
ВТОРНИК, 15 ФЕВРУАРИ 2011 г.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: LIBOR ROUČEK
Заместник-председател

(Заседанието се открива в 09,00 ч.)

1. Откриване на заседанието

2. Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и
принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за
резолюции): вж. протокола

3. Стандарти за емисиите от нови леки търговски превозни средства (разискване)

Председател.   – Следващата точка от дневния ред е докладът на г-н Martin Callanan, от
името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, относно
предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на
стандарти за емисиите от нови леки търговски превозни средства като част от цялостния
подход на Общността за намаляване на емисиите на CO2 от лекотоварните превозни средства
(COM(2009)0593 – C7-0271/2009 – 2009/0173(COD)) (A7-0287/2010).

Martin Callanan,    докладчик. – (EN) Г-н председател, радвам се да открия днешното
разискване по моя доклад относно емисиите от леки търговски превозни средства (ЛТПС).

Преди да навляза в подробности по текста, бих искал да изразя благодарността си към
няколко лица: на първо място, към докладчиците в сянка от всички политически групи; на
второ място, към докладчиците и членовете на комисията по транспорт и туризъм и
комисията по промишленост, изследвания и енергетика за представените от тях становища;
и на трето място, към члена на ЕК и нейния екип – проведохме няколко много конструктивни
срещи по този въпрос. На четвърто място, бих искал да благодаря на белгийското
председателство за неговата много упорита работа по време на преговорите от тристранния
диалог; и най-накрая, бих искал да изкажа благодарност към г-н Jos Vervloet и г-жа Isobel
Findlay от секретариата на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност
на храните, които оказаха невероятна помощ през целия процес. По-специално, високо
ценя помощта на Isobel по сложните въпроси в областта на комитологията.

Предложеното законодателство се очаква откакто подобно законодателство беше прието
по отношение на леките пътнически автомобили. Лично аз не бях напълно убеден в
необходимостта от това законодателство, защото повечето микробуси се закупуват от
предприятия, малки и големи, които вече добре съзнават необходимостта от икономии и
ефективност на горивата. Поради тази причина през целия процес бях убеден, че е
изключително важно да имаме амбициозна, но реалистична дългосрочна цел и подходяща
краткосрочна цел, които да отчитат както нуждите на индустриалните производствени
цикли, така и необходимостта от подобряване на околната среда. По време на нашия дебат
винаги поставяхме основен акцент на дългосрочната цел.

Първоначалното предложение на Комисията беше 135 г CO2/км, която много източници
смятаха за просто непостижима. Секторът на ЛТПС има по-дълги срокове на разработване
и производство от сектора на леките пътнически автомобили. Същевременно, както подсказва
името им, ЛТПС се използват предимно за търговски цели. За разлика от леките пътнически
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автомобили, съществуват по-малко възможности за промяна на тяхната форма или тегло в
опит да се намалят емисиите. Основният начин да се постигне това при ЛТПС е чрез
изменение на двигателите и механиката на превозните средства – много по-дълъг и по-скъп
процес, отколкото простото променяне на каросерията или намаляване на теглото на
превозното средство.

Следва също да се отбележи, че дизеловото гориво вече е много по-разпространено в сектора
на ЛТПС, отколкото в сектора на леките автомобили. Когато Комисията публикува своето
първоначално предложение, много от производителите ясно посочиха, че биха постигнали
съгласие за не по-малко от 160 г CO2/км, стойност, която на свой ред впечатли повечето
от нас в Парламента като твърде облекчена и показваща незаинтересованост. В крайна сметка
пакетът, по който всички ние постигнахме съгласие и който днес е пред вас, съдържа доста
разумната компромисна позиция от 147 г CO2/км.

Като се имат предвид по-високите разходи за намаляване на емисиите на въглероден диоксид
при ЛТПС в сравнение с леките автомобили и необходимите по-дълги производствени
цикли, моето лично убеждение е, че тази стойност осигурява добър баланс между
гарантирането на по-добри екологични стандарти, от една страна, и, от друга страна, поставя
реалистична и постижима цел за сектора на производство на ЛТПС. Фактът, че след като
постигнахме тази компромисна стойност ни атакуват, от една страна, че прекалено
подкрепяме индустрията, а от друга, че твърде много щадим околната среда, ми подсказва,
че вероятно сме успели да постигнем точния баланс.

Една от областите на предложението на Комисията, за която всички групи се съгласиха, че
е неприложима, засягаше изключително сложния въпрос за превозните средства с
многоетапно типово одобрение. Разбира се, не е справедливо да се санкционират
производителите на базовото превозно средство, когато не носят отговорност за случилото
се с превозното средство на по-късен етап от неговото производство. Пакетът, който днес е
пред вас, включва много разумно предложение Комисията да преразгледа този въпрос преди
края на годината и да определи правилата, при които следва да се проведе този преглед.

Смятам, че пакетът, който договорихме и който ще бъде представен пред Парламента днес
като изменение 58, е най-добрият възможен резултат. Радвам се, че имам – надявам се –
подкрепата на повечето основни политически групи. Пакетът балансира необходимостта
от по-добри стандарти за околната среда с реалистични и постижими цели, които не са в
ущърб на сектора на производството, нито създават риск за работните места в Съюза.

Като цяло не подкрепям постигането на споразумения на първо четене, като смятам, че
най-добре би било, ако изобщо е възможно, това да бъде избегнато. В този случай обаче
съгласието на първо четене дава яснота и сигурност за един сектор, който все още страда от
последиците от световната икономическа криза, и също така установява критерии за строги,
но справедливи екологични стандарти, които всички ние искаме да видим. Надявам се, че
колегите ми ще се присъединят към мен, като подкрепят пакета днес.

Кони Хедегор,    член на Комисията. (EN) – Г-н председател, на първо място бих желала
да поздравя докладчика г-н Callanan и докладчиците в сянка за усилията им да постигнат
съгласие по предложението на Комисията относно леките търговски превозни средства.
След икономическия спад, както отбеляза г-н Callanan, тези дискусии бяха наистина трудни.

Ще бъда ясна: компромисният пакет, който беше постигнат вследствие на тези
междуинституционални обсъждания е по-малко амбициозен от предложението на
Комисията по редица точки. Най-вече, пълното спазване на краткосрочната цел се отлага
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с една година; размерът на санкцията за неизпълнение – „таксата за извънредно количество
емисии“ – е понижен; и дългосрочната цел е по-малко амбициозна. Ето защо за никого няма
да бъде изненада, ако кажа, че бих предпочела по-амбициозен резултат, и много от вас
вероятно споделят това становище.

Въпреки това компромисът все пак е важна стъпка напред. До 2020 г. той ще понижи
средните емисии на въглероден диоксид от микробуси от базовата стойност 203 г CO2/км
през 2007 г. до 147 г/км. Това ще означава средно намаление с 28% на емисиите на
микробусния парк за период от 13 години. Предвид очакваното повишено търсене на леки
търговски превозни средства, по-голямата ефективност ще има важен принос за намаляване
на емисиите от транспорта.

Компромисът също така ще доведе до нетни икономии за целия жизнен цикъл на продукта
за потребителите, предимно за малките и средните предприятия, от над 2 200 евро за
превозно средство. Освен това целите ще стимулират иновациите в сектора и ще позволят
на производителите да се възползват от прехода към икономика с ниски нива на въглеродни
емисии и по този начин да повишат своята дългосрочна конкурентоспособност. Нека не
забравяме, че този регламент следва да предостави на производителите предимството да
бъдат първи на световните пазари, където е вероятно да последват подобни стандарти за
емисиите на въглероден диоксид и се очаква търсенето на ефективни превозни средства да
нарасне.

Освен това регламентът ще запълни голяма празнота в регулирането на леките автомобили
и микробусите и следователно ще сведе до минимум евентуалните нежелани последици за
регламента относно емисиите на CO2 от леки пътнически автомобили. Големите автомобили
няма да могат да избягват стандартите за емисии на въглероден диоксид, като просто
променят категорията на превозното средство на „микробус“ при типовото одобрение.

И накрая, както знаете, днес транспортът има по-големи емисии в сравнение с 1990 г., като
това до голяма степен неутрализира постигнатите в други сектори намаления. Това, разбира
се, не е устойчиво. Транспортът трябва да има съществен принос за общите цели на ЕС за
емисиите на въглероден диоксид.

Този регламент е още един инструмент, който ще помогне на държавите-членки да изпълнят
своите ангажименти за намаляване на емисиите на въглероден диоксид до 2020 г. от сектори
извън СТЕ на ЕС.

Считам, че споразумението е още едно доказателство за ангажимента на Европейския съюз
за изпълнение на неговите цели в областта на климата и се надявам, че когато гласувате
по-късно днес, ще дадете своята подкрепа за компромисния пакет.

Werner Langen,    докладчик по становището на комисията по промишленост,
изследвания и енергетика. – (DE) Г-н председател, първото четене следва да бъде изключение.
В този случай това беше възможно, тъй като постигнахме компромис между предложенията
на Комисията, на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
и на комисията по промишленост, изследвания и енергетика по най-спорната тема. Фактът,
че започнахме преговорите с общ мандат за преговори от всички групи, е единственото
нещо, което ни позволи да достигнем този резултат. Бих искал да благодаря специално на
г-н Callanan за проявената ангажираност. Можем да се гордеем с постигнатото. В много
области резултатът съвпада с предложението, което беше направено от комисията по
промишленост. Смятам, че започнахме амбициозен проект, който е постижим за индустрията
и който, по-специално, ще позволи на потребителите да закупуват достъпни, модерни
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превозни средства с по-ниски емисии на въглероден диоксид. Това важи особено за малките
и средните предприятия, търговците, търговците на дребно и микропредприятията, които
използват този тип превозни средства.

(Председателят прекъсва оратора)

В моето досие за комисията по промишленост има точка, която не беше включена, но при
все това беше приета с малко мнозинство. Тя засяга предложението за устройства за
ограничаване на скоростта. Сега това е въпрос от компетенцията на държавите-членки,
които ще трябва да установят свои собствени правила. Затова като цяло сме доволни от
компромиса. Комисията по промишленост е готова да подкрепи целия пакет.

Oldřich Vlasák,    докладчик по становището на комисията по транспорт и туризъм.
– (CS) Г-н председател, вярно е, че транспортът е един от секторите, където емисиите е
необходимо да бъдат намалени. В стремежа си бързо да намалим емисиите обаче не трябва
да подкопаваме конкурентоспособността на европейските производители на автомобили.
Това изискване е особено актуално предвид продължаващата финансова криза, която засега
се отразява сериозно на европейската автомобилна промишленост.

От тази гледна точка считам, че постигането на 147 г CO2/км средни емисии от нови
микробуси е доста амбициозно и съм много любопитен да видя проучването на
икономическата ефективност, което Комисията трябва да изготви въз основа на
актуализираните резултати.

Същевременно следя с голямо внимание неколкократните опити на Комисията и някои
други заинтересовани страни, за които предложената цел, напротив, изглежда доста
неамбициозна, да възобновят разискванията по тази тема и да направят опит за изменението
на регламента с цел определяне на по-строги цели. Твърдо вярвам, че икономическите
субекти се нуждаят от сигурност, че законодателството няма да се променя непрекъснато.
Време е вече да дадем на производителите на автомобили свободно пространство, за да
работят и разработват нови двигатели, така че да могат да се адаптират към регламентите и
новите цели.

Във връзка с това смятам, че трябва да не изпускаме от поглед обосновка 24, в която се
разглежда възможността за по-широко използване на устройствата за ограничаване на
скоростта и при леките търговски превозни средства. Радвам се, че ще разгледаме
по-специално този въпрос и че дебатът ще бъде делови, а не идеологически.

Председател.   – Госпожи и господа, трябва да се придържаме към времето за изказвания,
тъй като програмата е пълна, а гласуването е по обед.

Richard Seeber,    от името на групата PPE. – (DE) Г-н председател, днес представлявам
г-жа Weisgerber, нашият докладчик в сянка от името на комисията по околна среда,
обществено здраве и безопасност на храните, която е в отпуск по майчинство. Всички ние
й изпращаме нашите най-добри пожелания. Тя свърши отлична работа по това досие.

Като цяло всички ние сме доволни от компромиса. Постигането му не беше толкова трудно,
както в случая с леките автомобили, тъй като темата не е толкова емоционална. Въпреки
това се сблъскахме с големи екологични и икономически предизвикателства. От гледна
точка на политиката за климата е важно тежестта да се разпределя равномерно по всички
звена от веригата и това звено трябва да даде своя принос. Трябваше обаче също да
гарантираме, че няма да изтъним това звено толкова много, че да предизвикаме неговото
прекъсване. Какво имам предвид с това? Разбира се, разходите за малките и средните
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предприятия (МСП), които са свързани с мерки от този вид, представляват сериозно
предизвикателство за тях. Малките предприятия ще обмислят много внимателно дали си
струва да заменят старите си превозни средства и да инвестират в нови. Следователно
трябваше да се съсредоточим по-малко върху техническите аспекти и повече върху
икономическите. От техническа гледна точка бихме могли да постигнем много повече, но
разходите със сигурност биха били прехвърлени върху МСП и това не би дало желаните
резултати.

Ще трябва да изчакаме няколко години, за да разберем дали регламентът е добър, защото
той ще бъде такъв, само ако действително достигнем изискваните нива на емисиите. Ако се
стигне до налагане на глоби, няма да сме постигнали целта си. Трябва да следим много
внимателно как ще се развие ситуацията.

Matthias Groote,    от името на групата S&D. – (DE) Г-н председател, госпожи и господа,
бих искал да започна, като изразя благодарността си за конструктивния начин на работа.
Днес постигнахме добър компромис от екологична и икономическа гледна точка. Въпреки
че според мен можехме да отидем и по-далеч по отношение на пределната стойност,
законодателството, което приемаме днес, все пак е едно от най-строгите в света за леките
търговски превозни средства. Не трябва да забравяме това. Г-жа Хедегор вече каза, че извън
Схемата за търговия с емисии, тези малки секторни законодателни актове, които въвеждаме,
са много важни за постигането на целите, които сме си поставили. Ако превозните средства
използват по-малко гориво, това носи добавена стойност не само по отношение на климата,
но и на качеството на въздуха. При пределна стойност от 147 г, която е еквивалента на 5,6 л
дизелово гориво, превозните средства ще замърсяват по-малко. Това означава, че качеството
на въздуха в нашите градове ще се подобри. Днес правим важна крачка напред.

Моята група гласува в подкрепа на този компромисен пакет, защото той включва важна
точка, която гласи, че най-късно през 2014 г. трябва да направим оценка дали целите, които
приемаме днес, са постигнати или преизпълнени и дали е необходимо да се направят
корекции в тази област. Това беше основно изискване на нашата група. Водихме дълги
дискусии с колегата г-н Pirillo за естеството на този компромис и това беше едно от основните
условия за компромисния пакет.

Вече бяха направени някои коментари по отношение на споразумението на първо четене.
В бъдеще трябва да се уверим, че постигаме по-малко споразумения на първо четене. В този
случай това е приемливо, защото преговорите в крайна сметка се отнасяха само до 2 грама.
Не беше необходимо да гледаме въпроса на второ четене. Въпреки това, ако приемаме всичко
на първо четене, Парламентът се лишава сам от своите права.

Бих желал да спомена още нещо, а именно цикълът на изпитване. За нас ще бъде много
важно в бъдеще да имаме стандартизиран цикъл на изпитване, който, да се надяваме, на
определен етап да влезе в сила в цял свят и да отразява действителността. Сегашните ни
цикли за изпитване не са реалистични и трябва да направим подобрения в тази област.
Водят се международни преговори и се надявам, че те ще бъдат доведени до успешен край,
защото това ще означава, че законодателството отразява действителните цикли на движение.
Още веднъж бих желал да благодаря на всички ангажирани лица. Днес е добър ден за
политиката на Европейския съюз в областта на климата и околната среда.

Holger Krahmer,    от името на групата ALDE. – (DE) Г-н председател, когато разискваме
дали е разумно да се постигне споразумение на първо четене, не трябва да се придържаме
толкова стриктно към нашите принципи, както някои членове на ЕП препоръчват. Това
трябва да зависи от досието. Как се развиват дискусиите? Доколко е спорна темата? В случая
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с регулирането на емисиите на въглероден диоксид от лекотоварни превозни средства е
ясно, че позициите на институциите не бяха много различни. Поради това нямаше да бъде
оправдано да се започне процес на разглеждане на второ четене, освен по отношение на
въпрос, който е тема на разгорещени дискусии, т.е. дългосрочната цел.

Европейската комисия не даде подходящо обяснение и това не става ясно и от оценките на
въздействието как емисиите могат да бъдат намалени по икономически ефективен начин
от днешните 203 г до 135 г за срок от 10 години – това са данните, които г-жа Хедегор
току-що посочи. Това представлява намаление с 34% и далеч надхвърля другите ни цели в
областта на климата. Най-важната задача на Парламента беше да върне тази цел към
реалността и да я направи постижима от икономическа гледна точка. Ние направихме това.
Радвам се че, г-н Groote използва моя аргумент, защото средна стойност от 147 г за
автомобилния парк е доста далеч от първоначалното предложение на Комисията, но също
така категорично е най-амбициозната цел, определяна някъде в света. Не трябва да се
опитваме да се самоубеждаваме, че определянето на пределна допустима стойност за емисиите
на въглероден диоксид от леки търговски превозни средства ще спаси световния климат.

Бих искал да благодаря на всички, включително на докладчиците, за упоритата работа.
Радвам се, че постигнахме широко мнозинство за този компромис.

Carl Schlyter,    от името на групата Verts/ALE. – (SV) Г-н председател, бих искал да
благодаря на докладчика г-н Callanan, за изключително професионалния и всеобхватен
начин на водене на преговорите.

Няма обаче да изразя благодарност за постигнатото споразумение. Ние, в Групата на
Зелените/Европейски свободен алианс, смятаме, че първоначалното предложение на
Комисията беше добро и реалистично, но за съжаление постигнатото споразумение е твърде
слабо. То няма да бъде от полза за конкурентоспособността на автомобилната промишленост.
Въпросът е къде ще продаваме автомобили през 2020 г.? Ами ще ги продаваме в Азия, а там
ще се търсят превозни средства, които имат изключително нисък разход на енергия. Затова,
ако искаме да подпомогнем конкурентоспособността на индустрията, трябва да поставим
много по-високи цели. Споразумението няма да бъде от полза и за околната среда, дори и
ако всяко търговско превозно средство отделя с 28% по-малко емисии. Никой не вярва, че
движението по пътищата няма да се увеличи до 2020 г. Ето защо целите за емисии, чрез
които ще се стремим да постигнем намалението от 30%, което вероятно ще бъде договорено
в Дърбан, Южна Африка, също няма да бъдат изпълнени. Нещо повече, това няма да е от
полза дори и за икономиката, защото никой не очаква цената на бензина през 2020 г. да
бъде около 13 SEK или 1,30 EUR за литър. Разбира се, тя ще бъде много по-висока. Ето
защо изчисленията, на които се основаваше първоначалното предложение на Комисията,
бяха много по-реалистични и дори и тогава бяха на границата да са твърде високи, за да се
смятат за икономически ефективни. Така че, за съжаление, споразумението няма да бъде от
полза за конкурентоспособността, икономиката или околната среда.

Напротив, смятам, че естественият технически прогрес всъщност ще отиде по-далеч,
отколкото предвижда споразумението. Хоризонтът на планиране за индустрията ще бъде
по-лош, защото през 2020 г. потребителите почти със сигурност ще търсят автомобили,
които отделят не повече от 120 г CO2/км.

Жалко е също, че намалихме глобите за онези, които не постигнат целите. Това означава,
че дори няма да постигнем целта на законодателството – освен ако нещата не се развият
така, както смятам: с други думи, че така или иначе ще постигнем това, благодарение на
естествения прогрес. Същото важи и по отношение на облекченията: заблуждават ни, за да
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повярваме, че емисиите са по-ниски, отколкото в действителност, ако един електромобил
се отчита три пъти. Ето защо за съжаление не можем да подкрепим споразумението, но все
пак бих искал да благодаря на всички, които участваха в него.

Miroslav Ouzký,    от името на групата ECR. – (CS) Г-н председател, бих искал да Ви
благодаря, че председателствахте част от разискването на чешки език. Искам обаче преди
всичко да благодаря на докладчиците и на водещия докладчик, г-н Martin Callanan, за
извършената от тях работа. Законодателният акт, който разискваме, е свързан с политиката
в областта на изменението на климата, както я познаваме от Европейския парламент, и това
не е мястото да критикуваме политиката и цялата концепция. Трябва да се разбере, че това
са предимно едностранни мерки на Европейския парламент, които нямат аналог в останалата
част на света, извън ЕС. Трябва да вземем предвид какво би послужило като разумен мотив
и какво би представлявало неоправдана тежест за европейските предприятия и аз твърдо
вярвам, че докладът се доближи до разумния мотив. В този случай категорично не съм
съгласен с казаното от предишния оратор, г-н Carl Schlyter. Спъването на европейската
индустрия не подпомага и няма да подпомогне конкурентоспособността на Европа. Всички
данни до този момент сочат, че европейската индустрия е в упадък и се премества отвъд
нашите граници. Мерките в областта на микробусите са много по-сложни, отколкото при
леките автомобили, и поставят много по-голяма тежест върху малките предприятия, както
вече беше казано тук. Бих искал да завърша, като изкажа благодарност към всички
докладчици. Според мен постигнатият компромис представлява изключително постижение.

Sabine Wils,    от името на групата GUE/NGL. – (DE) Г-н председател, госпожи и господа,
преди да започна да говоря за леките търговски превозни средства, бих искала да припомня,
че европейските автомобилопроизводители постигнаха продуктовите цели на ЕС за емисии
на въглероден диоксид от пътнически автомобили няколко години преди крайния срок
2015 г., като предприеха подходящи технически мерки. Вече е ясно, че производителите
са преувеличавали сериозно по време на преговорите за срока и целите на мерките за
намаляване на емисиите на въглероден диоксид от леки автомобили, когато те впоследствие
бяха намалени. Производителите предприемат същия подход в лобистката си дейност към
целите за намаляване на емисиите на въглероден диоксид за леките търговски превозни
средства. Бих искала да знам как мнозинството тук, в Парламента, може съзнателно да
повтаря тази грешка и отново да отстъпи пред исканията на автомобилната промишленост.

В ерата на изменение на климата смятам, че важните въпроси са да се опази околната среда
и да се защити бъдещето на човешката раса. Ако Парламентът беше подкрепил поне
предложението на Комисията, това щеше да изведе европейската автомобилна промишленост
на върха на технологичното развитие и, следователно, щеше да й позволи да остане
конкурентоспособна. Комисията предложи цел за намаление на емисиите от 135 г CO2/км.
След преходен период от производителите нямаше да се изисква да постигнат тази пределна
стойност до 2020 г. Според мен това щеше да е постижимо. Вместо това, под натиска на
Съвета беше постигнат лош компромис при закрити врата, според който производителите
на автомобили сега трябва да намалят емисиите на въглероден диоксид от леки търговски
превозни средства само до 197 г CO2/км до 2020 г. Това слаб компромис е подарък за
индустрията. Кредитирането, периодите на поетапно въвеждане и групирането ще размият
още повече и без това ниската пределно допустима стойност. Лобирането от страна на
производителите сред членовете на Парламента и натискът в Съвета от страна на държавите,
производителки на автомобили, а именно Германия, Франция и Италия, доведоха до този
слаб резултат, който съдържа цяла поредица от пропуски.
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Докладът е неприемлив. Той противоречи на целите в областта на климата на ЕС и ще забави
темпа на техническите иновации. Конфедеративната група на Европейската обединена
левица – Северна зелена левица ще гласува против доклада.

Paul Nuttall,    от името на групата EFD. – (EN) Г-н председател, баща ми развива дребен
бизнес. Той притежава фирма за електроматериали и получи възможността да създаде
компанията благодарение на данъчните облекчения и възможности, които му бяха
предоставени от консервативния министър-председател и истински евроскептик
г-жа Маргарет Тачър още през 1980 г.

Както всички дребни търговци той е претоварен от бюрокрация и регламенти, по-голямата
част от които произлизат от това място, Европейският парламент. Малкият бизнес на баща
ми си остава малък. Тези предприятия обаче стоят в основата на британската икономика и
възлизат на смайващите 73% от всички предприятия в Обединеното кралство.

Баща ми управлява микробус и подобно на много малки предприятия полага големи усилия
заради рецесията. Имам сериозни опасения, че това законодателство ще извади завинаги от
бизнеса малките предприятия като това на баща ми, защото ни беше съобщено, че
законодателството на практика ще увеличи цените на микробусите с до 5 000 евро. Малките
предприятия трудно могат да си позволят този разход в момент на икономическа борба.

Господинът от социалистите заяви, че това е добър ден за политиката в областта на
изменението на климата в ЕС. Ако този документ бъде приет обаче, гарантирам, че това ще
бъде лош ден за малкия бизнес в целия континент.

(Ораторът се съгласи да приеме въпрос, зададен с вдигане на синя карта, съгласно член 149,
параграф 8)

Chris Davies (ALDE).   – (EN) Г-н председател, защо уважаемият колега не разбира, че
мярката е насочена към подобряване на горивната ефективност на леките търговски превозни
средства? Това означава намаляване на разходите свързани с експлоатация им, миля по
миля, в момент, когато цените на горивата са рекордно високи. Това помага на предприятията,
не им пречи.

Paul Nuttall (EFD).   – (EN) Г-н председател, парламентът отново показва, че не знае
абсолютно нищо за това, което се случва в реалния свят. Хората там водят борба и това,
което ще направи това законодателство – а то ни беше посочено съвсем ясно – ще бъде да
повиши цената на малките микробуси, които се управляват от много притежатели на дребен
бизнес в целия континент. То ще доведе до повишение от най-малко 5 000 евро. Това е
абсолютно и напълно погрешно и е нещо, което не можем да си позволим по време на
рецесия.

Nick Griffin (NI).   – (EN) Г-н председател, докато слушам обсъжданията как да се измъкнат
повече пари от обикновените хора в името на изменението на климата, ме поразяват две
неща. Първото е, че никой вече не говори за глобалното затопляне. Дори и най-незапознатите
членове на ЕП ясно осъзнаха, че излагането на измамни псевдонаучни факти и рекордно
студените зими в цял свят направиха обществото, с право, много скептично към цялата
подвеждаща пропаганда за удавянето на полярните мечки.

Второто е паркингът под нас – автомобили марка „Порше“, „Мерцедес“, „БМВ”,
високопроходими спортни автомобили, т.е., един шоурум на гълтащи бензин луксозни
коли на хората, които цъкат неодобрително срещу многото бели микробуси и кроят планове
как да затруднят още повече живота на трудещите се с устройства за ограничаване на
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скоростта и финансови санкции, всички това в името на догма, основаваща се на
дискредитирани статистически данни, подхранвана от клика купени и добре платени учени,
финансирани и мотивирани от интересите на свръхбогатите в зеления индустриален комплекс
– Ал Гор, принц Чарлз, „Шел“ и „Голдман Сакс“ – всички, които се готвят да откраднат цяло
богатство от данъците, събрани чрез субсидии за вятърни инсталации и търговия с въглеродни
емисии.

Въпреки че ценя усилията на някои членове на ЕП да притъпят най-големите крайности на
тази CO2 истерия, чистата истина е, че всеки, който дори вярва на изтърканата измама за
предизвиканото от човека глобално затопляне, подпомага най-смъртоносната измама в
историята. Да, смъртоносна, защото тя не само ограбва обикновените хора и
деиндустриализира Запада; точно сега заради нея умират от глад стотици хиляди от
най-бедните деца в света, тъй като хранителните култури се заменят със субсидирани от
данъкоплатците биогорива. Тя обаче увеличава печалбите на „Монсанто“ и дава възможност
на членовете на ЕП да ходят на безплатни екскурзии до насаждения за добив на палмово
масло в Малайзия, и това е добре, нали?

Не, не е, най-вече защото отклонява вниманието от реалната криза – не че произвеждаме
въглероден диоксид от изкопаеми горива, а че намаляват петролните запаси, които снабдяват
с енергия нашата цивилизация. Всеки ден, загубен в приказки за намаляване на емисиите
на най-важната тор в природата, е загубен ден в борбата да се издържат все повече и повече
хора с все по-малко и по-малко енергия. Ако това не беше такава трагедия, би било фарс.

(Ораторът се съгласи да приеме въпрос, зададен с вдигане на синя карта, съгласно член 149,
параграф 8)

Carl Schlyter (Verts/ALE).   – (EN) Г-н председател, г-н Griffin не беше прав, когато заяви,
че зимата е била студена в цял свят. Всъщност това беше така само в някои части на Северна
Европа и някои централни части на САЩ. В световен мащаб 2010 г. беше една от двете
най-топли години в историята. Фактът, че сега тук е по-студено, също е напълно предвидим,
защото ако течението Гълфстрийм изпитва силен натиск от водите, образувани вследствие
на топенето на арктическите ледове, това е обясним ефект. Така че, не, 2010 г. беше много
топла година, изменението на климата е реално и мерките, които вземаме, са полезни за
икономиката.

Nick Griffin (NI).   – (EN) Г-н председател, не знам дали членовете на ЕП са забелязали, но
вчера и в Корея беше регистриран рекорден за последните 100 години снеговалеж, така че
не става въпрос само за няколко места. Точно както преди две години в Копенхаген, когато
там се проведе конференцията за изменението на климата, така и по време на конференцията
за изменението на климата в Канкун, когато времето беше най-студено от десетилетия.

Второ, няма никакви доказателства, че водата от топенето на арктическите ледове забавя
течението Гълфстрийм. В това отношение няма никаква промяна. Трето, аргументите ви
щяха да са по-ефективни, ако компютърните модели за изменението на климата бяха
прогнозирали това преди няколко години. Това не стана. Преди няколко години ни беше
казано, че нашите деца няма да знаят какво е сняг. Това беше абсолютна глупост.

И накрая, по отношение на статистическите данни, които показват световна тенденция на
затопляне, ключовият фактор, който всички тук пренебрегват, е, че 65% от метеорологичните
станции в света се намират на разстояние до 10 м от изкуствен източник на топлина. На
практика почти всички се намират в градове. С разпадането на Съветския съюз повечето от
метеорологичните станции в естествено студени райони бяха закрити. Ето това изкриви
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статистическите данни, които са изначално фалшиви, защото хора, лансирани от ООН, се
заеха да установят предизвикано от човека глобално затопляне, за да наложат исканите от
тях решения.

Françoise Grossetête (PPE).   – (FR) Г-н председател, г-жо член на Комисията, бих искала
да започна, като поздравя докладчика за постигнатото споразумение. Това беше трудно,
както нашите разисквания ясно показват. Мисля, че всеки ще се съгласи с казаното.

Да, разбира се, изменението на климата съществува, но търговските превозни средства не
са автомобили, които хората купуват заради чистото удоволствие от шофирането или защото
много силно ги харесват. Това са превозни средства, които хората използват като средство
в работата си, което означава, че целта от 147 г въглероден диоксид до 2020 г. е добър
баланс. Бих предпочела тя да беше малко по-висока, но това поне е предложение, което
според мен е по-балансирано от първоначалното предложение на Комисията. То щеше да
доведе до налагането на технологични цели на производителите със свързаните с тях разходи
за иновации, които щяха да имат сериозно финансово отражение върху крайните
потребители, които не искаме да санкционираме предвид изключителния период на криза,
през който те преминават.

Въпреки това твърдо подкрепям въвеждането на стимули за производство на високоефективни
превозни средства и санкции за производителите на автомобили, които не изпълнят целите.
Ето защо, всичко това наистина е стъпка в правилната посока.

Радвам се също да видя, че има и санкции. Доволна съм, че успяхме да намерим общ език
по отношение на санкциите, които са същите като тези, които се прилагат за леките
пътнически автомобили. Поради тези причини с удоволствие ще гласувам в подкрепа на
доклада.

Mario Pirillo (S&D).   – (IT) Г-н председател, госпожи и господа, преходът към икономика
с ниски въглеродни емисии и постигането на целите, залегнали в пакета за изменение на
климата, означават че трябва да установим правила за регулиране на емисиите на въглероден
диоксид в различни сектори, включително в автомобилния сектор.

Много съм доволен от преговорите, които доведоха до споразумение със Съвета за
ограничаване на емисиите до 147 г CO2/км до 2020 г. Това е реалистична пределна стойност,
която също така представлява отличен баланс между екологичните, социалните и
индустриалните правила. Надявам се, че и аз изиграх своята роля в този процес като
докладчик в сянка за комисията по промишленост, изследвания и енергетика.

Постигнатото споразумение отчита икономическата криза, в която се намира тази
промишленост, и също така логично взема под внимание различията между сектора на
пътническите автомобили и на леките търговски превозни средства. Както видяхме и при
регламента относно пътническите автомобили, европейският автомобилен сектор отново
ще успее да създаде екологична, конкурентоспособна и полезна за околната среда технология
за леките търговски превозни средства. Надявам се, че освен това отрасълът ще успее да се
възползва от екологичното предизвикателство и ще инвестира дори повече в иновации и
научни изследвания.

Chris Davies (ALDE).   – (EN) Г-н председател, може би трябва да зададем въпроса дали
нямаше да постигнем повече, ако тази мярка беше въведена за подобряване на горивната
ефективност на търговските превозни средства, а не за намаляване на емисиите на въглероден
диоксид. На практика, разбира се, това е едно и също, но едното се разглежда като разход
за предприятията, а другото като икономия.
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Г-н Nuttall твърди, че мярката ще повиши цената на превозните средства с 5 000 евро.
Подозирам, че тя няма да я увеличи дори и с едно евро. Да проведем това разискване след
три години и ще видим кой е прав. Факт е, че цената на петрола сега е 100 щатски долара
за барел. Това е повече от стойността, която е залегнала в оценката на Комисията при
извършването й. Потенциалните икономии за предприятията са по-големи и аз бих искал
ЕНП да признае това. ЕНП говори от името на големите дружества, на производителите, а
не от името на всички предприятия, които използват леки търговски превозни средства и
които се нуждаят от технологии за по-голяма горивна ефективност, за да намалят разходите.

Производителите постигнаха голям технологичен напредък през последните години. Трябва
да насърчим тази амбиция. Надявам се, че Комисията отново ще разгледа темата в прегледа
си след няколко години, за да гарантира, че тази амбиция ще има шанс да се реализира
правилно.

(Ораторът се съгласи да приеме въпрос, зададен с вдигане на синя карта, съгласно член 149,
параграф 8)

Paul Nuttall (EFD).   – (EN) Г-н председател, уважаемият господин от десницата наистина
ли смята, че е правилно да се гласува в подкрепа на законодателство, което на практика ще
повиши цените на превозните средства? Той знае, както и аз, че това ще стане. Всъщност
това, което ще постигне, ще бъде да извади от бизнеса малките фирми в Ливърпул и
Манчестър – в неговия собствен избирателен район. Смята ли, че това е справедливо? Смята
ли, че това е правилно от морална гледна точка? Готов ли е да стъпи на тази платформа на
изборите след три години?

Chris Davies (ALDE).   – (EN) Г-н председател, правителството на Обединеното кралство,
в лицето на министерството на транспорта, всъщност започна оценка на въздействието на
тази мярка. То установи, че е вероятно мярката дори да бъде по-полезна за предприятията,
отколкото се посочва в оценката на Комисията.

Нетните икономии от експлоатацията на превозно средство при рекордно високите цени
на горивата са по-големи от евентуалното повишаване на стойността на превозните средства
– нетни икономии за предприятията и по-ниски цени за потребителите. Ето срещу това е
така решена да се бори Партията на независимостта в Обединеното кралство. По този начин
тя иска предприятията да плащат повече, отколкото е необходимо.

Oreste Rossi (EFD).   – (IT) Г-н председател, госпожи и господа, първоначално в
предложението беше залегнала дългосрочна пределна стойност за емисии от 135 г CO2/км
за леките търговски превозни средства, която да бъде постигната до 2020 г. Производителите
обаче единодушно бяха на мнение, че спазването на тази пределна стойност е технически
невъзможно.

Ако докладът беше одобрен в първоначалната си форма, нивото на емисиите на въглероден
диоксид би намаляло с 0,00014% в световен мащаб срещу изключително голямо
икономическо въздействие от над 45 млрд. евро само за Европа, което неизбежно щеше да
доведе до средно повишение на цените с около 3 800 евро за превозно средство.

Въпреки тези проблемни въпроси със Съвета беше постигнато споразумение на първо четене,
с което се определя пределна стойност за емисиите от 147 г CO2/км, която да бъде постигната
до 2020 г. и нейната техническата постижимост да бъде оценена от Комисията преди
януари 2013 г. Във всеки случай решението е чисто политическо и по никакъв начин не е
свързано с реалните индустриални или пазарни условия или с интересите на потребителите.
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Ще гласуваме против доклада, защото вярваме, че икономическият ефект е прекомерен в
сравнение с незначителното намаление на емисиите на въглероден диоксид в световен
мащаб.

Pilar Ayuso (PPE)   – (ES) Г-н председател, бих искала първо да поздравя докладчика
г-н Callanan, който работи много упорито и, най-важното, постигна оптимален резултат.
Никак не беше лесно да се постигне споразумение на първо четене по толкова сложен
регламент като този.

Автомобилната промишленост е от жизненоважно значение за Европейския съюз. Нещо
повече, това е промишленост, която е поела ангажимент към целта на Европейския съюз за
намаляване на емисиите и технологични иновации.

Споразумението осигурява стабилна рамка, която създава правна сигурност за нашите
производители на автомобили. Считам, че целите за намаляване на емисиите са амбициозни
и реалистични. Производителите ще трябва да постигнат 147 г CO2/км до 2020 г. Сигурна
съм, че те ще успеят в това и така ще допринесат за целта на Европейския съюз за намаляване
на емисиите с 20% до тази година.

В новия регламент обаче има и други интересни елементи, като облекченията и насърчаването
на алтернативните горива. Биогоривата категорично се насърчават в съответствие с целите
на ЕС по отношение на възобновяемите горива за периода до 2020 г. Подчертавам този
очевиден факт, защото, ако Комисията продължи с колебливите си предложения по
отношение на биогоривата, няма да постигнем целта ни за периода до 2020 г.

И накрая, бих искала да завърша изказването си, като поздравя докладчика в сянка от група
на Европейската народна партия (Християндемократи), която току-що стана майка и работи
много усилено и също помогна това споразумение да се превърне в успех.

Marita Ulvskog (S&D).   – (SV) Г-н председател, бих искала да започна, като изразя
благодарността си към докладчика г-н Callanan, докладчиците в сянка и всички други,
които участваха в работата по директивата. Сега най-накрая ще имаме и регулаторен
инструмент за емисиите от леки търговски превозни средства, а това е важно. Остава
директивата да бъде въведена възможно най-бързо.

Същевременно не стигнахме толкова далеч, колкото мнозина от нас биха искали, и мисля,
че трябва да говорим открито и честно по тази тема. Това, което виждаме, е решение на
екологичната и индустриалната политика, което видимо е повлияно от икономическата
криза и от факта, че толкова много европейски правителства, консервативни, десни
правителства, избраха да реагират на икономическата криза, като просто съкратят разходите
и не правят инвестиции. Резултатът е висока безработица и ниско търсене и това се отразява
както на сектора за производство на пътнически автомобили, така и на лекотоварната
автомобилна промишленост. Разбира се, може да го наречете реализъм, но това е равнозначно
на принудителна адаптация към икономическата криза и политика на съкращаване на
разходите.

Затова Комисията беше по-амбициозна дори и от парламентарната комисия по околна
среда, обществено здраве и безопасност на храните, а това е необичайно. Благодарна съм за
факта, че решението все пак предвижда преглед на целите за емисиите за 2014 г. Затова се
надявам, че ще получим още един шанс да покажем, че гледаме сериозно на това да не
позволим конкурентоспособността и благородните амбиции по отношение на политиката
в областта на климата да си противоречат, а вместо това искаме да дадем възможност тези
два фактора взаимно да се теглят напред.
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Corinne Lepage (ALDE).   – (FR) Г-н председател, г-жо член на Комисията, с нежелание
ще гласувам в подкрепа на окончателния компромис. Преговорите бяха ужасно трудни и
според мен настоящето гласуване представлява решение наложено в резултат на политически
маневри от позиция на силата в Парламента и Съвета.

Основните държави производителки с подкрепата на мнозинството от депутатите, които
са чувствителни към доводите на тази промишленост, успяха да ни попречат да поставим
една амбициозна цел за намаляване на емисиите. Бих искала да изтъкна, че Комисията
предложи цел от 135 г/км до 2020 г. Следователно Парламентът е по-малко амбициозен
от Комисията и това буди съжаление.

Автомобилната промишленост, която се бореше срещу този текст – и ние току-що получихме
още няколко примера за това – явно не си дава сметка, че може само да спечели от това да
бъде пионер в намаляването на емисиите, особено след като извършеното през ноември
миналата година проучване на Европейската федерация за транспорт и околна среда показа,
че технологични решения наистина съществуват. В проучването се отбелязва, че
производителите на автомобили в Европа са намалили емисиите на въглероден диоксид за
нетърговските автомобили с между 2% и 10% през 2009 г. и че един японски производител
почти е достигал целта си шест години предсрочно.

Ще гласувам за този компромис, защото рискуваме да унищожим това постижение, колкото
и малко да е то, с разглеждане на второ четене. Въпреки това ще подчертая, че не правим
услуга на производителите, като защитаваме статуквото, и доколкото въпросът засяга
държавните органи, като не насърчават иновациите, те не изпълняват своята роля.

Elisabetta Gardini (PPE).   – (IT) Г-н председател, госпожи и господа, резултатът, който
постигнахме е изключително амбициозен. Бих искала да отбележа, че емисиите на въглероден
диоксид от тези превозни средства в момента са около 200 г/кв. км. Следователно
намаляването им до 147 г понижава този праг с повече от 25%. Освен това искам да
подчертая, че крайните намаления са най-скъпи, така че трябва да бъдем внимателни.

Също така смятам, че тази определена категория превозни средства не може да се сравнява
с пътническите автомобили, както често се прави в тази зала. Циклите на производство са
много по-дълги и ефектът от това ще бъде едва 1,5% от емисиите на въглероден диоксид от
целия транспортен сектор.

Ако не определим основната си цел, в крайна сметка ще санкционираме сектор, който вече
се сви драстично с повече от 30%, като това преди всичко ще навреди на малките и средните
предприятия. Само преди 12 часа всички ние в тази пленарна зала потвърдихме, че искаме
да подкрепим тези предприятия заради огромната икономическа и социална роля, която
те играят като единствен истински двигател на заетостта в Европа. Затова трябва да бъдем
много внимателни.

Приветствам извършената работа, но трябва да упражняваме внимателен контрол.

Saïd El Khadraoui (S&D).   – (NL) Г-н председател, текстът пред нас наистина представлява
компромис и ние бихме искали той да е малко по-амбициозен в някои области, по-специално
по отношение на сроковете и размера на санкциите.

От друга страна, важно е, че се установяват стандарти за емисиите от тази категория превозни
средства – нещо, което досега сякаш ни се изплъзваше, с оглед на това, че вече съществуват
редица правила както за пътническите автомобили, така и за товарните превозни средства.
Тенденцията е в правилната посока, но – както самите вие посочихте – броят на ЛТПС се
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увеличи значително през последните години и изглежда, че ще продължава да нараства и
през следващите години.

Като член на комисията по транспорт и туризъм бих искал да се върна за кратко на
ограниченията на скоростта. Ние в комисията предложихме ограничението на скоростта
да се определи на 120 км/ч от 2018 г., което наистина не е неоправдано. Както знаете, вече
има ограничение за товарните превозни средства, и аз мисля, че от гледна точка на околната
среда и пътната безопасност би било уместно те да залегнат като правна норма. Струва ми
се, че това трябва да се направи на европейско равнище, защото няма смисъл да се оставя
на държавите-членки.

Затова, г-жо Хедегор, бих искал да Ви приканя да преразгледате този въпрос, заедно с Вашия
колега г-н Калас – и той е тук, в пленарната зала – да проучите въпроса и да направите
предложение. Мисля, че това ще има положителен ефект за съответните Ви области на
отговорност: околната среда и безопасността на движението по пътищата.

Christa Klaß (PPE).   – (DE) Г-н председател, г-жо Хедегор, госпожи и господа, днес не сме
тук, за да обсъждаме климата. Вместо това просто трябва да направим възможното.
Приветствам постигнатия компромис. Като ограничаваме емисиите до 147 г/км от 2020 г.,
установяваме съвсем ясни стандарти. Това ще създаде стимули за разработването на нови
технологии за повишаване на енергийната ефективност и борба с изменението на климата.
Потребителите на превозните средства също ще бъдат облагодетелствани от тези иновации,
които ще доведат до икономия на гориво и следователно ще им спестят пари.

Малките микробуси се използват предимно от търговци, малки и средни предприятия,
селскостопански производители и лозари. Обикновено те се използват за къси разстояния
и често се експлоатират дълги години, докато фирмата смени собственика си. Затова
разходите за тези превозни средства трябва да останат под контрол. По-високите
инвестиционни разходи трябва да се финансират въз основа на енергийната ефективност и
спестяването на енергия. Дългосрочната цел до 2020 г. оставя достатъчно време за преходни
периоди, така че научноизследователските организации и промишлеността да могат да
разработят и произведат нови двигатели. Целта, която сме си поставили, е реалистична,
постижима и все пак ефективна. Надявам се, че тя ще получи широка подкрепа.

Bogusław Sonik (PPE).   – (PL) Г-н председател, всички, които са свързани с автомобилния
транспорт, както производителите на пътнически автомобили, така и производителите на
леки търговски превозни средства, трябва да допринесат за ограничаване на общите емисии
на въглероден диоксид. Затова приветствам постигнатия компромис от Европейския
парламент, Съвета и Европейската комисия, който определя пределни норми за емисиите
и санкции за неспазването на тези пределни норми.

Установяването на задължителни и амбициозни пределни норми, които също така са
реалистични, ще бъде предизвикателство за иновационния потенциал на европейската
автомобилна промишленост. Това ще послужи като стимул за засилване на усилията в
областта на научноизследователската и развойната дейност, насочени към намирането на
нови проектантски решения, които могат да се използват за производството на по-екологични
превозни средства. Трябва да разполагаме с наши собствени зелени технологии, така че да
избегнем вноса на превозни средства, както в случая с хибридната технология. Смятам, че
законодателните решения, които приехме, ще послужат като допълнителен стимул за
мобилизиране на европейските производители, които ще осъзнаят, че зелените технологии
представляват възможност за развитие.
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Dominique Riquet (PPE).   – (FR) Г-н председател, бих искал да започна, като поздравя
докладчика за неговата позиция. Отбелязвам, че Парламентът се намира в трудно положение
между Комисията, която е много амбициозна, и Съветът, който както обикновено е
предпазлив, между скептиците и критиците по въпросите на климата и между
поддръжниците на промишлеността и защитниците на околната среда. Ето защо това е
балансирана позиция, която остава амбициозна, тъй като целта от 147 г до 2020 г. ще даде
на сектора време, за да направи технологичен скок, като същевременно ще го насърчи да
бъде високоефективен. Продължаването на периода за изменения до 2018 г. е положително
действие и ще направи по-привлекателни научните изследвания и производството на
превозни средства, които не замърсяват околната среда.

В заключение бих искал да отбележа две неща. Разбира се, приветствам факта, че
предложението се приема на първо четене, и не разбрах напълно коментарите на колегата
преди малко, който заяви, че би предпочел това да стане на второ четене. На второ място,
също като г-н El Khadraoui съжалявам за липсата на устройства за ограничаване на скоростта,
тъй като това означава, че отново ще бъдем изпреварвани по магистралите от единствените
превозни средства, които все още не спазват ограничението на скоростта, а именно, леките
търговски превозни средства.

Marian-Jean Marinescu (PPE).   – (RO) Г-н председател, този регламент е стъпка напред
към постепенното постигане на целите за намаляване на емисиите на въглероден диоксид
за леките търговски превозни средства в Европа. Това ще стане възможно чрез създаването
на схеми за стимулиране повишаването на ефективността на превозните средства и налагане
на санкции на производителите, които не изпълнят тези цели.

Не мисля обаче, че новото законодателство за намаляване на емисиите на въглероден диоксид
следва да застрашава позициите на производителите на автомобили или на клиента. Новите
регламенти трябва да вземат предвид проблемите, които безпокоят малките и средните
предприятия и европейските производители на автомобили, които настояват постепенното
въвеждане на пределните норми за замърсяване да започне след 2015 г., тъй като превозните
средства, които ще се продават през 2014 г., вече са на етап разработка и производство.
Стойността 147 г е приемлив компромис в сравнение с данните, които бяха споменати.
Въпреки това Комисията трябва да следи внимателно отношенията между автомобилната
индустрия и потребителите, за да направи оценка на въздействието на тази мярка върху
цените и в по-широк план върху дейността на малките предприятия.

Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE).   – (PL) Г-н председател, производството на
леки търговски превозни средства и свързаните с това технологични въпроси изискват много
по-големи инвестиции и по-дългосрочен стратегически план и цикъл на производство,
отколкото при пътническите автомобили. Във връзка с това одобряването на тази дългосрочна
цел беше от съществено значение, за да се даде на промишлеността гарантирана сигурност
на производството. От друга страна, не трябва да пренебрегваме целевата пределно допустима
стойност от 147 г, която трябва да бъде постигната до 2020 г. Първоначалната краткосрочна
цел за пределно допустима стойност от 175 г, която се определя с оглед на постигане на
целта за пределно допустима стойност от 147 г до 2020 г., значително ще увеличи разходите
за производство на леки търговски превозни средства, като така ще ги направи по-скъпи за
много малки фирми, които ги използват като средство в своята ежедневна работа. Надявам
се, че това няма да доведе до осезателно намаляване на продажбите на нови превозни
средства, което, от своя страна, би означавало, че технологично по-старите автомобили с
много по-високи нива на емисиите ще останат по-дълго на пътищата.
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Carlo Fidanza (PPE).   – (IT) Г-н председател, г-жо Хедегор, госпожи и господа, постигнатият
компромис със Съвета определено изглежда по-балансиран и реалистичен в сравнение с
първоначалното предложение на Комисията, което беше толкова амбициозно, че донякъде
изглеждаше утопично, тъй като в него не се вземаха предвид условията в сектора и
въздействието върху пазара. Прекаленото идеологизиране на защитата на околната среда
винаги е свързано с риск от намаляване на вероятността за постигане на конкретни резултати,
което води до вреди за околната среда.

Според мен независимо от факта, че дългосрочната цел от 147 г CO2/км до 2020 г. все още
не е оптимална, тя може да се окаже по-разумна и реалистична от първоначалното
предложение.

Приветствам също планираните стимули за екологични иновации, но според мен остава
един въпрос от критична важност: решението за емисиите от така наречените напълно
комплектовани превозни средства, т.е. тези, които са произведени на няколко етапа. Надявам
се, че Комисията ще спази своя ангажимент да представи конкретно законодателно
предложение в тази област преди края на годината.

Ioan Enciu (S&D).   – (RO) Г-н председател, приветствам добрата работа на докладчика
г-н Callanan и на моя колега г-н Groote по изготвянето на доклада. Регламентът ще принуди
производителите на автомобили да разработят нови екологични технологии и, макар и да
изглежда като нова тежест за тях, това може да засили конкурентоспособността на
автомобилната индустрия на световния пазар. Същевременно това ще помогне за изпълнение
на ангажиментите за намаляване на емисиите на въглероден диоксид в съответствие със
стратегията на Европейския съюз. Договорените компромисни изменения осигуряват
достатъчно време на производителите, за да се подготвят за прилагането на новите
технологии, както и на Комисията, за да разработи ефективен механизъм за мониторинг на
нарушенията на разпоредбите в тази област.

João Ferreira (GUE/NGL).   – (PT) Г-н председател, основният водещ критерий при
управлението на иновациите, т.е. научноизследователската дейност и разработването на
нови технологии и производствени процеси, тяхното прилагане в широк мащаб и изборът
на подходящ момент за въвеждането им, на първо място трябва да бъде защитата на
обществения интерес, подобряването на качеството на живот на населението и опазването
на околната среда. Тези принципи, а не тесните търговски интереси на промишлеността и
бизнеса, трябва преди всичко да насочват усилията по отношение на иновациите и
управлението на тяхното изпълнение.

Това важи и в случая с емисиите от превозни средства. Като се има предвид, че значителна
част от емисиите на въглероден диоксид се създават от транспортния отрасъл, следва към
този сектор да бъде насочена подходяща част от усилията за тяхното намаление. Ето защо
е важно да се работи за повишаване на енергийната ефективност на превозните средства,
намаляване на разхода на гориво и като цяло за развитието на нисковъглеродни технологии.
Това вече е възможно благодарение на научно-техническите постижения, които от самото
начало отчитат прогресивното и неумолимо изчерпване на изкопаемите горива – нещо,
което вече е жизненоважно да се взема под внимание.

Gilles Pargneaux (S&D).   – (FR) Г-н председател, г-жо Хедегор, ще бъда кратък. Ще
гласувам в подкрепа на текста, защото смятам, че компромисът е стъпка в правилната посока.
Същевременно обаче съжалявам, че не стигнахме толкова далеч, колкото се предвиждаше
в направеното от г-жа Хедегор предложение.
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Ето защо бих искал да ни кажете след дебата и преди гласуването след няколко часа какво
ще представлява процедурата, която ще приемете за следващите две години, тъй като
прегледът трябва да се извърши през 2013 г., като това веднага ще ни позволи, както поиска
докладчикът на нашата група г-н Groote, да продължим борбата, за да намалим
замърсяването от тези леки търговски превозни средства.

Това е въпросът ми към Вас, г-жо Хедегор, и аз знам, че Вие ще отстоявате своята позиция,
за да успеем да постигнем напредък въпреки лобирането от страна на индустрията, което
аз, както и редица мои колеги, които се изказаха по този въпрос, смятаме за неуместно.

Karin Kadenbach (S&D).   – (DE) Г-н председател, г-жо Хедегор, не мога да скрия факта,
че аз съм сред онези, които днес по-скоро биха приели цел от 135 г. Въпреки това смятам,
че компромисът отразява реалността и показва, че сме готови да положим сериозни общи
усилия, за да ограничим и намалим емисиите на въглероден диоксид.

Европейският съюз успя наскоро да намали общите емисии на въглероден диоксид с 9%.
Емисиите в транспортния сектор обаче са се увеличили с почти 30%. Гледайки само от тази
гледна точка, смятам, че решението, което вземаме днес, е още една стъпка в правилната
посока.

Въпреки това не трябва да допускаме вниманието ни да бъде отклонено от факта, че предвид
общото увеличение от 29%, реалните проблеми в транспортния сектор са другаде. С други
думи, трябва силно да се концентрираме върху развитието на обществения транспорт. Не
трябва да увеличаваме тежестта върху малките и средните предприятия. Вместо това трябва
да улесним пътуващите и да ускорим изграждането на железопътни линии. Ще постигнем
много повече чрез преминаване от индивидуален към обществен транспорт.

Мисля, че правим първата стъпка в правилната посока, защото в крайна сметка говорим за
намаление от 25%.

Judith A. Merkies (S&D).   – (NL) Г-н председател, бих искала да поздравя всички, но бих
се радвала, ако резултатът беше по-амбициозен. Много по-амбициозен. И защо? Ще посоча
пет причини: повече иновации, по-голяма конкурентоспособност на Европа, околната среда,
разбира се, защото това би довело до икономии на суровини и би било по-евтино и за
потребителите.

Ние в Европа сме много зависими от вноса на суровини за енергетиката. С по-чисти
технологии щяхме да направим много повече икономии и също така щяхме да дадем огромен
тласък на нашата силна автомобилна промишленост, за да създаде чиста, интелигентна
технология, която да може да се продава навсякъде в останалата част на света и която би й
осигурила преднина.

Това щеше да е по-евтино и по-ефективно, именно защото сме толкова зависими от вноса.
Това също така щеше да намери израз под формата на икономии за потребителите. Покупната
цена може и да е по-висока, но в крайна сметка това щеше да излезе по-евтино на километър
и в много голяма степен щеше да е в интерес, по-специално, на малките и средните
предприятия. За холандците поговорката „Погрижи се за центовете, а еврото ще се погрижи
само за себе си“ все още буди голям интерес!

Inés Ayala Sender (S&D).   – (ES) Г-н председател, бих искала също да благодаря на
докладчиците и по-специално на нашия докладчик в сянка г-н Groote за предложението,
което ще насърчи индустрията ни да стане по екологична. Много съжалявам обаче, че
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пропуснахме златна възможност да въведем устройствата за ограничаване на скоростта,
които са основно средство за подобряване на качеството на въздуха.

Трябва да отбележа, че забраната вече е задължителна от повече от месец и половина, както
се вижда в градове като Барселона, където социалистическият съвет определи ограничение
на скоростта от 80 км/ч и разликата се усети в сравнение с други градове като Мадрид и
Валенсия, които имат консервативни градски управи и където населението е изложено на
висок риск от алергии и респираторни заболявания.

Устройствата за ограничаване на скоростта щяха да ни помогнат да намалим тези проблеми,
а също така да подобрим безопасността на движението по пътищата и да намалим човешките
жертви. Ето защо можем да съжаляваме за това и ние вярваме, че ще успеем да го постигнем
в бъдещото законодателство.

Кони Хедегор,    член на Комисията. – (EN) Г-н председател, на първо място, бих искала
да отбележа нещо накратко за г-н Pargneaux, който попита какъв е планът за следващите
няколко години.

На първо място, разбира се, съгласно постигнатото споразумение Комисията трябва да оцени
постигнатия напредък и да установи възможностите за осъществимост. По този въпрос
всички ние постигнахме съгласие. Разбира се обаче, имаме основание да вярваме, че това е
изпълнимо, защото нашата оценка на въздействието вече доказа това. Наясно сме с разходите
и последствията от действията ни, както и нивото, което решаваме да наложим. Така че
считаме, че това е постижимо, но, разбира се, проучваме внимателно този въпрос.

Бих искала само да кажа, че възобновяването на разискванията по отношение на целта за
2020 г. би могло да доведе до несигурност в планирането и затова, разбира се, сега следва
да подчертаем, че вече е определена дългосрочна цел. Много производители оценяват това,
защото то им позволява да имат дългосрочно планиране, от което наистина се нуждаят, да
имат предвидимостта, която им трябва. В крайна сметка те го оценяват. Това беше и отговор
към г-н Vlasák и неговата загриженост.

Ще кажа нещо накратко и към г-н Nuttall – не знам дали той е все още тук – или по-скоро
към бащата на г-н Nuttall, защото той не трябва да се притеснява за абсолютно нищо, освен
за това, че синът му използва данни от източник, с който не съм запозната. Факт е, че
разходите са много по-ниски, отколкото г-н Nuttall твърди, и спестените пари от разхода
на гориво са повече в сравнение с разходите.

Така че, в крайна сметка бащата на г-н Nuttall не само ще спести пари, но ще има и чиста
печалба. Той може също да обясни, че неговите деца и внуци ще дишат по-чист въздух.
Същевременно това, което се опитваме да направим тук, е да насърчим иновациите в един
много важен за Европа сектор. Ето това се опитваме да направим.

За да завърша това разискване, бих искала само да кажа, че имаме предимството на богатия
опит, който натрупахме в областта на законодателството относно леките автомобили. Във
всеки случай се оказа, че производителите биха могли да изпълнят изискванията на
законодателството по-бързо и с по-малко разходи, отколкото твърдяха. Няма да съм
изненадана, ако същото се случи и по отношение на микробусите.

И така, регламентът за леките автомобили е налице. Сега е ред на микробусите. Оценявам
много широката подкрепа за този законодателен акт. Следващото нещо, което ще трябва
да разгледаме в тази област са тежкотоварните превозни средства и в това отношение, разбира
се, ще се радвам да работим в сътрудничество с Европейския парламент.

15-02-2011Разисквания на Европейския съюз -BG18



Martin Callanan,    докладчик. – (EN) Г-н председател, позволете ми да отговоря накратко
на повечето въпроси, които бяха повдигнати.

Г-н Schlyter заяви, че според него това е лошо за европейската промишленост и ще доведе
до производството на повече леки търговски превозни средства в Азия. Трябва да кажа, че
просто не разбирам този коментар. Поставяме най-предизвикателните цели в света до този
момент, много по-строги от правилата в САЩ или каквото и да е в Китай или Далечния
изток.

Г-жа Wils сравни регламента с този за пътническите автомобили. Според мен това е
неправилно сравнение. Възможностите за намаляване на емисиите от пътническите
автомобили са много по-големи с оглед на тяхното олекотяване и промяната на горивната
смес. Дизеловите двигатели вече са много по-широко разпространени на пазара на микробуси.
Разбира се, поради характеристиките си, микробусите изпълняват функции от много
по-практично естество и се купуват от клиенти от стопанския сектор.

Опасявам се, че г-н Nuttall не остана до края на това разискване, но той не е прав за данните,
които посочва. Договореното ще доведе до общи икономии на разходи за много фирми.
Трябва да кажа, че всъщност бих се отнесъл с малко по-голямо уважение към направените
от него забележки, ако групата „Европа на свободата и демокрацията“ си беше направила
труда да изпрати поне един свой представител на някоя от срещите от тристранния диалог
или на някоя от срещите на докладчиците в сянка, за да обърне внимание на това, което
обича да твърди от името на малкия бизнес.

(Ръкопляскания)

В заключение, мисля, че резултатът е добър. Той води до постигане на оптимален баланс,
на първо място, в полза на разходите на предприятията, но също така и от гледна точка на
подобряването на околната среда. Независимо какво е вашето становище по отношение на
изменението на климата, ефективността на горивата – по-ефективното използване на ценни
ресурси – трябва да е нещо добро.

Председател.   – Разискването приключи.

Гласуването ще се проведе днес (15 февруари 2011 г.) по обед.

Писмени изявления (член 149)

Daciana Octavia Sârbu (S&D),    в писмена форма. – (EN) Постигнатото споразумение
със Съвета е резултат от проведените трудни преговори на фона на активното лобиране от
страна на индустрията. По време на целия процес устояхме на силния натиск от
производителите за отслабване на регламента и по-специално, дългосрочните цели за
намаляване на емисиите на въглероден диоксид да не бъдат толкова амбициозни.

Това беше трудна дилема, защото автомобилната промишленост в много от нашите
държави-членки вече изнемогва заради икономическата конюнктура. Ние обаче знаем от
опита ни с регламента относно пътническите автомобили, че автомобилната промишленост
постигна огромен напредък в областта на иновациите и развитието на чисти технологии,
тъй като законодателната рамка я насърчи в правилната посока. Искахме да повторим този
успех със законодателството относно микробусите – не само от екологични съображения,
а и защото по-високата горивна ефективност в крайна сметка ще намали разходите на много
предприятия.
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Разполагаме с компромисен текст, който макар и да не е толкова амбициозен, колкото ни
се искаше, ще доведе до значително намаляване на емисиите на въглероден диоксид от
микробуси и ще подпомогне амбициите на ЕС за намаляване на емисиите до 2020 г. и след
това. Бих искала да поздравя докладчика и докладчиците в сянка за успешните им преговори
със Съвета.

José Manuel Fernandes (PPE),    в писмена форма. – (PT) Секторът на автомобилния
транспорт е вторият по размер източник на емисии на парникови газове в ЕС и те не спират
да нарастват. Затова всички видове превозни средства, включително леките търговски
превозни средства, следва да бъдат обхванати от регламенти, имащи за цел понижаването
на тези емисии. Целта за намаляване на емисиите на парникови газове ще се постигне
по-добре, ако е налице законодателство, което обхваща целия ЕС, а не национално
законодателство с различни цели. Предвид това трябва да съчетаем амбицията с реализма
и здравия разум. Поради тази причина и предвид факта, че малките и средните предприятия
е по-вероятно да използват леки търговски превозни средства и че те съставляват 99,8% от
фирмите и осигуряват 67,4% от работните места в ЕС, не трябва да преследваме цели, които
може да ги застрашат. Затова съм съгласен с целта от 147 г емисии на въглероден диоксид
на километър за нови леки търговски превозни средства в ЕС, ако се потвърди, че този
вариант е осъществим. Приветствам също така и факта, че по отношение на този тип превозни
средства не беше въведено единно ограничение на скоростта на равнище ЕС.

Jim Higgins (PPE),    в писмена форма. – (GA) Приветствам тази мярка, защото е много
важно да се поддържа баланс между защитата на околната среда и защитата на работните
места и конкурентоспособността на МСП в ЕС.

4. Правата на пътниците при автобусен превоз (разискване)

Председател. -   Следващата точка е докладът на г-н Antonio Cancian – от името на
делегацията на Европейския парламент в Помирителния комитет, относно одобрен от
Помирителния комитет общ проект на регламент на Европейския парламент и на Съвета
относно правата на пътниците в автобусния транспорт и за изменение на Регламент (ЕО)
№ 2006/2004 [PE-CONS 00063/2010 - C7-0015/2011- 2008/0237(COD)]
(A7-0020/2011).

Antonio Cancian,    докладчик. – (IT) Г-н председател, г-н член на Комисията, госпожи и
господа, преговорите, които сам водех през първата година и след това по време на
помирителната процедура – първата помирителна процедура след Договора от Лисабон,
като тук отбелязвам, че тя премина под ръководството на г-жа Kratsa-Tsagaropoulou и с
подкрепата на председателя на комисията по транспорт и туризъм, г-н Simpson – бяха
по-трудни и по-сложни, отколкото се очакваше.

Благодарение на този регламент седемдесетте милиона пътници в автобусния транспорт в
Европа също ще се радват на редица права, които досега бяха силно ограничени или почти
несъществуващи в сравнение с тези при други транспортни средства.

По време на преговорите по този важен въпрос с три последователни председателства целите,
които искахме да постигнем, бяха както следва:

– регламент, който да защитава недискриминационния достъп до автобусен транспорт;
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– регламент, който да отчита особеностите на сектора, който включва малки и средни
предприятия, върху които не може да се налагат допълнителни и прекомерни икономически
тежести;

– регламент, който да запълни регулаторния вакуум, който остави автобусния транспорт в
несправедливо положение в сравнение с други видове транспорт и следователно предоставя
минимални гаранции за всички пътници;

– регламент, който да защитава правата на лицата с намалена подвижност, доколкото е
възможно, като се имат предвид непримиримите нагласи в рамките на Съвета;

– регламент, който да отчита нуждите на застаряващото население, за което общественият
транспорт ще бъде съществен ресурс в следващите десетилетия.

Текстът, който се гласува днес, е плодът на много трудно извоюван компромис, но и такъв,
който ни удовлетворява, като се има предвид посоката, по която поеха разискванията и
самите преговори.

Главните проблеми срещнахме най-вече при определянето на приложното поле. Всъщност
този регламент се прилага за всички редовни услуги, независимо дали регионални,
национални или международни, на разстояние по-голямо от 250 км. Във всеки случай ние
подготвихме списък с основните права, които не може да бъдат игнорирани, независимо
от разстоянието. Тези права са съсредоточени главно върху правото на транспорт, както и
върху обучение, информация и отговорност.

За разстояния над 250 км регламентът по същество предвижда обезщетение и помощ в
случай на произшествие, права на пътниците в случай на отмяна на услугата или закъснение,
както и права на лицата с увреждания и на лицата с намалена подвижност. Освен това, по
отношение на жалбите, превозвачите трябва да създадат и да задействат система за
разглеждане на жалбите, свързани с правата и задълженията, посочени в настоящия
регламент. Времето, необходимо за предоставяне на окончателен отговор, не може да бъде
повече от три месеца след получаване на жалбата.

На последно място, всяка държава-членка трябва да определи нов орган или, още по-добре,
съществуващ орган, който да е отговорен за прилагането на настоящия регламент.
Държавите-членки ще имат възможност да избегнат прилагането на регламента за период
от четири години, който може да бъде подновен еднократно след предварително уведомяване
на Комисията за причините.

Държавите-членки също така се приканват и призовават да разработят в бъдеще единен
билет за всички видове транспорт и единен национален орган, който да отговаря за правата
на пътниците във всички транспортни средства. Окончателният текст може да се счита за
удовлетворителен и балансиран компромис. Резултатът от помирителната процедура трябва
да се разглежда като победа за Парламента.

Енико Гьори,    действащ председател на Съвета. – (EN) Г-н председател, за мен е
удоволствие да участвам в това разискване на предложението за регламент относно правата
на пътниците в автобусния транспорт. Това е един много важен момент, тъй като
продължилите две години дискусии по този законодателен акт приближават към своя край.

Преди всичко, от името на Съвета бих искала да изразя своята благодарност и признателност
към Европейския парламент за неговото сътрудничество и за духа на компромис, който ни
позволи да постигнем споразумение в Помирителния комитет в полза на пътниците в
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автобусния транспорт в ЕС и по-конкретно по отношение на хората с увреждания и
пътниците с намалена подвижност.

Дискусиите между трите институции не бяха лесни, но винаги бяха конструктивни и
ръководени от дух на компромис. Съвместният проект, по който беше постигнато
споразумение на срещата на Помирителния комитет и който се надяваме да бъде приет днес,
представлява компромис сред политическите групи. Ето защо искам да отдам почит на
всички участвали в работата по това законодателно предложение и по-специално на
заместник-председателя, г-жа Kratsa-Tsagaropoulou, на г-н Brian Simpson – председател
на комисията по транспорт и туризъм, на г-н Cancian – докладчик, и на докладчиците в
сянка за тяхната работа. Заедно те трябваше да доведат законодателния процес до успешен
резултат.

Изразявам своята благодарност също така към члена на Комисията г-н Калас и неговия екип,
както и към техните колеги от секретариатите в Парламента и в Съвета. Заедно те работиха
неуморно, за да помогнат нещата да се движат напред. Не на последно място, искам да
изразя своята благодарност за отличната работа на белгийското председателство за
осигуряването на необходимата подкрепа в рамките на Съвета за компромиса, постигнат в
Помирителния комитет.

Убедена съм, че съвместният текст, който се получи в резултат от срещата на Помирителния
комитет, представлява добър баланс между правата на пътниците в автобусния транспорт
и интересите на превозвачите, повечето от които са малки и средни предприятия.

Според Съвета основната цел на регламента е да се предоставят права на пътниците, които
използват редовни услуги, при които предвиденото по разписание разстояние е
250 километра или повече. Също така гарантиран брой права ще се прилагат независимо
от изминатото разстояние. Новите правила са съсредоточени най-вече върху помощта за
лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност.

В дискусиите между трите институции успяхме да намерим взаимно приемливи решения
по редица трудни въпроси, а именно: обхват, права на пътниците в случай на отмяна или
закъснение, обезщетение и помощ в случай на произшествие, разпоредби за облекчаване
на прехода към новите правила и накрая, права на лицата с увреждания и лицата с намалена
подвижност.

Както вече знаете, Съветът одобри съвместния текст на заседанието си на 31 януари 2011 г.
Затова този законодателен акт ще бъде подписан утре. Публикуването му в Официален
вестник на Европейския съюз може да се очаква през март.

(IT) Г-н председател, накрая, бих искала да поздравя г-н Cancian за чудесната му работа.

(EN) Поздравявам ви за добре свършената работа.

Сийм Калас,    заместник-председател на Комисията. – (EN) Г-н председател,
законодателното предложение относно правата на пътниците в автобусния транспорт, което
обсъждаме днес, е резултатът от един много труден процес, включващ и помирителна
процедура. Дългите преговори през нощта на 30 ноември 2010 г. в Помирителния комитет
доведоха до пробив и компромис след повече от две години преговори.

Позволете ми да изразя своята искрена благодарност към вас за осъществяването на тази
цел. На първо място, благодаря на заместник-председателя, г-жа Kratsa-Tsagaropoulou, за
нейното умело ръководство, на г-н Simpson, председател на комисията по транспорт и
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туризъм, на докладчика, г-н Cancian, и, разбира се, трябва да споменем и белгийското
председателство.

Благодарен съм на Парламента за това, че винаги настояваше за високо ниво на защита на
пътниците. След одобрението от Съвета на 31 януари аз ви приканвам също така да приемете
този регламент и официално да приключите процедурата.

Предложението за правата на пътниците, използващи автобусен транспорт, сега завършва
договореностите за защита на пътниците и гарантира, че пътниците ще се възползват от
еднакви основни стандарти за качеството на услугите, където и да пътуват в Европейския
съюз.

Компромисният текст съдържа важни постижения: той предоставя набор от основни права
за всички пътници, използващи автобусен транспорт. Както г-н Cancian вече спомена,
имаше трудни точки, които останаха нерешени до последния момент на преговорите. Някои
може да кажат, че обхватът на регламента за автобусни транспортни услуги на разстояние
от 250 км или повече е твърде ограничен и че биха искали да се осигури защита и на
пътниците в местния обществен транспорт. Други може да твърдят, че текстът съдържа
разпоредби, чието изпълнение би било скъпо и по-конкретно за по-малките оператори. Аз
съм на мнение, че текстът представлява много добре балансиран компромис.

Не трябва да забравяме, че редица основни права се прилагат за услуги от всякакъв вид и
предоставят специална защита на най-уязвимите пътници. От друга страна, потенциалните
разходи за сектора са сведени до минимум. В крайна сметка компромисният текст
представлява истински напредък за пътуващите граждани и за имиджа на сектора.

Mathieu Grosch,    от името на групата PPE. – (DE) Г-н председател, г-жо Гьори, г-н
Калас, госпожи и господа, бих искал да благодаря на г-н Cancian специално за усилената
му работа, защото това не беше никак лесно досие, но ние постигнахме удовлетворителен
резултат.

Компромисите очевидно винаги имат своите предимства и недостатъци. Някои хора ще си
помислят, че сме отишли твърде далеч, а други, че не сме стигнали достатъчно далеч.
Процесът в Съвета не беше лесен и затова бих искал да изразя искрените си благодарности
към Съвета за това, че ни даде възможност да постигнем компромис в последния момент.
Мисля, че обхватът на доклада е правилен. Казахме, че три държави не са пряко засегнати.
Въпреки това, тъй като Люксембург участва в трансграничен контекст, всъщност има само
две държави, които не са засегнати директно от разпоредбите. В случая на местния обществен
транспорт ще бъде лесно да бъдат включени разпоредби в спецификациите на изискванията
за тръжни процедури, които да посочват, че правата на пътниците трябва да бъдат уважени
и утвърдени. Поради това не е реалистично да бъдем критикувани за изключването на
местния транспорт. Той може да се разглежда на регионално ниво.

Групата на Европейската народна партия (Християндемократи) ще даде своята обща подкрепа
на този компромис. Виждаме правата на пътниците като пълен пакет и се надяваме, че ще
бъде възможно в близко бъдеще да се изготви консолидирана версия, покриваща цялата
област, така че да можем скоро да въведем права, които ще са от полза за гражданите, а не
за адвокатите. По мое мнение все още има редица проблеми, особено по отношение на
прилагането, при които регламентите не са полезни за гражданите и при които те не са
достатъчно ясни, за да се утвърдят правата на пътниците. В този контекст искам да благодаря
на всички участници за усилената им работа. Надявам се, че можем да постигнем широко
мнозинство в пленарната зала в подкрепа на този разумен компромис.
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Brian Simpson,    от името на групата S&D. – (EN) Г-н председател, преди всичко бих
искал да изразя своята благодарност, както и благодарността на групата на Прогресивния
алианс на социалистите и демократите (S&D), към г-н Cancian за усилената му работа по
това наистина много трудно и много сложно досие.

Два въпроса идват на ум, когато погледнете конкретно това споразумение. Първият е:
„Идеално ли е?“, а вторият е: „Тласка ли ни напред?“. В отговор на първия въпрос, от
парламентарна гледна точка, мисля, че трябва да кажа, че не е идеално. Тъй като това е
компромис, има неща, от които Парламентът трябваше да се откаже и по-конкретно по
отношение на приложното поле, в което ни се искаше да бяхме видели по-малък период
преди влизането в сила на регламента.

А дали ни тласка напред? Ами да, защото вече ще разполагаме с пакет от права за автобусите,
подобен на тези, които в момента имаме за другите видове транспорт. То също така ни тласка
напред в нашия ангажимент за подобряване на достъпа до пътуване с автобуси за лицата с
намалена подвижност и специално за лицата с увреждания в целия Европейски съюз.

Бих искал само да се върна на един въпрос, който се отнася за искането персоналът да бъде
обучен да помага на лицата с намалена подвижност и увреждания, така че те да могат да
имат същия достъп до обществения транспорт като тези от нас, които сме без увреждания.
Знам, че има дерогация, с която държавите-членки могат да отложат това с пет години в
тази област, и се надявам, че те няма да я използват.

Накрая, според мен е важно да подкрепим това окончателно споразумение, така че правата
за всички видове транспорт да бъдат вече налице. Знам, че в бъдеще отново ще ги преглеждаме
и отново ще ги преработваме, но мисля, че направихме крачка напред в тази област и че
Парламентът трябва да подкрепи споразумението, което г-н Cancian постигна със Съвета
при помирителната процедура.

Gesine Meissner,    от името на групата ALDE. – (DE) Г-н председател, една дълга
процедура стигна до своя край, което е добра новина. Има някои положителни аспекти във
всичко това. Един от тях е, че основните права на лицата с увреждания включват правото
на информация и правото на достъп. Друга положителна черта е, че обезщетенията, които
се плащат от малки и средни предприятия, са сведени до едно приемливо ниво, което не
беше така в началото. Също така е добре, че постигнахме споразумение, защото в противен
случай щяхме да сме блокирани на ниво помирителна процедура и сега нямаше да има
никакви регламенти за една определена транспортна област.

Въпреки това искам също така да се върна на някои отрицателни моменти, тъй като не
успяхме да създадем едно истински европейско решение. Макар да казваме, че свободното
движение на хора, стоки и услуги е европейски принцип, ние не сме достигнали европейско
решение в тази област, при положение че три държави не са включени, а други държави не
разполагат с автобусни маршрути с такава дължина. Правото на лицата с увреждания да
бъдат придружавани – нещо, от което често се нуждаят, за да могат да пътуват, се гарантира
само на дълги разстояния. В допълнение, клаузата за големи природни бедствия, която не
се прилага за въздушния транспорт, тъй като трябваше да се изплащат обезщетения в случая
с облака от вулканична пепел, беше приложена за автобусите. Това означава, че по-бедните
пътници и по-специално тези, които правят кратки пътувания, няма да бъдат компенсирани
и нямат права. А това не е хубаво, разбира се.
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Така поради тази смесица от положителни и отрицателни характеристики ние се
въздържахме при гласуването по време на сесията в полунощ на помирителната процедура
и ще направим същото днес.

Eva Lichtenberger,    от името на групата Verts/ALE. – (DE) Г-н председател, независимо
от това, че ЕС е страна по съответната конвенция, правата на лицата с намалена подвижност
не са взети под внимание в това досие.

Споменах това в началото на коментара си по този доклад, защото мисля, че най-сериозният
му недостатък е фактът, че ние винаги сме се включвали ограничението „ако е възможно“.
За съжаление не съм достатъчно запозната с тези ситуации, за да мога да кажа, че това „ако
е възможно“ обикновено води до невъзможност да се осигури ефективно решение за лицата
с намалена подвижност.

Останах особено разочарована, когато беше наложено ограничение на форматите, които
се използват за предоставяне на информация за автобусните превози. Те бяха ограничени
до такава степен, че лицата с намалена подвижност да не могат дори да разберат къде могат
да получат помощ и т.н.

Има и други проблеми, произтичащи от последния кръг на преговори, в които г-н Cancian
наистина беше вложил цялото си сърце, и искам да му благодаря за това. Той направи всичко
възможно, за да се получи добър резултат, но опитите му бяха блокирани от коравосърдечния
подход на Съвета. Друг аспект е разстоянието от 250 км, който вече беше споменат.
Страхувам се, че по-дългите маршрути ще бъдат разделени и че маршрути от 500 км ще
бъдат разделени на две части, така че да няма опасност да се налага да предоставят права на
пътниците. Това трябва да се вземе под внимание по време на процеса на прилагане.

Една добра стъпка беше въвеждането на арбитражен орган, който ще бъде полезен за
потребителите. Други положителни аспекти включват факта, че се прилага принципът на
постоянното подобряване и че ще бъде подсигурено обучение на персонала. Въпреки това
в други отношения, госпожи и господа, това изобщо не е шедьовър на европейското
законодателство.

Roberts Zīle,    от името на групата ECR. – (LV) Г-н председател, аз също искам да изразя
своята благодарност към всички страни, които участваха в постигането на този компромис,
но най-вече бих искал да благодаря на г-н Cancian, който според мен намери абсолютно
правилните възможности за компромис от страна на Парламента. С включването на правата
на пътниците, използващи автобусен транспорт, ние фактически въведохме права на
пътниците във всички видове транспорт. Разбира се, може да се каже, че между различните
видове транспорт тези права варират съществено, когато става въпрос за размерите на
обезщетенията в зависимост от продължителността на закъснението или премахването на
даден маршрут, обслужван от тази вид транспорт. От друга страна, дори ако нашите пътници
в Европейския съюз е възможно да са объркани през първите години, това все пак
представлява стъпка напред за гарантиране на правата на пътниците, а фактът, че тези права
на пътниците, използващи автобусен транспорт, са най-последните, които се въвеждат,
показва, че това беше може би най-трудната стъпка от всички.

Особено съм доволен от основните права на лицата с увреждания и на лицата със специални
нужди и също, че тези права се прилагат за тях на автобусни пътувания под 250 км с едно
изключение, посочено от г-н Simpson, а именно, че операторите, които предлагат тези
услуги, могат да отложат обучението на персонала. Много се надявам, че това няма да бъде
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направено злонамерено, както и че държавите-членки няма да отложат изпълнението на
тази директива за четири години двукратно до възможно най-късната дата. Благодаря ви.

Jaromír Kohlíček,    от името на групата GUE/NGL. – (CS) Г-н председател, правата на
пътниците във всички видове транспорт се превърнаха във все по-важна тема на разисквания
в Европейския парламент през последните години. Трябва да кажа, че в много случаи виждам
проблеми, които могат да възникнат от прилагането на правата на пътниците, а
застраховането срещу тези проблеми със сигурност ще бъде много доходна област за много
финансови институции.

От друга страна, цените на билетите логично ще се увеличат като резултат от тези нови
разходи. Не е никаква новост, че Съветът е направил опит да промени из основи ключовите
елементи на проекта на регламента по отношение на правата на пътниците в автобусния
транспорт. Запознати сме с тази позиция на Съвета от предишните процедури по съгласуване.
В този контекст бих искал да благодаря на заместник-председателя на делегацията, г-жа
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, на председателя на комисията по транспорт и туризъм, г-н
Brian Simpson, както и на докладчика, г-н Antonio Cancian, за отлично свършената работа.
Те постигнаха нещо, което действително представлява един много разумен компромис.

Считам следните елементи за особено положителни:

1. Определянето на транспорта на дълги разстояния като транспорт, при който дължината
на целия маршрут е повече от 250 км, с уговорката че този регламент ще се прилага също
за хората, които пътуват само по част от подобен маршрут на дълго разстояние.

2. Подобряване на положението – дори и да не е идеално – на лицата с увреждания и
намалена подвижност при този вид транспорт.

3. Обезщетение и помощ в случай на произшествие. Бих искал тук да отбележа, че в случай
на повреда на оборудване, като например инвалидни колички, се предвижда компенсация
за цялата сума, което води до известно ниво на несигурност, а със сигурност ще бъде
необходимо да се изясни формулировката за целите на застраховането – например чрез една
горна граница.

4. Правата на пътниците в случаите на провалени или забавени пътувания са относително
ясно определени. Също така считам за положителна подобрената информация за пътниците;

5. Подобно на повечето си колеги приветствам факта, че преходният период за прилагането
на настоящия регламент трябва да бъде намален до не повече от четири години. От друга
страна, изобщо не съм доволен от възможността за удължаване на този срок с още четири
години.

Считам, че няма да има съществен проблем дори и при планирането на прилагане на правата
на пътниците за маршрути, успоредни на части на транспорта на дълги разстояния, в близко
бъдеще. Остава въпросът за определяне на финансови ограничения, разбира се, без
инфлационна корекция, които да приспособят финансовите ограничения в съответствие с
обменния курс на еврото, така че ограниченията да останат същите в реално изражение.

Считам, че споразумението е добър компромис. Главната цел е по-нататъшно разширяване
на правата на пътниците във всички видове транспорт, а тази допълнителна стъпка в
автобусния транспорт определено е успешен резултат на помирителната процедура.
Конфедеративната група на Европейската обединена левица – Северна зелена левица подкрепя
този резултат.
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Juozas Imbrasas,    от името на групата EFD. – (LT) Г-н председател, добре е, че след
разискването и съгласуването на позициите, окончателният текст може да се разглежда като
много удовлетворителен и добре балансиран компромис. Той успява да осигури правата на
пътниците, без в същото време да налага тежко бреме върху превозвачите, повечето от които
са малки и средни предприятия. По-конкретно резултатите от помирителната процедура
може да се разглеждат като успешни за Европейския парламент и аз го поздравявам за това.

Като се има предвид стабилният ръст в този транспортен сектор, целта на предложението
е да се установят валидни за целия ЕС права за защита на пътниците, сравними с тези в други
видове транспорт, и да се осигури равнопоставеност между превозвачите от различни
държави-членки, както и между различните видове транспорт.

Регламентът укрепва правото на обезщетение в случай на смърт, включително разумни
погребални разноски, или в случай на телесно нараняване, както и на загуба или повреда
на багаж поради произшествия. Освен това в случай на произшествие пътниците имат право
на помощ за покриване на непосредствените практически нужди, включително, при
необходимост, осигуряване на храна и дрехи, транспорт, улесняване оказването на първа
помощ и настаняване. В случай на отмяна на пътуването или закъснение с повече от
120 минути пътниците имат право на обезщетение в размер на 50% от цената на билета в
допълнение към възстановяването на цената на билета.

По този начин регламентът укрепва предоставянето на помощ за лицата с увреждания и
лицата с намалена подвижност, което е много важно. Пътниците трябва да получават
актуална информация в реално време по електронен път.

Това е едно добро решение, поздравления!

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: DIANA WALLIS
Заместник-председател

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Г-жо председател, подобряването на правата на пътниците
по редовни автобусни линии е желателна цел. Въпреки това някои точки от предложението
отиват твърде далеч. Например пътниците имат право на до две нощувки в хотел, ако
заминаването на редовна автобусна линия се забави с повече от 90 минути. Въпреки това
пътният транспорт често е изложен на фактори, които са извън контрола на отделните
автобусни превозвачи, като например задръствания, причинени от злополуки, лоши
климатични условия и недостатъчно снегопочистване. Последствията от това ще бъдат
скъпи дела относно отговорността, при които няма да бъде възможно да се приложи
принципът, че отговорната страна носи отговорност за щетите.

Най-новият регламент на ЕС относно правата на пътниците е в подобно положение. Фирмите
вече трябва да плащат за закъснения, които те не са причинили. Например австрийската
федерална железопътна компания е отговорна за броя часове, с които са закъснели влакове,
възлизащи на общо 2 800 за миналата година, при положение че влаковете са пристигали
много късно от Германия. Трябва да избягваме неподходящи мерки като тази в бъдеще.

Dieter-Lebrecht Koch (PPE).   – (DE) Г-жо председател, г-н Калас, госпожи и господа,
силно приветствам резултата от помирителната процедура. Когато регламентът бъде
приложен, пътниците в автобусния транспорт, включително и тези с намалена подвижност,
ще имат същото високо ниво на защита, което се прилага за други видове транспорт. Също
така регламентът гарантира високо общо ниво на защита на потребителите и взема под
внимание факта, че този транспортен сектор се състои главно от малки и средни предприятия.
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Екстремните изисквания, които щяха да направят този автобусен транспорт почти
невъзможен, бяха отстранени, както и онези, които щяха да изключат от обхвата на
регламента по-голямата част от държавите-членки.

Автобусните услуги, които се ползват от по-голямата част от гражданите, също трябва да
предоставят високо качество на услугите за лица с увреждания и хора с намалена подвижност.
Трябва да имат правото да получават помощ и тя трябва да се предоставя безплатно в името
на социалната интеграция.

Debora Serracchiani (S&D).   – (IT) Г-жо председател, госпожи и господа, аз също искам
да благодаря на г-н Cancian за усилията му при постигането на този труден компромис.
Благодарение на този регламент пътниците в автобусите могат да се радват на права като
тези на пътниците в други видове транспорт, като например влакове и кораби.

Регламентът, който се прилага за всички национални и трансгранични услуги навсякъде,
където разстоянието за изминаване е 250 километра или повече, също така предпазва
пътниците, пътуващи по по-къси редовни маршрути. Имам предвид по-специално лицата
с увреждания и лицата с намалена подвижност, на които се гарантира недискриминационен
достъп до транспорт, право на обезщетение за загуба или повреждане на инвалидни колички,
както и обучение на персонала на автобусите относно въпроси, свързани с уврежданията.

Доволна съм също така, че е постигнато споразумение относно обезщетението в случай на
смърт, включително разумни погребални разноски, или на телесно нараняване, както и на
загуба или повреда на багаж поради произшествия. Също така считам за положителна стъпка
това, че пътниците могат да избират между продължаване на пътуването без допълнително
заплащане или възстановяване на цената на билета в случай на отмяна или закъснение с
повече от два часа, или дублиране на места.

По отношение на информацията за пътниците мисля, че би било полезно да им се предоставят
данни за връзките с други видове транспорт, като по този начин се осигурява и диалог между
автобусните и железопътните услуги за пътнически превоз. На последно място, аз съм много
доволна, че по време на преговорите успяхме да изследваме и да гарантираме максималното
ниво на помощ за лица с увреждания и лица с намалена подвижност, давайки им възможност
да бъдат придружавани без допълнителни разходи.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).   – (ES) Г-жо председател, бих искала да благодаря на
г-н Cancian, който работи много усилено за постигането на това споразумение и след сложни
преговори по този документ беше постигнато споразумение.

Беше постигнат напредък относно правата на пътниците по отношение на обезщетение и
помощ в случай на произшествие, отмяна или закъснение, а също така и по отношение на
признаването на основни права на пътниците, независимо от разстоянието; споразумението
също така включва правата на лицата с увреждания и на тези с намалена подвижност.

Въпреки това определянето на обхват, който е пътувания на повече от 250 км, означава, че
три държави остават извън това европейско законодателство. По наше мнение това не е
достатъчно, въпреки че признаваме напредъка, постигнат в сравнение с това, което
съществуваше в началото. Затова нашата група ще се въздържи.

Ryszard Czarnecki (ECR).   – (PL) Г-жо председател, днес Европейският парламент изпраща
много положително послание към пътниците, данъкоплатците и европейските
гласоподаватели, които използват автобуси, включително и лицата с увреждания. Хората,
които гласуват за нас и плащат заплатите ни, очакват от нас да взимаме конкретни решения
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точно от този вид. Има, разбира се, коментари в залата, че това не е най-важният въпрос на
фона на всичко останало и без съмнение това е така. Въпреки това аз считам, че е много
важна стъпка, която ще направи Европа и Европейския съюз по-хуманни и по-отворени
към нуждите не на политиците, а на потребителите или, с други думи – на онези, които
използват различни видове транспорт. Бих искал да благодаря на моя съсед, г-н Cancian,
за усърдната му работа като докладчик.

Anna Rosbach (EFD).   – (DA) Г-жо председател, пътниците в автобусния транспорт на
дълги разстояния имат повече или по-малко същите права като пътниците във въздушния,
железопътния и морския транспорт по отношение на закъснение, отмяна, загубен багаж и
много други области. Това е добре по принцип. При все това обаче искам да отправя няколко
критики. На лицата с намалена подвижност тук се предоставят повече права в това
отношение. Въпреки това не всички автобуси могат да приемат по едно и също време както
пътници с увреждания, така и физически здрави пътници, и не всички автобуси могат да
бъдат реконструирани, така че да превозват лица с увреждания. Ето защо все още има дълъг
път да се извърви в тази област, ако искаме да постигнем възможно най-високо ниво на
равенство. Билетите за пътувания с дълга продължителност често се поддържат на възможно
най-ниски цени, за да могат да се конкурират с въздушния трафик. Затова считам за
невъзможно малките дружества за автобусен превоз да могат да плащат всички искове за
компенсации и права, които се отправят тук. Способността им да бъдат конкурентоспособни
ще намалее сериозно и бързо ще ги настигне заплахата от закриване. Това едва ли може да
бъде в интерес на Съюза, защото ЕС много иска да подкрепя малките и средните предприятия.

Georges Bach (PPE).   – (DE) Г-жо председател, бих искал да поздравя всички участници,
но по-специално г-н Cancian за всичките му усилия по време на трудния и протяжен процес
на постигане на компромис по това трудно досие.

Някои от успехите вече бяха споменати, но имаше и разочарования, по-конкретно по
отношение на обхвата и други дребни въпроси, които бяха посочени. Чрез достигането на
този компромис за автобусния транспорт успяхме да установим права на пътниците за
всички видове транспорт. Следващата стъпка, която трябва да предприемем, е създаването
на обща, последователна и ефективна рамкова програма за правата на всички пътници.

Особено важно за доверието на гражданите на Европа в ЕС е да създадем справедливи и
ясно определени права. За да се ползваме с доверие, трябва да гарантираме, че правата във
всички различни видове транспорт са съгласувани. Критериите, свързани с правата на
самолетните пътници, не трябва да бъдат коренно различни от тези на пътниците в
железопътния транспорт например.

Ето защо е особено важно да не основаваме своята рамкова програма на най-ниските,
най-слабите стандарти. Вместо това трябва да си поставим амбициозни цели от името на
гражданите на Европа.

Saïd El Khadraoui (S&D).   – (NL) Г-жо председател, бих искал да започна, като благодаря
на докладчика за усилията му, както и на докладчиците в сянка, г-н Simpson и всички
други, които са допринесли за резултата; белгийското председателство също не трябва да
остане неспоменато.

Все пак нека да започна с една критика, отправена към Съвета в частност. Съжалявам за
факта, че обхватът включва само пътувания над 250 км. От европейска гледна точка би
трябвало всички трансгранични връзки да се покриват от разпоредбите на настоящата
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директива. Дори ограничена до тези 250-километрови пътувания, директивата едва получи
достатъчно подкрепа от страна на държавите-членки, за да бъде одобрена.

Ако се съди не само от това досие, но и от много други досиета, става ясно, че изглежда все
по-трудно по-голямата част от държавите-членки да разсъждават в интерес на потребителя
или от европейска гледна точка, и намирам това за много тревожно.

Въпреки казаното току-що този регламент допълва списъка. Сега имаме европейски правила
относно правата на пътниците на всички видове транспорт. Следващата стъпка – г-н членът
на Комисията обяви, че ще предприеме действия за това – трябва да бъде да се поучим от
опита, придобит в различните сектори и да постигнем по-интегриран подход към правата
на пътниците. Това трябва да се приложи най-вече за сухопътния транспорт.

Този регламент ще означава крачка напред и по-конкретно за лицата с намалена подвижност.
Вече няма да им бъде отказван достъп и ще могат да разчитат на помощ, ако е необходимо.
Това е важно по мое мнение. Както и при другите видове транспорт, обезщетения се
предоставят в редица случаи и има организиране на настаняване на блокираните пътници
в случай на големи закъснения.

Поради тези причини искаме да подкрепим настоящия компромис. Не правим това с голяма
доза ентусиазъм, тъй като този регламент няма да влезе в сила за още две години. Въпреки
това той е стъпка в правилната посока и представлява компромис между крайната позиция
на Съвета, от една страна, и нашите по-амбициозни цели, от друга.

Vilja Savisaar-Toomast (ALDE).   – (ET) Г-жо председател, естонците имат една поговорка:
„Опитът прави майстора“. За съжаление, това не може да се каже за директивата относно
правата на пътниците в автобусния транспорт, която след една дълга помирителна процедура
в крайна сметка се отдалечи от принципите, които бяха поискани от Европейския парламент.
Наистина е хубаво, че сега имаме минимални основни права, но е неприемливо, че
договорените 250-километрови маршрути отричат тези права в три държави. Освен това
тези права са минимални в три-четири други държави, защото там има може би само по
един или два автобусни маршрута, които да са толкова дълги.

