от спиране на развитието
на устойчивия риболов в съответствие със споменатия протокол, както и на потока от
инвестиции към населението в тези райони.

В петък Комисията поиска от Съвета да разреши започването на преговори за подновяване
на протокола, а в понеделник ще заседава Съветът по земеделие и рибарство.

Трябва да действаме бързо. Ето защо призовавам Съвета на това заседание да даде мандат
на Комисията и призовавам Комисията да инициира през следващата седмица разговори,
за да се договори нов протокол с всички необходими гаранции, както и да се постигне
временно продължаване на дейността, което да гарантира, че тя ще продължи за един
достатъчно дълъг период, т.е. още една или две години и така ще се постигне едно
окончателно, напълно задоволително споразумение.

Jarosław Kalinowski (PPE).   – (PL) Г-н председател, приблизително един милиард души
от населението на планетата страдат от хронично недохранване или гладуват. През 2008 г.
цената на храните рязко се увеличи, което доведе до свързани с изхранването бунтове в
около 30 страни по света. Днес цената на храните достига нивото от 2008 г. Общата
икономическа криза също допринесе за това, което прави още по-необходимо
предприемането на енергични действия за намиране на справедливи начини за разпределяне
на хранителните продукти в световен мащаб. За съжаление, в Европейския съюз забравяме,
че общата селскостопанска политика e по същество политика, насочена към осигуряване
на предлагането на висококачествени храни на разумни цени за всички европейски
потребители. Не трябва да позволяваме по-нататъшното премахване на инструменти, които
регулират пазара и поддържат запасите на приемливо високи равнища, като тук влизат и
зърнените култури. От съществено значение е също така елиминирането на спекулациите
от този пазар – осъдително и неморално е в преследването на по-високи печалби
икономически групи да изкривяват правилата на свободния пазар и да осъждат милиони
хора по света на глад.

Ивайло Калфин (S&D). -   Резултатите от представително проучване показват, че едва 4%
от българските студенти участват в програми за студентски обмен като Еразмус. Основната
причина за това ниско участие е свързана с финансови ограничения.

Целта за 20% студентска мобилност до 2020 г. може да се постигнe единствено, ако се
ревизират механизмите за финансиране. Могат да се разработят два типа мерки. Първият е
свързан с кредитирането на студентската мобилност. В проучване на London School of
Economics се предлага създаването на европейски инструмент за кредитиране на студентския
обмен. Този инструмент ще доведе до по-голям интерес от страна на студентите.

Вторият тип мерки е свързан с увеличаване на грантовете за студентски обмен. Грантовете
намаляват социалните неравенства и са най-ефективната инвестиция в повишаване на
равнището на образование и на конкурентоспособност на европейската икономика. Повече
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ресурси трябва да се предвидят както в европейския, така и в националните бюджети, с
които студентите да могат да си позволят участие в европейски програми за мобилност.

George Sabin Cutaş (S&D).   – (RO) Г-н председател, приветствам гражданските движения
в Тунис и Египет, които успяха да свалят два диктаторски режима, непоклатими в
продължение на десетилетия. Към големите тревоги, свързани с бъдещето на арабския свят,
от чиято стабилност зависи равновесието на световния ред, трябва да добавим и едно
по-голямо безпокойство – за благоденствието на гражданите както в рамките на Европейския
съюз, така и извън него.

След започването на икономическата криза приоритетите са спасяването на банковата и
финансовата система и балансирането на държавните бюджети. Същевременно тук имаме
положение, при което тежестта на рецесията води до непредсказуеми последствия с огромно
геополитическо въздействие. В Тунис и Египет увеличаването на цената на храните ожесточи
настроенията, провокирани от диктаторските режими. Липсата на перспективи и все
по-тягостната атмосфера в настоящия момент също оказват своето влияние върху
настроенията на гражданите в някои държави-членки, особено в източните и южните части
на Европейския съюз. Считам, че е време да обърнем по-голямо внимание на жизнения
стандарт на хората. В противен случай рискуваме да станем свидетели на неочаквани прояви
на недоволство от хора, от които постоянно искаме да правят жертви.

Mario Pirillo (S&D).   – (IT) Г-н председател, госпожи и господа, бих искал да опиша
сериозното положение, в което се оказаха италиански рибари, след като им беше забранен
уловът на дребна риба. Тази забрана води до незабавни загуби за хиляди семейства, които
осигуряват поминъка си благодарение на тази дейност.

Единствената възможност за улов на този вид риба – периодът от началото на януари до
31 март – се пропилява поради пасивното отношение на члена на Комисията, г-жа Даманаки,
и нейните служители.

На 1 февруари, заедно с делегация от още четирима членове на ЕП, включително и г-н
Antinoro, който сега присъства в залата, аз лично лобирах пред г-жа Даманаки за
предприемане на спешни действия, а тя обеща да ни отговори в рамките на няколко дни.
Към днешна дата обаче не сме получили никакъв отговор, което разкрива неспособността
на члена на Комисията да реагира на ситуация, която предполага незабавна реакция.

Zigmantas Balčytis (S&D).   – (LT) Г-н председател, бих искал да изразя загрижеността
си във връзка с приемането от Европейския съвет на споразумението за нов модел на
икономическо управление. Първо, това е модел само за държавите-членки от еврозоната.
Другите държави-членки имат само правото да оказват съдействие при координацията на
този модел. Това налага въпроса защо само държавите-членки от еврозоната да заслужават
специални спасителни мерки за икономиките си, при положение че държавите-членки,
които не са част от еврозоната, също са изправени пред огромни икономически и финансови
трудности и в бъдеще също биха могли да се нуждаят от подпомагане.

Струва ми се, че в този случай имаме един твърде негативен прецедент в Европейския съюз,
което води до опасността от създаване на т.н. „Европа на две скорости“. Това може да доведе
до една Европа с все по-различни темпове на растеж и развитие вътре в нея, до размиване
на идеята за единен Европейски съюз и до разочарование у европейските граждани.

Brian Crowley (ALDE).   – (EN) Г-н председател, не бях поискал време за изказване, но
Ви благодаря, че ми разрешавате да изразя съпричастието си към семействата на загиналите
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в трагичния въздушен инцидент в моя роден град, Корк, в Ирландия, станал в миналия
четвъртък, 10 февруари.

Ако не бяха бързите действия на противопожарната служба на летището в Корк при
потушаването на пожара, на борда на самолета щяха да загинат още шест души. Всъщност
двама души бяха в състояние сами да напуснат мястото на катастрофата, въпреки че самолетът
се преобърна два пъти на пистата.

Важно е ние в Парламента, още повече че пътуваме със самолет редовно, да можем да оценим
факта, че е необходимо противопожарните служби на всички летища на територията на
Съюза да бъдат поддържани във възможно най-висока степен на готовност за реагиране
при подобни трагедии.

Председател.   – С това разглеждането на тази точка от дневния ред приключва.

20. Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола

21. Закриване на заседанието

(Заседанието се закрива в 23,10 ч.)
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