Освен това не е приемливо, че трансграничните автобусни услуги бяха изключени,
независимо от разстоянието и също така не можем да подкрепим осемгодишния период,
даден на държавите-членки, през който прилагането на тази директива не е задължително.
За съжаление, естонското правителство подкрепи точно тези условия и в допълнение поиска
маршрутът да е по-дълъг. Сега трябва да се запитаме дали наистина подкрепяме правата на
пътниците или тези на автобусните компании и техните печалби. Във всеки случай аз
подкрепям гражданите на Европейския съюз, но не разбирам защо част от Европа се изключва
от тази директива. Ето защо не мисля, че мога да гласувам в подкрепа на тази директива или
на доклада.

Philip Bradbourn (ECR).   – (EN) Г-жо председател, силно подкрепям принципа за правата
на пътниците и е съвсем справедливо потребителите да очакват висок стандарт на обслужване.

Въпреки това трябва да имаме чувство за пропорционалност и видим какъв ще бъде
действителният ефект от това. Трябва да сравним реалните ползи за потребителите с реалните
разходи за бизнеса в този сектор.

Парламентът и Комисията често предприемат еднотипен подход за всички случаи, без
отчитане на индивидуалните особености, но ние трябва да приемем, че правата на пътниците
се различават в различните видове транспорт. Самолетният транспорт не е същият като
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автобусния транспорт. Най-важното тук е, че разликата се състои в броя на малките и
средните предприятия в този сектор. Вярвам, че всички в тази зала знаят каква е важността
на надеждните и печеливши автобусни услуги за нашите местни икономики, и именно
поради тази причина силно подкрепям въвеждането на правилото за 250-те километра.
Просто не е справедливо малките местни фирми, които предоставят ограничени местни и
регионални услуги, да бъдат натоварвани с тези тежести.

Имайки предвид въвеждането на тази защита и стойността на основния принцип на това
законодателство, аз категорично подкрепям компромиса.

Jim Higgins (PPE).   – (EN) Г-жо председател, тази инициатива се подготвяше в продължение
на почти три години и този път се озовах на страната на Съвета, а не на Парламента.

Разбира се, че трябва да защитим правата на пътниците и особено на тези с увреждания,
но – както каза г-н Philip Bradbourn – ако първоначалното предложение беше прието,
щеше да има сериозни последици за малките превозвачи. На практика то щеше да изправи
много от тях пред фалит. Поради тази причина помирителният процес беше от жизненоважно
значение и постигнатият компромис създава добър баланс между правата на пътниците, от
една страна, и тези на доставчиците на услуги, от друга. Напълно съм съгласен с г-н
Bradbourn, че не можете да приравнявате правата на пътниците в морския транспорт,
правата на пътниците във въздушния транспорт, правата на пътниците в железопътния
транспорт и правата на пътниците в автобусния транспорт в един и същ пакет. Поради тази
причина предложенията за консолидиран пакет просто не са възможни и осъществими.

Бих искал да отправя комплимент към председателя на комисията по транспорт и туризъм,
г-н Brian Simpson, който свърши отлична работа, към докладчика, г-н Cancian, и към
нашия собствен координатор, Mathieu Grosch. В крайна сметка имаме един справедлив и
балансиран пакет, който е от полза за всички заинтересовани страни.

Oldřich Vlasák (ECR).   – (CS) Г-жо председател, през последните години Европейският
парламент съвместно със Съвета е приемал закони, свързани с правата на пътниците във
въздушния и железопътния транспорт. Затова е логично сега да приемем подобна мярка и
за автобусния транспорт, независимо от факта, че пътниците в Европа все още предпочитат
индивидуален транспорт и че стандартите за самия автобусен транспорт бързо се подобряват.

Въпреки това нашите усилия и ентусиазъм за регулиране трябва да имат ясни граници.
Логично е да се определят основни стандарти в Европейския съюз за трансграничното
пътуване, които да защитават уязвимите групи пътници и да гарантират техните права. От
друга страна, усилията за простиране на правата и върху местния транспорт, опитите да се
осигури възможно най-голямата компенсация или да се регулира до последния детайл
представляват неуместна намеса във вътрешния пазар. Ясно е, че всички излишни задължения
означават по-големи разходи за транспортните оператори, които в крайна сметка ще се
отразят върху цените на билетите.

Като бивш кмет следях със загриженост предложението за включване на градския и
извънградския транспорт в обхвата на директивата. Радвам се, че здравият разум надделя в
този случай и че градският и крайградският транспорт ще бъдат предпазени от прекомерна
регламентация.

Ville Itälä (PPE).   – (FI) Г-жо председател, искам да благодаря на всички, които участваха
в изготвянето на компромиса и по-специално на докладчика, г-н Simpson, председател на
комисията. Въпреки че е компромис, това също е важна стъпка напред от гледна точка на
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гражданите. Ако разгледаме въпроса за забавяне и загуба на багаж, е изключително важно
за гражданите да знаят, че въведохме законодателство за защита на техните права.

Това ограничено разстояние от 250 километра не е най-доброто възможно решение, нито
е успешно по начина, по който мнозина тук казаха, че е. Смятам, че това е може би
най-слабата точка в закона и ние със сигурност ще трябва да се върнем към това в бъдеще,
но, от друга страна, това е голяма стъпка за значително подобряване на правата на лицата
с увреждания и на лицата с намалена подвижност. От гледна точка на гражданите това е
точно такова законодателство, каквото ние следва да въвеждаме.

Seán Kelly (PPE).   – (EN) Г-жо председател, тази разпоредба има своите добри и лоши
страни. Добра е по отношение на някои конкретни неща. Специално приветствам мерките
за лицата с увреждания или намалена подвижност, но имам същите съображения, които
вече бяха изразени от други оратори, относно прага от 250 километра. Не може да има
еднотипен подход за всички случаи. В Европейския съюз, състоящ се от 27 държави с
различни индивидуални особености, би трябвало да има известна гъвкавост в рамките на
държавите, така че всички да могат да бъдат включени в разпоредбите.

Аз самият живея на повече от 300 километра от столицата ни. Има едно дейно малко
предприятие, което обслужва автобусните превози между селските райони в моя избирателен
район и столицата, Дъблин. Сега то ще бъде поставено под силен натиск, тъй като
разпоредбите на настоящото предложение и конкретно увеличените разходи за застраховка
могат да го изправят пред фалит. Ако това предприятие фалира, ще бъдат изгубени работни
места и удобството за пътниците. Ще трябва да наблюдаваме това във времето.

Ádám Kósa (PPE).   – (HU) Г-жо председател, приветствам доклада за правата на пътниците
в автобусния транспорт. Ще бъде по-лесно за гражданите на ЕС, включително и за лицата
с увреждания, да използват тази форма на обслужване. Компромисът беше предшестван от
дълги консултации. През това време Европейският парламент и г-н Cancian защитаваха
лицата с увреждания до самия край. За съжаление, Европейският съвет се оказа по-късоглед
и непреклонен по този въпрос. Дълбоко съжалявам, че Европейският съвет не е в състояние
да признае, че живеем в условията на бързо застаряващо общество. Броят на хората с
увреждания ще нарасне стремително. Трябва да разберем, че всички граждани на ЕС ще
страдат от този проблем и рано или късно всеки ще се нуждае от помощ. На последно място,
бих искал да подчертая, че нашата работа все още не е свършена. Вече беше постигнат
компромис по отношение на четири вида транспорт и сега е време да се създаде единна
харта за правата на пътниците, която по-късно да улесни утвърждаването на правата на
пътниците.

Olga Sehnalová (S&D).   – (CS) Г-жо председател, Европейският парламент е на път да
гласува важен компромис, който значително ще подобри правата на пътниците в автобусния
транспорт. Считам за важно, че освен компенсацията на пътниците за загуба или повреда
на багаж или възстановяването на пари за закъснели автобуси и други мерки, компромисът
включва и разширяване на правата на пътниците с увреждания и на лицата с намалена
подвижност. Аз специално се застъпвам за правото на лицата с увреждания на информация
и услуги за съдействие, поне в съответствие с това, което беше окончателно договорено по
време на помирителната процедура. Общественият транспорт е основна и важна част от
ежедневния живот на лицата с намалена подвижност. Постигането на компромиса не беше
лесно и затова аз също искам да поздравя докладчика и всички членове на преговарящия
екип за свършената работа. Одобрението на настоящия регламент ще създаде обща рамка
за защита на всички видове транспорт на европейско ниво и въпреки че със сигурност това
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не е идеалният регламент в областта на правата на пътниците, представлява много важна
стъпка напред.

Frédérique Ries (ALDE).   – (FR) Г-жо председател, заедно с либералите аз ще се въздържа
при днешното гласуване на регламента относно правата на пътниците в автобусния транспорт.
Това е последният елемент в пакета за защита на пътниците след въздушния, железопътния
и морския транспорт, но за съжаление – както беше казано, е много по-малко амбициозен.
Това беше казано от неколцина, сред които г-н Simpson и г-н El Khadraoui от групата на
социалистите; те точно това казаха. Като резултат хората ще трябва да пътуват на повече от
250 километра, за да бъдат защитени от настоящия регламент. Ако пътувате от Брюксел
до Амстердам със самолет, правата ви са регламентирани, но ако пътувате с автобус – не. И
това е дори по-несправедливо, бих добавил, тъй като тези, които използват този вид
транспорт, често са най-бедните.

Влизането в сила също няма никакъв смисъл, тъй като няколко дерогации биха могли да
го отложат до 2011 г. Тогава ще има нови права, както и обезщетение в случай на
произшествие, закъснение или отмяна. Тази помощ е жизненоважна за хората с увреждания,
но на практика тя няма да бъде въведена веднага и което е по-важното – не всеки ще има
право на нея.

Michael Cramer (Verts/ALE).   – (DE) Г-жо председател, хубаво е, че вече правата на
пътниците важат във всички транспортни средства, но тези права не могат да прикрият
факта, че железопътният транспорт, който не вреди на околната среда, за пореден път е
поставен в много неизгодно положение. Железопътните компании плащат такси за достъп
до линиите за всеки пропътуван километър, но същата система не се прилага към автобусите,
което е в полза на дружествата за автобусен превоз. Железниците са включени в системата
за търговия с емисии, но автобусите не са, което отново поставя автобусите в благоприятно,
а влаковете – в неравностойно положение. Ако един влак се забави с един час, 25% от цената
на билета ще бъде възстановена като обезщетение. При автобусите говорим за два часа.

Всички тези предимства са неприемливи. Ето защо имаме нужда от интегриран подход.
Необходимо е правата на пътниците да важат във всички видове транспортни средства, но
също така са необходими справедливи основни условия. Не трябва да се окаже, че даден
пътник получава обезщетение единствено след три или пет часа, а за друг срокът е един час.
Има още много какво да се направи и в това отношение компромисът не е добър. Не разбирам
защо безвредният за околната среда железопътен транспорт непрекъснато се поставя в
неравностойно положение.

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Г-жо председател, след сложни преговори по време на
помирителната процедура беше постигнато сложно споразумение по редакцията на текста
на регламента относно правата на пътниците в автобусния транспорт. Въпреки че проектът
за регламент се отнася единствено за редовни услуги, при които предвиденото по разписание
разстояние е 250 километра или повече, той носи също така нови правила и по-добра
защита за пътниците в автобусния транспорт.

Най-важната полза за пътниците може би ще бъде определянето на техните права в случай
на отмяна или закъснение, тъй като то наказва транспортните оператори за организационни
неуспехи в областта на транспорта със задължението да възстановят сума на стойност до
цялата цена на билета, както и да възстановят други загуби в размер на 50% от цената на
билета. Единственият въпрос, който по мое мнение можеше да бъде третиран по-добре, е
за освобождаванията, що се отнася до графиците, които позволяват на държавите-членки
да отложат прилагането на директивата с четири години с последващо удължаване на този
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период с още четири години. Общият период от осем години за прилагането на тази
директива ми се струва твърде дълъг.

Сийм Калас,    член на Комисията. – (EN) Г-жо председател, бих искал да благодаря на
уважаемите колеги за техните предимно положителни коментари.

Сега сме изправени пред предизвикателството за прилагането на регламента. Изправени сме
пред това предизвикателство с цялото законодателство относно правата на пътниците.
Фината настройка на законодателството, разбира се, ще бъде дълъг процес за нас, но все
пак мисля, че компромисът, който постигнахме, вероятно ще бъде приет в бъдещ документ
и е чудесно начало. Също така е въпрос на принцип, че въведохме някои принципи за правата
на пътниците в автобусния транспорт, който е такава голяма област. Може би ще са
необходими скромни компромиси; всичко трябва да бъде прецизирано и да се приложи,
но това е много важно начало и се надявам, че ще гласувате в подкрепа на настоящия
регламент.

Енико Гьори,    действащ председател на Съвета.  –  (HU) Г-жо председател, г-н член на
Комисията, г-н Cancian, госпожи и господа, бих искала само да добавя две забележки и да
коментирам по това така ценно разискване, което се проведе тук. Разискването илюстрира
много добре трудностите, които трябваше да бъдат преодолени от г-н Cancian, както и от
нас в Съвета, г-н члена на Комисията и експертите. Не вярвам, че това е най-добрият от
всички възможни варианти за пътниците, които използват автобусен транспорт, но вярвам,
че може би основният въпрос, който трябва да си зададем, е дали положението ще се подобри,
след като новото законодателство влезе в сила. Считам, че можем да отговорим на този
въпрос с твърдо „да“; че пътниците в автобусния транспорт наистина ще се радват на повече
права в бъдеще, дори това да не е идеалният компромис.

Компромис означава необходимостта да се достигне до разбирателство между две страни
по трудни въпроси. Това се забеляза в почти всички изказвания; въпросът за това, къде е
границата, след която ще се гарантират правата до такава степен, че да се отслабят важни
икономически оператори и малки и средни предприятия, чието състояние се опитваме да
държим под око. В същото време обаче ние много твърдо възнамерявахме да предоставим
допълнителни права на пътниците. Мога много добре да разбера хората, които разглеждат
въпроса от позицията на лицата с увреждания. Считам, че също така предприехме значителна
стъпка напред и в това отношение. Считам, че това е добре подготвена част от проекта и
вярвам, че законодателството ще доведе до напредък за тези хора наистина, особено за тези
хора.

Само искам да напомня на уважаемите колеги, че унгарското председателство мисли от
гледна точка на един силен Европейски съюз – Европейски съюз, който предоставя
допълнителни права на своите граждани и винаги поставя гражданите в центъра на тези
силни политики. Освен това съм убедена, че настоящото разискване по този законопроект
цели да осигури на гражданите в Европейския съюз допълнителни права. Бих искала още
веднъж да благодаря на всички за тяхната работа и вярвам, че днес гласуването ще премине
без никакви проблеми.

Antonio Cancian,    докладчик. – (IT) Г-жо председател, госпожи и господа, като благодаря
на всички колеги, които говориха, аз също искам да изразя своята увереност, че това не е
възможно най-добрият регламент, но е единственият, който може да се получи, като се има
предвид позицията на Съвета.

15-02-2011Разисквания на Европейския съюз -BG34



Това е наистина важен въпрос, тъй като според мен е от решаващо значение за транспортния
сектор и сектора на туризма – две теми, за които отговаря комисията по туризъм и
транспорт – да се намери баланс и за този вид транспорт.

Това е един акт на балансиране между необходимостта, от една страна, за защита на малките
и средните предприятия – тема, която обсъждахме надълго и нашироко през последните
няколко часа, които работят в автобусния транспорт, и от друга страна, необходимостта от
защита на правата на лицата с намалена подвижност, с увреждания, пенсионери по старост,
лица с временно намалена подвижност, както и на уязвимите потребители като цяло, така
че да може да има и по-малко спорове. Това е балансът, който търсехме, и с приноса на
всички се надяваме да сме го постигнали.

Преработеният регламент, обявен от г-н Калас, според мен се основава на идеята за създаване
на единен регламент за всички видове транспорт. Наистина създаването на единен
транспортен пазар все още не е придружено от подходящи мерки за защита на правата на
пътниците. Г-н член на Комисията, освен единен регламент, аз наистина се надявам да
създадем единен референтен орган, единна служба за билети и единен билет за различните
видове транспорт.

Бих искала още веднъж да благодаря на всички членове, които говориха, на тези, които
следяха това досие – по-конкретно на докладчиците в сянка, както и на тези, които изиграха
ентусиазирана роля в заключителните преговори. Благодаря на комисията по транспорт и
туризъм и на персонала на секретариата на Съвета, по-специално на персонала на белгийското
председателство и не на последно място, на г-жа Гьори, която е тук с нас.

Накрая ми позволете да благодаря на Европейската комисия, на г-н Калас и неговите
помощници за конструктивния принос, който предлагаха непрестанно; благодаря на
персонала на секретариата на помирителния комитет на Европейския парламент, който
показа големи умения и професионализъм – незаменими качества при вземането на важни
решения от името на нашите граждани.

Като цяло това беше добър тест, който доведе до отлични резултати за Парламента.

Председател. -   Разискването приключи.

Гласуването ще се състои по обяд.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: JERZY BUZEK
Председател

Писмени изявления (член 149)

Robert Dušek (S&D),    в писмена форма. – (CS) Докладът относно правата на пътниците
в автобусния транспорт има за цел да се установят валидни за целия ЕС права за защита на
пътниците, сравними с тези в други видове транспорт. Съветът не се съгласи с измененията
на Европейския парламент и поради това беше необходимо да се стартира така наречената
помирителна процедура. Главните точки на споразумението, което беше постигнато,
предимно са съвместими с първоначалните предложения на Парламента. Особено важно
е, че регламентът ще се прилага за всички редовни национални и трансгранични транспортни
услуги и че държавите-членки ще могат да прилагат освобождаване за редовни услуги и
някои специфични услуги за максимум осем години. В случай на произшествие пътниците
ще имат право на обезщетение в размер до 220 000 евро на човек и 1 200 евро за багаж.
Доставчиците на транспортни услуги трябва освен това да предоставят основна помощ в
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случай на произшествия (храна, дрехи и медицинска помощ), както и настаняване за
максимум две нощувки. В случай на закъснение с повече от 120 минути или отмяна на
дадена връзка доставчиците на транспортни услуги трябва да предлагат на пътниците избор
между продължаване на пътуването, пренасочване до крайното местоназначение без
допълнително заплащане или възстановяване на цената на билета. Ако това не е възможно,
те трябва да възстановят стойността на билета и да платят допълнително 50% от цената на
билета. Споразумението също така защитава правата на лицата с увреждания и на лицата
с намалена подвижност. Поради тези причини аз напълно подкрепям приемането на доклада.

Ian Hudghton (Verts/ALE),    в писмена форма. – (EN) Подкрепям този компромис относно
правата на пътниците в автобусния транспорт, който гарантира правото на транспорт,
правото на достъпна информация за пътуването, задължението за автобусните оператори
да организират задължително обучение на водачите в информираност за уврежданията,
право на обезщетение за повредени инвалидни колички, механизъм за разглеждане на жалби
за всички пътници, с независими национални органи, които да прилагат регламента и да
налагат санкции.

За всички автобусни пътувания на разстояние от 250 километра и повече ще има специална
безплатна помощ за лицата с увреждания и за лицата с намалена подвижност както на
терминалите, така и в превозното средство и – когато е необходимо, безплатен транспорт
за придружител.

По-конкретно за незрящите и слабо виждащи лица разпоредбите за достъпна информация
за пътуването и обучението на водачите в информираност за уврежданията ще доведат до
огромна промяна.

Равният достъп до транспорт е от съществено значение за независимост. Без равен достъп
до транспорт лицата с увреждания не могат да ходят на работа, да пазаруват, нито да участват
в културни и други дейности за свободното време.

Въпреки че текстът не обхваща всичко, което бих искал, като го подкрепям и укрепвам
правата на всички пътници с увреждания, считам, че ще бъде предприета важна стъпка за
това лицата, които използват кучета водачи в Европа, да се движат в рамките на Европейския
съюз при равни условия с останалите граждани.

Jarosław Leszek Wałęsa (PPE),    в писмена форма. – (PL) Подкрепям законодателната
резолюция относно одобрен от Помирителния комитет общ проект на регламент на
Европейския парламент и на Съвета относно правата на пътниците в автобусния транспорт
и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004. Предвид стабилния ръст на този
транспортен сектор считам, че е важно да се установят права за защитата на пътниците,
които да се прилагат в целия ЕС, подобно на правата на пътниците, пътуващи в други
транспортни средства, както и да се осигурят равни условия за превозвачите, без значение
от коя държава-членка са или вида транспорт, в който работят. С оглед на факта, че тези
права са съсредоточени по-специално върху нуждите на лицата с увреждания и лицата с
намалена подвижност, тази инициатива заслужава нашата подкрепа. От ключово значение
е, че резолюцията установява права на обезщетение за пътниците, които са били ранени
при автобусни произшествия. Разпоредбите означават, че пътниците ще имат право на
обезщетение в случай на смърт или телесна повреда или загуба или повреда на багаж,
причинени от произшествие.

Artur Zasada (PPE),    в писмена форма. – (PL) Искам да поздравя г-н Cancian за работата
му. Радвам се, че в крайна сметка успяхме да постигнем споразумение в Помирителния
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комитет. Нашето основно постижение е, разбира се, въпросът за правата на пътниците на
обезщетение и помощ в случай на произшествие, гаранциите за пътниците в случай на
отмяна и закъснение и гарантирани права на лицата с увреждания и пътниците с намалена
подвижност (ПНП). Особено съм доволен от факта, че пътниците с намалена подвижност
бяха включени в документа, както споменах по-рано, но в същото време имам основателни
опасения в това отношение: в случая на пътниците във въздушния транспорт нито
авиокомпаниите, нито летищата знаят точно кои пътници следва да се считат за пътници
с намалена подвижност. Обичайно е да се отказва помощ на майки и бащи, които пътуват
сами с малки деца, в резултат на тази липса на знания сред превозвачите и летищата. Ето
защо искам да отправя следния апел: нашата работа няма да свърши след гласуването на
документа по време на пленарната сесия. Също така сме задължени да следим дали
регламентът ще се прилага правилно.

Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE),    в писмена форма. – (PL) Бих искал да изразя
искрените си благодарности към докладчика за усилената му работа, която беше
изключително ефективна. Досега нямаше гаранция за адекватна защита на пътниците на
автобусите, тъй като това е единствената форма на транспорт, която не е предмет на нито
един регламент на ЕС в това отношение. Едно от последствията от промените, които бяха
направени, ще бъде, че пътниците ще могат да изискват обезщетение в случай на
произшествие. Фактът, че помощта за лицата с увреждания ще бъде гарантирана от
превозвачите и че един придружител може да пътува за сметка на превозвача като част от
тази гаранция, са други изключително важни точки.

Няма да скрия факта, че за мен лично беше изключително предизвикателство да мога да
изиграя активна роля по време на първата в историята помирителна процедура по силата
на Договора от Лисабон. По време на преговорите, които продължиха до късно през нощта,
заедно с г-н Cancian успяхме да гласуваме за компромис, който направи разпоредбите
задължителни за разстояния над 250 км. Трябва да се отбележи, тъй като това е доста
съществен момент, че 12 основни права са гарантирани в регламента и по-конкретно за
хората с увреждания. Трябва в момента силно да се наблегне на подходяща информационна
кампания, за да се гарантира, че гражданите на Европейския съюз са наясно с правата, които
ще имат отсега нататък.

Anneli Jäätteenmäki (ALDE),    в писмена форма. – (FI) Законодателството в областта на
правата на пътниците в автобусния транспорт, което ще гласуваме днес, може да се разглежда
като неамбициозно. Компромисът, постигнат след много спорове обаче, е по-добре от нищо.
Жалко е, че предложението за регламент се отнася само за национални и трансгранични
автобусни пътувания, които са дълги най-малко 250 км. В този случай Люксембург, Малта
и Кипър например няма да бъдат засегнати изобщо. Също така е жалко, че законодателството
ще влезе в сила едва след години. Четири или може би дори осем години е много дълго време
да чакаме по автобусните спирки за ново законодателство.

Разбира се, в постигнатия компромис може да се намери и нещо добро. В първоначалната
позиция на Съвета имаше само три основни права на пътниците, независимо от разстоянието.
Радвам се, че в последния компромис има 12 и че се отделя специално внимание на нуждите
на лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност. Влизането в сила на регламента
ще улесни пътуването с автобус на лицата с увреждания. Едновременно с това той ги поставя
на по-равни начала спрямо другите пътници.

Когато новото законодателство влезе в сила, държавите-членки трябва да гарантират, че
разпоредбите се прилагат ефективно и по подходящ начин. Това е в интерес не само на
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лицата с увреждания и на лицата с намалена подвижност, но и на другите наши граждани,
които пътуват с автобус.

Marian-Jean Marinescu (PPE),    в писмена форма. – (RO) Регламентът, който се гласува
днес, бележи изключително важен успех, тъй като за първи път правата на пътниците,
пътуващи с автобуси, ще бъдат защитени от закона. След две години трудни преговори
Европейският парламент и държавите-членки постигнаха съгласие по основните точки,
които ще консолидират правата на пътниците, използващи този транспорт. Те включват
обезщетения в случай на закъснение или отмяна, обезщетение за загуба или повреда на
багаж, както и поемане на отговорност от фирмите и предоставяне на помощ в случай на
произшествие. Недискриминация и предоставяне на помощ на лицата с увреждания и
намалена подвижност, както и право на пътниците да бъдат информирани преди и след
пътуването са включени в регламента като основни права, които ще се прилагат независимо
от дължината на пътуването. Регламентът не налага никакви нови технически изисквания,
но иска превозвачите да поемат отговорност за своите пътници.

Ние също така взехме под внимание настоящия икономически климат и влиянието му върху
дружествата, предмет на настоящия регламент, като предложихме освобождаване за период
от четири години, който може да бъде подновен еднократно.

Мисля, че след като тази наредба влезе в сила през 2013 г., ще спомогне за постигане на
целта за хармонизиране и укрепване на правата на пътниците на равнище ЕС, без значение
какви транспортни средства избират.

5. Зачитане на принципа на правовата държава в Русия (разискване)

Председател.   – Следващата точка е изявление на заместник-председателя на Комисията
и върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на
сигурност относно зачитане на принципа на правовата държава в Русия.

Ще помоля г-жа Гьори да вземе думата от името на заместник-председателя на Комисията
и върховен представител на Съюза.

Енико Гьори,    действащ председател на Съвета.  –  (EN) Г-н председател, по молба на
баронеса Аштън унгарското председателство на Съвета ще представлява по време на
настоящото разискване върховния представител на Съюза и заместник-председател на
Комисията. Баронеса Аштън, както може би знаете, тази седмица пътува из Северна Африка
и Близкия изток.

Искам да ви благодаря, че повдигнахте въпроса относно положението с правата на човека
и принципа на правовата държава в Русия. Въпреки някои много положителни сигнали от
страна на президента Медведев миналата година, действителното положение с правата на
човека в Русия и по-специално в региона на Северен Кавказ остава много тревожно.
Насилието, тормозът и сплашването, насочени срещу активисти, адвокати и независими
журналисти, за нас са повод за сериозна загриженост.

Броят на случаите в подкрепа на това твърдение е неприемливо голям. Жестоките нападения
срещу руските журналисти Олег Кашин и Анатолий Адамчук и еколога активист Константин
Фетисов са само част от неотдавнашните събития, напомнящи за атмосферата на несигурност
и заплахи, в която се намират журналисти, активисти и защитници на правата на човека в
Русия по време на ежедневната си работа.
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Въпреки уверенията на най-високо равнище, нарушителите рядко биват подвеждани под
съдебна отговорност и осъждани. Подвеждането под отговорност за насилие над и сплашване
на защитници на правата на човека – нека спомена делата по случаите с Наталия Естемирова,
Анна Политковская, Анастасия Бабурова и Станислав Маркелов, наред с много други –
остава важно изпитание за проверка на независимостта и резултатността на руската съдебна
система. Докато делата остават нерешени, ще продължи да съществува усещането за
безнаказаност.

Има обаче и положителни промени. Тук трябва да спомена решението на Московския
градски общински съвет официално да разреши мирните и редовни демонстрации – които
бяха забранени до миналата година – като например тези в подкрепа на член 31 от руската
конституция и деня на обществените митинги. Ние приветствахме това решение.
Същевременно продължаваме да получаваме сведения относно произволни задържания на
мирни демонстранти, включително лидери на опозицията, по време на същите тези
официално разрешени демонстрации, както и по време на други демонстрации из цялата
държава. Това е повод за сериозна загриженост от наша страна.

Свободата на словото, свободата на събранията и свободата на сдружаване са предпоставки
за развитието на съвременните общества. Всички тези свободи са залегнали в Конституцията
на Руската федерация. Освен това те са и част от ангажиментите, поети от Русия като член
на ООН, на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) и на Съвета на
Европа. Европейският съюз настоятелно приканва Русия да изпълни своите ангажименти
и да гарантира тези права на гражданите.

Президентът Медведев поиска от своя Президентски съвет по правата на човека да разгледа
делото срещу Ходорковски и Лебедев и случая със Сергей Магнитски. Ние горещо
приветстваме това решение. Европейският съюз никога не е крил своята сериозна загриженост
по повод на начина, по който се водят тези дела.

Президентът Медведев често се е изказвал срещу така наречения от него „правен нихилизъм“,
господстващ в Русия. Европейският съюз е готов да подкрепи усилията на Русия да преодолее
този нихилизъм, като се започне с реформата на съдебната система. Убедени, че истинското
модернизиране изисква установено зачитане на принципа на правовата държава и неговото
равноправно и справедливо прилагане, ние поставихме принципа на правовата държава в
основата на нашето партньорство за модернизиране.

Във връзка с това бяха подготвени конкретни действия – например създаването на система
за обжалване на наказателни и граждански дела в Русия – в тясно сътрудничество с
администрацията на президента и със Съвета на Европа. Имаме готовност да работим в
сътрудничество с Русия в тази област, както и върху нови проекти, свързани с корупцията
и с Хагските конвенции.

Положението в Северен Кавказ е особено тревожно и изисква незабавни действия.
Приветстваме новата стратегия за икономическо и социално развитие, както и усилията от
страна на заместник министър-председателя Хлопонин, но се изисква много повече, за да
се осигури устойчивост на ответните действия спрямо варварските терористични актове
срещу цивилното население. Продължаващата неприкосновеност и безнаказаност на силите
за сигурност, действащи в Чечения, подклаждат недоволство и насилие в региона и са повод
за дълбока загриженост от наша страна.
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Отдаваме почит на всички, които са загинали или са станали жертви на насилие поради
своята професия или убеждения, както и на проявилите мъжество, които не спират да
изпълняват гражданския си дълг в тази несигурна среда.

Като цяло настоящият доклад не е особено положителен. Има обаче и положителни
признаци за развитието на положението с правата на човека в Русия. В противовес на тях
често има стъпки назад в развитието, а и преди всичко те не са достатъчни за истинско
подобряване на положението. Все пак това не бива да ни обезкуражава.

Значителният обем на съдебната практика на Европейския съд по правата на човека е важен
стимул за развитието на руската съдебна система по отношение на зачитането на правата
на човека. Ангажирали сме се със сериозен диалог с Русия в областта на правата на човека.
Русия приема това и, разбира се, го използва също и в своите критики към онова, което
счита за недостатъци на Европейския съюз. Ще продължим този диалог. Алтернатива няма.

György Schöpflin,    от името на групата PPE. – (EN) Г-н председател, тези, които
познават Русия, ще разберат, че онова, което минава за правна система там, не отговаря на
стандартните критерии за правова държава.

Това се отразява върху отношенията на Русия с останалата част от света, а също и със
собствените й граждани. От това следва, че в отношенията си с Русия Европейският съюз
трябва да вземе под внимание разнообразни фактори извън правната система и особено
политическото вмешателство, корупцията, а в определени случаи – и насилието.

Следователно отношенията между Русия и Запада са подчинени на несигурност, без да
споменаваме пълното отсъствие на прозрачност и отчетност. Що се отнася до самите руски
граждани, техният живот е повече засегнат от насилие и произвол, отколкото може да се
счете за приемливо от гледна точка на поетия от ЕС ангажимент към всеобщите права на
човека.

Опитите да се преобрази Русия се провалиха, така че Европейският съюз няма друга
възможност, освен да се примири с разминаването между своята законност и беззаконието
в Русия.

Adrian Severin,    от името на групата S&D. – (EN) Г-н председател, моделът на
разделение на властта между държавата и нейните граждани определя съдържанието на
политическите решения, а предвидимостта на процеса на вземане на решение и правилното
прилагане на решенията се гарантират от почтеността, професионализма и независимостта
на съдиите.

Европейският съюз и Русия могат работят в сътрудничество само ако има съвместимост
между техните модели на разделение на властта, техните механизми за вземане на решения
и съдебните им системи. Реализирането на такава съвместимост е проява на партньорство
и сътрудничество, на съгласие, доверие и оперативна съвместимост, а не на пропаганда,
мъмрене и търсене на виновни.

Русия е пълноправен член на Съвета на Европа и държава, подписала Европейската конвенция
за защита на правата на човека. Следователно Съветът на Европа има правомощия да
разглежда функционирането на демокрацията и зачитането на принципа на правовата
държава в Русия. Ето защо Европейският съюз следва да разчита на Съвета на Европа за
постигането, съвместно с Русия, на общо пространство на свобода, демократична сигурност
и справедливост.
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Още повече, че, след като самият Европейски съюз е на път да се присъедини към
Европейската конвенция за защита на правата на човека, той следва да използва своя бъдещ
статут на страна по тази конвенция, за да усили сближаването и оперативната съвместимост
с Русия в областта на демокрацията и зачитането на принципите на правовата държава.

Преди години, когато Европейският парламент имаше не по-големи правомощия от
неправителствена организация на група активисти, единствените му инструменти бяха
риториката на посочването и порицаването. Днес, след влизането в сила на Договора от
Лисабон, ние сме влиятелна политическа институция. Това ни налага повече отговорности,
прагматизъм и самоконтрол. Не бива да се поддаваме на емоциите. Не бива да бъдем
небрежни и по отношение на нашите ценности. Не ни е позволено да бъдем едновременно
и прокурори, и съдии. Не бива да действаме въз основа на голи твърдения и слухове или
под давлението на групи, лобиращи за разнообрази интереси. Доверието в нас, основаващо
се на безпристрастността и зрелостта на нашия подход, както и нашата устойчивост и
отвореност, са най-доброто оръжие, с което разполагаме в диалога ни с Русия в момент,
когато нашите граждани са ни възложили развиването на стратегическо партньорство с
Русия, а не подновяване на „студената война“.

Kristiina Ojuland,    от името на групата ALDE. – (EN) Г-н председател, считаме Русия
за сериозен партньор на Европейския съюз. Ето защо очакваме Русия да изпълнява
международните си ангажименти и да прилага конституционните права на своите граждани.

Факт е, че незачитането на правата на човека, гражданските свободи и принципите на
правовата държава станаха често срещано явление в Русия. Беззаконието и ширещата се
корупция доведоха до емигрирането на 300 000 граждани от Русия само през последната
година. При такива условия е трудно да си представим влагането на инвестиции от страна
както на чужди, така и на местни предприемачи.

Руските органи очевидно прилагат неконституционни закони и процедури. Положението
в Северен Кавказ е един от най-унизителните примери за това. Руската конституция осигурява
основа за многопартийна система, но в действителност е налице еднопартийна система с
маргинализиран парламент.

Бих искала да запитам представителя на Съвета какви наказателни мерки и санкции ще
бъдат приложени спрямо руските длъжностни лица, пряко отговорни за нарушения на
правата на човека и незачитане на принципите на правовата държава.

Европейският съюз трябва да бъде последователен в своята политика спрямо трети държави.
Бихме дискредитирали Европейския съюз, ако си затваряме очите за редица тежки нарушения
в някои държави, а същевременно налагаме санкции на други за същите нарушения. Не
можем да продължим да имаме нормални отношения, ако в Русия не бъдат направени
конкретни положителни промени. Трябва да приемем истината.

Werner Schulz,    от името на групата Verts/ALE. – (DE) Г-н председател, госпожи и
господа, въпреки отличната си конституция Руската федерация все още не е правова държава,
тъй като е налице дълбока пропаст между конституционното право и конституционната
реалност. Основните изисквания за държава, функционираща съгласно принципа на
правовата държава – независима съдебна система и свобода на печата – за съжаление липсват.
Както се изрази един саркастично настроен коментатор: „Най-добрият руски съд е в
Страсбург“. Факт е, че близо една трета от образуваните производства в Европейския съд
по правата на човека идват от Русия. Руските граждани нямат никакво доверие в собствените
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си съдилища, които много рядко раздават правосъдие. Това става ясно също и от спада в
броя на подадените жалби.

Държавата се управлява от двама юристи – президента Медведев и министър-председателя
Путин, които многократно са изразявали своето намерение да се борят с правния нихилизъм.
Въпреки това изказванията им, обикновено следвани от напълно противоположни действия,
изглежда съдържат предимно правен цинизъм. Нито едно от руските съдилища не смее да
издаде присъда, без да се допита до висшестоящи органи. Тази система на телефонно
правосъдие е създала съдии, които вече не са независими и които са загрижени повече за
собствената си сигурност и развитие, отколкото за правосъдието. Делото срещу Ходорковски
ясно разкрива това. Един служител в съдебната система неотдавна заяви, че присъдата,
издадена от съдия Данилкин, му е била продиктувана „отгоре“. Повторното обвинение
срещу Ходорковски и Лебедев е знак, че зачитането на принципа на правовата държава в
Русия е още в ерата на ГУЛАГ. Както по времето на Съветския съюз, присъдата беше
определена предварително от политическото ръководство.

Контролираната демокрация върви ръка за ръка с контролираното правосъдие. Въпреки че
руската съдебна система е въплъщение на наказателната държава, тя претърпява пълен
провал, когато се стигне до разкриването, съдебното преследване и издаването на присъди
за престъпления с политически мотиви. Нападенията срещу и убийствата на журналисти
създадоха атмосфера на страх и потисничество.

Условията в руските затвори също са ужасяващи. Пример за това е случаят със Сергей
Магнитски – адвокат, разкрил случай на корупция и в резултат на това неправомерно
задържан в затвора, без да бъде повдигнато обвинение срещу него. Той умира в затвора в
ужасни мъки поради това, че не му е оказана медицинска помощ.

Едно споразумение за модернизиране между Европейския съюз и Русия може да бъде
успешно само ако се основава върху споразумение за модернизиране между руското
управление и руските граждани. Това включва гаранцията, че правата на гражданите, които
се гарантират по силата на конституцията, най-сетне ще бъдат зачитани, както и
изпълнението на задълженията, поети с влизането на Русия в Организацията за сигурност
и сътрудничество в Европа (ОССЕ) и Съвета на Европа.

Русия трябва да осъществи прехода от контролирана демокрация към развиваща се
демокрация. Съществени предпоставки за това са свободните и честни демократични избори
за руската Дума и президентски избори, улеснената процедура на регистрация на
политически партии, съобразена с европейските стандарти, и честна предизборна кампания,
даваща на всички кандидати равни възможности и достъп до обществените медии.

Charles Tannock,    от името на групата ECR. – (EN) Г-н председател, Русия е важен
партньор на ЕС в много отношения, но не можем да твърдим, че Русия е истинска
демократична и правова държава. Неразкритите убийства на журналисти и защитници на
правата на човека и политически мотивираните показни съдебни процеси говорят в подкрепа
на моята позиция. Защо тогава Русия е толерирана като член на Съвета на Европа? Това е
много добър въпрос.

Кремъл несъмнено цени високо това международно узаконяване на едно правителство,
описано в дипломатическа телеграма на САЩ, разпространена от „Уикилийкс“, като
„истинска мафиотска държава“.

Същевременно Съветът на Европа се дискредитира чрез своето продължително мълчаливо
съгласие с авторитарното управление на Русия. Само в Европейския съд по правата на човека
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са се натрупали 27 000 дела, идващи от Русия, и все пак един руски съдия може да заповяда
на британското правителство да даде на британски затворници правото да гласуват. Това
не само изтъква абсурдността на членството на Русия в Съвета на Европа, но е и лаконичен
отговор на въпроса, защо Съветът на Европа – според мен – все повече бива пренебрегван в
световен мащаб. За съжаление днес, в резултат на всичко това, много британци, включително
и политици, мислят, че е време Обединеното кралство да преразгледа своето членство в тази
организация и нейната твърде обезпокояваща съдебна институция.

Bruno Gollnisch (NI).   – (FR) Г-н председател, Парламентът си мисли, че може да изнася
лекции на Русия относно правата на човека. По-добре да въведе ред в собствения си дом –
в Европейския съюз. Например г-н Tannock спомена Джулиън Асанж, публицист и дисидент,
основател на уебсайта „Уикилийкс“, чиито действия въпреки всичко не одобрявам. Той е
задържан вече няколко седмици в Обединеното кралство поради напълно възмутително и
абсурдно искане за екстрадиране от страна на Швеция и ясно се вижда, че това би могло да
бъде стъпка към неговото предаване на Съединените щати.

Наистина г-н Асанж беше обвинен в изнасилване от две млади жени, едната от които
всъщност повдигна обвинение, основаващо се на факта, че презервативът се е скъсал по
време на полово сношение по взаимно съгласие. Кого се опитват да измамят? Очевидно е,
че ако тези две млади жени не са искали да бъдат „изнасилени“ от г-н Асанж, те не биха
влезли в леглото му голи! Те не са били обезчестени – оказана им е била чест. Този пример
илюстрира степента, в която прекалената свобода…

(Председателят отнема думата на оратора, но ораторът продължава да говори при
изключен микрофон)

Председател. -   Уважаеми колега, това е обсъждане относно Русия. Темата в дневния ред
е положението в Русия. Съжалявам, но не можем да сменяме темата насред обсъждането.

Ria Oomen-Ruijten (PPE).   – (NL) Г-н председател, днес провеждаме това разискване,
защото руските политически ръководители и по-специално президентът Медведев толкова
често са изтъквали важността на принципите на правовата държава за модернизирането на
Русия.

Същевременно откриваме редица конкретни примери за спънки по пътя на същото това
модернизиране – например ако разгледаме корупцията, която според сведенията постоянно
расте въпреки влизането в сила на нов, добър закон срещу корупцията, или ако разгледаме
делото „Юкос“, или многократните арести на членове на опозицията и на защитници на
правата на човека, спечелили наградата „Сахаров“.

Модернизацията, обявена в Русия, все още не се е превърнала в реалност. При положение
че се очаква да работим в сътрудничество с Русия по инициативата „Партньорство за
модернизиране“ и да водим преговори за сключване на споразумение между Европейския
съюз и Русия, според мен не е за вярване, че в доклада относно постигнатия напредък по
отношение на инициативата „Партньорство за модернизиране“ само пет изречения са
посветени на модернизирането на правовата държава. Освен това съм на мнение, че трябва
да натрупаме повече собствен експертен опит.

Това, което искам да направя и което ще направим съвместно в доклада относно Русия,
който Парламентът трябва да подготви, е да призовем за насърчаване на зачитането на
принципите на правовата държава.
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Knut Fleckenstein (S&D).   – (DE) Г-н председател, госпожи и господа, съжалявам, че
това разискване беше включено в дневния ред толкова набързо, че върховният представител
на Съюза по въпросите на външната политика и политиката на сигурност не можа да
присъства. През последните месеци баронеса Аштън работи съвместно със Съвета за
подобряване на вътрешната съгласуваност в рамките на Европейския съюз по отношение
на сътрудничеството с нашите стратегически партньори, включително и Русия. Предвид
нейните усилия за постигане на съгласувана позиция мисля, че щеше да бъде разумно да я
включим в това разискване.

Нито един от останалите стратегически партньори на ЕС не е толкова близо до нас, колкото
Русия, нито в географско отношение, нито по отношение на историческия ни опит. Ето
защо проявяваме огромен интерес към вътрешнополитическите промени в Русия. На този
етап бих искал специално да спомена работната програма, изготвена съвместно от
координаторите на инициативата „Партньорство за модернизиране“, както в Русия, така и
в ЕС. Тази съвместна работна програма за модернизиране съдържа важни мерки, които ще
осигурят активна подкрепа за развитието на правовата държава в Русия. Това е правилният
начин да се гарантира, че нашето партньорство ще донесе реални ползи – по-специално за
гражданите. Инициативата за модернизиране на Русия, стартирана от руския президент,
предоставя на международните партньори на Русия възможността да започнат плодотворно
сътрудничество с тази държава. Трябва да се възползваме максимално от тази възможност.

Както моите колеги вече казаха, ако искаме процесът на модернизиране да бъде устойчив,
той не трябва да се основава само на технологичен напредък. Модерната руска икономика
трябва да бъде изградена върху надеждните принципи на правовата държава. Гражданите
и предприемачите ще се осмелят да направят нововъведения и инвестиции само ако могат
да се осланят на принципите на правовата държава. Нека поемем ръката, която Русия протяга
към нас, и да помогнем на тази държава да се модернизира.

Jacek Protasiewicz (PPE).   – (PL) Г-н председател, също както много от моите колеги,
които вече се изказаха, и аз съм съгласен с очевидно вярното твърдение, че Русия е
стратегически партньор на Европейския съюз в геополитическо отношение и по отношение
на международната сигурност и икономическите въпроси. Не е учудващо също и че сме
толкова заинтересовани от положението на нашите най-значими съседи. Сега се оказва, че
в Русия са налице редица много тревожни тенденции. Бих искал да цитирам няколко
неотдавна проведени социологически проучвания, според които едва 3% от руснаците
считат, че имат някакво влияние върху политическия живот в своята държава, 61% считат,
че не могат ефективно да отстояват правата си, а 82% считат, че представителите на
държавната администрация в Русия не спазват приетите и влезли в сила закони. Това е
печалната картина на действителността в една държава, чието развитие е толкова важно за
нас; но отношенията между Европа и Русия не бива при никакви обстоятелства да спират
развитието си в строго икономически план и по отношение на модернизацията на
икономиката. Зачитането на правата на човека и на принципите на правовата държава са
също важни аспекти, върху които следва да се съсредоточим, какъвто е случаят с останалите
ни съседи, в това число например и Беларус.

Michael Gahler (PPE).   – (DE) Г-н председател, госпожи и господа, считам, че е важно,
наред с нашето широкообхватно сътрудничество в областта на предприемачеството и пред
лицето на глобалните предизвикателства, както вече беше казано, да запазим в дневния ред
на всички наши обсъждания с Русия темата за зачитането на принципите на правовата
държава.
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През последните седмици многократно обсъдихме стабилността в Средиземноморския
регион и определихме какво не съдържа понятието „стабилност“ – а именно, авторитарни
структури. Същевременно това означава, че за Русия стабилността не може да се основава
на политическо влияние върху съдилищата или съдебно преследване на журналисти и на
защитници на правата на човека. Ето защо според мен моментът винаги е подходящ за
обсъждане на този въпрос.

Надявам се, че по време на практическото партньорство, което ще започнем да осъществяваме
в близко бъдеще, можем ясно да заявим пред Русия, че тя излага на опасност собственото
си бъдеще, ако не утвърди принципите на правовата държава.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: DIANA WALLIS
Заместник-председател

Tunne Kelam (PPE).   – (EN) Г-жо председател, в Русия имаше поредица убийства на десетки
независими журналисти и граждански активисти – да споменем случаите Политковская,
Естемирова и Магнитски – но нито едно от престъпленията не беше разкрито и нито един
от убийците не беше подведен под съдебна отговорност. Режимът в Кремъл, със своето
нежелание да въдвори справедливост и прозрачност, може да се счита за съучастник в тези
престъпления.

Вчера младият помощник-съдия Наталия Василиева хвърли сянката на съмнението върху
процеса срещу Ходорковски, като заяви, че съдиите не са достигнали сами до съдебното
решение, а им е било продиктувано „отгоре“.

Налагането на забрана за издаване на визи за длъжностните лица, отговорни за случая
Магнитски и други случаи, е конкретна мярка, с която да покажем, че Европейският съюз
има сериозно отношение към подобряването на положението със зачитането на принципите
на правовата държава и прозрачността в Русия. Фактът, че руските органи са толкова
обезпокоени от самата идея за забрана за издаване на визи, разкрива какъв огромен потенциал
има в действителност ЕС да способства за промяна на положението.

Graham Watson (ALDE).   – (EN) Г-жо председател, мнозина от нас, членовете на ЕП,
считат Русия за част от голямото семейство на европейските нации и са се надявали, че след
падането на Берлинската стена ще станем свидетели на приближаването на Русия към
Европейския съюз. За съжаление, това не се случи. Действащото политическо ръководство
на Русия е избрало свой собствен път, който причинява огромно страдание на онези от нас,
които искат за руския народ свобода, демокрация и правова държава.

Присъстващият член на Комисията има по-голям опит от повечето от нас в отношенията с
Русия и несъмнено ще натрупа свой собствен опит на място, но се надявам, че Комисията
ще окаже натиск върху върховния представител за въвеждането на нова политика спрямо
всяка държава, чиито политически ръководители постоянно пренебрегват ценностите, на
които толкова много държим. Нека разговаряме и се обвържем с тях с търговски отношения,
тъй като имаме необходимост от това. Нека се осмелим да обсъдим с тях правата на човека,
тъй като следва да го направим, но нека не позволяваме на техните политически
ръководители да перат пари чрез европейските банкови системи, нито да обучават своите
деца в нашите училища и университети, нито да прекарват почивката си в нашите курорти.
Ако започнем да прилагаме това еднакво към всички авторитарни политически ръководители
по света, ще започнем да се движим към т.нар. „етична външна политика“.
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Heidi Hautala (Verts/ALE).   – (EN) Г-жо председател, присъединявам се към моите колеги
в твърдението, че се нуждаем от интелигентни мерки за справяне с авторитарните режими,
нарушаващи правата на човека.

Бих искала да попитам присъстващите тук представители на Съвета и на Комисията дали
са подготвени да предприемат мерки срещу онези, които нарушават правата на човека, по
начина, посочен в резолюцията на Парламента от 16 декември 2010 г., в която се призовава
към замразяване на активите и забрана за издаване на визи на 60 длъжностни лица, замесени
в случая Магнитски, който за съжаление почина в руски затвор.

Ще се появят ли един-двама смели министри на външните работи – или всъщност
представители на г-жа Аштън – които да подемат тази инициатива, а ако се докаже, че съдия
Виктор Данилкин наистина е издал съдебно решение по делото срещу Ходорковски и
Лебедев, след като е приел преки заповеди от страна на Московския градски съд – такъв
един съдия ще фигурира ли в техния списък?

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Г-жо председател, Русия е един от най-важните и
най-стабилни партньори на Европейския съюз. Това е държава, в която демокрацията няма
особено дълга традиция, и трябва да споменем, че Русия все още привиква към
демократичното управление. Не трябва да забравяме и че това е държава, която все още се
бори с безмилостния ислямски тероризъм и затова социалният статус на службите за
сигурност е по-висок, отколкото при нас. От тази гледна точка е необходимо да преценяваме
по един принципен и прецизен начин честите разминавания с нашите обичайни стандарти
за демократично функциониране на една държава. Добре е с нашите руски приятели да
проведем съответните дискусии по всички въпроси, които ни засягат по отношение на
управлението на държавата от страна на руските органи. Този диалог обаче трябва да бъде
делови, в дух на сътрудничество и мотивиран от старанието да се подобри работата на
демократичната система в Русия, а не от поученията на някакъв самозван опекун на
световната демокрация. Нека водим преговори с Русия като с приятел, коректно, открито
и почтено. Все пак имаме общи интереси, що се отнася до мира, хармонията и просперитета
на Европа.

Indrek Tarand (Verts/ALE).   – (EN) Г-жо председател, според мен г-н Schulz е изготвил
проект на резолюция, който е много добре аргументиран и с правилни заключения. Въпреки
това не съм сигурен, че съм разбрал мнението, изразено от г-н Fleckenstein. Въпреки че
Правилникът за дейността не ми позволява да задавам повече въпроси, все пак бих искал
да го запитам какво именно предложи той: дали предложи да се въздържим от подкрепа за
тази резолюция или изрази противоположно мнение – а именно, цялостна подкрепа от
страна на социалистите за незабавното приемане на резолюцията?

Knut Fleckenstein (S&D).   – (EN) Г-жо председател, съжалявам, не следях изказването.

(Ораторът  приема да отговори на въпрос, зададен чрез вдигане на синя карта съгласно
член 149, параграф 8 от правилника)

Indrek Tarand (Verts/ALE).   – (EN) Г-жо председател, не съм сигурен дали г-н Fleckenstein
предложи да подкрепим резолюцията на г-н Schulz и останалите или ни призова да се
въздържим от приемането й по време на тази месечна сесия?

Knut Fleckenstein (S&D).   – (EN) Г-жо председател, да, ще гласувам в подкрепа на
резолюцията.
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Енико Гьори,    действащ председател на Съвета.  –  (EN) Г-жо председател, първо искам
да благодаря на всички колеги за уместните въпроси, които повдигнаха по време на
разискването.

В голяма степен споделям загрижеността, изразена тук от мнозина от вас. Считам, че
Европейският съюз като цяло ще трябва да продължи да изразява тази загриженост на
всички нива в диалога с участниците от руска страна. Не бива да се притесняваме да говорим
директно, когато имаме действителни и конкретни проблеми за обсъждане. Ако ще действаме
като стратегически партньори – а според мен ние сме стратегически партньори на Русия –
трябва да бъдем готови и да решаваме трудни проблеми.

Две неща по-специално ме зарадваха по време на това обсъждане. Първото е, че никой не
постави под въпрос факта, че Русия е важен стратегически партньор на ЕС. Второ, в залата
имаше всеобщо единодушие, че процесът на модернизиране, установяване на пълноценна
демокрация и утвърждаване на принципите на правовата държава в Русия все още не е
напълно завършен и са налице многобройни проблеми с функционирането на демокрацията
там.

Със сигурност ще предам всички идеи, предложени на вниманието на върховния
представител, приканващи ни да направим преглед на всички средства, с които разполагаме.
Сигурна съм, че предстоящото посещение на руското правителство в Брюксел на 24 февруари
ще ни предостави добра възможност да изразим отново своята загриженост.

Русия е постоянна тема в дневния ред на Съвета по външни работи. Може би знаете, че от
миналата година по едно редовно заседание на Европейския съвет се посвещава на обсъждане
на въпроси с нашите стратегически партньори. Такова заседание се проведе за първи път –
и то съвсем неотдавна – през септември 2010 г. и според мен г-н Ван Ромпьой ще направи
същото в рамките на настоящата година.

Сега ще отговоря на някои от конкретните въпроси, зададени ми от членове на ЕП. Първо,
на въпроса на г-жа Hautala относно правата на човека: бих искала да подчертая, че
върховният представител има много сериозно отношение към резолюцията на Парламента
от декември 2010 г. Обстоятелствата около смъртта на Сергей Магнитски и Вера Трифонова
по време на предварителното им задържане трябва да бъдат надлежно разследвани и Съветът
по външни работи, разбира се, ще обърне специално внимание на това. Продължаваме да
повдигаме тези и други въпроси, които са повод за загриженост, на всички нива не само по
време на консултациите в областта на правата на човека, провеждащи се два пъти годишно,
но и на ниво срещи на най-високо равнище, като настояваме Русия да изпълни
международните си ангажименти. Всяко решение за предприемане на ограничителни мерки
следва да бъде вземано от страна на Съвета. Подобни инструменти следва да бъдат разумно
прилагани въз основа на ясни доказателства. Преди всичко продължаваме да призоваваме
Русия да осигури надлежно разследване.

Бих казала на г-жа Oomen-Ruijten, че правата на човека са в същината на преговорите за
сключване на ново споразумение и ще бъдат разгледани от няколко страни. Можем да ви
уверим, че ангажиментите на ЕС и Русия за зачитане на правата на човека, включително и
на малцинствата, ще бъдат подчертани в това споразумение и наистина ще представляват
съществен елемент от бъдещото споразумение.

В заключение, накратко ще обобщя част от изразеното по-рано от мен. Зачитането на
принципите на правовата държава и независимостта на съдебната система трябва да останат
неделима част от усилията за модернизиране, които са в ход в рамките на Руската федерация.
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Европейският съюз трябва да има готовност да подкрепи Русия в тези усилия. Свободата
на словото, на събранията и на сдружаване са основните елементи, от които са изградени
всички западни демократични системи. Русия следва да изпълнява законовите ангажименти,
които е поела като член на Съвета на Европа, на ООН и на Организацията за сигурност и
сътрудничество в Европа (ОССЕ).

Регионът на Северен Кавказ остава повод за сериозна загриженост от наша страна. Трябва
да насърчаваме Русия да търси устойчиво решение на този ендемичен за региона проблем.
Важното е да не забравяме, че въпреки многото опасения, които имахме, и въпреки
многобройните предизвикателства, пред които е изправена Русия, имаше и редица
положителни промени. Трябва да повярваме на думите на президента Медведев и да
продължим да се ангажираме със сериозен диалог с Русия по въпросите на правата на човека.
Следователно ако има случаи на нарушаване на тези права, трябва да бъдем бдителни и да
следим много внимателно какво се случва в Русия.

Благодаря ви много за ценните коментари. Върховният представител ще бъде надлежно
уведомена за вашето мнение.

Председател. -   Разискването приключи.

Гласуването ще се проведе в четвъртък, 17 февруари 2011 г., от 12,00 ч.

(Заседанието, прекъснато в 11,45 ч., се възобновява в 12,00 ч.)

Писмени изявления (член 149)

Cristian Dan Preda (PPE),    в писмена форма. – (RO) Международната преса обсъди
надълго и нашироко делото срещу Михаил Ходорковски и изглежда наистина са налице
всички признаци, че това дело е било използвано за политически цели. Неотдавнашните
изявления на говорителя на съдията Данилкин разкриват липсата на независимост на руската
съдебна система. От друга страна, важно е да се подчертае, че това не е изолиран случай.
Тъкмо обратното: неправителствените организации, действащи в Русия, редовно докладват,
че в тази държава не се покриват стандартите за справедлив процес. Нещо повече: през
септември 2010 г. Парламентарната асамблея на Съвета на Европа поиска от московските
органи да приемат реформи за гарантиране на независимостта на съдебната система и за
прекратяване на тормоза над адвокати. В заключение, за нас е важно да изтъкнем критичното
положение в Северен Кавказ – регион, в който цари атмосфера на безнаказаност и което е
още по-лошо – в който жертвите се страхуват да се защитят, за да не бъдат изложени на още
по-голяма опасност. Ако руските органи искат да изтъкнат своята надеждност, като заявят
намерението си да зачитат принципите на правовата държава, те несъмнено трябва да
положат по-големи усилия от досегашните.

Traian Ungureanu (PPE),    в писмена форма. – (EN) Управлението на президента Медведев
и на министър-председателя Путин е несъвместимо с принципите на правовата държава. В
продължение на повече от 10 години Путин и Медведев толерираха и вероятно осигуряваха
защита на цял списък с възмутителни нарушения и престъпления, в това число инспирирани
процеси, контрол над пресата и политически убийства.

Потресаващият списък с регистрирани случаи на беззаконие в Русия не е въпрос на
правонарушения от страна на физически лица. Истинският проблем е поддържаното от
държавата беззаконие. Руската съдебна система, а всъщност и самата руска държава, никога
не са се занимавали с престъпления срещу журналисти, защитници на правата на човека и
лица, които подават сигнали за престъпления в армията или в съдебната система. На
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беззаконието в Русия твърде дълго се гледаше като на нещо случайно или като на проблем
извън държавния контрол.

Политиката на Европейския съюз следва да държи руските органи отговорни за техни тайни
споразумения с криминални елементи. Неотдавнашни събития сочат, че вероятно вторият
процес срещу Ходорковски е проведен под диктовката на висши политически фигури.
Извънсъдебните методи на руския държавен апарат вече са се превърнали в норма.
Политиката на ЕС следва да разгледа критично тези нежелателни практики.

Обичайната мека риторика на ЕС е неуместна. Тя следва да бъде заменена от решителна
политика, включваща убедителни предупреждения, че бъдещото сътрудничество с Русия
изисква незабавно усъвършенстване на руското правоприлагане.

Krzysztof Lisek (PPE),    в писмена форма. – (PL) В началото на мандата на своето
управление г-н Медведев обеща на руснаците „диктатура на закона“ и пълна демокрация.
Според мен руският президент осъзнава факта, че неговата страна се бори да изгради
демократична и правова държава, както и модерна икономика, която може да отговори на
глобалните предизвикателства. Неотдавнашните събития в Русия и по-специално
многобройните нападения срещу журналисти и представители на независими
неправителствени организации, както и съдебното решение по делото срещу Ходорковски,
означават, че има основание да си зададем въпроса, дали зад благородно звучащите искове
стои някакво истинско разбиране за правата на човека и основните свободи. Изпълнението
на международните ангажименти, поети от Русия, също може да бъде счетено за
противоречиво в редица отношения. На нерешените конфликти в региони като Нагорни
Карабах, Приднестровието, Абхазия и Южна Осетия следва да се сложи край възможно
най-скоро, в съответствие с международното право и поетите от Русия ангажименти. Русия
следва да изпълни безусловно всички клаузи на споразумението между Русия, Европейския
съюз и Грузия от 2008 г. По-специално за представителите на мисията за наблюдение на
ЕС в Грузия (EUMM Georgia) трябва да има гарантиран и неограничен достъп до грузинските
региони Абхазия и Южна Осетия, с цел да се гарантират мирът и стабилността в тези региони.

Indrek Tarand (Verts/ALE),    в писмена форма. – (EN) Проблемът с независимите
съдилища и имитирането на демокрация, свобода на словото и зачитане на принципите на
правовата държава изглежда среща разбиране сред широката публика. Все пак Европейският
съюз следва да умее да разпознава подобни проблеми. Въпреки това изглежда странно, че
в същото време някои от държавите-членки искат да отхвърлят общото разбиране и дори
споразумения, като например Обща позиция 2008/944/ОВППС на Съвета. Ceterum censeo
– Франция реши да продаде на Русия военен кораб клас „Мистрал“; ние считаме, че Франция
със сигурност ще съжалява за това свое действие.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: ROBERTA ANGELILLI
Заместник-председател

6. Поправка (член 216 от Правилника за дейността): вж. протокола

***

Philip Bradbourn (ECR).   – (EN) Г-жо председател, надявам се, че ще мога да надвикам
шума. Питам се дали бихте могли да ме уведомите кога ще бъдат предприети действия в
Парламента, за да не се налага членовете на ЕП, по пътя от своите офиси до тази зала между
асансьорите, постоянно да търпим натрапничеството на лица – независимо дали лобисти,
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сътрудници или други – които се опитват да пъхнат безчет листовки в ръцете ни, докато
приближаваме залата, за да гласуваме. Това място започва да прилича повече на студентски
съюз, отколкото на парламент, г-жо председател, и се надявам, че ще предприемете някакви
действия, за да спрете това.

Председател.   – Благодаря за предложението, г-н Bradbourn. Ще предадем Вашите
забележки на квесторите, за да могат те да предприемат необходимите мерки.

7. Тълкуване на Правилника за дейността: вж. протокола

8. Време за гласуване

Председател.   – Следващата точка е гласуването.

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

8.1. Споразумение между Европейската общност и Южноафриканската република
за търговия, развитие и сътрудничество (A7-0018/2011, Eva Joly) (гласуване)

8.2. Споразумение между Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия
(финансови механизми за периода 2009-2014 г. и внос в Европейския съюз на
някои видове риба и продукти на рибарството за периода 2009-2014 г.)
(A7-0372/2010, Maria Eleni Koppa) (гласуване)

8.3. Споразумение между Европейската общност и Бразилия относно някои аспекти
на въздухоплавателните услуги (A7-0004/2011, Silvia-Adriana Ţicău) (гласуване)

8.4. Споразумение между Европейската общност и Република Исландия, Кралство
Норвегия, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно
допълнителни правила във връзка с Фонда за външните граници за периода от
2007 г. до 2013 г. (A7-0007/2011, Wim van de Camp) (гласуване)

8.5. Присъединяване на Лихтенщайн към Споразумението между Европейския
съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането
на Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на
правото от Шенген (A7-0008/2011, Carlos Coelho) (гласуване)

8.6. Присъединяване на Лихтенщайн към Споразумението между Европейската
общност и Швейцария относно критериите и механизмите за определяне на
държавата, която е компетентна да разгледа молба за убежище, подадена в
държава-членка или в Швейцария (A7-0013/2011, Monika Hohlmeier) (гласуване)

8.7. Споразумение между Европейския съюз и Бразилия относно премахването
на визите за краткосрочно пребиваване за притежателите на обикновени паспорти
(A7-0011/2011, Monica Luisa Macovei) (гласуване)

8.8. Споразумение между Европейския съюз и Бразилия относно премахването
на визите за краткосрочно пребиваване за притежателите на дипломатически,
служебни или официални паспорти (A7-0010/2011, Ioan Enciu) (гласуване)
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8.9. Прилагане на Директивата за услугите (A7-0012/2011, Evelyne Gebhardt)
(гласуване)

8.10. Правата на пътниците при автобусен превоз (A7-0020/2011, Antonio Cancian)
(гласуване)

8.11. Стандарти за емисиите от нови леки търговски превозни средства
(A7-0287/2010, Martin Callanan) (гласуване)

8.12. Засилено сътрудничество в областта на създаването на единна патентна
защита (A7-0021/2011, Klaus-Heiner Lehne) (гласуване)

8.13. Радиоактивно замърсяване на храните и фуражите (A7-0001/2011, Ivo Belet)
(гласуване)

- След гласуването на доклада на Klaus-Heiner Lehne (A7-0021/2011) и преди гласуването
на доклада на Ivo Belet (A7-0001/2011):

Juan Fernando López Aguilar (S&D).   – (ES) Г-жо председател, искам да отбележа за
протокола, че гласуването се състоя веднага след предишното и моят глас е против. Макар
че не успях да гласувам, вотът ми е против.

Освен това искам да обърна внимание на Парламента, че предложението за решение относно
европейския патент е в очакване на решение на Съда на Европейския съюз, което се очаква
на 8 март. Затова исках да предложа Парламентът да отложи гласуването на европейския
патент, докато Съдът на Европейския съюз се произнесе по въпроса за компетентността по
отношение на езиковия режим.

Искам това да бъде отразено в протокола.

- Преди гласуването на изменение 33:

Ivo Belet (PPE).   – (EN) Г-жо председател, това е устно предложение за изменение относно
компенсациите за земеделските стопани, с благодарност към г-жа Rivasi за инициативата.
То гласи следното: „До март 2012 г. Комисията представя доклад до Европейския парламент
и до Съвета относно уместността на механизъм за компенсиране на земеделските стопани,
чиито хранителни продукти са заразени над максимално допустимите нива и не могат да
бъдат пуснати на пазара. Механизмът следва да се основава на принципа „замърсителят
плаща“. Докладът, ако е необходимо, се придружава от законодателно предложение за
създаване на такъв механизъм.“ Това е съвместно предложение на пет политически групи.

(Устното предложение за изменение се приема)

Председател.   – С това гласуването от дневния ред приключва.

9. Обяснение на вот

Устни обяснения на вот

Доклад: Evelyne Gebhardt (A7-0012/2011)

Clemente Mastella (PPE).   – (IT) Г-жо председател, целта на Директивата за услугите,
влязла в сила през декември 2006 г., е да се отвори пазарът за доставчиците на услуги в
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Европейския съюз и да се избавим от всички протекционистки ограничения, произволно
поставени пречки и дискриминационни правила.

Във всеки случай Европейският парламент винаги е настоявал, че настоящата директива не
трябва да служи за претекст за опасна дерегулация и либерализация на сектора, навреждайки
по този начин на правата на работниците. Страната на произход — принцип, който беше
критикуван като проправящ пътя за социален дъмпинг, беше отхвърлен и заменен с принципа
местоназначение.

Гласувах в полза на доклада, защото по отношение на прилагането на въпросната директива
от държавите-членки той поставя специален акцент върху неоправданите забавяния и
пропуски, както и върху редица въпроси, свързани с тълкуването и прилагането. Приключвам
дотук, г-жо председател, защото е трудно да се говори при тези обстоятелства.

Adam Bielan (ECR).   – (PL) Г-жо председател, развитието на европейския пазар на услуги
играе абсолютно важна роля за стимулиране на икономическия растеж в Европейския съюз.
Поради това наистина трябва да приветстваме факта, че Европейският парламент следи
отблизо начина, по който се прилага Директивата за услугите. Допълнителните мерки за
подпомагане на правилното развитие на европейския пазар на услуги също са от съществено
значение. Нашата първостепенна цел е да улесним предоставянето на услуги в цяла Европа.
Затова с безпокойство отбелязваме, че някои от държавите-членки проявяват тенденция да
приемат и прилагат закони, които по никакъв начин не са обосновани от разпоредбите на
директивата. По този начин се поставят изкуствени пречки пред дейността на доставчиците
на услуги.

Понастоящем 90% от новите работни места се създават в сектора на услугите. Затова считам,
че ефективно функциониращата директива е важно условие за развитието на единния пазар
и ключов проект за европейската икономика. Радвам се, че започваме да виждаме, че
директивата постига измерими резултати, като например големия брой уведомления за
изменения в законодателството, които получаваме от държавите-членки.

Claudio Morganti (EFD).   – (IT) Г-жо председател, гласувах твърдо против приемането и
прилагането на Директивата за услугите, известна още като директивата Болкещайн. Целта
на директивата трябваше да бъде да се създаде по-голяма конкуренция в Европа, като се
подпомогне развитието на малките и средните предприятия.

За съжаление обаче истинската цел изглежда е да сломим и поразим нашите малки и средни
предприятия. В Италия има сектори, които предоставят реални предимства, като например
плажните концесии, където собствениците са инвестирали всичките си средства и са
направили огромни жертви. Сега, благодарение на тази директива, те загубиха всичко.

Не такава система трябва да въвеждаме, с бюрократична Европа, с големи корпорации и
мултинационални компании, които искат да завладеят Италия и да сломят нашите
предприятия. Не можем да позволим това и аз ще стоя рамо до рамо с малките и средните
предприятия и ще ги защитавам, за да съхраним нашите традиции и предимствата на Италия.

Sergej Kozlík (ALDE).   – (SK) Г-жо председател, понастоящем действащата Директива за
услугите изисква от всички държави в ЕС да премахнат бюрократичните пречки и да улеснят
предприемачите. Но прилагането на директивата се възпрепятства. Основните проблемни
области са неспазване на приложното поле на директивата, забавяне в създаването на
пунктовете за единен контакт, пропуски в административното сътрудничество и различия
във взаимното оценяване. Докладът, който подкрепих, счита, че е много важно пунктовете
за единен контакт да се създадат бързо. Те ще могат да осигурят всичко необходимо за
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трансграничното предоставяне на услуги, включително лесноразбираема информация
относно формалностите и административните процедури на дадена държава. Услугите
представляват до 40% от брутния вътрешен продукт на Съюза. Отстраняването на ненужните
пречки и забавяния може да има съществен принос за повишаване на
конкурентоспособността и за създаване на нови работни места.

Zigmantas Balčytis (S&D).   – (LT) Г-жо председател, считам, че оценката на Директивата
за услугите ни предостави възможност да проверим дали директивата наистина спомага за
подобряване на развитието на сектора на услугите и дали разпоредбите на директивата се
прилагат правилно в държавите-членки. От съществено значение е на всички етапи от
прилагането на директивата да има съгласие, че обществените услуги не следва да бъдат
обхванати от директивата, че тя следва да гарантира социалните права и да спазва
изискванията на трудовото законодателство.

Ясно е, че Комисията и държавите-членки трябва да увеличат усилията си за създаване на
висококачествени пунктове за единен контакт в държавите-членки. За целта трябва да се
предвидят достатъчно средства, за да се гарантира, че тези центрове предоставят
висококачествена и достъпна информация.

Daniel Hannan (ECR).   – (EN) Г-жо председател, от най-ранните дни на Европейския
съюз има неразбиране за това какво имаме предвид под свободен пазар на стоки и услуги.

Когато моите избиратели гласуваха в полза на членството в ЕИО през 1975 г., за тях общият
пазар означаваше взаимно признаване на стоките. Ако можеш да продадеш бутилка
минерална вода в Обединеното кралство, би следвало да можеш да продадеш същата вода
във Франция, Германия, Италия и обратното. Това, което установиха в практиката, е, че
общият пазар означава стандартизация – че „минералната вода трябва да съдържа следните
минерали, но не и тези“, че „обемът не трябва да бъде по-голям от х и по-малък от y“ и т. н.
След това може да се окаже, че стока, която никога не е била предназначена за износ, може
да бъде обявена за незаконна в собствената й страна на произход.

Виждаме го постоянно и със стоките, и с услугите. Вместо изборът на потребителите да се
разширява, той се ограничава, често от един конкретен производител някъде в Европейския
съюз, който отговаря на куп изисквания, който счита законодателството на ЕС за начин да
пренесе своите разходи върху конкурентите си. Затова нашият дял от световния БВП
продължава да се свива и страната ми е окована в тесен и ограничен регионален блок.

Syed Kamall (ECR).   – (EN) Г-жо председател, спомням си колко спорни бяха много от
елементите на Директивата за услугите, когато тя беше разгледана от Парламента за първи
път през миналия мандат. Помня и противоречията, когато като докладчик относно
търговията и услугите говорих за необходимостта от либерализиране на много услуги –
финансови, здравни, образователни, водни – за да се предоставят на потребителите по-голям
избор и по-добри услуги, вместо да се разчита на вече изчерпаните стари държавни монополи,
доста често недостатъчно финансирани от данъкоплатците.

Ето, имаме определение за услуги от общ икономически интерес, като че ли по някакъв
начин дисциплините, които ни позволяват да имаме чудесен избор, когато става въпрос за
супермаркети или други видове услуги, не важат за водите, образованието и здравеопазването.
Време е да се откажем от политиката отпреди 30 години, когато някои неща можеха да се
предоставят само от държавата. Оказа се, че те са недостатъчно финансирани и недобре
предоставяни. Нека преминем към по-голяма либерализация на услугите в ЕС и в целия
свят.
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Доклад: Antonio Cancian (A7-0020/2011)

Gesine Meissner (ALDE).   – (DE) Г-жо председател, искам да обясня защо по-голямата
част от групата на Алианса на либералите и демократите за Европа се въздържа от гласуване
по тази директива. Добре е, че взехме решение и че правата на хората с увреждания се
уважават. Но това важи само при по-дълги разстояния. Много от останалите точки не са
достойни за европейска директива. Например, тъй като директивата се отнася само за
пътувания над 250 км, има много страни, в които не се прилага. Кипър, Малта и Люксембург
нямат никакви права по абсолютно същия начин като някои други държави-членки, които
нямат автобусни маршрути, по-дълги от 250 км. Свободното движение на хора, стоки и
услуги е един от основните принципи на Европа. Сега най-бедните пътници остават
незащитени, тъй като някои държави-членки нямат система за правата на пътниците. Ето
защо се въздържахме. Има някои положителни аспекти, но и много отрицателни аспекти
и това е причината да се въздържим.

Clemente Mastella (PPE).   – (IT) Г-жо председател, предложението за регламент, внесено
от Комисията през 2008 г., има за цел да въведе нови, валидни за цяла Европа права, които
да защитават пътниците в автобусния транспорт, които да са подобни на тези, прилагани в
други транспортни средства, като така гарантира равни условия за конкуренция между
превозвачите и различните видове транспорт в различните държави-членки. Бяха необходими
дълги и трудни преговори със Съвета, включително използване на помирителна процедура,
за да се стигне до текста, гласуван днес.

Окончателният текст може да се счита за много удовлетворяващ и добре балансиран
компромис, тъй като успява да гарантира правата на пътниците, без същевременно да налага
тежко бреме върху превозвачите, които – не бива да забравяме – са най-вече малки и средни
предприятия.

Резултатът от помирителната процедура може съвсем основателно да се счита за успех за
Европейския парламент, тъй като някои от основните ни искания бяха включени, а именно
по отношение на приложното поле, основните права на пътниците независимо от
разстоянието, дерогациите и на последно място, в случай на произшествие, отмяна и
закъснение да се предоставя подходящо на възстановяване, помощ и обезщетение за
пътниците.

Guido Milana (S&D).   – (IT) Г-жо председател, намираме се в нов сезон на правата, но
тези права можеха да бъдат по-широко разпространени. Трябва да знаем, че на по-малки
разстояния от 250 км правата на най-уязвимите, на лицата с увреждания, на пенсионерите
по старост и лицата с намалена подвижност изобщо не са предмет на тази мярка.

Ако е вярно, че са установени хомогенизирани стандарти за качество, също толкова вярно
е, че изключването на местния транспорт сериозно ограничава броя на засегнатите пътници.
Прилагане през следващите четири години ще позволи на сектора да се подготви колкото
е възможно по-добре, но ще е необходимо също да следим учредяването на контролните
органи.

Резултатът от този процес представлява победа за Парламента и е положителен знак за
нашето внимание към нуждите на гражданите. Въпреки това компромисът винаги предполага
посредничество – и в този случай отстъпки от целите на тази пленарна зала. Най-общо ние
показахме, че сме добри тълкуватели на потребностите за разлика от Съвета, който е показал,
че представлява само интереси.

15-02-2011Разисквания на Европейския съюз -BG54



Giommaria Uggias (ALDE).   – (IT) Г-жо председател, бих искал да поздравя г-н Cancian
за отличната му работа за довеждането на настоящата мярка до нейния финал.

Г-н Mastella ще ми позволи да не се съглася с него относно идеята, че тази мярка представлява
голяма победа за нашите граждани. Човек не може да не забележи, че гражданите са защитени
само ако пътуват с автобус на по-далече от 250 км. Къде е защитата на правата на гражданите
на Европа, ако – както г-жа Meissner вече подчерта, цели държави като Кипър, Люксембург
и Малта са изключени от тази защита?

Това са причините, поради които нашата група се въздържа при гласуването. Не гласувахме
против доклада, защото някои права са защитени, като тези на хората с увреждания и лицата
с намалена подвижност. Ето защо се въздържахме. Що се отнася до останалата част от него,
бихме искали да се върнем към този въпрос колкото е възможно по-скоро с цел наистина
да защитим нашите граждани.

Hannu Takkula (ALDE).   – (FI) Г-жо председател, на първо място, бих искал да кажа, че
е хубаво и важно да се занимаваме с правата на нашите граждани. Когато се говори за права,
трябва да помним, че с тях идват задължения и така няма права без задължения.

Има много добри и положителни неща в доклада относно правата на пътниците в автобусния
транспорт. Трябва също да се помни, че паневропейските автобусни компании се различават
значително една от друга. Например във Финландия има много на брой малки семейни
предприятия и можем да се запитаме дали трябва постоянно да натоварваме тези малки
предприятия с нови разходи и задължения, тъй като те се борят да направят своите
предприятия печеливши.

Мога да кажа, че показахме гъвкавост по този въпрос по най-различни начини и че правата
на различните пътници са били взети под внимание. Отчитането на нуждите на лицата с
увреждания винаги носи със себе си ясна добавена стойност. Много е важно да гарантираме,
че лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност могат да пътуват и като цяло да
се движат по-добре и че нуждите им се отчитат в по-голяма степен. Това е хубаво нещо, но
както казах по-рано, въпросът е малко непоследователен, тъй като, когато говорим за права
и задължения, също така е важно да се гарантира, че разходите не стават прекалено високи
за тези малки предприятия в автобусния транспорт.

Marian Harkin (ALDE).   – (EN) Г-жо председател, гласувах в подкрепа на този регламент,
въпреки че според мен със сигурност не отива достатъчно далеч. Въпреки това той е едно
начало, а понякога в Парламента и в Европейския съюз правим само малки стъпки. Точно
това направихме днес.

Жалко е, че някои държави-членки са извън този регламент и, наистина, той се прилага
само за пътувания на разстояния, по-големи от 250 км. Със сигурност бих предпочела
предложенията на групата на Алианса на либералите и демократите за Европа, според които
правата на пътниците трябваше да се прилагат за пътувания с много по-кратка
продължителност. Въпреки това се радвам да видя, че някои от основните права в регламента
се прилагат за пътници, които пътуват на по-къси разстояния. Тези права конкретно се
прилагат за лицата с увреждания или за лицата с намалена подвижност. Някои от тези права
включват недискриминационен достъп до транспорт и обучение на персонала на автобусите
относно въпроси, свързани с уврежданията.

За съжаление, държавите-членки имат срок за дерогация от максимум десет години и докато
малките предприятия наистина има нужда от достатъчно време, за да се съобразят, аз ще
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помоля и насърча държавите-членки да се опитат да гарантират съобразяването с настоящия
регламент възможно най-скоро.

Pat the Cope Gallagher (ALDE).   – (EN) Г-жо председател, силно подкрепям правата на
пътниците и по-специално разширените права на лицата с увреждания.

Не съм особено доволен от постигнатия компромис. Бих предпочел, за разлика от моя
колега, праг от 200 километра, тъй като това би дало възможност на Ирландия да освободи
селски райони от моя избирателен район. Говоря за части от Северен и Западен Донегал,
Майо, а всъщност и Голуей. Повечето селски райони са извън лимита от 250 километра.
Нивото на правата, които се търсят по отношение на обезщетения, не съответства на вида
на услугата, предлагана в селските райони.

Също така искам да спомена разходите, а това са основно разходи за застраховане, които
могат да принудят някои оператори да напуснат пазара. В много случаи няма на
разположение алтернативна обществена транспортна услуга.

Разбира се, трябва да приемем решението, което беше взето днес, и да се надяваме, че срокът
на дерогацията ще даде възможност на тези, които са извън границата от 250 километра,
да се приспособят.

И така, въпреки че съм принципно съгласен, трябваше да се въздържа поради гореописаните
причини.

Sergej Kozlík (ALDE).   – (SK) Г-жо председател, всяка година повече от 70 милиона
пътници в Европа пътуват с автобуси. Крайно време е да влезе в сила регламент, който да
защитава правата на пътниците по същия начин както във въздушния, водния и железопътния
транспорт. Пътниците ще имат 12 основни права, които ще се прилагат за пътувания на
всякакви разстояния. В допълнение към това, в случай на пътувания на повече от 250 км
те ще имат право на обезщетение за закъснения, помощ в случай на произшествие или смърт,
обезщетение за загубен или повреден багаж и на по-добра информация. Конкретно за
малките държави обаче минимумът от 250 км е доста краен. Приветствам факта, че пътниците
с намалена подвижност ще имат право на специална помощ, какъвто вече е случаят с
въздушния транспорт. В бъдеще със сигурност ще подкрепя въвеждането на общ регламент
за обединяване на вече съществуващите регламенти относно правата на пътниците в различни
транспортни системи, което значително ще изясни цялата система на правата на пътниците.

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Г-жо председател, правата на пътниците в автобусния
транспорт, който често се използва в Европейския съюз, изискват ясна правна структура,
какъвто е случаят с въздушния, железопътния и водния транспорт. Считам, че окончателният
текст на представения регламент е задоволителен компромис. Особено ми е приятно, че
бяха приети 12-те основни права на пътниците, които се прилагат за всички пътници в този
вид транспорт, независимо от разстоянието. Специално приветствам признаването и
отчитането на специалните нужди на лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност.
Гарантирането на правото на обезщетение за загуба или повреда на инвалидна количка или
друго устройство, осигуряващо мобилност, и обучението на персонала на автобусите относно
въпроси, свързани с транспорта на лица с увреждания, са важни инструменти в борбата
срещу дискриминацията и социалното изключване на тези хора.

Peter Jahr (PPE).   – (DE) Г-жо председател, гласувах в подкрепа на доклада, тъй като
представлява значително подобрение на сегашното положение. Успяхме да постигнем
балансирано решение, което защитава правата на автобусните пътници и гарантира
продължаващото съществуване на малките и средните оператори. Регламентът обхваща
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пътувания на повече от 250 километра и дава на пътниците в автобусния транспорт правото
да изискват обезщетение, ако пътуванията бъдат отменени, с дублирани места или закъсняват
с повече от два часа. Автобусните оператори често са малки и средни фирми, които биха
били доведени до ръба на фалита от прекомерни искания за обезщетения. Това е една
успешна част на регламента, която ще гарантира, че плащанията на обезщетенията няма да
могат да излизат извън контрол. Що се отнася до разстоянието от 250 км, няма причина,
поради която да не позволим на новото законодателство да влезе в сила и след това да видим
как може да се подобри.

Zigmantas Balčytis (S&D).   – (LT) Г-жо председател, на първо място, бих искал да поздравя
докладчика, г-н Cancian, защото документът, който приехме днес, наистина е много
удовлетворителен и добре балансиран компромис. Той успява да осигури правата на
пътниците, без в същото време да налага тежко бреме върху превозвачите, повечето от които
са малки и средни предприятия. Гражданите на Европейския съюз ще могат да се чувстват
по-добре защитени. Това споразумение също така подобрява условията на пътуване за
лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност. Установява и ясни правила за
обезщетенията за вреди и за улесняването на помощта.

Считам, че ще има значителен принос за подобряване на условията за нашите граждани,
когато пътуват, и че ще им даде по-голяма правна яснота в случай на произшествие или
други непредвидени обстоятелства.

Alfredo Antoniozzi (PPE).   – (IT) Г-жо председател, бих искал да поздравя г-н Cancian
за неговата отлична работа и по-специално за добрия резултат, постигнат при помирителната
процедура със Съвета. От гледна точка както на обхвата на директивата, така и на
включването на около 12 основни права в рамките на предложението, полученият
компромис представлява важна стъпка за защита на правата на пътниците.

Предложението отдава дължимото внимание на правата и нуждите на лицата с увреждания
и на лицата с намалена подвижност особено по отношение на недискриминационен достъп
до транспорт, право на компенсация за загуба или повреждане на оборудване за подпомагане
на двигателната способност, подаване и обработване на жалби, обучение на персонала на
автобусите относно въпроси, свързани с уврежданията, и информация, която да се предоставя
през време на пътуването.

Окончателният текст също успя да гарантира правата на пътниците, без в същото време да
създава напрежение за превозвачите, повечето от които са малки и средни предприятия и
не биха могли да поемат големи тежести.

Diane Dodds (NI).   – (EN) Г-жо председател, съгласна съм, че има много положителни
аспекти на този доклад – и категорично подкрепям правото на лицата с увреждания да имат
достъп до транспорт и на обезщетение – но считам, че този вид схеми трябва да бъдат
въвеждани от националните правителства.

Считам също, че финансовата тежест, свързана с това предложение, ще бъде непосилна за
много доставчици на транспортни услуги. Парламентът не трябва да забравя, че много
автобусни предприятия са частна собственост, относително малки са и са подложени на
все по-голямо финансово напрежение в резултат на огромното нарастване на цените на
горивата, наблюдавано през последните 12 до 18 месеца. За много частни предприятия и
държавни програми за транспорт също така допълнителните разходи ще доведат до две
неща: по-високи цени на билетите за потребителите и намаляване на маршрутите. В
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действителност те ще са причината мнозина в нестопанския сектор, които работят по много
от схемите за лицата с увреждания, да фалират изцяло.

Carlo Fidanza (PPE).   – (IT) Г-жо председател, беше изминат дълъг път до днешното
гласуване по този доклад, така че бих искал да повторя комплиментите на моите колеги,
отправени към г-н Cancian, който се бори толкова упорито, за да ни доведе дотук. Всички
видове транспорт сега най-сетне получиха свой собствен регламент относно правата на
пътниците. Мисля, че следващата стъпка е да се състави подходящ консолидиращ акт, който
да обединява всички тези различни регламенти.

Обхватът е разумен, въпреки че го договорихме с друг замисъл, но фактът, че успяхме да
включим всички държави-членки с изключение на две, със сигурност е положителен, както
е и фактът, че много от клаузите са задължителни дори и на разстояние по-малко от 250
км, като се отказват от някои други форми на обезщетение.

По време на разискването тази сутрин някои членове на ЕП заявиха, че няма разпоредби за
подходяща защита на пътниците с намалена подвижност, но за щастие това беше опровергано
от последните изказвания. Точно обратното, тази защита е голяма крачка напред за
цивилизоваността на този компромис и трябва да сме горди от това.

Siiri Oviir (ALDE).   – (ET) Г-жо председател, гласувам против този документ, тъй като
настоящият акт не гарантира равно третиране на пътниците. Той не може да се сравни с
другите видове транспорт, нито с пътниците на различни държави. В резултат на това
няколко по-малки държави от Европейския съюз са оставени извън зоната на регламента.
Актът действа само частично в редица други държави-членки.

Проблемът във връзка с трансграничните автобусни превози също не е решен. Автобусите
се използват от тези, които имат ниски доходи, и от по-младите, включително студенти и
ученици. Следователно не е приемливо изпълнението да бъде отложено за по-късна дата.

Доклад: Martin Callanan (A7-0287/2010)

Andrzej Grzyb (PPE).   – (PL) Г-жо председател, постигнат беше компромис между
предложенията на Комисията и на парламентарните комисии по промишленост, изследвания
и енергетика и по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните по отношение
на търговските превозни средства и стандартите за емисии. Той предвижда намаляване на
емисиите за тези превозни средства от 203 г до 147 г на километър в продължение на период
от 10 години. Новият стандарт за емисиите, който се въвежда, е приемлив за производителите
и потребителите и е важен с оглед на разходите, които потребителите ще понесат вследствие
на повишените цени на тези превозни средства. Тази група потребители се състои най-вече
от малки и средни предприятия, търговци и семейни фирми, а през настоящата месечна
сесия ние току-що обсъдихме инструменти на ЕС, които имат за цел да се осигури финансова
подкрепа за малките и средните предприятия. Една от целите в тази област е да се намалят
бариерите пред развитието на малките и средните предприятия. Надяваме се, че увеличените
разходи за автопарковете от леки търговски превозни средства вследствие на пределните
норми за емисии и по-високите производствени разходи няма да се превърнат в значителна
пречка. През 2014 г. ще имаме възможност да проверим дали залегналите в регламента
принципи се прилагат успешно.

Peter Jahr (PPE).   – (DE) Г-жо председател, Европейският парламент успя да въведе
амбициозна дългосрочна цел на фона на опозицията на Съвета и Комисията, която ще
ограничи емисиите на въглероден диоксид от малки микробуси до не повече от 147 г на
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километър до 2020 г. Тази амбициозна и все пак реалистична пределна стойност може да
се постигне с помощта на иновативни екологични технологии. Превозните средства ще
бъдат значително по-чисти, но ще останат достъпни за малките и средните предприятия.
Това беше особено важно за нас, защото за борбата срещу изменението на климата няма да
бъде от полза, ако цената на новите превозни средства е толкова висока, че старите микробуси
останат на пътя и по-специално, ако останат в тежест на околната среда. Радвам се, че
гласувахме по това предложение днес и че то беше прието с огромно мнозинство.

Vicky Ford (ECR).   – (EN) Г-жо председател, току-що гласувахме по доклад, озаглавен
„стандарти за емисиите от нови леки търговски превозни средства“. Подобно на голяма част
от законодателството на ЕС, това е едно многословно и скучно заглавие за реален проблем.
Позволете ми да преведа: леките търговски превозни средства, разбира се, са микробусите,
а стандартите за емисии означават горивните емисии, които зависят от използваното гориво.

И така, всички ние забелязахме покачващите се цени на горивата в бензиностанциите, но
за едноличните търговци, като строители, водопроводчици и дърводелци, използването на
техния лекотоварен автомобил е разход от решаващо значение за дейността. Те желаят
автомобили с висока горивна ефективност и горивната ефективност винаги е била ключов
елемент от решението им за покупка.

На производствената линия в завода на „Дженерал Мотърс“ в Лутън, в моя избирателен
район, съм забелязала също, че иновациите, които са необходими, за да се направят
подобрения, се раждат на заводската площадка.

Някои мислят, че само защото целите са поставени в този Парламент, в Европа, те ще бъдат
постигнати. Истината обаче е, че постигането на тези цели означава, че са необходими
иновации, по отношение на микробусите или друго, а те ще бъдат направени вследствие на
потребителското търсене и подобренията на производителите, а не само вследствие на
европейското законодателство.

Seán Kelly (PPE).   – (GA) Г-жо председател, съжалявам, че нямах възможност да присъствам
на разискването, но имах други срещи през същия период. Затова Ви благодаря, че ми
позволихте да кажа няколко думи сега.

– (EN) В стратегията за периода до 2020 г. поставихме специален акцент върху
възобновяемите енергийни източници и това е правилно. Също толкова важно за постигането
на нашите цели обаче ще бъде енергийната ефективност, по-специално по отношение на
моторните превозни средства – лични и търговски.

Търговските превозни средства са на път всеки ден и изминават огромни разстояния. Чрез
такава директива ние можем да помогнем за изпълнението на стратегията за периода до
2020 г. по отношение на ефективността на използване на горивото, защото тя ще принуди
проектантите да произвеждат двигатели с по-висока горивна ефективност и въпреки че
разходите може да се окажат големи в краткосрочен план, икономиите от гледна точка на
изминати мили за галон, а също и с оглед на околната среда, ще бъдат огромни.

Доклад: Klaus-Heiner Lehne (A7-0021/2011)

Clemente Mastella (PPE).   – (IT) Г-жо председател, Съветът ни е изпратил предложение
за решение, с което се разрешава процедура на засилено сътрудничество в областта на
създаването на единна патентна защита. Причината за това е, че някои държави-членки
– включително Италия и Испания – възразиха по много поводи срещу приемането на
планираната система с превод на три езика, която би могла да се окаже наистина
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дискриминационна, тъй като тя е в пълен разрез с принципа на еднаквия статут на всички
официални езици на Съюза.

Въпреки проведените до момента многобройни преговори и гласуването тази сутрин
изглежда, че единодушно приемане на този регламент няма да бъде възможно. Обаче
съображения за правна и институционална целесъобразност подсказват или изглеждаше,
че подсказват, да се изчака становището на Съда на Европейския съюз, което се очаква в
близките дни и може не само да изясни различни технически аспекти на системата с единен
патент, но също и да очертае всички свързани с юрисдикцията последици, които произтичат
от него. Ние не избрахме този път и ето защо аз гласувах „против“.

Jens Rohde (ALDE).   – (DA) Г-жо председател, като слушам разискването тук в залата
относно засиленото европейско сътрудничество във връзка с единния европейски патент,
ми е трудно да сдържа усмивката на лицето си – снизходителна усмивка. Политици от
определени страни, чийто собствен език според тях е най-важният в света, твърдят, че ще
унищожим вътрешния пазар в тази област, ако започнем засилено сътрудничество. Това
разбира се е едно абсурдно твърдение, тъй като не съществува вътрешен пазар, когато се
стигне до единния патент. Да се получи патент в ЕС е около десет пъти по-скъпо, отколкото
в Съединените щати, което отговаря на годишен оборот от 250 милиона евро за нашите
предприятия. Поради това е хубаво, че днес най-накрая гласувахме за засиленото
сътрудничество, така че определени страни вече няма да могат да създават пречки. Стига
вече! Не сме стигнали до целта, но днес вече отбелязахме по-голям напредък за един ден,
отколкото успяхме през последните десет години.

Adam Bielan (ECR).   – (PL) Г-жо председател, водим разисквания относно създаването
на система за единна патентна защита вече повече от 20 години на европейско равнище.
Твърде сложната система, която е в сила в момента за регистриране на патенти, отнема
много време и е скъпа в сравнение с американската система и изобщо не е от помощ за
европейските предприемачи. Патентите играят значителна роля в развитието и растежа на
съвременната икономика и за подпомагане на научните изследвания. Като се има предвид,
че световните пазари стават все по-конкурентни, не можем да си позволим още да отлагаме
решенията по този въпрос. Затова следва да засилим работата по създаване на единен патентен
пазар. И макар да следва да подкрепим идеята, не трябва да пренебрегваме спорния характер
на много въпроси, например въпросът за езика. Затова целта ни следва определено да бъде
борба срещу дискриминацията на по-малките, по-слабо населени и често по-бедни
държави-членки.

Alfredo Pallone (PPE).   – (IT) Г-жо председател, живеем в пазар, на който нашите
предприятия действат според глобалната конкуренция. Основната предпоставка на реформата
на езиковия режим за патентите, както е обявено от Комисията, е да се намалят разходите,
свързани с преводите, за да бъдем конкурентоспособни на пазарите, където сме конкуренти
със Съединените щати, особено на азиатския пазар.

Затова се питам дали не би било по-ефективно патентът да се изготвя само на един език?
Това наистина би помогнало на нашите предприятия да се конкурират на световния пазар.
Освен това е добре известно, че понастоящем в Европа има две правни системи, с различни
характеристики и правила. Мисля, че щеше да бъде добра идея да започнем да ги
уеднаквяваме.

Накрая, започването на засилено сътрудничество не само е в разрез с духа на Европейския
съюз, но също и вреди на вътрешния пазар, който вследствие на това се подлага на географска
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сегментация и нарушаване на конкуренцията между държавите-членки, което означава, че
някои държави със сигурност ще се окажат в по-неблагоприятно положение от други.

Mario Pirillo (S&D).   – (IT) Г-жо председател, макар от една страна да приветствам
постигната от Европа цел – да въведе след много години един важен инструмент, какъвто е
патентът, което най-после ще позволи на Европейския съюз да се конкурира при равни
условия с други териториални организации, трябва също да изразя дълбокото си съжаление,
че този резултат беше постигнат в ущърб на други – като Италия, която е неизменен
застъпник за укрепване на ролята на Съюза.

Решението да се издава патентът само на един от трите работни езика на Патентното
ведомство в действителност ще създаде неравенство между италианските предприятия и
страните от предлагания езиков режим. Искам да напомня, че преди няколко месеца отправих
до Комисията въпрос в защита на употребата на италиански език. Междувременно 25 страни
от 27 се съгласиха с това, което ме накара да се въздържа.

Andrzej Grzyb (PPE).   – (PL) Г-жо председател, никой не е удовлетворен от сегашните
отговори на проблема за патентната защита в ЕС и държавите-членки. Поради това
въвеждането на система за единна патентна защита е от съществено значение както за
икономиките на нашите държави-членки, така и за икономиката на ЕС като цяло.
По-конкретно новата система следва да помогне за насърчаване на научните изследвания
и иновациите. Въвеждането на една относително проста система, основана на стандартизиран
формуляр – макар това да е предмет на спорове – с използване на три езика, макар да се
чуваха мнения за използване на един език или на много езици, с превод на матерния език
на заявителя, се явява важна стъпка.

Това ще бъде особено важно за малките и средните предприятия, много от които не
разполагат с достатъчни финансови ресурси да кандидатстват за патенти. Надявам се това
да се окаже решаваща мярка за подтикване към действие на групата на малките и средните
предприятия (МСП), които често наричаме „дремещи иноватори“. Често обсъждаме как да
насърчим именно тази група предприятия да внедрява иновации и да патентова собствените
си изобретения, по-конкретно в комисията по промишленост, изследвания и енергетика.
Искаме този нов регламент както да мобилизира малките и средните предприятия, така и
да осигури по-добра защита за патентованите изобретения в Европейския съюз.

Constance Le Grip (PPE).   – (FR) Г-жо председател, аз гласувах в подкрепа на доклада на
г-н Lehne, с който Европейският парламент дава съгласието си за засилено сътрудничество
с цел да се създаде единен патент в рамките на Европейския съюз. А и крайно време беше!
Двадесет години усилия за постигане на резултат, за да се стигне до момент, в който започваме
да предприемаме конкретни действия за европейските предприятия – както нашите МСП,
така и нашите големи компании, които дълго чакаха този важен инструмент за своята
конкурентоспособност и растеж.

Давайки съгласието си за засилено сътрудничество, Европейският парламент показва до
каква степен е заинтересован от тази конкретна процедура на засилено сътрудничество – и
искам да посоча, че това е вторият случай, в който тя се прилага – но той също излъчва едно
много положително и много конкретно послание за подпомагане на иновациите и
конкурентоспособността на нашите предприятия. Както вече беше казано, 25 от 27-те
държави-членки избраха да продължат работа в рамките на процедурата на засилено
сътрудничество, за да бъде създаден единен патент на Европейския съюз. Аз не подценявам
трудностите, които някои от нашите държави-членки могат все още да срещат, но нека
продължим напред и да дадем пример. Ето това очакват предприятията.

61Разисквания на Европейския съюз -BG15-02-2011



Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).   – (ES) Г-жо председател, въздържах се да гласувам,
защото мисля, че решението да се създаде единен патент чрез засилено сътрудничество е
нов провал на Съвета. Има само съгласие между девет държави-членки и самият документ
потвърждава, че целите не могат да бъдат постигнати в разумни срокове.
Конкурентоспособност? Ефективност?

Освен това се очаква решението на Съда на Европейския съюз относно юрисдикцията от
гледна точка правилата за езиците. Съветът трябваше да направи усилието за постигане на
обща позиция и може би трябваше да поработи повече върху използването на един език,
вземайки предвид броя регистрации и езика, използван в повечето от тях, за да станем
по-конкурентоспособни в нашия глобален контекст.

Отново националните гледни точки на държавите-членки доведоха до нееднородно решение,
без ясни критерии за използването на трите езика. Ако прилагаме мерки като тази, никога
няма да постигнем напредък в консолидирането на Европейския проект.

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Г-жо председател, ако искаме Европейският съюз да
повиши конкурентоспособността си и да стане световен лидер при иновациите, творческият
му потенциал трябва да бъде надеждно защитен.

Патентната система на ЕС обаче страда от много слабости, препятстващи установяването
на единна патентна защита, но също и развитието на вътрешния пазар, намалявайки с това
правната сигурност за инвеститорите и фирмите, извършващи иновации. Осигуряването на
единна защита за изобретенията във всички държави-членки чрез предоставяне на патенти
на основата на единна система на патентно право би изяснило еднозначно сложната система,
като в същото време ще намали разходите, особено за малките и средните предприятия,
които се налага да покриват разходи до три пъти по-високи от тези в САЩ например. Тъй
като опитите за създаване на единна патентна защита в целия ЕС не успяха да отговорят на
очакванията и предвид факта, че всички правни предпоставки, определени за засиленото
сътрудничество в областта на създаването на индивидуална патентна защита са изпълнени,
приемам Европейският парламент да даде съгласието си.

Giommaria Uggias (ALDE).   – (IT) Г-жо председател, когато преди един век патентът на
Antonio Meucci не беше признат от американската телефонна промишленост, това стана
не заради липсата на английски или използването от него на италиански език, а защото той
не отговорил на едно условие: не е разполагал с парите, за да регистрира патента си за още
една година.

В подобен ред на мисли сега сме в парадоксално положение и, съвсем отделно от гласуването
мисля, че фактът, че ще бъде приета система за патенти на три езика, която изключва
италианския, е в основата си признак на слабостта на нашето правителство и за
неспособността му да осигури гласът му да се чува в европейската политика и слабостта на
нашата политическа система, която преди всичко се отразява на научните изследвания и
иновациите.

По този въпрос е достатъчно само да си спомним проучването на конкурентоспособността,
публикувано миналия декември, което показва че през последните години Италия
доброволно е предала над 4 милиарда евро на други страни, които приеха наши научни
работници. Тези научни работници със сигурност не се нуждаят вече от италиански език,
тъй като са научили английски, френски и немски и разполагат с всичко необходимо за
заявяване на тези патенти, в ущърб на италианските продукти.
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Antonello Antinoro (PPE).   – (IT) Г-жо председател, вземам думата, за да обясня защо
днес гласувах „против“ доклада. Създаването на патента със сигурност ще донесе предимства
за патентната система в Европа, но резултатът щеше да бъде далеч по-добър, ако бяхме
приложили различна процедура. Прилагането на засилено сътрудничество по мое мнение
е абсолютна задънена улица.

И наистина, сегашната процедура е просто последната фаза от дългата история на приемането
на патента в Европейския съюз, която започва още през 1990 г. и е поискана само от 12
държави-членки.

Аз гласувах „против“ резолюцията, тъй като тя е несъвместима с изискването за крайна
мярка, заложено в член 20, параграф 2 от Договора. Предложението на Комисията не
установява единен патент за цялата територия на Съюза, както се изисква от член 118 и
засиленото сътрудничество има отрицателни последици за установяването на предприятията
и свободното движение на капитали.

Освен това от политическа гледна точка би било далеч по-елегантно и също толкова удобно
да се изчакат решенията на Съда на Европейския съюз, предвидени за 8 март. В светлината
на това решение вероятно ще бъдем принудени да преразгледаме позицията си.

David-Maria Sassoli (S&D).   – (IT) Г-жо председател, още веднъж станахме свидетели на
неспособността на италианското правителство да защити проевропейската репутация на
Италия и интересите на своите предприятия по възлов въпрос, какъвто е приемането на
европейския патент. 25 страни от 27 и огромното мнозинство от Парламента подкрепят
предложение, което регламентира областта на патентите и има реално отражение върху
най-иновативните предприятия и тези, които са в най-голяма степен ориентирани към
международните пазари.

Като се изключваме от това решение, ние, в Италия ще изложим нашите предприятия на
риск да не бъдат добре защитени в Европа и по света. Не е за вярване, че правителство, което
не прави нищо за разпространението на италианската култура по света, което реже средствата
за културни институти и не цени езика на страната, в която има най-голям брой обекти на
световното наследство, може да се отнесе арогантно към езиковия въпрос, докато нашите
предприятия всъщност винаги са искали патентите да бъдат съставяни само на английски,
който днес е универсалният език на световната икономика. Въпреки това постигнахме
резултат, който позволява на всеки, заявяващ патенти, да прави това на своя собствен език.

Г-жо председател, нищо не задължаваше г-н Барние да прокарва това с прибързано гласуване
преди становището на Съда на Европейския съюз, което, както знаем, ще бъде изразено през
първата седмица на месец март и ще разгледа най-вече две възлови точки: използването на
националния език при воденето на защита пред Съда за европейски патенти и патенти на
ЕС и самата легитимност на създаването на патентен съд. Както добре знаем това са важни
въпроси, които трябва да бъдат изяснени преди да се вземе решение. Поради това
италианската делегация от Демократическата партия (ДП) реши да се въздържи.

Seán Kelly (PPE).   – (EN) Г-жо председател, предложението със сигурност не е съвършено
и всъщност може да се наложи да бъде преразгледано в резултат от решението на Съда на
Европейския съюз след броени седмици. Въпреки това мисля, че това е стъпка в правилната
посока и поради тази причина го подкрепих.

Участвал съм в редица семинари тук в Европейския парламент във връзка с иновациите.
„Дженеръл Илектрик“ проведоха няколко проучвания в целия Европейски съюз, от които
се вижда, че според повечето хора излизането от рецесията може да се постигне само с
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иновации. Иновации означава научни изследвания, разработка и нови продукти. Новите
продукти трябва да бъдат патентовани и колкото по-лесно бъде да се направи това, толкова
по-добре. Трябва да се опитаме и да се стремим към система за целия Европейски съюз,
която да бъде също толкова лесна и икономична, колкото е в САЩ.

Още сме далеч от това, но в същото време поне се опитваме да се движим в тази посока.
Затова аз подкрепих днешните предложения.

Philip Claeys (NI).   – (NL) Г-жо председател, въздържах се при гласуването по доклада
Lehne, не защото имам възражения против създаването на схема за единна патентна защита.
Точно обратното. Предприятията във Фландрия настояват за такава система от дълго време.
Самата идея може само да бъде приветствана, особено като имаме предвид колко скъпа и
тромава е сегашната процедура, при която трябва да се заявява отделен патент във всяка
държава-членка.

Аз се въздържах при гласуването, защото езиковите режими още не са съвсем изяснени.
Остава да се види до каква степен проектът на регламент на Комисията ще позволи използване
на официални езици, различни от английски, френски и немски. Във всеки случай аз бях и
оставам на мнението, че трябва също да бъде възможно досието да се внася и на холандски
език.

Доклад: Ivo Belet (A7-001/2011)

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Г-жо председател, кодификацията на споменатите
по-рано разпоредби на приложимите текстове, заедно с посочените по-рано промени,
несъмнено ще доведат до необходимите разяснения на правните договорености относно
радиоактивността на храните.

По мое мнение обаче в контекста на приемането на Договора от Лисабон би било желателно
да се направи повторна оценка на правното основание на предложения регламент, която
също така трябва да вземе предвид новите правомощия на Европейския парламент в областта
на закрилата на общественото здраве. В този случай аз съм съгласен със становището, че
член 168, параграф 4, буква б) от Договора за функционирането на Европейския съюз
предвижда правно основание за предложението, тъй като пряката цел на мерките,
предоставена на това основание, е да се защити общественото здраве, какъвто е случаят,
когато се осъществява (цитирам) „установяване на максимално допустими нива на
радиоактивно замърсяване на храните и фуражите“.

Giommaria Uggias (ALDE).   – (IT) Г-жо председател, като цяло подкрепям измененията,
предложени чрез този текст, който във всеки случай по същество не прави нищо повече от
това да кодифицира предишното законодателство относно максимално допустимите нива
на радиоактивно замърсяване на храните и фуражите.

Ние забравяме и оставяме да мине някак си незабелязано това, че говорим за отпадъци от
ядрени аварии. Това означава, че ние трябва да продължим да обръщаме голямо внимание
на рисковете, свързани с атомните електроцентрали, и на факта, че те са последствия от
вредни и отровни резултати от това, което ние настояваме да бъде развито в някои държави.
Ето защо това е мярка, която трябва да вдъхнови всички нас да бъдем възможно
най-бдителни.

За да стигна до същината на въпроса, аз считам обаче, че може да се направи повече, за да
бъде осъществена задължителна незабавна нотификация, която би позволила всички рискови
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фактори да бъдат разгледани заедно. Освен това не следва да съществува начин да се избегне
изискването за нотифициране на правителствените органи в случай на инцидент.

Andrzej Grzyb (PPE).   – (PL) Г-жо председател, разпоредбите, които гарантират, че храните
не са замърсени с радиоактивни вещества, бяха създадени след инцидента с ядрената
електроцентрала в Чернобил. Този въпрос е много важен по-конкретно от гледна точка на
общественото здраве, но същевременно е трудна тема. Прилагането на Договора от Лисабон
означава, че някои разпоредби трябва да бъдат актуализирани, включително настоящите,
въпреки че има спор между Европейската комисия и предложенията на Парламента що се
отнася до правното основание. Парламентът цитира член 168, параграф 4 от Договора от
Лисабон, докато Комисията цитира член 31 от Договора за Евратом. Важно е отново да се
заяви необходимостта от защита на потребителите, но също така да се подчертае
необходимостта от защита на земеделските стопани, които следва да получават обезщетение
за загубите, които са претърпели след даден инцидент. Разискването, което проведохме,
показа също така големи различия в становищата, когато става въпрос за оценяване на
възможните заплахи, включително нивата на радиация, причинени от инциденти или от
естествени източници. Също така следва да се подчертае факта, че все по-голям дял на пазара
на Европейския съюз се заема от вносни селскостопански продукти и храни от различни
части на света, тъй като стандартите за обществено здраве, включително тези, които
гарантират, че храните не са замърсени с радиоактивни вещества, трябва да се спазват.

Alfredo Antoniozzi (PPE).   – (IT) Г-жо председател, включването на ново съображение
в предложението за кодифициране на три регламента, приети между 1987 г. и 1990 г.,
които определят нива на радиоактивно замърсяване в случай на радиологично замърсяване,
предоставя необходимата последваща мотивация за съществуващ член и оправдава правото
на Съвета да упражнява пряко правомощие във връзка с приемането на регламент, за да
подкрепи бързо предложените от Комисията неотложни мерки.

Съгласен съм с докладчика, г-н Belet, че това не може да бъде разделено от члена, към който
се отнася. Във всеки случай, в светлината на новите правила, въведени с Договора от Лисабон,
ние трябва да изясним дали тази обосновка предоставя достатъчна мотивация за запазването
на изпълнителните правомощия, които Съветът следва да упражнява, и дали тези
изпълнителни правомощия, делегирани на Съвета, са подходящо дефинирани, както и дали
рамката за тях е подходяща.

Интересът на гражданите във връзка с по-доброто управление на ситуациите след възникнали
инциденти трябва да бъде гарантиран. Разработените за целта мерки включват
рационализиране на процедурата в случай на ядрена авария и ясно предоставяне на надзорна
роля на Комисията, която същевременно изяснява режима на нейните актове.

Писмени обяснения на вот

Препоръка: Eva Joly (A7-0018/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    в писмена форма. – (PT) Съгласен съм с позицията на докладчика
относно необходимия консенсус за сключване на споразумението сега с новите разпоредби
в съответствие с целите на ЕС за сътрудничество за развитие, посочени в член 208 от Договора
за функционирането на Европейския съюз. От друга страна, считам, че този подход се
концентрира по-скоро върху търговско-икономическите аспекти и свободната търговия за
сметка на по-твърдия подход за развитие и приветствам новите разпоредби, които следва
да бъдат включени в преразгледаното споразумение, по-специално по отношение на борбата
с бедността, ефективността на помощта, Целите на хилядолетието за развитие и връзката
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между миграцията и развитието. Гласувам за това предложение обаче, защото считам, че
отношенията и търговията с Южна Африка са от съществено значение и за двете страни.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    в писмена форма. – (LT) Гласувах в подкрепа на този
документ, защото включва важни изменения. Трябва да приветстваме факта, че
разоръжаването се превръща в съществен елемент от споразумението и ако трябва да бъда
по-точен, поставя се на едно ниво с принципите на демокрацията, правата на човека и
принципите на правовата държава. Това са много важни разпоредби, които допринасят за
поддържане на мира и сигурността в региона, както и за зачитане на правата на човека и
развитието на демокрацията. В споразумението се въвежда принципът за ефективност на
помощта като цел на сътрудничеството за развитие и се дава приоритет на операциите,
допринасящи по-специално, в рамките на борбата срещу бедността, за изпълнението на
Целите на хилядолетието за развитие (ЦХР).

Трябва да се отбележи, че от гледна точка на развитието на Южна Африка разширяването
на сътрудничеството в множество нови области безспорно е аргумент в подкрепа на
преразгледаното споразумение. Освен това разширяването, което в първоначалното
споразумение от 1999 г. беше предвидено просто като една възможност, всъщност отразява
желанието и на двете страни. Освен това е важно също така да се отдели повече внимание
на опасенията, свързани с търговията, икономиката и свободния пазар, което би следвало
да допринесе за икономическото развитие на икономиката в региона.

Elena Oana Antonescu (PPE),    в писмена форма. – (RO) Това ревизирано споразумение
въвежда редица изменения, най-вече по отношение на развитието на демократичните
принципи и сътрудничеството по аспекти, свързани с разоръжаването и неразпространението
на оръжия за масово унищожение. Приветствам инициативата за приоритизиране на
операциите, които ще допринесат за постигането на Целите на хилядолетието за развитие
(ЦХР), а именно: стратегиите, насочени към намаляване на бедността, подобряване на
условията на живот и работа и създаване на нови работни места. Считам, че трябва да се
установи задълбочен политически диалог относно борбата с тероризма и изпирането на
пари, финансирането на тероризма и организираната престъпност и производството и
търговията на оръжия, както и тяхното натрупване. Освен това подкрепям идеята, че трябва
да се концентрираме и върху сътрудничеството за развитие с цел подобряване на секторите
на образованието и здравеопазването. Поради тези причини гласувах в подкрепа на доклада.

Sophie Auconie (PPE),    в писмена форма. – (FR) Южна Африка е държава, която се
развива бързо във всички области и с която Европейският съюз желае да поддържа специални
отношения. Следвайки положителните препоръки на комисията по развитие и одобрението
на комисия по международна търговия, подкрепих подписването на това споразумение,
което ще засили нашето сътрудничество с тази държава.

Alain Cadec (PPE),    в писмена форма. – (FR) Гласувах в подкрепа на подновяването на
споразумението за сътрудничество между ЕС и Южна Африка, изменено през 2009 г.,
защото то му придава ново измерение. Първоначалното споразумение от 1999 г. предвижда
сътрудничество в областта на търговията, подпомагане на Южна Африка в процеса на
икономически и социален преход, икономическа интеграция на страната в Южна Африка
и сътрудничество за развитие. Днес споразумението беше разширено в следните области:
борба срещу бедността, ефективност на помощта за развитие, прилагане на ЦХР, борба за
сигурност, борба срещу оръжията за масово унищожение и борба срещу тероризма. Това
са областите на стратегическо сътрудничество, които считам, че са важни, предвид активното

15-02-2011Разисквания на Европейския съюз -BG66



сътрудничество на Европейския съюз с Южна Африка и неговото влияние в
Южноафриканския регион.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    в писмена форма. – (PT) Приветствам това ново
споразумение, което цели укрепването на двустранно сътрудничество в множество области.
Бих искала да подчертая важността на правата на децата, равенството между половете,
борбата срещу насилието срещу жените; сътрудничеството в областта на околната среда,
по-специално по отношение на изменението на климата; сътрудничеството в областта на
културата; сътрудничеството в областта на борбата срещу наркотиците и изпирането на
пари, сътрудничеството в областта на здравеопазването и по-специално борбата срещу
СПИН. Връзката между сътрудничеството и развитието трябва да обхваща стратегиите за
намаляване на бедността, подобряване на условията на живот и труд и създаване на работни
места; участието на мигрантите в развитието на тяхната страна на произход; сътрудничество
за увеличаване на капацитета, по-специално в здравния и образователния сектор, с цел
компенсиране на отрицателните последици за устойчивото развитие в Южна Африка
вследствие на „изтичането на мозъци“. Приветствам нашето разширено сътрудничество в
тези множество нови области и съм доволна от новите разпоредби относно развитието,
включени в преразгледаното споразумение, по-специално по отношение на борбата с
бедността, ефективността на помощта, Целите на хилядолетието за развитие и връзката
между миграция и развитие.

Edite Estrela (S&D),    в писмена форма. – (PT) Гласувах за препоръката, тъй като подкрепям
прилагането на свързаните с развитието нови разпоредби в споразумението. Важно е да
осигурим ефективен мониторинг от страна на органите на ЕС, както е предвидено в Договора
от Лисабон, за постигнем целите за намаляване и изкореняване на бедността в Южна Африка.

Diogo Feio (PPE),    в писмена форма. – (PT) Южна Африка е държава, която буди
международен интерес, почит и желание за подкрепа от края на апартейда заради начина,
по който, въпреки трудностите и пречките, успя да извърши един сравнително мирен преход
от режим на расова дискриминация към демокрация, в която доминира всеобщото
избирателно право. Невъзможно е да си спомним за този преход, без да споменем
вдъхновяващата фигура на Нелсън Мандела и неговия пример за достойнство, доброта и
разбирателство, който все още въздейства положително на страната.

Днес можем да кажем, че Южна Африка е ключов геополитически и геостратегически
фактор в Африка и пример за други страни, които все още не могат да се освободят от
диктаторските режими, които ги потискат и забавят тяхното развитие. ЕС има интерес от
засилването на връзките с Южна Африка и създаването на партньорства от взаимна полза.
Ето защо подкрепям изменението на Споразумението за търговия, развитие и сътрудничество
между ЕС и Южна Африка.

José Manuel Fernandes (PPE),    в писмена форма. – (PT) Споразумението за търговия,
развитие и сътрудничество между Европейската общност и нейните държавите-членки, от
една страна, и Република Южна Африка, от друга страна, влезе в сила от 1 май 2004 г.
Въпреки че споразумението, подписано в Претория на 11 октомври 1999 г., трябваше да
бъде в сила за неопределен период, то предвиждаше и извършване на преразглеждане в
рамките на пет години след влизането му в сила.

Ето защо приветствам тази препоръка, която ще сложи край на един дълъг процес на
преговори, тъй като на 11 септември 2009 г. в Клейнмонд беше сключено преразгледаното
споразумение. Тя ще позволи регламентът, който въвежда значителни изменения в
първоначалното споразумение, да влезе в сила особено по отношение на нивото на
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разоръжаване и неразпространение на оръжия за масово унищожение, както и на нивото
на борбата с бедността, което е в съответствие с Целите на хилядолетието за развитие и
много други важни изменения.

Въпреки че съм съгласен с докладчика, че трябва да се даде предимство на опасенията,
свързани с търговията за сметка на подхода за развитие, гласувам в подкрепа на тази
препоръка, тъй като тя представлява още една стъпка напред от страна на ЕС в областта на
сътрудничеството за развитие и ще спомогне за окончателното премахване на бедността.

João Ferreira (GUE/NGL),    в писмена форма. – (PT) Предложеното изменение на
Споразумението за търговия, развитие и сътрудничество (СТРС), което цели включването
на „обширен пакет за помощ за развитие“ трябва да се разглежда, като се отчитат усилията,
които ЕС полага, за да убеди Южна Африка да сключи Споразумение за икономическо
партньорство (СИП), като се стреми да преодолее критиките и основателната съпротива
срещу действащото СТРС и желаното от ЕС Споразумение за икономическо партньорство.
СТРС задълбочи икономическите асиметрии между двете страни по споразумението в полза
на ЕС, който увеличи своя износ към Южна Африка. Политиките на ЕС за „либерализация
на търговията със стоки, услуги и капитали“ очевидно се провалиха.

Причина за това стана влошаването на икономическата и финансова криза на капитализма.
Беше насърчавана конкурентоспособността вместо взаимната помощ и сътрудничество,
като се налагаше разделение на труда, което означава износ на селскостопански продукти
от Южна Африка и износ на промишлени стоки от ЕС. Бенефициерите както винаги са едни
и същи: големите сили в ЕС и техните групи на икономически интереси. Последиците са
очевидни не само за развиващите се страни, но и за държавите от ЕС като Португалия:
отслабване на производствените сектори, увеличаване на външната зависимост, безработица,
бедност и т.н.

Juozas Imbrasas (EFD),    в писмена форма. – (LT) Гласувах в подкрепа на този документ,
тъй като преразгледаното споразумение внася определен брой интересни изменения в
първоначалното споразумение, по-специално следните изменения, засягащи развитието:
разоръжаването става основен елемент от споразумението – по-точно, на същото основание
като демократичните принципи, правата на човека и принципите на правовата държава;
въвежда се принципът за ефективност на помощта като цел на сътрудничеството за развитие,
както и се дава приоритет на операциите, допринасящи по-специално, в рамките на борбата
срещу бедността, за изпълнението на Целите на хилядолетието за развитие (ЦХР). Съгласен
съм с целта за укрепване на подкрепата за Международния наказателен съд и неговата работа
за прекратяване на безнаказаността и за спазване на международното право; необходимостта
от провеждането занапред също така на задълбочен политически диалог относно
сътрудничеството в областта на миграцията, в тази рамка, относно връзката между
сътрудничество и развитие, което обхваща, без да се изчерпва с това: стратегиите за
намаляване на бедността, подобряване на условията на живот и труд и създаване на работни
места; участието на мигрантите в развитието на тяхната страна на произход; сътрудничество
за увеличаване на капацитета, по-специално в здравния и образователния сектор, за
компенсиране на отрицателните последици за устойчивото развитие в Южна Африка
вследствие на „изтичането на мозъци“; законосъобразни, бързи и евтини начини за парични
преводи в страната, изпращани от лицата, напуснали тази страна. Най-важните аспекти са:
поддържане на мира и сигурността в региона, както и зачитане на правата на човека и
развитието на демокрацията.
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Elisabeth Köstinger (PPE),    в писмена форма. – (DE) Приветствам сключването на
споразумение между ЕС и Южна Африка за разширяване на двустранното сътрудничество.
В допълнение към укрепването на принципите на правовата държава ще бъдат взети важни
мерки за борба с тероризма и неговото финансиране, както и за предотвратяване на
използването на оръжия за масово унищожение. Огромната подкрепа на Европейския
парламент за сключване на споразумението ще доведе до подобряване на условията на труд
и на системата на здравеопазване и до намаляване на бедността в Южна Африка.

Giovanni La Via (PPE),    в писмена форма. – (IT) Споразумението за свободна търговия
между Европейския съюз и Република Южна Африка, подписано в Претория през
октомври 1999 г., влезе в сила през 2004 г. с клауза за преразглеждане в рамките на пет
години след влизането му в сила. Днес, седем години след ратифицирането на
споразумението, Европейският парламент успя да изрази становището си относно водените
от Комисията преговори въз основа на директивите на Съвета. Текстът ни беше предоставен
за одобрение и реших да го подкрепя при гласуването, тъй като касае най-вече развитието
на Южна Африка. Основната му цел е да привлече двете страни по споразумението да се
борят, за да се опитат окончателно да се справят с проблема с бедността, като по този начин
ще допринесе сериозно за постигане на Целите на хилядолетието за развитие. Това обаче
може да стане факт, ако самата Южна Африка успее да предприеме реални действия, като
определи подходяща политика за разоръжаване, което се счита за солидна основа за проекта
за развитие на страната.

David Martin (S&D),    в писмена форма.  –  (EN) Приветствам това споразумение между
ЕС и Южна Африка, което определя новите разпоредби за развитие и по-специално тези,
отнасящи се до борбата с бедността, ефективността на помощта и ЦХР. Южна Африка е
важен партньор в търговските отношения и в областта на развитието.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    в писмена форма. – (FR) Това споразумение има
определен контекст, който докладчикът изглежда пренебрегва. Европейската комисия
оказва безпрецедентен натиск върху страните от Южна Африка и особено върху Република
Южна Африка за сключването на вредни споразуменията за икономическо партньорство.
Позоваването на преговорите за СИП и прекратяването на всички търговски преговори, за
да се проправи път на споразумението, са ярка илюстрация на това изнудване. Гласувам
против този доклад, който вместо да осъжда, утвърждава проекта на споразумение на
комисията Барозу.

Nuno Melo (PPE),    в писмена форма. – (PT) Първото Споразумение за търговия, развитие
и сътрудничество между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна,
и Република Южна Африка, от друга страна, беше подписано в Претория на
11 октомври 1999 г. и влезе в сила на 1 май 2004 г за неопределен срок. Това споразумение
има клауза за преразглеждане на пет години след влизането му в сила. Влизането в сила на
Договора от Лисабон налага и приемането на ново споразумение, за да може ЕС да упражнява
всички права и задължения, упражнявани преди това от Европейската общност.

Преразгледаното споразумение, подписано през 2009 г. в Клейнмонд, въвежда определен
брой важни изменения в първоначалното споразумение, по-специално следните изменения,
засягащи развитието: разоръжаването, демократичните принципи, правата на човека и
принципите на правовата държава, сътрудничеството по въпросите на разоръжаването и
неразпространението на оръжията за масово унищожение.

Ето защо гласувах по този начин.
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Alexander Mirsky (S&D),    в писмена форма.  –  (EN) Въздържах се от гласуване по този
въпрос, защото: (1) Република Южна Африка притежава огромни природни ресурси и е в
състояние сама да реши собствените си проблеми, (2) нивото на корупция в Южна Африка
е толкова високо, че сивата икономика там заема повече от 60% от пазара; (3) има страни,
които не могат да се справят с проблемите и са значително по-нуждаещи се от финансова
подкрепа от ЕС, и чието състояние е по-безнадеждно; (4) ЕС може да подпомага Република
Южна Африка чрез консултации.

Alfredo Pallone (PPE),    в писмена форма. – (IT) Гласувах в подкрепа на текста по
споразумението между Европейския съюз и Република Южна Африка, предложен от г-жа
Joly, тъй като на фона на новата международна ситуация, която възникна през последните
години, ние трябва да преразгледаме споразуменията за търговия, развитие и сътрудничество
с Южна Африка. Що се отнася до икономическите отношения споразуменията са от полза
за промишлеността и на двете страни. Например Южна Африка е важен търговски партньор
за Италия по отношение на съфинансирането на проекти и търговия. Друга цел на
преразглеждането на тези споразумения е да се създаде координация в борбата срещу
тероризма, отчасти на фона на влизането в сила на Международния наказателен съд, както
и да започнат разговори за общите ценности и интереси в области като миграцията,
енергетиката, космоса, транспорта и сигурността.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    в писмена форма. – (PT) Гласувах в подкрепа на
сключването на Споразумение между Европейския съюз и неговите държави-членки, от
една страна, и Република Южна Африка, от друга страна, за изменение на Споразумението
за търговия, развитие и сътрудничество (СТРС). С влизането в сила на СТРС, търговията със
стоки на ЕС с Южна Африка постепенно се увеличава. През 2009 г. ЕС е основният търговски
партньор на Южна Африка. Към него бяха насочени около 34% от целия износ на Южна
Африка и същевременно 35% от целия внос в Южна Африка идваха от него. Балансът между
внос и износ е ясен, но моето единствено опасение е свързано с методите за производство
на продуктите в Южна Африка, изнасяни за ЕС. Те трябва да отговарят на същите стандарти
като тези, които се изискват от европейските производители в същия сектор. Тези показатели
сочат, че вече са налице резултатите от първото споразумение, сключено през 1999 г. Както
докладчикът, така и аз бих желала целите на ЕС за сътрудничество за развитие да бъдат
спазвани. Най-важната от тях е намаляването и в крайна сметка изкореняването на бедността.

Paulo Rangel (PPE),    в писмена форма. – (PT) Гласувах в подкрепа на тази препоръка за
преразглеждане на Споразумението за търговия, развитие и сътрудничество между
Европейската общност и нейните държави-членки и Южна Африка. В сравнение с
първоначалното споразумение, подписано в Претория на 11 октомври 1999 г.,
преразгледаното споразумение, подписано на 11 септември 2009 г. в Клейнмонд имаше за
цел разширяване на политическия диалог между страните във важни области като борбата
срещу оръжията за масово унищожение и борбата срещу тероризма, наред със засилване
на сътрудничеството за развитие и с особен акцент върху операциите за борба срещу
бедността в контекста на изпълнението на Целите на хилядолетието за развитие. Ето защо
считам, че въведените изменения трябва да бъдат одобрени.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    в писмена форма.  –  (EN) Парламентът одобрява
сключването на споразумението и изразява желанието си новите разпоредби на
споразумението, свързани с развитието, както и новите сътрудничества, които то предвижда,
да бъдат цялостно прилагани и да бъдат предмет, на етапа на изпълнение на споразумението,
на внимателен контрол по член 208 от Договора за функционирането на Европейския съюз,
тоест при спазване на целите на Съюза по отношение на сътрудничеството за развитие, цели,
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които Съюзът трябва да отчита при прилагането на всички тези политики, които биха могли
да засегнат развиващите се страни, като основната от тези цели е намаляването и, като крайна
цел, изкореняването на бедността.

Licia Ronzulli (PPE),    в писмена форма. – (IT) Гласувах в подкрепа на тази препоръка,
защото напълно подкрепям съдържанието й особено по отношение на желанието за
засилване на двустранното сътрудничество между Европейския съюз и Република Южна
Африка. Тъй като това преди всичко е икономическо и търговско споразумение, така
измененият текст подкрепя икономическия и социален процес на преход в Република Южна
Африка, насърчаващ регионалното сътрудничество и даващ нов тласък на икономическата
интеграция на страната в световната икономика.

Отчасти в резултат на моите институционални роли считам, че укрепването на политическия
диалог с тази страна е приоритетно особено що се отнася до въпроси от специален интерес
за държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ). По-специално подкрепям
решението голяма част от сумата от 980 млн. евро, отпуснати на ЕС за периода 2007-2013 г.,
да бъде насочена за създаването на нови работни места, както и за финансиране на
изграждането в Южна Африка на необходимата инфраструктура за предоставяне на основни
услуги, свързани със здравеопазването и сигурността. Изпълнението на тези цели с реалното
участие на гражданското общество означава упорито да продължим по пътя за постигане
на Целите на хилядолетието за развитие и да поставим премахването на глада и всичките
форми на бедност над всички други цели.

Catherine Stihler (S&D),    в писмена форма.  –  (EN) Гласувах в подкрепа на това
споразумение, тъй като то ще подобри търговските отношения и отношенията за развитие
между Европа и Южна Африка, а те са от съществено значение за южноафриканския регион
и за нас.

Nuno Teixeira (PPE),    в писмена форма. – (PT) През 1999 г. беше сключено
Споразумението за търговия, развитие и сътрудничество между Европейската общност и
нейните държавите-членки и Република Южна Африка, което влезе в сила на 1 май 2004 г.
Това първоначално споразумение имаше отявлено икономически характер, тъй като се
основаваше на либерализиране на търговията и слабо застъпваше сътрудничеството за
развитие. Предвиденият тогава преглед на споразумението беше извършен през 2009 г. и
въведе важни промени в политиката за развитие и по-специално сътрудничеството по
въпроси, свързани с разоръжаването и неразпространението на оръжия за масово
унищожение, включването на принципите на правовата държава и правата на човека,
принципа за ефективно използване на помощта особено по въпроси, свързани с борбата
срещу бедността и постигането на Целите на хилядолетието за развитие.

С цел разширяване на сътрудничеството бяха добавени нови области като борбата срещу
тероризма и организираната престъпност; предотвратяването на действия от страна на
наемници; борбата срещу производството на т.нар. „леки стрелкови и малокалибрени
оръжия“ и срещу търговията с тях и натрупването им, както и сътрудничеството в областта
на миграцията. Приветствам приемането на това споразумение с един стратегически партньор
на ЕС и институционализирането на неправителствени участници като партньори в
сътрудничеството, като по този начин те ще отговорят на изискванията за предоставяне на
финансова помощ.

Angelika Werthmann (NI),    в писмена форма. – (DE) Гласувах в подкрепа на препоръката
на Европейския парламент за изменение на разпоредбите на Споразумението за търговия,
развитие и сътрудничество в областта на правата, свободата и сигурността. Считам, че е
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важно да се въведе подход, базиран на резултатите в сътрудничеството за развитие, ако
искаме да постигнем напредък при изпълнението на Целите на хилядолетието за развитие.
Основната цел за създаване на работни места е насочена към централния проблем за
икономическото развитие на Южна Африка. От години се отправят призиви за разработване
на концепция относно създаването на малки и средни предприятия в страната. Европейският
съюз, който е най-важният търговски партньор на Южна Африка, може да окаже ценна
подкрепа в процеса на икономическа и социална трансформация.

Iva Zanicchi (PPE),    в писмена форма. – (IT) Гласувах в подкрепа на доклада, предложен
от г-жа Joly, за преразглеждане на споразумението между Европейския съюз и Република
Южна Африка, в сила от 2004 г.

Всъщност целта на въпросния преглед е да осигури нови възможности за либерализиране
на търговията в някои сектори и в същото време споразумението да се актуализира съобразно
променената международна обстановка. Според мен е важно да се подчертае, че това
преразглеждане поставя основите за подобряване и задълбочаване на диалога между
Европейския съюз и Южна Африка по важни въпроси като миграцията, използването на
енергийните източници и сигурността.

Препоръка: Maria Eleni Koppa (A7-0372/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    в писмена форма. – (PT) Предвид факта, че включените в
предложението на Комисията четири споразумения предлагат възможност за увеличаване
на приноса на Европейската асоциация за свободна търговия/Европейското икономическо
пространство (ЕИП) за намаляването на икономическите и социални различия в ЕИП,
гласувам в подкрепа на този доклад.

Струва си да се подчертае, че споразумението между ЕС, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия
и споразумението между ЕС и Норвегия са два финансови механизма за периода
2009-2014 г., които предвиждат общ пакет в размер на 1,8 млрд. евро, т.е. увеличение от
31% на финансовия механизъм на ЕИП и от 22% на финансовия механизъм на Норвегия
спрямо предходния период. Тези ресурси са достъпни за Исландия, 12-те най-скоро
присъединили се държави-членки и Португалия, Испания и Гърция и допринасят за
съживяване на някои европейски икономики, които бяха най-силно засегнати от кризата.

Diane Dodds (NI),    в писмена форма.  –  (EN) Гласувах против този доклад, тъй като не
считам за уместно да се предоставят отстъпки на Исландия във връзка с вноса на рибни
продукти в ЕС, тъй като тя не се отказва от подхода, който използва за управление на улова
на скумрия и който вероятно ще има отрицателни последици за пелагичния риболов в ЕС.
Сключеното през 1994 г. споразумение позволява на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия
да участват в единния пазар на ЕС, без да са членове на Съюза. В замяна на това те са
задължени да приемат цялото законодателство на ЕС, свързано с единния пазар, с изключение
на тези законодателни актове, които се отнасят до селското стопанство и рибарството.
Исландия може да изнася рибни продукти в ЕС безмитно.

Трудно може да се преглътне, че Исландия има свободата да изнася целия си улов на скумрия
в ЕС, при условие че съвсем очевидно пренебрегва международното управление на улов на
скумрия и през 2010 г. обяви улов от 100 000 тона. Макар в новото споразумение
предоставените на Исландия отстъпки в рибарството да не са променени, нейното поведение
по отношение на управлението на улова на риба със сигурност се промени и във връзка с
това поставям ратифицирането на това споразумение под въпрос.
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Diogo Feio (PPE),    в писмена форма. – (PT) Настоящата резолюция цели да се даде
подкрепа на четирите споразумения между Европейския съюз и Исландия, Лихтенщайн и
Норвегия, които целят да се определи приносът на тези държави за намаляването на
икономическите и социалните различия в Европейското икономическо пространство и той
да бъде засилен в сравнение с предишния период. Това предложение увеличава приноса на
въпросните държави и не променя съществено отстъпките за продуктите на рибарството.
В това отношение периодът от 2009 г. до 2014 г. по същество е подновяване на договореното
през предходния период от 2004 г. до 2009 г. Единодушният вот на комисията по
международна търговия и на комисията по рибно стопанство е показателен за
непротиворечивия характер на този въпрос.

José Manuel Fernandes (PPE),    в писмена форма. – (PT) Комисията внесе в Парламента
предложение за четири споразумения. Две от тези споразумения по финансови механизми
за периода 2009–2014 г. предвиждат общ пакет в размер на 1.8 млрд. евро. Споразумението
между ЕС и Исландия, Норвегия и Лихтенщайн представляват увеличение от 31% във
финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП), и другото
споразумение между ЕС и Норвегия представлява увеличение от 22% във финансовия
механизъм на Норвегия. Другите две споразумения се отнасят за отстъпките за продуктите
на рибарството за Исландия и Норвегия в периода 2009-2014 г. и предвиждат тяхното
подновяване.

Отстъпките за Исландия остават непроменени. За Норвегия те са леко увеличени, така че
има разпоредба за подновяване на договореността за транзита на риба, чийто срок изтече
на 30 април 2009 г.

Гласувам в подкрепа на предложението, защото финансовите средства на ЕИП ще бъдат
предоставени на 12-те най-скоро присъединили се държави-членки, наред с Португалия,
както и на Гърция и Испания като областите на финансиране са околна среда и по-специално
изменение на климата и възобновяеми енергийни източници, гражданско общество и
опазване на културното наследство.

João Ferreira (GUE/NGL),    в писмена форма. – (PT) Сключването на одобреното днес
споразумение следва Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП),
влязло в сила през 1994 г. и обхващащо държавите от ЕИП/Европейската асоциация за
свободна търговия. В същото време тези държави одобриха петгодишните вноски за
намаляване на икономическите и социални различия в рамките на ЕИП и ние, разбира се,
подкрепяме тази цел. Размерът на финансовите средства за този петгодишен период
(2009-2014 г.) е над два пъти по-голям от средствата за предходния период.

Финансовите средства на ЕИП ще бъдат предоставени на 12-те най-скоро присъединили се
държави-членки, както и на Гърция, Португалия и Испания и може да се използват в редица
важни области като опазване на околната среда, човешко и социално развитие и опазване
на културното наследство. С оглед на разширяването на ЕС и влошената
социално-икономическата ситуация в много от държавите-членки, какъвто е случаят с
Португалия, ние считаме, че е важно тези средства да бъдат увеличени.

Pat the Cope Gallagher (ALDE),    в писмена форма. – (GA) Като председател на
делегацията на Европейския парламент за връзки с Швейцария, Исландия и Норвегия и на
Съвместната парламентарна комисия на Европейското икономическо пространство
приветствам този доклад. Аз изготвих становището на комисията по рибно стопанство по
този доклад.
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Ian Hudghton (Verts/ALE),    в писмена форма . –  (EN) Гласувах в подкрепа на доклада
на г-жа Копа относно финансовия механизъм, свързан с рибарството. Това обаче не означава,
че между ЕС и ЕИП всичко е наред по въпросите за рибарството. Много е жалко, че Исландия
отказа да сключи споразумение с ЕС и Норвегия по отношение на улова на скумрия и аз
горещо призовавам всички страни да се върнат на масата за преговори.

Juozas Imbrasas (EFD),    в писмена форма. – (LT) Съгласен съм с този документ, защото
с влизането в сила на Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП)
през 1994 г. държавите от ЕАСТ, участващи в ЕИП (понастоящем Исландия, Лихтенщайн
и Норвегия) дават своя принос за намаляване на икономическите и социалните различия в
ЕИП. Последният петгодишен период на финансов принос (възлизащ на 1,467 млрд. евро)
изтече през 2009 г. Настоящото предложение на Комисията включва четири споразумения.
Тези споразумения предвиждат общ пакет в размер от 1,8 млрд. евро, съставен от 31%
увеличение във финансовия механизъм на ЕИП и 22% увеличение във финансовия механизъм
на Норвегия, в сравнение с периода 2004-2009 г. Този резултат отразява указанията за
водене на преговори на Съвета, който поиска „съществено увеличаване“ на средствата.
Финансовите средства на ЕИП ще бъдат предоставени на 12-те най-скоро присъединили се
държави-членки, както и на Гърция, Португалия и Испания. Приоритетните сектори
включват околна среда, изменение на климата и възобновяеми енергийни източници,
гражданско общество, човешко и социално развитие и опазване на културното наследство.
Финансовите средства, предвидени за Норвегия, ще бъдат предоставени на 12-те най-скоро
присъединили се държави-членки. Приоритетните сектори включват улавяне и съхранение
на въглерод, иновации за екологосъобразна промишленост, изследователска дейност и
академични стипендии, човешко и социално развитие, правосъдие и вътрешни работи,
насърчаване на достойния труд и тристранния диалог. Два протокола във връзка с някои
отстъпки за продукти на рибарството за Исландия и Норвегия за периода 2009-2014 г.
предвиждат подновяване на предходните протоколи от периода 2004-2009 г., като
отстъпките за Исландия остават непроменени, а тези за Норвегия отбелязват сравнително
слабо увеличение, въз основа на което Норвегия ще поднови и договореността за транзита
на риба.

Elisabeth Köstinger (PPE),    в писмена форма. – (DE) Подкрепям споразумението между
ЕС и Исландия, Лихтенщайн и Норвегия за продължаване на финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство (ЕИП), тъй като всички ние трябва да работим
за намаляване на икономическите и социални различия в рамките на ЕИП. Общият пакет
в размер на 1,8 млрд. евро представлява увеличение от 31% или 22% за последните пет
години. Удължаването на периода на протоколите, свързани с някои отстъпки за продукти
на рибарството и достъпа до пазара, са важни дългосрочни разпоредби в областта на
аквакултурата.

Giovanni La Via (PPE),    в писмена форма. – (IT) Днес Парламентът гласува в подкрепа
на предложеното от Комисията споразумение относно финансовите механизми за периода
2009-2014 г. между Европейския съюз и Исландия, Княжество Лихтенщайн и Норвегия,
от една страна, и споразумението между Европейския съюз и Норвегия, от друга.
Споразуменията предвиждат увеличение във финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство (ЕИП) за изменение на климата и възобновяемите енергийни
източници, гражданското общество, човешкото и социално развитие и опазването на
културното наследство. На практика то предвижда общ пакет в размер на 1,8 млрд. евро.
Последните 12 държави, присъединили се към Съюза, плюс Испания, Гърция и Португалия,
са държавите, които ще могат да се възползват от тези средства. Ето защо гласувах в подкрепа
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на доклада, тъй като считам, че ние трябва да подкрепим икономическото сътрудничество
и защото никога не трябва да забравяме, че благоденствието на държавите-членки допринася
за подобряване на икономиката на цяла Европа и следователно за подобряването на
качеството на живот на нейните 500 млн. граждани.

David Martin (S&D),    в писмена форма.  –  (EN) Гласувах в подкрепа на споразумението,
което дава възможност за увеличаване на приноса на държавите от ЕАСТ, участващи в ЕИП,
за намаляването на икономическите и социалните различия в Европейското икономическо
пространство. Същевременно отстъпките за продуктите на рибарството остават непроменени
за Исландия и леко се увеличават за Норвегия.

Nuno Melo (PPE),    в писмена форма. – (PT) Тези споразумения предвиждат общ пакет в
размер от 1,8 млрд. евро, съставен от 31% увеличение във финансовия механизъм на ЕИП
и 22% увеличение във финансовия механизъм на Норвегия. Заслужава си да се отбележи,
че финансовите средства на ЕИП трябва да се насочат приоритетно за финансиране на
опазването на природните ресурси, изменението на климата и възобновяемите енергийни
източници, гражданското общество, човешкото и социално развитие и опазването на
културното наследство. Финансовите ресурси за Норвегия ще бъдат насочени към
приоритетни сектори, сред които улавяне и съхранение на въглерод, иновации за
екологосъобразна промишленост, изследователска дейност и академични стипендии,
човешко и социално развитие, правосъдие и вътрешни работи, насърчаване на достойния
труд и тристранния диалог.

Двата протокола във връзка с някои отстъпки за продукти на рибарството за Исландия и
Норвегия за периода 2009-2014 г предвиждат подновяването на предходните протоколи
от периода 2004-2009 г., като отстъпките за Исландия остават непроменени, а тези за
Норвегия отбелязват сравнително слабо увеличение, въз основа на което Норвегия ще
поднови и договореността за транзита на риба.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    в писмена форма. – (PT) Докладът дава зелена светлина
за подновяване на споразуменията, свързани с Европейското икономическо пространство
(ЕИП). От влизането в сила на Споразумението за Европейското икономическо пространство
(ЕИП) през 1994 г. държавите от ЕАСТ, участващи в ЕИП – понастоящем Исландия,
Лихтенщайн и Норвегия – дават своя принос за намаляване на икономическите и социалните
различия в ЕИП. Този принос винаги е бил договарян за период от пет години и целта сега
е да се подновят споразуменията за периода 2009-2014 г. Успоредно с тези преговори, но
независимо от тях, стартираха преговори въз основа на двата двустранни протокола с
Исландия и Норвегия за рибата, които приключиха на 18 декември 2009 г. Що се отнася
до изхода от горепосочените преговори, трябва да се подчертае по-конкретно същественото
увеличаване на финансовия механизъм, въпреки че позицията на Исландия остава
непроменена поради тежката криза, в която се намира. По отношение на споразуменията
за някои отстъпки за продукти на рибарството за Исландия и Норвегия за периода
2009-2014 г. споделям положителното становище на комисията по рибарство, която
подчертава скромното увеличение на отстъпките за Норвегия, въз основа на което Норвегия
ще поднови и изтеклата на 30 април 2009 г. договореност за транзита на риба. По тези
причини гласувам в подкрепа на доклада.

Paulo Rangel (PPE),    в писмена форма. – (EN) От влизането в сила на Споразумението за
Европейското икономическо пространство (ЕИП) през 1994 г. държавите от Европейската
асоциация за свободна търговия или ЕИП – понастоящем Исландия, Лихтенщайн и Норвегия,
дават своя принос за намаляване на икономическите и социалните различия в ЕИП. Този
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принос винаги е бил договарян за периоди от пет години, а сега се обсъждат постигнатите
споразумения относно финансовите механизми за периода 2009-2014 г., наред с
подновяването на двустранните протоколи за отстъпките за продуктите на рибарството за
Исландия и Норвегия. Не са внесени съществени изменения в протоколите в сравнение с
предходния период, като отстъпките за Ирландия остават непроменени, а тези за Норвегия
бележат леко увеличение. Споразуменията относно финансовите механизми доведоха до
съществено увеличаване на приноса на държавите от ЕИП/ЕАСТ за периода 2004-2009 г.,
предвиждащо общ пакет от 1,8 млрд. евро, който ще бъде предоставен на 12-те най-скоро
присъединили се държави-членки, както и на Гърция, Португалия и Испания, за да се
финансират приоритетни сектори като опазването на природата, изменението на климата,
възобновяемите енергийни източници, човешкото и социалното развитие и опазването на
културното наследство. Следователно гласувах в подкрепа на този доклад.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    в писмена форма.  –  (EN) Това предложение дава
възможност за увеличаване на приноса на държавите от ЕАСТ, участващи в ЕИП, за
намаляване на икономическите и социалните различия в Европейското икономическо
пространство; за значително увеличаване на финансовия механизъм при непроменени
отстъпки за Исландия и за скромно увеличаване на отстъпките за Норвегия. Ето защо
предлагам комисията по рибарство да излезе с благоприятно становище относно
предложението на Европейската комисия COM(2010)234.

Licia Ronzulli (PPE),    в писмена форма. – (IT) Подкрепих тази препоръка, защото тя
представлява възможност за увеличаване на приноса на държавите от Европейската
асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), участващи в ЕИП, за намаляване на социалните и
икономическите различия в ЕИП. Отстъпките за рибарството в Исландия остават
непроменени, а тези за Норвегия се увеличават незначително.

Двете споразумения относно финансовите механизми за периода 2009-2014 г. между ЕС,
Исландия, Лихтенщайн и Норвегия и ЕС и Норвегия предвиждат общ пакет в размер от
1,8 млрд. евро, като се правят съществени увеличения в сравнение с периода 2004-2009 г.
Сега трябва да работим за премахване на различията, които все още съществуват между ЕС,
Исландия и Норвегия по въпроси, свързани с управлението на морската флора и фауна,
особено по отношение на китолова.

Catherine Stihler (S&D),    в писмена форма.  –  (EN) Гласувах в подкрепа на
споразумението, което дава възможност за увеличаване на приноса на държавите от ЕАСТ,
участващи в ЕИП, за преодоляване на икономическите и социалните различия в Европейското
икономическо пространство.

Thomas Ulmer (PPE),    в писмена форма. – (DE) Гласувах в подкрепа на споразумението,
защото това е друга логична стъпка към хармонизиране на сътрудничеството между членовете
на Европейска асоциация за свободна търговия. Като заместник-председател на делегацията
съм много доволен, че ние продължаваме да работим в посока привилегировано
партньорство.

Препоръка: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0004/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    в писмена форма. – (PT) Подкрепям препоръката, тъй като това
хоризонтално споразумение дава възможност за премахването на националните ограничения
върху текущите двустранни споразумения между държавите-членки и Бразилия, което е
от полза за целия европейски авиационен сектор. Освен това такова споразумение дава
възможност за възстановяване на солидното правно основание за отношенията между
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Европейския съюз и Бразилия в авиационния сектор, което ще бъде важна стъпка в посока
укрепване на отношенията между Европейския съюз и Бразилия в този сектор. Очаквам
споразумението да донесе ползи за потребителите под формата на по-ниски тарифи в размер
до 460 млн. евро, да насърчи заетостта и да предложи нови възможности за търговска
дейност за авиокомпаниите в Европейския съюз.

Sophie Auconie (PPE),    в писмена форма. – (FR) Тъй като Европейският съюз има
изключителна компетентност по отношение на определени аспекти на външното
въздухоплаване, от правна гледна точка беше необходимо да бъдат заменени дванадесет
двустранни споразумения, сключени от държавите-членки и Федеративна република
Бразилия, със споразумения, договорени и сключени от Европейския съюз. След одобрението
на Съвета на Европейския съюз през 2003 г. Европейската комисия договори споразумението,
което днес реших да подкрепя. Това споразумение ще проправи пътя за „цялостно
споразумение относно въздухоплавателните услуги с Бразилия, основаващо се на комбинация
от постепенно отваряне на пазара и регулаторно сътрудничество и съгласуване“. Това бъдещо
споразумение ще доведе до по-добри услуги за пътниците и по-силна позиция на
европейските авиокомпании.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    в писмена форма. – (RO) Считам, че споразумението
за отношенията в областта на авиацията между Европейския съюз и Бразилия осигурява
солидно правно основание и представлява важна първа стъпка в посока укрепване на
отношенията между Европейския съюз и Бразилия в областта на авиацията. Считам, че това
споразумение ще им даде възможност за по-нататъшно засилване на сътрудничеството в
областта на авиацията и започването на преговори за цялостно двустранно споразумение
относно въздухоплавателните услуги.

Edite Estrela (S&D),    в писмена форма. – (PT) Подкрепих препоръката, тъй като тя
представлява важна стъпка в посока укрепване на отношенията между Европейския съюз
и Бразилия в авиационния сектор и ще им позволи да преминат към преговори за цялостно
споразумение относно въздухоплавателните услуги.

Diogo Feio (PPE),    в писмена форма. – (PT) Споразумението, което приехме днес, е важна
стъпка в посока укрепване на отношенията между Европейския съюз и Бразилия в
авиационния сектор. Очаква се това споразумение да създаде ползи за потребителите под
формата на по-ниски тарифи в размер до 460 млн. евро, а също така ще насърчи заетостта
и ще предложи нови възможности за търговска дейност за авиокомпаниите от Европейския
съюз и ползи за пътуващите между Европейския съюз и Бразилия. Предвид специалните
връзки между Португалия и Бразилия приветствам сключването на това споразумение,
което ще даде начало на нова близост между Европа и Бразилия с всички произтичащи
икономически, социални и културни ползи.

José Manuel Fernandes (PPE),    в писмена форма. – (PT) Договорът от Лисабон, който
влезе в сила на 1 декември 2009 г., промени съществено правомощията на различните
институции на Европейския съюз по-специално на Парламента, от който в тази нова
организация се изисква да взема решения по въпроси, които в миналото не са били от
неговата компетентност, какъвто е случаят с международното споразумение за
въздухоплавателни услуги между Европейския съюз и Федеративна република Бразилия.

Споразумението, сключено на 14 юли 2010 г., има за цел да замени разпоредбите в
двустранните споразумения за въздухоплавателни услуги, сключени между 12
държави-членки и Федеративна република Бразилия, с двустранно споразумение между
Европейския съюз и тази държава. Подкрепям споразумението, тъй като то е важна стъпка
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в посока укрепване на отношенията между Европейския съюз и Бразилия в авиационния
сектор.

João Ferreira (GUE/NGL),    в писмена форма. – (PT) Както и при предишни споразумения
в тази област, приети неотдавна от Парламента, и предвид специфичния контекст, в който
функционира гражданското въздухоплаване, това предложение е повод за сериозна
загриженост по отношение на приложното му поле и евентуалните последици. То засяга
въпрос с очевидно въздействие върху авиокомпаниите в сектор, който поради различни
причини е стратегически за гарантирането на национални интереси. В случая на Бразилия
тази загриженост буди дори още по-големи тревоги. Целта зад него е ясна, а и докладчикът
не се опитва да я прикрие по никакъв начин: целта е да се отвори пазарът, за да се създадат
„нови възможности за търговска дейност за авиокомпаниите от Европейския съюз“.

Известно ни е, че предвиденото създаване на равни условия за различните европейски
дружества допринася за процеса на улесняване на монополната концентрация в сектора,
която вече е в ход, както и последващото намаляване на възможността на държавите-членки
да защитават своите национални авиокомпании, а следователно и на законните си интереси
на няколко равнища. „Свободната конкуренция“, която се споменава постоянно и на която
се гледа като на свещена крава, се защитава на всяка цена и за пореден път се явява стълбът,
на който се крепи тази инициатива. Резултатът за този сектор по същество не се различава
от резултата при много други сектори: монополната концентрация, която неизменно бива
налагана в тези случаи.

Carlo Fidanza (PPE),    в писмена форма. – (IT) Заедно с моите италиански колеги в групата
на Европейската народна партия (Християндемократи) реших да се въздържа на днешното
гласуване, свързано с отношенията между Европейския съюз и Бразилия относно определени
аспекти на въздухоплавателните услуги. Причината за това е в светлината на съдържанието
на резолюцията по делото Cesare Battisti. Щеше ми се гласуването да беше отложено предвид
новото решение на Федералния съд на Бразилия относно екстрадицията на Cesare Battisti,
който е един престъпник.

Предвид факта, че това досие няма неотложен характер, отлагането му до следващата месечна
сесия или за тази през април определено не би създало проблеми, по-специално ако се
замислим за болката на семействата на жертвите на този масов убиец. Същите семейства са
чакали 31 години да възтържествува справедливостта и Cesare Battisti да изтърпи присъдата,
постановена от италианската правосъдна система, в нашите затвори.

Juozas Imbrasas (EFD),    в писмена форма. – (LT) Подкрепих доклада, защото Европейският
съюз има изключителната компетентност по отношение на различните аспекти на външното
въздухоплаване, които по традиция се уреждаха чрез двустранни споразумения за
въздухоплавателни услуги между държавите-членки и трети страни. Вследствие на това на
5 юни 2003 г. Съветът упълномощи Комисията да започне преговори с трети страни, за да
се заменят определени разпоредби в действащите двустранни споразумения със споразумения
с Европейския съюз. Споразумението беше подписано на 14 юли 2010 г. То обхваща аспекти,
като например безопасност, данъчно облагане на авиационното гориво, правилата за
конкуренция и т.н. Сключването на това споразумение е важна първа стъпка в посока
укрепване на отношенията между Европейския съюз и Бразилия в областта на авиацията
и позволява на Бразилия и Европейския съюз да засилят още повече авиационното
сътрудничество и да преминат към преговори за цялостно споразумение относно
въздухоплавателните услуги. Това споразумение се основава на комбинация от постепенно
отваряне на пазара и регулаторно сътрудничество и съгласуване. Очаква се споразумението
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да бъде в състояние да генерира потребителски излишък (ползи под формата на по-ниски
тарифи) в размер до 460 млн. евро. То ще има положително въздействие по отношение на
заетостта и се очаква да създаде значителни нови възможности за търговска дейност за
авиокомпаниите от Европейския съюз, както и ползи за пътуващите.

David Martin (S&D),    в писмена форма.  –  (EN) Подкрепих хоризонталното споразумение,
което само по себе си не е важно, но представлява важна стъпка в посока укрепване на
отношенията между Европейския съюз и Бразилия в областта на авиацията, която позволи
на Бразилия и Европейския съюз да засилят още повече авиационното сътрудничество и да
преминат към преговори за цялостно споразумение относно въздухоплавателните услуги
между тях. Цялостното споразумение относно въздухоплавателните услуги следва да се
основава на комбинация от постепенно отваряне на пазара и регулаторно сътрудничество
и съгласуване. Ползите за Европейския съюз ще се изразяват в повече маршрути и по-ниски
тарифи за потребителите.

Erminia Mazzoni (PPE),    в писмена форма. – (IT) Позицията ми „въздържал се“ на
гласуването по доклада относно споразумението между Европейския съюз и Федеративна
република Бразилия относно въздухоплавателните услуги изразява становище, което излиза
извън обхвата на въпроса.

Не одобрявам поведението на бразилското правителство по делото Cesare Battisti.
Екстрадиция – процедурите за която са предвидени в двустранно споразумение – трябваше
да бъде разрешена. Тълкуването, което изготвиха правосъдните органи, нарушава поетите
ангажименти. Присъдата, която г-н Battisti следва да изтърпи в Италия, беше постановена
от обикновен съдия, прилагайки обикновени закони спрямо обикновено престъпление:
масово убийство. Трудно е да бъдат подкрепяни международни отношения, като посочените
в доклада, гласуван от Парламента, с държава, която не спазва договореностите и която
най-вече отстоява позиция по основното право на защита на живота.

Nuno Melo (PPE),    в писмена форма. – (PT) Европейският съюз винаги е защитавал
свободната конкуренция. Ето защо мандатът, даден на Комисията на 15 октомври 2010 г.
да договори цялостно споразумение относно въздухоплавателните услуги с Бразилия,
основаващо се на комбинация от постепенно отваряне на пазара и регулаторно
сътрудничество и съгласуване, е напълно логичен. Това споразумение дава на всички
въздушни превозвачи от Европейския съюз недискриминационен достъп до връзките с
Бразилия и заменя или допълва разпоредбите на текущите 14 двустранни споразумения за
въздухоплавателни услуги между държавите-членки и Бразилия.

Това е важна първа стъпка в посока укрепване на отношенията между Европейския съюз и
Бразилия в авиационния сектор, която им позволява да засилят още повече сътрудничеството
си на това равнище и да преминат към преговори за цялостно споразумение относно
въздухоплавателните услуги между Бразилия и Европейския съюз. Това ново споразумение
е от полза за всички потребители, тъй като то предоставя възможността за по-ниски тарифи
на въздушния транспорт до Бразилия.

Alfredo Pallone (PPE),    в писмена форма. – (IT) Въздържах се при гласуването на
препоръката, внесена от г-жа Macovei, заедно с още два доклада, в светлината на поведението
на бразилските органи по делото Cesare Battisti. Отказът да се екстрадира терорист – който
не е признат за такъв от Бразилия – трябва да бъде взет под внимание. Поради тази причина
заедно с останалите членове на италианската делегация от групата на Европейската народна
партия (Християндемократи) реших да се въздържа по проекторешението за споразумение
между Европейския съюз и Бразилия относно издаването на визите за краткосрочно
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пребиваване с цел туризъм или стопанска дейност, както и по доклада относно подобряването
на споразуменията, свързани с въздухоплавателните услуги между Европейския съюз и
Бразилия. Очевидно е, че действията ни не са израз на несъгласието ни със съдържанието
на докладите, а представляват политически сигнал, чрез който, повтарям, искахме да
подчертаем отново разочарованието си от поведението на бразилските органи по делото
Cesare Battisti.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    в писмена форма. – (PT) Гласувайки по доклада
даваме необходимото одобрение на Европейския парламент за международното
споразумение между Европейския съюз и Бразилия. Това е хоризонтално споразумение с
Бразилия, което ще създаде солидно правно основание за отношенията между Европейския
съюз и Бразилия в авиационния сектор. Това е важна първа стъпка в посока укрепване на
отношенията между Европейския съюз и Бразилия в авиационния сектор и ще позволи и
на двете страни да засилят още повече сътрудничеството си на това равнище и да преминат
към преговори за цялостно споразумение относно въздухоплавателните услуги. Очаква се
това споразумение да генерира ползи за потребителите под формата на по-ниски тарифи в
размер до 460 млн. евро. То ще окаже положително въздействие върху заетостта и се очаква
да създаде нови възможности за търговска дейност за авиокомпаниите от Европейския съюз,
както и за лицата, пътуващи между Европейския съюз и Бразилия. С оглед на посоченото
изразявам съгласието си с докладчика относно предложението Парламентът да приеме
доклада и да изиска от Съвета да приключи процедурата без ненужно забавяне.

Paulo Rangel (PPE),    в писмена форма. – (PT) Предвид важните връзки, които свързват
Португалия и Бразилия, аз, разбира се, приветствам приемането на доклада. Той ще замени
определени разпоредби, съдържащи се в 12 двустранни споразумения относно
въздухоплавателните услуги, сключени между държавите-членки и Федеративна република
Бразилия. Това споразумение осигурява основата за укрепване на отношенията между
Европейския съюз и Бразилия в авиационния сектор и се очаква да донесе значителни ползи
за потребителите под формата на по-ниски тарифи в размер до 460 млн. евро, както и нови
възможности за търговска дейност за авиокомпаниите от Европейския съюз.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    в писмена форма.  –  (EN) Хоризонталното
споразумение с Бразилия ще възстанови солидното правно основание за отношенията на
Европейския съюз с Бразилия в областта на авиацията. Това е важна първа стъпка в посока
укрепване на отношенията между Европейския съюз и Бразилия в областта на авиацията,
която позволи на Бразилия и Европейския съюз да засилят още повече авиационното
сътрудничество и да преминат към преговори за цялостно споразумение относно
въздухоплавателните услуги между Бразилия и Европейския съюз. По искане на Европейската
комисия съветът на Европейския съюз по въпросите на транспорта на 15 октомври 2010 г.
даде мандат на Европейската комисия да договори цялостно споразумение относно
въздухоплавателните услуги с Бразилия, основаващо се на комбинация от постепенно
отваряне на пазара и регулаторно сътрудничество и съгласуване.

Очаква се споразумението да бъде в състояние да генерира потребителски излишък (ползи
под формата на по-ниски тарифи) в размер до 460 млн. евро. То ще има положително
въздействие по отношение на заетостта и се очаква да създаде значителни нови възможности
за търговска дейност за авиокомпаниите от Европейския съюз, както и ползи за пътуващите.

Catherine Stihler (S&D),    в писмена форма.  –  (EN) Подкрепих споразумението, което
ще насърчи по-нататъшното сътрудничество между Европейския съюз и Бразилия в областта
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на гражданската авиация. Авиационният сектор на Европейския съюз ще има полза от
премахването на националните ограничения между държавите-членки и Бразилия.

Nuno Teixeira (PPE),    в писмена форма. – (PT) Отношенията между Европейския съюз
и Бразилия са от огромно значение в текущия контекст на европейските външни отношения.
Целта на споразумението, което считам, че представлява първата от много стъпки в посока
към нова политика на Европейския съюз в областта на гражданската авиация спрямо
Бразилия, е да създаде обща рамка за развитие на отношенията в тази област. Нарича се
хоризонтално споразумение, защото поставя солидно правно основание за няколко аспекта
на гражданската авиация между двете страни, заменяйки традиционните двустранни
споразумения с разпоредби за общо и еднакво прилагане на територията на целия Европейски
съюз, както е посочено в споразумението.

Проектопрепоръката, по която бях докладчик в сянка, приветства условията на
споразумението, което обхваща такива важни въпроси като сигурността и общото данъчно
облагане на горивото за територията на Европа, както и изискването за спазване на законите
на Европейския съюз в областта на конкуренцията.

Считам, че споразумението ще проправи пътя за нови икономически ползи, било то за
потребителите, или авиокомпаниите, и ще укрепи сътрудничеството между държавите от
двете страни на Атлантика, като по този начин ще донесе ползи за Европейския съюз.
Предвид гореизложените причини гласувах в подкрепа на документа.

Препоръка: Wim van de Camp (A7-0007/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    в писмена форма. – (PT) Предвид проект на решение на Съвета
(07853/2010), проекта за споразумение между Европейската общност и Република
Исландия, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно допълнителни
правила във връзка с Фонда за външните граници за периода от 2007 до 2013 г., и искането
за одобрение, представено от Съвета в съответствие с Договора за функционирането на
Европейския съюз, съгласно правната рамка и в съответствие с препоръката на комисията
по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, подкрепям сключването на това
споразумение.

Carlos Coelho (PPE),    в писмена форма. – (PT) Подкрепям споразумението между
Европейската общност и Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенщайн относно
допълнителните правила във връзка с Фонда за външните граници за периода от 2007 до
2013 г. Страните, ангажирани с изпълнението, прилагането и развитието на достиженията
на правото от Шенген, трябва да участват във Фонда за външни граници в съответствие с
решението за неговото създаване. Ето защо това споразумение трябва да предвижда
прилагането на стандартите на териториите на въпросните държави, за да позволи на
Комисията да поеме крайната отговорност за изпълнението на бюджета на фонда в тези
държави. То отчита аспектите на ново финансово управление и контрол на фонда и въвежда
разпоредби относно финансовия принос на тези държави към бюджета на фонда.

Бих искал да подчертая също така направения чрез съвместна декларация избор на
Лихтенщайн да не участва във фонда, въпреки че това не засяга задължението за финансов
принос към него, тъй като той е създаден, за да се споделя тежестта и да се осигури финансова
подкрепа за изпълнението на достиженията на правото на Шенген в областта на външните
граници и визовата политика.
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Diogo Feio (PPE),    в писмена форма. – (PT) Предложението е свързано със сключването
от страна на ЕС на споразумение между Европейската общност и Република Исландия,
Кралство Норвегия, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн. Най-общо казано,
това споразумение се отнася до участието на тези държави във Фонда за външните граници,
което произтича от участието им в изпълнението, прилагането и развитието на достиженията
на правото от Шенген. Предвижда се да бъдат сключени допълнителни споразумения,
очертаващи необходимостта от разпоредби за прилагането на това участие и по-конкретно
такива, осигуряващи защита на интересите на ЕС и позволяващи на Сметната палата да
контролира целия процес. Окончателното приемане на споразумението от Съвета ще стане
след положителен вот от страна на Парламента.

José Manuel Fernandes (PPE),    в писмена форма. – (PT) Тази препоръка е свързана с
проекта на решение за сключване на споразумение между ЕС и Република Исландия,
Кралство Норвегия, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно
допълнителни правила във връзка с Фонда за външните граници за периода от 2007 до
2013 г.

Предвид факта, че това споразумение попада сред целите, които доведоха до подписване на
Договора от Шенген относно свободното движение на хора и стоки; като се имат предвид
предишните споразумения между ЕС и гореспоменатите държави, във връзка с целите,
заложени в Договора от Шенген, и предвид факта, че ЕС създаде Фонд за външните граници
за периода от 2007 до 2013 г. в рамките на общата програма Солидарност и управление
на миграционни потоци, приветствам сключването на настоящото споразумение, което ще
допринесе за по-голямо сближаване в Европа.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    в писмена форма. – (PT) Настоящият доклад разглежда
споразумението между Европейската общност и Република Исландия, Кралство Норвегия,
Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно допълнителни правила във
връзка с Фонда за външните граници за периода от 2007 до 2013 г.

То е свързано със съществуващи споразумения или с такива, които все още се прилагат по
отношение на свободата и движението на хора между тези държави и страните от ЕС.

Ето защо с цел да се подпомогне контролът на външните граници, особено в областта на
имиграцията, ЕС иска при определени условия да осигури подкрепа, за да подпомогне фонда
за външните граници в периода от 2007 до 2013 г. Целите на предприетите от ЕС и
Комисията действия в тази насока, заслужават нашата критика, тъй като не можем да
пренебрегнем неприемливата Директива за връщане на нелегалните имигранти.

Pat the Cope Gallagher (ALDE),    в писмена форма. – (GA) Като председател на
делегацията на Европейския парламент за връзки с Швейцария, Исландия и Норвегия и на
Съвместния парламентарен комитет на европейското икономическо пространство подкрепям
доклада.

David Martin (S&D),    в писмена форма. – (EN) Гласувах против споразумението, което
позволява на държави, свързани с изпълнението, прилагането и развитието на Шенгенското
споразумение, да участват във Фонда за външните граници за периода от 2007 до 2013 г.

Alfredo Pallone (PPE),    в писмена форма. – (IT) От гледна точка на един истински
Европейски съюз – от политическа, икономическа и преди всичко географска гледна точка –
считам за необходимо и изключително важно да гласуваме за предложението, тъй като
държави като Исландия, Норвегия, Лихтенщайн и Швейцария географски са разположени
в Европа. Следователно според мен трябва да се прилага единна политика на управление
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на границите, за да се улесни интеграцията и движението от една държава към друга.
Създаването на европейски фонд за управление на границите би било оправдана и важна
мярка, за да въведем централизирана координация, както по отношение на ресурсите, така
и за изпълнение на политиките. Това също така ще улесни и стимулира туризма и свободното
движение на превозни средства и хора.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    в писмена форма. – (PT) Съгласно новите правомощия,
възложени на Парламента от Договора от Лисабон, се наложи да се приеме проект на
решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Споразумение между
Европейската общност и Република Исландия, Конфедерация Швейцария и Княжество
Лихтенщайн относно допълнителни правила във връзка с Фонда за външните граници за
периода от 2007 до 2013 г. Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни
работи препоръча споразумението да бъде прието. Споразумението предвижда участие във
Фонда за външните граници на трети страни, ангажирани с изпълнението, прилагането и
развитието на достиженията на правото от Шенген. Участието ще бъде определено чрез
допълнителни споразумения, които трябва да се бъдат постигнати, за да се изяснят
необходимите разпоредби за това участие, включително сключени допълнителни
споразумения, очертаващи необходимостта от разпоредби за прилагането на това участие
и по-конкретно такива, осигуряващи защита на интересите на ЕС и позволяващи на Сметната
палата да контролира целия процес. Беше постигнато споразумение между партиите и
предвид факта, че нямаше критични коментари в нито едно от изразените становища,
гласувах за резолюцията.

Paulo Rangel (PPE),    в писмена форма. – (PT) В съответствие с Решение (ЕО) № 574/2007
на Парламента и на Съвета от сряда, 23 май 2007 г. за създаване на Фонд за външните
граници за периода от 2007 до 2013 г., третите страни, участващи в изпълнението,
прилагането и разработването на достиженията на правото от Шенген, трябва да участват
в този фонд. Във връзка с това се предвижда да бъдат сключени споразумения,
конкретизиращи допълнителните правила, необходими за това участие, включително
разпоредби, гарантиращи защита на финансовите интереси на ЕС и упражняване на правото
на одит от страна на Сметната палата. Предложението се отнася до сключването на
споразумение между Европейската общност и Република Исландия, Кралство Норвегия,
Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн с конкретната цел да се определят
допълнителни правила за участието на тези страни в горепосочения фонд. В унисон с
препоръката на комисията по граждански права, правосъдие и вътрешни работи, считам,
че то заслужава моята подкрепа.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    в писмена форма.  –  (EN) В съответствие с нашата
позиция по време на вота в комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни
работи (водещата комисия), ние от групата Verts/ALE решихме да гласуваме против
предложението.

Thomas Ulmer (PPE),    в писмена форма. – (DE) Гласувах в подкрепа на споразумението,
защото тези държави не предизвикват проблеми, когато става въпрос за качество и
надеждност, и следователно не излагат на риск сигурността на ЕС.

Angelika Werthmann (NI),    в писмена форма. – (DE) Препоръката се отнася до
сключването на споразумение с трети страни, асоциирани по Шенген, и по-конкретно с
Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенщайн. Те ще участват в изпълнението, прилагането
и развитието на достиженията на правото от Шенген. Необходими са допълнителни
регулации в това отношение, за да се защитят финансовите интереси на ЕС и да се дадат
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правомощия за провеждане на одити на Сметната палата. Тези допълнения са разумни,
поради което гласувах в подкрепа на сключване на споразумението.

Препоръка: Carlos Coelho (A7-0008/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    в писмена форма. – (PT) Гласувам за този доклад, предвид факта
че Шенгенското пространство вече позволява свободно движение на територия от 42 673 км
външни морски граници и 7 721 км сухопътни граници, включваща 25 държави и
400 млн. души. Постепенното разширяване на това пространство позволи на трети страни,
поддържащи специални отношения с ЕС, да вземат участие в Шенгенското сътрудничество
и на Конфедерация Швейцария да се присъедини към достиженията на правото от Шенген
от 1 март 2008 г. Като се има предвид политиката на отворени граници между Швейцария
и Княжество Лихтенщайн – микродържава, която след присъединяването си към
Европейското икономическо пространство през 1995 г. устойчиво се интегрира в
европейската зона за търговия, и като се има предвид, че вече е въвела 98,4% от директивите
на ЕС в националното си законодателство и че е част от единния пазар, няма причина да се
противопоставям на присъединяването й към Шенгенското пространство.

Sophie Auconie (PPE),    в писмена форма. – (FR) Лихтенщайн – микродържава,
разположена между Швейцария и Австрия, има площ от 160 км² и население от
35 000 души. Въпреки че страната не е член на Европейския съюз, тя е асоциирана към
него в Европейското икономическо пространство (ЕИП). Тя прилага почти цялото европейско
законодателство и поиска да се присъедини към Шенгенското пространство за свободно
движение на хора. Предвид традицията на сътрудничество между Европейския съюз и
Лихтенщайн и липсата на каквато и да било заплаха от присъединяването на държавата
към Шенгенското пространство, гласувах за него.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    в писмена форма. – (LT) Гласувах в подкрепа на тази
препоръка, съгласно която Протоколът между Европейския съюз, Европейската общност,
Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно присъединяването на
Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската
общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария
към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген беше
подписан на 28 февруари 2008 г.

На 12 декември 2008 г. с премахване на граничния контрол по сухопътните граници
Швейцария се присъедини към Шенгенското пространство самостоятелно, след което на
29 март 2009 г. последва премахване на граничните проверки на летищата при вътрешни
полети в рамките на Шенгенското пространство. За първи път се наложи въвеждането на
проверки на място, където в продължение на 100 години не e съществувала действителна
граница. Разстоянието от четиридесет и един километра, разделящо двете държави, се
превърна във външна граница на Шенген.

През 2007 г. за първи път от Европейския парламент беше поискано да предостави
становището си относно сключването на посочения протокол. По искане на определената
за докладчик по това време г-жа Ewa Klamt на 11 юни 2007 г. комисията по правни въпроси
единодушно представи становището си, с което препоръча правното основание да бъде
изменено така, че да се позовава на член 300, параграф 3, алинея втора от Договора за
създаване на Европейската общност, което изисква одобрение от Европейския парламент,
а не само консултация с него.
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Приветствам въведените с Договора от Лисабон нови правила, които позволяват Европейският
парламент да бъде информиран в по-близко сътрудничество относно международните
споразумения.

Carlos Coelho (PPE),    в писмена форма. – (PT) Преди двадесет и пет години
държавите-членки решиха да отменят вътрешните граници помежду си и да създадат единна
външна граница. В момента всички държави-членки са пълноправни членове на Шенген с
изключение на Обединеното кралство, Ирландия, Кипър, България и Румъния. Включени
са и три асоциирани страни: Норвегия, Исландия и Швейцария; Лихтенщайн трябва да
стане четвъртата. Очакваше се Лихтенщайн са стане асоциирана държава към Шенген
едновременно с Швейцария през 2008 г. Процесът обаче не се разви съобразно очакванията,
по-специално поради изразените от две държави-членки (Германия и Швеция) резерви по
въпроси, свързани с укриване на данъци. Присъединяването на Швейцария наложи
въвеждането на контролни пунктове в области, които над сто години не са имали реална
граница, а 41 км, разделящи Швейцария и Лихтенщайн, станаха външна граница на Шенген.

Предвид новите разпоредби на Договора от Лисабон, които позволяват Парламентът да
участва в по-голяма степен при сключването на международни споразумения, както и
предвид факта, че съществуващите резерви от страна на Съвета отпаднаха, предлагам
Парламентът да даде съгласието си за подписването на този протокол и се надявам, че
Лихтенщайн ще може да се присъедини към Шенген възможно най-скоро.

Ioan Enciu (S&D),    в писмена форма. – (RO) Гласувах за този доклад, тъй като считам,
че е необходимо и естествено да се премахне граничният контрол с Лихтенщайн с оглед
размера на държавата и отношенията със съседите й – Австрия и Швейцария, с което ще
може да се радва на свободното движение. Освен това ефективното асоцииране на
Лихтенщайн с достиженията на правото от Шенген и Дъблин ще се случи по естествен път,
тъй като тази държава вече е въвела голяма част от законодателството на ЕС и използва
същата инфраструктура за достъп до Шенгенска информационна система (ШИС) и визовата
информационна система като тази на Швейцария – държава, която вече е част от
Шенгенското пространство.

Diogo Feio (PPE),    в писмена форма. – (PT) Предвид отворените граници между Княжество
Лихтенщайн и Конфедерация Швейцария се очакваше държавите да се присъединят към
Шенген едновременно. Това обаче не се случи. Швейцария се присъедини към Шенген сама
на 12 декември 2008 г. В споразумението за присъединяването на Швейцария обаче вече
имаше разпоредба за евентуалното присъединяване на Лихтенщайн с протокол, който сега
се одобрява от Парламента. Това присъединяване наложи въвеждането на граничен контрол
между Лихтенщайн и Швейцария за първи път на места, където в продължение на повече
от век не е имало реална граница.

José Manuel Fernandes (PPE),    в писмена форма. – (LT) Тази препоръка съветва
Парламента да одобри създаването на Протокол между Европейския съюз, Конфедерация
Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно присъединяването на Княжество Лихтенщайн
към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация
Швейцария относно асоциирането на Швейцария към изпълнението, прилагането и
развитието на достиженията на правото от Шенген, което беше подписано на
28 февруари 2008 г.

Шенгенското споразумение има за цел да създаде територия със свободно движение на хора
и стоки, без вътрешни граници между държавите, но с единна външна граница. Съгласно
Договора от Амстердам през 1999 г. ЕС включи Шенгенското сътрудничество в рамките
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на своите законодателни правомощия. В продължение на десетилетия Княжество
Лихтенщайн и Конфедерация Швейцария са прилагали политика на отворени граници със
свободно движение на хора. Присъединяването на Швейцария към Шенгенското
пространство през 2008 г. създаде проблем за движението между двете държави, тъй като
границата между тях беше трансформирана във външна граница и сега целта е този проблем
да бъде решен.

Ето защо с оглед на предимствата, които произтичат от влизането в сила на този протокол,
няма причина, поради която да не го приемем.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    в писмена форма. – (PT) Шенгенското споразумение датира
от 1985 г., когато се сключва между Белгия, Германия, Люксембург, Нидерландия и
Франция. То и последващата конвенция, приета през 1990 г., целят да бъдат отменени
механизмите за системен контрол на външните граници и да се въведе система, при която
хората могат да се движат свободно.

Конвенцията от Шенген премахва проверките по вътрешните граници на държавите-страни
по договора и създава единна външна граница с общи правила по отношение на контрола
на външните граници, обща политика в областта на визите, полицейското и съдебното
сътрудничество и създава Шенгенска информационна система (ШИС).

В момента Шенгенското пространство включва 25 държави-членки на ЕС: Австрия, Белгия,
Германия, Гърция, Дания, Естония, Испания, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта,
Нидерландия, Полша, Португалия, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция,
Чешката република, Швеция, както и три асоциирани държави, които не са членки на ЕС –
Норвегия, Исландия и Швейцария. Към момента България, Румъния и Кипър прилагат само
частично достиженията на правото от Шенген и следователно по границите им все още се
осъществяват проверки.

Ian Hudghton (Verts/ALE),    в писмена форма.  –  (EN) Гласувах в подкрепа на доклада
на г-н Coelho. Макар Шотландия да не е част от Шенгенското пространство, ние избираме
да използваме някои части от достиженията на правото от Шенген. Шотландското
правителство участва активно в тази област на равнище Съвет и се радвам да подкрепя
дейността му.

Juozas Imbrasas (EFD),    в писмена форма. – (LT) Гласувах в подкрепа на тази препоръка,
съгласно която на 28 февруари 2008 г. беше подписан Протоколът между Европейския
съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно
присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението на ЕС за асоцииране на
Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията
на правото от Шенген. На 12 декември 2008 г. с премахване на граничния контрол по
сухопътните граници Швейцария се присъедини към Шенгенското пространство
самостоятелно, след което на 29 март 2009 г. последва премахване на граничните проверки
на летищата при вътрешни полети в рамките на Шенгенското пространство. За първи път
се наложи въвеждането на проверки на място, където в продължение на 100 години не e
съществувала действителна граница. Разстоянието от четиридесет и един километра,
разделящо двете държави, се превърна във външна граница на Шенген. Приветствам
въведените с Договора от Лисабон нови правила, които позволяват Европейският парламент
да бъде информиран в по-близко сътрудничество относно международните споразумения.
Постепенното разширяване на Шенгенското пространство накара трети страни, поддържащи
специални отношения с ЕС, да вземат участие в Шенгенското сътрудничество. Предварително
условие за асоциирането към достиженията на правото от Шенген на държави извън ЕС е
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споразумение относно свободното движение на хора между тези държави и ЕС. За тези
държави това участие означава следното: да бъдат включени в зона без проверки на
вътрешните граници; да прилагат разпоредбите на достиженията на правото от Шенген и
всички свързани и приети в съответствие с него текстове; да участват при вземане на решения,
отнасящи се до свързани с Шенген текстове.

Giovanni La Via (PPE),    в писмена форма. – (IT) През 2008 г. беше подписан протокол
за присъединяването на Княжество Лихтенщайн към споразумението между Европейския
съюз, Европейската общност и Швейцария. Това наложи изискването въпросното княжество
да изпълнява, прилага и развива достиженията на правото от Шенген. Все пак, въпреки че
стана член на Европейското икономическо пространство още през 1995 г. и постепенно
постигна съответствие с европейското право, като транспонира редица директиви в
националното право, Княжество Лихтенщайн все още не е започнало преговори за
присъединяване към Шенгенските споразумения. Чрез това споразумение, което аз
подкрепих, се определят правата и задълженията и на двете страни, като по този начин се
позволява свободното движение на хора. Освен това бяха въведени редица правила за
прилагане на разпоредбите на Договора от Лисабон, отнасящи се до международните
споразумения, за да се даде по-утвърждаваща роля на Европейския парламент при
обсъждането и приемането им.

David Martin (S&D),    в писмена форма. – (EN) Гласувах за настоящия доклад. Лихтенщайн
е миниатюрна алпийска държава без излаз на море в Западна Европа, която граничи с
Швейцария на запад и юг и с Австрия на изток. Държавата е с територия 160 км² и население
от 35 000 души и е с най-високия брутен вътрешен продукт на глава от населението в света.
След присъединяването си към Европейското икономическо пространство (ЕИП) през 1995 г.
Лихтенщайн постепенно се интегрира в европейското търговско пространство. Към момента
държавата е въвела 98,4% от директивите на ЕС във вътрешното си право. Лихтенщайн
участва също така в единния пазар, където едни и същи основни правила се прилагат към
всички участващи държави.

Nuno Melo (PPE),    в писмена форма. – (PT) Присъединяването на нови държави към
Шенгенската информационна система (ШИС) е важно за постигане на Европа без граници.
Лихтенщайн е част от Европейското икономическо пространство от 1995 г. и устойчиво
се интегрира в европейската зона за търговия. Лихтенщайн премина редица процедури за
оценка, по-специално по въпроси, свързани със защита на информацията, Шенгенската
информационна система (ШИС), въздушните, сухопътни и морски граници, сътрудничество
с полицията и визовата политика. Присъединявайки се към това споразумение, Лихтенщайн
ще стане част от достиженията на правото от Шенген.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    в писмена форма. – (PT) Шенгенското споразумение
беше сключено на 14 юни 1985 г. между Белгия, Германия, Люксембург, Нидерландия и
Франция. Сега Шенгенското сътрудничество е интегрирано в правната и институционалната
рамка на Европейския съюз и включва 25 държави-членки на Шенген и три държави,
асоциирани с ЕИП: Норвегия, Исландия и Швейцария. На 12 декември 2008 г. с
премахването на граничния контрол по сухопътните граници Швейцария се присъедини
към Шенгенското пространство самостоятелно, след което на 29 март 2009 г. последва
премахване на граничните проверки на летищата при вътрешни полети в рамките на
Шенгенското пространство. Тъй като Лихтенщайн не се присъедини, а имаше много активна
политика за свободно движение между тези две държави, за първи път се наложи
въвеждането на проверки на места, където в продължение на 100 години не e съществувала
действителна граница. Разстоянието от четиридесет и един километра, разделящо двете
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държави, се превърна във външна граница на Шенген. Това споразумение премахва пречките
пред присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Шенген. Приветствам въведените
с Договора от Лисабон нови правила, които позволяват Парламентът да играе по-активна
роля при приемане на тези споразумения. Поради всички горепосочени причини аз гласувах
за доклада.

Paulo Rangel (PPE),    в писмена форма. – (PT) Споразумението за приемането на
Конфедерация Швейцария към достиженията на правото от Шенген, в сила от 1 март 2008 г,
ясно предвижда евентуалното присъединяване на Лихтенщайн чрез протокол. Предвид
съществуващата от десетилетия политика между Княжество Лихтенщайн и Конфедерация
Швейцария се очакваше двете държави да се присъединят към Шенген едновременно.
Всъщност това не се случи и на 12 декември 2008 г. към Шенген се присъедини само
Швейцария. В крайна сметка това наложи въвеждането на граничен контрол на места,
където в продължение на 100 години не e съществувала действителна граница. За да се
преодолее тази пречка и като се има предвид, че Лихтенщайн е част от Европейското
икономическо пространство и единния пазар, подкрепих подписването на този протокол
с надеждата, че Лихтенщайн най-накрая ще се присъедини към достиженията на правото
от Шенген.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    в писмена форма.  –  (EN) През 2007 г. Парламентът
за първи път поиска да даде становището си относно подписването на този протокол. По
искане на докладчика по това време, г-жа Ewa Klamt, на 11 юни 2007 г. комисията по
правни въпроси излезе с единодушно становище, с което препоръча правното основание
да бъде изменено, така че да се позовава на член 300, параграф 3, втора алинея от Договора
за ЕО (предложенията за Решения на Съвета имат за цел изменение на „специфична
институционална рамка“, предвидена в основния текст на споразумението, към което
предложеният протокол съставлява неразделна част), което изисква одобрение, а не само
консултация с Европейския парламент. По тази причина и поради предстоящото влизане
в сила на Договора от Лисабон, докладът беше върнат на комисията по граждански свободи,
правосъдие и вътрешни работи.

Licia Ronzulli (PPE),    в писмена форма. – (IT) Гласувах в подкрепа на тази препоръка,
защото считам, че може да допринесе за влизането в сила, изпълнението и развитието на
достиженията на правото от Шенген в държави като Исландия, Обединеното кралство,
Кралство Норвегия, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн.

Всъщност за тези страни е важно да участват във Фонда за външните граници за периода от
2007 г. до 2013 г. в съответствие с действащите мерки и споразумения. За постигане на
още по-обединена Европа, която обаче не е непрактична, участието им ще бъде регулирано
от допълнителни правила, които също така ще гарантират защита на финансовите интереси
на Европейския съюз и правото на Сметната палата да провежда одити.

Thomas Ulmer (PPE),    в писмена форма. – (DE) Гласувах в подкрепа на споразумението
относно присъединяването на Лихтенщайн към споразумението за достиженията на правото
на Шенген, защото то е логична стъпка напред, от която не произтичат проблеми за нас.
Можем да очакваме, че споразумението ще се прилага гладко.

Препоръка: Monika Hohlmeier (A7-0013/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    в писмена форма. – (PT) Гласувам за препоръката с оглед на
факта, че сключеното на 26 октомври 2004 г. с Конфедерация Швейцария Споразумение
относно критериите и механизмите за определяне на държавата, която е компетентна за
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разглеждането на молба за убежище, подадена в държава-членка или в Швейцария
предвижда възможното асоцииране на Лихтенщайн към достиженията на правото от Дъблин
чрез протокол. Предвид политиката на отворени граници между двете държави и факта, че
през 2001 г. Лихтенщайн изрази интерес да се присъедини към споразумението, но това
не се случи поради различията между Съвета и Парламента, които бяха решени в Договора
от Лисабон, няма причина да се противопоставя на сключването на това споразумение.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    в писмена форма. – (LT) Гласувах в подкрепа на този
документ, в който се заявява, че сключеното на 26 октомври 2004 г. с Конфедерация
Швейцария Споразумение относно критериите и механизмите за определяне на държавата,
която е компетентна за разглеждането на молба за убежище, подадена в държава-членка
или в Швейцария (Дъблинско споразумение с Швейцария) предвижда възможното
асоцииране на Лихтенщайн към достиженията на правото от Дъблин чрез протокол.

На 27 февруари 2006 г. Съветът упълномощи Комисията да започне преговори с Лихтенщайн
и Швейцария. В резултат от преговорите беше представен Проектът на протокол за
асоцииране на Лихтенщайн към Дъблинското споразумение с Швейцария. Правно основание
на предложението на Европейската комисия от 4 декември 2006 г. за протокол за асоцииране
на Лихтенщайн представляваше член 300, параграф 3, първа алинея от Договора за създаване
на Европейската общност, съгласно който е необходимо консултиране с Европейския
парламент.

Приветствам повторното разглеждане от страна на Европейския парламент на проекта за
решение на Съвета и съответно продължаването на преговорите за асоцииране на Лихтенщайн
към Дъблинското споразумението с Швейцария. Както вече беше заявено от Парламента
на първо четене, за сключването на този протокол с Лихтенщайн е необходимо одобрението
от страна на Европейския парламент. Предвид успешно приключилите преговори с
Лихтенщайн и вече измененото правно основание, трябва да дадем одобрението си за
сключването на протокола.

Carlos Coelho (PPE),    в писмена форма. – (PT) Споразумението относно критериите и
механизмите за определяне на държавата, която е компетентна за разглеждането на молба
за убежище, подадена в държава-членка или в Швейцария, беше сключено през 2004 г.
Предвид факта, че между Швейцария и Лихтенщайн е съществувала политика на отворени
граници в продължение на десетилетия, асоциирането на последната страна с тези преговори
би било логично. Въпреки че заяви своя интерес, Лихтенщайн не беше приет, тъй като все
още нямаше подписано споразумение с Европейската общност за данъчно облагане на
доходите от спестявания.

Предвид новите разпоредби на Договора от Лисабон, които позволяват Парламентът да
бъде свързан в по-голяма степен със сключването на международни споразумения, както
и факта, че Лихтенщайн подписа въпросното споразумение, което е в сила от 1 юли 2005 г.,
подкрепям решението на Парламента да даде съгласието си за сключването на този протокол.

Diogo Feio (PPE),    в писмена форма. – (PT) През 2004 г. беше подписано споразумение
с Швейцария относно критериите и механизмите за определяне на държавата, която е
компетентна за разглеждането на молба за убежище, подадена в държава-членка. То
предвижда възможното асоцииране на Лихтенщайн чрез протокол. На 27 февруари 2006 г.
Съветът упълномощи Комисията да започне преговори с Лихтенщайн и Швейцария.
Преговорите приключиха на 21 юни 2006 г. и проектът на протокол за асоцииране на
Лихтенщайн към Дъблинското споразумение с Швейцария беше парафиран. Сега от
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Парламента зависи да даде одобрението си за сключването на този протокол. Считам, че
това трябва да се случи и следователно подкрепям препоръката.

José Manuel Fernandes (PPE),    в писмена форма. – (PT) Съветът внесе проект на протокол
между Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно
присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейската
общност и Конфедерация Швейцария относно критериите и механизмите за определяне на
държавата, която е компетентна да разгледа молба за убежище, подадена в държава-членка
или в Швейцария.

Приветствам приемането на протокола между Европейския съюз и две държави с традиции
в добросъседските отношения и свободното движение на хора. Съгласен съм с представените
от докладчика заключения и приветствам по-специално продължаването на преговорите
за асоцииране на Лихтенщайн към Дъблинското споразумението с Швейцария, като се
надявам да приключат възможно най-скоро.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    в писмена форма. – (PT) Това са въпроси, свързани с правото
на убежище и критериите и механизмите за определяне на държавата, която е компетентна
за разглеждането на молба за убежище, подадена в държава-членка или в Швейцария.

Сключеното на 26 октомври 2004 г. с Конфедерация Швейцария Споразумение относно
критериите и механизмите за определяне на държавата, която е компетентна за разглеждането
на молба за убежище, подадена в държава-членка или в Швейцария (Дъблинско
споразумение с Швейцария) предвижда възможното асоцииране на Лихтенщайн към
достиженията на това право.

Предвид факта, че между Швейцария и Лихтенщайн е съществувала политика на отворени
граници в продължение на десетилетия, през 2001 г. Лихтенщайн заяви интереса си да се
присъедини към Дъблинското споразумение с Швейцария. Въпреки това Лихтенщайн не
беше асоцииран по време на преговорите с Швейцария, тъй като нямаше подписано
споразумение с ЕС за данъчно облагане на доходите от спестявания.

След сключването и влизането в сила на това споразумение между ЕС и Лихтенщайн
последната страна потвърди желанието си да бъде асоциирана с Дъблинското споразумение
през 2005 г.

През 2006 г. Съветът упълномощи Комисията да започне преговори с Лихтенщайн и
Швейцария. Преговорите приключиха и беше изготвен проект на протокол.

Juozas Imbrasas (EFD),    в писмена форма. – (LT) Гласувах в подкрепа на този документ,
в който се заявява, че сключеното през 2004 г. с Конфедерация Швейцария Споразумение
относно критериите и механизмите за определяне на държавата, която е компетентна за
разглеждането на молба за убежище, подадена в държава-членка или в Швейцария
(Дъблинско споразумение с Швейцария), предвижда възможното асоцииране на Лихтенщайн
към достиженията на правото от Дъблин чрез протокол. Приветствам повторното
разглеждане от страна на Европейския парламент на проекта за решение на Съвета и
съответно продължаването на преговорите за асоцииране на Лихтенщайн към Дъблинското
споразумението с Швейцария. Предвид успешно приключилите преговори с Лихтенщайн
и вече измененото правно основание, трябва да дадем одобрението си за сключването на
протокола.

Giovanni La Via (PPE),    в писмена форма. – (LT) Гласувах в подкрепа на препоръката на
Комисията относно критериите и механизмите за определяне на държавата, която е
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компетентна за разглеждането на молба за убежище, подадена в държава-членка, в
Швейцария и, ако протоколът бъде ратифициран, както се надява мнозинството в
Европейския парламент, и в Княжество Лихтенщайн. Целта на Дъблинското споразумение
е да осигури на участващите държави критерии, чието предназначение да се определи коя
държава е компетентна за разглеждане на молба за убежище, като по този начин гарантира
по-добро отношение към кандидатите за такова и в същото време дава на държавите
инструменти за борба с организираната престъпност. Значението на тези въпроси, а именно,
защита на бежанците и международната сигурност, изисква внимателни и непрекъснати
усилия от страна на всички европейски институции, за да може бежанците и търсещите
убежище да разчитат на ясни законови и нормативни критерии и позовавания.

David Martin (S&D),    в писмена форма. – (EN) Приветствам повторното разглеждане от
страна на Европейския парламент на проекта за решение на Съвета и съответно
продължаването на преговорите за асоцииране на Лихтенщайн към Дъблинското
споразумението с Швейцария. Както вече беше заявено от Парламента на първо четене, за
сключването на този протокол с Лихтенщайн е необходимо одобрението от страна на
Европейския парламент. Подкрепям сключването на протокола. Предвид успешно
приключилите преговори с Лихтенщайн и вече измененото правно основание, гласувах за
одобрение.

Nuno Melo (PPE),    в писмена форма. – (PT) Приветствам факта, че отново бяха проведени
консултации с Парламента относно проекта за решение на Съвета и съответно
продължаването на преговорите за асоцииране на Лихтенщайн към Дъблинското
споразумението с Швейцария. В съответствие с изразените от Парламента искания на първо
четене е необходимо последният да одобри сключването на този протокол с Лихтенщайн.
Предвид връзката, която вече съществува между Лихтенщайн и ЕС, считам, че сключването
на протокола е важно, както и съответните изменения на правното основание. Затова гласувах
по този начин.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    в писмена форма. – (PT) Сключеното на
26 октомври 2004 г. с Конфедерация Швейцария Споразумение относно критериите и
механизмите за определяне на държавата, която е компетентна за разглеждането на молба
за убежище, подадена в държава-членка или в Швейцария (Дъблинско споразумение с
Швейцария), предвижда възможното асоцииране на Лихтенщайн към достиженията на
правото от Дъблин чрез протокол. Всъщност датиращата от десетилетия политика на
отворени граници за свободно движение на хора между Швейцария и Лихтенщайн накара
Лихтенщайн през 2005 г. отново да заяви интереса си към присъединяване към Дъблинското
споразумение с Швейцария. Окончателното подписване на споразумението не се е случило
до момента поради различни причини. Първо, защото не бяха сключени други споразумения,
по които се водиха преговори с Лихтенщайн; второ, защото има спор за правното основание
и накрая, заради влизането в сила на Договора от Лисабон. И накрая, целите на Парламента
са изпълнени, след като не просто се провеждат консултации с него, а той изразява
положително становище. Приветствам този факт и гласувам в подкрепа на доклада.

Paulo Rangel (PPE),    в писмена форма. – (PT) Сключеното на 26 октомври 2004 г. с
Конфедерация Швейцария Споразумение относно критериите и механизмите за определяне
на държавата, която е компетентна за разглеждането на молба за убежище, подадена в
държава-членка или в Швейцария (Дъблинско споразумение), предвижда възможното
асоцииране на Лихтенщайн към достиженията на правото от Дъблин чрез протокол. Предвид
факта, че в продължение на десетилетия Швейцария и Лихтенщайн провеждат политика
на отворени граници за свободно движение на хора през 2001 г., последната държава заяви
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интерес да се присъедини към Дъблинското споразумение с Швейцария, но не беше включена
в преговорите, защото не беше подписала споразумение за данъчно облагане на доходите
от спестявания с Европейската общност. След последващото сключване и влизане в сила на
това споразумение между Европейската общност и Лихтенщайн, на 10 юни 2005 г.
последната страна потвърди желанието си да бъде асоциирана с Дъблинското споразумение.
Възраженията на Съвета във връзка с правното основание бяха преодолени и беше
необходимо одобрение от Парламента. Ето защо считам, че всички условия за даване на
съгласие за сключване на този протокол с Лихтенщайн са изпълнени.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    в писмена форма. – (EN) Въпреки че докладчикът
приветства повторното разглеждане от страна на Европейския парламент на проекта за
решение на Съвета и съответно продължаването на преговорите за асоцииране на Лихтенщайн
към Дъблинското споразумение с Швейцария и иска съгласието на Парламента, групата
Verts/ALE реши да не последва тази препоръка. Следователно ние гласувахме срещу
предложението, както направихме и в комисията по граждански свободи, правосъдие и
вътрешни работи.

Licia Ronzulli (PPE),    в писмена форма. – (IT) Гласувах в подкрепа на този доклад, защото
подкрепям сключването на протокол за асоцииране на Лихтенщайн към Дъблинското
споразумение с Швейцария. Това споразумение вече даде възможност на Швейцария да се
възползва от важни инструменти в борбата с международната престъпност и нелегалната
имиграция

И това не е всичко. Чрез установяване на сътрудничество от този вид може да се предотвратят
многобройните и произволни заявления за убежище. Сега целта е да се даде възможност
на Лихтенщайн да използва същите преимущества, което ще доближи страната възможно
най-много до крайната цел за пълноправно членство в Европейския съюз.

Thomas Ulmer (PPE),    в писмена форма. – (DE) Радвам се, че имах възможност да гласувам
за асоциирането на Лихтенщайн към споразумението относно системата за убежища на ЕС.
Това ще предотврати подаването на многобройни молби за убежище в ЕС и Лихтенщайн.
Ако в Лихтенщайн една молба за убежище бъде отхвърлена, тя ще бъде отхвърлена и в ЕС
и обрано. В същото време, опростявайки процедурата, ние постигаме и допълнително
хармонизиране.

Препоръка: Monica Luisa Macovei (A7-0011/011)

Luís Paulo Alves (S&D),    в писмена форма.  –  (PT) Гласувам за тази препоръка предвид
факта, че действащото в момента споразумение между ЕС и Бразилия разрешава реципрочно
премахване на визите за пътувания с цел туризъм и извършване на стопанска дейност за
всички бразилски граждани и граждани на ЕС, включително гражданите на четирите
държави-членки, които понастоящем не могат да пътуват без виза до Бразилия. Тъй като
споразумението допълва, а не заменя съществуващите споразумения между няколко
държави-членки и Бразилия, в чийто обхват попадат пътувания с цели различни от туризъм
и стопанска или платена дейност, няма причина, поради която то да не бъде сключено.
Дължината на престоя в Шенгенското пространство е ограничена до три месеца в рамките
на шестмесечен период и следователно това не поражда безпокойство за нелегално
пребиваване на бразилските граждани.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    в писмена форма. – (LT) Гласувах в подкрепа на тази
резолюция за сключване на Споразумението между Европейския съюз и Федеративна
република Бразилия относно премахването на визите за краткосрочно пребиваване за
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притежателите на обикновени паспорти. Настоящото споразумение между ЕС и Бразилия
предвижда реципрочно премахване на визите за пътувания с цел туризъм и извършване на
стопанска дейност, съгласно посоченото в Споразумението, за всички бразилски граждани
и граждани на ЕС, включително гражданите на четирите държави-членки – Естония, Латвия,
Кипър и Малта, които понастоящем не могат да пътуват без виза до Бразилия. Трябва да се
отбележи, че поради общата политика по отношение на визите и от изключителната външна
компетентност на Европейския съюз в тази област произтича, че само Съюзът може да
договаря и сключва споразумения за премахване на визи, а не отделните държави-членки.

Важно е да се отбележи, че с цел да се осигури еднаквото третиране на всички граждани на
ЕС, в споразумението е включена разпоредба, съгласно която Бразилия може да го суспендира
или прекрати само по отношение на всички държави-членки на ЕС. Съответно Съюзът също
може да суспендира или да прекрати споразумението само по отношение на всички свои
държави-членки. Съгласна съм със становището на докладчика, че трябва да гарантираме
прилагането на принципа за реципрочност в политиката на ЕС по отношение на визите.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    в писмена форма. – (LT) В съответствие с Регламент (ЕО)
№ 539/2001 на Съвета гражданите на Бразилия могат да пътуват до всички държави-членки
на Европейския съюз, без за това да се изисква виза за краткосрочно пребиваване. При все
това Бразилия все още изисква от гражданите на четири държави-членки – Естония, Кипър,
Малта и Латвия, да притежават виза при влизане на нейна територия. Останалите
държави-членки имат двустранни визови споразумения с Бразилия, които позволяват на
техните граждани да пребивават краткосрочно в Бразилия без виза.

Поради изключителната външна компетентност на Европейския съюз в тази област само
той може да договаря и сключва споразумения за премахване на визи, а не отделните
държави-членки. Поради това на 18 април 2008 г. Съветът прие решение, с което разрешава
на Комисията да започне преговори за сключване на споразумение за премахване на визите
за краткосрочно пребиваване между Европейския съюз и Бразилия. След преговорите
споразумението беше парафирано, а официалното му подписване от страна на Съюза и
Бразилия се извърши в Брюксел на 8 ноември 2010 г.

Считам за важно да одобрим сключването на сключването на споразумението за премахване
на визите, за да могат всички граждани на ЕС, включително гражданите на Естония, Латвия,
Малта и Кипър, да пътуват без виза до Бразилия с цел туризъм или извършване на стопанска
дейност по същия начин, по който гражданите на Бразилия вече могат да пътуват без виза
до всички държави-членки на ЕС. Необходимо е незабавно да приложим общата политика
на ЕС по отношение на визите.

Carlos Coelho (PPE),    в писмена форма. – (PT) Въпреки че бразилските граждани могат
да пътуват до всички държави-членки на ЕС, без да е необходимо издаване на виза, в случай
на краткосрочен престой обаче гражданите на четири държави-членки на ЕС – Естония,
Кипър, Малта и Латвия, трябва да получат виза, за да влязат на територията на Бразилия.
Въпреки че всички останали държави-членки са договорили двустранни споразумения с
Бразилия, за да гарантират премахване на визите за краткосрочно пребиваване, в момента
вече не е възможно държавите-членки да сключват подобни споразумения на индивидуална
основа.

Следователно ЕС има изключителната външна компетентност в областта на общата политика
по отношение на визите. Поради тази причина на 8 ноември 2010 г. беше сключено
споразумение между ЕС и Бразилия, което предвижда реципрочно премахване на визите
за пътувания с цел туризъм и извършване на стопанска дейност за всички граждани на
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Бразилия и на ЕС. Подкрепям факта, че това споразумение гарантира равно третиране на
всички граждани на ЕС, като в същото време предвижда, че то може да бъде суспендирано
или прекратено от Бразилия или ЕС само ако се прилага за всичките му държави-членки.

Edite Estrela (S&D),    в писмена форма. – (PT) Гласувах в подкрепа на тази препоръка,
тъй като тя осигурява равно третиране на всички европейски граждани съгласно общата
политика по отношение на визите, провеждана между ЕС и Бразилия. Споразумението не
заменя, а допълва съществуващите двустранни споразумения, които обхващат пътувания с
цели, различни от туризъм и извършване на стопанска дейност.

Diogo Feio (PPE),    в писмена форма. – (PT) По време на последното португалско
председателство Европейският съюз установи специално стратегическо партньорство с
Бразилия. В духа, който би следвало да преобладава в подобно споразумение, всички мерки,
които премахват пречките за осъществяване на контакти между европейски граждани и
гражданите на държави, в които се говори португалски език, очевидно са добре дошли. Тъй
като за четири европейски държави премахването на визите все още не важи, считам, че
има много предимства от разширяването на същата схема и за тях и следователно оценявам
предложеното споразумение като положително. Що се отнася до отношенията между ЕС
и Бразилия, не трябва да се забравя, че стратегическото значение на тази държава отдавна
е оправдание за специфичното делегиране, както вече се случва с други държави, сформиращи
квартета Бразилия, Русия, Индия и Китай, както и с държави, които обективно не са толкова
значими на международната сцена.

José Manuel Fernandes (PPE),    в писмена форма.  –  (PT) В съответствие с Регламент (ЕО)
№ 539/2001 на Съвета гражданите на Бразилия могат да пътуват до всички държави-членки
на Европейския съюз без виза, при условие че става въпрос за краткосрочно пребиваване.

Не всички в Европейския съюз се ползват от еднакви привилегии. В тази ситуация се намират
гражданите на следните държави: Естония, Кипър, Малта и Латвия. Това означава, че
принципът на реципрочност не се зачита.

За да може тези граждани да имат равни права с останалите граждани на ЕС и Бразилия, е
необходимо да се сключи споразумение между ЕС и Бразилия. Не можем да имаме
двускоростен ЕС. Ето защо подкрепям приемането на това споразумение не само защото
изглежда съвсем справедливо, но и защото слага край на един от малкото случаи на
неблагоприятната дискриминация, която все още съществува между хората в ЕС.

Carlo Fidanza (PPE),    в писмена форма. – (IT) Заедно с моите колеги от Италия в групата
на Европейската народна партия (Християндемократи), реших да се въздържа при днешния
вот за отношенията между Европейския съюз и Бразилия относно премахването на визите
за краткосрочно пребиваване за притежателите на обикновени паспорти. Причината за това
е, че с оглед на решението по делото Cesare Battisti, бих предпочел гласуването да беше
отложено преди новото решение на Федералния съд на Бразилия относно екстрадирането
на престъпника Cesare Battisti.

Предвид факта, че въпросът не е спешен, отлагането му до следващата месечна сесия или до
тази през април със сигурност не би било проблем, особено ако мислим за болката на
семействата, станали жертва на този масов убиец. Същите тези семейства в продължение на
31 години очакват да бъде въздадена справедливост и Cesare Battisti да излежи присъдата,
издадена от италианската правораздавателна система, в наши затвори.
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Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    в писмена форма. – (PT) Този въпрос се отнася до
разширяването на общ паспорт на държавите от ЕС, на които все още се отказва право на
краткосрочно пребиваване.

Докладът цели да се одобри сключването на настоящото споразумение за премахване на
визите във възможно най-кратък срок, за да могат всички граждани на ЕС, включително
гражданите на Естония, Латвия, Малта и Кипър, да пътуват без виза до Бразилия с цел
туризъм или извършване на стопанска дейност по същия начин, точно както гражданите
на Бразилия вече могат да пътуват без виза до всички държави-членки на ЕС. Става въпрос
за прилагане на политика на реципрочност по отношение на визите.

Парламентът счита, че трябва да продължи да полага усилия в тази област, докато всички
граждани от държавите-членки на ЕС могат да влизат без виза във всички държави, чиито
граждани вече могат да пътуват без виза до ЕС, включително Съединените американски
щати и Канада. Считаме, че това е справедливо.

Jacqueline Foster (ECR),    в писмена форма.  –  (EN) Европейският въздушен транспорт
и неговите клиенти преживяха не леко пътуване през последните няколко месеца. Печално
известната криза с вулканичната пепел настъпи точно, когато въздушните линии и техните
пътници, разбира се, се опитваха да преодолеят сериозната рецесия.

Все пак насред тези предизвикателства има и добри новини за бизнеса и пътниците!
Днешният вот относно споразумението между ЕС и Бразилия за въздушен транспорт носи
съществени взаимни предимства.

Първо, Бразилия е много стратегически важен партньор на ЕС с огромен потенциален пазар
в бъдеще. В момента над четири милиона пътници годишно летят между Бразилия и ЕС.
Страната е с бързо развиващ се сектор на туризма и пътникопотокът може да се увеличи.

От икономическа гледна точка Сао Пауло е финансовата столица на Южна Америка.
Развитието на силно специализирана нефтена и финансова индустрия ще доведе до по-голямо
търсене във въздухоплаването.

Основното постижение е премахването на националните ограничения в съществуващите
двустранни споразумения между държавите-членки и Бразилия. Това е изключително
важна стъпка за заздравяване на отношенията между ЕС и Бразилия в областта на авиацията,
която позволява на Бразилия и ЕС да пристъпят към договаряне на всеобхватно споразумение
в областта на въздушния транспорт.

(Обяснението на вота е съкратено в съответствие с член 170 от Правилника за дейността)

Salvatore Iacolino (PPE),    в писмена форма. – (IT) Въздържах се при окончателното
гласуване на доклада от г-жа Macovei, както и при докладите на г-жа Ţicău и г-н Enciu, за
да изразя разочарованието си от поведението на бразилското правителство във връзка с
екстрадирането на терориста Cesare Battisti.

Споразуменията относно премахване на визовите ограничения и въздушния транспорт
потвърждават добрите отношения между Бразилия и Европейския съюз. По време на
заседанието на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи поисках
да изслушаме посланика на Бразилия в Европейския съюз, за да обсъдим някои
фундаментални въпроси като зачитането на правата на човека, борбата срещу тероризма и
възгледите върху свободата и сигурността в Европа и Бразилия. Убеден съм, че можем да
постигнем осезаеми резултати както за европейските граждани, така и за народа на Бразилия.
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Juozas Imbrasas (EFD),    в писмена форма. – (LT) Гласувах в подкрепа на тази резолюция
за сключване на Споразумението между Европейския съюз и Федеративна република
Бразилия относно премахването на визите за краткосрочно пребиваване за притежателите
на обикновени паспорти. В съответствие с Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета гражданите
на Бразилия могат да пътуват до всички държави-членки на Европейския съюз, без за това
да се изисква виза за краткосрочно пребиваване. При все това Бразилия все още изисква от
гражданите на четири държави-членки – Естония, Кипър, Малта и Латвия, да притежават
виза при влизане на нейна територия. Останалите държави-членки имат двустранни визови
споразумения с Бразилия, които позволяват на техните граждани да пребивават краткосрочно
в Бразилия без виза. Поради общата политика по отношение на визите и от изключителната
външна компетентност на Европейския съюз в тази област само Съюзът може да договаря
и сключва споразумения за премахване на визи, а не отделните държави-членки. Важно е
да одобрим сключването на споразумението за премахване на визите, за да могат всички
граждани на ЕС, включително гражданите на Естония, Латвия, Малта и Кипър, да пътуват
без виза до Бразилия с цел туризъм или извършване на стопанска дейност по същия начин,
по който гражданите на Бразилия вече могат да пътуват без виза до всички държави-членки
на ЕС. Необходимо е незабавно да предприемем мерки в тази област.

David Martin (S&D),    в писмена форма.  –  (EN) Гласувах в подкрепа на това Европейският
парламент да одобри сключването на настоящото споразумение за премахване на визите
във възможно най-кратък срок, за да могат всички граждани на ЕС, включително гражданите
на Естония, Латвия, Малта и Кипър, да пътуват без виза до Бразилия с цел туризъм или
извършване на стопанска дейност по същия начин, по който гражданите на Бразилия вече
могат да пътуват без виза до всички държави-членки на ЕС. Необходимо е незабавно да
приложим политиката на ЕС на реципрочност на визите.

Erminia Mazzoni (PPE),    в писмена форма. – (LT) Въздържах се от гласуване по доклада
относно Споразумението между Европейския съюз и Федеративна република Бразилия
относно премахването на визите за краткосрочно пребиваване за притежателите на
обикновени паспорти, за да изразя позиция, която излиза извън обхвата на споразумението.

Не одобрявам отношението на бразилското правителство по делото Cesare Battisti.
Екстрадицията – процедурите за която са определени в двустранно споразумение – трябваше
да бъде разрешена. Представеното от съдебните власти тълкуване е в нарушение на поетите
задължения. Присъдата, която г-н Battisti трябва да излежи в Италия, беше издадена от
обикновен съдия, прилагаш обичайното право за престъпления от общ характер: масово
убийство. Трудно е да се подкрепят международни отношения като определените в
докладите, по които Парламентът проведе гласуване, със страна, която не зачита
споразуменията и която преди всичко заема позиция по основното право за опазване на
човешкия живот.

Nuno Melo (PPE),    в писмена форма.  –  (PT) Всички граждани на Европейския съюз,
които искат да пътуват до Бразилия с цел туризъм и стопанска дейност, няма да се нуждаят
от виза за престой до три месеца, точно както бразилските граждани вече могат да пътуват
без виза до всички държави от ЕС в съответствие със споразумението, което Парламентът
прие току-що. Това споразумение ще бъде от полза най-вече за гражданите на Естония,
Латвия, Малта и Кипър, които все още се нуждаят от виза, за да влязат в Бразилия.
Споразумението се отнася за притежателите на обикновени паспорти. След приемането на
настоящото споразумение всички граждани на ЕС, включително гражданите от Естония,
Латвия, Малта и Кипър, за които Бразилия продължава да изисква виза, ще могат да влизат
на територията на страната с цел туризъм и извършване на стопанска дейност без виза, точно
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както бразилските граждани вече могат да пътуват без виза до всички държави от ЕС.
Продължителността на пребиваването в Шенгенското пространство е три месеца в рамките
на шестмесечен период. Настоящото споразумение обхваща близо 90-95% от всички
пътници.

Alexander Mirsky (S&D),    в писмена форма.  –  (EN) Гласувах за доклада, защото считам,
че е важно бразилският народ да насели огромните територии. Технологичната и финансова
помощ ще осигури конкурентоспособност в областта на храните и ниски цени. Бразилия
може да се превърне от земеделски производител в огромен потребител на европейски стоки,
да отвори нови пазари и да разшири услугите си за туристи, ако бъде осигурена подкрепа
в подходящите области.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    в писмена форма.  –  (PT) Бразилските граждани
могат да пътуват до всички държави-членки на Европейския съюз без виза, при условие че
престоят им е краткосрочен, съгласно разпоредбите на Регламент (ЕО) № 539/2001. Въпреки
това, за да влязат на територията на Бразилия, гражданите на четири държави-членки на
ЕС трябва да имат визи: Естония, Кипър, Малта и Латвия. Останалите държави-членки са
сключили двустранни споразумения директно с Бразилия. За да се реши този проблем и
предвид изключителната външна компетентност на ЕС в тази област, Съветът прие решение,
с което разрешава на Комисията да започне преговори за сключване на споразумение за
премахване на визите за краткосрочно пребиваване между ЕС и Бразилия. Настоящото
споразумение между ЕС и Бразилия, което подкрепих при гласуването, предвижда
реципрочно премахване на визите за пътувания с цел туризъм и извършване на стопанска
дейност за всички бразилски граждани и граждани на ЕС, включително гражданите на
четирите държави-членки, които понастоящем не могат да пътуват без виза до Бразилия.
Споразумението не заменя, а допълва съществуващите двустранни споразумения между
редица държави-членки и Бразилия, които обхващат пътувания с цели, различни от туризъм
или извършване на стопанска дейност (напр. студенти и научни работници).

Paulo Rangel (PPE),    в писмена форма.  –  (PT) Гласувах в подкрепа на сключване на
споразумението между ЕС и Бразилия относно премахването на визите за краткосрочно
пребиваване за притежателите на обикновени паспорти, за да се гарантира, че в съответствие
с изискванията на принципа на реципрочност и принципа за равно третиране всички
граждани на ЕС, включително гражданите на Естония, Латвия, Малта и Кипър, които до
този момент имаха нужда от виза, за да влязат на територията на Бразилия, могат да пътуват
до тази страна без виза с цел туризъм или извършване на стопанска дейност така, както
гражданите на Бразилия вече могат да пътуват без виза до всички държави-членки на ЕС.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    в писмена форма.  –  (EN) Настоящото споразумение
между ЕС и Бразилия предвижда реципрочно премахване на визите за пътувания с цел
туризъм и извършване на стопанска дейност, съгласно посоченото в Споразумението, за
всички бразилски граждани и граждани на ЕС, включително гражданите на четирите
държави-членки, които понастоящем не могат да пътуват без виза до Бразилия.
Споразумението не заменя, а допълва съществуващите двустранни споразумения между
редица държави-членки на ЕС и Бразилия, които обхващат пътувания с цели, различни от
туризъм и извършване на стопанска дейност (напр. студенти и научни работници).

Категорията лица, пътуващи с цел извършване на платена дейност, също е изключена от
обхвата на настоящото споразумение. С цел да се осигури еднаквото третиране на всички
граждани на ЕС в Споразумението е включена разпоредба, съгласно която Бразилия може
да го суспендира или прекрати само по отношение на всички държави-членки на ЕС.
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Съответно Съюзът също може да суспендира или да прекрати споразумението само по
отношение на всички свои държави-членки.

Nuno Teixeira (PPE),    в писмена форма.  –  (PT) Договорът от Лисабон предвижда, че
сключването на споразумения във връзка с общата политика по отношение на визите с трети
страни е от изключителната компетентност на ЕС. Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета
вече позволява на гражданите на Бразилия да пътуват до всички държави-членки на
Европейския съюз, без за това да се изисква виза. Въпреки това Бразилия продължи да
изисква визи от гражданите на Естония, Кипър, Малта и Латвия – държави-членки на ЕС,
за влизането на територията й. Целта на това споразумение за реципрочно премахване на
визите е да се пътува с цел туризъм или извършване на стопанска дейност, което ще даде
икономическо предимство и на двете страни по него. Продължителността на пребиваването
в Шенгенското пространство е три месеца в рамките на шестмесечен период.

Считам, че е важно да се подчертае, че настоящото споразумение отчита факта, че
държавите-членки, които все още не прилагат изцяло достиженията на правото на Шенген,
а именно Кипър, България и Румъния, предоставят безвизов достъп на бразилски граждани
за период до три месеца на територията на всяка държава-членка, независимо от периода
за цялото Шенгенско пространство. Гласувам в подкрепа на настоящото споразумение, тъй
като считам, че е важно да не се допуска дискриминация между гражданите на отделните
държави-членки и за да се приложи правилно принципът на реципрочност, който е един
от водещите принципи на Европейския съюз.

Artur Zasada (PPE),    в писмена форма. – (PL) Одобрявам резултатите от днешното
гласуване. Твърдо съм убеден, че всяка мярка, която означава, че гражданите на всички
държави-членки на ЕС имат равни права, заслужава подкрепа. Още по-доволен съм от това,
че тези равни права се отнасят до ключови въпроси като свободата да преминаваш граници.
Като поляк помня редицата трудности, свързани с пресичането на границите, преди Полша
да стане член на Европейския съюз и следователно считам, че тази конкретна стъпка, която
предприемаме към пълната и взаимна отмяна на визите, има огромно значение. Препоръката
на г-жа Macovei е важна и по още една причина. В изложението на мотивите докладчикът
посочва, че две трети страни, а именно Канада и Съединените щати, все още налагат
задължения за визи за три държави-членки в случая на Канада и за четири държави-членки
в случая на Съединените щати. Считам, че предприетите наскоро от Парламента мерки като
Писмената декларация 89/2010, ще постигнат желания ефект и ще внесат промяна в
политиката на САЩ и Канада по отношение на визите.

Препоръка: Ioan Enciu (A7-0010/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    в писмена форма. – (PT) Гласувам за тази препоръка, тъй като
съгласно Регламент (ЕО) № 539/2001, Бразилия не е включена в списъка на държавите,
чиито граждани могат да пресичат външните граници на ЕС без виза. Все пак четири
държави-членки все още не се ползват от прилагането на принципа на реципрочност. Тъй
като промените, въведени от Договора от Лисабон, предвиждат, че сега общата политика
по отношение на визите е от изключителната компетентност на ЕС, всички държави-членки
ще спечелят от премахването на визите за Бразилия. Освен това съществуващите двустранни
споразумения между държавите-членки и Бразилия остават гарантирани, тъй като включват
някои категории пътници, които не попадат в обхвата на споразумението между ЕС и
Бразилия. Съгласен съм също и с позицията на докладчика, че това споразумение трябва да
послужи за пример за реципрочност и за други държави, а именно САЩ и Канада.
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Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    в писмена форма. – (LT) Споразумението предоставя
реципрочен достъп до безвизови пътувания с цел краткосрочно пребиваване за всички
граждани на ЕС и Бразилия, които притежават дипломатически, служебен или официален
паспорт. За да се осигури равно третиране на всички граждани на ЕС по отношение на
пътуването без виза, в член 8 от Споразумението се предвижда, че Бразилия може да
суспендира или да прекрати настоящото споразумение само по отношение на всички
държави-членки на Европейския съюз, и съответно ЕС може да суспендира или да прекрати
настоящото споразумение само по отношение на всички свои държави-членки.

В Споразумението се предвижда да се създаде комитет от експерти за разрешаването на
спорове, които могат да възникнат в резултат от тълкуването или прилагането на неговите
разпоредби. В Споразумението също се предвижда обмяната между Бразилия и
държавите-членки на образци на паспорти. Считам, че запазването на съществуващите
двустранни споразумения следва да продължи да бъде от изключително значение за
Европейския съюз, тъй като в тях се предвижда премахване на визите за краткосрочно
пребиваване за категории пътници, които не попадат в обхвата на споразумението между
ЕС и Бразилия.

В тази връзка следва да се напомни, че Европейският съюз може да приложи клаузата за
суспендиране на споразумението между ЕС и Бразилия за премахване на визите, ако Бразилия
прекрати действието на двустранните споразумения. Настоящото споразумение за премахване
на визите за притежателите на дипломатически, служебни или официални паспорти
представлява крачка напред в посока към пълното премахване на визите, на реципрочна
основа, в съответствие с Регламент (ЕО) № 539/2001.

Carlos Coelho (PPE),    в писмена форма. – (PT) Въпреки че Бразилия е част от т.нар.
положителен списък на държавите, чиито граждани са освободени от изискванията за виза
при пресичане на външните граници на Европейския съюз, гражданите на четири
държави-членки на ЕС – Естония, Латвия, Малта и Кипър, все още не могат да се ползват с
подобно право при пътуванията си до Бразилия. Съгласно Договора от Лисабон общата
политика по отношение на визите е в изключителните компетенции на ЕС, следователно
от него зависи да договори това споразумение така, че то да гарантира равно третиране на
гражданите на ЕС.

Беше постигната договореност да се подпишат две отделни споразумения: едно за
притежателите на обикновени паспорти и друго за притежателите на дипломатически,
служебни или официални паспорти. Подкрепям това решение, тъй като то позволява
споразумението относно дипломатическите, служебните и официалните паспорти да влезе
в сила по-бързо, тъй като, за разлика от споразумението за обикновените паспорти, не е
необходимо то да бъде ратифицирането от бразилския Конгрес.

Съществуващите двустранни споразумения ще останат валидни, тъй като те разрешават
премахването на визите за краткосрочно пребиваване за някои категории пътници, които
не попадат в обхвата на споразумението между ЕС и Бразилия.

Ioan Enciu (S&D),    в писмена форма. – (RO) И аз като докладчика на Европейския
парламент гласувах за одобряване на споразумението. То ще премахне изискването за виза
за притежателите на дипломатически, служебни и официални паспорти и за гражданите в
четири държави-членки, а именно Естония, Латвия, Малта и Кипър. Считам, че
споразумението бележи важен напредък в посока установяване на пълна реципрочност по
отношение на визите за всички граждани на ЕС във връзка с трети страни. Усилията, насочени
към постигане на реципрочност, трябва да продължат, за да се премахне изискването за
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визи за Канада и САЩ за гражданите на пет държави-членки: Румъния, България, Чешката
република, Кипър и Полша.

Edite Estrela (S&D),    в писмена форма. – (PT) Гласувах в подкрепа на тази препоръка,
тъй като тя представлява крачка напред към пълно и реципрочно освобождаване от
изискването за виза при краткосрочен престой на притежателите на дипломатически,
служебни и официални паспорти в ЕС или Бразилия. Подписването на това споразумение
трябва да послужи като пример за другите страни, а именно за САЩ и Канада, които
продължават да изискват визи за някои държави-членки на ЕС.

Diogo Feio (PPE),    в писмена форма. – (PT) В светлината на резолюцията, по която
гласувахме днес, свързана с подписване на Споразумението между Европейския съюз и
Федеративна република Бразилия относно премахването на визите за краткосрочно
пребиваване за притежателите на обикновени паспорти, има още по-голямо основание
притежателите на дипломатически, служебни или официални паспорти също да се възползват
от него. Реципрочността в този вид споразумения е от основно значение, за да се гарантира,
че подобна отмяна няма да бъде ограничена от административни и бюрократични
изисквания, които биха могли да застрашат основателните очаквания на гражданите.
Бразилия се превръща в много важен партньор на Европейския съюз, с който споделя обща
история и език. Всичко, което задълбочава отношенията между тази важна южноамериканска
държава и Европа, трябва да се приветства.

José Manuel Fernandes (PPE),    в писмена форма. – (PT) В съответствие с Регламент (ЕО)
№ 539/2001 на Съвета гражданите на Бразилия могат да пътуват до всички държави-членки
на Европейския съюз без виза, при условие че става въпрос за краткосрочно пребиваване.

Не всички в Европейския съюз се ползват от еднакви привилегии. В тази ситуация се намират
гражданите на следните държави: Естония, Кипър, Малта и Латвия, което означава, че не
се спазва принципът за реципрочност.

През 2008 г. Съветът прие решение, с което упълномощава Комисията да преговаря за
сключване на споразумение между ЕС и Бразилия, което да сложи край на нарушенията
на принципа на реципрочност. За да ускорят процеса и да не отлагат влизането му в сила,
договарящите се страни взеха решение да изготвят две споразумения: едно за притежателите
на обикновени паспорти и друго за притежателите на дипломатически паспорти (последното
не е нужно да бъде ратифицирано от бразилския Конгрес).

Следователно приветствам тази инициатива, която ще гарантира равно третиране за всички
граждани на Европейския съюз и пълно спазване на принципа за реципрочност.

Carlo Fidanza (PPE),    в писмена форма. – (IT) Заедно с моите колеги от Италия в групата
на Европейската народна партия (Християндемократи) реших да се въздържа при днешния
вот за отношенията между Европейския съюз и Бразилия относно премахването на визите
за краткосрочно пребиваване за притежателите на дипломатически, служебни или
официални паспорти. Причината за това е, че в светлината на решението по делото Cesare
Battisti, бих предпочел гласуването да беше отложено преди новото решение на Федералния
съд на Бразилия относно екстрадирането на престъпника Cesare Battisti.

Предвид факта, че въпросът не е спешен, отлагането му до следващата месечна сесия или до
тази през април със сигурност не би било проблем, особено ако мислим за болката на
семействата, станали жертва на този масов убиец. Същите тези семейства в продължение на
31 години очакват да бъде въздадена справедливост и Cesare Battisti да излежи присъдата,
издадена от италианската правораздавателна система, в наши затвори.
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Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    в писмена форма. – (PT) Бразилия е част от така наречения
„положителен списък“ на страни, чиито граждани са освободени от изискването за виза
при преминаване на външните граници на Европейския съюз. В съответствие с принципа
на реципрочност, залегнал в основата на този регламент, всички граждани на ЕС следва да
се ползват с подобно право при пътуванията си до Бразилия.

Досега принципът на реципрочност е бил прилаган чрез двустранни споразумения,
сключвани между Бразилия и отделни държави-членки, за премахване на визите на
индивидуална основа. Въпреки това четири държави-членки на ЕС – Естония, Латвия, Малта
и Кипър, не са подписвали подобни споразумения. В резултат на това техните граждани все
още се нуждаят от виза, за да пътуват до Бразилия, което е в нарушение на принципа за
реципрочност.

Споразумението за премахване на визите между ЕС и Бразилия, което не заменя двустранните
споразумения подписани с различните държави-членки, сега обхваща пътуването с цел
туризъм или извършване на стопанска дейност от притежатели на дипломатически, служебни
и официални паспорти.

Juozas Imbrasas (EFD),    в писмена форма.  –  (LT) Съгласен съм с този документ, защото
споразумението предоставя реципрочен достъп до безвизови пътувания с цел краткосрочно
пребиваване за всички граждани на ЕС и Бразилия, които притежават дипломатически,
служебен или официален паспорт. За да се осигури равно третиране на всички граждани
на ЕС, в член 8 от Споразумението се предвижда, че Бразилия може да суспендира или да
прекрати настоящото споразумение по отношение на всички държави-членки на
Европейския съюз, и съответно ЕС може да суспендира или да прекрати настоящото
споразумение само по отношение на всички свои държави-членки. Настоящото споразумение
за премахване на визите за притежателите на дипломатически, служебни или официални
паспорти представлява крачка напред в посока към пълното премахване на визите, на
реципрочна основа, в съответствие с Регламент № 539/2001.

Monica Luisa Macovei (PPE),    в писмена форма.  –  (EN) Гласувах за това Европейският
парламент да одобри сключването на две споразумения за премахване на визите с Бразилия.
В момента бразилските граждани не се нуждаят от виза, за да влязат в ЕС, докато гражданите
на Естония, Латвия, Малта и Кипър се нуждаят от такава, за да влязат в Бразилия. Това
споразумение ще гарантира прилагането на принципа на реципрочност по отношение на
премахването на визите между ЕС и Бразилия.

David Martin (S&D),    в писмена форма. – (EN) Гласувах за настоящия доклад.
Премахването на визите касае притежателите на дипломатически, служебни или официални
паспорти, които пътуват с цел туризъм или извършване на стопанска дейност. Гражданите
на всяка от договарящите се страни могат да пребивават на територията на другата за
максимален период от три месеца в рамките на шестмесечен период след датата на първото
влизане. Освобождаването от изискването за виза за пътувания с цели, различни от
посочените в Споразумението, все още е възможно съгласно разпоредбите на двустранните
споразумения, сключени между Бразилия и 23 от 27-те държави-членки. Споразумението
отчита положението на държавите-членки, които все още не прилагат изцяло достиженията
на правото от Шенген. Тъй като тези държави-членки (Кипър, България и Румъния) не са
част от Шенгенското пространство, премахването на визите предоставя право на бразилските
граждани да пребивават на територията на всяка една от тях в продължение на три месеца,
независимо от общия период на престой в цялото Шенгенско пространство.
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Erminia Mazzoni (PPE),    в писмена форма. – (LT) Въздържах се от гласуване по доклада
относно Споразумението между Европейския съюз и Федеративна република Бразилия
относно премахването на визите за краткосрочно пребиваване за притежателите на
дипломатически, служебни и официални паспорти, за да изразя позиция, която излиза
извън обхвата на споразумението.

Не одобрявам отношението на бразилското правителство по делото Cesare Battisti.
Екстрадицията – процедурите щ за която са определени в двустранно споразумение –
трябваше да бъде разрешена. Представеното от съдебните власти тълкуване е в нарушение
на поетите задължения. Присъдата, която г-н Battisti трябва да излежи в Италия – беше
издадена от обикновен съдия, прилагащ обичайното право за престъпления от общ характер:
масово убийство. Трудно е да се подкрепят международни отношения като определените
в докладите, по които Парламентът проведе гласуване, със страна, която не зачита
споразуменията и която преди всичко заема позиция по основното право за опазване на
човешкия живот.

Nuno Melo (PPE),    в писмена форма. – (PT) Всички граждани на Европейския съюз, които
искат да пътуват до Бразилия с цел туризъм и стопанска дейност, няма да се нуждаят от
виза за престой до три месеца, точно както бразилските граждани вече могат да пътуват без
виза до всички държави от ЕС в съответствие със споразумението, което Парламентът одобри
преди малко. Това споразумение ще бъде от полза най-вече за гражданите на Естония,
Латвия, Малта и Кипър, които все още се нуждаят от виза, за да влязат в Бразилия.
Споразумението се отнася за притежателите на дипломатически, служебни и официални
паспорти. С одобряването на настоящото споразумение всички граждани на ЕС, включително
гражданите от Естония, Латвия, Малта и Кипър, за които Бразилия продължава да изисква
виза, ще могат да влизат на територията на страната с цел туризъм и извършване на стопанска
дейност без виза, точно както бразилските граждани вече могат да пътуват без виза до всички
държави от ЕС. Продължителността на пребиваването в Шенгенското пространство е
ограничена до три месеца в рамките на шестмесечен период.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    в писмена форма. – (PT) Съгласно Договора от
Лисабон общата политика по отношение на визите във връзка с трети страни е от
изключителната компетентност на ЕС. Единствено ЕС, а не държавите-членки поотделно,
могат да договарят и подписват споразумения за премахване на визите с Бразилия. Преди
влизането в сила на Договора от Лисабон това не беше така. В доклада се анализира
споразумението между ЕС и Бразилия за премахването на визите за притежателите на
дипломатически, служебни и официални паспорти. Официалното подписване на
споразумението от страна на Съюза и Бразилия се състоя в Брюксел на 8 ноември 2010 г.
Споразумението за премахване на визите не заменя другите двустранни споразумения,
подписани с различни държави-членки, а ги допълва. Сключеното от Съюза споразумение
обаче има предимство пред двустранните споразумения в областите, обхванати в тях, а
именно пътувания с цел туризъм или извършване на стопанска дейност. Приветствам клаузите
за реципрочност между бразилските граждани и гражданите на ЕС и гарантирането на равно
третиране за всички граждани на ЕС. Въведена е разпоредба, според която Бразилия и ЕС
могат да суспендират или прекратят споразумението само по отношение на всички
държави-членки. Поради тези причини гласувах за доклада.

Paulo Rangel (PPE),    в писмена форма. – (PT) Гласувах в подкрепа на подписване на
Споразумението между ЕС и Бразилия относно премахването на визите за краткосрочно
пребиваване за притежателите на дипломатически, служебни и официални паспорти, за да
се гарантира, че в съответствие с изискванията на принципа на реципрочност и принципа
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за равно третиране всички граждани на ЕС, притежатели на дипломатически, служебни и
официални паспорти, включително гражданите на Естония, Латвия, Малта и Кипър, които
до този момент имаха нужда от виза, за да влязат на територията на Бразилия, могат да
пътуват до тази страна без виза с цел туризъм или извършване на стопанска дейност така
както гражданите на Бразилия вече могат да пътуват без виза до всички държави-членки
на ЕС.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    в писмена форма. – (EN) Премахването на визите
касае притежателите на дипломатически, служебни или официални паспорти, които пътуват
с цел туризъм или извършване на стопанска дейност. Гражданите на всяка от договарящите
се страни могат да пребивават на територията на другата за максимален период от три месеца
в рамките на шестмесечен период след датата на първото влизане на територията на другата
договаряща се страна. Освобождаването от изискването за виза за пътувания с цели, различни
от посочените в Споразумението, може да продължи да се извършва съгласно разпоредбите
на двустранните споразумения, сключени между Бразилия и 23 от 27-те държави-членки.

Споразумението отчита положението на държавите-членки, които все още не прилагат
изцяло достиженията на правото от Шенген. Тъй като тези държави-членки (Кипър, България
и Румъния) не са част от Шенгенското пространство, премахването на визите предоставя
право на гражданите на Бразилия да пребивават в продължение на три месеца на територията
на всяка от тези държави-членки, независимо от периода, изчислен за цялото Шенгенско
пространство.

Nuno Teixeira (PPE),    в писмена форма. – (PT) Бразилия е част от така наречения
„положителен списък“ на страни, чиито граждани са освободени от изискването за виза
при преминаване на външните граници на Европейския съюз. Досега политиката на
реципрочност се прилагаше чрез двустранни споразумения, сключвани между Бразилия и
държавите-членки. Естония Латвия, Малта и Кипър обаче, не са подписвали никакви
споразумения и техните граждани не са освободени от изискванията за визи. Целта на
настоящото споразумение е освобождаване от изискванията за визи за притежателите на
дипломатически, служебни и официални паспорти, а целта и приложното му поле са същите
като тези на споразумението за притежателите на обикновени паспорти.

Съгласно бразилското законодателство обаче споразумението, свързано с притежателите
на дипломатически паспорти, не следва да се ратифицира от бразилския Конгрес и
следователно ще влезе в сила по-рано. Двете споразумения не премахват двустранните
споразумения, сключени между държавите-членки и Бразилия, те просто ги допълват.
Считам, че е важно тази практика за реципрочност в споразуменията за премахване на визи
да се прилага и към други трети страни, по-специално по отношение на САЩ и Канада, за
да се премахне съществуващата дискриминация.

Препоръки: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0004/2011), Monica Luisa Macovei
(A7-001/2011) и Ioan Enciu (A7-0010/2011)

Licia Ronzulli (PPE),    в писмена форма. – (IT) Макар да подкрепям съдържанието на това
споразумение, взех решение да се въздържа на гласуването като протест срещу
няколкократния политическия избор, който прави бразилското правителство от известно
време по отношение на Cesare Battisti.

Факт е, че този убиец, който е осъден няколко пъти, не изтърпява присъдите, постановени
от италианската правосъдна система.
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Доклад: Evelyne Gebhardt (A7-0012/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    в писмена форма. – (PT) Одобрявам доклада, тъй като виждам
потенциала на Директивата за услугите за по-добра интеграция на икономиката, и считам,
че прилагането на директивата може да укрепи взаимно подсилващата се връзка между
вътрешния пазар и политиката на сближаване. За целта е необходима по-голяма прозрачност
по отношение на информацията за гражданите и предприятията. Важно е да се отбележат
условията за неприлагане на принципа на страна на произход за определени въпроси или
дейности в различните нормативни актове, съдържащи се в други инструменти на ЕС, и
набора от гаранции, които държавата следва да предостави на командированите работници.
Този въпрос предизвика продължителни обсъждания и попречи на бързото прилагане на
директивата. Боя се, че прилагането на директивата на регионално и местно равнище може
да работи срещу мерките за дерегулация и да възпрепятства опитите за опростяване на
административните процедури, най-вече защото прилагането й може да включва
допълнителни ресурси и структурните фондове и други инструменти да трябва да
компенсират това по време на преходния период. В този контекст призовавам за по-добра
съгласуваност и координация между всички политики.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    в писмена форма. – (LT) Гласувах в полза на резолюцията
на Европейския парламент относно прилагането на Директивата за услугите, влязла в сила
през 2006 г. Целта на директивата е да се отвори пазарът за доставчиците на услуги в
Европейския съюз, да се премахнат постепенно протекционистките ограничения спрямо
дейностите по предлагане на услуги в държавите-членки и да се прилага принципът на
свободно движение, който е в основата на общия пазар. С други думи, европейските
доставчици на услуги трябва да могат да предлагат труда си навсякъде в ЕС без бюрократични
пречки. Директивата обхваща различни услуги, чийто брутен вътрешен продукт възлиза
на 40% от БВП на ЕС. Очакваме прилагането й да донесе печалба до 140 млрд. евро и БВП
на ЕС да нарасне с 1,5%. За целта директивата трябва да се прилага правилно. За съжаление
установяваме, че не всички държави-членки са успели изцяло да я транспонират в
националното си законодателство до края на 2009 г. Съгласна съм, че създаването на
пунктовете за единен контакт е важен елемент от ефективното прилагане на директивата.

Целта на пунктовете за единен контакт е да предоставят необходимата информация и да
позволят осъществяване на всички процедури по електронен път и не само на националния
език. Според данни на Европейската комисия 22 държави-членки са създали пунктове за
единен контакт, но само 17 разполагат с портали за електронно управление и те се различават
значително в различните държави-членки. Трябва да се подчертае, че без добре
функциониращи пунктове за единен контакт потребителите няма да получават цялата
информация и това ще ни попречи да постигнем целите, заложени в директивата.

Alfredo Antoniozzi (PPE),    в писмена форма. – (IT) Потенциалните ползи от прилагането
на Директивата за услугите са безспорни. Дейностите, попадащи в обхвата на директивата,
съответстват на 40% от БВП и работните места в Европейския съюз. С правилното й прилагане
можем да отключим огромен икономически потенциал, с което да създадем работни места
и да допринесем за икономическото възстановяване. Качественото прилагане на директивата
от държавите-членки е също толкова важно, колкото и спазването на сроковете, определени
за целта.

В хода на преговорите преди приемането на директивата Парламентът вече показа, че може
да изиграе ключова роля. Затова считам, че Парламентът следва да осигури мониторинг на
процеса на прилагането на директивата от държавите-членки. Европейските доставчици на
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услуги трябва да могат да предлагат труда си в целия Европейски съюз, без да бъдат спъвани
от бюрократични пречки. Но по време на етапа на прилагане трябва да имаме предвид и
други аспекти по-специално административните разходи, които в момента тежат на
държавите-членки.

Съгласен съм с докладчика, че въведената от Съвета процедура на взаимна оценка води до
ненужна бюрократична тежест за администрацията в държавите-членки на национално,
регионално и местно равнище. Надявам се, че евентуалните предимства на тази процедура
ще бъдат оценени възможно най-скоро, иначе големите бюрократични разходи ще
продължат да съществуват.

Sophie Auconie (PPE),    в писмена форма. – (FR) Гласувах в полза на текста. Тук не става
въпрос за оценка на прилагането на Директивата за услугите, приета от Парламента през
2006 г., тъй като все още е твърде рано за това. Целта е да се подчертае значението както в
икономически, така и в социален план на отварянето на сектора на услугите в Европа
(обхванатите области представляват 40% от БВП на Европейския съюз и работните места,
а потенциалът за растеж ще бъде между 0,6 и 1,5% от БВП), както и основните елементи
от транспонирането на директивата. Първо, пунктовете за единен контакт. Тяхната цел е
да улеснят предоставянето на услуги в цяла Европа. На практика предприемачите, които
желаят да учредят стопанско дружество в чужбина или да предоставят трансгранични
услуги, следва да могат да използват пункт за единен контакт, който да обясни всички
формалности и процедури, които трябва да преминат. Пунктовете за единен контакт са от
ключово значение за успеха на Директивата за услугите. Второ, приложното поле на
директивата. Считам, че трябва да проведем истински политически дебат на европейско
равнище относно това какво имаме предвид под услуги от общ интерес и правилата, които
искаме да се прилагат за тях.

Zigmantas Balčytis (S&D),    в писмена форма. – (LT) Гласувах в подкрепа на документа.
Целта на Директивата за услугите е да улесни значително самостоятелно заетите лица и
малките и средните предприятия по отношение на упражняването на тяхната дейност,
разработването на нови сфери на стопанска дейност и набирането на нов персонал в други
държави-членки. Секторът на услугите, който съответства на 40% от БВП на ЕС, е от особено
значение за икономическия растеж и за борбата с безработицата. Директивата е съществена
стъпка напред към изграждането на единен пазар на услугите, който следва да предостави
възможност на предприятията, по-специално на малките и средните предприятия, да
предлагат по-добри услуги на конкурентни цени в рамките на целия вътрешен пазар и да
се отключи огромният икономически потенциал и потенциал за създаване на работни места
на европейския вътрешен пазар на услуги. За да могат доставчиците на услуги да се възползват
от предимствата на Директивата за услугите, пълното и навременно прилагане на
разпоредбите на директивата трябва да бъде гарантирано във всички държави-членки.
Считам, че Комисията трябва да следи отблизо прилагането на директивата в
държавите-членки и да представя редовни доклади за изпълнението, за да се премахнат все
още съществуващите пречки в сектора на услугите и да се отключи икономическият му
потенциал.

Regina Bastos (PPE),    в писмена форма. – (PT) Директивата за услугите, приета през
декември 2006 г., прилага на практика принципа на свободно движение с цел създаване
на общ пазар на услуги в Европейския съюз. Макар че беше приета през 2006 г., оценката
на прилагането й показа забавяне при транспонирането й в някои държави-членки поради
законодателни и технически причини, тъй като бяха необходими различни законодателни
инструменти за правилното й прилагане.
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Напълно функциониращият единен пазар на услуги е от съществено значение за
икономическото възстановяване на Европа, тъй като съответства на повече от 70% от
работните места и създаването на работни места в рамките на единния пазар. Печалбата на
равнище Европейски съюз може да достигне между 60 и 140 млрд. евро, което представлява
потенциален ръст от между 0,6 и 1,4% от БВП.

С оглед на горепосоченото подкрепих доклада относно прилагането на Директивата за
услугите, защото считам оценките на прилагането на директивите са важни, тъй като могат
да разкрият съществуващите недостатъци при прилагането и да позволят да ги отстраним.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    в писмена форма. – (FR) Прилагането на Директивата
за услугите е възможност по мое мнение да подчертаем нейните недостатъци, особено по
отношение на приложното й поле. В моето становище, от името на комисията по заетост,
споменах правната сигурност около услугите от общ интерес и категоричната необходимост
да се отчете специфичният им характер. Въпреки че сме единодушни относно необходимостта
от изясняване на понятията (стопански и нестопански услуги от общ интерес, социални
услуги), Парламентът все още е разделен по въпроса как да го постигнем. Аз посочих
необходимостта от ясна законодателна рамка с рамкова директива. Съжалявам, че това не
е включено в окончателния текст, но поздравявам г-жа Gebhardt, която успя да спомене
тези въпроси в своя доклад, от името на комисията по вътрешния пазар и защита на
потребителите, който се фокусира основно върху взаимното оценяване и пунктовете за
единен контакт. Параграф 45 споменава необходимостта от законодателна рамка на секторно
равнище и припомня ангажимента, поет от г-н Барние в последното му съобщение, да
представи предложения относно услугите от общ интерес през 2011 г. Затова очаквам тези
предложения и мерките, които могат най-накрая да дадат отговор на доставчиците на услуги,
на местните и регионални органи, но също така признават решаващия принос на услугите
за социалното и териториално сближаване.

Sergio Berlato (PPE),    в писмена форма. – (IT) Европейската Директива за услугите влезе
в сила през декември 2006 г. с амбициозната цел да се отвори пазарът за доставчиците на
услуги в Европейския съюз, да се премахнат постепенно протекционистките ограничения
спрямо дейностите по предлагане на услуги в държавите-членки и да се прилага принципът
на свободно движение на стоки и услуги в Съюза. Съгласно разпоредбите на директивата
европейските доставчици на услуги трябва да могат да предлагат труда си навсякъде в ЕС
без бюрократични пречки.

Докладът по собствена инициатива, който обсъждаме, изготвен от Парламента с цел да
следи и съпътства отблизо процеса на прилагане на директивата в националните правни
системи, прави оценка на свършената до момента работа от държавите-членки. В процеса
на прилагането на директивата беше забелязано забавяне, както и сериозни проблеми в
тълкуването по отношение на приложното поле.

Затова, за да защитим операторите на пазара, призовавам за спешно и недвусмислено
определяне на услугите, обхванати от директивата. И накрая, считам, че ефективното
прилагане на информационната система за вътрешния пазар, разширяването на нейните
функции и по-голямата цифровизация на пунктовете за единен контакт в Европа несъмнено
ще представляват огромно предимство за доставчиците на услуги и ще улеснят достъпа до
информация на малките и средните предприятия.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    в писмена форма. – (LT) Гласувах в подкрепа на доклада,
тъй като целта на Директивата за услугите е да се отвори пазарът за доставчиците на услуги
в Европейския съюз, да се премахнат постепенно протекционистките ограничения спрямо
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дейностите по предлагане на услуги в държавите-членки и да се прилага принципът на
свободно движение, който е в основата на общия пазар. Приложното поле на Директивата
за услугите обхваща по принцип всички търговски услуги, които се предлагат от доставчик
на услуги, установен в дадена държава-членка. Не са обхванати нестопанските услуги от
общ интерес, финансовите услуги, транспортните услуги, услугите на агенциите за временна
заетост, здравните услуги и социалните услуги в областта на полагането на грижи, услугите
за гледане на деца и жилищното строителство. Директивата не поставя под въпрос
осигуряването на услуги от общ интерес и в никакъв случай не подкопава основните услуги.
Необходимо е не само да се направи ясно разграничение между услугите, попадащи в
приложното поле на директивата, и услугите от общ интерес, но и да се осигури защитата
на услугите от общ икономически интерес чрез рамково законодателство.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    в писмена форма. – (RO) Директивата за услугите няма
да доведе по никакъв начин до дерегулиране или либерализация на сектора на услугите,
както твърдят някои спекулации. Нейната цел е да се осигури достъп до националните
пазари по такъв начин, че постепенно да се премахнат произволно поставените пречки и
правилата, които действат в държавите-членки, да бъдат подходящи и недискриминиращи.
Директивата изрично постановява, че нито трудовото право, нито правата на работниците
ще бъдат засегнати от законодателните разпоредби. Парламентът настоя за това, когато
представи становището си пред Съвета.

Член 16 гласи, че държавите-членки запазват възможността да налагат изисквания относно
осъществяването на дейност по предоставяне на услуга, когато това е оправдано по причини,
свързани с обществената политика, обществената сигурност, общественото здраве и
опазването на околната среда.

Прилагането на директивата е забавено в някои държави-членки, но това се дължи
по-специално на различното й тълкуване. Затова е важно приложното поле на директивата
да бъде ясно и прозрачно определено. Необходимо е не само да се направи ясно
разграничение между услугите, попадащи в приложното поле на директивата, и услугите
от общ интерес, но и да се осигури защитата на услугите от общ икономически интерес чрез
рамково законодателство.

Vito Bonsignore (PPE),    в писмена форма. – (IT) Целта на Директивата за услугите, влязла
в сила през декември 2006 г., е да се отвори пазарът за доставчиците на услуги в Европейския
съюз, като се премахнат всички протекционистки ограничения, произволно поставени
пречки и дискриминационни правила. Освен това Парламентът винаги е настоявал, че
директивата не трябва да се използва като претекст за опасно дерегулиране или
приватизиране на сектора.

Гласувах в полза на доклада, който правилно отбелязва (често неоправданите) закъснения
и спорове по прилагането на Директивата за услугите, която се отнася до сектор, който
съответства на около 40% от брутния вътрешен продукт (БВП) и работните места в ЕС. Друго
предимство на директивата е, че дава възможност на европейските предприятия – и особено
на малките и средните предприятия – да предоставят по-добри услуги на конкурентни цени.
Правилното и прозрачно транспониране на Директивата за услугите ще има положителния
ефект да отключи огромния икономически потенциал и потенциал за създаване на работни
места на вътрешния пазар, който според оценките съответства на 0,6-1,5% от БВП на ЕС –
нещо, от което Европейският съюз отчаяно се нуждае. Следователно пълното транспониране
на директивата в целия ЕС ще въведе аспекти на конкуренцията във вътрешния пазар, което
ще донесе ползи за гражданите и предприятията.
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Maria Da Graça Carvalho (PPE),    в писмена форма. – (PT) Директивата за услугите
представлява основен инструмент за постигане на растеж в Европейския съюз, тъй като
позволява на самостоятелно заетите лица и малките и средните предприятия (МСП)
по-специално да упражняват дейността си много по-лесно в други държави-членки, да
разработват нови сфери на стопанска дейност и да набират персонал там. Тези дейности
съответстват на 40% от БВП и работните места в Европейския съюз и съставляват сектор от
ключово значение за икономическия растеж и борбата срещу безработицата. Важно е да
се консолидира огромният потенциал за икономическо развитие и за създаване на работни
места на европейския вътрешен пазар на услуги, тъй като това е съществена стъпка напред
с оглед на изграждането на действителен единен пазар на услуги, който следва да предостави
възможност на предприятията, по-специално на МСП, да предлагат на гражданите
по-качествени услуги на конкурентни цени в рамките на целия вътрешен пазар. Надявам
се, че целите на директивата ще започнат да се постигат в близко бъдеще и че целият ЕС и
неговите региони ще се възползват, с което ще се допринесе за реално икономическо,
социално и териториално сближаване чрез създаването на достойни, устойчиви, качествени
работни места и подобряване на качеството и безопасността на предоставяните услуги.

Philippe de Villiers (EFD),    в писмена форма. – (FR) Парламентът гласува прилагането
на Директивата за услугите, оттеглянето на която беше обещано, още когато тя се наричаше
директивата Болкещайн. Европейският парламент сега решава дали тя е транспонирана
правилно в държавите-членки.

Секторът на услугите съответства на 40% от БВП на Европейския съюз и работните места
със значителни различия между държавите-членки. Директивата за услугите предлага
правни „аванси“ и стандартизация, която ще се постигне за сметка на френския народ и ще
понижи социалните стандарти.

Защитата на пазарите и работниците, създаващи богатството на нашата страна и нашия
континент, е задължителна, но Европейският съюз, както винаги, се противопоставя на тази
идея.

Edite Estrela (S&D),    в писмена форма. – (PT) Гласувах в подкрепа на доклада, тъй като
считам, че прилагането на Директивата за услугите от държавите-членки до момента е
частично и ограничено. Директивата е един от най-важните европейски закони с цел отваряне
на сектора на услугите за свободно движение в рамките на Европейския съюз, но все още
има да се извърви дълъг път. Необходимо е да се гарантира, че директивата, одобрена преди
повече от три години, се прилага правилно, особено по отношение на ефективното създаване
на „пунктовете за контакт“, които всеки гражданин, който желае да предлага услуги в друга
държава, може да използва, за да получи необходимата информация.

Diogo Feio (PPE),    в писмена форма. – (PT) Целта на Директива 2006/123/ЕО относно
услугите на вътрешния пазар е да се отвори пазарът за доставчиците на услуги в Европейския
съюз, да се премахнат постепенно протекционистките ограничения спрямо дейностите по
предлагане на услуги в държавите-членки и да се прилага принципът на свободно движение,
за да се постигне действителен вътрешен пазар на услугите. Секторът на услугите съответства
на 40% от БВП и работните места в Съюза и има огромен потенциал за растеж и създаване
на работни места, особено в малките и средните предприятия. Срокът за транспониране на
директивата беше до края на 2009 г., но някои държави-членки все още не я прилагат
правилно и ефективно.

Електронният портал с цялата необходима административна информация работи само в
22 държави, а процедурите могат да се осъществят по електронен път в едва 14 от тях.
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Необходимо е да се гарантира и следи за правилното прилагане на директивата от
държавите-членки с цел да се премахнат произволно поставените пречки и/или правилата,
които продължават да действат в държавите-членки, да бъдат подходящи и
недискриминиращи.

José Manuel Fernandes (PPE),    в писмена форма. – (PT) Проектът на резолюция касае
прилагането на Директива 2006/123/ЕО относно услугите на вътрешния пазар.

Принципът на свободно движение на лица и стоки на територията на Европейския съюз се
съдържа във всички договори с цел подкрепа за създаването на общия пазар.
Директива 2006/123/ЕО беше одобрена с цел да се премахне бюрокрацията, ограничаваща
сферата на услугите в държавите-членки.

Въпреки това се вижда, че не всички държави-членки прилагат директивата, тъй като считат,
че някои аспекти не са добре изяснени. Ето защо настоящата резолюция е от значение.

Приветствам създаването на бързо и ефективно средство за отговор на запитванията на
предприемачи и представители на работниците под формата на „пунктове за единен контакт“
и се надявам, че те няма да се свеждат само до електронен формат, но ще включват и
персонално внимание, защото знаем колко е важно то, когато сме в чужда държава.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    в писмена форма. – (PT) Гласувахме против доклада в
съответствие с всички наши позиции по скандалната директива Болкещайн и нейните
неприемливи цели за улесняване на либерализацията на услугите, включително обществените
услуги, в полза на интересите на икономически и финансови групи в Европейския съюз, на
цената на по-голяма безработица и по-ограничени услуги, предоставяни на съответните
потребители, както вече ясно личи в секторите, преминали по този път.

Докладът има за цел да окаже натиск върху държавите-членки, които не са напреднали
толкова бързо, колкото мнозинството в Европейския парламент би желало – за да се защитят
интересите на европейските икономически групи – с транспонирането на
Директива 2006/123/ЕО относно услугите във вътрешния пазар. Директивата влезе в сила
на 28 декември 2006 г. и има за цел, както се посочва в доклада, „да се отвори пазарът за
доставчиците на услуги в Европейския съюз, да се премахнат постепенно протекционистките
ограничения спрямо дейностите по предлагане на услуги в държавите-членки и да се прилага
принципът на свободно движение, който е в основата на общия пазар“.

Нужна беше обаче обективна оценка на последиците от либерализацията и последващата
приватизация на услугите, в някои случаи на основни обществени услуги, за да се върнем
към безкомпромисна защита на правата на хората и работниците.

Bruno Gollnisch (NI),    в писмена форма. – (FR) Директивата Болкещайн изостава със
сроковете, защото се твърди, че държавите-членки я прилагат бавно и неправилно. Вярно
е, че във Франция тя е само частично транспонирана в националното законодателство. И
има защо! За да избегне обществен дебат и следователно по-нататъшни протести,
правителството на г-н Саркози умишлено избра да не се прилага рамков закон, а да се
интегрират принципите на директивата във всички съответни текстове. Всъщност има само
един принцип: пълната и абсолютна свобода на установяване и свободното предоставяне
на услуги. Разделянето на законодателните изменения доведе до процес, в който липсва
прозрачност. Приложното поле все още не е ясно: някои социални услуги, които се
предполага, че са изключени, в действителност са обхванати от директивата. Изключенията
днес просто са оставени на заден план: на всеки три години Комисията може да предложи
отмяната им. Освен това по отношение на най-скандалната клауза в текста – на принципа
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на страна на произход, въпреки че беше официално заличена, тя се промъкна обратно,
благодарение на възможностите, които се откриват с директивата за командироването на
работници и регламента относно правото, прилагано по отношение на договорните
задължения.

Louis Grech (S&D),    в писмена форма.  –  (EN) Гласувах в полза на доклада, тъй като
секторът на услугите допринася за 70% от всички работни места и нетното създаване на
работни места в рамките на единния европейски пазар и представлява най-важният източник
на преки чуждестранни инвестиции. Директивата за услугите създава основната рамка за
по-висока степен на свободно движение на доставчиците на услуги, укрепва правата на
потребителите като получатели на услуги и подобрява достъпа до информация, съдействие
и прозрачност по отношение на доставчиците на услуги и техните услуги.

По тези причини правилното прилагане на Директивата за услугите следва да продължи да
бъде основен приоритет за Комисията. Поради това Комисията трябва да работи с
държавите-членки за по-нататъшно подобряване на административното сътрудничество
на механизми, които попадат в приложното поле на директивата, като се гарантира, че
държавите-членки ще въведат напълно функциониращи пунктове за единен контакт.

Освен това насърчавам Комисията заедно с държавите-членки да продължи да развива
единния пазар на услуги на основата на процеса на „взаимно оценяване“, заложен в
Директивата за услугите, за да получава актуална обратна информация от потребителите,
гражданите и предприятията по отношение на националните мерки за прилагане на
Директивата за услугите в съответните държави-членки, с което ще се гарантира, че
държавите-членки наистина разполагат с единен пазар.

Estelle Grelier (S&D),    в писмена форма. – (FR) Приетата през 2006 г. Директива за
услугите, която трябваше да бъде транспонирана в националното законодателство преди
28 декември 2009 г., продължава да повдига въпроси в държавите-членки и в местните
органи, пряко засегнати от нея. Парламентарният доклад по собствена инициатива на г-жа
Gebhardt, който предлага първоначална оценка на прилагането на директивата, посочва
някои от трудностите, по-специално несигурността при социалните услуги и услугите от
общ икономически интерес (кои са те, кои области са обхванати), както и липсата на
прозрачност в процеса на транспониране в някои държави-членки. Трябва да кажем, че
Франция се откроява с проблематичната липса на прозрачност и гъвкавост в прилагането
на директивата. Тя има десетки наредби и актове по прилагането, както и ограничително
тълкуване на изключенията, посочени в директивата, което поражда съмнения относно
бъдещето на някои услуги, като например грижите за деца и хора с увреждания. Сега
докладът по собствена инициатива, приет с преобладаващо мнозинство, е възможност да
подчертаем, че членовете на ЕП, и най-вече социалистите, ще продължим да следим
прилагането на настоящата директива и въздействието й върху обществените услуги.

Nathalie Griesbeck (ALDE),    в писмена форма. – (FR) Четири години след приемането
на Директивата за услугите тази седмица Европейският парламент се произнесе относно
прилагането на директивата в държавите-членки. Недостатъчната информация, застоят в
трансграничните услуги, ненужните административни ограничения и пр. са критиките,
изразени от Европейския парламент в доклада, който приехме и в полза на който гласувах.
Наистина държавите-членки трябва да постигнат напредък в прилагането на директивата
с цел подобряване и улесняване на предоставянето на трансгранични услуги. Освен това
искам да подчертая трудния въпрос за приложното поле на директивата, което изключва
редица области, като например нестопанските услуги от общ интерес и някои услуги

15-02-2011Разисквания на Европейския съюз -BG110



(социални услуги, грижи за деца, подпомагане на лица и т.н.), които се предоставят от
държавата чрез доставчици, получили мандат от нея. Две понятия – „нестопански услуги
от общ интерес“ и „мандат“ — не са ясно определени и/или се тълкуват различно в
държавите-членки. Това води до липса на правна яснота, за което дълбоко съжалявам.

Mathieu Grosch (PPE),    в писмена форма. – (DE) От основно значение за общия
европейски вътрешен пазар е държавите-членки да приложат Директивата за услугите бързо
и ефективно. Особено важно е за малките и средните предприятия, които желаят да предлагат
услугите си отвъд националните граници, да има пункт за единен контакт, който може да
им предостави важна информация и да разясни необходимите процедури.

Измина повече от година след крайния срок за държавите-членки да приложат Директивата
за услугите. Няма особен смисъл да продължаваме да обсъждаме множеството изменения.
Би било по-полезно да проучим процеса по прилагането по-внимателно. Някои
държави-членки вече са предприели необходимите мерки, но други като че ли са забравили
за документа, който са подписали. Затова трябва да гарантираме, че директивата ще бъде
приложена незабавно и правилно във всички 27 държави-членки, за да опростим процеса
на предоставяне на услуги в други страни възможно най-бързо.

Juozas Imbrasas (EFD),    в писмена форма. – (LT) Гласувах в подкрепа на резолюцията
на Европейския парламент относно прилагането на Директивата за услугите, която влезе в
сила през 2006 г. Целта на директивата е да се отвори пазарът за доставчиците на услуги в
Европейския съюз, да се премахнат постепенно протекционистките ограничения спрямо
дейностите по предлагане на услуги в държавите-членки и да се прилага принципът на
свободно движение, който е в основата на общия пазар. Целта на Директивата за услугите
е да се създаде достъп до пазарите в държавите-членки по такъв начин, че постепенно да се
премахнат произволно поставените пречки и правилата, които продължават да действат в
държавите-членки, да бъдат подходящи и недискриминиращи. Изрично беше постановено,
че нито трудовото право, нито правата на работниците ще бъдат засегнати от законопроекта
– нещо, на което Европейският парламент особено държи. Европейските доставчици на
услуги трябва да могат да предлагат труда си навсякъде в ЕС без бюрократични пречки.
Директивата обхваща различни услуги, чийто брутен вътрешен продукт (БВП) възлиза на
40% от БВП на ЕС. Съгласен съм, че създаването на пунктовете за единен контакт е съществена
част от ефективното прилагане на директивата.

Petru Constantin Luhan (PPE),    в писмена форма. – (RO) Директивата за услугите е
съществена стъпка напред с оглед на изграждането на действителен единен пазар на услугите,
който следва да предостави възможност на предприятията, по-специално на малките и
средните предприятия, да предлагат на гражданите по-добри услуги на конкурентни цени.
Подкрепих мнението на докладчика, че създаването на пунктовете за единен контакт е
ключов елемент за ефективното прилагане на директивата. Този инструмент може да бъде
съществено важен за малките и средните предприятия. Пунктовете за единен контакт трябва
да предоставят точна, изчерпателна и разбираема информация за формалностите,
административните процедури, трудовото право, действащите системи за данъчно облагане
в държавите членки, особено за ДДС, и т.н. Освен това предприемачите следва да бъдат
подпомагани при уреждането на необходимите административни процедури. Считам, че
след цялостното транспониране е от решаващо значение да се извърши подробна оценка
на въздействието на Директивата за услугите върху икономическата дейност, качествените
и количествените параметри на заетостта, социалната закрила, изпълнението на целите,
свързани с околната среда, и качеството на услугите, предоставяни на потребителите.
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David Martin (S&D),    в писмена форма.  –  (EN) Гласувах в подкрепа на резолюцията.
Директивата за услугите, приета през 2006 г., имаше за цел да хармонизира някои аспекти
на единния пазар, свързани с предоставянето на услуги. Пълното прилагане от
държавите-членки трябваше да бъде завършено до края на 2009 г. Призовавам
държавите-членки, които не са изпълнили задълженията си, да го направят незабавно.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    в писмена форма. – (FR) Единственият положителен
принос на текста е приканването на държавите-членки да „гарантират по-голяма
прозрачност“ при транспонирането на Директивата за услугите. Френското правителство
не си взима бележка. Освен това докладът на колегата социалдемократ потвърждава
неолибералния диктат на пагубната директива и дори стига дотам да призове към ред
държавите-членки, които „не са достатъчно амбициозни“ в прилагането й. Нещо повече,
залата признава, че не е в състояние да направи оценка на последствията от прилагането й.
Може би затова няма поименно гласуване. Имената на отговорните няма да бъдат известни.
Ще гласувам против.

Nuno Melo (PPE),    в писмена форма. – (PT) Директива 2006/123/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно услугите на вътрешния пазар има
за цел премахването на бариерите, които все още съществуват пред трансграничното
предоставяне на услуги. След известни трудности с транспонирането на директивата заради
съмнения от страна на някои държави-членки, насоките на процедурата, предназначена да
опрости координацията между държавите-членки по отношение на защитата на
потребителите, опазването на околната среда и общественото здраве и безопасност,
най-накрая ще бъдат приложени на практика във всички държави-членки и настоящият
доклад ще допринесе за още по-ефективно прилагане и подобряване на оперативната
съвместимост на заложените мерки. Затова гласувах по този начин.

Andreas Mölzer (NI),    в писмена форма. – (DE) ЕС предоставя широк спектър от
възможности за доставчиците на услуги. Стандартизираните регламенти на ЕС улесниха в
голяма степен работата в чужбина и на служителите се предлагат все повече стимули да
работят няколко години в чужбина. Въпреки това те често се сблъскват с национални закони
относно услугите, които не разбират и които често водят до проблеми и недоразумения.
Не гласувах в подкрепа на доклада, тъй като той не предоставя достатъчно информация за
разходите за пунктовете за единен контакт.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE),    в писмена форма. – (LT) С приемането на
Директивата за услугите се цели улесняване на предприятията да работят извън националните
им граници. Създадената система значително намали размера на административните пречки.
Въпреки това опитът показва, че все още има много бюрократични капани за малките
предприятия в някои държави-членки на Европейския съюз. Планираният принцип на
обслужване на едно гише не работи в много страни или не работи по подходящ начин, а в
някои случаи предприемачите все още трябва да получават безкрайните лицензи, които
трябва да бъдат проверявани от множество контролни органи. Пред подобни неудобства
са изправени не само местните предприемачи, но също и доставчиците на услуги, които
желаят да предоставят услуги в други държави-членки. Затова съм съгласна с текста на
доклада и призовавам държавите-членки на ЕС да продължат да улесняват стопанската
дейност и да гарантират свободното движение на услуги.

Alfredo Pallone (PPE),    в писмена форма. – (IT) Процесът на транспониране на
Директивата за услугите се основава на деликатна процедура, която цели да създаде
прозрачност и съгласуваност в системите на държавите-членки по отношение на резултатите
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от прилагането на самата директива, както и да оцени резултатите за вътрешния пазар след
транспонирането. Това е целта на доклада, който подкрепих в гласуването, предвид
необходимостта да се провери работата на държавите-членки. Насърчаването на
сближаването на разпоредбите чрез взаимно оценяване на ефективното им транспониране
не само ще улесни работата на държавите-членки (които толкова закъсняват, че в доклада
Парламентът посочва за необходимо да наблюдава тяхната работа), но и ще въведе определена
рамка за системата от пунктове за единен контакт, която ще гарантира потока от информация
към малките и средните предприятия. Искам само да отбележа, че нашата икономика е 75%
основана на услугите и че на световния пазар те със сигурност трябва да представляват
нашата силна страна. Считам, че по-голямата либерализация, което не означава липса на
правила, а само по-голяма конкуренция, е желателна за в бъдеще.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    в писмена форма. – (PT) Директивата за услугите е
насочена към пълното изграждане на вътрешния пазар на услугите, като същевременно се
гарантира високо качество и социално сближаване. Тя съставлява инструмент за растеж в
ЕС и нейното прилагане се интегрира в рамките на стратегията „Европа 2020“ и в Акта за
единния пазар. Транспонирането на Директивата за услугите е сериозно предизвикателство
за държавите-членки, публичните администрации и местните органи с оглед разпоредбите
на директивата по отношение правото на установяване и предоставянето на услуги, както
и поради въвеждането на обслужване на едно гише за подпомагане на доставчиците на
услуги, по-специално на малките и средните предприятия (МСП). Директивата предвижда
значителни улеснения в частност за самостоятелно заетите лица и за МСП по отношение
на упражняването на тяхната дейност, разработването на нови сфери на стопанска дейност
и също така набирането на нов персонал в други държави-членки. Гласувах в подкрепа на
документа, защото съм убедена, че тъй като информационната система за вътрешния пазар
и пунктовете за единен контакт изискват полагането на повече усилия за постигане на
административно сътрудничество между всички участващи органи, те ще доведат до
по-голяма оперативна съвместимост и създаването на мрежи на национално, регионално
и местно равнище в целия ЕС, сближавайки най-отдалечените региони до реален вътрешен
пазар.

Paulo Rangel (PPE),    в писмена форма. – (PT) Целта на Директива 2006/123/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно услугите във вътрешния
пазар (Директивата за услугите) е да се отвори пазарът за доставчиците на услуги в
Европейския съюз, да се премахнат постепенно протекционистките ограничения спрямо
дейностите по предлагане на услуги в държавите-членки и да се прилага принципът на
свободно движение, който е в основата на общия пазар. Директивата е важен инструмент
по пътя към изграждането на действителен единен пазар на услугите, който цели да
предостави възможност на предприятията, по-специално на малките и средните предприятия,
да предлагат на гражданите по-добри услуги на конкурентни цени на цялата територия на
ЕС, допринасяйки за насърчаването на икономическия просперитет и
конкурентоспособността, както и за създаването на работни места. Следователно е много
важно, както докладчикът правилно отбелязва, да се осигури задоволителното й
транспониране и прилагане от държавите-членки, които трябва да гарантират премахване
на бюрократичните пречки и достъп до съответната информация за предприемачите
по-специално чрез насърчаване на създаването на пунктове за единен контакт.

Evelyn Regner (S&D),    в писмена форма. – (DE) Гласувах в подкрепа на доклада относно
прилагане на Директивата за услугите, защото считам, че е много балансиран. Той се
съсредоточава върху оценка на практическите трудности и прави конкретни предложения
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за решаването им. В моята страна Директивата за услугите не е въведена в националното
законодателство. Считам, че е от съществено значение директивата да бъде приложена и да
бъде съпътствана от мерки за предотвратяване на появата на евтин труд и социален дъмпинг.
Според мен е важно също така докладът относно прилагане на Директивата за услугите да
подчертае областите, които са съзнателно пропуснати, като например социалните и здравните
услуги. Директивата трябва да се спазва до последната точка по време на процеса на
прилагане.

Frédérique Ries (ALDE),    в писмена форма. – (FR) Близо четири години и половина след
приемането на прословутата Директивата за услугите, известна като директивата Болкещайн,
този важен въпрос, който обхваща широк спектър от дейности, съответстващи на около
40% от БВП на ЕС и работните места, отново е в дневния ред на Европейския парламент. За
щастие нещата вече се поуспокоиха и левите партии като че ли се отказаха от догматичното
си позьорство по отношение на Директивата за услугите, чиято цел, важно е да се отбележи,
е да се премахнат ненужните и ограничителни пречки пред предоставянето на услуги в
рамките на Европейския съюз. Трябва да се каже, че докладът Gebhardt, който гласувахме
днес, не се съсредоточава толкова върху съдържанието на директивата, колкото върху
оценката на усилията на държавите-членки да я транспонират.

Транспонирането е в съответствие с директивата, тъй като държавите-членки бяха задължени
да опростят своите административни процедури и да създадат „пунктове за единен контакт“
до края на 2009 г., така че предприятията да могат да изпълняват формалностите по-лесно
по електронен път. Най-малкото можем да кажем, че все още има работа в много
държави-членки за укрепване на единния пазар и за улесняване на ежедневната дейност
на МСП, само 8% от които работят извън националните граници.

Crescenzio Rivellini (PPE),    в писмена форма. – (IT) Днес в залата гласувахме доклада
относно прилагане на Директивата за услугите. Целта на директивата е да се отвори пазарът
за доставчиците на услуги в Европейския съюз, да се премахнат постепенно
протекционистките ограничения спрямо дейностите по предлагане на услуги в
държавите-членки и да се прилага принципът на свободно движение, който е в основата
на общия пазар. Накратко казано, европейските доставчици на услуги следва да могат да
предлагат труда си навсякъде в ЕС без бюрократични пречки.

Докладът по собствена инициатива на г-жа Gebhardt ни дава възможност да направим
оценка на прилагането на Директивата за услугите, тази изключително важна директива,
която влезе в сила през декември 2006 г., а тригодишният срок за прилагането й изтече на
28 декември 2009 г. Оценката на докладчика наистина показва, че някои държави-членки
все още не са приели цялото хоризонтално законодателство, необходимо за правилното
прилагане на директивата, и затова са нужни още усилия да се въведат всички механизми,
предвидени в Директивата за услугите.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    в писмена форма.  –  (EN) Гласувахме против текста,
защото по отношение на услугите от общ интерес докладът счита, че мнозинството
държави-членки не са срещнали значителни проблеми. Въпреки че тази формулировка
смекчава до известна степен първоначалното предложение на докладчика в сянка от
групата PPE (Handzlik, Полша), според което не е имало никакви проблеми, все пак се
пренебрегва несигурността, създадена от директивата по отношение по-специално на
включването или изключването на социалните услуги от приложното поле.

Освен това докладът има ентусиазирани очаквания по отношение на въздействието върху
заетостта, а няма никаква оценка на въздействието от Комисията, като някои национални
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оценки показват много ниско количествено въздействие върху създаването на работни места,
няма оценка на въздействието по отношение на загубата на работни места, няма нищо по
отношение на въздействието върху качеството на работните места, да не говорим за натиска
върху равнището на трудовите стандарти, породен от практиката на Съда на Европейския
съюз след приемането на директивата.

Licia Ronzulli (PPE),    в писмена форма. – (IT) Гласувах в подкрепа на резолюцията, тъй
като считам, че пълното осъществяване на динамичен пазар на услуги е един от основните
приоритети за Европейския съюз. Въпреки значителния напредък, постигнат от единния
пазар, понастоящем услугите са само една пета от общия обем на търговията в Европа и едва
8% от малките и средните предприятия работят в държави-членки, различни от техните
собствени. Цифрите, посочени в съобщението относно единния пазар, прието от Комисията
през октомври миналата година, са съвсем ясни: с либерализирането на услугите ще имаме
4% растеж на брутния вътрешен продукт (БВП) през следващите 10 години. Тази цел може
да се постигне само с разработването и прилагането на общи правила.

По време на кризата трябва да развием съществуващия потенциал за растеж, като помогнем
на предприятията да растат, да създават нововъведения и повече работни места. Само по
този начин ще успеем да предложим по-добри и по-конкурентни услуги и на потребителите,
и на предприятията. Единният пазар на услуги трябва да бъде средство за възстановяване
на икономическия растеж, за повторно спечелване на доверието на потребителите и за
гарантиране на надеждни продукти за всички.

Czesław Adam Siekierski (PPE),    в писмена форма. – (PL) Все още съществуват редица
ограничения за услугите на вътрешния пазар, така че това е важен доклад, защото анализира
прилагането на решенията, които са приети. Директивата за услугите е насочена към
постигане на пълно осъществяване на единния вътрешен пазар на услуги. Тя цели също така
да улесни значително малките и средните предприятия в започването и разширяването на
дейността им. Това ще насърчи създаването на нови работни места и ще помогне в борбата
с безработицата. Гражданите ще получават по-качествени услуги на по-конкурентни цени
и сигурността в сектора ще се повиши.

Ще бъде от жизненоважно значение обаче да се направи оценка на въздействието на
директивата след пълното й прилагане от държавите-членки. Европейският парламент, като
един от ключовите участници в проекта, следва да играе главна роля в наблюдението на
процеса. Бързото и правилно прилагане на директивата е ключово условие за постигане на
целите на политиката на сближаване и регионалната политика и може да ни помогне за
постигане на целите на стратегията „Европа 2020“, като премахне умората на единния пазар,
видима в сектора на услугите.

Bart Staes (Verts/ALE),    в писмена форма.  –  (NL) През 2006 г. беше въведена
либерализация на пазара на услуги. Тогава групата на Зелените/Европейски свободен алианс
гласува против Директивата за услугите, тъй като тя имаше много недостатъци и не
гарантираше правната сигурност. Докладът, който ще гласуваме днес, се спира на
трудностите, които срещнахме при прилагането на Директивата за услугите. Макар да
съдържа някои добри елементи като призива за редовен преглед и проучване на
дългосрочните ефекти, той съдържа и елементи, с които не съм съгласен, например
твърдението, че държавите-членки не са имали значителни трудности в процеса на прилагане.
Това не е вярно, защото все още не е ясно дали някои социални услуги са обхванати от
директивата, или не. Докладът е твърде оптимистично настроен за възможността да се
създават работни места.
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Не е правено проучване на броя на създадените работни места, нито на загубените работни
места, на качеството на наличните работните места, да не говорим за засиления натиск върху
условията на труд вследствие на решенията на Съда на Европейския съюз. Освен това в
доклада не се споменава нито дума за правната несигурност, която ще възникне в резултат
от факта, че няма ясна алтернатива на принципа на страна на произход. Зелените поискахме
преразглеждане на забраната за държавите-членки да налагат допълнителни изисквания
към доставчиците на услуги, но искането беше отхвърлено. Гласувах против документа.

Catherine Stihler (S&D),    в писмена форма.  –  (EN) Подкрепих доклада относно
прилагане на Директивата за услугите 2006/123/ЕО. Важно е социалните права и трудовото
законодателство да се спазват, докато вътрешният пазар се подобрява за услугите, от което
ще се възползват и търговците, и потребителите.

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE),    в писмена форма.  –  (EN) Твърдо
одобрявам доклада Gebhardt. Срокът за прилагане на Директивата за услугите изтече преди
една година и приветствам факта, че Парламентът насочва вниманието към напредъка на
държавите-членки. Секторът на услугите съответства на голям дял от БВП на ЕС, но
трансграничната търговия на услуги все още изостава сериозно от търговията със стоки.
Настоящият доклад показва, че прилагането е непълно и че не всички ползи от директивата
са извлечени от гражданите. Пунктовете за единен контакт във всяка държава-членка, които
информират доставчиците на услуги за правата и възможностите в други държави-членки,
са важна разпоредба на директивата. Според мен ключовият въпрос, повдигнат в доклада,
е недостатъчното използване на пунктовете за единен контакт. Твърдо подкрепям
предложението за ефективна информационна кампания. Комисията следва да задели средства
за рекламна кампания. Подчертавам и ролята на органите в държавите-членки, които
разполагат с необходимите контакти и опит, за да гарантират, че кампанията е добре
насочена. Ако това не бъде направено, усилията на Съюза за насърчаване на трансграничната
търговия на услуги ще бъдат напразни.

Georgios Toussas (GUE/NGL),    в писмена форма. – (EL) Прилагането на безплодния
антитрудов закон за „либерализацията“ на услугите, известен като директивата Болкещайн,
насърчава широки реакционни промени за сметка на работещите и обикновените хора.
Отварянето на пазарите на услугите, които съответстват на 40% от БВП и работните места
в ЕС, включва премахване на колективните трудови договори, удар по заплатите, трудовите,
социалните и други права, спечелени от работниците, и разпродажба на стратегически
обществени сектори на икономиката, които са собственост на хората. Европейският
парламент призова в предложението си за резолюция относно услугите ЕС и буржоазните
правителства в държавите-членки да ускорят капиталистическото преструктуриране, така
че директивата за „либерализация“ на услугите да може да бъде приложена изцяло на
основата на неотдавнашното съобщение на Комисията, озаглавено „Към акт за единния
пазар“, като целта е да се направят допълнителни драстични съкращения на работната ръка
и да се даде възможност на монополите да навлязат на нови, печеливши сектори за капитала.
Създаването на пунктове за единен контакт за предприятията, предоставящи услуги във
всички държави-членки, е претекст за ускоряване на прилагането на антитрудовата
директива, ратификацията на която предизвика буря от протести на работниците във всички
държави-членки. Гръцката Комунистическа партия гласува против предложението за
резолюция относно прилагане на Директивата за услугите.

Derek Vaughan (S&D),    в писмена форма.  –  (EN) Напълно подкрепям доклада на
Evelyne Gebhardt относно прилагане на Директивата за услугите. Дейностите, попадащи
в обхвата на директивата, приета през 2006 г., съответстват на 40% от БВП и работните
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места на ЕС. Но различните методи на държавите-членки за прилагане попречиха на сектора
на услугите да се възползва напълно от директивата. Предоставянето на възможност на
доставчиците на услуги да работят извън собствената си страна е неразделна част от единния
пазар на ЕС и намаляването на бюрокрацията на национално равнище може да позволи на
директивата да даде своя принос за икономическия растеж и работните места в ЕС. Според
доклада всяка държава-членка трябва да гарантира разпространение на повече информация
за предприятията, които желаят да предоставят услуги зад граница. Разпространяването на
информация чрез пунктове за единен контакт ще позволи на сектора на услугите да се
възползва от трансграничната търговия. Осигуряването на личен, освен на електронен
контакт също е от основно значение да се гарантира, че потребителите получават цялата
необходима информация и че въпросите получават отговор. Докладът също така предлага
включването на услуги, които са изключени от първоначалната директива от 2006 г.:
здравеопазване, транспорт и социални услуги. Това допълнително ще разшири обхвата на
директивата и ще донесе ползи за повече работници в сектора на услугите.

Angelika Werthmann (NI),    в писмена форма. – (DE) В ЕС секторът на услугите съответства
на около 70% от БВП. В някои държави като Австрия, откъдето съм и аз, този сектор е
двигател на икономическия растеж. Целта на директивата е да се премахнат необоснованите
пречки пред предоставянето на трансгранични услуги. Малките и средните предприятия
по-специално често се сблъскват с бюрократични пречки и дискриминация, които им пречат
да се възползват напълно от общия вътрешен пазар. Директивата взема под внимание
специфичните социални условия в отделните държави-членки. Укрепването на
възможностите за контрол в приемащата страна представлява важна стъпка напред. Но
трябва да въведем бързо механизъм за налагане на ефективни санкции на чуждестранни
доставчици на услуги, които нарушават закона. Гласувах в подкрепа на доклада на г-жа
Gebhardt, защото се надявам, че прилагането на Директивата за услугите ще предостави
нов стимул за пазара на труда.

Доклад: Antonio Cancian (A7-0020/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    в писмена форма. – (PT) Одобрявам този доклад, тъй като
вярвам, че е задоволителен и балансиран компромис, който успява да гарантира правата на
пътниците, без същевременно да налага тежко бреме върху превозвачите, много от които
са малки и средни предприятия.

Ето защо това е успех за Парламента, който успя да промени обхвата от 500 км, подкрепян
от Съвета, на 250 км, а също и по отношение на правата на пътниците, които засягат в
частност лицата с намалена подвижност. Следните моменти също трябва да бъдат откроени:
гаранция за настаняване в случай на отмяна, право на незабавна помощ в случай на
произшествие, право на обезщетение в случай на отмяна и електронно предоставяне на
актуална информация на пътниците.

Marta Andreasen (EFD),    в писмена форма. – (EN) Бяхме против това законодателство
с мотивите, че е сигурно следното:

1. допълнителните разходи, направени за допълнителни права, ще доведат до трайно
по-високи разходи за билети във всички области за всички пътници;

2. автобусните маршрути с твърде малка или никаква печалба, при които няма поле за
повишаване на цените на билетите, ще бъдат отменени напълно и няма да се предоставя
никаква услуга.
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ЕС не следва да има правото да създава закони за Обединеното кралство. Защитаваме правото
на Обединеното кралство като суверенна държава да се самоуправлява и да прави своите
собствени закони, като законите за транспорта и околната среда не правят изключение.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    в писмена форма. – (LT) Гласувах в подкрепа на тази
резолюция, в която Европейският парламент изразява своята позиция за защитаването на
правата на пътниците. Наредбата се прилага за редовни превози в рамките на
държавите-членки и между тях, при които разстоянието по разписание е не повече от
250 км. Говорим за правата на автобусните пътници, когато дадена автобусна услуга е
отменена или забавена с повече от 120 минути. Тогава на пътниците трябва веднага да се
предоставя възможност за избор между продължаване на пътуването или пренасочване до
крайното местоназначение без допълнително заплащане, или възстановяване на цената на
билета. Ако превозвачът не успее да предложи този избор, пътниците имат право на
обезщетение в допълнение към възстановяването на цената на билета. В случай на отмяна
или закъснение също така е важно на пътниците да бъде предоставена цялата необходима
информация. Освен това трябва да се предлага помощ, когато пътуване на повече от три
часа се отменя или заминаването се забавя за повече от 90 минути.

В такива случаи трябва да се предлагат храна или напитки, както и настаняване в хотел за
максимален срок от две нощувки. Въпреки това задължението за предоставяне на настаняване
не се прилага, ако отмяната или закъснението се дължи на тежки климатични условия или
големи природни бедствия. Като се имат предвид трудностите, преживени от пътниците
през тази зима, когато те не можеха да стигнат до местоназначението си поради климатични
условия и даже трябваше да прекарат няколко нощи по гарите, тяхното право на настаняване
трябва да бъде гарантирано.

Elena Oana Antonescu (PPE),    в писмена форма. – (RO) В Европейския съюз повече от
70 милиона европейци пътуват с автобус всяка година. Твърдата позиция, приета от
Европейския парламент за правата на пътниците, пътуващи с автобуси, означава, че от сега
нататък транспортните оператори ще предоставят информация, помощ и обезщетения в
целия ЕС, за да се съобразят с правата на пътниците. Независимо от транспортните средства,
които използват, европейците сега се радват на защита на ниво ЕС. Подкрепям този доклад,
който регулира дублирането на места в автобусите или заминавания, забавени с повече от
два часа за пътувания, по-дълги от 250 километра, както и отмяната на пътувания. Освен
това считам, че политиката на недискриминация спрямо хората с намалена подвижност е
отразена в набор от основни права във връзка с предоставянето на помощ по автобусните
спирки, включително и безплатен транспорт за конкретно оборудване като инвалидни
колички. Гласувах за този доклад, който подкрепя правата на лицата с увреждания и
намалена подвижност, като например недискриминационен достъп до транспорт и право
на обезщетение за загуба или повреда на инвалидни колички или друго оборудване за
подпомагане на двигателната способност.

Liam Aylward (ALDE),    в писмена форма. – (GA) Лицата с увреждания трябва да имат
достъп до транспортна система и правата на лицата с намалена подвижност трябва да бъдат
защитени по отношение на получаване на помощ на спирки и терминали. Макар че съм
съгласен, че пътниците имат право да получават по-добра информация и помощ от органи
и на терминалите в рамките на ЕС, важно е да не се създава ненужно бреме за малките,
местни или доброволчески организации, които работят в селски райони – това е нещо,
което би оказало натиск върху тях за намаляване на предоставяните от тях услуги.
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Често автобусните услуги, предоставяни от вътрешни или доброволчески организации, са
услуги, необходими за местните и селските общности. По-високите цени и ограничаването
на броя на наличните маршрути ще бъде резултатът от допълнителните разходи, препоръчани
в доклада, и някои организации вероятно ще бъдат принудени да прекратят дейността си.
Прекомерното регламентиране ще постави огромна тежест върху тези организации, някои
от които вече са притиснати, и резултатът ще бъде ограничена услуга за населението в
селските райони. Транспортна система, която работи добре на местно ниво, е по-добра,
отколкото услуга, която е прекратена поради прекомерно регламентиране.

Zigmantas Balčytis (S&D),    в писмена форма.  –  (LT) Гласувах в подкрепа на този важен
документ. С ръста в транспортния сектор и повишаването на мобилността на гражданите
на ЕС е необходимо да се установят права на общностно равнище за защита на пътниците
и да се осигури равнопоставеност между превозвачите от различните държави-членки.
Пътниците във въздушния транспорт отдавна имат много права, а преди две години на
пътниците в железопътния и въздушния транспорт бяха дадени същите права и беше
гарантирано високо ниво на защита. Подобни права трябва също така да бъдат гарантирани
и за автобусните пътници, а възможностите за пътуване на лицата с намалена подвижност
трябва да се подобрят. Считам, че след продължителни и сложни преговори е възможно да
се постигне наистина добро и балансирано споразумение със Съвета, което напълно да
защитава правата на пътниците, без да налага тежест на превозвачите, повечето от които са
малки и средни предприятия. Отсега нататък автобусните пътници ще имат право на
обезщетение, ако пътуването бъде отменено, забавено или отложено, а въпросът за повреден
или изгубен багаж също беше разгледан и бяха определени ясни правила относно правата
на обезщетение в случай на произшествие.

Gerard Batten и Nigel Farage (EFD),    в писмена форма. – (EN) Бяхме против това
законодателство с мотивите, че е сигурно следното:

1. допълнителните разходи, направени за допълнителни права, ще доведат до трайно
по-високи разходи за билети във всички области за всички пътници;

2. автобусните маршрути с твърде малка или никаква печалба, при които няма поле за
повишаване на цените на билетите, ще бъдат отменени напълно и няма да се предоставя
никаква услуга.

ЕС не следва да има правото да създава закони за Обединеното кралство. Защитаваме правото
на Обединеното кралство като суверенна държава да се самоуправлява и да прави своите
собствени закони, като законите за транспорта и околната среда не правят изключение.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    в писмена форма. – (FR) Привеждането на правата на
автобусните пътници в съответствие с тези на пътниците в железопътния и въздушния
транспорт, разбира се, е отлично намерение. Въпреки това се въздържах, защото според мен
текстът не отива достатъчно далеч.

Всъщност ограничаването до 250 километра на прага за обезщетение в случай на сериозен
проблем означава фактическо изключване на три държави от Европейския съюз. А можеше
лесно да се въведе един прост механизъм за дерогация за тези държави. По-общо казано,
пътниците в автобусния транспорт са като цяло по-бедни. Тъй като мобилността е въпрос,
който често се повдига, щеше да е добре нашият сигнал към тях да се отнася за пътувания,
много по-кратки от 250 километра.

Mara Bizzotto (EFD),    в писмена форма. – (IT) По отношение на коментирания текст
мога единствено да подкрепя доклада на г-н Cancian, тъй като в центъра на
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институционалното разискване ние не само се стремим да създадем общ орган за гарантиране
на правата на пътниците в автобусния транспорт, но също така да отдадем необходимото
внимание на изискванията за мобилност на инвалидите и лицата с увреждания. По тази
причина дружествата за автобусен превоз се призовават да бъдат оборудвани и обучени да
предоставят едно минимално равнище на помощ на лицата с увреждания и лицата с намалена
подвижност, стига пътникът да информира фирмата за своите нужди не по-малко от 36 часа
преди заминаването. Ето защо постигнатият компромис установява общи минимални
стандарти в полза на пътниците, без да натоварва с прекомерни тежести превозвачите, които
са предимно малки и средни предприятия.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    в писмена форма. – (RO) Въз основа на резултатите от
гласуването във вторник Европейският парламент успешно добави липсващото парче към
законодателството за правата на европейските пътници, което ще се прилага във всички
области от пролетта на 2013 г.

Преговорите бяха трудни. Въпреки това те ще обхванат всички национални и трансгранични
услуги за автомобилен транспорт на разстояния над 250 км. Нормите за автомобилния
транспорт трябва да бъдат стандартизирани в момент, когато европейските граждани
използват все по-често този вид транспорт, тъй като предлага по-евтин и по-удобен вариант
за къси разстояния, които не се обслужват от въздушен транспорт. В контекста на
европейския трафик е съвсем естествено, че в сектора на автомобилния транспорт има
правила за обезщетения, подобни на прилаганите във въздушния транспорт, които отдавна
бяха стандартизирани.

В твърде много случаи автомобилните превозвачи прилагат правилото да използват
собствената си преценка, особено в държави, които наскоро станаха членки. Въпреки това,
като им се търси отговорност, може само да се помогне за подобряване на предлаганите
услуги. Всеки пътник, независимо дали пътува по въздух или по шосе, трябва да бъде запознат
с правата си, особено в ситуации, в които плаща за дадена услуга, а понякога получава нещо
съвсем различно. Надявам се, че няма да са много държавите, които ще поискат временно
освобождаване от тези регламенти, и че те ще бъдат приложени навсякъде от 2013 г.

Vito Bonsignore (PPE),    в писмена форма. – (IT) Бих искал да поздравя г-н Cancian за
неговата отлична работа, благодарение на която бяхме в състояние да постигнем
задоволителен и добре балансиран компромис. И наистина в резултат на този доклад от
този ден нататък правата на пътниците в автобусния транспорт – единствените, които не
са специално защитени на европейско ниво, също ще бъдат гарантирани. Ето защо гласувах
в подкрепа на този документ, в който също оценявам вниманието, отдадено на автомобилните
фирми, които работят в сектора.

Всъщност постигнатите споразумения успяха да избегнат създаването на прекомерни тежести
за превозвачите, които често са семейни предприятия и със скромни размери. В същото
време мисля, че е важно Европейският съюз да приеме специален регламент, който скоро
да доведе до една харта за правата на пътниците, съсредоточена по-специално върху нуждите
на лицата с увреждания и на лицата с намалена подвижност.

Jan Březina (PPE),    в писмена форма. – (CS) Смятам одобрения текст на регламента за
балансиран компромис, осигуряващ правата на пътниците, без в същото време да
представлява прекомерна административна тежест за транспортните оператори, повечето
от които са малки и средни предприятия. Считам, че е успех, че Европейският парламент –
против волята на Съвета, разшири обхвата на регламента за всички редовни вътрешни и
трансгранични транспортни услуги на разстояния от 250 км или повече, докато Съветът
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предлагаше минимално разстояние от 500 км. Приветствам факта, че в случай на отмяна,
забавяне с повече от 120 минути или дублиране на резервации пътниците – в допълнение
към правото да продължат пътуването си или да изберат друг маршрут до тяхното
местоназначение или възстановяване на цената на билета – ще имат право на обезщетение
в размер на 50% от цената на билета. С оглед на факта, че регламентът за правата на
автобусните пътници е свързан с регламента относно правата на пътниците в железниците,
аз не съм доволен, че, за разлика от автобусните пътници, пътниците в железниците в много
страни от ЕС трябва да изчакат правата им да бъдат прилагани, особено по отношение на
правото на възстановяване на една четвърт до половината от цената на билета, когато има
закъснение от повече от един час.

Чешкото министерство на транспорта също се възползва от възможността да отложи
изпълнението на това европейско законодателство с пет години. Причината, която изтъкна
за това, беше сравнително широката строителна дейност на чешката железопътна мрежа,
която причинява закъснения на влаковете. В крайна сметка това означава въвеждане на
система с двоен стандарт, която лишава от предимства една група от пътници в сравнение
с друга.

David Campbell Bannerman (ECR),    в писмена форма. – (EN) Бяхме против това
законодателство с мотивите, че е сигурно следното:

1. допълнителните разходи, направени за допълнителни права, ще доведат до трайно
по-високи разходи за билети във всички области за всички пътници;

2. автобусните маршрути с твърде малка или никаква печалба, при които няма поле за
повишаване на цените на билетите, ще бъдат отменени напълно и няма да се предоставя
никаква услуга.

ЕС не следва да има правото да създава закони за Обединеното кралство. Защитаваме правото
на Обединеното кралство като суверенна държава да се самоуправлява и да прави своите
собствени закони, като законите за транспорта и околната среда не правят изключение.

Carlos Coelho (PPE),    в писмена форма. – (PT) Като се има предвид, че транспортният
сектор непрекъснато се разширява, вече е наложително да се гарантира, че правата за защита
на пътниците, сравними с тези при други видове транспорт, ще се прилагат за автобусния
транспорт на цялата територия на ЕС, който бележи растеж над 5% и годишен обем от
72,8 милиона пътници. Също така е важно да се гарантира, че ще има равнопоставеност по
отношение на конкуренцията между транспортните предприятия в различни
държави-членки и между различните видове транспорт. Ето защо считам за важно, че беше
възможно да се постигне съгласие след почти две години преговори, което да позволи на
този тип пътници да се възползват от целия набор от права, особено по отношение на помощ
в случай на аварии, закъснения, отменяния, възстановяване на суми и т.н., като в същото
време също толкова специално внимание се отдава на правата на лицата с увреждания и
намалена подвижност. Подкрепям този компромис, защото считам, че е доста задоволителен
и балансиран, тъй като успява да гарантира правата на пътниците, без същевременно да
налага тежко бреме върху превозвачите, които в повечето случаи са малки и средни
предприятия.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    в писмена форма. – (RO) Смятам, че е добър знак това,
че окончателният текст може да се разглежда като много правилен и добре балансиран
компромис, тъй като успява да осигури правата на пътниците, без в същото време да налага
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прекомерно ограничителни мерки за превозвачите, повечето от които са малки и средни
предприятия.

Anne Delvaux (PPE),    в писмена форма. – (FR) През декември 2008 г. Комисията
представи предложение за регламент относно правата на пътниците в автобусния транспорт.
Основната цел на това предложение е да се въведат общи разпоредби по отношение на тези
права. Това вече е направено и съм доволна, че пътниците, пътуващи на поне 250 км с
автобус, ще имат същите валидни в целия ЕС права на информация, помощ и обезщетение
в случай на отмяна, дублиране на места или закъснение от два часа или повече.

Пътниците трябва да могат да избират дали да им се възстанови цената на билета или да
продължат пътуването си при същите условия и без допълнително заплащане. Ако
възстановяването е единственият възможен избор, ще трябва да бъде платено обезщетение
в размер на 50% от цената на билета. Освен това пътниците ще имат право и на обезщетение,
ако багажът им е бил изгубен или повреден.

Lena Ek, Marit Paulsen, Olle Schmidt и Cecilia Wikström (ALDE),    в писмена форма.
–  (SV) Европейският парламент гласува тази седмица доклад, който има за цел да се
гарантират права за пътниците в автобусния транспорт на европейско равнище. Компромисът
със Съвета е стъпка в правилната посока, но за съжаление обхватът на регламента е ограничен
и затова ние избираме да се въздържим при гласуването.

Считаме, че представлява проблем три държави-членки – Люксембург, Малта и Кипър, да
бъдат изключени от споразумението, тъй като това значително отслабва цялостната защита
на пътниците в Европа. Също така считаме, че разстоянието от 250 км е твърде дълго, за да
бъде използвано като основа за законодателството на ЕС, тъй като то на практика означава,
че пътниците в автобусния транспорт, пътуващи от Люксембург до Страсбург или от Малмьо
за Ваксьо, няма да бъдат защитени от законодателството. Това е жалко.

Също така сме против клаузата за форсмажорни обстоятелства, която ограничава
отговорността на превозвачите в случай на отмяна или закъснение, ако са причинени от
тежки метеорологични условия или големи природни бедствия. Считаме, че това създава
тревожен прецедент за предстоящото преразглеждане на регламента относно правата на
пътниците във въздушния транспорт.

Въпреки това приветстваме подобряването на правата на лицата с увреждания, което се
предвижда в настоящото споразумение, и допълнителната помощ, която тези хора ще
получават.

Edite Estrela (S&D),    в писмена форма. – (PT) Гласувах в подкрепа на този доклад за
правата на пътниците в автобусния транспорт, тъй като им се дават права, сравними с тези
на пътниците в други видове транспорт. Новият регламент включва важни разпоредби
конкретно по отношение на правата на лицата с увреждания и лицата с намалена
подвижност, както и за правата на пътниците в случай на отмяна или закъснение.

Diogo Feio (PPE),    в писмена форма. – (PT) Каквито и транспортни средства да се
използват, пътниците имат право да получават качествени и безопасни услуги, поради което
смятам за положително намерението да се въведат хармонизирани правила относно правата
на пътниците в автобусния транспорт на цялата територия на ЕС. Освен това смятам, че
правата на пътниците следва по същество да бъдат еднакви независимо от използвания вид
транспорт, освен в случаите, когато това би било несъвместимо с характеристиките на
съответните транспортни средства На последно място, бих искал да поздравя г-жа
Kratsa-Tsagaropoulou, докладчика, г-н Simpson, и всички останали, които участваха в
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преговорите в Помирителния комитет, за свършената работа и за постигнатото споразумение
по отношение на окончателния вариант на този регламент.

José Manuel Fernandes (PPE),    в писмена форма. – (PT) Този доклад се отнася до
съвместния текст, одобрен от Помирителния комитет, на регламент на Европейския
парламент и на Съвета по отношение на основните права на пътниците, които ползват
автобусен транспорт.

Първо, бих искал да поздравя Помирителния комитет за свършената работа и за постигнатия
консенсус. От трите права, които бяха предложени първоначално от Съвета, всъщност стана
възможно да стигнем до 12, сред които бих откроил правилата за отчетност, обезщетение,
съдействие, алтернативен транспорт и специално внимание за пътници с увреждания или
намалена подвижност.

Ето защо приветствам тази допълнителна стъпка, предприета от Европейския съюз, за която
съм сигурен, че ще увеличи броя на пътниците, използващи автобусен транспорт, поради
усещането за безопасност и комфорт, което ще създаде, а това ще допринесе значително за
намаляване на емисиите на въглероден диоксид.

João Ferreira (GUE/NGL),    в писмена форма. – (PT) Споразумението относно правата на
пътниците в автобусния транспорт, което беше постигнато от Парламента и Съвета в рамките
на Помирителния комитет, предефинира обхвата на този регламент, установен на второ
четене, като го ограничава до пътниците, които използват пътни транспортни услуги,
известни като „маршрути на дълги разстояния“ и дефинирани като услуги, включващи
пътуване от 250 км или повече. В същото време той определя 12 основни права за пътниците
на кратки разстояния, като се съсредоточава върху нуждите на лицата с увреждания и
намалена подвижност, като например обезщетение в случай на загуба или повреда на
инвалидни колички и друго оборудване за подпомагане на двигателната способност,
недискриминационни билети и условия на превоз, както и право на информация.

Това са предложения, които ние естествено подкрепяме. Въпреки това трябва да изразим
някои съмнения по отношение на измененията, въведени в рамките на Помирителния
комитет, както и критериите, използвани за прилагането на регламента. Различните размери
и характеристики на държавите от ЕС могат да доведат до трудности при прилагането на
регламента в някои от тях, особено в най-малките, в които е трудно да се включат много
пътувания в рамките на приетата концепция за пътуване на „далечно разстояние“, което
може да доведе до лишаването на техните пътници от права без съответното обосноваване.

Nathalie Griesbeck (ALDE),    в писмена форма. – (FR) След една дългогодишна процедура
приемането на този текст представлява значителен напредък по отношение на правата на
пътниците в Европа и по-специално за лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност.
С приемането на този регламент (който се отнася за пътуванията с автобуси) всички видове
транспорт в Европейския съюз оттук нататък ще бъдат обхванати от законодателство, което
предлага на пътниците права и гаранции, ако пътуването им например бъде отменено или
забавено или ако багажът им бъде изгубен и така нататък. Въпреки всичко това аз съжалявам,
че този регламент се прилага само над 250 км, тъй като това изключва ефективно три
държави-членки на Европейския съюз (Люксембург, Малта и Кипър), но също и много
пътувания, като Брюксел-Амстердам или Будапеща-Виена. И накрая, искам също да изразя
съжаление относно липсата на гъвкавост за „пътувания“ в трансграничните райони, тъй
като това затруднява мобилността на европейците. С други думи, този текст е много по-малко
амбициозен от това, което защитавахме в помирителния комитет преди няколко месеца и
много по-малко амбициозен от това, което бих искала за пътниците в Европа.
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Sylvie Guillaume (S&D),    в писмена форма. – (FR) Гласувах в подкрепа на този текст не
само защото е насочен към подобряване на правата на пътниците в автобусния транспорт
по отношение на обезщетение и помощ в случай на произшествие, но и защото набляга на
принципа на недопускане на дискриминация по отношение на лицата с намалена
подвижност, които също трябва да имат добър достъп до този вид транспорт, който в
момента представлява 10% от целия сухопътен пътнически транспорт в Европа. Също така
приветствам факта, че благодарение на този текст правата на пътниците вече са защитени
при всички видове транспорт.

Ian Hudghton (Verts/ALE),    в писмена форма. – (EN) Гласувах в подкрепа на
предоставянето на важни нови права на пътниците в автобусния транспорт. Мисля, че
постигнахме справедлив баланс между правата на потребителите и нуждите на доставчиците
на транспортни услуги. Резултатът от днешното гласуване ще бъде особено важен за
пътниците с увреждания, в чиято полза ще бъде резултатът от днешното гласуване.

Juozas Imbrasas (EFD),    в писмена форма. – (LT) Гласувах в подкрепа на тази резолюция,
в която Европейският парламент изразява своята позиция относно защитата на правата на
пътниците. Считам, че тя ще допринесе за подобряване на условията за пътниците и ще им
даде по-голяма правна яснота в случай на произшествие или други непредвидени
обстоятелства. В същото време подобрените права на пътниците в този документ ще бъдат
приложени, без да се налага тежко бреме върху превозвачите, повечето от които са малки
и средни предприятия. Най-важното е, че правата, на които ще се радват автобусните
пътници, ще бъдат сравними с тези при другите видове транспорт.

Giovanni La Via (PPE),    в писмена форма. – (IT) След бурни преговори между Съвета и
Парламента, едва днес можем най-накрая да приемем доклада, изготвен от г-н Cancian. За
мен няма алтернатива на гласуването „за“, защото този доклад позволява на Европейския
съюз да настоява отделните държави-членки да въведат законодателство по този въпрос в
съответствие с директивите на доклада, които целят по-голямо зачитане на пътниците в
автобусния транспорт. Като се има предвид, че автобусите са най-често използваните средства
за транспорт след автомобилите – и това е засилваща се тенденция – Европа е задължена да
се застъпи за своите граждани, които ползват тези услуги. Докладът представлява добър
компромис и според мен наистина трябва да се наблегне на факта, че се обръща необходимото
внимание на правата на лицата с увреждания, като се изисква по-голяма помощ от
дружествата за автобусен превоз за всички лица с увреждания и намалена подвижност.
Влизането в сила на този законодателен акт означава, че гражданите ще имат право на ясни
и споделени правила за обезщетяване за повреди или възстановяване на суми в случай на
забавяне на планираното разписание.

Bogusław Liberadzki (S&D),    в писмена форма. – (PL) Във вторник, 15 февруари 2011 г.,
Европейският парламент прие доклад, който ще доведе до един дългоочакван резултат, а
именно равни права на пътниците във всички транспортни клонове. Правата на пътниците,
пътуващи по редовни автобусни линии, са засилени във връзка със загуба на багаж, загуба
на лични вещи, смърт или здравословни усложнения, проблеми, които са по вина на
превозвача, и така нататък. Положителен елемент от регламента е, че урежда правата на
пътниците в целия Европейски съюз. Трябва да се подчертае, че тези основни права включват
нуждите на лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност. Регламентът е
предназначен за осигуряване на достъп до транспорт без дискриминация. Той също така
урежда отговорностите на пътниците, както и последиците от пренебрегването на тези
отговорности, които могат да включват лишаване от правото да се предяви иск за
обезщетение. С оглед на горното гласувах в подкрепа на регламента, който е добре изготвен
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и допълва пакета, що се отнася до регулирането на правата на пътниците в Европейския
съюз.

Petru Constantin Luhan (PPE),    в писмена форма. – (RO) Днес, след две години на трудни
преговори с държавите-членки, Европейският парламент гласува приемане на споразумение
за регламент, който ще обхване всички права на пътниците, които използват национални
и трансгранични транспортни услуги на дълги разстояния. Гласувах в подкрепа на това
споразумение, защото то съдържа 12 основни права, които са от първостепенно значение
за подобряване на качеството на транспортните услуги. Те се отнасят по-специално за
правото на пътниците да бъдат информирани преди и по време на пътуването си и нуждите
на лицата с увреждания и намалена подвижност. Въвеждането на тези права ще ни позволи
да гарантираме недискриминационен достъп до транспорт.

В допълнение, този доклад обхваща права на пътниците, които считам за много важни, а
именно: задължително обезщетение за загубен багаж, възстановяване на определена сума
от разходите в случай на смърт на пътника или физическо нараняване, както и компенсиране
на до 50% от стойността на билета, в допълнение към пълното възстановяване на цената
на билета, ако даден оператор отмени пътуване и следователно не е в състояние да изпълни
договора си за транспорт.

David Martin (S&D),    в писмена форма. – (EN) Приветствам този доклад, който дава нов
пакет от права на пътниците в автобусния транспорт и следва да повиши качеството на
предлаганите услуги към тях, като оказва натиск върху доставчиците на транспортни услуги
да бъдат по-коректни, когато става дума за закъснение, отмяна и изгубен или повреден
багаж. Докладът съдържа и ключови разпоредби за подобряване на достъпа до местните
автобусни линии за лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност.

Gesine Meissner (ALDE),    в писмена форма. – (EN) Настоящият регламент е стъпка в
правилната посока, тъй като създава пакет от права на автобусните пътници в ЕС. Въпреки
това, с изключение на някои основни права, той се прилага за редовни услуги на разстояния
от 250 км или повече. Такъв ограничен обхват едва ли може да бъде основа за истинско
европейско законодателство в интерес на всички автобусни пътници и групата на Алианса
на либералите и демократите за Европа не може да подкрепи такова споразумение.

Също така сме против клаузата за форсмажорни обстоятелства, която освобождава
превозвачите от задължението да предоставят настаняване на пътниците в случай на отмяна
или закъснение, ако са причинени от тежки атмосферни условия или големи природни
бедствия, тъй като може да създаде прецедент за законодателството за други права на
пътниците в ЕС. Въпреки че това не е триумф, то е подобряване, особено за пътниците с
увреждания и намалена подвижност. Успяхме да гарантираме условия за
недискриминационен достъп, обучение относно въпроси, свързани с уврежданията, на
персонала на превозвачите и на управлението на терминалите, които работят директно с
пътниците, и обезщетение за вреди или загуба на оборудване за подпомагане на двигателната
способност по всички маршрути, независимо от разстоянието. Имайки това предвид и с
оглед на създаването на хармонизиран европейски пакет от права за всички пътници, ние
не се противопоставихме на споразумението и се въздържахме при окончателното гласуване.

Nuno Melo (PPE),    в писмена форма. – (PT) До днес само пътниците във въздушния,
железопътния и морския транспорт бяха обхванати от специално законодателство. Отсега
нататък пътниците, използващи автобусен транспорт, също ще бъдат с гарантирани права.
Пътниците, които пътуват с автобуси, вече ще имат права, които са сравними с тези на
пътниците в други видове транспорт. Регламентът, одобрен от нас днес, предвижда помощ
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и обезщетение за пътниците в случай на произшествие, отмяна или закъснение, както и за
недискриминационен достъп за хора с увреждания. Новите правила ще важат за всички
редовни национални и трансгранични услуги с маршрути от най-малко 250 км. Това
представлява значителен напредък по отношение на защитата на правата на гражданите.

Alexander Mirsky (S&D),    в писмена форма. – (EN) Гласувах „за“, но бих искал да добавя,
че дружествата за автобусен превоз трябва също да се съобразят с изискването да създадат
системи за сигурност и за спешна помощ за международните линии и маршрути на дълги
разстояния, тъй като е възможно хората да бъдат ранени при произшествие. Също така е
необходимо да се въведат допълнителни разпоредби относно отговорността на дружествата
за автобусен превоз за живота и здравето на пътниците, включително задължителни
медицински проверки на здравето и цялостното състояние на автобусните шофьори, които
са отговорни за здравето и безопасността на пътниците.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE),    в писмена форма. – (LT) Днес гласувахме в
подкрепа на документ, който въпреки че не е идеален, все пак е добър компромис и помогна
на Съвета и Европейския парламент да постигнат споразумение. Този регламент, който се
занимава с правата на пътниците, определя правилата за обезщетение в случай на
произшествие или забавяне, за разглеждане на жалбите на пътниците, както и за правата
на лицата с увреждания. Очевидно е незадоволително, че регламентът ще се прилага за
разстояния от 250 км или повече. При малките държави това не би могло да бъде оправдано,
но тук ние не говорим само за местни, но и за международни маршрути и поради това
смятам, че за гражданите на ЕС, които пътуват, този документ ще се превърне в гаранция за
правата им, като специално внимание се отделя на правата на лицата с увреждания.

Rolandas Paksas (EFD),    в писмена форма. – (LT) Гласувах в подкрепа на тази
проекторезолюция за разширяване на правата на пътниците в автобусния транспорт. Този
документ е резултатът на компромис след продължителни преговори, който подобрява
прилагането на правата на пътниците, без да се налага допълнителна тежест върху
превозвачите.

Според мен е важно да се гарантира, че правата, на които автобусните пътници се радват,
са сравними с тези при други видове транспорт, както и че е осигурена равнопоставеност
между превозвачите.

Въпреки че изисквам легализиране на адекватно обезщетение за претърпени вреди, аз съм
съгласен с предложението за поставяне на лимити за обезщетение, които държавите-членки
да следват. Особено важно е да се гарантира справедливо и задоволително обезщетение в
случай на смърт и затова считам, че горните граници за такова обезщетение съгласно
националното законодателство не трябва да бъдат по-ниски от минималните размери,
предвидени в регламента. Освен това трябва да бъде гарантирана подходяща оперативна
помощ в случай на произшествие, която да подсигури на пътниците услугите и нещата, от
които имат най-голяма нужда.

Съгласен съм с разпоредбите на регламента, които дават на пътниците подходящи гаранции,
в случай че пътуването им бъде отменено или отложено, и дори отпускането на допълнително
обезщетение. Приветствам факта, че този регламент е съсредоточен конкретно по отношение
на лицата с увреждания и пътниците с намалена подвижност и предоставянето на помощта,
от която те се нуждаят по време на пътуване.

Alfredo Pallone (PPE),    в писмена форма. – (IT) Работата на г-н Cancian при
помирителната процедура за регламента относно правата на пътниците доведе до приемането
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на европейска правна рамка за защита на пътниците в автобусния транспорт, която да стои
редом до създаването на единен транспортен пазар. До този момент правният вакуум
оставяше регулирането да се осъществява от националните закони в ущърб на конкуренцията
(имайки предвид многото разлики) и в ущърб на гражданите с увреждания и/или гражданите
с намалена подвижност, чиито права вече са гарантирани от Европейския съюз. Гласувах в
подкрепа на доклада, защото мисля, че това е отлично свършена работа, която, като постига
добър компромис, принуждава европейските транспортни политики да се движат решително
напред не само чрез гарантиране правата на пътниците, но и също така като не претоварват
транспортните предприятия, които предоставят тази услуга.

Georgios Papanikolaou (PPE),    в писмена форма. – (EL) Предложението за резолюция
относно проекта на регламента относно правата на пътниците в автобусния транспорт
значително подобрява правата на пътниците. Въпреки че преговорите между Европейския
парламент и Съвета продължиха няколко месеца, крайният компромисен текст предвижда
редица права на пътниците в автобусния транспорт, пътуващи на 250 км или повече, а не
на 500 км, което беше първоначалното предложение на Съвета.

До четири години, което е крайният срок за прилагането на тази конкретна разпоредба,
гръцките автобусни пътници и техните партньори ще могат да предявяват искове за
обезщетения за закъснение, отмяна или неоправдани промени в разписанието. Гарантирането
на тези права е наложително и справедливо и затова гласувах в подкрепа на този доклад.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    в писмена форма. – (PT) Гласувах в подкрепа на този
доклад за правата на пътниците в автобусния транспорт. Приветствам факта, че
окончателният текст представлява задоволителен и балансиран компромис, тъй като той
успешно гарантира правата на пътниците, без същевременно да налага тежко бреме върху
превозвачите, много от които са малки и средни предприятия. Предложението на Комисията
за установяване на валидни за целия ЕС права за защита на пътниците, сравними с тези в
други видове транспорт, както и осигуряване на равнопоставеност за конкуренция между
превозвачите от различни държави-членки и между различните видове транспорт, е мярка,
която може да е от полза за всички. Преговорите бяха дълги и приключиха с помирителния
процес, като основните задънени улици в него бяха националните органи по прилагането
и обхватът на регламента. В крайна сметка регламентът следва да се прилага за всички
редовни национални и трансгранични услуги, при условие че предвиденото по разписание
разстояние е 250 километра или повече („дълги разстояния“). Регламентът предвижда и
обезщетение и помощ в случай на произшествие, права на пътниците в случай на отмяна
или закъснение, както и права на лицата с увреждания и/или намалена подвижност.

Paulo Rangel (PPE),    в писмена форма. – (PT) Гласувах в подкрепа на този доклад, тъй
като считам, че окончателният текст на регламента, одобрен от Помирителния комитет,
представлява балансиран компромис, който гарантира адекватна защита на пътниците в
автобусния транспорт, като признава важен пакет от права за тях, особено в случай на
произшествие, отмяна или закъснение, по отношение на достъпа до информация и подаването
и обработването на жалби, както и по отношение на нуждите на лицата с увреждания и
лицата с намалена подвижност.

Frédérique Ries (ALDE),    в писмена форма. – (FR) Въздържах се по този регламент
относно правата на пътниците в автобусния транспорт, който беше приет с голямо
мнозинство от страна на социалистите и консерваторите. Съжалявам за значителната стъпка
назад от позицията, първоначално приета от Парламента, по три основни точки. 1. Само
разстояния, по-големи от 250 км, ще бъдат обхванати. На практика хората, пътуващи с
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автобус от Брюксел до Амстердам, няма да бъдат защитени, а тези, пътуващи със самолет,
ще бъдат! Това е несправедливо, особено когато знаем, че често именно най-бедните използват
този вид транспорт. 2. Клаузата за форсмажорни обстоятелства (неблагоприятни климатични
условия или природни бедствия) може да се ползва с твърде лека ръка от дружествата за
автобусен превоз, за да не изплащат обезщетения на пътниците в случай на закъснение или
отмяна. 3. Дерогациите ще позволят на държавите, които желаят, да отложат до 2021 г.
влизането на настоящия регламент в сила! Въпреки това приветствам постиженията на
текста: задължителна помощ за лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност,
както и права и обезщетение в случай на произшествие, закъснение или отмяна. Парламентът
обаче се съгласи на едно обезценено и зле съставено споразумение. Множеството изключения
и дерогации ще означават, че обхватът на тези права ще бъде значително ограничен за сметка
на автобусните пътници.

Crescenzio Rivellini (PPE),    в писмена форма. – (IT) Днес тази пленарна зала гласува
доклада за правата на пътниците в автобусния транспорт. През декември 2008 г. Комисията
внесе предложение за регламент относно правата на пътниците в автобусния транспорт.
Чрез това предложение Комисията си постави за цел установяване на валидни за целия ЕС
права за защита на пътниците, сравними с тези в други видове транспорт, както и осигуряване
на равнопоставеност между превозвачите от различни държави-членки и между различните
видове транспорт.

Основните точки, които доведоха до споразумение в Помирителния комитет, са: обхват,
времеви дерогации, обезщетение и помощ в случай на произшествия, права на пътниците
в случай на отмяна или закъснение и права на лицата с увреждания и лицата с намалена
подвижност. Окончателният текст може да се счита за много удовлетворяващ и добре
балансиран, тъй като успява да гарантира правата на пътниците, без същевременно да налага
тежко бреме върху превозвачите, които са предимно малки и средни предприятия.

Резултатът от помирителната процедура трябва да се разглежда като победа за Парламента.

Robert Rochefort (ALDE),    в писмена форма. – (FR) Радвам се, че преговорите между
Парламента и държавите-членки най-накрая достигнаха до кулминация с приемането на
регламент за гарантиране на повече права на пътниците, пътуващи с автобуси. Този регламент
запълва празното пространство в законодателството в областта на правата на пътниците:
досега не е имало европейско законодателство по този въпрос, което е в контраст с
положението при въздушния и железопътния транспорт.

Този текст предвижда, наред с други неща, въвеждането на няколко вида компенсация:
закуски и напитки, ако закъснението е повече от 90 минути; разходите за една нощувка в
случай на прекъснато пътуване, произшествие или забавяне, изискващи нощувка; и горна
граница по отношение на възстановяване на най-малко 1 200 евро в случай на загуба или
повреда на багаж, поверен на дружеството.

В допълнение са дадени специфични права на пътниците с увреждания, не на последно
място сред които изискване към дружествата да им предостави помощ – при условие че са
били информирани за нуждите на лицето с предизвестие от 36 часа – и изплащане на
обезщетение или възстановяване на пари за всякакво специализирано оборудване, което
бъде повредено или изгубено. Този регламент ще важи за всички редовни, национални или
трансгранични, услуги на дълги разстояния (250 и повече километра), считано от пролетта
на 2013 г.
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Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    в писмена форма. – (EN) Съветът, по време на
белгийското председателство, отслаби значително позицията на Парламента, приета на
първо и второ четене. Обхватът на регламента се определя като услуги за минимално
разстояние от 250 км, т.е. повечето автобусни услуги няма да бъдат включени. Налице е и
формулировката за възстановяване на пари в случай на закъснение (най-малко 2 часа, като
следва да се възстанови половината от цената на билета – сравнете с железопътния транспорт,
където възстановяването важи за закъснения от 1 час). Накрая, правата на пътниците с
намалена подвижност са стеснени и отслабени и не се гарантира безпрепятственият достъп
до градските автобусни превози. Поради това ние гласувахме „против“.

Licia Ronzulli (PPE),    в писмена форма. – (IT) Гласувах в подкрепа на тази резолюция,
която най-накрая признава и защитава правата на пътниците на всички видове превозни
средства, като по този начин поставя потребителите в центъра на транспортната политика.
По-добрата защита на правата на пътниците помага за стимулиране на използването на
обществен транспорт и благоприятства здравословната конкуренция между операторите,
като ги насърчава да развиват по-конкурентни услуги. Важно е да се подчертае, че новият
регламент ще се прилага в пълно съответствие с принципа на субсидиарност.

Две важни нови развития са предоставянето на парично обезщетение в случай на телесна
повреда или вреда, или загуба на багаж и гаранцията на помощ в случай на закъснение или
прекъсване на пътуването, които ще се основават на модела, използван за влаковете и
самолетите. Окончателният текст признава и защитава пътниците, като обръща специално
внимание на пътниците с намалена подвижност и лицата с увреждания чрез гарантиране
на подходяща информация и услуги. Също така е важно да се подчертае, че няма да има
допълнителни разходи за предприятията в сектора, които са защитени от риска от
непоносими разходи за адаптиране и така ще се осигури добър баланс между правата на
пътниците и гаранциите за малките и средните предприятия.

Oreste Rossi (EFD),    в писмена форма. – (IT) Чрез този регламент законът най-сетне
признава правата на пътниците в автобусния транспорт. Въпреки факта, че Комисията
предложи този регламент през 2008 г., едва сега беше постигнат достоен компромис, така
че единственият вид транспорт, който все още нямаше правила за защита на пътниците,
сега има.

Особено внимание се отделя на лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност.
Единствената спорна точка в текста беше обхватът на правилата, които се прилагат само за
пътувания над 250 км. Помощта в случай на закъснение ще включва задължението за
предоставяне на храна, напитки и алтернативен транспорт. Ако дадена услуга бъде спряна,
парите не пътника не само че ще му бъдат възстановени, но когато е необходимо, ще му
бъде предоставено и настаняване за максимум две нощувки. Загуба или повреда на багаж
може да бъде компенсирана с максимум 1 200 евро.

Vilja Savisaar-Toomast (ALDE),    в писмена форма. – (ET) Гласувах против разисквания
днес доклад относно правата на пътниците в автобусния транспорт, защото считам, че не
се отнася за всички държави-членки на Европейския съюз и че оставя голяма част от
автобусните услуги извън обхвата на директивата. Разстояние от 250 км очевидно е твърде
голямо, тъй като напълно изключва Малта, Кипър и Люксембург. Повечето естонски,
латвийски, литовски, датски, нидерландски и белгийски автобусни услуги също са
изключени. За съжаление, трябва да призная, че по време на помирителната процедура
естонското правителство подкрепи дори по-голямо разстояние от 500 км, което щеше да
изключи Естония напълно. Надявам се, че не е далеч денят, когато правителството на Естония
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ще се застъпи за правата на автобусния транспорт, а не за печалбите на дружествата за
автобусен превоз, тъй като директивата проправя пътя си в законодателния процес.

Bart Staes (Verts/ALE),    в писмена форма.  –  (NL) Това е четвъртият пакет за защита на
правата на пътниците. След схемите за установяване на правата на пътниците във въздушния,
железопътния и водния транспорт, сега се обръщаме към правата на автобусните пътници.
От сега нататък те ще получават обезщетение в случай на закъснения на разстояния над
250 км, помощ – ако тяхното пътуване бъде отменено, защита в случаите на произшествия
и смъртни случаи, както и обезщетение за загубени или повредени предмети. Пътниците с
намалена подвижност ще имат право и на специална помощ, както е вече при
авиокомпаниите. Позицията на Европейския парламент на първо и второ четене беше
значително смекчена в крайния резултат. Парламентът искаше правилата да се прилагат за
пътувания на повече от 50 км. Съветът искаше те да се прилагат само за пътувания над
500 км. Компромисът беше 250 км.

Това означава, че те не се прилагат за много от сегашните маршрути, като
Брюксел-Амстердам, Люксембург-Страсбург и Виена-Будапеща. Положителното обаче е,
че това законодателство предвижда списък от 12 основни правила, които са валидни за
всички разстояния и са насочени към нуждите на лицата с увреждания и други лица с
намалена подвижност. Въпреки това групата на Зелените/Европейски свободен алианс е
силно разочарована от изключително слабия резултат. Затова заедно с останалата част от
Зелените гласувах против това споразумение.

Catherine Stihler (S&D),    в писмена форма. – (EN) Гласувах в подкрепа на този доклад,
който има за цел да предостави на пътниците, използващи автобусен транспорт, повече
права, включително правото на помощ за лицата с увреждания и тези с намалена подвижност.
Защитата на потребителите е основен приоритет на Лейбъристката партия в Европа.

Marc Tarabella (S&D),    в писмена форма. – (FR) Приветствам приемането на този доклад
най-вече поради мерките, които въвежда за помощ на лицата с увреждания и лицата с
намалена подвижност, за насърчаване на подаването и обработката на жалби, както и за
насърчаване на обезщетяването и помощта в случай на произшествие. Въпреки това бих
подчертал спешната необходимост да се гарантира, че държавите-членки ще спазват стриктно
разпоредбите, свързани с правата на пътниците в случай на отмяна или закъснение, с цел
да се предотвратят многото нарушения, наблюдавани при прилагането на регламента относно
правата на пътниците, пътуващи с въздушен транспорт.

Nuno Teixeira (PPE),    в писмена форма. – (PT) Основната цел на предложението на
Европейската комисия е да се гарантира, че пътниците в автобусния транспорт имат същите
права като тези в другите видове транспорт, както и гарантирането на равни условия за
конкуренция между превозвачите в различните държави-членки и различните видове
транспорт. Въпреки разногласията по време на процеса приветствам факта, че този регламент
беше приет, тъй като ще направи възможно правата на пътниците в автобусния транспорт
да бъдат защитени, без това да доведе до твърде много тежести за малките и средните
предприятия, които работят в рамките на този сектор. Този регламент предвижда пакет от
основни права, сред които бих подчертал специалното внимание, обърнато на лицата с
намалена подвижност и на лицата с увреждания, както и правото на обезщетение и помощ
в случай на произшествие, отмяна или закъснение.

Тези права се прилагат за всички редовни национални и трансгранични услуги, при условие
че изминатото разстояние е равно или по-голямо от 250 км. Пътниците, които пътуват за
част от тези пътувания на дълги разстояния, също са обхванати. Установени са също така
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редица права, предвидени за пътници на редовни линии на къси разстояния, като например
недискриминационен достъп до транспорт и право на информация по време на пътуване.

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE),    в писмена форма. – (PL) Регламентът
за правата на пътниците в автобусния транспорт е отличен пример за това, как Европейският
парламент показва загриженост за правата на потребителите. След трудни преговори с
Европейския съвет ние приехме текст, който се занимава с последния вид транспорт, за
който правата на пътниците все още не са регулирани от законодателството на ЕС. В началото
на преговорите Парламентът поиска новите регламенти да бъдат въведени за пътувания над
50 километра, докато Съветът искаше разстояние над 500 км. Чрез компромис разстоянието
беше определено на 250 км. На пътниците, които пътуват по такива маршрути ще се
предоставят редица облекчения и права, подобни на тези, предоставяни на пътниците във
въздушния транспорт. Законодателството на ЕС ясно регламентира правата, които имам,
ако багажът ми бъде изгубен на летището или ако излитането на самолета ми бъде отложено
за дълго време. Досега пътниците в автобусния транспорт бяха в много по-лошо положение.
Днес, наред с други неща, те ще могат да изискват обезщетение за закъснения или повреда
на багаж, а лицата с намалена подвижност ще получават специален ескорт.

Създаването на Харта за правата на пътниците ще означава, че гражданите ще бъдат по-наясно
какво могат да очакват от превозвачите. Хартата ще включва набор от основните права, на
които всеки пътник има право, независимо от разстоянието, на което пътува. Това е пример
за добро, насочено към гражданите законодателство. Този регламент ни дава възможност
да укрепим правата на потребителите и на общия пазар и затова гласувах в подкрепа на
приемането му.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D),    в писмена форма. – (RO) Гласувах в подкрепа на регламента
относно правата на пътниците в автобусния транспорт. Той установява права на пътниците
в автобусния транспорт, които са сравними с тези, които се прилагат за всички други видове
транспорт. Регламентът се прилага за всички редовни услуги, национални и трансгранични,
при които предвиденото по разписание разстояние е минимум 250 км.

Тези права се отнасят за недискриминационен достъп на лицата с увреждания до транспортни
услуги, както и за присъждане на обезщетение в случай на смърт на пътника, физическо
нараняване или за загуба или повреда на багаж. В случай на отмяна или закъснение на
пътуване с повече от 120 минути на пътниците незабавно се предлага избор между
продължаване на пътуването или пренасочване до крайното местоназначение без
допълнително заплащане или възстановяване на цената на билета. Ако превозвачът не
предложи този избор, пътниците имат право на обезщетение в размер на до 50% от цената
на билета в допълнение към възстановяването на цената на билета. В случай на отмяна или
закъснение при заминаване с повече от 90 минути на пътуване с продължителност над три
часа превозвачът трябва да предложи помощ и настаняване в хотел за не повече от 80 евро
на вечер и на човек за максимум две нощувки.

Призовавам пътниците да бъдат достатъчно информирани за своите права, така че да могат
да предявяват искове в случай на евентуално неспазване.

Viktor Uspaskich (ALDE),    в писмена форма. – (LT) Наш дълг е да гарантираме, че
доставчиците на услуги се отнасят правилно с пътниците и че лицата с увреждания не срещат
пречки при използването на транспортни услуги. Важно е да се осигури равнопоставеност
между превозвачите от различните държави-членки, както и между различните видове
транспорт. Нуждаем се от добре балансиран компромис, който да гарантира правата на
пътниците във всички държави-членки, които понякога се различават значително по
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отношение на големината си, без в същото време да налага тежко бреме върху превозвачите,
повечето от които са малки и средни предприятия. Най-важното е, че всички нови правила
трябва да подобрят качеството на транспортния сектор в ЕС и да увеличат
конкурентоспособността. Въпреки това не трябва да забравяме въпроса за безопасността по
пътищата. В Литва сме особено зависими от автомобилния транспорт – над 90% от всички
пътници използват автомобили. Около 8% пътуват с автобуси. Безопасността по пътищата
е много важен въпрос, който не е получил достатъчно внимание по мое мнение. Според
статистиката на ЕС в Литва има 110 жертви на пътнотранспортни произшествия на един
милион жители. За сравнение, в Швеция има 39 смъртни случая на един милион жители.
В Обединеното кралство има 41. Коефициентът за Литва е недопустим и много по-висок
от средната стойност за ЕС, която е 70. Това трябва да се промени.

Derek Vaughan (S&D),    в писмена форма. – (EN) Приветствам доклада относно правата
на автобусните пътници, тъй като е важна стъпка в осигуряването на по-добра защита на
пътниците, както и за увеличаване на удобството и комфорта на пътниците с увреждания.
Докладът гарантира, че тези, които пътуват с автобуси на дълги разстояния в Европа, ще
имат достъп до по-добра информация, помощ и обезщетение в случай на закъснение или
отмяна на дадена услуга. Пътниците ще имат право на закуски в случай на кратко закъснение,
възстановяване за закъснение над 2 часа и до 1 200 евро за загубен или повреден багаж.

Подкрепям важните стъпки, които прави този доклад за правата на пътниците с увреждания.
За първи път се гарантира недискриминационият достъп до транспорт, тъй като регламентът
посочва, че целият персонал на автобусите трябва да бъде обучен да помага на лицата с
увреждания, а когато не може да бъде предложена подходяща помощ, един пътник може
да пътува заедно с лицето с увреждания безплатно, за да се осигури комфортът му. Това е
важна стъпка за обединяване на Европа срещу дискриминацията. Моят глас в подкрепа на
този доклад отразява необходимостта от европейски стандарт за правата на пътниците в
автобусния транспорт, който да гарантира техния комфорт, безопасност и справедливо
третиране при пътуванията им из Европа.

Dominique Vlasto (PPE),    в писмена форма. – (FR) Гласувах в подкрепа на тази резолюция,
която предлага последователно законодателство относно правата на пътниците в обществения
автомобилен транспорт. По този начин ще бъдат въведени конкретни мерки за засилване
на правната сигурност, правата и информираността на пътниците в автобусния транспорт.
Отсега нататък пътниците ще се ползват от същите гаранции за обезщетения, както например
в железопътния и въздушния сектор, ако тяхното пътуване бъде отложено или отменено.
Това гласуване е част от политическата воля на ЕС да създаде общо законодателство за
потребителите на всички видове транспорт. Също така приветствам прилагането на мерки
в полза на лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност: тези мерки ще улеснят
достъпа им до автомобилния транспорт. Това решение помага за премахване на пречките
пред свободното движение на тези, които пътуват в рамките на европейското пространство.
На последно място, постигнат е баланс с предложението за гъвкаво законодателство, което
ще гарантира, че превозвачите, които често са малки предприятия, няма да бъдат наказани.
Според мен тези нови мерки подпомагат развитието на един вид транспорт, който е достъпен
за най-голям брой хора, особено в сектора на туризма.

Iva Zanicchi (PPE),    в писмена форма. – (IT) Гласувах в подкрепа на доклада на г-н Cancian,
защото най-накрая установява основни гаранции за 70 милиона европейски граждани,
които пътуват с автобуси всяка година в Европа и които чакат правата им да бъдат утвърдени
от доста време.
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Независимо от избрания от тях вид транспорт, европейските граждани ще получават защита
и грижи в резултат от ангажимента на Европейската комисия за основно преразглеждане
на съществуващите разпоредби и за хармонизирането им в едно законодателство, което
предвижда общи стандарти за всички видове пътувания, както и специфични разпоредби
за конкретния начин на транспорт, който е избран.

Доклад: Martin Callanan (A7-0287/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    в писмена форма. – (PT) Като се има предвид, че средното
намаление на емисиите на въглероден диоксид от леки търговски превозни средства през
периода 2002–2007 г. беше едва 0,4%–0,5% за година, а целите на ЕС за нови леки търговски
превозни средства са необходими, за да се избегне фрагментирането на вътрешния пазар,
гласувам в подкрепа на това предложение. Важно е обаче да се отбележи, че леките търговски
превозни средства не могат да се сравняват с пътническите автомобили и че предложението
за 150 г CO2/км е амбициозно, но изпълнимо.

Съгласен съм и с възможността производителите да създават „групи“ включващи пътнически
автомобили и леки търговски превозни средства, тъй като беше установено, че това намалява
разходите на производителите за спазване на изискванията и увеличава заетостта в рамките
на една по-екологична икономика в съответствие със стратегията „Европа 2020“. Съгласен
съм също, че този въпрос следва да бъде решен на няколко етапа до 2011 г., а не само през
2014 г., както предлага Комисията.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    в писмена форма. – (EN) Гласувах в подкрепа на
резолюцията, в която ЕП одобрява нов регламент на ЕС за въвеждане на пределни норми
за емисиите на въглероден диоксид от леки търговски превозни средства (ЛТПС), считано
от 2014 г. Считам, че новите изисквания и пределни норми за въглероден диоксид ще
помогнат в борбата с глобалното затопляне, ще намалят експлоатационните разходи чрез
икономии на гориво и ще дадат тласък на иновациите и на конкурентоспособността на
европейските автомобилопроизводители. Чрез тези правила в превозните средства трябва
да се внедрят зелени технологии, като автомобилите трябва да останат достъпни. Считано
от 2014 г., 70% от новите търговски автомобили до 3,5 т трябва да отговарят на изискването
за средна норма на допустимите емисии от 175 г CO2/км. През 2020 г. пределно допустимата
стойност ще бъде понижена до 147 г. Това е амбициозен, но изпълним план.

Zigmantas Balčytis (S&D),    в писмена форма. – (LT) Гласувах в подкрепа на доклада.
На заседанието си на 8-9 март 2007 г. Европейският съвет пое твърд ангажимент да намали
до 2020 г. общите емисии на парникови газове в Общността с най-малко 20% под нивата
от 1990 г. и с 30%, при условие че другите развити държави се ангажират с подобно
намаляване на емисиите и икономически по-напредналите развиващи се държави дадат
своя принос според съответните си възможности. За да се постигнат необходимите намаления
на емисиите, политиките и мерките следва да се прилагат на равнище държава-членка и на
равнище ЕС във всички сектори на икономиката на ЕС, а не само в промишления и
енергийния сектор. Секторът на автомобилния транспорт се нарежда на второ място като
източник на емисии на парникови газове в ЕС и емисиите от него, включително от леките
търговски превозни средства, продължават да нарастват. Ако емисиите от автомобилния
транспорт продължат да се увеличават, това ще подкопае в значителна степен усилията,
полагани от други сектори за борба с изменението на климата. Досега в ЕС нямаше
законодателство, уреждащо емисиите на въглероден диоксид от леки търговски превозни
средства, въпреки че търсенето на тези превозни средства в ЕС се увеличава. Вярвам, че
успяхме да постигнем споразумение със Съвета за един балансиран документ, който ще
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помогне за намаляване на емисиите на въглероден диоксид и ще насърчи автомобилния
сектор да инвестира в нови и по-малко замърсяващи технологии.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    в писмена форма. – (FR) Идеята е благородна: намаляване
на емисиите на въглероден диоксид от лекотоварните автомобили. Това, което ни се представя
като реалистичен компромис със Съвета обаче, всъщност е третокласно споразумение.
Одобреният доклад ограничава средните емисии на въглероден диоксид от нови леки
търговски превозни средства до 175 г/км, а дългосрочната цел е 147 г/км и тя няма да бъде
постигната по-рано от 2020 г. Това не е достатъчно. Европейската комисия предложи
пределна норма от 135 г/км, едно по-амбициозно и също толкова реалистично предложение.
Гласувах против доклада, защото съжалявам, че не постигнахме компромис, който е
по-близък до предложението на Европейската комисия. Подобренията в енергийната
ефективност и управлението на иновациите днес са приоритет, както всеки признава, но
въпреки това трябва да подкрепим думите с дела, като правим амбициозни предложения.

Sergio Berlato (PPE),    в писмена форма. – (IT) Предложението за регламент за намаляване
на емисиите на въглероден диоксид от леки търговски превозни средства попада в обхвата
на стратегическата рамка на Комисията за намаляване на емисиите на въглероден диоксид
в атмосферата. Въпреки това няколко графики в последния доклад на Европейската агенция
за околната среда ясно показват, че емисиите на въглероден диоксид, произведени от
автомобилния транспорт в ЕС-15 и ЕС-27, остават на стабилно ниво или намаляват от
2003 г. насам. Освен това добре е да се има предвид, че едва около 1,5% от емисиите на
въглероден диоксид от транспортния сектор се дължат на леките търговски превозни
средства.

Основната тема на продължителните и трудни преговори в комисията по околна среда,
обществено здраве и безопасност на храните беше преди всичко дългосрочната пределна
норма, за която беше договорено да бъде 147 г CO2/км. Тази цифра, макар и по-добра от
първоначално предложената, не отговаря напълно на очакванията ми. Наистина, за да
защити индустрията в сектора, Италия поиска нивото да не бъде по-ниско от 160 CO2/км,
а в Съвета много държави-членки като че ли се стремяха към споразумение за минимален
праг от 155 г CO2/км.

В заключение, мисля, че постигнатият резултат от тристранния диалог между Комисията,
Съвета и Парламента за намаляване на дългосрочните емисии на въглероден диоксид все
още не съответства на особеностите на автомобилния сектор и бих искал да изразя
загрижеността си от наличието на опасност да се навреди на промишлеността и на нивото
на заетост в сектора.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    в писмена форма. – (LT) Леките търговски превозни средства
се използват предимно от стопанските субекти, включително от малките и средните
предприятия. Понастоящем леките търговски превозни средства съставляват около 12% от
автомобилния парк. Трябва също да признаем, че често купувачите, които изграждат
автомобилен парк, купуват повече на брой такива превозни средства и поради това вече ги
преценяват внимателно с оглед на тяхната ефективност и експлоатационни разходи. Средното
намаление на емисиите на въглероден диоксид през 2002–2007 г. за лекотоварните превозни
средства е 0,4%–0,5% годишно и това подобрение в горивната ефективност беше
неутрализирано от повишеното търсене на транспортни услуги и по-големи по размер
превозни средства. Поради това е необходимо да се приемат цели на общностно равнище
за новите леки търговски превозни средства, за да се избегне фрагментирането на вътрешния
пазар в резултат на приемането на различни мерки на равнище държави-членки. Освен това
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определянето на стандарти за емисиите на въглероден диоксид за нови леки търговски
превозни средства е необходимо с цел да се предотврати рискът от регулаторни пропуски
в резултат на известното припокриване при регистрациите за пътнически автомобили и
леки търговски превозни средства.

Vito Bonsignore (PPE),    в писмена форма. – (IT) Бих искал да поздравя докладчика за
досегашната му работа. Високо оценявам същината на този текст, който има за цел да
допринесе за постигането на целта на Европейския съюз за намаляване на емисиите на
въглероден диоксид и чрез производството на по-добре функциониращи леки търговски
превозни средства. Добре известно е обаче, че тези транспортни средства се използват почти
изключително за търговски цели и следователно в сравнение с пътническите автомобили
съществуват по-малко възможности за промяна на тяхната форма или маса.

Доколкото това означава, че най-добрият начин за постигането на целта – както докладчикът
отбелязва – е чрез изменения в двигателите и механиката, подкрепям постигнатото
споразумение по отношение на сроковете за въвеждането на тези промени. Мисля, че
първоначалната краткосрочна цел за постигане на 175 г CO2/км между 2014 и 2017 г. е
наистина доста разумна, а по-нататъшното намаление на емисиите до 147 CO2/км е логично
да се постигне до 2020 г.

Jan Březina (PPE),    в писмена форма. – (CS) От една страна, разбираемо е, че
предложението се основава до голяма степен на законодателството относно емисиите на
въглероден диоксид от леки автомобили. От друга страна обаче, следва да имаме предвид,
че този сектор не функционира по същия начин. Микробусите имат по-дълъг цикъл на
разработване и производство и се използват предимно за търговски цели, като за разлика
от автомобилите при тях съществуват по-малко възможности за промяна на формата и
теглото с цел да се намалят емисиите. Основният начин да се постигне това при микробусите
е чрез промяна на двигателя и механиката на превозното средство, което е много
по-продължителен и скъп процес от простата промяна на каросерията. Фактът, че при
микробусите като гориво се използва много по-масово дизеловото гориво, също играе важна
роля.

Имам резерви по отношение на предложението, което предвижда, че санкциите за
производителите, които не успеят да намалят емисиите на въглероден диоксид от микробуси,
трябва да бъдат по-високи от санкциите за неизпълнение на задължението за намаляване
на емисиите от леки автомобили. Според мен санкциите следва да са еднакви и в двете
области. Разбирам мотивите за въвеждане на задължителни устройства за ограничаване на
скоростта за микробусите, но съм загрижен, че това може да създаде прецедент за
въвеждането на устройства за ограничаване на скоростта за други типове превозни средства.
Трябва да помислим внимателно дали това не е прекалено ограничителна разпоредба, която
излиза извън рамките на пропорционалността.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    в писмена форма. – (PT) Стратегията за устойчиво
развитие обхваща най-неотложните проблеми на устойчивото развитие, като например
транспорта, изменението на климата, общественото здраве и съхраняването на енергията.
Секторът на автомобилния транспорт е на второ място по емисии на парникови газове в
Съюза и неговите емисии, включително тези от леките търговски превозни средства,
продължават да нарастват. Ако емисиите в сектора продължат да се увеличават, това в
значителна степен ще компрометира усилията, полагани от други сектори за борба с
изменението на климата. Важно е да се постигне технологичен напредък и да се насърчават
екологичните иновации с оглед на бъдещото развитие на технологиите за осигуряването на
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по-голяма дългосрочна конкурентоспособност на европейската автомобилна промишленост
и създаването на повече работни места. Като признание за високите разходи за научни
изследвания и развойна дейност, както и за да се засили конкурентоспособността на
европейската автомобилна промишленост, е необходимо да се прилагат схеми за предоставяне
на стимули, като например приспадане на екологичните нововъведения и предоставяне на
облекчения.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    в писмена форма. – (RO) Смятам, че предложението
за регламент се основава на допускането, че понижаването на разхода на гориво на леките
търговски превозни средства (ЛТПС) ще доведе до намаляване на общото ниво на емисиите
на въглероден диоксид от транспорта, като по този начин ще се намали ефектът от
изменението на климата и ще бъдат определени пределни стойности за емисиите на
въглероден диоксид за нови ЛТПС в Европейския съюз.

Edite Estrela (S&D),    в писмена форма. – (PT) Гласувах в подкрепа на доклада относно
стандартите за емисиите от нови леки търговски превозни средства, който е резултат от
стратегията на ЕС за намаляване на емисиите от леки превозни средства. Този доклад включва
мерки – като например облекчения за незамърсяващи превозни средства или превозни
средства с ниски емисии, глоби при превишаване на пределните норми и стимули за
екологични иновации, за да се помогне на производителите да разработят нови,
по-екологично чисти технологии – които ще бъдат от полза за конкурентоспособността на
ЕС и ще създадат възможности за заетост.

Diogo Feio (PPE),    в писмена форма. – (PT) Сега, когато дебатът за емисиите на въглероден
диоксид вече е неизбежен, тъй като заема централно място в дискусиите по изменението
на климата, важно е да се намерят решения за необходимото намаляване на емисиите от
леки търговски превозни средства. Целта на одобряването на цели на ЕС за новите леки
търговски превозни средства е да се избегне фрагментирането на вътрешния пазар в резултат
на приемането на различни мерки от държавите-членки. Както докладчикът изтъква, този
нов регламент ще послужи и като стимул за автомобилния сектор, който да го мотивира да
инвестира в нови технологии.

José Manuel Fernandes (PPE),    в писмена форма. – (PT) Секторът на автомобилния
транспорт се нарежда на второ място като източник на емисии на парникови газове в
Европейския съюз и емисиите от него продължават да нарастват. Затова всички видове
превозни средства, включително леките търговски превозни средства, трябва да бъдат
обхванати от регламенти, за да се намалят тези емисии.

Целта за намаляване на емисиите на парникови газове ще се постигне по-лесно, ако е налице
законодателство на равнище ЕС, а не национално законодателство с различни цели. Освен
това ще осигурим по-голяма правна защита и сигурност за сектора на производство на
моторни превозни средства.

Необходимо е обаче да съчетаем амбицията с реализъм и здрав разум. Ето защо и отчитайки
факта, че малките и средните предприятия са тези, които предимно използват леките
търговски превозни средства, и че те съставляват повече от 99,8% от фирмите в ЕС и създават
67,4% от работните места, не можем да поставим цели, които да бъдат в техен ущърб.

Затова съм съгласен с целта от 147 г CO2/км за пределна норма на емисиите на въглероден
диоксид от нови леки търговски превозни средства, регистрирани в ЕС, ако се потвърди
осъществимостта на този вариант. Приветствам също и факта, че по отношение на този тип
превозни средства не беше въведено единно ограничение на скоростта в Европа.
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João Ferreira (GUE/NGL),    в писмена форма. – (PT) Подкрепяме разработването и
прилагането на технологии, които намаляват използването на изкопаеми горива, а
следователно и нивото на отделяните в атмосферата газове в резултат на тяхното изгаряне.
Основанията за това са качеството на околната среда, здравето и благополучието на хората,
както и причини, свързани с постепенното и неумолимо изчерпване на запасите от изкопаеми
горива, които трябва да се управляват изключително разумно и предпазливо. Този подход
също така е неделима част от фокуса върху видовете транспорт, които не разчитат на тази
форма на енергия, като например железопътният транспорт, при който са необходими
инвестиции, които да осигурят неговото развитие. В този конкретен случай смятаме, че
стандартите за емисиите от нови леки търговски превозни средства не трябва да пренебрегват
нито разнообразието на автомобилните производители, нито законните интереси и нужди
на малките и средните предприятия в различните държави-членки.

Обсъждането на това досие показа, че има различни начини за ограничаване на емисиите
от превозни средства с присъщите инвестиционни разходи, както и различни хоризонти
на приложение, които трябва да се преценяват внимателно. Тези различни възможности
включват въвеждането на устройства за ограничаване на скоростта в превозните средства,
които освен че могат да доведат до намаляване на емисиите, могат да имат положителен
ефект и върху безопасността на движението по пътищата.

Karl-Heinz Florenz (PPE),    в писмена форма. – (DE) Днес се въздържах при гласуването,
защото не мога да подкрепя договорения компромис. Това не е достатъчно и 147 г не е
достатъчно амбициозна дългосрочна цел. Въпреки това не гласувах против доклада, защото
компромисът ще да бъде приложен бързо и ще позволи необходимите иновации да бъдат
въведени много скоро. Строгите екологични стандарти няма да навредят на индустрията.
Напротив, само поставящите предизвикателства цели ще създадат необходимия натиск за
нововъведения и това е единственият начин нашата индустрия да остане на върха.
Размиването на дългосрочната цел по-специално ми показва, че автомобилната индустрия
не си е взела поука от въведеното преди две години законодателство относно пределните
норми за емисии на въглероден диоксид от леки автомобили и ще може да продава
екологично чисти автомобили едва в бъдеще. Автомобилната индустрия явно няма доверие
в здравия разум на своите клиенти. Вместо да проучва нови технологии, индустрията вложи
всички свои усилия в борба с предложените правила.

Използвани бяха всички линии на защита и не беше показано желание за участие в
конструктивно сътрудничество. Това е разочароващо. Освен това още веднъж пропуснахме
шанса да посочим ясно, че защитавайки така нашата индустрия, не й помагаме по никакъв
начин. Бъдещето ни зове, но ние не слушаме. Вчера „Фолксваген“ представи своя автомобил
с еднолитров двигател на автомобилното изложение в Детройт и това показва точно какво
е възможно.

Estelle Grelier (S&D),    в писмена форма. – (FR) Приемането на предложението на
Комисията за регламент за определяне на стандарти за емисиите от нови леки търговски
превозни средства според мен е преди всичко залог за бъдещето. Постигнатият компромис
за ограничаване на средните емисии на въглероден диоксид до 147 г/км до 2020 г. не
изпълнява първоначалните амбиции на колегите от комисията по околна среда, обществено
здраве и безопасност на храните от групата на Прогресивния алианс на социалистите и
демократите в Европейския парламент, която по-рано защитаваше определено по-амбициозна
цел (135 г/км). Те бяха подкрепени в това отношение от групата на Зелените/Европейски
свободен алианс и Конфедеративна група на Европейската обединена левица – Северна
зелена левица. Зад тази „битка на числата“ обаче стои необходимостта от постигане на баланс
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между предизвикателствата на околната среда, които всеки признава, и определени социални
и индустриални изисквания, които не трябва да се забравят. Ето защо ми се струва уместно,
че компромисът ще бъде приет едва след преразглеждането на регламента до януари 2013 г.
и едва след провеждането на проучване за осъществимост и преоценката на целите. Това
преразглеждане не само ще ни позволи да се върнем скоро на темата и да продължим борбата
срещу замърсяването от превозни средства, но също така ще предостави възможност да се
разгледа въпросът за научните изследвания и иновациите на ЕС в областта на автомобилния
превоз на товари. Датата е определена за 2012 г.

Nathalie Griesbeck (ALDE),    в писмена форма. – (FR) За да се отговори на амбициозните
цели на Европейския съюз по отношение на устойчивото развитие и борбата с изменението
на климата, е важно Европейският съюз да предприеме действия в автомобилния сектор.
Във връзка с това приемането на доклада е още една стъпка към производството на превозни
средства, които замърсяват по-малко. Много съжалявам обаче, че в регламента няма амбиции
за намаляване на емисиите на въглероден диоксид за нови леки търговски превозни средства.
Въпреки че, разбира се, гласувах в подкрепа на резолюцията, това, за което гласувах, беше
първоначалното предложение на Европейската комисия: а именно, цел от 135 г CO2/км до
2014 г. и 120 г CO2/км до 2020 г. (а не това, което в крайна сметка беше прието: 175 г
CO2/км до 2014 г. и 147 г CO2/км до 2020 г.) Днес разполагаме с технологии, които ще
ни позволят да постигнем много по-ниски прагове и да направим това много по-бързо,
отколкото предвиждат целите на доклада.

Mathieu Grosch (PPE),    в писмена форма. – (DE) Намаляването на емисиите на въглероден
диоксид от всички форми на транспорт, включително от леките търговски превозни средства,
е желана цел. Важно е да се определят пределни норми, за да се насърчат производителите
на автомобили да възприемат амбициозен подход. Наред с друго, споразумението беше
постигнато благодарение на уменията за водене на преговори на белгийското председателство.

Компромисът включва краткосрочна цел за намаляване на емисиите до 175 г/км до 2014 г.,
както и постепенно, поетапно намаляване с оглед на постигане на дългосрочната цел от
147 г/км до 2020 г. Тези цели са придружени от мерки, които създават стимули за
индустрията да произвежда енергийно ефективни търговски превозни средства. Постигането
на тези цели ще бъде от полза не само за малките и средните предприятия, които са основните
ползватели на микробуси и камиони за доставка, но също така и за физическите лица и
най-важното, за околната среда.

В бъдеще ще можем да изиграем ролята си не само на равнище ЕС, но също и на световния
пазар, ако можем да произвеждаме безопасни и екологично чисти автомобили. Освен това
не трябва да допускаме нашите експертни познания да бъдат изнесени в други държави,
например в Китай, вследствие на забавяния при създаването на политиката на ЕС. Вместо
това трябва да възприемаме това като възможност да въведем устойчива европейска политика
в областта на околната среда, която ще окаже положително въздействие не само върху
Европа като място на индустриална дейност, но и върху заетостта.

Приветствам компромиса и поради това го подкрепих.

Juozas Imbrasas (EFD),    в писмена форма. – (LT) Съгласих се с предвидената разпоредба,
че секторът на леките търговски превозни средства следва да предприеме мерки за намаляване
на емисиите, както това прави секторът на леките пътнически автомобили. По този начин
производителите ще пускат на пазара нови превозни средства с по-добри характеристики
по отношение на отделяните емисии на въглероден диоксид. Това ще даде възможност на
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потребителите да модернизират своите автомобилни паркове и да намалят приноса си към
емисиите на въглероден диоксид. Целта на предложеното законодателство е да се намалят
емисиите на въглероден диоксид от леките търговски превозни средства. Това е по-трудно
постижимо отколкото при автомобилите, тъй като каросерията на ЛТПС не може да се
модифицира толкова лесно или евтино, за да се постигне по-голяма ефективност. Вместо
това всички промени трябва да бъдат извършени в двигателите или механиката. Това е доста
голяма инвестиция. Спорно е обаче дали предложението ще изпълни тази цел: Има сериозни
опасения дали мерките ще изпълнят първоначалната цел за предотвратяване на изменението
на климата и дали предложените цели и срокове са реалистични и икономически
осъществими. Също така съществува загриженост, че те могат да намалят
конкурентоспособността в сектора. Въпреки това смятам, че трябва да обърнем по-голямо
внимание на три области: икономическата криза и нейното сериозно въздействие върху
производителите и потребителите на автомобили, необходимостта от подпомагане на
индустрията (производителите), вместо тя да се поставя в неблагоприятно положение чрез
обременителни мерки (или дори глоби), и необходимостта да се оказва подкрепа на бизнеса
(потребителите), вместо да се създават допълнителни разходи чрез спорни политически
мерки.

Bogusław Liberadzki (S&D),    в писмена форма. – (PL) По време на законодателния
процес внесох редица изменения на предложението за регламент относно емисиите от нови
леки търговски превозни средства с цел да бъдат облекчени първоначално предложените
нива за емисиите от въглероден диоксид и да се гарантира, че за постигането на целите ще
бъде осигурен по-дълъг период. Радвам се да видя, че моите изменения са взети под внимание.
Вярвам, че регламентът, във варианта, в който беше гласуван, ще помогне за намаляване на
емисиите на въглероден диоксид. На промишлеността се предоставя възможността да
адаптира своите проекти и да въведе подходящи разпоредби в предвидените срокове.
Превозните средства от категория N1 се използват от малки фирми, които са чувствителни
към повишаването на цените и които същевременно присъстват все по-често на пазара.
Регламентът няма да ги натовари с прекомерни разходи. Регламентът предвижда компенсации
под формата на облекчения за най-добрите производители, които изпълнят предсрочно
целите за стандартите за емисии. На фирмите, които не успеят да се адаптират в срок, може
да бъдат наложени глоби, които те няма да имат възможност да прехвърлят на потребителите.
Гласувах „за“ приемането на резолюцията.

David Martin (S&D),    в писмена форма. – (EN) Гласувах в подкрепа на предложението,
което предвижда по-високи стандарти за емисиите от новите леки търговски превозни
средства. То трябва да има важен принос за подобряване на качеството на въздуха,
по-специално в централната част на градовете.

Nuno Melo (PPE),    в писмена форма. – (PT) Преди две години беше одобрено
законодателството относно емисиите от леки автомобили. Сега е време Европейският
парламент да одобри въвеждането на пределно допустими норми за въглероден диоксид за
нови леки търговски превозни средства. Тези превозни средства се използват главно от
фирми, включително от малките и средните предприятия, и в момента съставляват около
12% от превозните средства по пътищата. Освен да допринесат за по-доброто качество на
въздуха и за постигането на целите на ЕС в областта на климата, превозните средства трябва
да осигурят по-големи икономии на гориво за малките фирми, които зависят от тях. Целите
предвиждат цел да се насърчат иновациите в индустрията. Регламентът установява цел от
175 г CO2/км, която да се въведе до 2014 г. и постепенно да се понижи до 147 г CO2/км
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до 2020 г. Санкциите, които ще се прилагат, ако производителите не успеят да изпълнят
регламента, трябва стриктно да се изпълняват.

Andreas Mölzer (NI),    в писмена форма. – (DE) За да постигнат значително намаление
на емисиите на въглероден диоксид, производителите трябва да препроектират превозните
средства, така че в бъдеще те да не превишават определено ниво. Мерките, които изглеждат
технически възможни при леките автомобили, не е задължително да са постижими за леките
търговски превозни средства. Тъй като действително не е възможно да се промени формата
на превозните средства, инженерите ще трябва да съсредоточат вниманието си върху
двигателя и механичните компоненти, което според специалистите, е твърде дълъг процес.
Поради тази причина трябва да намерим алтернативни решения, които да доведат до
намаляване на емисиите на въглероден диоксид от леките търговски превозни средства. В
момента има два възможни варианта. Единият е да се увеличи намалението за автомобилите,
за да се компенсират емисиите от търговските превозни средства. Другият е да се монтират
устройства за ограничаване на скоростта, което също би довело до значително понижаване
на емисиите. Не гласувах в подкрепа на доклада, защото според мен той предлага твърде
малко варианти.

Rolandas Paksas (EFD),    в писмена форма. – (LT) Трябва да се стремим да намалим
възможно най-много емисиите на въглероден диоксид и затова е много важно да бъде
поставена цел за емисиите от превозни средства предвид тяхното отрицателно въздействие
върху околната среда и човешкото здраве. Въпреки това направеното в резолюцията
предложение за повишаване на целта за емисиите от нови леки търговски превозни средства,
с което се определя еднаква цел, както прилаганата при леките автомобили, преди всичко
се обсъжда заради мерките, които се предвиждат за постигането на тази цел, и тяхното
въздействие върху производителите на микробуси. Предложението за монтиране на
устройства за ограничаване на скоростта в автомобилите ще има отрицателно влияние върху
стопанските субекти и ще намали тяхната конкурентоспособност на международния пазар.
Освен това производителите на микробуси ще трябва да увеличат цените предвид
направените разходи.

Ето защо, преди да вземем толкова важни решения, трябва да проведем задълбочени научни
изследвания, които доказват, че въвеждането на устройства за ограничаване на скоростта
значително би намалило нивото на емисии на въглероден диоксид. Трябва също така да
създадем ясен и адекватен механизъм за облекчения и да очертаем насърчаващи инициативи.
Смятам, че за да се повиши конкурентоспособността на европейските
автомобилопроизводители, трябва да се обърне по-голямо внимание на мерките за
стимулиране.

Alfredo Pallone (PPE),    в писмена форма. – (IT) Целите за понижаване на емисиите на
въглероден диоксид от превозни средства са важен аспект на европейската стратегия за
борба със замърсяването и изменението на климата. Замърсяването от леки търговски
превозни средства е минимално в сравнение с транспорта като цяло, но за всеки конкретен
сектор трябва да се определят пределни стойности, които ще позволят постигането на
предварително определените цели. Затова гласувах в подкрепа на доклада. Целта на Европа
е да намали емисиите на въглероден диоксид до 120 г CO2/км, с цел постепенно да бъдат
намалени средните емисии. Затова съм съгласен със структурата на регламента, който изисква
от януари 2014 г. новорегистрираните и произведените нови леки търговски превозни
средства да имат по-малко от 175 г CO2/км емисии, а в дългосрочен план (до 2020 г.) те да
произвеждат по-малко от 147 г CO2/км, отчасти за да се постигне компромис с оглед на
изискванията за проектирането на тези превозни средства.
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Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    в писмена форма. – (PT) Гласувах в подкрепа на
доклада относно новото законодателство за определяне на стандарти за емисиите от нови
леки търговски превозни средства като част от цялостния подход на Общността за намаляване
на емисиите на CO2 от леки търговски превозни средства. Решението ми се основава на
представените различни данни в редица документи за информация по темата, по-специално,
фактът, че в момента тези превозни средства съставляват около 12 % от превозните средства
на пътя. Необходимо е да се установят стандарти за емисиите на въглероден диоксид от
нови леки търговски превозни средства, за да се избегнат регулаторните пропуски, като
също така е важно автомобилният сектор да бъде насърчен да инвестира в нови технологии.
Съгласна съм с докладчика, когато той подчертава, че е необходимо секторът на леките
търговски превозни средства да последва примера на автомобилния сектор, който се опитва
да намали емисиите на въглероден диоксид. За разлика от автомобилите обаче, промените
при тези превозни средства не са свързани с тяхната форма или тегло, а с модификации по
техните двигатели и механика, което прави процеса много по-бавен и по-скъп. Важно е
обаче този технологичен напредък да се насърчава за благото на всички.

Rovana Plumb (S&D),    в писмена форма. – (EN) Настоящото предложение е продължение
на стратегията на Общността за намаляване на емисиите на въглероден диоксид от леки
търговски превозни средства (ЛТПС), както следва:

– Считано от 2020 г. дългосрочна цел от 147 г CO2/км средни емисии от нови ЛТПС,
регистрирани в Съюза, при условие че се потвърди осъществимостта на тази цел. До 1 януари
2013 г., след извършването на цялостен преглед, при необходимост те ще бъдат изменени
с предложение;

– краткосрочна цел, определена на 175 г CO2/км; период на постепенно въвеждане, считано
от 1 януари 2014 г. до пълното изпълнение на изискванията от новия автомобилен парк
от 2017 г.;

– включване на цели за специфични емисии на превозните средства, работещи с алтернативно
гориво, с цел да се насърчи по-нататъшното разпространение на определени превозни
средства, работещи с алтернативно гориво, на пазара на Съюза;

– при превозни средства с многоетапно типово одобрение специфичните емисии на
въглероден диоксид на напълно комплектованите превозни средства се разпределят на
производителя на базовото превозно средство. Облекченията за производителите на ЛТПС
с емисии на въглероден диоксид, по-ниски от 50 г CO2/км, се ограничават до прага 25 000
ЛТПС на производител;

– санкциите: считано от 2019 г., се определят на 95 EUR, като се въвеждат поетапно от
1 януари 2014 г. до 2018 г.

Оказването на помощ на производителите, за да разработят зелени технологии за
микробусите, ще бъде от полза за компаниите и за създаването на работни места.

Frédérique Ries (ALDE),    в писмена форма. – (FR) Не може да има изключения:
търговските превозни средства също трябва да станат по-екологично чисти. Гласувах в
подкрепа на предложението за директива, която изисква през следващото десетилетие
производителите да намалят емисиите на въглероден диоксид от микробуси и други
търговски превозни средства. Предложението до голяма степен черпи вдъхновение от
европейския регламент относно емисиите на въглероден диоксид от леки автомобили, който
е в сила от 2008 г.
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Това беше логично гласуване след постигнатото споразумение със Съвета, което по същество
се връща към основните предложения на Европейската комисия: задължение за намаляване
на замърсяващите емисии от търговски автомобили до 175 г CO2/км до 2014 г. за 100%
от автомобилния парк и постепенното им намаляване до 147 г CO2/км до 2020 г. Това
обаче все пак е известно разочарование, защото през септември 2010 г. в комисията по
околна среда, обществено здраве и безопасност на храните гласувахме по-амбициозна цел.

Що се отнася до допълнителните разходи за производителите на микробуси и малки
автобуси, те ще бъдат добре компенсирани поради факта, че тези превозни средства ще
замърсяват по-малко и ще имат по-малък разход, а в крайна сметка от това се интересуват
водачите на моторни превозни средства.

Crescenzio Rivellini (PPE),    в писмена форма. – (IT) Бих искал да изкажа своите
поздравления за извършената от г-н Callanan отлична работа. Днес приехме постигнатото
споразумение с правителствата на държавите-членки за нови пределни норми за емисиите
на въглероден диоксид от европейските търговски превозни средства. То също така включва
и стимули за индустрията да произвежда микробуси, които са по-енергийно ефективни, и
санкции за онези, които не спазват новите правила. Приетото законодателство представлява
труден балансиращ акт и поставя редица амбициозни, но изпълними екологични цели за
производителите.

Новото законодателство завършва европейската регулаторна рамка, като допълва
формулираните преди две години правила относно емисиите от пътнически автомобили.
Ако производителите произведат микробус с емисии, по-ниски от 50 г CO2/км, те ще
получат облекчение, важащо за ограничен период от време. Всъщност при изчисляването
на средната стойност въпросното превозно средство ще се отчита като 3,5 превозни средства
през периода 2014–2015 г., 2,5 през 2016 г. и 1,5 през 2017 г., която е последната година,
през която ще бъде в сила системата от облекчения. От друга страна, новопроизведените
превозни средства, които отделят повече емисии от наложените пределни норми, считано
от 2019 г. ще подлежат на санкция в размер на до 95 EUR/г.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    в писмена форма. – (EN) Въпреки че в комисията
Зелените/EFA гласуваха против доклада (32/25/0), те постигнаха съгласие с други групи,
че следва да се стремят към преговори за постигане на споразумение със Съвета на първо
четене, най-вече заради оценката, че е малко вероятно политическите мнозинства да се
подобрят в пленарната зала, а преговорите с предстоящите унгарско и полско председателство
е малко вероятно да дадат по-добър резултат.

Същината на споразумението на първо четене беше: отлагане на задължителната средна
максимално допустима стойност от 175 г CO2/км с една година (2017 г.); понижаване на
целта за 2020 г. до 147 г/км с изискване да бъде потвърдена чрез законодателна процедура;
намаляване на таксата за извънредно количество емисии до 95 EUR/г; и леко увеличение
и удължаване на периода на прилагане на облекченията до 2017 г. Постигнатият в
пленарната зала окончателен резултат обаче беше крайно незадоволителен и ние решихме
да гласуваме „против“.

Licia Ronzulli (PPE),    в писмена форма. – (IT) Гласувах в подкрепа на доклада, защото
смятам, че целта за опазване на околната среда заслужава да бъде преследвана. Това е важен
документ, който помага на автомобилната индустрия да планира своето производство
по-ефективно и по този начин гарантира постигането на по-ниски емисии на въглероден
диоксид. Решението ще стимулира иновациите и научните изследвания, като ще помогне
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на потребителите и преди всичко на малките и средните предприятия да реализират
икономии.

В края на дългите преговори между Парламента и Съвета беше достигнат важен резултат,
плод на балансирания компромис между различните позиции на 27-те държави-членки.
Приемането на тези нови цели и стандарти със сигурност ще донесе практически резултати,
като същевременно ще защити по-добре здравето на всички европейски граждани. Борбата
срещу изменението на климата не може да се отлага и това се отнася в еднаква степен за
намаляването на емисиите от превозни средства.

Vilja Savisaar-Toomast (ALDE),    в писмена форма. – (ET) Днес гласувах в подкрепа на
обсъждания доклад относно стандарти за емисиите от нови леки търговски превозни
средства. Смятам, че докладът е необходим с оглед на целите на Европейския съюз във връзка
с глобалното затопляне и намаляването на емисиите. Също така трябва да се отбележи, че
тъй като въпросните леки търговски превозни средства имат обслужваща функция и се
използват предимно от малките и средните предприятия (МСП), важно е техните
възможности също да се вземат под внимание, когато се извършват необходимите промени.
Искрено вярвам, че за да бъде постигнато наложеното чрез този доклад ниво, се нуждаем
от подходящ компромис, който да взема под внимание работещите в Европа МСП и
глобалните цели на Европейския съюз.

Bart Staes (Verts/ALE),    в писмена форма. – (NL) Изцяло подкрепям първоначалното
предложение за установяване на стандарти за емисиите на въглероден диоксид от нови леки
търговски превозни средства (ЛТПС) с цел да се предотврати регулаторен пропуск вследствие
на известното припокриване, което в момента съществува при регистрацията на леките
пътнически автомобили и ЛТПС. В момента много автомобили, които са одобрени като
леки пътнически автомобили, като например високопроходимите спортни автомобили
(SUV), са регистрирани като ЛТПС, често тъй като тази категория се облага с по-ниски
данъци или поради други фискални стимули. Въпреки че законодателството, което обхваща
леките пътнически автомобили (и това предложение), се основава на типовото одобрение
на превозните средства (а не на регистрацията), липсата на регламент за ЛТПС означава, че
съществува риск производителите на относително големи леки пътнически автомобили да
подадат заявление за одобрение на типа като ЛТПС.

Това би означавало, че тези отделящи високи емисии превозни средства ще останат извън
обхвата на стандартите за емисиите на въглероден диоксид. В крайна сметка споразумението
на първо четене се превърна в много слабо споразумение, с което задължителната цел за
постигане на 175 г CO2/км беше отложена с една година. Целта за 2020 г. беше оставена
на 147 г/км, а санкциите за неизпълнение бяха намалени от 120 EUR/г на 95 EUR/г. Това
е неадекватен символичен жест, който означава, че този закон няма да има съществен принос
към дебата по въпросите на климата. Усещането за неотложност изчезна и това е съвсем
ясно. Затова и гласувах „против“.

Catherine Stihler (S&D),    в писмена форма. – (EN) Подкрепих този доклад, който е част
от стратегията на Общността за намаляване на емисиите на въглероден диоксид от леки
превозни средства. Помагайки на производителите да разработят зелени технологии, ние
можем да бъдем от полза за фирмите, а също така и да създадем работни места, като
същевременно помагаме за решаването на екологичните проблеми, пред които сме изправени.

Nuno Teixeira (PPE),    в писмена форма. – (PT) В заключението на започнатата по
инициатива на Комисията стратегия за устойчиво развитие се поставя акцент върху
най-належащите проблеми на устойчивото развитие, а именно мерките за енергийна
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ефективност в транспортния сектор. Предвид борбата срещу изменението на климата по
отношение на емисиите на въглероден диоксид и по-голямата конкурентоспособност на
европейската автомобилна индустрия, този регламент има за цел да установи схеми за
стимулиране, по-специално предоставяне на облекчения и плащания за екологични
иновации, а също така и по-малко наказания. Постигнатото от Парламента споразумение
в това отношение е амбициозно, но същевременно и осъществимо. Поетапната краткосрочна
цел на ЕС е 175 г CO2/км, която трябва да бъде постигната до 2017 г., и дългосрочна цел
от 147 г CO2/км, която да бъде постигната до 2020 г.

В същото време се предвиждат облекчения за превозните средства, които отговарят на
критериите за ефективност и се прилагат разумни санкции в случай на превишаване на
максимално допустимите стойности за въглероден диоксид. Смятам, че приемането на
регламента е в съответствие с политиките за устойчивост на околната среда на Европейския
съюз и в същото време защитава производителите, повечето от които са малки и средни
предприятия, и потребителите, и също така насърчава иновациите в сектора.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D),    в писмена форма. – (RO) Гласувах в подкрепа на
предложението за регламент за определяне на стандарти за емисиите от нови леки търговски
превозни средства като част от цялостния подход на Европейската комисия за намаляване
на емисиите на CO2 от леките търговски превозни средства. Това ще ни позволи да насърчим
производителите на автомобили да използват екологичните иновации, за да гарантират
конкурентоспособността на европейската автомобилна индустрия.

Регламентът налага плащането на санкции от производителите на леки търговски превозни
средства за превишаване на определените в документа средни специфични емисии.

Бих искала да отбележа, че към ограничаването на замърсяващите емисии не трябва да се
подхожда само от гледна точка на предлагането, например как леките търговски превозни
средства трябва да бъдат модернизирани, за да станат по-екологично чисти, а също така и
от гледна точка на търсенето. Важно е новите превозни средства, които изпълняват
изискванията на настоящия регламент, да бъдат достъпни за потребителите. Това ще позволи
регламентът да осигури стимули за производството на превозни средства, които предлагат
ефективен разход на гориво, и да наложи санкции на производителите, които не изпълняват
договорените цели. Считано от 1 януари 2012 г., всяка държава-членка ще има задължението
да отчита данните за всяко ново лекотоварно превозно средство, което е регистрирано в
страната, и да гарантира спазването на предвидените в регламента разпоредби.

Derek Vaughan (S&D),    в писмена форма. – Днес гласувах в подкрепа на доклада, тъй
като той отбелязва още една стъпка в правилната посока в борбата срещу изменението на
климата. Пределните норми за въглероден диоксид за нови микробуси ще доведат до
по-чисти превозни средства в ЕС с по-висока горивна ефективност. Определени са цели и
се надяваме, че стимулите за по-ефективни микробуси ще дадат тласък на стремежа към
иновации в индустрията. Това трябва да даде възможност на фирмите, включително на
многото малки предприятия в Уелс, които разчитат на тези микробуси, да използват
микробуси с по-висока горивна ефективност и да контролират разходите през този период
на увеличаващи се цени на петрола.

Angelika Werthmann (NI),    в писмена форма. – (DE) Не гласувах в подкрепа на доклада
на г-н Callanan, въпреки че той е добре обоснован и представлява стъпка в правилната
посока. Моето мнение обаче е, че пределно допустимите норми за емисии на въглероден
диоксид на километър трябва да бъдат много по-амбициозни. Затова подкрепям
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предложението на Комисията за 135 г CO2/км. Комбинацията от обединения за емисии,
които производителите могат да създадат за цялата си продуктова гама, както и
установяването на ограничение на скоростта от 120 км/ч биха направили тази цел
постижима, въпреки че това би изисквало полагането на сериозни усилия. Същевременно
в името на околната среда не трябва да позволяваме никой от тези срокове да бъде отлаган.
Трябва да запазим 2014 г. като срок.

Препоръка: Klaus-Heiner Lehne (A7-0021/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    в писмена форма. – (PT) Като имаме предвид проточилото се
развитие на въпроса, започвайки от предложението на Комисията за регламент през 2000 г.,
одобрението му от Парламента през 2002 г., първите резултати във вид на сериозни
трудности при приемането му от държавите-членки, заключенията на Съвета през 2009 г.,
липсата на транспониране на неговата позиция, непреодолимите проблеми при кръговете
преговори през декември 2010 г. и последвалия ангажимент на минимален брой
държави-членки да установят засилено сътрудничество в тази област, въпреки че въпросът
не е в изключителната компетентност на ЕС, одобрявам настоящата препоръка. Съгласен
съм с предложението за регламент, тъй като отсъствието на единна патентна защита в целия
ЕС може да доведе до фрагментирана, сложна и скъпа патентна система. Тъй като всички
изисквания са изпълнени, това само може да донесе предимства за вътрешния пазар.

Roberta Angelilli (PPE),    в писмена форма. – (IT) През последните месеци нееднократно
изразявах неодобрението си за триезичния езиков режим за патентите. Нещо повече – мисля,
че използването на европейската институция на засиленото сътрудничество за заобикаляне
на ветото на Италия и Испания и с това избягването на по-нататъшното разискване за
намиране на общо, по-малко обременително решение, е въпрос от безпрецедентна
политическа важност. Предложението за решение е също така несъвместимо с изискването
за крайна мярка, определено от член 20, параграф 2 от Договора за Европейския съюз, който
определя, че засилено сътрудничество може да се допусне, само ако след като бъдат проучени
всички останали възможности, целите на това сътрудничество не могат да бъдат постигнати
в разумен срок.

Освен това, повече от година след приемането на Договора от Лисабон, принципът на
равнопоставеност на европейските езици вече се изоставя, с което се накърняват
конкурентоспособността и възможностите за иновации на милиони европейски малки и
средни предприятия, както и правата на европейските граждани. Този патентен режим
уврежда вътрешния пазар, подлагайки го на разслоение по географски признак, което би
било препятствие за търговията между държавите-членки и би имало отрицателно отражение
върху стабилността на предприятията и свободното движение на капитали. Като повторно
изразявам несъгласието си, искам да кажа, че според мен би било добра идея да се изчака
решението на Съда на Европейския съюз на 8 март, преди този въпрос да се обсъжда в залата.

Sophie Auconie (PPE),    в писмена форма. – (FR) Европа бележи напредък. Благодарение
на Договора от Лисабон вече е възможно група страни, които искат заедно да продължат
напред по конкретна тема, да го сторят дори и ако някои страни не проявяват интерес.
Случаят вече е такъв при правилата, важащи за двойки от различни националности, които
желаят да се разведат. Наричаме това „засилено сътрудничество“. Исках същото да важи за
защитата на европейските изобретения и засиленото сътрудничество да бъде използвано за
създаване на европейски патент. Причината е, че макар да струва 10 пъти по-скъпо да бъдат
защитени изобретения с патент в Европа отколкото в Съединените щати, по-конкретно
поради разходите за превод, 25 от 27-те държави-членки желаят заедно да създадат
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европейски патент; такъв патент би струвал по-малко, защото би бил единен. Единният
патент ще бъде оформян на френски, английски или немски език и ще защитава
изобретенията ни в 25-те участващи страни. Освен това тази защита най-после ще бъде с
достъпна цена. Дори и Испания и Италия да не подкрепят тази система от езикови
съображения, същественото е че 25-те държави-членки, които проявяват интерес, бележат
напредък заедно по темата. Аз гласувах в подкрепа на тази процедура, тъй като тя се явява
голяма крачка напред за конкурентоспособността на европейската промишленост.

Zigmantas Balčytis (S&D),    в писмена форма. – (LT) Създаването на единна патентна
защита в Европейския съюз е съществена част от разработването на иновациите и
подобряването на конкурентоспособността. Подкрепих резолюцията, която ще разреши
засилено сътрудничество между държавите-членки в областта на създаването на единна
патентна защита. До този момент в Европейския съюз действа една фрагментирана патентна
система, което се дължи на високите цени и сложността на удостоверяването на европейските
патенти в отделните държави-членки. Макар че повече от девет държави-членки са обявили
намерението си да установят засилено сътрудничество помежду си в областта на създаването
на единна патентна защита, Комисията и участващите държави-членки следва да насърчават
участието на възможно най-много държави-членки. Засиленото сътрудничество би улеснило
правилното функциониране на вътрешния пазар и би отстранило пречките пред свободното
движение на стоки, което би увеличило броя на изобретателите и би осигурило достъп до
единна патентна защита в целия ЕС.

Regina Bastos (PPE),    в писмена форма. – (PT) Системата на европейския патент е
необходимост. Съществуването на различни тълкувания и решения във всяка държава-членка
води до правна несигурност. Задължителният превод на всяко патентно досие на 23-те
официални езика е скъпо, отнема време и води до загуба на конкурентоспособност. Поради
това по принцип обикновено огромното мнозинство от заинтересованите страни,
включително професионалните сдружения, приема варианта „само на английски език“.

В обсъжданото предложение са избрани три езика (английски, френски и немски), като
всички останали езици остават на втори план. От гледна точка на разпространеност в света
обаче португалският език е далеч по-важен от френския или немския. Аз също имам много
резерви относно възможността да се използва засилено сътрудничество в случая.
Инструментът, който е предназначен да позволи на група страни за започнат процеси на
по-голяма интеграция, която би могла постепенно да включи и всички останали, не трябва
да се превръща в частен клуб и в механизъм за изключване или в такъв, който установява
надмощие на едни спрямо други. Затова аз съм „против“ доклада Lehne.

Vito Bonsignore (PPE),    в писмена форма. – (IT) Макар да оценявам духа на реформата,
която има за цел да осигури за Европа единен патент и следователно да намали разходите
за превод, гласувах „против“ него във всички случаи. Предложението за решение, внесено
от Европейския съвет, дава одобрение за процедура на засилено сътрудничество в областта
на създаването на единна патентна защита, защото някои държави-членки, включително
собствената ми страна, бяха против приемането на предвижданата система за превод. Това
би била една триезична система, която би била дискриминационна, тъй като се нарушава
принципът на равнопоставеност на всички езици на Европейския съюз.

Освен това по мое мнение системата на засилено сътрудничество би увредила вътрешния
пазар, създавайки разделения и нарушения на конкуренцията на него. Затова щеше да бъде
желателно да се изчака решението на Съда на Европейския съюз, което се очаква в близките
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дни и преди всичко ще изчисти редица технически аспекти, свързани със системата с единен
патент.

Jan Březina (PPE),    в писмена форма. – (CS) По мое мнение, фрагментираната система на
патентна защита се явява пречка за вътрешния пазар и е особено вредна за компаниите,
въвеждащи иновации, от категорията на малките и средните предприятия (МСП). Затова
подкрепям създаването на прост и евтин единен патент за целия ЕС. Загрижен съм, че не
беше възможно да се постигне споразумение по общо решение поради непреодолими
разногласия относно режима на превода на патентите. Според мен упоритото настояване
на необходимостта патентите да се превеждат на повечето официални езици на ЕС е проява
на национален егоизъм, тъй като разходите, административните изисквания и времето,
необходимо за това, до голяма степен ще заличат предимствата на единния патент.

Енергично приветствам факта, че моята собствена страна – Чешката република – реши да
се присъедини към призивите за засилено сътрудничество, което подкрепихме днес,
допринасяйки с това за голямото мнозинство държави-членки, които вече го подкрепят.
Макар че единният патент няма да обхваща целия ЕС, не се съмнявам, че той ще бъде полезен
инструмент за развитието и за подобряване на конкурентоспособността на МСП.

Zuzana Brzobohatá (S&D),    в писмена форма. – (CS) Патентната защита е един от
основните лостове за конкурентоспособността и икономическия растеж. Тя подпомага
научно-изследователската дейност, като с това повишава заетостта в сектор с висока добавена
стойност. Подкрепих препоръките на Парламента по предложението за решение на Съвета
за разрешаване на засилено сътрудничество в областта на единната патентна защита, защото
то се основава на заключенията на Съвета от 4 декември 2009 г., които определят бъдещата
форма на системата на единен патент. Системата на европейски патент следва да се опира
на два стълба и да включва единна система за решаване на патентни спорове (Съдът за
европейските патенти и патентите на ЕС) и за създаване на патенти на ЕС (инструмент за
прилагането на патенти в целия ЕС).

Засиленото патентно сътрудничество ще опрости удостоверяването на европейските патенти
на територията на държавите-членки, участващи в засиленото сътрудничество, с което ще
се намалят разходите и ще се опрости процедурата по получаване на патенти и, в същото
време, този механизъм ще допринесе за научния и технологичен напредък и ще подобри
функционирането на вътрешния пазар. В началото на февруари на настоящата година
Чешката република се присъедини към призивите за засилено сътрудничество и затова се
надявам, че присъединяването на моята страна към системата за единна патентна защита
ще спомогне за подкрепата на научните ресурси и по-добрите научни резултати в Чешката
република и другаде.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    в писмена форма. – (PT) Създаването на европейски
патент ще насърчи иновациите и научното и технологично развитие в ЕС. Мисля, че е
изключително важно да бъде решен въпросът за европейския патент. Обаче имам резерви
относно езиковия режим, който трябва да бъде установен. Според мен най-доброто решение
би било да се използва само английският език, но ако разпоредбите за превода бъдат
разширени с включване на други езици, португалският език трябва да бъде взет под внимание.
Конкуренцията е глобална и португалският е третият по разпространеност западен език,
след английския и испанския.

Carlos Coelho (PPE),    в писмена форма. – (PT) Системата на европейски патент е
необходимост. Съществуването на различни тълкувания и решения във всяка държава-членка
води до правна несигурност. Задължителният превод на всяко патентно досие на 23-те
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официални езика е скъпо, отнема време и води до загуба на конкурентоспособност. Поради
това обикновено огромното мнозинство от заинтересованите страни, включително
професионалните сдружения, приема варианта „само на английски език“. В обсъжданото
предложение са избрани три езика (английски, френски и немски), като всички останали
езици остават на втори план. От гледна точка на разпространеност в света обаче
португалският език е далеч по важен от френския или немския. Имам много резерви и във
връзка с възможността да се използва засилено сътрудничество в случая. Инструментът,
който е предназначен да позволи на група страни да започнат процеси на по-голяма
интеграция, която би могла постепенно да включи и всички останали, не трябва да се
превръща в частен клуб и в механизъм за изключване или в такъв, който установява надмощие
на едни спрямо други. Затова съм против доклада Lehne.

Mário David (PPE),    в писмена форма. – (PT) Гласувах в подкрепа на законодателната
резолюция на Европейския парламент, защото съм съгласен със съдържанието й. Въпреки
това изказвам съжаление във връзка с отсъствието на португалския език в езиковия режим
за европейския патент.

Luigi Ciriaco De Mita (PPE),    в писмена форма. – (IT) Вътрешният пазар и политиката
на конкуренция са два от крайъгълните камъни на процеса на европейско обединение,
които имат за цел не само да укрепят икономиката и предприятията на Европейския съюз,
но преди всичко да бъдат осъществени основните свободи на Съюза. Целта трябва да бъде
преследвана в интерес на всички европейски граждани и предприятия, предлагайки еднакви
възможности и равенство по същество, като в същото време се избягват проблемите,
излишните разходи и свръхструктурите, които биха могли да внасят разграничение,
дискриминация или да ограничават възможностите за упражняване и защита на правата
на всички. Даването на всички граждани на Европейския съюз на правото да се изразяват
на собствения си език в контактите си с институциите на ЕС е основно право от гледна точка
на равенството, еднаквите възможности и недопускането на дискриминация. Използването
на само един от официалните езици може технически да бъде оправдано само в рамките на
дейностите на институциите на ЕС, но не и в отношенията му с гражданите, предприятията
и институциите в държавите-членки. Процедурите на засилено сътрудничество са полезни,
когато разширяват възможностите за участие в тях, без те да бъдат изложени на риск за
останалите. Затова гласувах „против“ препоръката, тъй като считам, че засиленото
сътрудничество е неприемливо в такъв деликатен контекст, като политическото равенство
между езиците, тъй като би създало дискриминация от гледна точка правото на равните
възможности за достъп до основните свободи на ЕС.

Anne Delvaux (PPE),    в писмена форма. – (FR) Много съм удовлетворена от етапа, до
който стигнахме по тази тема, която се обсъжда от 90-те години на миналия век. През
декември 2009 г., Съветът прие принципа за създаване на патент на ЕС. Една година по-късно
обаче Съветът потвърди, че има непреодолими трудности във връзка с разпоредбите за
превода, за които се изисква единодушие. След това въпросът беше поет от белгийското
председателство на ЕС, но тъй като пречките останаха, 12 държави-членки поискаха
предложение за регламент за разрешаване на засилено сътрудничество за създаването на
единен патент. Така Съветът „Конкурентоспособност“ предвиди разрешаването на засилено
сътрудничество през март 2011 г. Бих искала да ви напомня, че създаването на единен
патент ще донесе изгоди на ползвателите на патентната система в Европа и по-конкретно
ще позволи на малките и средните предприятия, които често са пренебрегнати, да подобрят
конкурентоспособността си чрез по-добър достъп до защита чрез патента, както и намаляване
на разходите.
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Ioan Enciu (S&D),    в писмена форма. – (RO) Аз гласувах „за“ доклада, защото мисля, че
засиленото сътрудничество в областта на създаването на единен патент е най-доброто
решение за момента и се надявам, че междувременно всички държави-членки ще участват
в него в интерес на гражданите на Европа. Въвеждането на единен патент значително ще
намали административните разходи за малките и средните предприятия, ще насърчи
иновациите и ще помогне да се разкрият нови работни места по време, в което ЕС има все
по-голяма нужда от тях.

José Manuel Fernandes (PPE),    в писмена форма. – (PT) От жизнена важност е да се
приеме законодателство на равнище на ЕС за защита на патентите, с цел защита на правата
върху интелектуална собственост. Така ще бъдем в състояние да осигурим еднаква защита
на териториите на участващите държави-членки, както и по-ниски разходи и опростени
административни процедури. Искам да посоча, че в момента цената за регистрация на патент
в Европа е около 10 пъти по-висока от тази при японски или северноамерикански патент.
Затова иновациите и научните изследвания ще спечелят, а в същото време вътрешният пазар
ще бъде усъвършенстван. Според члена на Комисията г-н Барние само Испания и Италия
не проявяват интерес към засиленото сътрудничество. Обаче той има някои резерви от
правно естество относно приложимостта на процедурата на засилено сътрудничество в този
конкретен случай.

Всъщност, съгласно член 328, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския
съюз: „При установяване на засилено сътрудничество то е отворено за всички
държави-членки, при условие че се зачитат евентуалните условия за участие, определени в
решението за разрешаването му. То е отворено за тях във всеки друг момент, при условие
че се зачитат както посочените условия, така и вече приетите в тази насока актове“. Бих
посочил, че разпоредбите за превода при засиленото сътрудничество ще включват само три
езика: английски, френски и немски.

Carlo Fidanza (PPE),    в писмена форма. – (IT) Аз съм против това Парламентът да дава
„зелена светлина“ за използването на процедурата на засилено сътрудничество за създаване
на системата за единен патент, защото мисля, че въпросът за езиковия режим е от основно
значение за италианските интереси, като се има предвид, че Италия е на четвърто място в
Европа по брой на заявените патенти. Мисля, че процедурата на засилено сътрудничество
се използва цинично. Тя беше създадена, за да се даде по-силен тласък на процеса на
интеграция на Европейския съюз, осигурявайки възможност за напредък по конкретен
въпрос с по-малък брой държави-членки, когато не е възможно да се постигне единодушно
съгласие.

Принудителното прокарване на това може да стане опасен прецедент, тъй като вреди на
държава-членка и заобикаля единодушието, което Договорът от Лисабон изисква по
въпросите, свързани с вътрешния пазар, както и принципът да не се нарушава конкуренцията
на него. Освен това бихме предпочели да се изчака решението на Съда на Европейския съюз,
което очакваме на 8 март.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    в писмена форма. – (PT) Ние гласувахме „против“ доклада
поради три основни причини.

Недопустимо е Парламентът да подкрепя предложение за засилено сътрудничество в областта
на така наречените единни патенти, защото то само има за цел да постави под заплаха
правата, които държавите-членки имат за защита на интересите си, само в полза на
по-силните държави.
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Това е вторият случай, при който се използва принципът на засилено сътрудничество, както
е предвидено в Договора от Лисабон. Замисълът зад неговото включване започва да се
изяснява.

Неприемливо е да оказва натиск върху страни, които са част от ЕС, но не приемат условията,
които мнозинството иска да им наложи, особено в такива чувствителни области като езика,
тъй като предлаганата договореност заплашва езиците на мнозинството от страните.

Накрая трябва да направя само една заключителна бележка, като потвърдя позициите,
които делегатите на Португалската комунистическа партия в Европейския парламент винаги
са заемали, в непоколебима защита на португалския език.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D),    в писмена форма. – (PL) Не всеки ден
имаме възможността да обсъждаме толкова важна тема като патента на ЕС, който е предмет
на препоръката на г-н Lehne. Затова съм много радостна, че имам шанса да дам принос към
това разискване. На първо място следва да се отбележи, че понастоящем сме на много ранен
етап от процедурата на засилено сътрудничество. Всичко, което ще направи тази препоръка
на Европейския парламент, е да даде възможност на Съвета официално да се съгласи да
бъдат взети мерки. Затова все още всичко е възможно или, ако бъдем по-конкретни, в
предложенията за регламенти на Европейската комисия могат да се внасят изменения. Без
да навлизам в подробности по предложенията за регламенти за патента като такъв или за
езиковия режим, бих искала да кажа, че в процеса на осъществяване на великия европейски
проект трябва да имаме предвид интересите на всички европейски предприемачи или, с
други думи както на тези, които патентоват изобретения, така и на тези, които са
заинтересовани от лесен достъп до техническа информация относно такива изобретения.
Тук имам предвид например производителите на генерични лекарствени продукти.

Тъй като съм твърд поддръжник на европейския патент и в същото време представител на
Полша – страна, която днес за съжаление е повече „ползвател“ отколкото „донор“ на патенти,
ще се опитам да осигуря обхватът на разискването относно патента да бъде възможно
най-широк и да се вземат под внимание всички мнения и по-конкретно на тези на малките
и средните предприятия, които са от съществена важност, за да бъде европейската икономика
отворена за иновации.

Adam Gierek (S&D),    в писмена форма. – (PL) Европейският патент е замислен да помогне
за засилване на иновациите и все пак защо не успяваме да бъдем новатори самите ние, докато
го обсъждаме? Би трябвало да се срамуваме от самите себе си. Говорим само за патентно
право; нека говорим също и за установяване на оптимална форма за патентите. Понастоящем
има кратки и дълги патенти, но последните определено не са задължително по-добри като
патенти или по-добре написани. Описанието често пъти преднамерено се усложнява, за да
се замъгли и усложни формата на патента.

Мисля, че трябва да създадем прозрачна форма за патентите и процедура за описването им,
така че да могат пълноценно да бъдат използвани Интернет и методите за електронен запис.
Езикът е свързан въпрос и за решаване на проблема би могъл да се използва определен
алгоритъм. Мисля, че най-евтиният метод, който не би изисквал превод на различни езици,
би бил европейският електронен патент. Може би Комисията ще започне да мисли по
новаторски начин. Гласувах в подкрепа, макар да съм на мнение, че Комисията проявява
твърде слаба инициатива по този въпрос.

Louis Grech (S&D),    в писмена форма.  –  (EN) Предвид импулса от Комисията и
Парламента за възобновяване функционирането на единния пазар, необходимостта от
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хармонизирана система за издаване и регулиране на патентите е по-голяма от когато и да
било. Именно поради тази причина гласувах в подкрепа на законодателната резолюция.

При сегашната фрагментирана патентна система, патентите трябва да се превеждат на езиците
на всички държави, за които се издават, което налага прекомерни разходи за преводи на
предприемачите, новосъздадените предприятия и други разчитащи на иновации МСП:
получаването на патент е тринадесет пъти по-скъпо в ЕС, отколкото в САЩ и единадесет
пъти по-скъпо, отколкото в Япония. При новата система, която трябва да бъде приета от
участващите в засиленото сътрудничество в тази област държави-членки единният патент
ще попадне под един много по-достъпен режим за превод, включващ само френски,
английски и немски езици; което ще има за резултат намаляване на разходите. Въвеждането
на единна и достъпна патентна система, макар и само в някои държави-членки на ЕС, ще
играе важна роля за утвърждаването на единния пазар, особено чрез даване на тласък на
Съюза по отношение на иновации и изобретения при създаването на стоки и услуги, от
които толкова остро се нуждае.

Nathalie Griesbeck (ALDE),    в писмена форма. – (FR) От няколко години сме свидетели
как европейската икономика е спъвана от отсъствието на конкурентен патент на ЕС, в
сравнение с другите големи световни сили. От около 15 години Европейската комисия
предлага създаване на единен европейски патент. Накрая благодарение на процедурата за
„засилено сътрудничество“, която позволява на няколко държави-членки да сътрудничат
в определена област, когато законодателна инициатива бъде блокирана, бяхме в състояние
да направим крачка в тази насока. Затова с ентусиазъм гласувах в подкрепа на доклада,
който ни позволява да задействаме тази процедура на засилено сътрудничество с цел
създаване на патентна система на ЕС. Това е важна крачка напред за всички европейски
предприятия и за всички малки и средни предприятия, които от дълго време чакат този
инструмент, който е задължителен за иновациите, научните изследвания, развойната дейност
и конкурентоспособността в Европа.

Françoise Grossetête (PPE),    в писмена форма. – (FR) Гласувах в подкрепа на препоръката
за разрешаване на засилено сътрудничество за създаване на европейски патент. През месец
декември 2010 г. 12 държави-членки включително Франция поискаха да бъде използвана
процедура на засилено сътрудничество след несъгласието между 27-те, дължащо се на
езикови различия, за въвеждането на патентна система на равнище ЕС. В крайна сметка
всички държави-членки с изключение на Италия и Испания решиха да участват. Бих искала
да бъде възможно тези две страни да могат да се включат в инициативата във всеки един
момент. Сега е 11 пъти по-скъпо да се заяви патент в Европейския съюз, отколкото в
Съединените щати. В бъдеще нашите научни работници и предприятия най-после ще бъдат
в състояние да се конкурират ефективно при иновациите със Съединените щати и Азия.

Jarosław Kalinowski (PPE),    в писмена форма. – (PL) След повече от 10 години работата
по единния европейски патент най-после върви към своя край. Въпреки факта, че сме
постигнали само частичен успех, тъй като системата за единна патентна защита не покрива
цялата територия на Европейския съюз, той безспорно следва да се разглежда като значителна
крачка напред. Опростяването на процедурите по регистрация и значителното намаляване
на цената им ще насърчи развитието на вътрешния пазар и научния и технически напредък
в ЕС като цяло, дори и да обхващат само 12 държави-членки. Макар че законодателството
ще бъде хармонизирано само в ограничена степен, това хармонизиране всъщност ще бъде
почувствано от всички предприемачи от ЕС, тъй като, установените в държави-членки
инвеститори, които не участват, също ще бъдат в състояние да се възползват от единната
патентна защита. От тях ще зависи да решат на индивидуална основа дали да изберат защита
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съгласно правната система на една или няколко държави-членки или да прибягнат до
единния европейски патент.

Мисля, че следва да продължим мерките, насочени към разширяване на обхвата на единната
патентна защита, така че в крайна сметка да покрие цялата територия на Европейския съюз.
Полза ще има не само за отделните предприемачи, тъй като и европейският пазар ще стане
по-конкурентоспособен, в сравнение с другите големи икономики като Съединените щати,
Китай или Япония.

Arturs Krišjānis Kariņš (PPE),    в писмена форма. – (LV) Аз подкрепих проекта на
резолюция относно предложението за решение на Съвета за разрешаване на засилено
сътрудничество в областта на създаването на единна патентна защита, тъй като считам, че
единната система за регистрация на патенти ще намали административните пречки пред
европейските предприятия. Европейският съюз не може да си позволи фрагментирана
система за регистрация на патенти. Днес той направи гигантска крачка напред към единна
система за регистрация. Сегашното положение, при което едно предприятие е длъжно да
регистрира патента си във всяка държава-членка поотделно, е значително препятствие пред
развитието на стопанската дейност. Бавният и сложен процес по регистриране на патент в
Европейския съюз до този момент ограничаваше възможностите за нашите предприятия
да се развиват динамично. Една ясна и ефективно процедура, при която всеки би могъл да
регистрира патент, валиден за целия Европейски съюз, ще помогне новите продукти да
могат да стигат на пазара по-бързо, повишавайки по този начин темпа на развитие на
предприятията. Ще спечелят страните, които вземат участие в системата за регистрация на
патенти и предприемачите в тези страни, които ще могат бързо да доставят нови продукти
на всички европейски потребители.

Petru Constantin Luhan (PPE),    в писмена форма. – (RO) В момента вътрешният пазар
е особено фрагментиран, което се дължи на високите цени на патентната защита в
Европейския съюз, а европейските изобретатели не са в състояние да се възползват от всички
предимства на единния пазар. Трудността възниква, когато се опитат да получат най-доброто
равнище на защита в целия Съюз. Положението има отрицателно въздействие върху
конкурентоспособността на ЕС, тъй като дейностите, свързани с иновациите, произвеждат
човешки капитал, който е по-склонен към мобилност, отколкото в други области.

Поради сегашните по-малко благоприятни условия за иновации Европейският съюз не е
толкова привлекателно място за творчество и иновации както за изобретателите от Европа
и от други места. Аз гласувах „за“ препоръката, тъй като засилването на сътрудничеството
в рамките на група държави-членки в областта на единната патентна защита ще защити
интересите на Съюза поради факта, че това ще подобри конкурентоспособността на ЕС и
ще го направи по-привлекателен за останалия свят. Освен това, създаването на единна
патентна защита за група държави-членки би подобрило равнището на патентна защита и
би премахнало разходите и сложността, свързани със съответните територии, което би
улеснило научния и технологичен напредък и функционирането на вътрешния пазар.

David Martin (S&D),    в писмена форма.  –  (EN) Гласувах „за“ доклада. Мисля, че
допустимото равнище на радиация в храните трябва да бъде повишено и освен това трябва
да бъдат подобрени контролът и съответствието. В зависимост от резултата от последното
четене регламентът има потенциала да спомогне за този процес. Приветствам факта, че
регламентът ще важи също за храни или фуражи, внасяни от трети страни при митнически
режим транзит или предназначени за износ.
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Jiří Maštálka (GUE/NGL),    в писмена форма. – (CS) Няма никакво съмнение, че сферата
на правата на интелектуална собственост и по-конкретно правата на промишлена собственост
заслужава специални грижи и внимание. Органите и институциите на ЕС обаче не винаги
успяват в това. Цялостното, системно решение често се осуетява от подробности или дори
от лобистки интереси. Въпросът за патента на ЕС – преди това патента на Общността – е
пример за това. Възможност за поне частично решение сега възниква под формата на засилено
сътрудничество между някои държави-членки при установяването на единна патентна
защита. Чешката република желае да участва в засиленото сътрудничество и желае също да
вземе участие в по-нататъшните преговори по конкретни предложения за регламент относно
единния патент и неговия езиков режим. Неучастието в засиленото сътрудничество би
означавало невъзможност да се повлияе на бъдещата форма на патентната система на ЕС.
Един значим аспект е икономическата изгода или предимствата за предприятията,
произтичащи от новите технически решения, предвид големината на общия пазар на
участващите в засиленото сътрудничество. Бих искал също да спомена, че Чешката република
си запазва възможността да се оттегли от засиленото сътрудничество, ако то тръгне в посока,
която противоречи на позициите на Чешката република, особено по отношение на езиковия
режим и сферата на патентното право.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    в писмена форма. – (FR) Въздържам се по доклада.
Не че съм против суверенното право на държавите-членки да стигнат до споразумения за
засилено сътрудничество помежду си, включително по отношение на патентите. Обаче не
ни се дават гаранции относно екологичните и хигиенните стандарти, които ще трябва да се
прилагат по време на процеса на одобряване на тези патенти, по-конкретно относно
генетично модифицираните организми. Докато не бъдат включени необходимите изисквания
за опазване на общественото здраве, няма да подкрепя такъв вид споразумение.

Nuno Melo (PPE),    в писмена форма. – (PT) С одобряването на доклада, който има за цел
установяване на засилено сътрудничество във връзка с регистрацията и защитата на патентите,
има риск да бъдат наложени разпоредби за превода, които са ограничени само до три езика
– английски, немски и френски, като повече няма да се изисква превод на патента на
съответния национален език на всяка държава-членка. Макар целта за създаването на патент
на ЕС да е положителна в смисъл, че това би помогнало да се възродят и насърчат иновациите
в Европа, все пак твърдя, че това не може да се преследва с цената на нарушаване на основните
принципи на самото европейско гражданство, с цената на нарушаване сближаването в
Общността и фрагментация на вътрешния пазар или с цената на въвеждане на нови фактори
на дискриминация, неравенство и дисбаланси.

Португалският език – третият по важност европейски език за универсално общуване, ще
бъде подложен на необяснима дискриминация с въвеждането на „засиленото
сътрудничество“. Ето защо гласувах по този начин.

Andreas Mölzer (NI),    в писмена форма. – (DE) Спорът за езиците, използвани в патентите
на ЕС, продължава повече от 30 години. През всичките тези 30 години се налагаше
дружествата от Европа да плащат високи цени за превод и в някои случаи биваха поставени
в неизгодно конкурентно положение на световния пазар. Трудно е да се определи стойност
за нематериалните активи, като търговски марки и патенти. Обаче те се използват като
обезпечение за заеми и също се вземат предвид при оценки на кредитен рейтинг.

На този фон новото патентно право, изготвено чрез процеса за засилено сътрудничество,
което да е валидно поне в части от ЕС, изисква патентите да бъдат превеждани само на
немски, английски и френски език. Това със сигурност ще улесни нещата от гледна точка
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на обема на бюрократичните формалности. Новият регламент укрепва също позицията на
немския език, който според проучване от 2006 г. е все още най-широко използваният роден
език в рамките на ЕС. По принцип идеята е добра, но правилата за езиците не са съвсем ясни
и ето защо се въздържах.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE),    в писмена форма. – (LT) Създаването на единна
патентна защита в Общността (сега Европейския съюз) и осигуряването на ефикасна патентна
защита в целия ЕС се явяват крачка към по-голяма конкурентоспособност на ЕС.
Понастоящем работещите в Европейския съюз изобретатели са в неизгодно конкурентно
положение в сравнение с колегите си от други страни по света: защитата на изобретенията
в целия ЕС е дълъг и скъп процес. За съжаление, поради процедурни пречки не бяхме в
състояние да установим еднородна система в целия ЕС. При все това поздравявам тези
държави-членки, които решиха да започнат процедурата за сътрудничество в областта на
патентната защита (особено съм доволна, че сред държавите-членки е и Литва) и гласувам
в подкрепа на одобрението на сътрудничеството.

Tiziano Motti (PPE),    в писмена форма. – (IT) Гласувах „против“ въвеждането на триезична
система в разпоредбите за патентите. Преводът на патентите изключително на английски,
френски и немски език би причинил сериозни вреди на италианските предприятия, които
ще трябва да поемат изключително високи разходи за технически превод на патентите,
които внасят. Моята парламентарна група ни призова да гласуваме в подкрепа, но не мисля,
че мога да одобря законодателство, което според мен накърнява интересите на моята страна
и нейните граждани, особено на всички италиански малки и средни предприятия и нашите
потребители. Явно е, че повишените разходи за предприятията след това биха довели до
по-високи цени на продуктите, в ущърб на потребителите. Засиленото сътрудничество
следва да остане механизъм, който да се използва в изключителни обстоятелства и не следва
да се използва за изключване на държави-членки, които са готови да преговарят, като Италия
и Испания. Подкрепям италианското предложение патентите да се изписват на езика на
страната на изобретателя и да се осигурява техен превод на английски език. По този начин,
можем да защитим нашата езикова независимост и интересите на нашата страна. Всъщност,
засиленото сътрудничество между 10 или 12 страни по този въпрос носи риск от нарушаване
на условията на лоялна конкуренция в полза на страните, които участват.

Rolandas Paksas (EFD),    в писмена форма. – (LT) Съгласен съм с резолюцията относно
предложението за решение на Съвета за разрешаване на засилено сътрудничество в областта
на създаването на единна патентна защита. Предвид съществуващото положение, при което
е много трудно и скъпо да се получи европейски патент, съм съгласен с предложението да
бъде приложена процедурата на сътрудничество и да се позволи на всички заинтересовани
държави-членки на ЕС да създадат системата за единен патент.

Трябва да положим всички условия за решаване на въпроса за езиковия режим, което би
намалило разходите за получаване на европейски патент за дружествата, извършващи
дейност в рамките на ЕС. Освен това, една ефикасно работеща патентна защита би опростила
процедурите по разрешаване на спорове и би намалила административното бреме.

Радвам се, че много държави-членки на Европейския съюз се включват в инициативата за
създаване на единен патент и се надявам и останалите страни също скоро да помогнат за
постигането на целта за създаване на единен патент с цел подобряване условията за
икономическа либерализация в Европейския съюз. Само засиленото сътрудничество ще
улесни правилното функциониране на вътрешния пазар, премахвайки пречките пред
свободното движение на стоки.
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Georgios Papanikolaou (PPE),    в писмена форма. – (EL) Гласувах в подкрепа на
препоръката за решение за разрешаване на засилено сътрудничество в областта на създаването
на единна патентна защита. Бъдещето на Европа зависи и държави-членки като Гърция,
които бяха тежко засегнати от кризата, възлагат надеждите си за възстановяване на
националните си икономики и производствена тъкан, на иновациите. Затова е жизнено
важно да се осигури, по икономически и социално справедлив начин, правна защита за
патентите, които обхващат изобретяването и внедряването на новаторски идеи и продукти.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    в писмена форма. – (PT) Подкрепям системата на
европейски патент, но след като размислих, а и от езикови съображения, се въздържах да
гласувам по настоящия доклад. Всъщност щях да гласувам в подкрепа, ако трябваше да се
използва само английски език, тъй като в наши дни той служи като универсален език.
Въздържах се поради три основни причини: на първо място, защото да се създаде патентна
система със задължителен превод на всеки файл на 23-те официални езика би било скъпо,
бавно и би се отразило неблагоприятно върху конкурентността; второ, защото на практика
английският език обичайно се използва днес като универсален език; и трето, защото 90%
от заявленията за патенти така или иначе се изготвят на английски език. Не мога да се съглася
с включването в този процес на френския и немския езици във вреда на по-разпространени
езици, като португалския или испанския (все едно, че съществуват езици с различен статут
в ЕС – идея, която отхвърлям). Затова се въздържах с мисълта, че е необходим напредък при
системата за европейски патент, но че най-доброто решение би било той да е само на един
език: английския.

Miguel Portas (GUE/NGL),    в писмена форма. – (PT) Въздържах се при гласуването, макар
да смятам за съществено да бъде подобрена патентната система в Европа, по-конкретно със
създаване на единен патент и Съд за европейски патенти и патенти на ЕС, което би направило
възможно да се преодолеят проблемите за малките и средните предприятия, причинени от
сегашната фрагментация на съществуващата система, характеризираща се с високи разходи
и сложност, разбирам също и резервите, които някои страни изразиха по отношение на
режима за превода на патента за ЕС. Затова не съм против започването на засилено
сътрудничество в тази област макар да смятам, че това не е най-желателното и
най-окончателното решение на проблема.

Paulo Rangel (PPE),    в писмена форма. – (PT) Отсъствието на единна патентна защита в
целия Европейски съюз поставя европейските дружества в очевидно неизгодно конкурентно
положение по сравнение с аналозите им от САЩ и Япония. Разходите за патентоване в
Европа са почти 10 пъти по-високи от разходите за патентоване в САЩ и Япония, което се
дължи по същество на разходите за превод на патентите на езиците на различните страни
от ЕС. За да бъде направена португалската и европейската промишленост
по-конкурентоспособна в този контекст, смятам за жизненоважно да бъде постигнат бърз
напредък към създаването на система за единна патентна защита, която да не е толкова
отежнена и сложна и която да може да действа като стимул за иновации и за научно и
техническо развитие в Португалия и ЕС. Ето защо гласувах „за“ резолюцията. Въпреки това
не мога да не изразя съжаление за избора във връзка с езиковия режим. Всъщност мисля,
че има сериозни аргументи против сегашното триезично решение с използване на английски,
немски и френски език; затова смятам, че във всяко отношение би било за предпочитане да
се избере режим само с английския език.

Evelyn Regner (S&D),    в писмена форма. – (DE) Днес гласувах в подкрепа на въвеждането
на засилено сътрудничество във връзка с единната патентна защита защото считам, че
безизходицата в Съвета в резултат от езиковия режим, е неоправдана. Според мен има,
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разбира се, важна необходимост от дискусия. За мен гласуването в подкрепа не означава,
че съм изцяло съгласна със съдържанието на първоначалните предложения на Комисията.
Ще разгледаме с приоритет въпроса в комисията по правни въпроси и определено ще внесем
изменения с много подобрения. Бих искала да обясня, че който смята, че днешното гласуване
ще доведе до това, Парламентът да загуби правата си, греши. Законодателната процедура е
само началото. Като гласува днес, Парламентът просто даде разрешение група
държави-членки да започне процедурата на засилено сътрудничество, която съгласно
Договора от Лисабон стана възможна. Останалата част от процедурата ще включва а)
консултация с Парламента относно езиковия режим (решението в случая трябва да бъде
взето от Съвета), б) участие на Парламента във вземането на решението за съдържанието на
регламента относно патента като част от обичайната законодателна процедура, в) постигане
на съгласието на Парламента за юрисдикцията на патента. Няма да има промяна в никоя
от тези възможности Парламентът да участва в процеса. Дори и членовете на Европейския
парламент от държави-членки, които не участват в засиленото сътрудничество, няма да
изгубят правото си на глас при останалата част от процедурата, тъй като те са европейски,
а не национални представители.

Frédérique Ries (ALDE),    в писмена форма. – (FR) Белгийското председателство на
Европейския съюз беше пълен успех. Сред многото неща, които постигна, е споразумението
за европейския патент – регламент, който е наложителен за подобряване иновациите и
конкурентоспособността в Европа. Либералните европейци желаеха такъв вид хармонизиране
на правната защита от почти 15 години. То ще сложи край на прахосването на средства,
оценявани на близо 400 000 евро годишно, което е резултат от успоредното съществуване
на национални патенти и европейски патенти. Освен това фактът, че 12 държави-членки
(Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Литва, Люксембург, Нидерландия,
Полша, Словения, Швеция и Обединеното кралство) използват процедурата на засилено
сътрудничество е добре дошъл, ако това е бил единственият начин да се сложи край на
безизходицата по този въпрос. Договорът от Лисабон е приложен справедливо, за да се
разреши на „европейски авангард“ от минимум девет държави-членки да сътрудничат, когато
законодателна инициатива бъде блокирана.

Поради всички изброени причини гласуването на Европейския парламент днес по обяд по
доклада Lehne е от съществено значение. То изпраща положителен сигнал както за
европейските предприятия, които трябва да се развиват в една стабилна правна рамка,
поставяща ги на равна нога с международната конкуренция, така и за изобретателите, чиято
съзидателна дейност трябва по-добре да бъде защитена от Европейския съюз.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    в писмена форма.  –  (EN) Нашата група не може
да се съгласи да даде съгласието си и да задейства процедурата, защото по думите на
генералните адвокати на Съда на Европейския съюз: „В сегашния си вид подготвяното
споразумение за създаване на унифицирана система за патентно съдопроизводство не е
съвместимо с разпоредбите на договорите“. Нашата група поиска отлагане на гласуването,
тъй като решението на Съда по горното становище на генералните адвокати вече се очаква
на 8 март и Парламентът следва да бъде напълно наясно с правните последици на „засилено
сътрудничество“ преди да се заеме с такъв изключителен проект.

Останалите политически групи не подкрепиха нашето искане за отлагане. Съгласието не се
отнася за конкретните мерки по прилагане на засилено сътрудничество. Такива предложения
ще бъдат представени на последващ етап, ако засиленото сътрудничество бъде разрешено
(т.е. регламенти на Съвета за създаването на единна патентна защита и разпоредбите за
превода във връзка с единния патент).
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Licia Ronzulli (PPE),    в писмена форма. – (IT) Гласувах „против“ резолюцията, защото
мисля, че след дългия законодателен процес, който започна през 2000 г., вече е неприемливо
да не се предложи общо решение по езиковия аспект на европейските патенти. От много
години Италия и Испания оказваха силен натиск английският да бъде признат като единствен
официален език в областта на технологиите и науката. Това решение с един език би съкратило
разходите, насърчавайки най-вече малките и средните предприятия да използват европейския
патент, тъй като икономическите им измерения означават, че често пъти не могат да поемат
високи разходи за превод.

За да бъде заобиколено единодушието, което се изисква за толкова деликатна тема, се
прибягва до използването на засилено сътрудничество (както е предвидено в Договора от
Лисабон), което би позволило решения да се вземат само от една трета от държавите-членки.
От няколко месеца италианското и испанското правителство привличат внимание към
необичайните характеристики на тази процедура, която, ако бъде одобрена от Европейския
парламент и Съвета с квалифицирано мнозинство, би направила европейския патент
приложим не само в държави, участващи в засиленото сътрудничество, но също и за
предприятията от други държави-членки.

Oreste Rossi (EFD),    в писмена форма. – (IT) Италия и Европа биха загубили в резултат
на решението да се прибегне към засилено сътрудничество за създаването на единна патентна
защита. Прилагането на процедура на засилено сътрудничество по въпроса е дълбоко
погрешно, защото обезсмисля усилията, положени за създаване на европейски патент, който
би бил валиден във всички държави-членки.

Освен това оспорваме и решението да се направи опит това гласуване да се прокара
прибързано през Парламента, без да се отчитат последиците на решението на Съда на
Европейския съюз относно съвместимостта на единния Съд за патентите с Договора. Италия,
заедно с Испания, с основание се противопостави на признаването само на три езика
(английски, френски и немски) за подаване на заявка за европейски патенти, вместо да се
спази принципът на равен статут на езиците, както е заложен в Договора. Явно е, че тук
става дума не само за дискриминация, но и за това, че наистина ще има и отрицателно
въздействие в икономическо отношение върху предприятията в страните, използващи езици,
различни от изброените.

Olga Sehnalová (S&D),    в писмена форма. – (CS) Твърдо съм убедена, че засиленото
сътрудничество в областта на патентната защита ще допринесе за премахване на
фрагментацията в областта, ще осигури по-добри рамкови условия за предприятията,
извършващи иновации в целия Съюз, ще доведе до по-голяма конкурентоспособност на ЕС
в световен мащаб и до по-добро функциониране на вътрешния пазар на ЕС. Очакваното
намаляване на разходите, свързани с процеса на патентна защита, също не е за пренебрегване.
Затова гласувах в подкрепа на доклада.

Csanád Szegedi (NI),    в писмена форма.  –  (HU) Гласувах „за“ препоръката, защото
намирам за възмутително, че все още не сме в състояние да изготвим обща позиция по
въпроса. Трябва да си даваме сметка, че Европа е изостанала в световната конкуренция по
отношение на иновациите. Не може да има иновации без цялостна патентна защита, но
университетите, по-малките изследователски институции и изобретателите не са в състояние
да поемат разходите за такова патентоване. Като си набавят патент само за собствената си
страна, те по същество дават изобретенията си на световния пазар безплатно. Патентоването
в ЕС е жизненоважно. Изключително важно е да може да се получи европейски патент с
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единно заявление. От жизнен интерес е това да се осъществи във всички европейски страни,
включително в родната ми Унгария.

Marc Tarabella (S&D),    в писмена форма. – (FR) Преди повече от 20 години Европейската
комисия предложи възможно най-скоро да бъде създаден единен европейски патент и
наблегна на неотложната необходимост от него. В момента патентите в Европа трябва да се
удостоверяват страна по страна и всеки път да бъдат превеждани на съответния национален
език.

За да се осигури удостоверяване на патент само в половината държави-членки на ЕС е
необходимо да се платят до 20 000 евро, от които 14 000 евро са за превод. В Съединените
щати са достатъчни около 1 850 евро. Отсъствието на европейски патент спъва нашата
конкурентоспособност, както и европейските иновации, научни изследвания и развойна
дейност. Ето защо засиленото сътрудничество е напълно оправдано по тази тема, която е
от основно значение за бъдещето на ЕС.

Nuno Teixeira (PPE),    в писмена форма. – (PT) Създаването на единен европейски патент
в Европейския съюз ще носи със себе си ползи за всички, имащи отношение ползватели и
по-конкретно за малките и средните предприятия, тъй като ще допринесе за тяхната
конкурентоспособност чрез намаляване на разходите. Въпросът, който датира вече от две
десетилетия, изисква единодушно съгласие в рамките на Съвета, за да бъде определен
езиковият режим, приложим към правата на интелектуална собственост в Европейския
съюз. В това отношение и имайки предвид, че създаването на единна патентна защита не е
посочено в списъка на областите на изключителна компетентност на Европейския съюз,
настоящата препоръка е свързана с възможността за засилено сътрудничество в тази област.
Макар на този етап от процеса да се занимаваме само със съгласието на Парламента за метода
на вземане на решение в тази област, което получава моя глас, залата не след дълго ще бъде
призована и да се произнесе по спорния езиков режим и по двата регламента, които трябва
да бъдат изготвени по отношение на правилата на системата на европейския патент.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D),    в писмена форма. – (RO) Аз гласувах „за“ решението за
разрешаване на засилено сътрудничество в областта на създаването на единна патентна
защита, тъй като смятам, че е необходимо да бъдат приети мерки за създаване на единен
патент на ЕС.

Според доклад, публикуван през 2011 г. от Thomson Reuters, озаглавен „Патентовано в
Китай“, Китай ще изпревари Япония и САЩ по брой на патентите. И наистина намерението
на Китай с програмата му, приета през 2006 г., беше да се превърне в страна, насочена към
иновациите и той успя да увеличи броя патенти с 14,1%, 33,55% и 15,9% в сравнение със
САЩ, ЕС и Япония съответно.

В ЕС сегашната патентна система е фрагментирана и прекомерно тежка по отношение
изискванията за превод. Цената на удостоверяването на патент на ЕС в 13 страни достига
до 20 000 евро, от които 14 000 евро са само за превод. Това прави един европейски патент
10 пъти по-скъп, отколкото е в САЩ. Мисля, че разрешаването на засилено сътрудничество
в областта на създаването на единни патенти може да спомогне за развитието на единен
патент, който да е привлекателен за ползвателите на системата за европейски патент, да
осигури защита на интелектуалната собственост в целия ЕС и да премахне разходи и
усложнения с цел насърчаване на научните изследвания, развойната дейност и иновативните
МСП.
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Доклад: Ivo Belet (A7-0001/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    в писмена форма. – (PT) Като се има предвид, че Консултативната
работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията е
заключила в становището си, че въпросното предложение не съдържа изменения по същество
освен тези, които са идентифицирани като такива, и че по отношение на кодификацията
на непроменените разпоредби на предишните актове с включените изменения предложението
се свежда до обикновена кодификация на съществуващите актове без промени по същество,
аз одобрявам настоящия доклад. Съгласен съм с гаранцията за високо равнище на защита
на здравето на европейските граждани в случай на радиоактивно замърсяване и с
демократичната легитимност при приемането на настоящата директива, тъй като правното
основание трябва да бъде адаптирано към новия Договор от Лисабон.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    в писмена форма. – (LT) Аз гласувах в подкрепа на тази
важна резолюция относно максимално допустимите нива на радиоактивно замърсяване на
храните и фуражите след ядрена авария или друг случай на радиологично замърсяване.
Всички ние помним трагедията в Чернобил от 26 април 1986 г., когато значителни
количества радиоактивни материали бяха изпуснати в атмосферата, замърсявайки по този
начин храните (зърно, зеленчуци, дребни безкостилкови плодове и гъби) и фуражи в няколко
европейски държави, като това създаде голям риск за човешкото здраве. Обработваемите
земи също бяха замърсени с отложени радиоактивни вещества, което увеличи
радиоактивността на горските и селскостопански храни, добивани в засегнатите области.
Висока степен на защита на човешкото здраве е една от целите на Европейския съюз.

Ето защо неотложно се нуждаем от изграждане на система, която да даде възможност на
Европейския съюз след ядрен или друг случай на радиологично замърсяване, който е довел
или може да доведе до значително радиоактивно замърсяване на храните и фуражите, да
фиксира максимално допустими нива на радиоактивно замърсяване с цел гарантиране на
висока степен на защита на общественото здраве. Всички граждани на ЕС трябва да имат
възможно най-висока защита в случай на ядрена авария или на радиологично замърсяване
и Европейската комисия трябва да е готова да реагира бързо. Предварително установените
максимално допустими нива на замърсяване трябва да бъдат приложени за храните и
фуражите.

Elena Oana Antonescu (PPE),    в писмена форма. – (RO) Настоящият доклад определя
максимално допустимите нива на радиологично замърсяване на храните и фуражите след
ядрена авария или друго радиологично замърсяване. Съгласна съм, че Европейският
парламент трябва да играе решаваща роля в ситуации, които имат пряко въздействие върху
общественото здраве. Също така считам, че след ядрена авария или радиологично
замърсяване Европейската комисия трябва да играе надзорна роля, като обявява извънредно
положение и приема списъци с основни храни и фуражи. Държавите-членки трябва да
поддържат система за официални проверки на тези продукти и да информират широката
общественост за всички рискове. Аз гласувах в подкрепа на този доклад, който гарантира
безопасността на храните на европейските граждани в случай на ядрени или радиологични
аварии.

Zigmantas Balčytis (S&D),    в писмена форма. – (LT) Високата степен на защита на
човешкото здраве е една от целите, които Европейският съюз трябва да постигне при
определяне на своята политика. Разпоредбите на ЕС, които определят нива на радиоактивно
замърсяване в случай на радиологично замърсяване, остават непроменени от 1990 г. и
следователно е необходимо тези разпоредби да бъдат преразгледани и актуализирани. Ние

159Разисквания на Европейския съюз -BG15-02-2011



трябва да създадем всеобхватна система, която да даде възможност на Съюза след ядрен
или друг вид радиологичен инцидент, който може да доведе до значително радиоактивно
замърсяване на храните и фуражите, да фиксира максимално допустими нива на
радиоактивно замърсяване с цел гарантиране на висока степен на защита на общественото
здраве. Съгласен съм, че допустимите нива на радиоактивно замърсяване трябва да бъдат
преразглеждани редовно с цел да се вземат предвид най-новите международни научни
постижения и научно обоснованите препоръки и да се избегнат съществуващите отклонения
в законодателната практика.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    в писмена форма. – (LT) Аз гласувах в подкрепа на настоящия
доклад, който предлага да се определи процедурата за установяване на максимално
допустими нива на радиоактивно замърсяване на храните и фуражите, които могат да бъдат
пуснати на пазара след ядрена авария или друг случай на радиологично замърсяване, който
може да доведе или е довел до значително радиоактивно замърсяване на храни и фуражи.
Същевременно приложения І и ІІІ определят максимално допустимите нива на замърсяване
на храните и фуражите. Независимо от това, че настоящото предложение се разглежда
посредством техниката за преработка, аз считам, че ние трябва да внесем съществени
изменения в предложението, които да окажат влияние и извън единствената посочената
„сива“ зона, за да се гарантира правната сигурност и последователността на текста.
Необходимо е да се рационализира процедурата в случаи на ядрена авария, като се даде
ясна надзорна роля на Комисията и се изясни режимът на нейните актове (приемане,
преразглеждане). Освен това ние трябва да се опитаме да обслужваме интересите на
гражданите чрез по-добро управление на ситуацията след възникнал инцидент. Ние трябва
да гарантираме правна сигурност на цялото предложение чрез съгласуването на остарелите
процедури – процедурата по комитология в областта на Евратом, приета по аналогия –
която това предложение възнамерява да кодифицира, с разпоредбите на Договора от Лисабон.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL),    в писмена форма. – (EL) Като се има предвид, че трите
регламента относно радиацията, изменени от въпросния доклад, бяха приети след Чернобил
преди 20 години, аз считам, че докладът Belet, във вида, в който сега е след гласуването, е
първи опит да се подобри подхода и да се актуализира проблема, свързан с радиоактивното
замърсяване на храните и почвата. Въпреки че подкрепям промяната на правното основание
и засилването на ролята на Европейския парламент с цел постигане по-голяма прозрачност
на законодателството и на по-широка закрила за гражданите, аз считам, че докладът е
незадоволителен и е няколко стъпки назад от това, което би било съществен подход към
проблема. Докладът изменя това, което вече е договорено, и просто регламентира
последствията от проблема, а не неговият източник. Освен това в доклада максималните
нива на радиоактивно замърсяване са оставени изключително високи и в резултат на това
той е далеч от целта за защита на общественото здраве. Поради посочените по-горе причини
по време на окончателното гласуване аз гласувах „въздържал се“.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    в писмена форма. – (RO) Аз считам, че държавите-членки
отговарят за мониторинга на спазването на нивата за защита срещу радиоактивно
замърсяване, определени в настоящия регламент, по-конкретно чрез наблюдение на
стандартите за безопасност на храните и фуражите, както и чрез мониторинг на параметрите
на околната среда. Подкрепям идеята за създаване на система, която ще даде възможност
на ЕС да определи максимално допустими нива на радиоактивно замърсяване, за да се
гарантира висока степен на защита на общественото здраве след ядрена авария или друго
радиологично замърсяване.
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Edite Estrela (S&D),    в писмена форма. – (PT) Аз гласувах в подкрепа на доклада относно
радиоактивното замърсяване на храните, чиято цел е да определи максимално допустими
нива на радиоактивно замърсяване на храните и фуражите след ядрена авария или друг
случай на радиологично замърсяване. Следователно основната цел на регламента е защита
на общественото здраве и съответно правното основание трябва да бъде член 168 от Договора
за функционирането на Европейския съюз.

Diogo Feio (PPE),    в писмена форма. – (PT) Настоящото предложение има за цел да
гарантира високо равнище на защита на здравето на европейските граждани в случай на
радиоактивно замърсяване и също така да придаде демократична легитимност на приемането
на настоящия регламент. Несъмнено неговото правно основание трябва да бъде адаптирано
към новия Договор от Лисабон, така че да се предостави на Парламента роля при вземането
на решение относно един регламент, който потенциално засяга общественото здраве. По
същество предложението се състои предимно в кодифициране на непроменените разпоредби
от три регламента, приети между 1987 и 1990 г., които определят допустимите нива на
радиоактивно замърсяване в случай на радиологично замърсяване.

José Manuel Fernandes (PPE),    в писмена форма. – (PT) Всички хора имат правото на
здравословен режим на хранене. Това е неоспоримо право и задължително условие за
постигане на качеството на живот, към което всички ние се стремим и което Договорът от
Лисабон отразява.

След аварията в Чернобил (1986 г.), въпросът с радиоактивното замърсяване на околната
среда придоби значение и обоснова приемането на трите регламента между 1987 и 1990 г.,
които определят максимално допустимите нива на замърсяване в случай на радиационно
замърсяване или ядрена авария, тъй като въздействията са дълготрайни и много често могат
да бъдат непреки (замърсяване на горите).

Въпреки че предложението предимно води до кодифициране на непроменените разпоредби
от посочените по-горе регламенти, аз гласувам в подкрепа на доклада относно предложението
за регламент на Съвета (Евратом), тъй като е застрашено гарантираното запазване на високата
степен на защита на здравето на европейските граждани.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    в писмена форма. – (PT) По същество предложението
представлява кодифициране на непроменените разпоредби от три регламента, приети между
1987 и 1990 г., които определят допустимите нива на радиоактивно замърсяване в случай
на радиологично замърсяване. Въпреки това въвеждането на ново съображение, което
обяснява необходимостта от съществуването на член, запазващ за Съвета употребата на
изпълнителни правомощия, предполага промяна по същество, която оправдава употребата
на техниката на преработка.

Съдържанието на регламента предвижда механизъм от две нива на интервенция в случай
на радиологично замърсяване или ядрена авария, както е предложено от Комисията:

- незабавно приемане от Комисията на регламент „ad hoc“, който да приложи в конкретен
случай, в определена област и за ограничен период на валидност максимално допустимите
нива на радиоактивно замърсяване, предвидени в приложения І и ІІІ от предложението;

- в срок до един месец от приемането му, внасяне на предложение от Комисията до Съвета
за адаптиране или потвърждаване на този регламент „ad hoc“.

По време на разискването в самата специализирана комисия и в алтернативните предложения,
които тя представи, стана ясно, че тук има сблъсък между Комисията и Съвета. Въпреки
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това основната цел следва да бъде обслужване на интересите на гражданите чрез по-добро
управление на ситуацията след възникнал инцидент, като се зачитат правомощията на
засегнатите държави-членки. Поради това окончателният ни вот беше „въздържал се“.

Vicky Ford (ECR),    в писмена форма.  –  (EN) Членовете на ЕП от групата на Европейските
консерватори и реформисти подкрепихме настоящия доклад, тъй като считаме, че правното
основание на това законодателство следва да бъде променено от „член 31 от ЕОАЕ“ на
„член 168 от ДФЕС“. Съгласно първоначалния регламент член 31 от Договора за Евратом
(който се фокусира върху група от хора, които могат да бъдат изложени на радиоактивно
замърсяване), е счетен за най-подходящо правно основание, тъй като член 168 от ДФЕС,
който урежда общественото здраве, не е съществувал. Ако член 168 от ДФЕС беше правното
основание на този регламент, тогава това би довело до заменяне на процедурата на
консултация с обикновена законодателна процедура и в този случай предложението би
подлежало на пълен контрол от страна на Европейския парламент и още по-важно – на
пълна оценка на въздействието, включително консултация с производителите на храни и
потребителите. Въпреки че членовете на ЕП от групата на Европейските консерватори и
реформисти може да не подкрепят някои аспекти на приетия доклад на Парламента, ние
изразяваме твърдо убеждение, че правното основание на този регламент следва да бъде
променено, за да включва изцяло Европейския парламент в законодателната процедура и
освен това следва да бъде придружено от задълбочена оценка на въздействието. Ето защо
групата на Европейските консерватори и реформисти гласува в подкрепа на доклада.

Adam Gierek (S&D),    в писмена форма. – (PL) Регламентите, които изготвихме днес, са
от огромно икономическо значение за Европейския съюз и неговия единен пазар. Аварията
в Чернобил ни показа, че рискът, свързан с линейна екстраполация на радиация, води до
ненужни икономически загуби. В Беларус и Украйна са били евакуирани райони, равни по
размер на много държави. Беларусите сега се връщат в тези райони, където радиоактивността
е същата както в центъра на Варшава, колкото и невероятно да изглежда това.
Междувременно някои от жертвите на Чернобил – около 8 милиона украинци, получаващи
помощи, които във всеки случай са много ниски за преживяване, няма да обмислят
възможността да се върнат от страх да не загубят това оскъдно обезщетение. Европейският
съюз следва да си направи изводи от този опит, които са от съществено значение.

Лесно беше да се презаселят хората в рамките на бившия СССР и това беше извършено
ефективно след аварията. Трудно е да си представим как това би могло да се направи в гъсто
населените райони на Европа. На кого ще бъде предоставена отговорността за такава задача?
Следва да бъде предоставено финансово обезщетение по-специално на земеделските стопани,
които могат да изгубят не само реколтата си, но също така и възможността да отглеждат
каквито и да било култури в продължение на много години. Същото важи и за горите, макар
и в по-малка степен. Добре е известно, че замърсителят плаща, но как ще решим кой е
отговорен и кой следва да плати, ако сме засегнати от радиоактивно изтичане от трети
държави? Кой ще се справи с това? ЕС, разбира се. Ето защо подкрепих приемането на
доклада.

Catherine Grèze (Verts/ALE),    в писмена форма. – (FR) По отношение на доклада Belet,
който изисква по-конкретно Парламентът да стане съзаконодател в областта на защитата
на здравето в случай на радиоактивно замърсяване на храните, аз не мога да гласувам в
подкрепа на доклад, който не отхвърля твърдо настоящите, предложени от Комисията,
дози. Предложените от Комисията максимални нива на замърсяване, които са в сила от
1987 г., са прекалено високи. Проучвания показват, че дори при ниски дози, децата страдат
от сериозни сърдечно-съдови и ендокринни проблеми. Предложените максимални дози
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биха довели до неприемливо увеличение на случаите на рак. Освен това, като се има предвид,
че няма действащ механизъм за компенсация на земеделските стопани в случай на
замърсяване, което надвишава разрешените нива, Комисията безусловно трябва да предложи
механизъм за обезщетение в съответствие с принципа „замърсителят плаща“.

Ian Hudghton (Verts/ALE),    в писмена форма.  –  (EN) Парламентът днес гласува за
промяна на правното основание за законодателство относно радиоактивното замърсяване
на храните. Този въпрос е от изключително значение и е напълно правилно Парламентът
да има правомощия за съвместно вземане на решение.

Juozas Imbrasas (EFD),    в писмена форма. – (LT) Аз гласувах в подкрепа на този важен
документ относно максимално допустимите нива на радиоактивно замърсяване на храните
и фуражите след ядрена авария или друг случай на радиологично замърсяване. От решаващо
значение е да се определят максимално допустимите нива, които се прилагат за храните и
фуражите с цел гарантиране на висока степен на защита на общественото здраве и да се
избегне повторение на аварията в Чернобил, когато храни (зърно, зеленчуци, дребни
безкостилкови плодове, гъби и т.н.) и фуражи, както и обработваеми земи, бяха замърсени
с отложени радиоактивни вещества, което увеличи радиоактивността на горските и
селскостопански храни, добивани в засегнатите области. Ние трябва да създадем механизъм
за адекватно и ефективно гарантиране на безопасност в случай на ядрена авария или
радиологично замърсяване. Високата степен на защита на човешкото здраве е една от
основните цели на Европейския съюз.

Jarosław Kalinowski (PPE),    в писмена форма. – (PL) Радиоактивното замърсяване е
опасно за човешкото здраве и ролята ни като членове на Европейския парламент е да
направим всичко възможно, за да гарантираме, че храните, доставяни на потребителите, са
безопасни и здравословни. Ето защо ние следва да направим необходимата подготовка, за
да сме в състояние да отговаряме достатъчно бързо и ефективно в случай на опасност и
същевременно непрекъснато да актуализираме разпоредбите и да ги адаптираме към
настоящото положение и технологичен напредък. Процедурите трябва да бъдат опростени,
а правомощията – прехвърлени на държавите-членки, които ще могат да се справят ефективно
с подобни ситуации. В този случай изглежда, че е от основно значение да се определят
ограничения за концентрации на радиоактивни вещества за безопасността на обществото
и на естествената околна среда.

Elisabeth Köstinger (PPE),    в писмена форма. – (DE) В случай на ядрена авария или друг
случай на радиологично замърсяване е от съществено значение да се предприемат подходящи
действия. Превантивните мерки и помощта за засегнатите са важни. От съществено значение
са изплащанията на обезщетения на земеделските стопани с цел да се подпомогнат
производителите на селскостопански продукти, които са претърпели вреди не по своя вина.
Земеделските стопани в една държава-членка, които са засегнати от замърсяване от подобен
инцидент в друга държава-членка, също трябва да бъдат обезщетени. Не трябва да се допуска
въздействията от ядрените аварии да излагат на риск препитанието на земеделските стопани.
Аз подкрепям доклада на г-н Belet, тъй като ние трябва да гарантираме защита на
земеделските стопани от вреди, причинени от външни трети страни.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    в писмена форма. – (FR) Настоящият доклад и
екологичните катастрофи, които той твърди, че управлява, ни припомнят колко неотложно
е да се преустанови използването на ядрена енергия. И все пак, в този доклад не е разгледан
въпросът за преустановяване на използването на ядрена енергия Това е един от недостатъците
му. Би си струвало да се приеме изменението. Освен това този доклад има за цел да предостави
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на Комисията всички необходими правомощия, за да въведе необходимите мерки за
сигурност в случай на ядрена авария. Това прави капацитета на ръководителите на
държавите-членки да действат в тази област само пожелателен, въпреки че именно те са
избрани от хората. Немислимо е да бъдат делегирани правомощия по този начин на
безотговорната Комисия, особено когато става въпрос за обществено здраве. Гласувам против
доклада.

Nuno Melo (PPE),    в писмена форма. – (PT) Предложеният регламент установява
процедурата за определяне на максимално допустими нива на радиоактивно замърсяване
на храните и фуражите, които могат да бъдат пуснати на пазара след ядрен или друг случай
на радиологично замърсяване, който може да доведе или е довел до значително радиоактивно
замърсяване на храни и фуражи. Аз считам, че ние трябва да останем бдителни и подготвени
за всяка извънредна ситуация, която може да се случи в Европа. Всеки опит да се позволи
законодателството в сила да бъде използвано по-бързо и гъвкаво ще създаде добавена
стойност за цялата територия на Европейския съюз.

Andreas Mölzer (NI),    в писмена форма. – (DE) Радиоактивното замърсяване може да
представлява проблем в продължение на много години за някои храни. Трудността възниква,
когато замърсените храни, като диви продукти от гори в райони, които са били изложени
на радиоактивност в продължение на векове, не се консумират само на местно равнище, а
също се продават в други иначе незамърсени райони, където се счита, че те са безвредни.
Настоящите ни познания показват, че няма нива на радиация, които могат абсолютно
сигурно да бъдат класифицирани като безвредни. Научните изследвания за причината на
широка гама от нови заболявания, като алергиите, са все още в своя най-ранен стадий.
Въпреки този факт храните все още се облъчват и никой не е разгледал въпроса за евентуално
взаимодействие с генното инженерство. Всички тези ограничения са крайно безполезни,
ако проверките на храните в и около замърсените региони не функционират правилно.
Когато гласувах, взех предвид тези съображения.

Claudio Morganti (EFD),    в писмена форма. – (IT) Гласувах в подкрепа на тази резолюция,
тъй като тя рационализира процедурата за интервенция в случай на извънредна ситуация
и засилва ролята на Комисията, като посочва, че тя, а не Съветът, е пряко отговорна за
вземането на решение в случай на ядрена авария, като определя мерки, които незабавно
влизат в сила. Комисията следва да бъде подпомагана от група независими експерти с
правомощия в сектора на здравеопазването и на безопасността на храните.

Освен това Комисията трябва да предостави достъп до наличните научни данни, за да може
да бъде оценено значението им. Държавите-членки трябва да предприемат действия, за да
сведат до минимум рисковете от замърсяване, включително да информират обществеността.
По същество този доклад защитава гражданите и предоставя на Комисията и на Парламента
водеща роля.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE),    в писмена форма. – (LT) Днес ние гласувахме
във връзка с регламента относно максимално допустимите нива на радиоактивно замърсяване
на храните и фуражите след ядрена авария или друг случай на радиологично замърсяване,
който определя насоки за реагиране при ядрена авария или радиологични замърсявания.
Този документ по своето естество е чисто технически, тъй като предимно разглежда
ограниченията във връзка с правомощията на Комисията, Съвета и държавите-членки и
определя нива на замърсяване.

Бих искала да подчертая едно изменение, предложено от Парламента, което предлага
включване на разпоредба за обезщетение на земеделски стопани, чиято земя е замърсена с
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отровни вещества по време на ядрена авария или радиологично замърсяване. Тъй като
живеем в доста нестабилно време и можем да видим някои примери, в които небрежните
икономически дейности на човека често са причина за големи инциденти, ние трябва да
приемем законодателство, което определя ясни разпоредби за начина, по който трябва да
се реагира в критични ситуации.

Rolandas Paksas (EFD),    в писмена форма. – (LT) Съгласен съм с представеното
предложение за регламент на Съвета за определяне на максимално допустимите нива на
радиоактивно замърсяване на храните и фуражите след ядрена авария или друг случай на
радиологично замърсяване. Защитата на човешкото здраве е една от приоритетните цели
на Европейския съюз и следователно ние трябва да създадем механизъм за адекватно и
ефективно гарантиране на безопасност в случай на ядрена авария или радиологично
замърсяване.

Нивата на радиоактивно замърсяване на храните и фуражите след ядрен инцидент трябва
да бъдат особено строго регламентирани, като се имат предвид евентуалните отрицателни
последствия за обществото. Ние трябва да предприемем всички възможни мерки, за да
гарантираме, че в случай на авария изпуснатите във въздуха радиоактивни частици замърсяват
възможно най-слабо храните и радиоактивното въздействие е сведено до минимум.

Съгласен съм с предложението, че основният принцип на ЕС в областта на околната среда
– „замърсителят плаща“ – следва да се прилага, като по този начин се осигурява механизъм
за обезщетяване в случай на авария със специално внимание към земеделските стопани,
които в този случай претърпяват най-много вреди.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    в писмена форма. – (PT) Този доклад се отнася за
законодателно предложение, което се състои предимно в кодифициране на непроменените
разпоредби от три регламента, приети между 1987 и 1990 г. след аварията в Чернобил
(1986 г.), по времето на която въпросът с радиоактивното замърсяване на околната среда
придоби все по-голямо значение. Тези регламенти определят допустимите нива на
радиоактивно замърсяване в случай на радиологично замърсяване. Съдържанието на
регламентите предвижда механизъм от две нива на интервенция в случай на радиологично
замърсяване или ядрен инцидент, както е предложено от Комисията: a) незабавно приемане
от Комисията на регламент „ad hoc“, който да приложи в конкретен случай, в определена
област и за ограничен период на валидност максимално допустимите нива на радиоактивно
замърсяване, предвидени в приложения І и ІІІ от предложението; и б) в срок до един месец
от приемането му, внасяне на предложение от Комисията до Съвета за адаптиране или
потвърждаване на този регламент „ad hoc“. Аз гласувам в подкрепа на този доклад, тъй като
считам, че предложените от Европейския парламент изменения са положителни и придават
актуална логика на текста. Тъй като основната цел на регламента е защита на общественото
здраве, аз считам, че правното основание следва да бъде член 168 от Договора за
функционирането на Европейския съюз.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    в писмена форма.  –  (EN) Радиоактивното
замърсяване на храната очевидно е проблем за европейското обществено здраве и като такъв
е от съществено значение във връзка със законодателството да бъде взето решение на тази
основа заедно с Европейския парламент като съзаконодател. Както е заложено в
предложението обаче, то очевидно не постига това, което се изисква, за да се защити
европейското общество, особено децата, от радиоактивно замърсяване чрез храните.
Предложените максимални нива на радиоактивно замърсяване са твърде високи според
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експертния анализ – някои от тях дори са по-високи от действащите нива по време на
аварията в Чернобил.

Предложените нива биха означавали, че обществото може да бъде изложено на нива на
радиация, по-високи от максималните ограничения, определени в съществуващото
законодателство на ЕС относно стандартите за безопасност във връзка с йонизиращо лъчение.
Това би изложило европейското общество, особено уязвимите групи и децата, на ненужен
риск от замърсяване и рак. Просто не е приемливо това законодателно преразглеждане да
не успее да гарантира на гражданите на Европа пълна защита от замърсени с радиоактивни
вещества храни.

Licia Ronzulli (PPE),    в писмена форма. – (IT) Гласувах в подкрепа на тази резолюция,
тъй като тя изважда на показ основен проблем, който никога не следва да бъде подценяван.
Все повече държави се обръщат към ядрената енергия за граждански и, за съжаление, за
военни цели. Сега това е действителност от световно значение, която, за съжаление, също
включва райони с изключителна политическа нестабилност. В случай на криза или авария
Европейският съюз не може да си позволи да бъде неподготвен за управление на
извънредното положение. Отговорите трябва да бъдат незабавни, ефективни и отлично
координирани между различните държави-членки. Отложените радиоактивни вещества
след подобен случай водят до замърсяване на храните и фуражите, които, ако бъдат включени
в хранителната верига, могат да причинят непредвидима вреда и да замърсят цели райони
за десетилетия напред. Европейските граждани трябва да могат да спят спокойно и да знаят
със сигурност, че в случай на извънредна ситуация, която всички ние се надяваме, че никога
няма да се случи, те няма да бъдат изоставени на произвола на събитията. Рационализираните
процедури с ясни правила и отговорности за всички са от съществено значение за
обслужването на истинските интереси на гражданите.

Oreste Rossi (EFD),    в писмена форма. – (IT)Ние гласувахме в подкрепа на доклада за
определяне на максимално допустимите нива на радиоактивно замърсяване на храните,
тъй като той рационализира процедурата за намеса в случай на извънредна ситуация и
засилва ролята на Комисията, като й предоставя правомощието за вземане на решения в
случай на ядрена авария.

Максималните нива на радиация за храните, предназначени за консумация от човека или
от животни, също така са посочени в доклада. По време на гласуването беше прието също
устно предложение за изменение, отново с наша подкрепа, което предвижда обезщетение
на земеделските стопани, които са силно засегнати от изгубената възможност да продават
всякакви замърсени продукти.

Artur Zasada (PPE),    в писмена форма. – (PL) Ядрените аварии могат да случат навсякъде,
където се използват, съхраняват или транспортират радиоактивни материали, не само в
атомните електроцентрали, но също така в болници, университети, изследователски
лаборатории и промишлени инсталации, по пътища и железопътни линии, в пристанища
и корабостроителници.

Докладчикът правилно отбелязва, че радиоактивните вещества могат да имат въздействие
в продължение на много години и първостепенната цел винаги следва да бъде защита на
човешкото здраве и живот. Понастоящем все повече храни са облъчени, за да бъдат направени
по-трайни. Струва си да се има предвид, че облъчването разрушава витамините – до 90%
витамин „А“ в пилешкото месо, 86% витамин „В“ в овеса и 70% витамин „С“ в плодовите
сокове. Следователно храните са направени по-трайни за сметка на тяхната хранителна
стойност. Научните изследвания са доказали, че облъчването убива бактериите, но не
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унищожава вируси или не отстранява нечистотии или токсини, които биха могли да
попаднат в месото в нестерилни и нехигиенични кланици и месопреработвателни
предприятия.

Облъчването също така допринася за едромащабния, скъп и нецелесъобразен транспорт на
храни, по-конкретно от големите корпорации. Храните, които се произвеждат и консумират
на местно равнище, не трябва да бъдат облъчвани. Аз считам, че държавите-членки следва
да запазят своите системи за контрол на храната и фуражите по отношение на максимално
допустимите нива на радиоактивно замърсяване и постоянно да ги подобряват и
преразглеждат, както е предложил докладчикът.

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

(Заседанието, прекъснато в 13,20 ч., се възобновява в 15,00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: JERZY BUZEK
Председател

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

12. Приемане на изменения към Договора (разискване)

Председател.   – Следващата точка е изявлението на Комисията относно приемането на
изменения към Договора.

Бих искал да ви обърна внимание, че при настоящото разискване не се предвижда задаване
на въпроси от залата. Всички съзнаваме, че то е изключително важно и поради това му
отдаваме голямо значение.

Жозе Мануел Барозу,    председател на Комисията. – (FR) Г-н председател, госпожи и
господа, днес Европейската комисия даде положително становище по приетото от
Европейския съвет през декември решение за ограничено изменение на член 136 от Договора
за функционирането на Европейския съюз.

Както знаете, целта е да се даде възможност на държавите-членки от еврозоната да създадат
постоянен механизъм за гарантиране на финансовата стабилност на еврозоната като цяло.
През 2013 г. този европейски механизъм за стабилност ще замени съществуващите временни
инструменти за стабилност, а именно Европейския фонд за финансова стабилност и
Европейския механизъм за финансова стабилност, за които всички знаем колко са полезни.

Става въпрос за решение, което е изключително важно за потвърждаване на решимостта
ни да защитаваме нашата обща валута и да гарантираме финансовата стабилност предвид
икономическите дисбаланси на някои държави-членки, дисбаланси, които трябва да
поправим. Този механизъм е необходим, за да бъде завършена рамката на Договора.

Предвид гореизложеното и както аз самият изтъкнах по време на последния Европейски
съвет, всяка инициатива, включително в областта на конкурентоспособността и
конвергенцията на европейската икономика, и подчертавам конкурентоспособност и
конвергенция, тъй като става въпрос също така и за конвергенция на нашите икономики,
всяка инициатива, казах, трябва да се извършва при спазване на Договора, както и на
принципите и правилата, установени за Съюза и неговите институции.
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Поради това Комисията ще предприеме всички инициативи, законодателни или
незаконодателни, за да гарантира съгласуваността между бъдещия механизъм за стабилност
и икономическото управление, водено от Съюза в еврозоната.

Разбира се, спазването на Договора е много важно и аз съм спокоен, тъй като на 4 февруари
Европейският съвет изрично призна това. Механизмите за засилване на
конкурентоспособността и на конвергенцията на европейската икономика, които важат не
само за настоящите 17 държави-членки на еврозоната, но и за всичките 27, ще бъдат
създадени при надлежно зачитане на Договорите, т.е. на областите на компетентност на
Съюза и на неговите институции, и по-специално на Парламента и на Комисията. Това се
посочва изрично в току-що приетото от Комисията становище.

Това, за което днес говорим, е въпрос от общ европейски интерес. Очевидно е, че запазването
на еврото не е само в интерес на държавите-членки от еврозоната. Ето защо
държавите-членки, които са извън еврозоната, могат да участват, ако желаят, в работата по
въвеждането на постоянния механизъм. Освен това те ще могат, ако е необходимо, да решат
да участват в операциите, които ще се осъществяват в контекста на бъдещия механизъм,
както някои вече направиха това в рамките на съществуващите временни механизми.

Днес говорим също така за нашия глобален отговор на кризата, като един от ключовите му
елементи е установяването на бъдещия Европейски механизъм за стабилност. По този въпрос
трябва да се напредва бързо и в правилната посока.

Спешността не означава прибързаност и не изключва естествено времето за общ размисъл.
Решенията, които ще вземем през следващите седмици за осъществяване на практика на
поуките от кризата, са основополагащи за общото ни бъдеще. Поради това трябва да бъдем
много ясни по отношение на посоката, в която искаме да тръгнем.

Всички сме съгласни, че трябва да се включим в реформите, за да запазим финансовата
стабилност, да повишим конкурентоспособността и конвергенцията на нашите икономии
и да освободим пълния потенциал на устойчив растеж, създаващ работни места.

Това, което остава, е да определим по какви релси ще се движи влакът и смятам, че за да
върви европейският влак напред, най-добрите релси са тези на ЕС. Начинът, по който ще
въведем Европейския механизъм за стабилност, ще допринесе до голяма степен за намирането
на отговор на този въпрос.

Що се отнася до процедурата, Комисията счита, че са изпълнени условията за извършване
на опростено преразглеждане на Договора в съответствие с член 48, параграф 6 от Договора
за Европейския съюз.

Знам, че мнозина от вас си задават въпроса за силно изявения междуправителствен характер
на този постоянен механизъм. Ние също бихме предпочели по-бърз напредък, който да е
вкоренен в по-голяма степен в системата на Съюза. Въпреки това трябва да признаем, че
тази нова стъпка не намалява съществуващите правомощия на Съюза и неговите институции.
Тя засилва колективния капацитет да се отговори на определени предизвикателства, които
не са изрично предвидени в Договора.

Бих искал да се спра на някои съществени елементи, които бяха подчертани в становището
на Комисията. Мисля, че те ще ни помогнат да се насочим към един по-солидарен,
по-отговорен, по-единен и по-силен Съюз.

Първият аспект е солидарността. Тук говорим за основна ценност на Европейския съюз и
бих искал да бъда пределно точен по този въпрос. По време на разискванията на проекта
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на ограничено изменение на Договора Комисията припомняше, че в никакъв случай няма
да бъдат засегнати механизмите за солидарност, предвидени в член 122 от Договора за
функционирането на Европейския съюз в случай на трудности или сериозна заплаха от
трудности в дадена държава-членка. Следователно и противно на мнението на някои хора
член 122 няма да бъде изменен.

Солидарност в Съюза означава и отговорност. В Европа не може да има солидарност без
отговорност, нито пък, разбира се, да има отговорност без солидарност. Това се отнася
по-специално за финансовата солидарност и отговорност и това е истинският дух на
преходните механизми за стабилност. Такъв ще бъде и духът на постоянния механизъм,
чийто условия ще бъдат много строги. Нека бъдем съвсем ясни: всички държави-членки
трябва да спазват отговорна финансова политика.

Солидарността и отговорността в Европейския съюз могат да бъдат засилени единствено
чрез по-голяма съгласуваност и по-добро наблюдение. Това е основната поука, която
извлякохме от кризата. Така икономическото управление на Съюза в еврозоната ще
съставлява основата, на която бъдещият механизъм за стабилност задължително трябва да
се опира.

Трябва да засилим европейското икономическо управление, т.е. да го разширим и да го
задълбочим, за да гарантираме стабилността на еврозоната в частност и стабилността на
Европейския съюз като цяло. Разширяването на европейското управление означава включване
не само на бюджетните политики, но и на икономическите политики и на структурните
реформи. Това е истинската цел на процеса на Европейския семестър, по който постигнахме
съгласие.

Началото на този процес беше поставено с представянето на изготвения от Комисията
Годишен обзор на растежа. В документа се казва и се посочва ясно, че настоящите политики
не са достатъчни. Трябва да направим повече, за да отговорим на предизвикателствата на
днешния ден. Да направим повече заедно, а не разделени. Да направим повече, за да създаваме
по-силна конвергенция, а не да създаваме нови различия.

Относно задълбочаването на икономическото управление – именно това е целта на пакета
с шест предложения, който беше представен от Комисията. Зная, че ще можем да разчитаме
на силна подкрепа от страна на Парламента и ви благодаря за тази подкрепа. Можете да
бъдете сигурни, че Комисията ще подкрепи и улесни този процес до неговото приключване,
за да се осъществят нашите амбиции.

Именно в този пакет от реформи се вписва бъдещият Европейски механизъм за стабилност,
тъй както трябва да се впише в непосредствено бъдеще укрепването на Европейския фонд
за финансова стабилност. Убеден съм, че нашият подход е правилен и че всеки има в него
съответна роля. Комисията ще поеме изцяло своята роля и възнамерява по-специално да
участва активно в работата по въвеждането на бъдещия Европейски механизъм за стабилност.

Сега, не е достатъчно да имаме правилен подход, а трябва и да го приложим. Считам, че ще
успеем да осъществим подхода си, ако всички спазваме няколко прости и ясни правила на
поведение. Тук имам предвид демократичната легитимност, основаваща се на контрола от
страна на Европейския парламент. Също така мисля за силата, която извличаме от
постоянните институции, които действат прозрачно и са общи институции на 27-те, като
освен това гарантират и съгласуваност в целия Съюз.

Имам предвид и принципа на равенство на държавите-членки в Договора и принципа на
лоялна конкуренция, съгласно които действията на държавите-членки, за които са взели
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решение, не могат да засегнат, променят или увредят ефективността на извършващото се на
равнище Европейски съюз сътрудничество.

Трябва да внимаваме по пътя да не се откачи нито един от вагоните, за да не създаде опасност
от дерайлиране на целия влак. Трябва да инвестираме повече в доверието между
държавите-членки и между държавите-членки и европейските институции.

Ние сме Съюз и трябва да действаме като Съюз, за да излезем от кризата и да изградим
стабилни основи за по-конкурентоспособна, по-благоденстваща, по-стабилна и
по-приобщаваща Европа. Именно в този дух трябва да са нашите действия, в този дух е
действала Комисията и ще продължи да действа. Мисля, че мога да кажа, че в това отношение
разчитаме на подкрепата ви.

Elmar Brok,    от името на групата PPE. – (DE) Г-н председател, г-н Барозу, госпожи и
господа, напълно съзнаваме, че се нуждаем от разпоредба в Договора, която да създаде
правна сигурност. В моята страна това се разглежда като конституционна необходимост и
ето защо обсъждаме потребността от изменение на Договора с цел да се гарантира
стабилността на еврото в дългосрочен план.

Съществуват много други възможности за по-широкообхватни изменения на Договора,
които биха включвали изцяло настоящото изменение в общностната политика. Освен тази
възможност бихме могли да използваме различна формулировка в друга точка в рамките
на съответния член. В този случай, разбира се, има опасност вече да не е възможно
прилагането на опростената процедура, което би изисквало провеждането на референдуми.
В резултат на това не бихме били в състояние да вземем решение навреме, което би създало
проблеми, засягащи финансовите пазари.

От друга страна, важно е да се обясни, че паричният съюз е правомощие на Общността.
Трябва да гарантираме, че нито механизмът за стабилност, нито пактът за
конкурентоспособност ще подкопаят това правомощие.

Договорът има недостатъци, които за съжаление могат да бъдат отстранени единствено чрез
възприемането на междуправителствен подход поради посочените по-горе обстоятелства.
Въпреки това има примери на държави-членки, които постигат съгласие за съвместни
регламенти, както при процедурата за засилено сътрудничество, но използват институциите
на Европейския съюз за извършването на необходимата работа. Това също следва да е
възможно в този контекст и се отнася по-специално до Комисията. Би било грешка да се
установяват паралелни структури, които все повече ще се раздалечават и ще пречат на
Общността да остане единно цяло в дългосрочна перспектива. Трябва да избегнем това на
всяка цена. Ако през следващите седмици не реагираме отговорно и правилно, бихме могли
да видим зараждането на процеса на разцепление.

Трябва също да стане ясно, че общностният метод и междуправителственият нямат еднакво
значение. Междуправителственият метод е просто помощ, която се използва, когато не се
предвижда прилагане на общностния метод от съображения, свързани с Договора. Поради
това трябва да гарантираме, че в случай на възможно изменение на Договора въпросът може
да бъде прехвърлен към общностна политика без съществени проблеми, както направихме
това с Шенген и много други примери в миналото.

Това изисква радикално решение, което същевременно предвижда и ясни правни структури,
за да могат страните, които понастоящем не са включени, да бъдат сигурни, че ще бъдат
приобщени, когато изпълнят условията. Освен това то трябва да гарантира, че малките
страни са поставени на равноправна основа, тъй като знаем, че общностните структури не
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само гарантират сближаване, но и способност за вземане на решения в дългосрочен план.
Все пак трябва да разберем колко труден ще бъде междуправителственият подход при
наличието на пакт за конкурентоспособност.

Има три области. Първата от тях е Пакта за стабилност и растеж, която включва обичайното
законодателство и общностния метод. Сега имаме и изменението на Договора, което създава
опасност от разцепление, и Пакта за конкурентоспособност, който определено изисква
допълнително обсъждане. Парламентът трябва да докаже, че е отговорен и ние трябва да
направим същото в нашата група. Знаем колко важни са датата 24 март и следващият
понеделник. Мисля, че не вървим към идеално решение, но ако действаме отговорно, и
другите институции, и по-специално Съветът, също ще постъпят така.

Нашата идея е, че следва да приемем междуправителствения подход като временно решение.
Това е свързано с правомощията на институциите и конкретно на Комисията по този въпрос.
Съветът следва да проведе обсъждания през следващите дни. Това означава, че сме готови
да обсъдим въпроса, за да преодолеем проблемите в Парламента, тъй като малките страни
и страните извън еврозоната имат чувството, че се намират в неблагоприятно положение
поради специфичния начин, по който беше поставено началото на Пакта за стабилност.
Всичко това затруднява работата ни. Бих искал да помогна за осигуряването на мнозинство,
което да подкрепи този план в необходимия срок. Надявам се, че Съветът ще ни даде
възможност да обединим това мнозинство в хода на обсъжданията ни.

Roberto Gualtieri,    от името на групата S&D. – (IT) Г-н председател, госпожи и господа,
намираме се на кръстопът за бъдещето на Европейския съюз. След продължително отлагане,
за което сме виновни, стана очевидно за всеки, че Европа се нуждае от действително
икономическо управление, което трябва да бъде особено строго за онези страни, които са
приели еврото.

Поради това приветстваме създаването на постоянен механизъм за стабилност, който считаме,
че е ключов елемент в изграждането на истинско икономическо управление в Европа, дори
и все още да имаме правни и политически резерви по отношение на приетата процедура,
която считаме, че е рискова и че при нея не се използват пълноценно предвидените от
Договора инструменти. Много съм доволен да чуя, че и Вие споделяте тези резерви.

Във всеки случай сега сме се съсредоточили върху друг въпрос: как новият механизъм работи
на практика? Ще допринесе ли за укрепването на икономическото управление на
Европейския съюз или ще бъде стъпка към нова (и неизбежно по преценка)
„междуправителственост“, която е посоката, възприета и от несполучливия текст на
френско-германския пакт за конкурентоспособност? По принцип в тази посока ли тръгва
влакът? Кой ще го кара?

Всъщност, от друга страна, предложеното изменение на член 136 предвижда
междуправителствен механизъм, който напълно е откъснат от Съюза и институциите му,
докато от друга страна, четем в становището на Комисията, че механизмът се основава на
икономическото управление, упражнявано от Съюза, и че Комисията ще вземе всички мерки
за осигуряване на съвместимост между механизмите за стабилност и посоченото по-горе
икономическо управление.

Оценяваме тези намерения, но тъй като няма и следа от това в предложението за изменение
на член 136, считаме, че е дошъл моментът ясно да определим как този механизъм ще
работи. Каква процедура ще бъде приета, за да се въведе механизмът? Каква ще бъде ролята
на Комисията в управлението му и при определянето на условията за прилагането му? Какъв
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ще бъде съставът на секретариата? Какво мисли Съветът за това, което г-н Барозу току-що
каза за валидността на съществуващите извънредни механизми за солидарност? Европейският
парламент ще има ли роля в този процес?

Считам, че единствено преформулиране на изменението на член 136 или вместо това ясна
декларация от Европейския съвет по тези въпроси ще позволи на Парламента да приеме
становище, което да е в съответствие с желания график на Европейския съвет.

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

William (The Earl of) Dartmouth (EFD).   – (EN) Г-н председател, бих искал да попитам
г-н Gualtieri дали му е хрумвало, че междуправителственото сътрудничество би било много
по-добър път за европейските народи и безработните в Европа, отколкото европейската
супердържава, която подкрепя? Хрумвало ли му е това?

Roberto Gualtieri (S&D).   – (IT) Г-н председател, госпожи и господа, аз съм ревностен
поддръжник на Европейския съюз и на областите на компетентност, които са му възложени
от Договорите и които също считам, че представляват най-добрия начин да изпълним нашата
роля на преки представители на гражданите на Европейския съюз.

Guy Verhofstadt,    от името на групата ALDE. – (FR) Г-н председател, считам, че можем
да бъдем доволни от изявленията на г-н Барозу във връзка с изменението на Договора.
Разбира се, сега от нас зависи да изготвим становището си и трябва да направим това до
24 март, тъй като на тази дата ще се проведе важно заседание на Съвета. Можем ли да
постигнем мнозинство в полза на опростената процедура? Ще видим. Считам, че все още
има някои условия, които трябва да бъдат изпълнени.

Първото условие според мен е да се опитаме да гарантираме, че механизмът ще се управлява
от Комисията, доколкото е възможно. Имам добри доводи в това отношение. Със сигурност
сте забелязали, че на 6 януари Европейският механизъм за финансово стабилизиране, който
се управлява от Комисията, пусна петгодишни облигации за 5 млрд. евро на пазара. На
25 януари Европейският механизъм за финансова стабилност, който е междуправителствен,
направи същото, като пусна петгодишни облигации за 5 млрд. евро.

Облигациите, управлявани от Комисията, бяха издадени при 2,5% лихва, а тези, управлявани
от междуправителствената система, бяха пуснати на пазара при 2,89% Това означава, че
Европейският механизъм за финансово стабилизиране, който се управлява по общностния
метод, издава облигации при по-ниска лихва, отколкото междуправителствената система.
Исках да подчертая това, тъй като е важно да се покаже, че с общностния метод се постигат
много по-добри резултати, отколкото чрез междуправителствената система.

Второ, мисля, че трябва да се запитаме дали можем да използваме изменението на член 136,
за да засилим пакета за икономическото управление, който в момента се обсъжда. Г-жа
Wortmann-Kool заедно с други докладчици внесоха шест предложения. За тези шест
предложения обаче все още е необходима зелена светлина от Съвета, за да може Комисията
да започне процедурите. Този проблем може също да бъде решен от член 136. Би могло да
се каже, че ако се приложи член 136, т.е. постоянният механизъм за действие при кризи,
Комисията ще може автоматично да започне процедурата и не може да се получи блокиране
от Света с обратно квалифицирано мнозинство, т.е. истински автоматизъм в санкциите.
Това е втората ми бележка, която може би трябва да включим в нашето становище, както
казах на г-н Brok и г-н Gualtieri, двамата докладчици за нашата комисия.
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Бих искал да направя трета и последна бележка. Г-н Brok и г-н Gualtieri, като докладчици
трябва да се опитате да получите уверения и декларации от страна на Съвета не по отношение
на настоящия пакет, а на всичко, което беше обявено през последните няколко дни: Пакта
за конкурентоспособност, междуправителствения метод, големия брой страни, които са
против и т.н. Понастоящем има истинско разделение в Съвета по този въпрос. Мисля, че
трябва да имаме уверението на Съвета, че ще приложи общностния метод и във втория пакет
за икономическо управление. Защо? Защото междуправителственият метод не работи.
Представете си за момент, че правилата за конкуренция в Европейския съюз се управляват
от Съвета. Никога не би била наложена глоба на дружество или частно предприятие за това,
че не е приложило правилата за конкуренция в Европейския съюз. Същото важи и за тези
правила и ето защо настоявам двамата докладчици да се опитат да получат уверение, че
общностният метод ще бъде приложен и във втория пакет за икономическо управление.

Rebecca Harms,    от името на групата Verts/ALE. – (DE) Г-н председател, госпожи и
господа, според мен е ясно, че Европейският парламент разбира защо изменението на
Договора се основава на опростената процедура. Разглеждаме спешна ситуация. Освен това
е очевидно, че Европейският парламент счита, че не е правилно резултатът от процедурата,
която въвежда в действие механизма за действие при кризи, да бъде общностният метод,
чийто край се вижда в бъдеще и при който Европейският парламент и Комисията поне
отчасти са изключени.

Бих искала освен това да обясня нашето изключително критично отношение към засилващата
се междуправителственост. Считам, че понастоящем все по-малко европейски граждани
разбират какви решения се вземат във всяка отделна ситуация. Германците са настроени
срещу гърците, а гърците са настроени срещу германците. Ирландците мислят, че германските
банки са спасени за тяхна сметка. Това неразбиране на ситуацията е свързано със Съвета,
който е като „черна кутия“, както и с факта, че решенията се вземат едва в последната минута.

Нуждаем се от повече прозрачност в това отношение. В противен случай ще загубим
доверието на гражданите по-бързо, отколкото вероятно можем да си представим. Ето защо
трябва да сте готови, ако искате да приемем опростената процедура сега, да засилите ролята
на Парламента като представител на гражданите в Съвета и в Комисията, както всички
обещаваха преди влизането в сила на Договора от Лисабон. Този Договор и въпросът за
повече демокрация в Европа бяха подкрепяни не само от Вас, г-н Барозу, но и от
правителствата на държавите-членки. Бих искала да видя всичко това да се осъществява на
практика.

Трябва само да погледнем какво се случва в Гърция сега. Има план да се приватизират
плажовете в Гърция, за да може страната да обслужва дълга си. Това е резултатът от начина,
по който се водеше борба с кризата. Фокусирането единствено върху политика на
ограничения, която изключително се подкрепя от Германия, ще доведе страните с бюджетен
дефицит почти до бедствено положение. Трябва да направим оценка на това, което се прави.
Трябва да обсъдим структурата на тази политика по отношение на кризата и така наречената
политика на солидарност. Как по друг начин можем да гарантираме, че навсякъде в Европа
има ясно разбиране за това какво все още трябва да се направи в условията на криза?

Бих искала да кажа още нещо по въпроса. Считам, че следва да бъдем готови да покажем
солидарност с другите страни в Европа. Съществуващите средства са недостатъчни. Днес в
Брюксел беше взето решение да се предоставят повече средства. Скоро ще трябва отново да
обсъдим това, както и еврооблигациите. Г-н Verhofstadt изложи правилна обосновка за
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това действие. Ние също обаче ще трябва да обсъдим как бихме искали да изглежда
политиката ни по доходите в бъдеще.

Съжалявам, че пресрочих времето. Въпреки това, в крайна сметка се нуждаем от повече
време за разискването, за да можем да стигнем до заключение, а не просто да възприемем
защитен подход

(Председателят отнема думата на оратора)

Ashley Fox,    от името на групата ECR. – (EN) Г-н председател, аз и моята група
подкрепяме изменението на Договора, тъй като искаме да видим стабилност в еврозоната.
Въпреки че Обединеното кралство не е член на еврозоната, и надявам се никога да не стане,
имаме пряк интерес от успеха на еврото. Половината от търговията на Обединеното кралство
е със страните от еврозоната. Ситито на Лондон е финансовата столица на Европа. Ето защо
Великобритания желае доброто на еврозоната и се надяваме, че предложеният механизъм
за стабилност ще осигури подкрепа в краткосрочен и средносрочен план.

Надявам се, че Парламентът ще действа отговорно и ще одобри предложеното от Съвета
изменение. Но в дългосрочна перспектива, ако еврото оцелее и върви добре, ще е необходима
по-радикална промяна. Г-н Барозу, можете да имате колкото си искате надзор и контрол,
каквото си искате икономическо управление, но ако по принцип страни като Гърция,
Ирландия и Португалия трябва да останат в еврозоната, те трябва да станат много
по-конкурентоспособни като Германия и именно в тази насока Комисията трябва да
съсредоточи усилията си.

Lothar Bisky,    от името на групата GUE/NGL. – (DE) Г-н председател, госпожи и господа,
Договорът от Лисабон се прилага едва отскоро, но въпреки това в продължение само на
няколко месеца ще бъде изменен за втори път заради, както се твърди, спешен въпрос. В
резултат на това изменението на Договора няма да следва установения в Договора от Лисабон
демократичен процес, а ще бъде решено по бързата процедура.

Видяхме как тази процедура беше използвана, за да може в случая на спасителните пакети
за банките в размер на милиарди евро да се избегне Парламентът. Сега Съветът отново е
притиснат от времето и много правителствени ръководители искат изменението на Договора
да се извърши чрез предполагаемата изпитана и утвърдена бърза процедура.
Конфедеративната група на Европейската обединена левица – Северна зелена левица се
обявява против този подход, за който има опасност да се превърне в стандартен процес, и
призовава измененията на Договора да се извършват по обикновената процедура,
включително свикването на Конвент, както предвижда Договорът от Лисабон.

William (The Earl of) Dartmouth,    от името на групата EFD. – (EN) Г-н председател,
може би мога да започна от самото начало. Съюзът се разви от чисто и просто един
митнически съюз, който след това стана политически съюз, но без надлежно демократично
съгласие, а след това стана паричен съюз, или поне нещо такова, тъй като десет
държави-членки бяха достатъчно разумни да останат извън него, но това, което имаме сега,
е съюз на дълговете, а такъв съюз просто не работи.

Нека погледнем лихвения процент на германските държавни облигации. Ако паричният
съюз работеше, всички членове на паричния съюз, всички страни от еврозоната щяха да
заемат пари при еднакъв лихвен процент – при същия лихвен процент като този на основния
показател – германските държавни облигации, но това въобще не е така. Понастоящем
Португалия плаща с 4,8% повече, Ирландия – с 5,9% повече, Гърция – с 8,25% повече.
Точно както каза г-н Gualtieri, моментът е изключително важен.
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Не очаквам председателят на групата PPE или председателят на групата S&D, който
поклащаше глава, докато говорех, да разбират изключителната важност на въпроса, но
считам, че много скоро те ще трябва да я разберат. Вашият проблем, и това е предимно Ваш
проблем, ще бъде по-добре разрешен чрез междуправителствено сътрудничество.
Икономическото управление е капан и нещо повече – няма мандат за него. Никой не е
споменавал досега или дори като че ли не е помислял за данъкоплатците на националната
държава, върху които се упражнява силен натиск, докато Вие се стремите да изградите тази
уязвима и безполезна империя.

Още веднъж ще ви напомня, че има 27 държави-членки: от тях 11 правят нетни вноски, а
16 са получатели, но има и един вид разделение като разлома Сан Андреас между тези,
които правят вноски, и тези, които не правят. Подозирам, че повечето данъкоплатци, и
най-вече германският данъкоплатец, няма много дълго да издържат на този скъпоструващ
фарс.

През 1896 г. Уилям Дженингс Брайън казва във великата си реч за биметализма: „Не
разпъвайте човечеството на златен кръст“. Сега по-спешно, днес ви казвам, и преди всичко
на председателя на Комисията, който притежава изпълнителната власт: не разпъвайте
данъкоплатците на Обединеното кралство и на другите страни в Европа на кръста на единната
валута.

Bruno Gollnisch (NI).   – (FR) Г-н председател, бих искал най-напред да говоря за скандала,
свързан с така наречена „опростена“ процедура, всъщност престъпна процедура за изменение
на Договора.

Няма истинско разискване и както винаги няма пряко допитване до гражданите. Темата
обаче не е безобидна. Става въпрос да се направи постоянен Европейският фонд за финансова
стабилизация. Но какво представлява този фонд, ако не възможност да се създава европейски
дълг, който се поема в крайна сметка от свръхзадлъжнели държави-членки, а те могат да се
окажат длъжни да изплатят този европейски дълг, преди да върнат собствените си дългове?
В известен смисъл това е икономическата политика на сапьора Камамбер – главният герой
на френска хумористична книга, войника, на когото било заповядано да запуши дупка в
двора на казармите и който, за да я запуши, веднага създава до нея друга дупка.

В замяна на участието на Германия ще имаме право на пакт, наречен Пакт за
конкурентоспособност, чийто подробности съгласно бележка на генералния секретариат
по европейски въпроси на френското правителство не са известни. Всъщност те са известни
твърде добре. Това ще бъде истинско лечение с ограничителни мерки, надзор, засилена
стандартизация на бюджетните политики.

Става въпрос за разширяване на конвергенцията, цитирам, с цел включването на всички
политики, които имат въздействие върху конкурентоспособността, дори ако по принцип
попадат в обхвата на националните области на компетентност. Накратко, става въпрос за
транспонирането в еврозоната на всички тези германски политики, за които г-н Саркози
мечтае толкова много. Нищо от това не е приемливо, нито пък алтернативата за хомогенен
европейски пазар на държавния дълг плюс увеличаване на европейския бюджет и създаване
на специален данък за финансирането му. Трябва да действаме по съвсем друг начин.

Жозе Мануел Барозу,    председател на Комисията. – (FR) Най-напред бих искал да ви
благодаря за изказванията и особено на докладчиците, г-н Brok и г-н Gualtieri, за техните
бележки относно значението на общностния метод, както и за вниманието им към това,
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което би могло да стане междуправителствено направление. Мога само да им благодаря за
това внимание.

Нека бъдем пределно ясни в този конкретен случай: Комисията подкрепи това
преразглеждане, тъй като считаме, че става въпрос за отговор на предизвикателство, свързано
с област на компетентност, която не е била включена в Договора. В Договора не е бил
предвиден постоянен механизъм за стабилност. Ето защо държавите-членки решиха
единодушно да създадат механизъм и да направят това по-скоро на междуправителствена
основа. Това беше единодушното решение на държавите-членки.

Всъщност няма да крия от вас, и вече заявих категорично, че съм на страната на тези, които
искат да напредваме по-бързо в тази посока. Една междуправителствена стъпка може да
бъде напредък, но предпочитаме да вървим по-бързо с общностна крачка. Както знаем обаче
някои от големите стъпки за Европа в историята на европейската интеграция започнаха с
междуправителствени инициативи, като например Шенген или пространството на свобода
и правосъдие. Въпросът за политическата отговорност беше следният: трябва ли или не
трябва да подкрепяме нещо, което не съответства напълно на нашите предпочитания, т.е.
общностния метод, но независимо от това засилва нашата колективна способност да
отговорим на предизвикателствата, които не са били изрично посочени в Договора?
Отговорът ни на този въпрос е „да“ и смятам, че трябва да отговорим положително. Ето защо
становището на Комисията е положително по отношение на реформата на Договора.

Въпреки това бих искал да ви кажа съвсем открито, че Комисията предпочита общностния
метод. Между впрочем именно този въпрос разисквахме при изготвянето на решението.
Някои хора искаха, и дори предложиха, да се измени член 122, което би премахнало една
област на компетентност, която съществува още от Римския договор. Аз лично се
противопоставих на това предложение. Ето защо според мен можем да кажем, че сега сме
в състояние заедно да развием тази област на компетентност дори и да не попада строго
погледнато в обхвата на общностния метод. Едновременно с това заявяваме съвсем ясно в
нашето становище, цитирам: „Комисията ще предприеме всички необходими инициативи,
законодателни или незаконодателни, за да гарантира съгласуваността между бъдещия
механизъм и икономическото управление, водено от Съюза по-специално в еврозоната,
като съблюдава правомощията, предоставени от Договора на Съюза и неговите институции“.
Това е една пределно ясна позиция и бих искал да споделя с вас тази цел.

По време на разискването някои хора говориха например за противопоставянето или
различията между една държава-членка и останалите, между Обединеното кралство и
еврозоната. По принцип не обичам да правя такова разграничаване, но има някои различия,
главното от които е фактът, между впрочем, че дългът на еврозоната е много по-малък от
този на Обединеното кралство. Дългът на Обединеното кралство е много по-голям от този
на еврозоната като цяло. Ето защо проблемът в еврозоната, както мнозина от вас подчертаха
между впрочем, е настина проблем на относителна конкурентоспособност. Ето защо сега
се стремим да намерим решение за конкурентоспособност и за конвергенция, подчертавам
конвергенция, в Съюза.

Дори и някои да не са съгласни, нека вървим към по-голяма конвергенция в еврозоната и
в Съюза за тези, които искат да напредваме, тъй като днес не само федералистите или
интеграционалистите искат засилено управление в Европейския съюз. Пазарите също
изискват такова управление и ние трябва да се вслушаме в това. Днес пазарите искат от
Европа не само решителност за защита на еврозоната, но и да се осигури по-ясна система
на управление. Вярно е, че по принцип общностният метод дава повече гаранции, отколкото
подход, който твърде често зависи от добрата воля на управляващите.
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(Ръкопляскания)

Сега работим в тази насока по други проекти, и по-специално по проекта за
конкурентоспособността и конвергенцията, но това ще бъде друго разискване за друг ден.
Във всеки случай считам, че по този въпрос Комисията възприе правилната позиция, като
изрази ясно становище в подкрепа на ограниченото преразглеждане на Договора, като
същевременно иска от вас да обръщате по-голямо внимание на необходимостта от избягване
на механизми, които, както отбеляза например г-н Brok, биха довели до разделения, тъй
като институциите на Европейския съюз са тези, които могат да гарантират целостта на
Съюза, тъй като Комисията предприема действия, насочени към еврозоната, както и към
тези държави-членки, които са извън еврозоната.

Поради това нека бъдем особено внимателни по отношение на този аспект. Нека поради
необходимостта от посрещане на спешните предизвикателства да не създаваме сега въпроси,
които биха породили по-сериозни за нас проблеми в бъдеще. Нека гарантираме по-твърдо
управление, като същевременно гарантираме целостта на Съюза в дух, който, разбира се,
трябва да бъде духа на Съюза: духът на солидарността и отговорността.

Manfred Weber (PPE).   – (DE) Г-н председател, г-н Барозу, необходимото изменение на
Договора и настоящото институционално разискване показват, че сега, когато Договорът
от Лисабон е в сила едва от малко повече от една година, ние не можем повече да разрешаваме
предизвикателствата, които светът ни поднася, със средствата, предвидени в настоящата
версия на Договора. Точно това показва днешното разискване. От друга страна, когато
говорим за настоящия Договор, казва ни се, че по-широко обсъждане на Договора е
немислимо и безполезно предвид положението в държавите-членки, и по-специално в
Обединеното кралство и Чешката република. Това е конфликтът, пред който сме изправени
понастоящем. Нуждаем се от повече, но няма да го получим от държавите-членки.
Европейският парламент трябва да намери отговор.

Ако се вслушаме в това, което говорят днес гражданите, ще разберем, че те съзнават
необходимостта от въвеждане на изменения в Договора. Те задават въпроси като: „Как ще
успеем да поставим пазарите под контрол в близко бъдеще?“ Ето защо се нуждаем от силна
Европа.

Въпреки това трябва да си зададем един още по-важен въпрос, който е: каква е ползата от
европейския ни проект в крайна сметка? От десетилетия насам той отговаряше за запазването
на мира и прекратяването на войната на нашия континент. Тази сутрин бях домакин на
група посетители от едно училище. За младите хора, слава Богу, войната вече не е проблем.
Те не могат да си представят какво може да е войната. В нашите разисквания издигаме
заплахата от глобализация и обясняваме, че Европа трябва да държи под контрол злото на
глобализацията, но това е отрицателен довод. Ако искаме да спечелим не само умовете, но
и сърцата на хората, трябва да направим още една стъпка по въпроса каква е ползата от
европейския проект. Трябва да говорим за картините и да се запитаме какво постига Европа
и каква е задачата й.

Когато световните сили се съберат, включително Америка, Япония, Европа, Бразилия и
Индия и т.н., кой ще вдигне ръка и ще попита дали отделяме достатъчно внимание на
социалните въпроси? Китай няма да го направи. Ще трябва да го направим сами. Кой ще
вдигне ръка и ще каже: „Трябва да мислим за въпросите, свързани с околната среда?“
Американците няма да го направят. Ние ще трябва да изведем въпроса на преден план. Кой
ще каже: „Искаме да поддържаме мир в целия свят и да направим така, че конфликтите да
не прерастват във война?“ Ние ще трябва да направим това с историческия си опит.
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Ако погледнем Тунис, ясно е, че хората там искат същия модел, какъвто имаме в Европа.
Имаме много привлекателен начин на живот. Поради това, когато обсъждаме свързани с
Договора въпроси, трябва да говорим за това как функционира нашият континент и какво
трябва да правим, трябва да погледнем общата картина, за да спечелим не само умовете, но
и сърцата на хората за нашия проект. Тогава ще успеем да спечелим одобрението за проекта
на национално равнище.

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

Proinsias De Rossa (S&D).   – (EN) Г-н председател, бих искал да благодаря на г-н Weber
за това, че се съгласи да отговори на моя въпрос, на който бих се надявал, че може би
председателят Барозу би отговорил също, тъй като е насочен главно към него.

Подкрепям намерението за изменение на Договора. Както и останалите колеги съм загрижен
за механизма. Но съгласно опростената процедура всички национални парламенти, всичките
27 национални парламенти трябва да се съгласят поне с приемането на изменението на
Договора.

Националните парламенти разполагат с шест месеца да решат какво ще правят. Говорим за
приемане на решение през март, решение на Съвета, което беше взето през декември. Как е
възможно това? Със сигурност трябва да чакат до юни, за да вземат това решение?

Manfred Weber (PPE).   – (DE) Г-н председател, от една страна, важно е държавите-членки
да контролират договорите и затова изменението трябва да се извърши на това равнище.
От друга страна, ние сме изправени пред въпрос, който се съдържа в много от въпросите,
които се опитах да разгледам. Размишляваме ли внимателно по въпроса, отделяме ли
достатъчно време и разполагаме ли с достатъчно време, за да обсъдим всичко подробно?
Или очакванията на хората са толкова високи и натискът на световните предизвикателства
е толкова силен, че трябва да сме по-бързи и да действаме по-бързо? Поради това не
разглеждам въпроса за времето като проблем, но ние трябва да дадем отговори. Трябва да
съсредоточим усилията си върху това.

Председател. -   Следващият оратор от списъка е Martin Schulz, от когото получих писмо.
Ако има недоразумение по реда в списъка, мога да го обясня след нашето разискване.

Martin Schulz (S&D).   – (DE) Г-н председател, писмото е адресирано лично до Вас, а не
до залата.

Измененията на даден договор винаги са сложни, дори опростените. От казаното по време
на разискването става ясно, че се намираме в изключително трудно положение. Терминът
„опростена процедура“ прикрива факта, че е възможно този вид процедура да не успее. Тя
може да не успее тук, но и навсякъде другаде. Казаха ни, че ако не успее, ще се окажем в
много трудна ситуация. Поради това трябва да се запитаме още веднъж какво можем да
направим, за да гарантираме, че тя ще успее. Вярно е, че се вслушват в това, което казваме.
Дали само процедурата по ратификацията няма да успее или също и европроектът като цяло
ще зависи от решимостта на правителствените ръководители да предприемат последователни
и единни действия. В това отношение бяха направени много основателни бележки.

Бих искал да добавя три точки, които са от основно значение. Днес, година след началото
на тази тежка криза, бих искал да Ви попитам каква е външната стойност на нашата валута.
Отговорът на този въпрос е 1,35 щатски долара. Когато еврото беше въведено, същата тази
цифра беше 1,17 щатски долара. Сега е стигнала до 1,35 щатски долара. Стойността на
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международна валута се основава на външната й стойност. През последната година външната
стойност на еврото беше изключително стабилна. Вътрешната структура на еврото обаче
въобще не е стабилна. Това се дължи на необмисленото двусмислено поведение и на двойните
стандарти на държавните и правителствени ръководители.

Проблемът не е, че Европа не може да действа последователно. В края на краищата
инструментите са налице. Проблемът е, че Европа не може да постигне съгласие по една
логична процедура. Когато казваме, Европа не може да постигне съгласие, следва също да
добавим „но не ние тук“. Нито Европейският парламент, нито Комисията, а правителствата
на суверенните държави-членки създадоха силна парична зона, която е в състояние да
предприеме външни действия, но която не е подготвена да създаде независими, вътрешни
инструменти, необходими за установяването на силна икономическа и социална политика,
както и на силна правителствена политика успоредно със силната валута. Това е основният
въпрос.

Второ, всичко, което се случва в Европа, се извършва в контекста на Договорите. Когато
обаче нещо се случва в рамките на Договорите и не искаме да създадем нещо произволно
извън границите на Договорите, тъй като някои хора възнамеряват да направят това, за
Европейския парламент е ясно, че институцията в основата на това трябва да бъде
централната институция по смисъла на Договорите, а именно Комисията. Демократичната
легитимност на действията ни на европейско равнище, в пряка връзка с Европейския
парламент, се определя от Комисията. Ето защо това, което казахте, е правилно, също както
докладчиците, г-н Brok и г-н Gualtieri го посочиха.

Трето, рискът за Европа произтича от факта, че тя е силна, когато действа последователно
като най-голямото икономическо пространство в света, с 500 млн. жители, но ако си позволи
да се разпадне на 27 отделни части, то става неуместно. За съжаление, това стана ясно в
хода на събитията от другата страна на Средиземно море. Ако Европа не заеме последователна
позиция, тогава тя няма да играе никаква роля. Ако заеме последователна позиция, тогава
със социалния и икономическия си модел тя ще се превърне в двигател на световната
икономика и влиятелен партньор на международната политическа сцена.

Въпросът, който обсъждаме в контекста на тази опростена процедура, е дали Европа има
бъдеще или ще се разпадне на отделни държави и ще загуби своето значение и стойност.
Това е въпросът, който обсъждаме.

Ivo Strejček (ECR).   – (CS) Г-н председател, независимо каква е връзката ни с единната
валута – еврото, считам, че в интерес на всички граждани на ЕС е еврото и еврозоната да се
развиват стабилно, независимо дали използваме еврото или не, тъй като икономиките ни
са взаимосвързани в огромна степен.

Въпреки това при описанието на Европейския механизъм за стабилност председателят
Барозу използваше думи като по-добър надзор, разширяване на икономическата
координация, съгласуване на бюджетните политики и хармонизиране на социалните
политики. Госпожи и господа, това отваря пътя на създаването на фискален съюз, а
икономическата история показва, че данъчният съюз не е оцелявал дълго време без
създаването на политически съюз. Поради това малката промяна, която обсъждаме днес, е
огромна промяна за отделните държави-членки на ЕС. Европейският съюз се променя
политически за бъдещето. Г-н Weber каза, че „Европейските граждани искат да видят
по-силна Европа“. През цялото време знаехме това. Нека ги попитаме, защото европейските
граждани в продължение на десетилетия просто приемаха, а не решаваха това, което се
случва в европейските институции.
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Joe Higgins (GUE/NGL).   – (EN) Г-н председател, предлага се нов механизъм за стабилност.
По време на избирателната кампания в Ирландия партиите, които вероятно ще сформират
новото правителство, обещават цялостно предоговаряне на съществуващия план за икономии
на ЕС-МВФ, като се намалят предвидените ограничения. Но това е просто спекулация и да
се иска от ирландския народ да гласува за мъгляви предположения е нечестно и
недемократично.

Исках да помоля г-н Барозу, като председател на Комисията, да не се намесва в избирателната
кампания в Ирландия, а да защити демократичното право на ирландския народ да имат
фактическа информация и да знаят истината.

Вчера членът на Комисията Рен заяви, че изглежда възможно предоговарянето на
споразумението ЕС-МВФ, но имам четири въпроса. Първо, възможно ли е предоговарянето
да се извърши веднага след встъпването в длъжност на новото правителство в Ирландия и
преди да влезе в сила новият механизъм през 2013 г.? Второ, означава ли това значително
намаляване на начисляваните безмилостни лихви? Трето, ще бъдат ли принудени
финансовите спекуланти да поемат собствените си загуби, вместо да разпъват на кръст
ирландския народ? Четвърто, разбира ли той, че единствено предоговаряне, при което ще
се премахнат съкращенията и ще се осигурят значителни публични инвестиции за създаване
на работни места, ще разреши кризата ни в Ирландия, докато повече съкращения и икономии
ще доведат нашето общество до бедствено положение?

Nicole Sinclaire (NI).   – (EN) Г-н председател, и така, пак започваме. Заради неуспелия
политически проект за еврото трябва да изменим Договора от Лисабон за втори път през
краткия му живот. Следва да си припомним, разбира се, че Договорът от Лисабон беше
отхвърлен чрез референдум в Ирландия. Ирландският народ каза „не“, но беше излъган: на
хората се каза, че икономиката на страната им ще бъде защитена, но бяха подведени и сега,
както Европейският съюз обичайно прави, когато е изправен пред проблем, той не прави
крачка назад, за да попита: „къде сбъркахме?“ Не, искате допълнителна интеграция и малките
държави да страдат още повече. Искате да ги санкционирате, ако продължават да срещат
трудности и да ги направите по-зависими от европейската ви империя.

Бих искала да кажа следното на г-н Барозу: да, Обединеното кралство може да има проблем
с дълга, но не му се помага, като трябва да спасява страни от еврозоната като Ирландия,
когато трябваше да вземем назаем необходимите пари, за да направим първо това.

Kay Swinburne (ECR).   – (EN) Г-н председател, изменението на Договора е начинание,
в което следва да се впуснем внимателно, особено предвид факта, че във връзка с изготвянето
на Договора от Лисабон беше извършена значителна работа и бяха водени преговори. Поради
това Парламентът и Съветът трябва да проявят голяма умереност по отношение на начина,
по който сега пристъпваме към изменението му. Промяната е необходима, за да се защитят
по-слабите икономики от еврозоната. Въпреки това позициите на държавите-членки, които
са извън еврозоната, също трябва да се подкрепят.

Изменението на Договора няма да реши неспособността на държавите-членки да живеят в
съответствие с договореностите си съгласно Пакта за стабилност и растеж. Няма да реши
проблемите, които са в основата на огромните публични дефицити, нито ще направи ЕС
по-конкурентоспособен на световната сцена. Това е просто една мярка за спиране
увеличаването на различията, която следва да ни даде повече време, за да въведем ред в
еврозоната и общите ни домове.
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Всяка държава-членка на ЕС трябва да разгледа публичните си разходи и данъчните си
политики и да изготви реалистични програми за възстановяване на икономиката си. Един
добавен, макар и необходим ред в текста на международно споразумение не може да замени
действителната реформа и предпазливостта. Ето защо трябва да се изготви реална стратегия
за световна конкурентоспособност.

Марош Шефчович,    заместник-председател на Комисията.  –  (EN) Г-н председател,
бих искал да благодаря на всички участници в разискването и на членовете на Европейския
парламент за категоричната им подкрепа за общностния метод, за силен Европейски съюз
и за съответна роля в бъдещия механизъм, който обсъждаме днес.

В нашето становище недвусмислено посочваме, че изцяло подкрепяме създаването на
европейски механизъм за стабилизиране и го разглеждаме като много важна част от мозайката
за по-силна и икономически по-благоденстваща Европа. С нашите шест внесени
законодателни предложения работим по въпросите за засилен надзор на финансовите
пазари, за по-добро икономическо управление. Започнахме първия Европейски семестър с
годишния ни обзор на растежа и това следва да бъде последната част от пъзела.

Считам също така, че с това и с днешното ни разискване, както и с решението през март,
което смятам, че ще бъде положително, изпращаме много ясни сигнали към всички онези,
които залагат срещу еврото. Ако залагате срещу еврото, ще загубите парите си. Това е много
важно послание, което изпращаме.

Поради това решението по този въпрос ще е решаващо, но аз знам, че за тази зала също е
много важно да зачитаме напълно областите на компетентност на Съюза, да зачитаме
напълно прерогативите и ролята на институциите на Съюза. Разбира се, Комисията
определено ще следи за това европейското право винаги да се спазва.

Както посочихме в нашето становище, Комисията също е готова да използва експертизата
си в прилагането на тези механизми, тъй като считам, че те следва да бъдат в пълно
съответствие с подобреното икономическо управление, особено по отношение на
координирането и надзора на икономическите и финансови политики на държавите-членки,
и по-специално на тези от еврозоната.

Някои от вас подчертаха, че не трябва да създаваме двустепенна Европа. Считам, че позицията
на Комисията по този въпрос е също много ясна: въпреки че държавите-членки от еврозоната
носят основната отговорност за еврото, ясно е, че всеки бъдещ механизъм за сътрудничество
трябва да бъде отворен за останалите държави-членки и че цялата работа, която вършим в
момента за повишаване на конкурентоспособността и конвергенцията, трябва да бъде за
всичките 27 държави-членки.

Ето защо считам, че процесът, през който преминаваме и в който финансовите пазари също
изиграха роля за ускоряване на интеграцията ни, за ускоряване на сътрудничеството ни в
областта на икономическото пространство, следва да бъде горещо приветстван, тъй като
определено прави нашия Съюз по-силен.

Бих искал особено да благодаря на нашите двама докладчици, г-н Brok и г-н Gualtieri, за
тяхното тясно сътрудничество, за идеите, които представиха, и за консултациите, които
Комисията провежда с двамата докладчици на текуща основа. Считам, че в резултат на
добрата им работа ще бъде изготвен доклад, който ще бъде одобрен от тази зала навреме,
преди Европейският съвет да вземе решението.
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Последната ми бележка е към г-н Higgins от Ирландия. Той правилно цитира члена на
Комисията Рен, като отбеляза, че споразумението е сключено с Ирландия – не с
правителството, а с Ирландия като държава. Разбира се, очакваме, че бъдещото правителство
ще спазва договореното. Като казвам това, ясно е и е очевидно, че Комисията проявява
голямо съчувствие към трудностите, които Ирландия преживява днес, и ще направи всичко
възможно, за да подкрепи бързото завръщане на растежа в Ирландия.

Европейските институции – Европейският съюз, Комисията и Европейската централната
банка или наистина Международния валутен фонд (МВФ), много допринесоха за
стабилизирането на ситуацията в Ирландия. Сигурен съм, че заедно ще направим всичко,
което е по силите ни, за да върнем растежа и благоденствието в Ирландия.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: GIANNI PITTELLA
Заместник-председател

Писмени изявления (член 149)

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    в писмена форма. – (PT) От днешното разискване стана
ясно, че Европейската комисия е решена да продължи по пътя, по който започна с
недемократичния начин за постигане на одобрение за Договора от Лисабон. Следва да се
припомни, че след отхвърлянето на така наречената Европейска конституция от гражданите
на Франция и Нидерландия, лидерите на Европейския съюз направиха всичко възможно
за избягването на други референдуми. Дори след първото отхвърляне от Ирландия те
упражниха натиск по всякакъв начин, за да се проведе след известно време нов референдум.

Сега, след като изминаха няколко месеца от влизането в сила на Договора, ето ги, отново
се опитват да променят нещата бързо, без каквото и да е публично обсъждане, защото се
страхуват от реакцията на гражданите на различните държави-членки на Европейския съюз,
по-специално на тези, които понасят последиците от засилващите се неолиберални политики.

Сега искат да приложат така наречената „опростена процедура“, за да прикрият факта, че
всъщност променят един важен въпрос, свързан с конституционализацията, с оглед на
превръщането й в постоянен фонд на Европейския фонд за финансова стабилност с
неприемливите условия, съдържащи се в така наречения Пакт за конкурентоспособност и
неговите тежки последици за социалните политики: обезценяване на заплатите и пенсиите
и увеличаване на пенсионната възраст.

13. Състояние на европейската система за предоставяне на убежище след
последното решение на Европейския съд по правата на човека (разискване)

Председател.   – Следващата точка е разискването относно състоянието на европейската
система за предоставяне на убежище след последното решение на Европейския съд по
правата на човека.

Сесилия Малмстрьом,    член на Комисията.  –  (EN) Г-н председател, решение на
Европейския съд по правата на човека от 21 януари по дело M.S.S. срещу Гърция и Белгия
показва ясно, че ЕС спешно се нуждае от въвеждане на обща европейска система за
предоставяне на убежище и че ние трябва да подкрепим държавите-членки в изпълнението
на тяхното задължение да предоставят адекватна международна закрила.

Комисията винаги е твърдяла, че в прилагането на достиженията на правото на ЕС (acquis)
– а Дъблинският регламент е важен елемент от действащото законодателство на ЕС (acquis)
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в областта на предоставяне на убежище – държавите-членки никога не се освобождават от
задължението да гарантират защитата на основните права.

Решението не засяга принципите, залегнали в основата на функциониране на Дъблинската
система – да има ясна система за определяне на държава-членка, отговаряща за разглеждането
на молба за убежище, да се гарантира ефективен достъп до процедурите за определяне
статута на бежанец и да се предотвратят злоупотреби с процедурите по предоставяне на
убежище.

Въпреки това направената от Комисията оценка на Дъблинската система показа, че има
възможност за подобрение. Още през 2008 г. Комисията предложи преработен Дъблински
регламент за решаване на въпроса с установените празноти. Той беше насочен към
повишаване на стандартите за съответните кандидати за убежище, както и на нивото на
ефективност на Дъблинската система в полза на държавите-членки.

Аз приветствам силната подкрепа на Европейския парламент за предложенията на Комисията
и приканвам Съвета и Европейския парламент да работят заедно за постигане на балансиран
компромис, водещ до подобрен Регламент Дъблин ІІ.

Този компромис трябва да включва също и спешен механизъм за временно преустановяване
на прехвърлянията в ситуации на изключителен и особен натиск върху системата за
предоставяне на убежище, като последно средство. Той ще предоставя общо, комплексно
решаване на случаи, които днес се третират по дискреционен начин, по лично усмотрение,
с оглед да се изгради по-голямо доверие и истинска подкрепа между дъблинските партньори.

Комисията е запозната със слабостите на гръцката система за предоставяне на убежище,
която е изправена срещу изключителен натиск поради големия брой смесени миграционни
потоци на гръцка територия и липсата на подходяща и функционираща национална система
за предоставяне на убежище. Вече взехме мерки, за да ги прегледаме.

Комисията започна производство по неизпълнение на задължения срещу Гърция през
ноември 2009 г., като посочи тревогите си относно различни разпоредби на правото на ЕС.
Самата Гърция пое ангажимент да реформира своята система за предоставяне на убежище
на основата на план за действия, какъвто беше представен на Комисията през август миналата
година, в който са изложени незабавни и дългосрочни мерки. Оттогава в Гърция са извършени
важни законодателни промени.

Едновременно с това Комисията положи значителни усилия за подпомагане на Гърция,
съвместно с държавите-членки, ВКБООН и агенциите на ЕС. Тази подкрепа съчетава
значителна финансова и практическа помощ за реформиране на националната система за
предоставяне на убежище, управление на границите и завръщанията, и по-ефикасно
използване на средствата на ЕС за управление на миграцията, както и за по-добро
сътрудничество със съседните държави, по-специално Турция.

Нека да завърша, като припомня, че нашият Съюз е основан върху ценностите зачитане на
човешкото достойнство, свобода, демокрация, равенство, върховенство на закона и защита
на основните права. Убежището е едно от правата на човека, което Европейският съюз се е
ангажирал да зачита и подкрепя. Комисията пое твърд ангажимент да работи за справедлива,
ефикасна и насочена към защита обща европейска система за предоставяне на убежище.
Това е най-добрият начин за съвместна подкрепа на правата на човека като един от важните
стълбове в областта на свободата, правосъдието и сигурността.
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Manfred Weber,    от името на групата PPE. – (DE) Г-н председател, г-жо Малмстрьом,
политиката на предоставяне на убежище е много актуален въпрос, както стана ясно от
неотдавнашните случаи в Лампедуза и в Гърция. Тази тема тревожи гражданите на Европа.
Ние трябва да се гордеем с това, което сме постигнали в Европа, включително нашите общи
стандарти, правилното обработване на молбите за предоставяне на убежище и нашия начин
за работа с деца и семейства. Трябва да се гордеем с всичко това. Европа е пространство,
което предлага помощ и партньорство на хора, подложени на гонения по целия свят. Въпреки
това решаващият фактор е не това, което записваме на хартия в комисиите на парламента,
в Комисията и Съвета, а това, което се случва в действителност. Наскоро Белгия и Гърция
бяха осъдени от Европейския съд по правата на човека за неизпълнение и неспазване на
съществуващото законодателство. Това показва ясно, че процесът на правоприлагане не
работи.

Бих искал да помоля Комисията да напредва по-бързо във връзка със съществуващите си
планове за действие. Ние трябва да можем да въведем и изпълним по-бързо важните
стандарти в рамките на Европейския съюз. В конкретния случай на Гърция бих искал да
посоча, че ние имаме граница, която може да бъде осигурена от двете страни. Разочарован
съм от начина, по който постъпи нашият партньор Турция в това отношение. Ние сме
подписали с Турция споразумение за обратно приемане, което изисква от страната да върши
много по-малко, отколкото ще трябва да върши, ако е държава-членка на Европейския
съюз. Ето защо аз считам, че ние следва да очакваме от Турция да положи по-големи усилия
в тази област.

Никой не оспорва нашето чувство за солидарност. Ние искаме да предоставим практическа
помощ по линия на Европейския фонд за бежанци и Frontex, както в случая на Гърция,
където вече се предоставя помощ, така и в случая на Лампедуза в Италия. Европейската
солидарност не се поставя под съмнение. Сега тя е по-необходима от всякога.

Stavros Lambrinidis,    от името на групата S&D. – (EL) Г-н председател, както показа
решението на Съда, ние всички сме в капана на Дъблин ІІ. В резултат на неравното
разпределение на отговорността, държавите-членки влязоха в спор относно това, кой е
отговорен, жалби хвърчат напред-назад в продължение на години, а нещастните бежанци
са като хванати в капан по средата.

Напоследък 90% от имигрантите и лицата, търсещи убежище, в Европа пристигат през
Гърция. Сега с Аржентина натискът се премести към Италия. Колко дълго някои партии ще
настояват с претенциите си, че това е гръцки, италиански, малтийски или кипърски проблем?
Нашите граници са европейските граници. Нашата политика на развитие, нашата външна
политика, или по-скоро липсата им, са европейски въпроси.

Напоследък моята страна направи огромни стъпки към подобряване на положението с
предоставяне на убежище, с твърдата помощ на Европейската комисия. Това обаче очевидно
не е достатъчно. Новият Дъблински регламент трябва да спре масовите завръщания в първата
държава-членка. Между държавите-членки трябва да се установи истинска, принципна
солидарност. Това е, за което Парламентът призова. За някои членове на Съвета е дошло
времето да спрат да играят на Пилат Понтийски и да си измиват ръцете.

Cecilia Wikström,    от името на групата ALDE. – (SV) Г-н председател, решението на
Европейския съд по правата на човека показва ясно, че Белгия и Гърция са нарушили
членове 3 и 13 от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните
свободи. Така и двете държави носят вина за нечовешкото и унизително отношение към
афгански бежанец, търсещ убежище, тъй като той беше прехвърлен от Белгия в Гърция. За
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съжаление, този случай далеч не е единственият. Решението на Европейския съд по правата
на човека обаче служи за прецедент и затова е важно.

Като докладчик на Парламента за преразглеждането на Регламент Дъблин ІІ, аз приветствам
това решение. То показва с необходимата яснота, че всички държави-членки трябва да спрат
да прехвърлят хора в Гърция, докато положението там продължава да бъде такова, каквото
е сега. То също така разкрива необходимостта от европейска солидарност. Ако имаме
сериозно намерение да създадем обща система за предоставяне на убежище до 2012 г., ние
трябва да поделяме отговорността и да си помагаме.

Бих искала да попитам Комисията дали това решение променя гледната точка на Комисията
относно Дъблинската система като крайъгълен камък на общата система за предоставяне
на убежище и бих искала да знам дали Комисията има достъп до статистическите данни,
сочещи основанията, на които държавите-членки основават решенията за прехвърляне.
Важно е да избягваме други случаи като този.

Парламентът има ясно становище относно Дъблинския регламент и сега ние чакаме с
нетърпение кога ще можем да започнем преговорите. Наши приоритети са въпросът за
задържането, механизмът за солидарност, правата на малцинствата и по-строгите разпоредби
относно правната защита. Очаквам с нетърпение Вашия отговор, г-жо Малмстрьом, и
продължаването на нашето отлично сътрудничество.

Judith Sargentini,    от името на групата Verts/ALE. – (NL) Г-н председател, въпросът е:
и така, какво да правим сега, когато Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) каза „Вие
не трябва да връщате повече лица, търсещи убежище, обратно в Гърция“. Министърът на
правосъдието в моята страна, Нидерландия, излезе с предложение за решение. Той каза:
„Ще вземем много бързи мерки, за да помогнем на гърците да наблюдават по-строго своите
граници, да създадат системата си за предоставяне на убежище и тогава просто можем да
изпращаме всички дъблински ищци обратно в Гърция.“ Разбира се, това в крайна сметка
изобщо не е никакво решение.

Тъй като всички партии в Парламента, от целия политически спектър, казаха, че трябва да
въведем клауза за солидарност в Дъблинската система. Ако това не стане, южните държави
винаги ще имат много по-тежка работа от моята собствена страна на Северно море, на
бреговете на което не пристигат толкова лодки с бежанци.

Г-жо член на Комисията, от притока на имигранти в Лампедуза можем да съдим, че дори
да е способна да работи много упорито, за да наблюдава своите граници, една страна трябва
да бъде подготвена и за неочаквани събития. Съгласни ли сте с групата на
Зелените/Европейски свободен алианс, че сега Дъблинската система е разбита на пух и прах
и кога ще можем да видим някакво раздвижване в посока към изменение на Дъблинската
система? Съгласни ли сте с нас, че това, което правиш на другите, се връща при теб, и че сега
северните страни са принудени да покажат солидарност?

Бих искала още да чуя Вашето мнение относно решението на Съда в Страсбург от миналата
седмица, в което се казва, че броят на случаите по член 39, с други думи, молби за спиране
на депортирането, са се увеличили с 4 000% миналата година, защото хората виждат, че
Дъблинската система просто не работи.

Последното, което бих искала да кажа, е, че в случая между службите за морска помощ
(MSS) и белгийските органи според последните данни виновни са били белгийските органи.
Те трябваше да платят най-големия финансов иск. Те бяха небрежни. Кога можем да очакваме
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изменения в Дъблинската система, така че тези хора да не бъдат излагани повече на
нечовешки условия?

(Ораторът приема да отговори на въпрос, зададен чрез вдигане на синя карта, съгласно
член 149, параграф 8 от правилника)

Barry Madlener (NI).   – (NL) Г-н председател, г-жо Sargentini, защо не Ви чух да казвате,
че Турция е страната, която се държи лошо, като позволява на всички тези хора да влязат
на първо място в Турция? Защо не Ви чух да казвате, че прекалено усложненото европейско
законодателство в областта на предоставянето на убежище е нарушавано от толкова много
хора, от трафиканти на хора и авантюристи, само защото е прекалено сложно. Защо не
казвате това?

Judith Sargentini (Verts/ALE).   – (NL) Г-н председател, благодаря Ви, че ми давате
възможност да отговоря на този въпрос.

Считам, че първо трябва да потърсим собствените си недостатъци. Европа е направила
бъркотия от собствената си система за предоставяне на убежище. Докато продължаваме
така и докато не проявим желание да помогнем на Гърция да се отърве веднъж завинаги от
проблема с лицата, търсещи убежище, и да гарантираме, че имаме еднакви процедури за
оценяване дали някой наистина е политически бежанец, ние никога няма да бъдем в
състояние да прехвърлим вината на други.

Съгласна съм с вас, г-н Madlener, че трафикантите на хора трябва да бъдат арестувани и че
Турция наистина трябва да създаде прилична система за предоставяне на убежище,
разпознаваща политическите бежанци, които не са от Европейския съюз, а отвсякъде другаде.
Казвайки това, първо бих потърсила собствените си грешки и бил сложила в ред собствената
си къща.

Timothy Kirkhope,    от името на групата ECR. – (EN) Г-н председател, бих казал на
г-жа Малмстрьом, че е ясно, че имаме работа с неработеща система. Това, което е ясно, е че
европейските съдилища и европейското законодателство са в конфликт. Ние вече не се
занимаваме със ситуация, в която се прилага закон, а която по-скоро се тълкува по нов
начин.

Считам, че Европейският съюз ще бъде напълно готов да се справи с предизвикателствата
на имиграцията чрез гъвкава и нюансирана система, която не е диктаторска, не чрез
по-хармонизирано европейско законодателство или решения в морален аспект на
европейските съдилища, а чрез солидарност, сътрудничество или добро общуване сред
европейските съседи.

Трябва да помним, че освобождаване от товар на едно място не означава просто
преместването му на друго. Разбира се, ние имаме задължение към другите държави-членки
на ЕС и към хората, търсещи по-сигурен и свободен живот, но последното решение на Съда
сочи към по-големи проблеми, които са отношенията между европейските съдилища,
европейските законодатели и държавите-членки, и техния контрол върху собствените им
граници.

Г-жо член на Комисията, интересно ми е да науча как Комисията се опитва да се изправи
пред тези проблеми в дългосрочен план. Бихте ли уверили Парламента, че няма да прибегнем
до създаване на допълнително европейско законодателство, което без съмнение в даден
момент в бъдещето ще бъде отхвърлено от Европейския съд, а вместо това да ни кажете как
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можем ефективно да подкрепим Гърция и други държави-членки, които в настоящия момент
работят под такъв натиск?

Cornelis de Jong,    от името на групата GUE/NGL. – (NL) Г-н председател, преди всичко
нека да изкажа благодарност на г-жа Малмстрьом и да я подкрепя. Миналата седмица тя с
право призова държавите-членки да предприемат отново действия относно целия пакет
мерки в областта на убежището. Това наистина не е въпрос на избор.

Неочакваният приток на тунизийски бежанци е ново доказателство за това. Италия се
сблъсква с възможно най-голямата трудност да гарантира, че процедурите за подходящо
приемане и предоставяне на убежище са спазени. Ако другите държави-членки само стоят
настрана и наблюдават, ще бъде само въпрос на време Европейският съд по правата на човека
да реши, че прехвърлянето в Италия на молби за предоставяне на убежище трябва да спре,
както всъщност направи в случая с Гърция.

Затова в интерес на всички е да разработим процедура за спешни случаи в рамките на
Дъблинската система, както Комисията наистина предложи, и бързо да въведем обвързващи
споразумения при приемането и висококачествена процедура за предоставяне на убежище.

Бих искал да разбера от г-жа Малмстрьом дали счита, че съответните членове на Парламента
биха могли да й окажат допълнителна помощ в убеждаването на държавите-членки да
предприемат така необходимите действия. Във всеки случай тя може да разчита на моята
ангажираност.

Barry Madlener (NI).   – (NL) Г-н председател, Нидерландия отново трябва да разчиства
бъркотиите на Гърция! Нидерландските данъкоплатци трябваше да платят милиони евро,
за да спасят тази почти фалирала държава, а сега сме натоварени с две хиляди лица, търсещи
убежище, от Гърция, които не ни е позволено да връщаме обратно.

Нидерландия не иска тези хора, търсещи убежище. Нидерландия е страдала достатъчно и
продължава да страда от масовата имиграция и проваления мултикултурен експеримент.
Нидерландия иска по-малко имигранти, които нямат перспективи, а Европа трябва да
започне да следва много по-строга имиграционна политика. В противен случай Европа ще
свърши като Еврабия.

Гърция обаче също е жертва на нейната лоша съседка, Турция. Затова Гърция трябва да
изгради стена, за да не пуска турски емигранти и имигранти, на които Турция е разрешила
да преминат през територията й. Ние, разбира се, трябва да накажем Турция за предоставяне
на незаконни имигранти право да преминат в Гърция.

Накрая, европейското законодателство за предоставяне на убежище трябва да бъде много
по-строго. Нека да бъдем честни: 99% от лицата, търсещи убежище, всъщност изобщо не
търсят убежище, а по-благоприятни икономически възможности, като нарушават нашите
закони за предоставяне на убежище.

Georgios Papanikolaou (PPE).   – (EL) Г-н председател, аз ще продължа разискването със
следната хипотеза: видяхме размириците в средиземноморските и арабските държави. Знаем,
че много граждани на тези държави се надяват на по-добра съдба в Европа. Това вече е
неоспорим факт и аз се страхувам, че хипотезата, която ще развия, скоро ще стане още един
такъв факт.

Гражданите тръгват от тези трети страни за Европа. Пристигат в Лампедуза – видяхме
проблемите, които възникнаха там – или се опитват да стигнат до Гърция през Турция,
използвайки улеснението да не кандидатстват за виза въз основа на споразумения, каквито
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много от тези трети държави имат с Турция. Други отиват в Малта, някои вероятно в
Португалия и Испания. След това някои от тях кандидатстват за убежище. От само себе си
се разбира, че тук отново ще се приложи Дъблин ІІ. Ние знаем, че дори тогава търсещите
убежище да обжалват по тези въпроси, пак ще има присъди, точно както досега, постановени
от националните съдилища, преди дори да се е стигнало до решение на Европейския съд.
Така че нека да не се преструваме, че нещата стоят другояче.

После има и този момент: някои са арестувани и няма да имат право на убежище. Сигурен
съм, че знаете, че на основата на споразумението, по което Комисията току-що обяви края
на преговорите, за да може тези, които влизат през Турция, да бъдат върнати в Турция по
споразумението за обратно приемане, ние ще трябва да чакаме две години за прилагане на
споразумението, плюс три години, които са преходен период за гражданите на третата
държава, което прави общо пет години. С други думи, задържаните през този период, поради
кризата, пред която сме изправени, ще трябва да чакат до 2016 г. или 2017 г. Турция да
ги приеме обратно.

Позволете ми да кажа, че с такова управление аз се страхувам, че в момента Европа не е годна
за това.

Sylvie Guillaume (S&D).   – (FR) Г-н председател, считам че винаги има полза да си
напомняме за броя на ангажиментите, и особено този, поет през октомври 2008 г. чрез
Европейския пакт за имиграция и убежище, с който беше обявено, че е време да се поемат
нови инициативи за приключване на въвеждането на общата европейска система за
предоставяне на убежище и така да се предложи по-високо ниво на защита в рамките на
Европейския съюз.

Повече от две години след това обещание предложенията на Комисията са на масата за
преговори. Не може да не се забележи обаче, че Европейската система за предоставяне на
убежище и процесът на хармонизиране някак се борят да видят бял свят.

По мое мнение последното решение на Европейския съд по правата на човека е важен
превратен момент. То очевидно подчертава неуспехите на гръцката система за предоставяне
на убежище, но също така изпраща силно послание в момент, когато Гърция започва да
реформира своята система за убежище и едновременно с това да поема други видове
инициативи.

Настрана от тази конкретна ситуация обаче, решението най-общо поставя под въпрос
европейската система за предоставяне на убежище като цяло, особено относно един от
основните й елементи – Дъблинския регламент – и неговата главна предпоставка –
равностойните национални системи за убежище в рамките на Съюза. Това решение показва
как, колкото и да е парадоксално, общата европейска система за предоставяне на убежище
създава един вид несправедливост както за лицата, търсещи убежище, така и за
държавите-членки.

След това решение е необходимо да се вземат незабавно ясни мерки. Докато Гърция очаква
въвеждането на действаща система за предоставяне на убежище, държавите-членки трябва
да спрат връщането обратно в Гърция на лицата, търсещи убежище, и да използват члена
от този Регламент относно правото им да поемат отговорността за разглеждане на молба.

Решението на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) също така изпраща сигнал до
всички заинтересовани страни. Считам, че това решение трябва да послужи като катализатор
в процеса на хармонизация и преработване, и по-специално когато става въпрос за
Дъблинския регламент.
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На първо място решението, разбира се, се отнася до предлагания от Комисията механизъм
за спиране на прехвърлянията, за който току-що споменах. От една страна, решението на
ЕСПЧ хвърля нова светлина върху този механизъм, а от друга страна, върху
вътрешноевропейската солидарност. Спирането на прехвърляния би следвало да поднови
обсъжданията на механизма, както споменах, при ясно посочени условия.

Второ, настрана от въпросния механизъм, спирането на прехвърлянията трябва да послужи
като лост, или поне се надявам, че ще послужи, за подкрепа, по време на преговорите, на
другите изменения на регламента, предлагани от Комисията, както между другото и на тези
относно гаранциите, посочени в инструмента.

Накрая, спирането на прехвърлянията, постановено от ЕСПЧ, би трябвало да ни позволи
да започнем да мислим за присъщото състояние на уязвимост, в което се намират лицата,
търсещи убежище. То също така трябва да създаде необходимост от въвеждане на механизъм
на обжалване за спиране на прехвърлянето на лица, търсещи убежище, които подлежат на
прехвърляне в резултат на прилагането на Дъблинския регламент.

Днес много предупредителни лампи светят в червено и ни казват, че е време да изменим
този регламент и да изградим истинска обща система за предоставяне на убежище, основана
на солидарност и отговорност.

Nadja Hirsch (ALDE).   – (DE) Г-н председател, г-жо Малмстрьом, днес обсъждаме
решението, постановено от Европейския съд по правата на човека. В основата си то е относно
Белгия, но засяга всяка държава-членка на Европейския съюз. Германия също реши да не
изпраща повече лица, търсещи убежище, в Гърция.

Както спомена един от колегите, ние трябва да се попитаме дали искаме да издигнем стена
около Европа или дали искаме да поддържаме и развиваме правото на убежище – нещо,
което аз като либерал силно подкрепям. Това обаче означава също, че на всяко лице, търсещо
убежище, трябва да дадем възможност за правилно организиран процес. Трябва да осъзнаем,
че е несправедливо и израз на липса на солидарност, ако позволим южните държави да
понасят сами цялото бреме. Поради тяхното географско положение тези държави са
изложени на засилен приток на бежанци. Случилото се в Лампедуза се дължи на настоящите
събития в Тунис. Това положение обаче продължава и местните органи по предоставяне на
убежище не могат да се справят с него.

Последната либерализация по отношение на Косово също доведе до огромен приток на
лица, търсещи убежище, в Германия само преди няколко седмици. Ние имахме и друг
проблем с това, че в началото не можахме да обработим както трябва всички молби. Ето
защо, ако наистина искаме да запазим правото на убежище, ние трябва да преструктурираме
системата, за да гарантираме, че тя ще предлага по-голяма солидарност в бъдеще. Дъблин
ІІ не може да продължи да съществува в настоящата си форма.

Carmen Romero López (S&D).   – (ES) Г-н председател, госпожи и господа, афганският
гражданин, споменат в решението на Съда по правата на човека, не е бил имигрант, не е
злоупотребявал със системата и не е бил жертва на трафик на хора. Освен това той не е
попадал под защитата на Женевската конвенция, защото не е бил преследван. Ето защо
решението е важно поради това, че създава прецедент.

Колко души може би очакват решения, след като са обжалвали отхвърлянето на молби за
предоставяне на убежище? Колко души биха могли да кандидатстват за обезщетение поради
забавяне в съдебните процедури? Какво би се случило, ако имаше над хиляда решения,
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постановени от Европейския съд по правата на човека срещу държави-членки? Какво би се
случило с репутацията на Европа?

Можем ли да продължаваме да се считаме за защитници на основните права, ако към лицата,
търсещи убежище, които бягат от войни, се отнасяме по-лошо, отколкото към престъпници?

Г-жо член на Комисията, лицата, търсещи убежище, може да чакат за извършване на
съдебните процедури в центрове за задържане – ако са бежанци или получават субсидиарна
закрила – до седем месеца, без да имат процедурни права. Това човешко ли е?

Пакетът от мерки в областта на убежището е отлаган прекалено дълго и обща система за
предоставяне на убежище не съществува, г-н Weber. Нито пък всички държави-членки
имат еднакви процедури. Липсва солидарност и това е причина за положението, в което се
намираме.

Афганският гражданин беше обезщетен за нанесени нематериални щети, не въз основа на
Дъблинския регламент, но за какво обезщетение за нематериални щети могат да
кандидатстват тези, които бягат от войни и прекарват години в прехвърляне от един в друг
лагер? Ние се уморихме да говорим за злоупотреба и трафиканти на хора. Няма ли да се
окаже, че всъщност искаме да погледнем на нещата другояче и да отречем съществуването
на ситуация, която постоянно се мъчим да отричаме? Дъблинският регламент наистина
може да бъде подобрен, но е необходимо да се направи много повече. Това е неотложно,
г-жо член на Комисията.

Simon Busuttil (PPE).   – (MT) Г-н председател, решението на Европейския съд не осъжда
толкова много Белгия или Гърция, колкото осъжда Дъблинския регламент, защото именно
този регламент позволи на Белгия да прехвърли афганския гражданин обратно в Гърция.
Това не е справедливо. Не е справедливо, че граничещите страни носят бремето сами, без
чужда помощ, защото – нека да бъда откровен – тези държави не са там, за да действат като
полицаи или граничари за останалите държави в Европейския съюз.

Ето защо след решението, постановено от Европейския съд по правата на човека, става ясно,
че когато държава-членка на Европейския съюз прехвърли лице, търсещо убежище, обратно
в друга държава-членка, която е под огромен натиск, това е в нарушение на Европейската
конвенция за защита на правата на човека и основните свободи.

Държави като Германия и Обединеното кралство вече са започнали да признават това и са
спрели прехвърлянията. Въпреки това ние се нуждаем от незабавно изменение на Дъблинския
регламент.

Kyriakos Mavronikolas (S&D).   – (EL) Г-н председател, причината, поради която считам
за необходимо да се изкажа на днешното заседание, е тази, че въпросът с Кипър и
имиграционният проблем, пред който сме изправени, не беше повдигнат.

Кипър – малка държава с население половин милион души – има ежедневен приток на
имигранти, от които по 30 до 50 на ден, от население половин милион, пресичат „Зелената
линия“ на окупираните територии.

Ние нямаме центрове за задържане за лица, търсещи убежище,. В резултат на това ако
тяхната молба бъде отхвърлена, ние не можем да ги изпратим обратно до страната, от която
идват. Те влизат през окупираните територии, повечето от тях унищожават документите си
и в основни линии тези имигранти остават на острова.
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Gesine Meissner (ALDE).   – (DE) Г-н председател, г-жо Малмстрьом, ние решително не
се нуждаем от стени за решаване на проблема с предоставянето на убежище. Беше направено
предложение да се издигне стена, поради което реших да се изкажа. Всеки, който каже нещо
подобно, изобщо не е успял да разбере европейските ценности.

За нас всичкото това се отнася до защита на основните права и правата на човека. Ние не
можем да кажем за хора, които са избягали от тяхната страна и са потърсили убежище в
Европа по каквато и да било причина, и за хора, които доброволно са се качили на
претоварена лодка и са подложили на риск живота си: „Ние искаме да изпратим тези хора
обратно преди още да са пристигнали“. На нас ни трябва разумен процес на предоставяне
на убежище, който да функционира правилно. Не можем да оставим южните европейски
държави, в които тези хора пристигат, да се справят сами с положението. По този въпрос
аз съм напълно съгласна с мнението на моята колега г-жа Hirsch.

От друга гледна точка е погрешно да се каже, че ние искаме всички тези хора да останат
извън и че не ги искаме в Европа. В Европа се извършва демографска промяна и в бъдеще
ние ще се нуждаем от интеграция и също така от лица, търсещи убежище, които искат да
останат тук. Това не е просто въпрос на човечност, а също така и на здрав разум. По тази
причина трябва да излезем с решения за бързо решаване на проблема.

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Г-н председател, според решението, взето от Европейския
съд по правата на човека, системата за предоставяне на убежище н Гърция е нечовешка.
Това е така, защото взимането на окончателно решение може да отнеме до пет години.
Процедурите в цяла Европа обаче отнемат много време, защото се разправят лъжи, изгарят
се или се подправят документи, пренебрегват се решения и системата за предоставяне на
убежище чисто и просто се експлоатира и с нея се злоупотребява. Това важи особено за
случаи, когато няма реална причина за търсене на убежище и след процес, продължаващ с
години, кандидатът изведнъж претендира за правото на пребиваване по хуманитарни
причини.

В светлината на провалилата се система за предоставяне на убежище на ЕС ние трябва
най-накрая да бъдем честни и да признаем, че ЕС не може да приема икономически мигранти
от цял свят, особено когато в същото време тя харчи милиарди евро за помощ за развитие
и подкрепа на демокрацията в държавите, от които идват тези хора.

Ние най-накрая се нуждаем от ясно определение на правото на убежище, което е тясно
свързано с Женевската конвенция, за да сложим край на икономическата миграция. То
трябва също така да включва задължение от страна на лицата, търсещи убежище, да
сътрудничат в процедурата. Това ще премахне правното основание за измама по хуманитарни
причини.

Salvatore Iacolino (PPE).   – (IT) Г-н председател, госпожи и господа, прогресивният отказ
от визите, от една страна, и скорошното повишаване на миграционните потоци, от друга
страна, означава, че пакетът мерки в областта на предоставяне на убежище трябва да получи
приоритет в Съвета. Ако е подкрепена от Комисията, тази инициатива би имала положителен
ефект, изразяващ се в регламентиране на един сложен въпрос и утвърждаване на единна
стратегия за привеждане в сила на решението, с което се занимаваме днес, а така също и
предоставяне на възможност за избягване на прехвърляния като тези, които обсъждаме
днес.

Очевидно е, че подкрепяме защитаването на правата на човека, въпреки че свързваме това
изискване със строга проверка на изискванията. Г-жо член на Комисията, тъй като
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положението стана неудържимо, ние трябва да започнем да търсим определен набор от
правила и ясна нормативна рамка. Това е важна мярка, която съм уверен, че с Ваша помощ
може да бъде изпратена за оценяване от Съвета в рамките на разумно кратък срок.

Nathalie Griesbeck (ALDE).   – (FR) Г-н председател, моят въпрос ще бъде съвсем кратък,
тъй като разискването е много задълбочено и аз имам чувството, че като оставим настрана
някои крайности, ние споделяме една и съща тревога.

Бих искала да попитам г-жа Малмстрьом как възнамерява да се противопостави на
нетрадиционната идея за издигане на стена между Турция и Гърция, дори това да се обяснява
с изключително силния натиск, на който е подложена тази държава, и дори, както някои
колеги казаха, условията да са изключително трудни за онези, които се озовават в центрове
за задържане.

Дори държавите-членки да са свободни да правят техни собствени планове за строителство
– та било това да означава и строителство на стена, макар че е нереалистично решение –
ние, европейците сме особено свързани както конюнктурно с това, което се случва на остров
Лампедуза и решенията на Европейския съд по правата на човека, така и структурно – с
положението на страните в Юга.

Затова е настъпило време за неотложно преразглеждане на Дъблинския регламент, за да
можем да поемем обща отговорност за такива ситуации в Европа, като покажем солидарност
и хуманистичен подход. Ние ще можем да постигнем това само ако създадем истинска
европейска система за предоставяне на убежище – задача, която става по-спешна от всякога.

Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE).   – (IT) Г-н председател, госпожи и господа,
ценностите, върху които е основан Европейския съюз – правата на човека и основните права
– не могат да бъдат поставяни на разискване. Решение на Европейския съд изисква спешно
обсъждане и бързи, ефективни действия. Решението създава необходимост от разработване,
определяне и изпълнение на единна стратегия и общ ангажимент. Трябва да се заемем
незабавно и по най-добър възможен начин с процедурите по предоставяне на убежище.

Въпреки това Европа не може да изостави граничещите страни, които се справят сами със
спешната ситуация с миграционните потоци, което се отразява не само върху тях, но чрез
разширяване и върху цяла Европа. Граничещите държави не могат сами да понесат всички
отговорности за разходите и организацията, необходими за справяне с молбите за
предоставяне на убежище, които често изискват много време и дълго и внимателно оценяване.
Тези срокове и внимателни оценки не трябва да уронват достойнството на имигрантите,
които винаги и във всички случаи трябва да бъдат закриляни.

Сесилия Малмстрьом,    член на Комисията.  –  (EN) Г-н председател, бих искала да
благодаря на всички, които участваха. Това решение е изключително интересно, но то не
подкопава изцяло Дъблинската система – такава, каквато е днес. Това повече или по-малко
действа и, независимо от решението, вече задължава държавите-членки да гарантират, че
основните права са защитени. Въпреки това обаче, в него се посочват някои важни въпроси
и по тази причина ние трябва да реформираме Дъблинската конвенция и да я подобрим.

Ето защо Комисията е предложила подобрения и аз съм много доволна да науча, че вие
работите по тях и че също виждате необходимостта от въвеждане на механизъм за спешни
случаи. Ние напълно ви подкрепяме в това отношение.

Ние също така трябва да ускорим нашата работа по въвеждане на обща система за
предоставяне на убежище. Повечето присъстващи тук са съгласни с това и аз съм много
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благодарна за работата, която вършите. Най-добрият начин за постигане на това е да се
продължи с работата, да се публикуват докладите и Съветът да бъде насърчен да започне
да преговаря.

Днес между държавите-членки съществуват прекалено много различия, а това не води до
устойчивост, В един общ Съюз с общи ценности и общо прилагане на международните
стандарти и конвенции не може да има такива различия, каквито съществуват днес. Хората
имат нужда да бъдат третирани по приличен начин. Ние трябва да гарантираме защита за
най-уязвимите. Нуждаем се от ефективни системи, така че хората да не бъдат задържани в
продължение на месеци, а понякога и години. Това е много болезнено за личността и много
скъпоструващо за обществото. Трябва да подобрим това. Нека да повторя, че аз мога само
да насърча вас и Съвета да продължавате да работите по задачата.

Относно Гърция Комисията върши много работа за оказване на помощ. Гръцкото
правителство работи по своя план за действия, който е много амбициозен, но от самото
начало стана ясно, че няма да бъде изпълнен за ден-два. Съществуват отдавнашни проблеми.
Ние сме тук, за да оказваме подкрепа и фактът, че всички държави-членки участват в
операцията на Frontex, но също така предлагат различни видове помощ – икономическа
помощ или технически експертни знания, преводаческа помощ, административна помощ
– показва, че е налице истинска европейска солидарност.

Ние трябва да помогнем на Гърция, защото тя се намира под изключителен натиск, а това
също е и европейско предизвикателство. Разбира се, Гърция носи основната отговорност.
Тя направи много, но трябва да направи още. Не съм убедена, че решението е ограда или
стена, защото има други реформи, които са много по-важни. Ние работим също и с EASO
– новата Европейска служба за подкрепа в областта на убежището във Valletta, а сега работим
с ВКБООН.

Накрая, Турция се прояви като конструктивна и готова на сътрудничество. Ние завършихме
окончателно преговорите за споразумение относно обратно приемане след осем години.
Надявам се, че държавите-членки ще го приемат на следващото заседание на Съвета през
другата седмица.

Относно цифрите, за които попита г-жа Wikström, цифрите, с които разполагам за периода
2009 г. и 2010 г., показват, че е имало 16 328 молби за поемане на отговорност или за
връщане на имигранти, насочени от държавите-членки към Гърция. От този брой 12 638
(77%) бяха приети. Въпреки това държавите-членки изпълниха едва 2 251 от
прехвърлянията, което е малко под 14%.

Бих искала да ви благодаря отново за вашата подкрепа за работата, която се опитваме да
свършим по пакета мерки в областта на убежището. Законодателните актове са внесени за
разглеждане. Нека да продължим да работим заедно – Комисията, Парламентът и Съветът
– за да свършим работата във възможно най-кратък срок, така че накрая да разполагаме с
обща европейска система за предоставяне на убежище.

Председател.   – Разискването приключи.
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14. Незабавни мерки на ЕС за подпомагане на Италия и други държави-членки,
засегнати от извънредни миграционни потоци (разискване)

Председател.   – Следващата точка от дневния ред е разискването относно незабавните
мерки на ЕС за подпомагане на Италия и други държави-членки, засегнати от извънредни
миграционни потоци.

Сесилия Малмстрьом,    член на Комисията.  –  (EN) Г-н председател, благодаря Ви за
това много навременно разискване относно ситуация, която заслужава цялото ни внимание.

Комисията много внимателно следи положението и Фронтекс изпрати двама експерти на
място. Според докладите приблизително 5 500 мигранти от Тунис са достигнали
италианските брегове през последните няколко дни, но през последните 24 часа броят им
е слабо намалял. Пристигащите са предимно мъже на възраст между тридесет и четиридесет
години, но има и 34 жени и 108 деца; идентифицирани са 27 посредници в трафика. Тези
хора, които пристигат по италианските брегове, предизвикват изключително натоварване
на приемните центрове в Италия, особено в Лампедуза.

Миналата неделя установихме контакт с италианското министерство на вътрешните работи
и получихме официална молба за помощ от ЕС. Ние сме готови да помогнем както на Италия,
така и на Тунис. Този въпрос е от значение за целия ЕС, а не е само двустранен проблем.
Още преди развитието от последните дни Комисията, заедно с Фронтекс, започна да
идентифицира възможните краткосрочни и средносрочни мерки. Общият отговор на ЕС
следва да се основава на принципа на ЕС за солидарност между държавите-членки; и ние
сме готови да подпомогнем Италия.

Нашият подход обаче трябва да се основава също и на солидарност с Тунис и нейния
демократичния преход. Това мнение беше изразено и от лейди Аштън при посещението й
в Тунис вчера, където тя предложи на органите в Тунис политическа и финансова помощ.

За да подпомогнем Италия при настоящите обстоятелства, ние набелязахме многобройни
конкретни мерки, включително и спешна финансова помощ. Финансово ние сме готови да
мобилизираме извънредна помощ от Европейския бежански фонд за 2011 г. в добавка към
финансирането за Италия, което вече предприехме. Това следва да покрие разходи за
настаняване, инфраструктура, материална помощ, медицински грижи, социални помощници,
консултации относно правно-административните процедури за предоставяне на убежище,
правна помощ, езикова помощ и т.н.

В състояние сме също доста бързо да мобилизираме ресурси от фондовете на ЕС като Фонда
за външните граници и, ако е необходимо, Италия може да поиска от Европейската служба
за подкрепа в областта на убежището във Валета да изпрати екипи в помощ на националните
органи, които обработват молбите за убежище.

По отношение на наблюдението на външните граници, би могло да се организира съвместна
операция на Фронтекс. Знам, че на техническо равнище се извършва подготовка.

Както обикновено, такова съвместно разискване ще зависи от доброволните вноски за
оборудване. Аз приканвам всички държави-членки да покажат своята подкрепа. Нека обаче
отново ви уверя в едно нещо във връзка с разискването, което проведохме само преди няколко
минути: поради различното естество на операциите по морски/сухоземни граници и молбата
към държавите-членки да участват в нова съвместна операция, тази операция няма да се
конкурира с техния принос към операцията, която сега провеждаме по сухоземната граница
на Гърция. Последната, разбира се, също е приоритет.
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Искам да подчертая, че трябва да обърнем специално внимание на категории хора в уязвимо
положение, които се нуждаят от международна закрила. Техните нужди трябва да се вземат
предвид и те трябва да получат достъп до специалната закрила, на която имат право, както
предвижда националното право и правото на ЕС.

С тези конкретни действия, които споменах, ние сме готови да се срещнем и да се ангажираме
с представители на италианските органи за договаряне на подробностите по всяко от тези
действия и следващите стъпки.

Разбира се, допълнително трябва да се разработи средносрочна стратегия. Във връзка
конкретно с миграционните потоци ние се нуждаем от съчетаване на ефективно управление
на границите и стратегия за подкрепа на демократичния и икономически преход. В
краткосрочен план органите в Тунис би трябвало ефективно да патрулират границите на
собствената си държава по море и по бреговете, за да предотвратят възможността
контрабандисти, трафиканти на хора и избягали от затвора престъпници да се възползват
от ситуацията. Важно е също Тунис да приеме обратно онези, които са достигнали
територията на държави-членки на ЕС и не се нуждаят от международна закрила.

В търсене на по-структурирана намеса ние бихме могли също и да изследваме възможностите
за по-добро насочване на помощта на ЕС, като насърчаваме проекти, които са в подкрепа
на дейностите по създаване на работни места и доходи в различни райони на Тунис, и аз
визирам по-конкретно южните части на страната.

В по-широк план кохерентният подход за подкрепа на политическото и икономическото
развитие на Тунис трябва да включва възможности тези хора да дойдат в ЕС законно, както
и обмен на стоки, услуги и знания.

Вследствие на тези народни революции над Средиземноморието духа вятър. Този вятър
може да донесе много положителни промени за Тунис, за други държави и за ЕС. Настоящото
положение в Лампедуза не следва да подкопава намерението ни да предложим помощ и
подкрепа на тези нововъзникващи демокрации и на младото поколение, което с толкова
страст и по мирен начин успя да постигне фундаментални политически промени.

Simon Busuttil,    от името на групата PPE. – (EN) Г-н председател, хуманитарната криза
в Италия, и по-конкретно на о-в Лампедуза, защото ситуацията е именно това – хуманитарна
криза – ни заставя да действаме незабавно.

Предлагам пет стъпки. Първо, истински план „Маршал“ за Тунис и Египет, който ще
предостави материална помощ през граница, но в същото време в замяна очакваме от Тунис
пълно сътрудничество за блокиране на техните брегове, за да не се позволи допълнителна
незаконна емиграция по море.

Второ, трябва спешно да изпратим мисия на Фронтекс с екип за бърза гранична намеса
(RABIT). Така че, г-жо член на Комисията, нужно е сега там да се изпрати мисия на Фронтекс,
а не просто двама експерти от Фронтекс.

Трето, трябва да дадем на Италия материална подкрепа при приемането на хилядите хора,
които акостираха в Лампедуза. Честно казано, г-жо член на Комисията, не виждам как
можете да твърдите, че Европейската служба за подкрепа в областта на предоставянето на
убежище (EASO) ще изпрати свои експерти, след като тази служба на ЕС все още не работи,
така че ще трябва да го направим по друг начин.
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Четвърто, ние трябва да подпомогнем процеса по репатриране: незабавно репатриране на
хора, които не отговарят на условията за предоставяне на убежище. Те следва да бъдат
върнати обратно в Тунис, откъдето идват.

И накрая, трябва да помним, че в Договора се съдържа член 80, който ясно заявява, че
нашата имиграционна политика следва да се основава на принципа на солидарност и
справедливо споделяне на отговорността. Мисля, че вече е време Комисията да приложи
този член.

Juan Fernando López Aguilar,    от името на групата S&D. – (ES) Г-н председател, г-жо
член на Комисията, аз мисля, че огромно мнозинство от членовете на Парламента приветстват
демократичните движения в средиземноморските държави като предизвикателство пред
европейската външна политика и пред нейния ангажимент към ценности, но много от нас
също така знаят, че тези движения не са безвредни. Те имат хуманитарни последици и
въздействие по отношение на миграционния натиск върху съседни държави.

Следователно сега е времето да си припомним, че Договорът от Лисабон е в сила и членове 67,
77, 78, алинея 3 и член 80, както току-що беше казано, постановяват, че споделената
солидарност и отговорност превръщат това предизвикателство в европейско. То е не само
споделено предизвикателство, но и съвместно такова и следователно засяга европейските
институции.

Време е да кажем, че никоя държава не е сама. Време е да кажем, че това не е проблем на
Италия в Лампедуза или на Малта, Гърция, или Испания. Не! Това е проблем на европейските
институции. Време е също обаче да кажем, че не става дума за Европейската агенция за
управление на оперативното сътрудничество по външните граници, която е оперативна
агенция или за Европейската служба за подкрепа в областта на предоставянето на убежище,
а за равнището на вземане на политически решения. Това означава да се изтъкне, че трябва
да се инвестират необходимите ресурси в развитие на сътрудничеството и подпомагането
на тези държави по отношение на установяването и консолидирането на демокрацията.
Трябва също така да се инвестират необходимите ресурси обаче и в подпомагането на
държавите-членки на ЕС в предизвикателството да се оказва първа помощ при имиграция
и при управлението на съвместните граници.

Ето защо е време да кажем, че Договорът от Лисабон има да прилага цяла програма и
Парламентът ще го подкрепя в справянето с предизвикателствата, пред които сме изправени.

Niccolò Rinaldi,    от името на групата ALDE. – (IT) Г-н председател, г-жо член на
Комисията, госпожи и господа, бих искал да започна изказването си с изявлението, направено
от италианския министър на вътрешните работи вероятно вчера в Дамаск, в което той каза
– чуйте това – че Сирия „е стабилна държава, където желанието на населението за
модернизация е удовлетворено“. Междувременно преди няколко дни италианският министър
на вътрешните работи направи друго изявление, в което прехвърли своите отговорности на
Европа, която уж била изоставила Италия „както обикновено“, добави закачливо той.

Както обикновено обаче, ние сме свидетели на обичая да се обвинява Европа, когато е
удобно, само за да се пренебрегне с раздразнение несъгласието на Брюксел със
споразумението относно репатрирането по море, което нарушава хуманитарното право и
пълни джобовете на африканските диктатори – някои, от които днес биват сваляни – и да
се продължава дори и днес да се прахосват милиарди за Либия на г-н Кадафи или да се
отказват 10 млн. евро помощ, предложена на италианското правителство от Европейския
бежански фонд, която Италия реши да не използва, вероятно защото тя трябва да се изхарчи
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при спазване на правилата на Европа за прозрачност, вместо по вътрешните правила на
Италианската агенция за гражданска защита.

Ето защо аз мисля, че няма да постигнем нищо, ако действаме така и правим такива
декларации. Урокът от последните седмици наистина не е научен. Лампедуза ни напомня,
че историята е по-силна от определени политически игри и припомня за декларации, които
създават илюзии. Това ни напомня, че не всичко може да се купи с пари, че Европа не е
нещо, към което да се обръщаме, когато е удобно, а е проект, по който трябва да се работи
всеки ден, който изисква права и солидарност, но също така и зачитане на поетите
ангажименти.

За да забавим миграцията по устойчив и целесъобразен начин, се нуждаем от пет неща:
демокрация, развитие, уважение към международното право, европейска солидарност, а
също и преди всичко – отказ от вредна реторика.

Barbara Lochbihler,    от името на групата Verts/ALE. – (DE) Г-н председател,
ограничавайки заглавието на това разискване до подпомагане на Италия и други
държави-членки, ние още веднъж правим грешката да се фокусираме само върху проблемите
на държавите, които граничат със Средиземно море. Това, което ни липсва, е загриженост
за хората, които бягат през морето.

Ако приемем нашите принципи относно закрилата на бежанците наистина сериозно, трябва
първо да се уверим и, ако е необходимо да проверим отделни случаи, в какво положение
са тези хора и след това да гарантираме, че човешките им права ще бъдат защитени. Не
трябва да позволяваме хора да бъдат отблъсквани, а нашите граници, ограждани с крепостни
стени. Помощта, която агенцията на ЕС Фронтекс може да предложи в тази ситуация се
споменава непрекъснато. Вярно е, че тя може да помогне, ако съсредоточи дейността си
върху защитата и спасяването на бежанците. Не трябва да връщаме лодки, пълни с бежанци,
както правехме в миналото. Тук в Парламента ние сега подготвяме нов мандат за Фронтекс
и аз се надявам, че ще успеем да въведем подобрения, включително повече прозрачност и
конкретни изисквания за агенцията да работи съгласно правата на човека.

Разбира се, ние трябва също така бързо да помогнем на Тунис да структурира своята
икономика по начин, който ще позволи на хората да имат повече увереност, че имат шанс
да заживеят достойно в собствената си държава. Трябва да направим възможно Тунис да
постигне бързо и положително икономическо развитие посредством търговия с ЕС и
субсидии за проекти там. Това е едно от главните изисквания на демократичната промяна
в Тунис.

Напълно неразбираемо е, че отново много държави-членки на ЕС оставят държавите, които
граничат със Средиземно море, да се справят с невиждан поток от бежанци. Призивът за
доброволна акция за подпомагане на острови като Лампедуза и Малта не беше чут. Ние
трябва да намерим обвързващо решение, което изисква държавите в центъра и северните
части на ЕС да приемат бежанци. Инфраструктурата е налице. Всичко, което липсва, е
политическа воля и чувство на солидарност.

Rui Tavares,    от името на групата GUE/NGL. – (PT) Г-н председател, госпожи и господа,
ние не можем честно да обсъждаме проблема в Лампедуза, без да имаме предвид едно нещо:
в Тунис, при президента Бен Али, имаше закон, който не е отменен и според който
емиграцията е престъпление. Това означава, че проблемът не е просто проблем на Фронтекс,
защото в крайна сметка ние трябва да гарантираме на тези хора, че няма да бъдат върнати
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само за да влязат в тунизийски затвор и е необходимо да убедим новото правителство да
отмени този закон.

Преди всичко обаче, аз мисля, че това разкрива липса на елементарна реалистичност в
нашата имиграционна политика, която зависи от един човек. Този човек не е г-жа
Малмстрьом, нито г-н Барозу; той е г-н Кадафи. Ако г-н Кадафи бъде свален, което аз искрено
се надявам да се случи, какво ще правим с нашия основен буфер за имигранти от Северна
Африка и Африка на юг от Сахара?

Още повече, това ни показва, че в момента имаме около 5 000 километрова ивица от Мароко
до Сирия, където хуманитарният риск е повишен на всеки километър и че трябва по някакъв
начин да се подготвим за бежанска криза вероятно без прецедент в европейската история
след събитията в Унгария през 1956 г. Това налага да се прекратят съвместните решения по
отношение на презаселването, защото бихме могли да имаме бежански лагери по границите
на Европа, ако някоя от тези революции се развие зле – нещо, което се надяваме да не се
случи – и веднъж завинаги да се сложи край на стройната система от възгледи на политиките
за предоставяне на убежище в Европа и на споделеното преместване на лица, търсещи
убежище, в държавите от Европейския съюз.

Fiorello Provera,    от името на групата EFD. – (IT) Г-н председател, госпожи и господа,
ние трябва незабавно да дадем политически отговор на възникналите кризи. Спешните
намеси, поискани от Италия са: 1) преобразуване на Фронтекс от координационна агенция
в оперативна структура със собствен персонал и ресурси; 2) прилагане на принципа на
споделяне на тежестта; 3) използване на Европол за разследване на евентуално внедряване
на терористи и проникване на престъпни организации за трафик на хора; и 4) предоставяне
на ресурси за справяне с кризата.

Във всеки случай никоя от тези мерки няма да реши структурните причини за революциите
в Магреба, които произтичат от липсата на истински политически партии, профсъюзи,
сдружения, свободен печат и най-вече от липсата на зачитане на правата на човека. По
същество липсват институционалните инструменти, които характеризират истинската
демокрация и дават възможност да се чуе гласът на хората. Без тях не може да има
икономическо развитие, работни места, стабилност и сигурност за всички. Това е истинско
политическо предизвикателство, което Европа трябва да посрещне.

Barry Madlener (NI).   – (NL) Г-н председател, в Европа е налице истинска криза. В момента
Европа се наводнява от цунами от ислямски имигранти от берберските земи в Северна
Африка.

Десетки хиляди авантюристи, някои от които са закоравели престъпници или дори
терористи, вече пристигнаха в Лампедуза и още стотици хиляди са готови да последват
примера им. Европейската граница се оказва пропусклива като сито. Италия не успява да
защити нашата външна граница, а Фронтекс е погълната от събитията.

Ето защо аз призовавам Съвета и върховния представител баронеса Аштън да свикат спешно
заседание съгласно член 28 алинея 2, на което Съветът следва да предприеме строги мерки
за отпор на тази имигрантска вълна. Бих посъветвал също министър председателя Берлускони
да не иска от нас пари, с които да оправи собствените си каши и глупости или да държи
имигрантите извън своята държава. Вместо това той трябва да прекарва по-малко време в
тичане след фусти, а да се захване за работа и да изпрати всички тези имигранти обратно в
Африка.
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Mario Mauro (PPE).   – (IT) Г-н председател, госпожи и господа, преди всичко искам да
благодаря на члена на Комисията за нейните усилия и за усилията, които ще продължи да
полага за справянето с тази хуманитарна криза. Г-жо член на Комисията, Вие обаче знаете,
както и аз знам, че истинската криза не е хуманитарната – тя е само последица – а фактът,
че по време на тези исторически вълнения в целия Магреб Европа се оказа неадекватна, т.е.
тя не успя да развие стратегия за Средиземноморието, както опита няколко пъти и винаги
се проваляше. Процесът от Лисабон се провали и Съюзът за Средиземноморието се провали
безславно.

Ние нямаме правилен поглед върху истинските проблеми в този случай. Ние трябва да им
се противопоставим заедно, но днес Съветът не присъства тук. Ние изискахме от Съвета да
разгледа въпроса относно наличието на европейска стратегия, която не се занимава толкова
с проблема за имиграцията и незаконната имиграция, а по-скоро с въпроса за демокрацията
и свободата в цялата Средиземноморска област.

Когато Съветският блок рухна, представяйки единен фронт, ние дадохме практически
отговори и се справихме лесно с проблема с хилядите поляци, които пристигнаха по нашите
улици, защото разгледахме проблема за интегрирането на целия Изток в Европа. По
отношение на Средиземноморието, днес ние няма какво да кажем. Вместо това ние трябва
да се оборудваме със стратегия, без която няма да сме способни да предложим никакви
отговори. Ние трябва да оценим Вашите добри намерения и да спрем дотам.

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

Miguel Portas (GUE/NGL).   – (PT) Г-н председател, моля, имайте предвид, че аз мога да
споря с Вас относно причината, поради която Европа нямаше отговор на имиграционните
проблеми. Бих казал по принцип, че това е, защото тя търси полицейски отговор на проблем,
който е социален, икономически и политически.

Въпросът, който искам да задам обаче, е свързан с този, зададен от моя колега г-н Tavares.
Приемливо ли е според Вас Фронтекс или други оперативни методи да могат да репатрират
граждани на Тунис, когато законодателството в Тунис все още предвижда репатрираните
лица да отиват в затвора? От друга страна, необходимо ли е, на първо място, да гарантираме
някакво дипломатическо действие, така че да гарантираме анулирането на този закон, за
да можем след това да говорим за други видове инструменти, като тези, които току-що
споменах?

Mario Mauro (PPE).   – (IT) Г-н председател, благодаря за въпроса. Ще изтъкна, че само
преди няколко дни, когато бях на мисия в Тунис с г-н Panzeri, председателя на делегацията
за отношения с държавите от Магребa, забелязахме, че временното правителство въвежда
дълбоки промени в правната система и в законите, които управляват тази област като цяло.

Въз основа на отношенията на доверие между Европа и новата панорама, която се оформя
в Тунис, аз считам, че можем да направим първите стъпки към решаването на проблемите,
които изтъкнахте.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL).   – (FR) Да, става дума за оратора преди двамата
последни. Исках да запитам колегата как е достигнал до мнението, че хората в Лампедуза
са ислямисти и престъпници и дали разполага с лична информация, чрез която може да
потвърди това, или то фактически е плод на неговата фантазия.
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Barry Madlener (NI).   – (NL) Г-н председател, със сигурност общоприетото мнение е, че
хората, които идват от Либия, в голямата си част са мюсюлмани и че сред тях има
престъпници и дори терористи.

Предполагам, че всички присъстващи знаят това и ако Вие не сте го знаел, значи сте
невероятно наивен.

David-Maria Sassoli (S&D).   – (IT) Г-н председател, г-жо член на Комисията, госпожи и
господа, изразяваме задоволство, че водим това разискване с Комисията относно
миграционната криза в Северна Африка. Видяхме тези хора да пристигат в Лампедуза само
за да установят, че няма съоръжения, които могат да ги приемат и идентифицират.
Фактически преди време италианското правителство разруши съществуващия приемен
център и намали съоръженията там под лозунга „Нулева имиграция“ и така попречи на
Италия да успее да се справи с незаконната имиграция.

Ние знаем, че този проблем засяга Италия, но той засяга и Европа. Необходими са значителни
финансови инвестиции, за да се разреши в рамките на координирана политика при спазване
на международни договори и гарантиране на закрила на бежанците. Бих искал, г-жо член
на Комисията, във Вашия отговор да чуя точно кога италианското правителство поиска
Европейската комисия да се намеси, защото, както добре знаете има някои противоречия.

Mara Bizzotto (EFD).   – (IT) Г-н председател, госпожи и господа, през последните няколко
часа в Италия пристигнаха повече от 5 000 имигранти, докато други 100 000 се отправят
към Италия, Франция и Германия. Министърът на правосъдието на Тунис потвърди, че сред
незаконните имигранти се крият около 11 000 затворници, терористи и престъпници.

Аз предварително внесох спешен въпрос в Комисията, за да получа отговор от баронеса
Аштън, която необяснимо защо днес не е тук – а Комисията се съгласи да го предаде едва
днес и то само защото вчера беше притисната в ъгъла от парламента. Тази оглушителна
тишина е най-очевидният знак за липсата на характер, която тази Европа и нейното
правителство показват, като се страхуват да заемат позиция дори, когато са изправени пред
хуманитарна криза, която поражда сериозни хуманитарни и проблеми със сигурността.

Половин час, госпожи и господа, е цялото време, предоставено на тази демократична
институция за разискване относно дълбоки исторически промени и техните последствия
за хората в Европа. Какво да кажа на хората от моя избирателен район, които се страхуват?
Какво ще направи утре Европейският съюз – и аз наистина имам предвид утре! – за да се
справи с това ужасно положение?

Salvatore Iacolino (PPE).   – (IT) Г-н председател, госпожи и господа, има един отдалечен
остров, изгубен насред Средиземно море, чието име е Лампедуза. Назад във времето, през
2008 г. този остров беше в заглавията на медиите, защото през тази година там акостираха
40 000 бежанци. По-късно проблемът беше решен чрез споразумение – т.нар. „договор за
приятелство“ – подписано между правителствата на Италия и Либия.

Сега отново сме изправени пред същата ситуация, но този път много по-сложна, г-жо
Malmström. Мир, стабилност и нови правителства в Тунис, както и в Египет са движещите
сили зад бурята, която бушува в Средиземноморието. Аз съм сицилианец и за разлика от
много членове на парламента, които се изказаха, аз съм посещавал бившия център за
установяване на самоличността и експулсиране. За времето си този център беше полезен,
но след сключването на „договора за приятелство“ вече нямаше причина да съществува.
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Какво може да направи Комисията и какво може да направи Фронтекс? Разбира се, ние
всички бихме искали да видим незабавното практическо изпращане на мисия за намеса.
Ние искаме Фронтекс да бъде гъвкава, целенасочена, добре структурирана агенция със
собствени финансови ресурси и г-н Busuttil, и аз разглеждаме нейния мандат в комисията
по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Освен това г-н Mauro призова
Съвета да действа незабавно и да включи въпроса в дневния си ред без повече отлагане, тъй
като това е абсолютен приоритет предвид че сега започна и приток на имигранти от Египет.

Съществува реален риск да пострадат достойнството и гордостта на много бежанци заради
неизбежните закъснения, макар да сме сигурни, че г-жа Малмстрьом още веднъж ще направи
необходимото думите й да бъдат добре приети.

Pier Antonio Panzeri (S&D).   – (IT) Г-н председател, госпожи и господа, настоящият
приток на мигранти е сериозен проблем и той е проблем на Европа. Това, от което се нуждаем,
обаче не са оплаквания, а ефективно сътрудничество, за да се справим с настоящата криза
по конструктивен и далновиден начин. Ние трябва да предприемем действия на две равнища
и ще ни трябват широки рамене, за да носим отговорностите си.

Първото равнище засяга непосредствената ситуация. Трябва да се осигурят допълнителни
средства, за да се справим с кризата; най-накрая трябва да подготвим европейска кръгла
маса и да поставим на дневен ред възможността за справедливо разпределение на имигрантите
в различни държави; и накрая, ние трябва да се срещнем с временното правителство на
Тунис, за да поискаме осигуряването на ресурси и инструменти за възпиране на настоящото
масово заминаване.

Второто равнище е по-строго политическо по характер. Абсолютно наложително е да се
направи радикален преглед на политиките за съседство. Необходими са действия въз основа
на обновена политика за икономическо, финансово и социално сътрудничество, интелигентна
имиграционна политика и ефективна подкрепа за икономическите реформи и за започналия
процес на преход към демокрация в Тунис.

Само с предприемането на такива действия ще можем да се справим и решим проблемите,
пред които са изправени сега Италия и Европа. Г-жо член на Комисията, аз съм сигурен, че
ще се съгласите с всички нас, че сега наистина е време да спрем да говорим и да започнем
да действаме.

Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PPE).   – (ES) Г-н председател, макар да не искам да
стигам твърде далеч в сравнението между тероризма и имиграцията, наблюдавам, че, за
съжаление, действията на ЕС са продиктувани от извънредни ситуации, като сериозни атаки
или масово пристигане на имигранти, както в момента се случва в Лампедуза, където масовото
напускане на Тунис към италианския бряг би могло да достигне кулминация в хроника на
една предизвестена смърт.

Пътуването на надеждата би могло да свърши като прокълнато пътуване и това ще тежи на
съвестта на всички нас, които наблюдаваме тези продължителни, неконтролирани притоци
и не казваме „стига“ достатъчно авторитетно. Когато това се случи, ние ужасено ще вдигнем
ръце, но на следващия ден ще го забравим.

Европейците имат дълг и право да знаят истината: че стратегията за Средиземноморието не
работи, че общата имиграционна политика ще продължи да бъде мечта, докато европейските
държави не се ангажират да оборудват Европейската агенция за управление на оперативното
сътрудничество по външните граници (Фронтекс) с необходимите ресурси, за да бъде
ефективна.
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Говоренето не струва нищо, но ние трябва да действаме. Наистина ли считате, че Фронтекс
сега може да гарантира сигурността по европейските граници? Аз не считам, че това е така.
Да се надяваме, че народите на Египет, Тунис и други държави от Магреба няма да решат
масово да търсят по-добро бъдеще в Европа, а по-скоро ще го потърсят в собствените си
държави, защото за това са се борили и ние трябва да им помогнем.

Следователно необходими са солидарност и отговорност наред най-вече с искреност, когато
говорим за обща европейска имиграционна политика, която сега е необходима повече от
всякога.

Roberta Angelilli (PPE).   – (IT) Г-н председател, госпожи и господа, Европа отдавна се
държи като Спящата красавица по отношение на имиграцията и сега ние плащаме цената
на изгубеното време. Факт е, че имиграцията все още не е приоритет за Европейския съюз
или за всички 27 държави-членки, а бремето често се оставя единствено на граничните
държави. Разработването на подходяща евро-средиземноморска стратегия също следва да
е обща цел, но в този случай ние трябва да признаем и че процесът от Барселона фактически
никога не започна да се осъществява.

Факт е, г-жо член на Комисията, че това са неудобни теми. Някои държави-членки като
Италия, Гърция, Малта и така нататък трябва да се справят с тях и имат дълг към
солидарността, докато повечето държави-членки стоят настрани като пасивни наблюдатели
и се ограничават само до поучаване на останалите.

Следователно, има много работа по законодателството по отношение на финансовите
средства и укрепването на инструментите – визирам Фронтекс – но най-много е нужна
политическа воля. В заключение, г-н председател, искам да благодаря на г-жа Малмстрьом
и на Комисията точно за това: че убедиха италианското правителство в неговия ангажимент
– отново повторен днес – да се справи с хуманитарната криза в Лампедуза.

Ioan Mircea Paşcu (S&D).   – (EN) Г-н председател, бързото развитие на събитията в
Северна Африка и Близкия изток разтърси, надявам се, изразената в сладкото ни безделие
(dolce far niente) увереност, че Европа е толкова процъфтяваща и сигурна, че тя не трябва
да се страхува от големи предизвикателства пред сигурността.

Само че този път времето показва лошия си навик да не спира и това, което днес изглежда
невъзможно, утре изведнъж става реалност. Проблемът, който обсъждаме, е и технически,
и политически. Нека спомена писмото, което казва, че сега, с нарастващия брой бежанци
от Северна Африка в зората на настоящите революции там, ЕС е хванат в капана между
публичната подкрепа за тях и тихата необходимост да държи вратите си затворени.

Всичко, което искам да кажа, е, че ако желаем да запазим доверието, решението на нашия
технически проблем, който се простира отвъд парите и полицията, трябва да бъде в
съответствие с публичните ни изявления. Следователно предприемането на груби мерки от
рода на тези, които някои държави-членки напоследък предприеха против лица от други
държави-членки, само ще дискредитира ЕС – този път не само вътрешно, но и външно.

Sonia Alfano (ALDE).   – (IT) Г-н председател, госпожи и господа, бих искала да благодаря
на члена на Комисията за незабавно проявената воля и далновидност да предложи на Италия
помощ, макар помощта да беше отказана първоначално от самото италианско правителство.

Г-жо член на Комисията, Вие правилно подчертахте необходимостта от подкрепа за Тунис
в това време на демократичен преход. Аз обаче се чудя и питам всички ви: какво стана с
парите, които Европа наля в Тунис през всичките тези години и които все още налива в
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Либия, които – както знаем – са демократични режими? Следователно сега е чудесно и
изумително да аплодираме това пробуждане на народа на Тунис, макар аз да се чудя как
изобщо бяха предоставени всичките тези пари. Ако либийците се събудят утре, какви
заключения ще направим от това? Отново ли ще си мислим, че сме финансирали
демократични режими само за да осъзнаем на следващия ден, че вместо това сме прилагали
унищожителна политика?

Питам се, г-жо член на Комисията, как изобщо Европа си замълча за това демократично
пробуждане и само Съединените американски щати предложиха силни напътствия в това
отношение.

Искам да доразвия казаното от г-н Portas и г-н Tavares. Те силно подчертаха, че в държави
като Тунис емиграцията се счита за престъпление.

Като начало, по отношение на всички хора, пристигнали в Лампедуза – и ще припомня на
г-н Madlener, че те не са либийци, а тунизийци, макар че това едва ли е важно, защото скоро
ще започнат да пристигат и либийци – кой ще реши дали те са бежанци или не при
положение че в момента в Тунис цари крайно объркване? Преди всичко обаче как ще се
чувстваме, ако репатрираме тези хора, знаейки, че те ще бъдат хвърлени в затвора веднага
щом се върнат?

Това са точките, по които според мен трябва да помислим, и преди всичко следва да осъзнаем,
че расистките политики като тези, приложени от италианското правителство, за съжаление,
водят само до силно отрицателни резултати.

Mario Borghezio (EFD).   – (IT) Г-н председател, госпожи и господа, ние сме благодарни
на члена на Комисията за ангажиментите, които пое, макар да трябва да кажем, че с всички
заплати, които Европейския съюз плаща по целия свят – с 136 дипломатически мисии –
вероятно трябваше да може да осъзнае случилото се по-бързо. Всъщност ситуацията не беше
предвидена дори от представителите на Социалистическия интернационал, един от членовете
на който беше приятният диктатор на Тунис, чието блестящо социално и политическо
управление на държавата доведе до тези резултати.

Ние искаме да научим от Комисията защо не говори с нас ясно за разпределянето на тези
хора в различни европейски държави. Не е честно – както отдавна твърдят крайбрежните
държави – този проблем да засяга само държавите, които имат граница чрез Средиземно
море със северноафриканските държави. Това е основно съображение и е от основно значение
да запомним, че Фронтекс има много ограничени ресурси: чух, че били изпратени двама
експерти. В Лампедуза се случва мащабна криза не на последно място в хуманитарно
отношение и с нея трябва да се справи работна група в подходящ състав, за да поправи
грешките и провалите от близкото минало.

Положението е изключително сериозно и може да се влоши също от гледна точка на
общественото здраве, тъй като водата вече вероятно е започнала да привършва в Лампедуза.

Председател.   – Ще следя стриктно за спазването на времето за изказване, не на последно
място защото г-жа Малмстрьом трябва да напусне Парламента в 18,00 ч. Следователно
трябва да й дадем възможност да отговори на вашите въпроси, които в противен случай ще
останат без отговор.

David Casa (PPE).   – (MT) Г-н председател, ние наистина говорим за трагедията, която се
случва в Средиземноморието от години и аз се страхувам, че трябва да кажа, че вие не
обърнахте достатъчно внимание на това. Вие го пренебрегнахте, защото, както казаха и
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други оратори преди мен, това е фалшива солидарност, за която говорим, когато става въпрос
за извънредна имиграция в Европа.

В момента тази трагедия може да се наблюдава в Лампедуза; и това наистина е ужасна
трагедия. Когато Лампедуза се пренасели – което вече се е случило – всеки ще бъде изпращан
в Италия и ситуацията поне ще стане малко по-поносима. Пази, боже, г-жо член на
Комисията, същият брой имигранти да влязат в Малта, защото тогава трагедията ще е още
по-голяма. Който пристигне в Малта, няма да има друг избор освен да остане. И все пак,
Малта не може да се разшири. Нито пък средствата могат да се използват, за да се превърне
мъничката Малта в огромен затвор, който ще задържи всички тези хора на острова.

Затова ние се нуждаем от искрен ангажимент от страна на държавите-членки и от повече
солидарност, особено от северноевропейските държави, защото, както спомена заместник
председателят на Парламента, ние сме свидетели на липса на такава солидарност от страна
на други държави-членки на Европейския съюз.

Rosario Crocetta (S&D).   – (IT) Г-н председател, госпожи и господа, аз искам да благодаря
на члена на Комисията за това, че посвети вниманието си на проблема с Тунис. За да бъда
искрен, аз бих искал това разискване да се нарича по друг начин, а именно: „Разискване в
подкрепа на Тунис и други държави, които водят борба против диктатури, и за правата на
човека“.

Вместо това ние превръщаме в хуманитарна криза факта, че една от най-великите сили в
света, Италия, трябва да се справи с проблема по приемането на 5 000 души. Разбира се, че
за Лампедуза тези бежанци са проблем, макар ежедневен ферибот да свързва острова със
Сицилия, а има и летище, откъдето тези хора могат да бъдат изведени. Трябва да осъзнаем,
че това, което се обсъжда в момента, не е проблем на Фронтекс или как да спрем лодките,
а факта, че имаме работа с хора, които настоятелно призовавахме да се борят за демокрация,
и сега, когато те го правят, ние трябва да сме готови да ги приемем. Предоставянето на повече
визи е политика, която Италия може да следва, за да се опита да помогне на тези държави.

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Г-н председател, последният огромен приток на бежанци,
подобен на този, който сега виждаме в резултат на революцията в Тунис, беше може би през
1989 г. след рухването на комунизма. ЕС не е научил нищо от опита си в миналото. Той
беше напълно изненадан от потока от бежанци. Сега, с пристигането на всички тези хора,
които не искат да запретнат ръкави и да преустроят собствената си държава, Италия е
призована да не връща обратно икономическите мигранти от Тунис. Точно в това е проблемът
обаче. Ако тези хора не бъдат незабавно върнати в своята родина без помощи при
репатриране, ние постоянно ще бъдем заливани от вълни от икономически мигранти.
Десетки хиляди от тях вече чакат в съседните държави.

Масовите амнистии и щедрите предложения да се подмине факта, че мнозинството от тях
са просто икономически мигранти в миналото доведоха само до нов наплив на лица, търсещи
убежище. Ако въведем квоти за процедурите по предоставяне на убежище, вместо незабавно
да изпратим обратно мигрантите, ние просто създаваме стимули за подобно поведение в
бъдеще.

Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE).   – (IT) Г-н председател, госпожи и господа, аз
бих искал да изкажа на члена на Комисията моите сърдечни благодарности за това
разискване, за това, което тя ни каза, за това, че ни уважи с присъствието си и за
ангажиментите, които пое, които показват степента, до която общото разбиране между
Европа и Италия може да помогне на моята родина да се справи с тази криза.
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Аз бих искал да се спра на нещо, което тя каза: „над Средиземноморието духа вятър“. Вярно
е, г-н председател: това е вятърът на свободата и демокрацията, който незабавно дава
резултати, с които Италия открива, че се налага да се справи. Когато вятърът задуха по-силно,
някои хора издигат стени, а други строят вятърни мелници. Нека Ви кажа, г-жо член на
Комисията, че Южна Италия, областта Пулия, откъдето произхождаме ние с г-н Baldassarre
и г-н Mauro, строи вятърни мелници от десетилетия; тоест тя разработва форми за приемане
и работи упорито, за да гарантира на имигрантите тяхното достойнство и да им предостави
справедливо и прилично приемане. Ние обаче не можем да направим всичко това сами. Би
било чудесно, г-жо член на Комисията, ако за тези вятърни мелници, които ние строим от
години, би могло да има принос от страна една внимателна и ефективна Европа, която се
присъединява към строежа им.

Jan Mulder (ALDE).   – (NL) Г-н председател, изглежда доста иронично, че точно когато
в Тунис започнаха да се появяват първите белези на свободата и демокрацията, се отприщи
вълна от бежанци.

Навсякъде в Близкия изток изглежда се случват големи промени и може да се окаже, че това
е само предшественик на бъдещи събития. Ето защо аз мисля, че е правилно, че Комисията
предприема всички възможни стъпки, за да се подготви. Сега Комисията следва да докаже
също, че може да контролира ситуацията.

Всички спирачки на общността трябва да бъдат изтеглени, ние ще трябва да предоставим
помощ на Тунис, но на мен ми се струва неизбежно при тези конкретни обстоятелства, тъй
като тъкмо виждаме първите белези на свобода в Тунис, да се окаже че много от тези хора
не са истински бежанци. По тази причина също толкова неизбежно е Комисията да се стреми
да върне голям брой хора обратно в Тунис именно за да даде пример за бъдещето предвид
възможността да последва нов приток на бежанци от близкоизточни държави.

Carlo Fidanza (PPE).   – (IT) Г-н председател, г-жо член на Комисията, госпожи и господа,
изключителният поток от имигранти, обсаждащи италианския бряг, а оттук и цяла Европа,
трябва да ни накара най-сетне да разработим общ подход за управление на това явление. В
това отношение, продължаващите разговори между Италия и Комисията са на път да
предложат отговор на хуманитарната криза, която обсъждаме.

С цялото ми уважение към г-н Crocetta трябва да изтъкна, че проблемът не е толкова в тези
5 000 души, които пристигнаха досега, а в потенциално големия мащаб на вълненията и
още повече хиляди бежанци, които биха могли да пристигнат на нашите брегове, ако
изпратим ясни политически послания. Ние трябва да се заемем с това без никакво отлагане.
Кризата трябва да бъде преодоляна, но след това ще ни е нужна структурна реакция.

Ние трябва да разширим ролята на Фронтекс, за да стане по оперативна и способна директно
да управлява някои процеси по идентифициране на бежанците, проверка на държавата, от
която произхождат, и организиране на репатрирането. Ние трябва да разширим ролята на
Европол, за да предотвратим евентуалното промъкване на терористи и престъпници. Преди
всичко ние трябва да реагираме бързо. Мисля, че Комисията реагира правилно и се надявам,
че и Съветът също ще свърши своята работа.

Carmen Romero López (S&D).   – (ES) Г-н председател, бих искала да Ви задам въпрос,
г-жо член на Комисията, тъй като днес след обед атмосферата в Парламента е някак
истерична. Бих искала да Ви попитам дали е възможно да се установи дали тези 5 000 души,
пристигнали в Лампедуза, наистина се терористи. Бихме ли могли да проверим? Не би
трябвало да е толкова трудно.
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Не би било толкова трудно, тъй като имаме достатъчно служби по сигурността, които да
установят дали това е вярно. Пет хиляди. Говорим за терористи, но хиляди пристигат в
малки лодки, облечени в дрипи. Бих искала да Ви попитам следното: не би ли било по-лесно
за Вас да направите хуманитарно посещение в Лампедуза и да се опитате да оцените и да
видите на място ресурсите, за които г-н Rinaldi спомена, че не се използват в Италия? Това
би било добро пътуване.

Добре би било за Вас да отидете и в Тунис, тъй като пристигналите в Лампедуза вероятно
идват от вътрешните миньорски райони, където корупцията на г-н Бен Али остави жителите
в бедност. Бихме могли да им помогнем чрез регионално развитие. Тогава вероятно ще
видите промяната и предизвикателствата, пред които е изправен Тунис, и ще можете да
наблюдавате ситуацията, и да бъдете техният защитник в Комисията.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: ISABELLE DURANT
Заместник председател

Tanja Fajon (S&D).   – (SL) Г-жо председател, свидетели сме на нова хуманитарна трагедия
на прага на Европейския съюз. Днес може да е Лампедуза, но можем да очакваме дори още
по-голям приток на имигранти от Северна Африка и на други места.

Твърди се, че дори само от Египет в Израел всеки месец бягат по 600 имигранти. Органите
вече не могат да контролират ситуацията.

Нуждаем се от бърза и съвместна реакция. Ние не трябва да отвръщаме със затваряне на
вратите и с приравняване на имигрантите с престъпници. Би било позор, ако някой в Европа
действително мисли по този начин, когато свободата на движение е основно право и символ
на свободата и равенството.

Ние, държавите-членки, трябва да носим съвместна отговорност и да споделяме бремето,
паднало днес върху Италия. Ние трябва да мобилизираме сили и финансови ресурси, защото
става дума за човешки живот.

Нашият отговор на неотдавнашните събития в Тунис и Египет е непоследователен и бавен.
Нека покажем нашата надеждност сега и да не се поддаваме на антиимигрантската реторика
на крайно десните и ксенофобски партии.

Италия е тази, която се нуждае от помощ днес; утре може да бъде друга държава. Сега се
нуждаем от бърза реакция.

Wim van de Camp (PPE).   – (NL) Г-жо председател, много добре, демократичните събития
в Северна Африка може да са в ход, но това води със себе си и задължения за Европа.
Проблемите на Северна Африка не могат да бъдат решени в Южна Европа. По този въпрос
аз стоя рамо до рамо с моите италиански колеги.

Моят въпрос към члена на Комисията е: има ли възможност да се съкратят процедурите,
като се въведе бърза проверка на заявленията и директно се изпраща всеки, който не е
добросъвестен бежанец, обратно в Тунис? Защото сега виждаме големи групи млади хора,
които се отправят към Южна Италия. Сред тях вероятно има много икономически бежанци
и ние трябва да отделим истинските от икономическите бежанци.

Освен това има, разбира се, проблем с обществените отношения. Много европейци са с
впечатление, че орди тунизийци настъпват към Южна Италия. Това е проблем с обществените
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отношения: не само за Италия, но и за Европейския съюз. Следователно ключовите неща
са: по-бързи процедури и по-добри обществени отношения.

Nadja Hirsch (ALDE).   – (DE) Г-жо председател, г-жо Малмстрьом, като граждани на
Европа, ние всички сме доволни от революцията в Египет и Тунис, както и за това, че
ценности като свободата и демокрацията изведнъж бяха поставени на дневен ред. През
последните дни в новинарските емисии преобладават картини от тези държави. В период
от два или три дни обаче на нашите телевизионни екрани и във вестниците виждаме също
картини на потоците от бежанци и хора в лодки. Трябва да действаме бързо, за да сме
сигурни, че няма да пропуснем този исторически момент и че в паметта ни ще останат не
само картините с бежанците. Ние трябва да си спомним какво в действителност са постигнали
тези държави.

Трябва да обясним на обществеността, че, макар тук да идват много хора, мнозинството от
тях ще се върнат обратно, защото нямат право да получат убежище според нашите критерии.
Разбира се, ние трябва да си зададем често повдигания въпрос за икономическите мигранти.
Едно нещо е ясно. Ако тези млади хора нямат перспективи за бъдещето, те ще се върнат
обратно. Може би не същите хора, но постоянни потоци от нови мигранти. Затова трябва
да се заемем с този проблем незабавно.

Nikolaos Salavrakos (EFD).   – (EL) Г-жо председател, Средиземноморието е в пламъци.
Очевидно имиграцията ще се увеличава. Като цивилизовани хора ние трябва да се отнасяме
с тези хора като с човешки същества. Но ние не трябва да пренебрегваме факта, че повечето
имигранти идват от мюсюлмански държави.

Според официалния доклад през следващите 20 години мюсюлманското население ще се
увеличи с 35% от 1,6 милиарда на 2,2 милиарда. Сега Европа има едва 2,7% мюсюлманско
население. С тези притоци и при такава раждаемост за 20 години се очаква то да нарасне
до 6%. Така че, както се вижда, задава се икономически и социален поврат във
функционирането на Европа, в европейската култура.

Следователно ние трябва да разглеждаме проблема като Европа, а не да оставяме
държавите-членки да го решават по отделно.

Seán Kelly (PPE).   – (EN) Г-жо председател, както каза членът на Комисията, над Северна
Африка духат ветровете на промяната; това някак ни напомня за случилото се в Източна
Европа преди 20 години. Ако резултатът е същият – установяване на демократични режими
– мисля, че трябва да сме доволни. Лошата страна, разбира се е, че поне в краткосрочен
план ще имаме проблем с бежанци и предоставяне на убежище, особено в Италия.

Тъй като Италия е в Европейския съюз, проблемът на Италия е проблем на Европа; решението
трябва да бъде италианско, но то трябва да бъде също и европейско. Ние не можем да
затворим вратата пред бежанците, но в същото време вратата не може да бъде отворена за
всички бежанци и лица, търсещи убежище, в света. Така че аз мисля, че решението наистина
е в плана от няколко точки, предложен от моя колега г-н Busuttil, по-конкретно да бъдат
осигурени условия репатрирането да се извършва, когато това е правилно и безопасно, и,
разбира се, да се връщат обратно лицата, търсещи убежище, които не заслужават такъв
статут в Европейския съюз. Ние трябва да действаме солидарно с Италия и можем да го
направим.

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Г-жо председател, аз мисля, че сега обсъждаме
общоевропейски проблем. Ние сме длъжни да разберем, че Европа трябва да действа в дух
на солидарност и единство. Днес имаме проблем в Италия и с бежанци от Тунис, но утре
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може да са от Алжир, Египет или евентуално Либия, откъдето в миналото вече са дошли
хиляди. Фактът, че днес Съветът не е представен тук, разбира се, е проблем. Съветът не се
интересува от този проблем. Аз съм разочарован, че днес няма представител на Съвета, който
да слуша заедно с нас разискването в Парламента. Според мен ние трябва да работим с
Комисията, за да намерим решение, което, от една страна, да бъде юридически правилно,
докато, от друга страна, както каза моят колега г-н Kelly, ние не можем просто да приемем
всички бежанци, идващи в Европа от Северна Африка. Това със сигурност не е нашата цел
и тези, които не заслужават политическо убежище, трябва да бъдат върнати обратно в своята
държава на произход.

Georgios Koumoutsakos (PPE).   – (EL) Г-жо председател, г-жо член на Комисията, добре
дошла на това заседание и Ви благодаря, че дойдохте. Днес проблемът е в Лампедуза. Утре
ще бъде в Малта и Крит. На следващия ден, нека не се шегуваме, проблемът ще достигне
Милано, а скоро след това и Брюксел или Париж.

Този проблем не е проблем само на нашите партньорски държави на юг; това е европейски
проблем. Нуждаем се от солидарност. Трябва също така да заздравим средствата и мерките,
с които разполагаме, включително Фронтекс, Европол и морското разузнаване. От
жизненоважно значение е обаче за следващите осем години сериозно да разгледаме и, където
е необходимо, да преразгледаме „Дъблин II“.

Сесилия Малмстрьом,    член на Комисията.  –  (EN) Г-жо председател, ако г-н Busuttil
беше слушал какво казах във встъпителната си реч, щеше да чуе, че казах почти всичко,
което се съдържаше в неговото изказване, но с удоволствие ще го повторя. Ние сме готови
да използваме средствата, с които разполагаме, за да подпомогнем органите в Италия
незабавно. Ние установихме диалог с тях, за да определим от какъв вид помощ се нуждаят.
Италия има богат опит в преодоляването на различни бедствия, но те вероятно се нуждаят
от хуманитарна помощ за осигуряване на подслон, храна и лекарства, а може да се нуждаят
и от помощ за скрининг, съдействие и идентификация. Ние ще осигурим такава помощ на
тяхно разположение и в момента водим разговори с тях по този въпрос.

Това е европейска отговорност и затова трябва да изнамерим европейски решения. Ние
разполагаме с екипа на Фронтекс, но също така проучваме възможността – и фактически
сме готови – много бързо да организираме операция на Фронтекс, но също така, разбира
се, трябва и да обсъдим параметрите с Италия и с други държави, които биха могли
евентуално да имат принос. Радвам се, че г-н Busuttil е докладчик относно Фронтекс, така
че в бъдеще с измененията ще имаме дори още по-добре работеща Фронтекс.

Ако провеждахме операция на Фронтекс в тунизийски води, разбира се, това ще трябва да
стане в сътрудничество с органите в Тунис. Все още не сме стигнали до това положение.
Освен това насърчаваме органите в Тунис да приберат обратно своите поданици, които не
се нуждаят от международна закрила. Разглеждаме законодателството в това отношение,
както споменаха г-н Tavares и други. Надяваме се, че новото демократично правителство
няма да има такъв закон, но, разбира се, това трябва да се проучи въз основа на всеки отделен
случай и да се разгледа много внимателно. Ние имаме готовност също да помогнем на
органите в Тунис с консултации, подкрепа при управление на границите и полицията, а
също и с обучение, оборудване и средства.

Европейската служба за подкрепа в областта на предоставянето на убежище (EASO) в Малта
все още не функционира, но функционира нейният съвет и те казаха, че могат да изпратят
национални екипи в Италия, които да помогнат, ако тя поиска. През следващата седмица
ще обсъдим въпроса в Съвета по външни работи и в Съвета по правосъдие и вътрешни работи.
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Ние работим с ВКБООН, за да поискаме помощ от тях за идентифициране на онези, които
се нуждаят от международна закрила, и за да изготвим анализ за бъдещето. Фронтекс участва
също в изготвянето на анализ за целия регион.

В Тунис, както повечето от вас казаха, положението е доста обнадеждаващо и всички ние
подкрепяме демократичното развитие в тази държава. Лейди Аштън беше там вчера за
обсъждания с управляващите. Ние сме готови да им окажем подкрепа в провеждането на
изборите. Обсъждаме различни начини да засилим други видове помощ и да развием и
укрепим тяхното демократично развитие. Може да се предостави икономическа помощ.
Обсъждаме различни програми за мобилност и трябва също така да увеличим възможностите
за хората да идват легално в Европа. Обсъжда се и донорска конференция.

Съгласна съм с г-н Mauro и други оратори, които казаха, че, разбира се, ние трябва да
разглеждаме региона като цяло. Мисля, че много хора бяха изненадани, когато Берлинската
стена падна. Ние нямахме готов план за действие. Настоящото положение е малко
по-различно, но, разбира се, стремежът на хората към свобода и демокрация е нещо, което
ние в Европейския съюз би трябвало да подкрепим. Ние преразглеждаме плана за политика
за съседство, защото събитията го наложиха и ние разглеждаме целия регион – по-конкретно
Египет, но също и други държави, за да разширим максимално различните инструменти,
финансови средства и политики, с които разполагаме, и да ги приспособим много
по-адекватно към неотдавнашните събития в региона.

Сигурна съм, че ще се върнем към това разискване, защото въпросът е на дневен ред и
изглежда ще остане там, но аз искам да ви уверя още веднъж, че Комисията го следи много
внимателно. Ние сме готови да помагаме на Италия, Тунис и други държави, засегнати от
този проблем.

Председател.   – Разискването приключи.

Писмени изявления (член 149)

Erminia Mazzoni (PPE),    в писмена форма. – (IT) Призивът на италианското правителство
към Европейския съюз е един от прерогативите на членството. Както много колеги изтъкнаха,
принципите на солидарност и справедливо разпределение на отговорностите, заложени в
Договорите, трябва да се прилагат на практика. Трудната ситуация пред Италия в момента
попада в компетентността на Европа, както спомена г-жа Малмстрьом. Мудната реакция
на европейските институции не съответства на изключително бързото развитие на събитията
в държавите от Северна Африка.

Италия, и по-конкретно южните райони на страната, е първият граничен пункт на Европа
в Средиземноморието и се налага тя да се справя с голям брой пристигащи, които можем
да си представим, но не и да планираме. Случващото се показва колко е сериозно това, че
изоставихме Процеса от Барселона. Европейският съюз трябва да преосмисли своята стратегия
за Средиземноморието и отново да я направи един от главните си приоритети.
Краткосрочният отговор чрез финансова помощ и изключителни мерки за намеса ще помогне,
но няма да бъде достатъчен. Процесът на демократичен преход, който се разпространява в
държавите на отсрещния бряг на Средиземноморието, трябва да бъде посрещнат със
средносрочни и дългосрочни инициативи за справяне със социалните и икономическите
проблеми.

Sergio Berlato (PPE),    в писмена форма. – (IT) Разискването, което провеждаме днес, е
особено важно. В действителност са регистрирани над 4 000 бежанци от близкия Тунис,
пристигащи на остров Лампедуза само през последните четири дни. Така се заражда криза
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с общественото здраве в мащаб, непознат досега. Следва също да се вземе предвид, че местният
съвет се бори с кризата, без да разполага с подходящи ресурси и съоръжения, необходими
в такава ситуация.

Италия незабавно се обърна към Европейския съюз, за да поиска спешни действия. Аз силно
подкрепям това искане за помощ, но трябва да подчертая, че ангажиментът на Фронтекс –
европейската агенция, натоварена да се справи с дебаркирането в Средиземноморието – е
ценен, но не достатъчен, за да се справи с притока на нелегални имигранти от Тунис. По
време на мини сесията през февруари аз изразих моята загриженост относно влошаващото
се положение в държавите от Северна Африка и отгласа от това в Европа. Още веднъж ще
подчертая тук пред вас, че Европейският съюз трябва да се ангажира повече с ефективна
обща имиграционна политика, която ще му даде възможност да управлява незаконната
имиграция и преди всичко да оказва помощ на онези държави, като Италия, които са пряко
изложени на потока на имигранти.

Dominique Baudis (PPE),    в писмена форма. – (FR) Внезапното пристигане на хиляди
мигранти на малкия италиански остров Лампедуза е изключително събитие. Това събитие
обаче ни изправя лице в лице с проблем, който засяга всички европейци. Точно сега е важно
европейската солидарност да функционира правилно. Съгласен съм с Вашия призив към
държавите-членки, г-жо член на Комисията, да предоставят спешна помощ на Италия както
по отношение на стоки, така и на финансови средства. Много често в такива ситуации,
държавите, в които пристигат мигрантите, не са тяхната крайна цел. Приемните центрове
често са остарели и понякога в областите, където се приемат мигранти, се създава напрежение.
Ние вече преминахме няколко ключови момента в борбата против незаконната имиграция
и в регулирането на потоците. Въпреки това в Съюз, където вътрешните граници на практика
са заличени, Европа трябва в дългосрочна перспектива да се снабди със средствата да постига
своите амбиции. Тя трябва са създаде истинска политика в областта на имиграцията, да
започне конструктивен диалог с държавите на произход и да разшири ролята на Европейската
агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници (Фронтекс)
в своите мисии.

15. Към адекватни, устойчиви и сигурни европейски пенсионни системи
(разискване)

Председател.   – Следващата точка е докладът на г-жа Oomen-Ruijten, от името на
комисията по заетост и социални въпроси, относно „Към адекватни, устойчиви и сигурни
европейски пенсионни системи“ (2010/2239(INI)) (A7-0025/2011).

Ria Oomen-Ruijten,    докладчик.  –  (NL) Г-жо председател, позволете ми в началото на
разискването да благодаря на моите колеги за изключително приятното и плодотворно
сътрудничество. Бих искала също така да изкажа благодарност и на съветниците на
парламентарните секретариати, и разбира се, на личните ни помощници.

Не беше лесно да обработим толкова много изменения. Все пак считам, че се справихме
успешно, защото постигнахме конкретен резултат в отговор на Зелената книга. Сигурна,
устойчива и адекватна пенсия, която е именно гаранцията, желана от европейските граждани.
Не е обаче толкова просто, колкото изглежда, защото пенсиите са и ще продължат да бъдат
отговорност на държавите-членки.
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Все пак това не означава, че нямаме право да изразим становищата си или да внесем
предложения, като използваме отворения метод на координация, който може да доведе до
преразглеждане.

Застрашена е устойчивостта на пенсионните системи вследствие на превърналата се в
тенденция обърната пирамида на населението: има по-голям брой възрастни хора,
възрастните граждани живеят по-дълго и следователно броят на лицата, които трябва да
финансират пенсиите, е по-малък. Разходопокривните системи на първия стълб са отличен
пример за солидарността между поколенията и ще продължат да бъдат с най-голяма важност
и в бъдеще.

Няма съмнение обаче, че освен тежестта върху по-младото поколение е налице и натиск
върху колективните бюджети, а това от своя страна води до последици за Пакта за стабилност,
независимо дали ни харесва или не.

Държавите-членки увеличават възрастта за пенсиониране. Не приемам предложенията за
европейско индексиране на пенсиите спрямо увеличената продължителност на живота.
Мотивите ми се състоят в това, че са налице значителни разлики в продължителността на
живота в различните държави-членки и защото дори и да можехме да индексираме двете
неща, считам, че това не би било социално отговорно.

Изводите ни обаче сочат, че всички трябва да се насочим към по-голяма пенсионна възраст,
като този процес трябва да се осъществи на равнище държави-членки съвместно с нашите
социални партньори.

Има и друг аспект на въпроса – виждам, Елизабет, че привлякох вниманието ти – и това е,
че трябва да гарантираме, че възрастните хора продължават да работят. Оттук следва, че
трябва да съсредоточим повече усилия върху гъвкави схеми за професионално развитие и
гъвкави пенсионни схеми и че трябва да подобрим и адаптираме условията, за да дадем
възможност на възрастните хора да продължат да работят.

Държавите-членки, чиито пенсионни системи са основани на втория стълб, спестяват
средства, като често това става посредством съвместни схеми между работодател и служител,
а в някои случаи – както е в новите държави-членки – чрез смесени системи. Средствата се
насочват в спестовни фондове, пенсионни фондове или се отразяват в счетоводните баланси
на дружествата. Системите за спестяване и натрупване се намират под по-малък натиск,
отколкото публичните финанси, но и при тях увеличената продължителност на живота
представлява проблем.

На този фон възникна и финансовата криза, лошите резултати на облигационния и
капиталовия пазар, както и ниските лихвени равнища, които оказват натиск върху гаранциите
за очакваните пенсии.

Отговорът, който подготвя Комисията, е следният: прилагането на по-строги изисквания
за платежоспособност – ще го заявя тук отново – не е правилният отговор. Добър надзор:
да! Преди да приемем каквито и да било закони обаче, на първо място, трябва да направим
задълбочена оценка на въздействието, което имат последиците от платежоспособността.

В тази връзка искам да насоча разискването към въпроса за дериватите. Не може просто да
обвържете деривати и пенсионни фондове. В пенсионните фондове дериватите се използват
за застраховане срещу рискове. Следователно не за спекулации. Ето защо дори и в това
отношение, уважаема Комисия, трябва добре да помислите преди да действате.
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Няколко думи за третия стълб. Струва ми се, че не трябва да имаме нереалистични очаквания.
Отделни възможности за спестяване могат да се използват само при условие, че разполагате
със съответните средства. Все пак се стремим да постигнем по-голяма осведоменост, а
по-голяма осведоменост има, когато хората са информирани за пенсиите си; следователно
ни е необходима и система за проследяване.

Г-жо председател, европейският вътрешен пазар не присъства в третия стълб и трябва да
предприемем мерки и по този въпрос.

Накрая, искам да изложа две заключителни забележки. Относно адекватността: не можем
да я постигнем на европейско равнище – държавите-членки трябва да го направят. Относно
преносимостта: считам, че един открит пазар на труда може да функционира само при
условие, че е налице по-свободно пътуване до работното място, което не поставя
работниците, които упражняват това право, в неравностойно положение. Макар и тук също
да ни е необходима преносимост: да, но с период за приспособяване и следователно са ни
необходими нови договори, а след това и проучване на въздействието.

Ласло Андор,    член на Комисията.  –  (EN) Г-жо председател, Зелената книга относно
пенсиите, която публикувахме миналото лято, даде началото на изключително необходимото
разискване относно бъдещето на пенсиите в Европа. Като резултат бяха проведени над 100
заседания и конференции със заинтересованите страни и получихме над 1 700 отговора.

Зелената книга очертава основните предизвикателства, пред които е изправен Съюзът в тази
област, и съдържаше четиринадесет въпроса за това как работата на равнище Европейски
съюз може да помогне на държавите-членки да гарантират, че пенсиите са адекватни,
устойчиви и сигурни, като в същото време се спазва принципът на субсидиарност. Зелената
книга възприема холистичен подход, защото моите колеги в Комисията – г-н Рен и г-н
Барние – а и самият аз, сме убедени, че адекватни, устойчиви и сигурни пенсии изискват
координирани, съвместни политики, обхващащи трите области, които са ни поверени.

Позволете ми накратко да изложа отново логиката на Комисията, която е в основата на
публикуваната миналата година Зелена книга. Първо, трябва да преодолеем дисбалансите,
възникнали в резултат на все по-засилващите се разлики в продължителността на живота
и пенсионните възрасти. Второ, трябва да адаптираме европейската рамка така, че да отразява
промените, които са настъпили в националните пенсионни системи след десетилетие на
пенсионни реформи. Трето, трябва да извлечем поуки от финансово-икономическата криза.
Кризата подчерта необходимостта от преразглеждане на експозицията на финансовия пазар
и структурата на пенсионните ни системи с оглед по-голямо намаляване на риска и
повишаване на способността на спонсорираните пенсии да издържат на сътресения. Четвърто,
трябва напълно да подготвим пенсионните си системи за ускореното застаряване на
населението.

Държавите-членки вече участват в дългогодишно сътрудничество, учейки се от взаимния
си опит и обменят добри практики в областта на пенсионната реформа. Налице е консенсус
за необходимостта от координация на равнище Европейски съюз и за установяване на
правила на Европейския съюз относно трансграничните въпроси. През последните 10 години
координацията на равнище Европейски съюз стои в основата на усилията на
държавите-членки за модернизиране на пенсионните системи, а много държави-членки
вече са постигнали добър напредък при адаптирането на пенсионните системи, които да
отразят застаряването на населението, промените на пазарите на труда и увеличаващата се
роля на половете. На повечето държави-членки обаче предстои още много работа, а малък
брой от тях дори не са започнали пенсионните реформи.
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Изразявам задоволството си от прочетеното в доклада, за което поздравявам докладчика,
и искам да кажа, че той категорично подкрепя холистичния подход, избран от нас. На
няколко места в него се подчертават връзките между адекватността, устойчивостта и
сигурността. Той също така ясно посочва областите на политиката, в които Европейският
съюз може да добави стойност. Понастоящем Комисията е на последните етапи от анализа
на резултатите от консултациите, включително окончателното становище на Европейския
парламент. Предвид неотложността на въпроса Комисията вече започна подготовка на
публикуването на Бялата книга, която ще бъде представена в края на 2011 г.

Позволете ми в заключение да кажа, че един от големите успехи на европейския социален
модел е да гарантира, че напредналата възраст не е синоним на бедност. Това е обещание,
което трябва да продължим да изпълняваме и да помагаме на държавите-членки да вземат
правилните решения, за да гарантират, че пенсионните системи са пригодни за целта. През
последните 12 месеца станахме свидетели на активно разискване в областта на пенсионните
реформи, а тази година обещава да бъде не по-малко наситена в това отношение. Разчитам
в огромна степен на подкрепата на Парламента да допринесе за реална промяна, която да
доведе до осигуряването в бъдеще на пенсии, които са както адекватни, така и устойчиви.

George Sabin Cutaş,    докладчик по становището на комисията по икономически и
парични въпроси. – (RO) Г-жо председател, фактът, че днес на заседанието на Европейския
парламент разискваме пенсиите, ще потвърди тяхната важност за Европа. Застаряващото
население, въздействието на финансово-икономическата криза и късното навлизане на
младежите на пазара на труда изискват намирането на общи решения. Пенсиите обаче
остават национална отговорност и целта на принципа на субсидиарност е да постави
границите на европейска намеса. Независимо от това, ако държавите-членки прилагат
по-добре съществуващото законодателство на равнище Европейски съюз, ще можем да се
възползваме от единен пазар, който функционира по-ефективно, което от своя страна ще
насърчи по-голяма мобилност на работниците.

В допълнение, за да има устойчиви публични пенсионни системи, трябва да гарантираме,
че хората имат възможността да продължат да работят до пенсионна възраст. Увеличаването
на безработицата сред държавите-членки е въпрос, който буди тревога, поставяйки в опасност
принципа на солидарност между поколенията. Всъщност стъпките към реформиране на
пенсионната система трябва да вървят ръка за ръка с насърчаване на политиките на заетост.
Съответно и пенсионната реформа не трябва да бъде синоним на лишаването от сигурни и
достойни доходи на групи, които вече са уязвими. Държавите не трябва да обръщат гръб
на задължението си да осигуряват адекватни пенсии за всички граждани.

За да бъде избегната такава експлоатация на национално равнище, представихме идеята за
определяне на адекватна пенсия на равнище Европейски съюз. Считам, че не е достатъчно
да изискаме от държавите-членки да гарантират равнище на пенсии от първия стълб, които
са над прага на бедност. Определено разбирам довода за различията в националните условия
и неохотата на държавите да позволят на Европейския съюз да се намесва в област, която
по същността си засяга националния суверенитет. Считам обаче, че структурите на
Европейския съюз трябва да покажат по-голяма загриженост за условията на живот на
европейските граждани. Социалното недоволство може да доведе до неочаквани последици.
Два скорошни примера извън Европейския съюз илюстрират степента на търпимост на един
народ, който е бил постоянно принуждаван да прави жертви в интересите на националните
правителства, които слабо се интересуват от нуждите на своите граждани.
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Cornelis de Jong,    докладчик по становището на комисията по вътрешния пазар и
защита на потребителите.  –  (NL) Г-жо председател, на първо място, искам да изкажа
искрената си благодарност на моя колега Ria Oomen-Ruijten, за доброто сътрудничество
от нейна страна. Благодаря й за това, че включи дословно почти цялото, да не кажа цялото,
становище, което написах за комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите
(IMCO).

Изразявам по-специално задоволството си от препоръката, че трябва да бъде разработена
европейска система, която да даде възможност на всеки да знае каква е натрупаната му
пенсия, независимо от държавата или държавите-членки, в която е натрупана.

Все пак имам още въпроси, по-специално що се отнася до несъответствието между
изявлението на г-жа Oomen-Ruijten, направено преди малко, и препоръката пенсионната
политика да премине под егидата на европейско икономическо управление. Не знаем точно
под каква форма ще се осъществи това, но е налице реална възможност това да не бъде
въпрос на избор. Гласувайки „за“, не искам да създам например впечатлението, че имам
намерение да работя за прехвърлянето на национални правомощия в тази област на
Европейския съюз.

В допълнение искам да изразя загрижеността си относно препоръката, която действително
се съдържа там, че пенсионната възраст следва да бъде увеличена в светлината на
продължителността на живота. Считам, че това определено е ненужно в Нидерландия, и
поради тази причина не мога да подкрепя препоръката. Бих искал да чуя коментара на
докладчика по този въпрос.

Barbara Matera,    докладчик по становището на комисията по правата на жените и
равенството между половете. – (IT) Г-жо председател, госпожи и господа, аз също искам
да благодаря на г-жа Oomen-Ruijten.

Фактът, че в Зелената книга на Комисията относно бъдещето на пенсионните системи в
Европа не се отделя никакво съществено внимание на въпросите, свързани с пола, е повод
за загриженост: жените са подложени на дискриминация при изчисляване на пенсиите,
защото все по-често прекъсват професионалното си развитие, за да се грижат за децата си,
за болни роднини и възрастни хора. Ето защо, за да изпълнят семейните си задължения,
жените е по-вероятно да приемат несигурна работа или работа на непълен работен ден,
отколкото мъжете, което води до средна разлика от 18% в заплащането на мъжете и жените
в Европейския съюз.

Това води до явна дискриминация спрямо жените, които получават пенсии, които очевидно
са по-ниски от тези на мъжете. Това увеличава риска от бедност за по-възрастните жени,
по-специално когато се взема под внимание фактът, че при тях продължителността на
живота е по-голяма, отколкото е при мъжете. Времето, което жените отделят на грижи за
децата си или на други зависими членове на семейството, трябва да се отчита от системите
за изчисление като равностойно на всички останали видове договори, когато се изчисляват
пенсии. Зелената книга предлага консултация…

В заключение, искам да изразя надеждата си, че новата Бяла книга ще отдели по-голямо
внимание на чувствителния и тревожен въпрос за разликите между мъжете и жените при
изчисляване на пенсионните права в Европейския съюз.

Csaba Őry,    от името на групата PPE. – (HU) Г-жо председател, първо, големият брой
на предложенията за изменения – почти 500 – е добър показател за изключителния интерес
към тази тема, а докладчикът Ria Oomen-Ruijten заслужава поздравления за това, че успя
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да превърне тази планина от предложения в доклад, който отразява текущото становище
на Парламента. Казвам текущото му становище, защото се намираме в началото на
разискването, а тук става въпрос за Зелената книга, която ще бъде последвана от Бяла книга,
а след това и от допълнителни доклади, което очевидно означава, че се намираме в етап от
по-мащабен процес.

Като цяло трябва да кажа, че съм съгласен с подхода на Комисията, който приветства
диверсификацията, с други думи, пенсионните системи да се уповават на няколко стълба,
но в същото време искам да подчертая, че формулировките могат да бъдат малко по-прецизни.
Очевидно, когато говорим за втори стълбове, имаме предвид втори стълбове, които допълват
първите предвид техните слабости. Това не е същото като втори стълб, при който нещо се
отнема от първия с единственото основание определена система да работи по-различно.
При първия вариант се възстановява стабилността, а при втория тя се застрашава.

Трябва обаче да осъзнаем – и това вероятно вече е било споменавано, но искам да го
подчертая – че проблемите на пенсионната система не винаги могат да бъдат решени от
само себе си, отвътре. Нещо повече – много вероятно е да не могат да се решат по този начин.
Необходими са повече работни места, по-силно икономическо сътрудничество, а целта ни
трябва да бъде именно тази, след като Комисията изготви Бялата книга, този процес на общо
мислене следва по някакъв начин да бъде свързан с целите на стратегията „Европа 2020“ и
икономическото управление. Очевидно е, че ако постигнем това, ще съумеем да продължим
разискването по-ползотворно.

Frédéric Daerden,    от името на групата S&D. – (FR) Г-жо председател, първо, искам
да подчертая важната консенсусна работа, свършена от докладчика. Поздравления, Ria!
При преговорите за компромисите тя показа възприемчивост към доводите, представени от
моята група, в резултат на което мнозинството подкрепи проектодоклада в комисията по
заетост и социални въпроси. Ако и утре видим тази широка подкрепа, това би изпратило
ясен сигнал към останалите институции.

Докладът относно бъдещето на пенсионните системи в Европа към момента е единственият
европейски институционален документ, който съдържа становище, различно от мисленето
на Комисията – както по-специално беше представено в нейния годишен обзор на растежа
– и мисленето на дуото Меркел-Саркози, отразено в съвместния им документ относно Пакта
за конкурентоспособност. Тези документи съвсем открито призовават за преосмисляне на
първия стълб, а също така и за автоматично увеличаване на предвидената от закона пенсионна
възраст въз основана на продължителността на живота. В приетия със съответните изменения
проектодоклад Парламентът се обявява в подкрепа на следното: основна роля за първия
стълб по отношение на пенсиите, което осигурява по-добра гаранция за солидарност, с
допълваща роля на останалите стълбове, включително предвиждането на втори стълб за
обща употреба; отделянето на по-голямо внимание на увеличаването на действителната
пенсионна възраст, както и на равнищата на заетост, по-специално тези на възрастните хора,
а не автоматично и драстично увеличаване на предвидената от закона възраст; определение
на критериите, които да дадат възможност за въвеждане в държавите-членки на гарантирана
минимална адекватна пенсия; засилена роля на социалните партньори при определяне и
изпълнение на всички пенсионни реформи в Европа; и премахване на неравенствата между
мъже и жени по отношение на пенсиите, което е свързано с дискриминацията, за която ни
напомни г-жа Matera.

При наличието на тези компоненти, при този напредък, както и други, които мога да посоча,
искам да изразя задоволството си, че Парламентът може да изпрати на г-н члена на Комисията
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ясно послание, социално и прогресивно послание, и се надявам, че той ще го вземе под
внимание при следващия етап от работата по Бялата книга.

Marian Harkin,    от името на групата ALDE. – (EN) Г-жо председател, първо, искам да
благодаря на докладчика за добрата й работа; тя определено ми улесни живота. Искам да
благодаря и на Комисията за това, че постави началото на разискването, което е съвсем
навременно.

Някои хора говорят за пенсионната бомба със закъснител и предвид някои от цифрите,
които съм виждал за мащаба на разликата между сумата, която заделяме в момента за
осигуряване на публични и частни пенсии, и ресурсите, които ще ни бъдат необходими, за
да гарантираме осигуряването на адекватни пенсии през следващите четиридесет години,
могат да кажа, че разликата е огромна. И така, в този контекст изразът „пенсионна бомба
със закъснител“ е съвсем на място. Е, на всички ни е ясно как да процедираме с бомба със
закъснител: трябва да я обезвредим. Считам, че това е началото на този процес.

Основният въпрос обаче е: кой носи отговорност? Считам, че в доклада ясно е посочено, че
самите държави-членки носят отговорността за това да гарантират, че гражданите им
получават адекватно пенсионно осигуряване. В същото време обаче заявяваме, че
икономиките на държавите-членки са взаимнозависими и следователно има определена
полза от координация на пенсионните политики с помощта на отворения метод на
координация. Не считаме обаче, че е възможно Европейският съюз да определи адекватни
равнища на пенсиите или пък да хармонизира пенсионната възраст.

Независимо от това считаме, че държавите-членки следва да определят адекватността като
необходимо условие, при изпълнението на което възрастните лица да могат да живеят
достоен живот. Изразявам задоволството си, че подчертахме въпроса, свързан с пола, и
изискахме от държавите-членки да решат проблема с мъжете и жените, които си вземат
отпуск, за да се грижат за лица, и че обърнахме внимание на въпроса за мобилността и
ролята на стратегията „ЕС 2020“.

В заключение, искам да кажа, че подкрепям включването на пенсионните задължения в
Пакта за стабилност и растеж. Известно ни е, че по отношение на пенсионното осигуряване
в бюджета се отваря огромна дупка и не можем просто да си затваряме очите за това.

Jean Lambert,    от името на групата Verts/ALE. – (EN) Г-жо председател, аз също искам
да се присъединя към благодарностите, изказани на нашия докладчик за изключително
добрата работа по доклада.

Напълно съзнаваме, че съществуват национални различия, както и различия в рамките на
собствените ни политически групи, и фактът, че беше постигнат резултат, който спечели
толкова широка подкрепа, заслужава поздравления. Групата ми по-специално иска да
изкаже задоволството си от това, че докладът, който имаме пред себе си, признава важността
на пенсиите от първия стълб, ангажимента за адекватно равнище, въпроса за възможността
да се осигури достоен живот. В края на краищата през цялата минала 2010 г. се занимавахме
с въпросите на бедността. А това, разбира се, представлява за много хора и постоянен доход,
съществена гаранция. Както и други, ние също подкрепяме признаването на необходимостта
от решаване на въпроса с достойно пенсионно осигуряване на жените.

Също така признаваме важността да бъде решен проблемът с дискриминацията спрямо
по-възрастни работници, като се използват и други мерки, които да помогнат на хората да
продължат да работят. Ние също считаме, че преносимостта на пенсионните права е ключов
въпрос. Все повече хора работят не само за едно дружество през трудовия си живот. Всъщност
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те работят за няколко дружества, а дори и не винаги в една и съща държава. Трябва да
избегнем тази разпокъсаност на пенсионното осигуряване и именно в това се състои
ключовата роля на Европейския съюз.

Изразяваме също така задоволството си, че докладът съдържа ангажимент за втори стълб
на осигуряване, който следва да бъде наличен без дискриминация, основана на възраст, пол
и трудов договор. Бихме се съгласили също така – доволен съм, че това е намерило място в
доклада – че трябва да възприемем подход, който да се прилага в продължение на целия
живот, който взема под внимание различните темпове и начини, по които протича трудовият
живот на хората, както положителните, така и отрицателните.

Повтарям – признаваме важността на солидарността в този първи стълб не на последно
място за онези, които през трудовия си живот упражняват не толкова постоянна трудова
дейност, работят на краткосрочни договори и т.н. Изразяваме загрижеността си от всеки
опит за натиск върху третия стълб на частно пенсионно осигуряване и сме съгласни, че е от
ключово значение хората да получават достатъчна и ясна информация.

Приветстваме също така и факта, че докладът предвижда – в случай че има промяна на
пенсионното осигуряване – достатъчно време за адаптация на хората, през което да обмислят
финансовото си бъдеще.

Julie Girling,    от името на групата ECR. – (EN) Г-жо председател, групата ми подкрепя
публикуването на Зелената книга. Това се случва в много подходящ момент, когато във
всички държави-членки разискваме въпроси, които вече са били поставяни и които няма
да разглеждам в детайли – промяна на демографската картина, предизвикателствата, свързани
с пола, и още много други.

Докладът признава, че е важно държавите-членки да обменят най-добри практики и
информация, но също така подчертава, че пенсиите остават компетентност на
държавите-членки. Той признава, че Европейският съюз не следва да създава законодателство
относно адекватността на равнищата на пенсиите и пенсионната възраст, но иска от
държавите-членки – и го прави ясно и категорично – да създадат регулации според
специфичните си условия, вземайки под внимание тези въпроси.

Считам, че е от ключово значение да работим по-задълбочено по отношение на
преносимостта с цел да укрепим единния пазар. Гражданите на Европейския съюз, които
работят в цяла Европа – с много от които съм се срещала – не следва да бъдат поставяни в
неравностойно положение, като пенсиите им се окажат замразени в различни
държави-членки. Демографската картина се променя, а с нея и работните практики. Променят
се очакванията ни, но е от жизненоважно значение начинът ни на мислене и политиките,
които създаваме, да бъдат в съзвучие с тези промени.

Ilda Figueiredo,    от името на групата GUE/NGL. – (PT) Г-жо председател, в разискването
не можем да забравим, че има предложение за т.нар. Пакт за конкурентоспособност, чрез
който дирекцията, ръководена от Германия, желае да стартира нови атаки върху всеобщата
и взаимна публична система за пенсионно осигуряване, да увеличи пенсионната възраст и
да обезцени заплатите в опит да сложи край на тяхното индексиране спрямо инфлацията
с единствената цел да облагодетелства финансовия сектор, който в тези пенсии се опитва
да изнамери нов начин за още по-големи спекулативни печалби.

Искаме да декларираме категоричното си несъгласие с този път към европейска интеграция,
който се гради върху основа от антисоциални политики, които, за съжаление, намират
подкрепа в доклада чрез подкрепа за Зелената книга на Европейската комисия, позволявайки
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създаването на връзка между предвидената от закона пенсионна възраст и продължителността
на живота, насърчавайки хората да останат по-дълго на пазара на труда, и като не изключва
подкрепа за частните пенсионни системи, дори когато вече е ясно, че спекулативното им
използване от фондове и частни банки може да има катастрофални последствия, които да
обрекат на бедност възрастните, и по-специално възрастните жени.

Ето защо внесохме алтернативна резолюция, която доказва, че е възможно да бъдат
подобрени обезщетенията и пенсиите, без да се увеличава предвидената от закона пенсионна
възраст, при условие че има по-големи трудови права по-специално за младите хора, по-добри
заплати и по-голям надзор на финансовия сектор и финансовите сделки.

Ние сме против увеличаването на пенсионната възраст и подкрепяме пенсионна система,
която е интегрирана в една всеобща и взаимна публична система за социално осигуряване,
което повишава стойността на по-малките обезщетения и пенсии, уважава възрастните и
им позволява да живеят достойно, като по този начин допринася за премахването на
бедността. Именно това очакват нашите граждани като резултат от несгодите, които
преживяхме в Португалия, Франция, Гърция и още много места.

Derek Roland Clark,    от името на групата EFD. – (EN) Г-жо председател, на 22 ноември
миналата година в комисията по заетост и социални въпроси докладчикът каза, че пенсиите
са от изключителната компетентност на държавите-членки. В момента това се превърна
по-скоро в нещо от рода: въпреки че държавите-членки имат основната дума, има аспекти,
в които е важна координацията на европейско равнище. В параграф 9 резолюцията
подчертава, че пенсиите са отговорност на държавите-членки, но ги призовава да
координират своите различни пенсионни политики. Това е уклончиво, като Европейският
съюз прилага принцип на изземване на контрола.

Националната асоциация на пенсионните фондове в Обединеното кралство заявява, че
докладът ще оскъпи пенсиите – с 90% според актюерските консултанти Punter Southall.
Дори и това да е преувеличено, то е ясно, че ще са необходими огромни допълнителни суми
за предотвратяване на пенсионен срив, което ще доведе до значително нарастване на
премиите. Пенсионните дружества и държавите-членки нямат нужда от доклада; на тях им
е необходима подкрепа за задържане на размера на премиите. В противен случай този
заблуждаващ доклад има потенциала да разруши тъкмо онова, което се стреми да опази.

Marine Le Pen (NI).   – (FR) Г-жо председател, госпожи и господа, в Европа на Пакта за
стабилност – а утре и на Пакта за конкурентоспособност – пенсионните реформи са на
дневен ред.

Как можем да спестим пенсии, когато Европейският съюз изисква от държавите-членки,
които в момента се намират в дефицит, да балансират бюджетите си до 2013 г.? Вашето
решение е да се увеличи пенсионната възраст до 67 години и да бъдат извършени дълбоки
реформи на разходопокривните пенсионни системи, за да се намалят обезщетенията за
застраховани лица. Освен това докладът греши в това отношение, защото призовава за
гарантирано минимално равнище на пенсиите, което ни принуждавате да гарантираме на
чужденци, пристигащи на наша територия, които никога не са заплащали осигуровки.

Освен това, включването на преките обществени пенсионни задължения, каквото становище
застъпва докладът, ще увеличи допълнително натиска върху държавите-членки и ще ги
принуди да развият пенсионни фондове, основани на формирането на капитал, а очевидно
са ни добре известни големите рискове, които създават те.
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Пенсионните системи са от компетентността на държавите-членки. Противно на желанията
на хората вие въвеждате безпрецедентни бюджетни ограничения. Заетите лица, държавните
служители и пенсионерите в Европа ще се окажат регулиращата променлива величина, за
да се спаси еврото и вашата ултралиберална Европа.

Thomas Mann (PPE).   – (DE) Г-жо председател, добре е, че поне този път доклад по
собствена инициатива не бива скриван в понеделник и не се подлага на разискване само за
няколко минути. Това е резултат от 463-те изменения от комисията по заетост и социални
въпроси и 211-те изменения от асоциираната комисия по икономически и парични въпроси.

Искаше ми се да видя решимост за продължаване на успешните професионално пенсионни
системи в Германия, Люксембург, Финландия и Австрия. За съжаление, мнозинството прие
решение, с което се препоръчват нови минимални стандарти и прилагането на
„Платежоспособност II“ спрямо професионалното пенсионно осигуряване. Това носи риска
от значително по-големи разходи, което само в Германия може да доведе до увеличение с
40% на доброволното професионално пенсионно осигуряване. Не трябва да рушим онова,
което сме постигнали на основата на консенсус между синдикатите и ръководствата. Имах
възможност да допринеса за компромисите, като предложих в бъдеще да бъде извършвана
подробна преценка и задълбочена оценка на въздействието на всички последици от
минималните стандарти и от „Платежоспособност II“. Това е напредък в посока към
продължаване на професионалното пенсионно осигуряване, въпреки че по никакъв начин
не представлява гаранция.

Положителен аспект е, че нямаме стандартизирано определение за адекватни равнища на
пенсиите. В допълнение предложението за хармонизирана пенсионна възраст в Европейския
съюз беше отхвърлено. Канцлерът Меркел и президентът Саркози правилно подкрепят
постепенната конвергенция на пенсионните системи и пенсионната възраст. Тъй като
раждаемостта и продължителността на живота са различни в отделните държави, всяка
национална пенсионна система трябва да бъде адаптирана, за да отговори на демографските
промени.

Компромисите бяха постигнати при сериозни времеви ограничения. Изразявам надеждата
си, че ще имаме възможност да проведем по-задълбочено разискване по Бялата книга, която
ще включва практическия опит на предприятията. Само сумите в доброволното
професионално пенсионно осигуряване надхвърлят размера на настоящия спасителен пакет
на Европейския съюз.

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

Ria Oomen-Ruijten,    докладчик.  –  (NL) Г-жо председател, вижте, не искам да се получава
недоразумение по този въпрос. Ето защо Ви моля, г-н Mann, да посочите къде конкретно в
доклада се казва, че платежоспособността ще се прилага задължително към пенсии от втория
стълб? Аз лично съм против това, но къде все пак е посочено такова нещо?

Thomas Mann (PPE).   – (DE) Г-жо председател имахме доклади от две комисии, които
препоръчаха прилагането на „Платежоспособност ІІ“ спрямо професионалните пенсионни
системи. Считам, че това просто няма да даде резултат. В страни като Франция имат опит
с такъв подход, но не и в други държави-членки от Европейския съюз. Трябва подробно да
проучим въпроса. Ще имаме тази възможност, когато обсъждаме Бялата книга, и ще го
разискваме задълбочено, за да убедим всички в това, защото много хора нямат съответния
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опит и все още не са се сблъсквали с проблема в държавите си. Това е добра възможност да
поставим основите.

Pervenche Berès (S&D).   – (FR) Г-жо председател, г-н член на Комисията, провеждаме
разискване за основните направления и Европейският парламент искаше да Ви накара да
предадете послание. Междувременно обаче светът продължава да се върти и освен това
въпросът за пенсиите не спира да бъде актуален. Очевидно искам да направя препратка към
стандартизирана пенсионна система на европейско равнище за възраст от 67 години, която
беше предвидена в т.нар. проект на Пакта за конкурентоспособност. Ясно ни е, че ако това
бъде отправната ни точка за изграждане на социална Европа, то означава да изграждаме
нещо, насочено срещу хората, а не това искаме да се случи.

В доклада на г-жа Oomen-Ruijten посочваме и много други направления и искам да ви
помоля, от името на комисията по заетост и социални въпроси, да вземете това под внимание,
когато разработвате становището на Комисията в периода около Бялата книга по отношение
на отчитането на въпроса, свързан с половете, на който не сте обърнали достатъчно внимание.

Посочваме също така идеята, че най-добрият начин да решим въпроса, свързан с
пенсионирането, е да насърчим заетостта и че вместо да фиксираме предвидена от закона
пенсионна възраст, трябва да вземем под внимание реалната възраст. Според френските
социалисти обаче докладът на г-жа Oomen-Ruijten съдържа индикация, която ни поставя
пред проблем и с което не можем да се съгласим. Разбирате, че за нас идеята, че увеличената
продължителност на живота трябва автоматично да се индексира с пенсионната възраст,
представлява стъпка назад по отношение на социалните права и не можем да я подкрепим.

Позволете ми в заключение да кажа, че без социален диалог, без участието на социалните
партньори през целия процес на тези преговори ще претъпим неуспех.

Dirk Sterckx (ALDE).   – (NL) Г-жо председател, струва ми се, че с помощта на докладчика
намерихме няколко доста балансирани решения на въпроса, поставен от Комисията. Считам,
че има два аспекта, по които Европейският съюз наистина добавя стойност.

Ако признаем важността на първия стълб, което е напълно логично, трябва същевременно
да признаем и че доброто състояние на публичните ни финанси е също толкова важно, тъй
като именно стабилните публични финанси са в основата на първия стълб. Второ, трябва
да признаете дългосрочният натиск, който пенсионното осигуряване оказва на
правителствата, и да го заявим съвсем ясно. Считам, че Комисията и Европейският съюз
носят отговорност да посочат ясно това на всяка държава-членка, за да може всеки да види
къде се крият рисковете и трудностите.

Вторият въпрос, по който искам да говоря, е свързан с това, че Европейският съюз играе
важна роля и във втория стълб. Именно тук посочвате важността на „Платежоспособност
II“. Искаме Комисията да проучи рисковете в дългосрочен план и да посочи ясно в своите
правила как можем да се застраховаме срещу тези рискове. Считам, че там трябва
по-специално да вземете под внимание дългосрочните рискове за пенсионните системи като
цяло: не само за един вид, а за всички пенсионни системи от втория стълб. Следователно
предстои работа в това отношение.

Когато разглеждам цифрите, както е направила и г-жа Harkin, у мен възниква опасението,
че не сме застраховани от всички рискове във всички държави-членки на Европейския съюз.

Tadeusz Cymański (ECR).   – (PL) Г-жо председател, предложението за резолюция на
Европейския парламент, както беше обсъдено по време на консултациите, проведени от
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Европейската комисия, заслужава да получи подкрепата ни. Резолюцията препоръчва
засилване на взаимната координация между държавите и обмен на най-добри практики
без обаче в същото време да има намеса в компетентността на държавите-членки що се
отнася до пенсионните системи, което е изключително важна и много чувствителна област.

По време на разискването, проведено в комисията по заетост и социални въпроси, подчертах
важността на демографските промени за сигурността и бъдещата реформа на пенсионните
системи. Ето защо е изключително важно да предприемем всички възможни мерки, насочени
към преодоляване на демографската криза в Европа. Когато правим оценка на пенсионните
системи и формулираме предложения, считам, че следва да вземем под внимание
значителните разлики между отделните държави-членки както по отношение на финансовите
им възможности, така и що се отнася до вече съществуващите публични и професионални
пенсионни системи на капиталовопокривен принцип.

Thomas Händel (GUE/NGL).   – (DE) Г-жо председател, госпожи и господа, просперитетът
на една държава се постига чрез работата на народа й. В бъдеще работните места в социалния
сектор трябва да бъдат заплатени по-добре. Хората искат адекватни, сигурни пенсии в
напреднала възраст.

Едно от ясните послания от кризата е, че единствено публичните и държавните пенсии са
надеждни и стабилни. За разлика от тях професионалните и частните пенсионни фондове
загубиха милиони евро на стоковата борса. Възмутително е да се отделя повече внимание
на частните капиталовопокривни пенсионни системи, когато се осигурява пенсионирането
на хората. Обществеността финансира спасителните пакети за големите банки. Хората
плащат за тежка политика на ограничения, която се контролира от Европейския съюз. Сега
от нас се очаква да обърнем националните бюджети с главата надолу, намалявайки пенсиите
им и приемайки по-голяма пенсионна възраст. Предишни пенсионни реформи вече водят
до увеличаване на бедността в напреднала възраст. Единственото решение е да се укрепят
надеждните публични пенсионни системи.

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Г-жо председател, пирамидата на населението в Европейския
съюз скоро ще се обърне и в населението ще преобладава възрастовата групата на хората
над 55 години. Продължителността на живота ще продължи да се увеличава, а раждаемостта
ще остане ниска. Младите хора ще започват работа все по-късно. Всички добре осъзнаваме
последствията от това: застаряващо население и все повече пречки по отношение на
финансирането на пенсиите.

В Европа ни е необходима политика, която е благоприятна за семействата, като например
въвеждането на разделено семейно данъчно облагане на доходите или еквивалентни
социални мерки, които вземат под внимание приноса, който дава семейството към договора
между поколенията, като намалим данъчната тежест върху семействата. В допълнение
трябва да създадем стимули за възрастните да продължат да се трудят възможно най-дълго.

Искам да предам ясно послание на г-н Андор. Изключително популярната политика на
мащабна имиграция е погрешният начин за гарантиране на пенсиите ни, а също така в
крайна сметка създава риск за социалния мир в Европа.

Danuta Jazłowiecka (PPE).   – (PL) Г-жо председател, демографските промени, по-дългата
продължителност на живота и намаляващата раждаемост, различните привилегии, които
се дават по линия на пенсионните системи, както и икономическата криза, оказват огромен
натиск върху публичните финанси на държавите-членки. Принудени сме да задаваме все
по-често въпроси, свързани със стабилността и сигурността на текущите пенсионни системи,

221Разисквания на Европейския съюз -BG15-02-2011



както и по отношение на степента, до която те гарантират справедливи доходи в пенсионна
възраст. Стигаме до извода, че реформите на европейските пенсионни системи, които са от
компетентността на държавите-членки, имат ключово значение. Това ще бъде много
продължителен и скъп процес и за да могат правителствата да се решат на такава стъпка,
Съветът и Европейската комисия трябва да гарантират, че разходите за тези реформи винаги
ще се вземат предвид, когато се прилага процедурата при прекомерен дефицит. Всяко друго
решение може да доведе до положение, при което държавите ще се откажат от реформите
поради страх от финансовата тежест.

Искам да посоча два ключови аспекта на тези изключително важни реформи. Първо, за да
гарантираме сигурността на пенсионните системи, трябва да диверсифицираме източниците
на приходи и да създадем системи, основани, inter alia, на публично финансиране от
капиталови пазари и пенсионни схеми на заетите лица. Второ, следва да гарантираме
по-голяма заетост, за да осигурим стабилността на пенсионните системи. Държавите-членки
следва да се стремят да гарантират, че действителната пенсионна възрастта е равна на
законово установената възраст и когато е необходимо да обмислят увеличаването на
законната пенсионна възраст като естествена последица от факта, че европейците живеят
все по-дълго. По-дългият трудов живот обаче следва да бъде свързан със съответните реформи
на пазара на труда, включително осигуряването на подходящо обучение и здравеопазване
за служителите.

Искам да поздравя докладчика и да й благодаря за отличното сътрудничество в хода на
работата по доклада.

Sergio Gutiérrez Prieto (S&D).   – (ES) Г-жо председател, вече беше споменато, че
гръбнакът на пенсионните системи в Европа е и трябва да продължи да бъде публичната
система, защото това е единствената система, която гарантира сближаване и освен това
намалява риска от бедност в обществото ни.

Независимо от това буди тревога фактът, че в страните от Организацията за икономическо
сътрудничество и развитие най-голямата степен на равенство по отношение на доходи се
открива тъкмо в пенсиите или че поради финансовата криза частните пенсионни системи
са загубили 20% от стойността си само през 2008 г. и в момента са далеч от постигането на
необходимите равнища на платежоспособност.

Всичко това показва, че в момент на неблагоприятни реформи мерките, които гарантират
устойчивост на пенсионните ни системи, трябва да бъдат интегрирани, като наред с други
фактори се вземат предвид и амбициозните политики, свързани с раждаемостта и баланса
между семейството и професионалното развитие, както и амбициозни политики, които да
гарантират, че хората могат да започнат работа и да останат заети, или дори имиграционните
политики, основани на интеграция, които също гарантират устойчивостта на пенсиите ни
от демографска гледна точка.

В заключение, искам да изкажа съжалението си за това, че текстът не поставя ограничения
за злоупотреби на концепцията за грантове на предприятията, защото по принцип те нямат
задължение за социални осигуровки. Считам, че това е от ключово значение за цяло ново
поколение работници, защото ако от тях се изисква повече, за да си осигурят достойна
пенсия, те не следва да страдат толкова много, за да получат достъп до достойна заетост.

Elizabeth Lynne (ALDE).   – (EN) Г-жо председател, искам да благодаря на
Ria Oomen-Ruijten за всеотдайната й работа по доклада. Считам, че се е справила много
добре.

15-02-2011Разисквания на Европейския съюз -BG222



Стана пределно ясно, че пенсиите са най-вече отговорност на държавите-членки. За щастие,
отхвърлихме всички призиви за минимална пенсия на равнище Европейски съюз, както и
призивите към пенсиите да се прилага регламент, подобен на „Платежоспособност II“.
Договорът от Лисабон ясно посочва, че отговорността за пенсионното осигуряване се носи
именно от държавите-членки, а не от Европейския съюз. Онова, което можем да направим
обаче, е да обменяме най-добри практики и опит. Изразявам задоволството си, че е включено
и изменението, внесено от мен, призоваващо за изпълнение на Директивата за заетостта от
2000 г. за премахване на дискриминацията, основана на възраст.

Що се отнася до пенсионната възраст, винаги ясно съм заявявала, че изискваната от закона
пенсионна възраст – възрастта, на която имате право да поискате пенсия – трябва да
продължи да бъде определяна на равнище държава-членка, но същевременно трябва да
отменим задължителната пенсионна възраст, която принуждава хората да спрат да работят,
дори и да искат да продължат. Съжалявам, че това не намери място в доклада.

Milan Cabrnoch (ECR).   – (CS) Г-жо председател, искам да поздравя докладчика, който
се е справил отлично с работата по стотиците внесени предложения. Макар докладът да не
е законодателен, той е от голямо значение за бъдещето на социалните системи в
държавите-членки на Европейския съюз. Основните изводи, подкрепяни от нас, са следните:

- решенията относно пенсионните системи са политически и за тях носят отговорност само
и единствено отделните държави-членки;

- от ключово значение е да бъде увеличена пенсионната възраст;

- през следващите години единственият източник на растеж в Европейския съюз ще бъде
нарастването на производителността на труда;

- ключова задача е да бъде подкрепена заетостта на по-възрастните работници по-специално
чрез по-голяма гъвкавост в трудово-правните отношения и правилното адаптиране на
пенсионните системи;

- не е целесъобразно координацията и реформирането на пенсионните системи да се извършва
на равнище Европейски съюз;

- не подкрепяме стандартизирането на пенсионната възраст в целия Европейски съюз, нито
обвързването й със средната продължителност на живота;

- не подкрепяме каквито и да било усилия за уеднаквяване на определения на равнище
Общност например определението за адекватна пенсия.

Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL).   – (NL) Г-жо председател, субсидиарност – въпрос,
който се решава от държавите-членки, и солидарност – това са двете неща, които докладчикът
подчертаваше често във връзка с пенсионната политика. Ето защо останах с впечатлението,
че тя незабавно ще захвърли в кошчето Зелената книга, която се обявява за ограничаване
на разходите. Дойде ми като гръм от ясно небе, когато докладчикът всъщност заяви, че
Зелената книга е нещо добро.

Макар от една страна, докладчикът да продължава да говори за субсидиарност, от друга
страна, тя направи безброй предложения за увеличаване на влиянието на Европейския съюз.
Европейският съюз следва да изготви критериите за минимална пенсия. Европейският съюз
следва да убеди държавите-членки да увеличат пенсионната възраст. Европейският съюз
следва да насърчава конкуренцията между европейските пенсионни фондове и
по-нататъшната приватизация. Субсидиарност? Каква субсидиарност?
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Ако всичко това води до по-социално отговорна пенсионна система, тогава вероятно ще
можете да оправдаете влиянието на Европейския съюз в тази област. За съжаление, Комисията
и докладчикът отдават приоритетно значение на вътрешния пазар и те само увеличават
разделението между богати и бедни.

David Casa (PPE).   – (MT) Г-жо председател, искам в началото да поздравя колегата г-жа
Oomen-Ruijten за отличната й работа по доклада. Докладът признава, че в момент, когато
гражданите на Европейския съюз са особено уязвими, е от основно значение
държавите-членки да гарантират, че мерките за социална защита, и по-специално пенсиите,
са по-високи и по-надеждни, като по този начин гарантират спокойствие на постоянно
застаряващото население, а също че ще останат икономически независими.

Тук искам да подчертая колко е важно държавите-членки да определят необходимите
критерии, за да се гарантира достоен стандарт на живот на възрастните граждани. Това
трябва да се обуславя от специфичните обстоятелства във всяка страна, а следователно и
принципът на субсидиарност трябва да бъде спазван.

Все пак приветствам поканата към Комисията да въведе насоки и да насърчи обмена на
най-добри практики. По този начин взетите решения ще бъдат в интерес на онези, които
ще бъдат пряко засегнати от тях. В много държави-членки пенсионната реформа е от
жизненоважно значение за изпълнението на целите, посочени в Зелената книга; а именно,
наличието на стабилни, адекватни и устойчиви пенсионни системи.

Реформата може да бъде трудна за прилагане, особено в тези трудни времена, и следователно
разходите за нея също трябва да бъдат взети предвид в контекста на икономическото
управление.

Kinga Göncz (S&D).   – (HU) Г-жо председател, както и няколко колеги, които се изказаха
преди мен, считам, че е важно по отношение на пенсиите да има възможно най-голяма
координация на европейско равнище. Един от доводите за това е, че кризата постави въпроса
за макроикономическата стабилност, а също и за това как можем да гарантираме сигурност
и достойнство в напреднала възраст. Очевидно в държавите-членки са в ход различни видове
промени. Някои държави поемат по пътя на реформите и прилагат или създават стълба на
частните пенсионни фондове, а други се опитват вместо това да върнат времето назад.
Независимо от естеството на промените все пак е много важно да отдадем приоритетно
значение на устойчивостта, на стабилността на пенсиите и на достойнството в напреднала
възраст.

За всички промени трябва да бъдат проведени консултации със социалните партньори и
трябва да бъде осигурено достатъчно време за преход. Хората, гражданите, трябва да бъдат
информирани за промените, които ще бъдат направени, и как ще ги засегнат, за да имат
възможност да вземат информирани решения във всички случаи, а всички промени трябва
да бъдат правени по начин, който е удобен за гражданите.

Vicky Ford (ECR).   – (EN) Г-жо председател, когато през 1889 г. Бисмарк въведе
държавната пенсия, средната продължителност на живота е била едва 45 години. Днес
живеем по-дълго, но сме изправени пред предизвикателството как да постигнем разумни
доходи на пенсионна възраст. Традициите по отношение на икономиката, демографската
картина и пазара на труда са различни. Отделните държави следва да носят отговорност са
собствените си политики и реформи. За да има устойчиви държавни пенсии, трябва да има
устойчиви публични финанси, но докладът на Парламента посочва ясно: в Европейския
съюз не може да има хармонизирана пенсионна възраст или минимално равнище на доход.
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Схемите на дружествата и индивидуалните спестявания следва да могат да се пренасят от
един работодател към друг и между различните държави. Спестителите заслужават прозрачна
информация, която е лесноразбираема и достъпна. Да, нуждаем се от сигурни спестовни
схеми, но правилата относно капитала трябва да бъдат интелигентни. Рисковете за пенсиите
не са същите, както при застрахователните дружества или банките. Цената на регулирането
се поема от потребителя, а в този случай това са възрастните пенсионери.

Elisabeth Morin-Chartier (PPE).   – (FR) Г-жо председател, първо, искам да кажа, че
кризата и демографската картина се съчетават и ни изправят пред този проблем, свързан с
пенсиите, във всички държави-членки на Европейския съюз.

По отношение на работата в тази област искам, първо, да приветствам стъпката напред, а
именно консултативната дейност, за която членът на Комисията ни каза, че е
председателствала при разработването на тази Зелена книга, а също и работата, основава
на консултации, откритост и компромис, която свърши г-жа Oomen-Ruijten, за да изготви
доклада.

Искам да подчертая три аспекта, които задължително трябва да вземем предвид, за да решим
проблема с платежоспособността на пенсионните фондове.

Първият аспект е свързан с неравенството, пред което са изправени жените в пенсионна
възраст, защото неравенството води до бедност на пенсионна възраст.

Вторият аспект, г-н член на Комисията, г-жо Oomen-Ruijten, е това, че искам да се уверя,
че ще бъдат запазени вдовишките пенсии. Все още има поколение бедни жени, които не са
работили през трудоспособна възраст и за които вдовишките пенсии са единственият начин
за получаване на минимална пенсия.

Третият аспект е навлизането на по-младите поколения на пазара на труда. Те не само трябва
да се изправят пред кризата, но и да понесат тежестта на няколко поколения: на децата си,
на родителите си и на бабите и дядовците си.

Това в крайна сметка представлява проблем за възрастните граждани, проблем, с който
трябва да се справим по-бързо в нашата работа.

Jutta Steinruck (S&D).   – (DE) Г-жо председател, госпожи и господа, пенсиите навсякъде
в Европа трябва да осигуряват достатъчно средства на хората да преживяват. Важно изискване
е хората да имат достойно заплатена работа, защото ниско платените работни места водят
до бедност в напреднала възраст и неадекватно пенсионно осигуряване. Когато чуя други
членове на Парламента да казват, че хората просто трябва да отделят суми за допълнителна
частна пенсия за старостта, искам да им отговаря, че много хора едва преживяват от трудовите
си доходи без дори да отделят средства за допълнителна частна пенсия. Именно поради
тази причина първият стълб на пенсионната система е от толкова голямо значение.
Разходопокривната система, основана на принципа на солидарност, трябва да формира
основата на европейските пенсии и трябва да осигури на хората достатъчно средства за
живот. Не можем просто да кажем, че това е въпрос, за който се грижат държавите-членки.
Трябва да изпратим ясен сигнал, че са ни необходими пенсии, които осигуряват на хората
достатъчно средства за достоен живот.

Г-н Mann описа подробно професионалната пенсионна система в Германия. Искам също
да говоря за нея, без да навлизам в толкова подробности. В оценката ми на Зелената книга
стигнах до същия извод, което беше причина за съвместната ни работа в комисията по тези
изменения. Ето защо призовавам Комисията да гарантира, че във всичките ни бъдещи
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действия ще бъдат взети предвид отделните характерни черти на всяка държава – нещата,
които действително функционират добре и са от ключово значение за пенсионните системи
в държавите-членки.

Theodor Dumitru Stolojan (PPE)  . – (RO) Г-жо председател, считам, че трябва бъдем
реалисти и да признаем, че настоящите публични пенсионни системи, основани на
прехвърлянето на ресурси между поколенията, наричани разходопокривни системи, вече
не са икономически жизнеспособни и като такива се нуждаят от субсидии от публичните
бюджети, за да оцеляват.

Тенденцията на застаряване на населението и увеличената трудова мобилност само изострят
дисбалансите в тези пенсионни системи, а предложените мерки, било то за увеличаване на
пенсионната възраст, или за увеличаване на осигуровките, са ограничени и ще бъдат все
по-ограничавани от социалното съпротивление на мерки от такъв характер. В крайна сметка
трябва да признаем, че решението е да се премине към пенсионни системи, при които хората
натрупват пенсионния си фонд в течение на трудовия си живот.

Ádám Kósa (PPE).   – (HU) Г-жо председател, Европейският съюз е разглеждал множество
въпроси, свързани с хората с увреждания. За съжаление, именно тази е социалната група,
която изглежда не се покрива от пенсионните системи на държавите-членки, което е
неприемливо. В допълнение към хората, които бяха принудени да използват системата на
пенсиите за увреждания, без да имат вина за това, има много, които злоупотребяват със
системата поради наличието на пропуски в нея. Проблемът засяга предимно пенсионните
системи на Централна и Източна Европа, в които има голяма брой такива злоупотребяващи.
Броят им е толкова голям, че това води до нестабилност на самата система. Това положение
е в противоречие със стратегията „ЕС 2020“. Тези хора получават най-общи услуги, вместо
реална помощ, а в същото време могат сами да се справят на пазара на труда и биха могли
да работят. Настоящите прогнози показват, че броят на зависимите лица в Европа скоро ще
се удвои. Междувременно броят на заетите лица спада с един милион годишно. Като цяло
това означава, че в момента няма устойчива пенсионна система, най-вече такава без активни
лица с увреждания. Изцяло подкрепям идеята на докладчика, че в Европейския съюз, който
е дом на 50 млн. души с увреждания, едва четиридесет и няколко процента от тези лица
работят. Къде са останалите шестдесет и няколко процента? Основният извод е, че и те
следва да работят.

Konstantinos Poupakis (PPE).   – (EL) Г-жо председател, искам да поздравя докладчика
за усилията й да постигне необходимия баланс между икономическата жизнеспособност
и социалната адекватност на пенсионните системи предвид факта, че във времена на висока
безработица, дерегулиране на пазара на труда, намаления на заплати и сериозни демографски
предизвикателства създаването и консолидирането на адекватни, социално справедливи и
икономически жизнеспособни пенсионни системи е съществено предизвикателство за всяка
държава-членка.

Все пак системите трябва да се основават на първия стълб, публичният, стълбът на
преразпределението като единствената основна гаранция за адекватни пенсии. Този стълб
следва да бъде допълнен, а не подкрепян от втория стълб и следва да работят в тандем, след
като бъдат взети мерки за гарантиране не само на всеобщия достъп до него, но и за неговата
сигурност посредством създаването на съответната рамка за управление.

В допълнение, обвързването на по-голямата пенсионна възраст с продължителността на
живота по никакъв начин не води до автоматично адаптиране. Естествено трябва да бъдат
включени и други параметри, като например местоположение, видът на работата, много
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нездравословни дейности, качество на живот и здраве. В заключение искам да кажа, че
всички стимули за продължаване на трудовия живот следва като предварително условие
да включват предпазни мерки, чрез които да се преодоляват всички пречки, които могат
да попречат на достъпа на младите хора до пазара на труда, най-вече в момент, когато, за
съжаление, безработицата е достигнала стряскащи равнища.

(Ръкопляскания)

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE).   – (PL) Г-жо председател, разискванията, които
се провеждат в определени държави-членки на Европейския съюз по отношение на
пенсионните системи, както и обществените настроения, придружаващи тези разисквания,
показват колко важна и в същото време колко трудна е темата. Не е възможно да бъде приет
единен модел за пенсиите, който да се прилага във всички държави-членки на Европейския
съюз. Все пак в момент на икономическа криза и демографски промени реформите на
националните пенсионни системи стават неизбежни. Вече много страни изпитват проблеми
поради нарастващите разходи за пенсии, а тези проблеми могат да подкопаят принципа на
солидарност между поколенията. Трябва обаче да не забравяме, че пенсиите трябва да са
сигурни и стабилни и че трябва да вземат предвид доходите, които получаваме. В този
контекст искам да бъде обърнато по-голямо внимание на разликата във възнагражденията
между жени и мъже, тъй като по-ниските доходи на жените водят до по-ниски пенсии.

Rovana Plumb (S&D).   – (RO) Г-жо председател, искам да посоча, че дори в началото на
разискването членът на Комисията говори за успехите на европейския социален модел.
Един от тези успехи е постигането на равни възможности за жени и мъже. Надявам се, че
докладът ще изпрати ясно послание за интегриране на равенството между половете като
част от постигането на справедлива пенсионна система.

Затова бих искала, ако ми позволите, да подчертая три аспекта. Първо, оценката на
въздействието върху обществото и заетостта на жените на мерките за признаване на работата
в дома, включително чрез използването на остойностено изчисление на тази работа по
отношение на пенсиите. Призовавам Комисията да инициира процедура, насочена към
премахване на член 5, параграф 2 от Директива 2004/113/ЕО, който дава възможност за
дискриминация на жените по отношение на пенсионните продукти.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).   – (ES) Г-жо председател, пенсионната система е
основен елемент от европейския социален модел, който трябва да бъде запазен. Това е
отговорност на държавите-членки, но за да се гарантира нейното оцеляване, трябва да
предприемем мерки с възможно най-широко съгласие от страна на социалните партньори
и гражданското общество. Тези мерки трябва да бъдат съсредоточени върху установяването
на европейски стандарт, който гарантира платежоспособността на всички системи, като
прилага спрямо тях критерии за надзор, за да ограничи дефицита в публичните финанси
във всички държави-членки, и като включи в гаранциите, които ще се изискват от
застрахователните дружества от 2013 г., и кооперативните дружества, които управляват
тези системи в някои държави-членки.

Този стандарт трябва да бъде създаден, за да се рационализира разискването, защото
решаването на този проблем означава повече от обикновено постановяване на пенсионната
възраст в закона. Трябва да вземем под внимание трудовия стаж на лицето и равнищата на
вноските, а също така да включим фактори, свързани с желанията на пенсионерите.
Удължаването на трудовия живот трябва да води до по-добра пенсия.
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Този стандарт трябва също така да бъде ориентиран и към бъдещето. Мобилността на
работниците ще изисква безпроблемно прехвърляне на пасивни права от една държава в
друга. Когато се преместят в друга държава, европейците трябва да имат възможност за
достъп до сведенията за трудовата си дейност във всички държави-членки, в които са
плащали осигуровки.

Считам също така, че трябва да обърнем специално внимание на въпроса за половете и
хората с увреждания.

Elisabeth Schroedter (Verts/ALE).   – (DE) Г-жо председател, г-н Андор, искам да попитам
дали има смисъл отговорът на разискването и на доклада да бъде Бяла книга. Не е ли по-добре
да направим опит да решим действително спешните проблеми? Считам, че има два проблема:
първият е фактът, че има огромна разлика между действителната пенсионна възраст и
предвидената в закона пенсионна възраст. Това означава, че е налице реална необходимост
от антидискриминационни мерки под формата на действия или мониторинг от страна на
Комисията с цел подобряване на положението, защото по този начин ще се постигне
устойчивост на пенсиите.

Вторият проблем е, че докладът ясно призовава за незабавни действия относно преносимостта
на професионалните пенсии, което означава да се обмисли изготвянето на нова директива.
Това е много по-спешно, защото работниците, които се местят от едно дружество в друго,
губят големи суми от пенсиите си, което би им дало сигурност в напреднала възраст. Поради
тази причина трябва да предприемем мерки в тази област. Изготвянето на Бяла книга е
просто загуба на време.

Alfreds Rubiks (GUE/NGL)  . – (LV) Г-жо председател, госпожи и господа, в резултат от
икономическата криза и застаряването на населението вноските в бюджетите за социално
осигуряване намаляват. Това е общопризнат факт. Броят на пенсионерите се увеличава. Това
представлява заплаха за устойчивостта на пенсионната система. От ключово значение е да
адаптираме социално-осигурителната и пенсионната система към съвременните
предизвикателства. Съгласен съм с члена на Комисията, когато каза, че изготвянето на
документа ще коства много усилия. Независимо от това считам, че трябва да създадем
социален фонд, който да обхваща целия Европейски съюз, по примера на Кохезионния
фонд, като целта е да оказваме помощ на пенсионерите в държавите със сравнително ниски
доходи. Националните бюджети не могат да осигурят достойни старини. Вече имаме такъв
опит. Миналата година се борихме с бедността и резултатът е, че имаме повече бедни,
отколкото преди.

Ласло Андор,    член на Комисията.  –  (EN) Г-жо председател, искам отново да поздравя
всички комисии, които участваха в обсъждането и в изготвянето на докладите.

Разбирам, че е трудно да бъдат съгласувани становищата на толкова различни политически
и национални интереси, но гласуванията в участващите комисии показват, че докладите
получават широка подкрепа. Това изпраща ясен сигнал към Комисията относно действията
след Зелената книга. Очаквам публикуването на обобщение следващия месец, което ще
включва становището на Парламента. Последващите ни действия през втората половина на
2011 г. предвиждат Бялата книга, която споменах в предишното си изказване, която ще
бъде придружена от оценка на въздействието. Това ще предостави на всички заинтересовани
страни възможността отново да вземат участие в разискването.

Групата от членове на Комисията по въпросите на пенсиите проведе обсъждане миналата
седмица относно евентуалните варианти в политиките за това как да бъде актуализирана и
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подобрена европейската рамка на пенсиите. Имаше съгласие, че следва да продължим с
холистичния подход към пенсионните реформи.

Като част от това трябва да продължим диалога с основните заинтересовани страни както
по отношение на възможни нови регулаторни инициативи в области като преносимост,
професионални пенсионни схеми и защита от неплатежоспособност, така и по отношение
на други олекотени форми на регулиране, като например кодекси с добри практики. Взехме
също така решение да обърнем повече внимание на измерението, свързано с половете, и да
го разгледаме по-подробно в Бялата книга, отколкото в Зелената книга.

Междувременно искам да се уверя, че Зелената книга и Бялата книга няма да бъдат сбъркани
с други летящи предмети в европейското небе. Комисията няма абсолютно нищо общо с
подходи, които застъпват разбирането, че би могло да има уеднаквена пенсионна възраст
в Европейския съюз. Разнообразието е ключова характеристика на Европейския съюз и тя
се прилага и по отношение на разнообразието в демографската картина, като трябва да
проучим този аспект по-задълбочено, отколкото преди.

Следва също така да признаем, че извършващите се в момента реформи носят нови рискове,
тъй като те правят бъдещите пенсии далеч по-зависими от дългосрочни събития на пазара
на труда и на финансовите пазари. Това означава, че трябва да създаваме възможности за
заетост и за хората с увреждания и да повишим стабилността на финансовите системи.

Очаквам с нетърпение бъдещата работа с Парламента и неговите комисии по тази така важна
тема.

Ria Oomen-Ruijten,    докладчик.  –  (NL) Г-жо председател, искам да използвам
възможността да изкажа благодарност за работата на моите колеги по доклада: George Cutaş,
Barbara Matera и Cornelis de Jong. Не знам къде е г-н De Jong. А, ето го, в дъното. Той
направи няколко забележки, които не разбирам, например когато каза, че искаме да намерим
европейско решение за всичко. Това не е вярно. Тук ръководният принцип е субсидиарността.

Ако ми позволите да изясня аспекта, който г-н De Jong счете за проблемен по отношение
икономическото управление: желаем икономическо управление, което ще гарантира, че
всеки, който полага максимални усилия, ще спечели. Именно това искаме, а не няколко
държави-членки – десетте, които са ни написали писмо – да бъдат санкционирани за това,
че са се осигурили добре за в бъдеще, осигурили са пенсиите. Надявам се, че това Ви
удовлетворява, г-н De Jong.

Kartika Liotard не е тук, но съм изключително изненадана, че както изглежда, тя не е прочела
доклада и въпреки това прави забележки сякаш е запозната с него.

Г-жо председател, вече благодарих на моите колеги Cutaş, Matera и De Jong, но искам да
благодаря и на Frédéric Daerden, Marianne Harkin, Julie Girling и Jean Lambert, които
направиха изказвания от името на своите групи, както и на Danuta Jazłowiecka, докладчикът
в сянка от моята партия, групата на Европейската народна партия (Християндемократи), за
приноса й към доклада. Считам, че изготвихме качествен анализ на онова, което трябва да
се направи.

Знам също така, че все още има няколко чувствителни области в доклада, които засягат
отделни държави-членки. Независимо от това се надявам, че ние, комисията, и Вие, г-н
Андор, спомогнахме за определяне на правилната посока, че ще съумеем да се обединим
около Бялата книга, а също и в Парламента, и че всички ще гласуват в нейна подкрепа. Това
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беше трудно досие, но се надявам, че утре ще можем да си кажем: „всичко е добре, когато
завършва добре“.

Председател.   – Разискването приключи.

Гласуването ще се проведе в 12,00 ч. утре (сряда, 16 февруари 2011 г.).

Ще напомня на онези от вас, които не са имали възможност да направят изказване, че ако
имате желание, можете да внесете писмено изявление не по-дълго от 200 думи, което ще
бъде приложено към пълния стенографски протокол, в случай че искате да имате архив на
онова, което сте искали да кажете, ако бяхте имали тази възможност.

Писмени изявления (член 149)

Corina Creţu (S&D),    в писмена форма. – (RO) Най-уязвимата пенсионна система в
Европейския съюз е публичната система, основана на солидарност между поколенията.
Пенсията обаче е наследено право и правителствата не могат да го нарушават, независимо
дали има криза или не, дори и ако някои правителства, като например румънското, считат,
че им е позволено всичко по отношение на размера на пенсиите и начина, по който той се
изчислява. Демографската картина също не е благоприятна. Ето защо устойчивостта на
системата се превръща в належащ проблем. Публичните пенсионни системи обаче не се
финансират от правителства, а от онези, които правят вноски в тях: социални партньори,
заети лица и работодатели, независимо от вида. Тези системи са сериозно засегнати от два
фактора: незаконна заетост и невъзможността на европейските икономики да създават нови
работни места, които да предлагат достойно заплащане и разумна продължителност. Лошо
заплатени, непостоянни работни места под претекста, че така се постига по-голяма гъвкавост
на пазара на труда, означава, че публичните системи ще бъдат в постоянна криза. Считам,
че буди оптимизъм фактът, че резолюцията на Европейския парламент относно пенсионните
системи подчертава дискриминацията спрямо жените що се отнася до размера на пенсията,
въпреки че възрастта и продължителността, през които са правени вноски, ще бъдат на
практика един и същ като този при мъжете. Това е първа стъпка към поправянето на една
несправедливост, която трябва да бъде последвана от допълнителни мерки.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    в писмена форма. – (LT) Зелената книга на Европейската
комисия съдържа убедителни доводи за необходимостта от подобряване на съществуващите
пенсионни системи. Не трябва да забравяме обаче, че повечето от предложените решения
са социално чувствителни.

Ето защо трябва внимателно да оценяваме не само ползите от тези решения, но и
потенциалните рискове, по-специално когато говорим за увеличаване на пенсионната възраст
или за намаляване на влиянието на държавите-членки върху пенсионната политика. Макар
Комисията да счита, че увеличаването на пенсионната възраст е един от по-малко болезнените
начини за приспособяване към увеличаващата се продължителност на живота, тя не
представя конкретни предложения относно заетостта на възрастните хора на пазара на
труда. При наличието на възможност за отлагане на пенсионирането много незаети лица
под пенсионна възраст може да се окажат в капана на бедността. Недостатъчно внимание
е обърнато и на това доколко здравето на хората ще им позволи да работят по-дълго. Освен
това трябва да вземем под внимание факта, че жените са заети на по-ниско платени работни
места или работят на непълен работен ден много по-често, отколкото мъжете, и че поради
раждане и майчинство, както и грижа за деца и членове на семейството с увреждания, те
губят застрахователни гаранции и в крайна сметка получават по-малки пенсии. Считам, че
трябва също така да отделим по-голямо внимание на други начини за подобряване на
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пенсионните системи, като например определяне на момента за започване на трудовия
живот, по-добро съгласуване между трудов и семеен живот, „гъвкава“ оценка на пенсионната
възраст, въвеждането на минимални стандарти за пенсии и т.н.

Във всеки случай считам, че Зелената книга е сериозна крачка към гарантиране на нормални
условия на живот за настоящите и бъдещите пенсионери.

Alajos Mészáros (PPE),    в писмена форма. – (HU) Променящите се демографски показатели
и по-голямата продължителност на живота ни налагат необходимостта да разработим нова
стратегия по отношение на пенсионните системи. Трябва отново да определим проблемите,
свързани с бъдещето, що се отнася до младите и възрастните хора, за да можем да гарантираме
устойчиво, сигурно и адекватно изплащане на пенсии. Наблюдават се сериозни различия
между държавите-членки по отношение на пенсионните им системи. Докато
западноевропейските държави изпитват трудности с повишаващите се текущи и бъдещи
разходи, новите държави-членки се опитват да създадат диверсифицирани системи. Докато
през 2008 г. четири заети лица издържаха един пенсионер, през 2020 г. ще бъдат вече пет.
Сред причините за това е и фактът, че благодарение на по-продължителното си, по-цялостно
обучение европейските младежи навлизат на пазара на труда на по-късна възраст, а също
и че трудовите взаимоотношения на заетите лица не продължават до законово определената
пенсионна възраст.

Трябва да създадем система, която е устойчива и гарантира пенсиите, вземайки под внимание
положението на държавите-членки. Трябва също така да разглеждаме възможността за
свободно движение в рамките на Европейския съюз. Трябва да изхождаме от
предположението, че ефективният и успешен пазар на труда на новото поколение ще изисква
и мобилност. За бъдещата реформа на пенсионните системи е от ключово значение да
свържем първия и втория стълб, които вече се припокриват частично в различни
държави-членки, като те също така трябва да бъдат тясно свързани с третия стълб. Трябва
също така да се стремим към премахването на незаконната заетост, която има също толкова
важна роля за запазването на пенсионните ни системи.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    в писмена форма. – (RO) Тенденцията на застаряване
на населението, пред която е изправена Европа през последните години, създава сериозни
предизвикателства в областта на медицината и навиците на потребителите, както и по
отношение на структурата на населението и социално-осигурителната система. При тези
обстоятелства гарантирането на бъдещата жизнеспособност на пенсионните системи е тясно
свързано с продължителността на периода, през който гражданите на Европейския съюз са
ефективно активни на пазара на труда. Приветствам факта, че стратегията „ЕС 2020“ подкрепя
активна, целенасочена политика по отношение на пазара на труда, което ще спомогне за
увеличаването на равнището на заетост при по-възрастните работници, жените, членовете
на малцинствата и дълготрайно безработните. Ако постигнем тази цел, считам, че Европа
ще успее да увеличи броя на заетите лица, а оттам и по-висок икономически растеж, което
ще повлияе положително върху жизнеспособността на пенсионните системи на равнище
Европейски съюз.

Jarosław Kalinowski (PPE),    в писмена форма. – (PL) Добре ни е известно, че не
съществува идеален модел за пенсионни системи. Всяка държава е разработила свои
собствени решения и има планове за бъдещи реформи, които са приспособени целесъобразно.
Въпреки сериозните разлики между отделните системи считам, че Европейският съюз следва
да набележи посоката, която трябва да следват всички държави-членки, когато извършват
промени. В комисията многократно беше подчертавано, че финансово-икономическата
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криза от последните години открои спешната необходимост от извършването на реформи
в пенсионните системи. Принципите на солидарност и субсидиарност ни задължават да
укрепим сътрудничеството между държавите-членки в тази област. Обменът на опит ще
ни помогне да не губим време в дублиращи се действия, които вече доведоха до катастрофа
в една държава, а обменът на информация за най-добрите практики ще ни даде възможност
да разработим ефективно най-добрите практики.

Нека не забравяме, че реформите не трябва да се ограничават единствено до повишаване на
осигурителните вноски и удължаване на срока, през който те трябва да бъдат внасяни.
Бюджетна стабилност, трансгранична координация на пенсиите, разработването на
минимални гаранции и равни права за мъже и жени са само няколко от въпросите, които
следва да бъдат обсъдени във всяка държава-членка. Устойчива система, основана на
взаимнозависими и допълващи се стълбове, следва да бъда развита в цяла Европа, в която
да намерят място публични, професионални и частни пенсионни фондове, както и
капиталопокривни и некапиталови пенсионни фондове. Считам, че това решение ще
гарантира създаването на стабилни и справедливи пенсионни системи, които в същото време
ще продължат да бъдат достатъчно гъвкави, за да се приспособят към
социално-икономическите промени, които преживяваме.

Zuzana Roithová (PPE)   , в писмена форма. – (CS) Поради застаряващото си население
почти всички държави в света са изправени пред въпроса как да финансират пенсионните
си системи въз основа най-вече на гъвкаво финансиране в бъдеще. Приветствам отличния
доклад на г-жа Oomen-Ruijten, който открива път към възможно решение, като
същевременно зачита субсидиарността. Искам да спомена решение, което беше посочвано
многократно през годините от страна на Християндемократическия съюз – Чехословашка
народна партия (KDU-ČSL) в Чешката република. Деца, които получават трудово
възнаграждение, следва да имат възможността да пренасочат част от задължителните си
осигурителни вноски към гъвкавата система по пенсионната сметка на своите родители и
частично да компенсират разходите по грижите за тях през детството посредством този
принос за по-висока пенсия на родителите си. От една страна, тази индивидуализирана
солидарност между поколенията би била по-справедлива спрямо настоящите пенсионери,
които са се справили достойно с отглеждането на новото поколение, а от друга страна,
определено би спомогнала за връщане на положителните социални нагласи спрямо големи
семейства. Би следвало да има изгода от отглеждането на деца, а не само да е свързано с
разходи. Това е ключът към трайно решение както на последиците, така и на основната
причина на проблема ни с пенсиите.

Jaromír Kohlíček (GUE/NGL),    в писмена форма. – (CS) Десетте години работа по Зелена
книга, погрешно озаглавена „Към адекватни, устойчиви и сигурни европейски пенсионни
системи“, доведе единствено до произволен сбор от безсмислени твърдения. Не знам как е
в други държави, но в Чешката република например прогнозираната от специалистите преди
10 години раждаемост се различава толкова рязко от настоящото положение, че считам
твърденията в Зелената книга за периода 2040-2060 г. за безсмислени. Ако специалистите
не могат да предвидят промяната на раждаемостта дори в период от пет до седем години,
каква стойност могат да имат прогнозите им за период от над 30 години? Цялата Зелена
книга се основава на погрешното разбиране, че ако бъдат наложени правни задължения на
данъкоплатците да инвестират част от ресурсите, определени за пенсионната системи, във
фонд, който не е гарантиран от държавата, те ще получават по-висока пенсия, отколкото
биха получавали само от първия стълб. Отговорен конституционен съд неизбежно би
определил такъв закон като противоконституционен. Дори и в страни, където в миналото
е бил въведен вторият стълб, той очевидно не е довел до очакваните резултати. В Чили
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например през 70-те години на ХХ в. след свалянето на Пиночет частни фондове, които не
са гарантирани от държавата, стават задължителни за гражданите, които не работят в
системите на армията или полицията. Защо е направено това? Защо настоящото
консервативно правителство в Унгария също премахва неефективния втори стълб на
пенсионно осигуряване? Това са основните причини, поради които Конфедеративната група
на Европейската обединена левица – Северна зелена левица не може да подкрепи доклада
на г-жа Oomen-Ruijten. Не можем да подкрепим планираното престъпление на века.

Louis Grech (S&D),    в писмена форма. – (EN) Европейският съюз и държавите-членки
са изправени пред едно от най-големите предизвикателство що се отнася до гарантиране на
адекватни и устойчиви пенсионни системи в Европа. Предвид факта, че препитанието на
голям процент от гражданите е силно зависимо от съответните пенсионни схеми, искам да
подчертая важността на държавно финансираните пенсионни системи, основани на принципа
на солидарността.

С оглед на многообразието от различни традиции и видове пенсионни схеми и предвид
това, че основната отговорност за пенсионна реформа е в сферата на компетентност на
държавите-членки, не е възможно да бъде приложен универсален принцип. Все пак
Европейският съюз може да добави стойност, като предвиди координация между различни
схеми и обмен на най-добри практики.

Всеки преглед на пенсионните системи следва да бъде извършен по прозрачен начин,
защитавайки нуждите на потребителите и информирайки гражданите за техните права по
отношение на различните пенсионни схеми и възможните рискове по-специално за
рисковете, свързани с трансграничната мобилност. Пенсионните системи следва да могат
да устояват на всеки бюджетен и пенсионен натиск, който изпитват държавите-членки, без
да оказват неоправдан натиск върху обикновените граждани.

Всичко това трябва да бъде разглеждано през призмата на демографските и
социално-икономически предизвикателства на бъдещето, като например развитието на
нетипична заетост, нарастващото участие на жените на пазара на труда, промените на
семейните структури и младежката безработица.

Angelika Werthmann (NI),    в писмена форма. – (DE) Считам някои от темите в
инициативата на Комисията за тази Зелена книга за изключително важни. Смятам, че е наш
дълг да не допуснем най-вече възрастни граждани, които са помагали за създаването на
настоящите равнища на просперитет в хода на трудовия си живот, в напреднала възраст да
се окажат в уязвимо положение. В същото време докладът надлежно отчита принципа на
субсидиарност. Комисията следва да отправи ясен призив за равенство между мъже и жени.
В сравнение с мъжете жените по-често работят с нетипични договори за работа. Често пъти
пенсиите им са по-малки и следователно има по-голям риск от бедност в напреднала възраст.
Адекватни и сигурни пенсионни системи представляват дългосрочни договори между
поколенията. Ето защо искам да насърча Комисията да използва Зелената книга, за да започне
инициативи, които да доведат до по-голяма обществена осведоменост за солидарността
между поколенията относно пенсионното осигуряване.

Elena Băsescu (PPE),    в писмена форма. – (RO) Считам, че Европейският съюз трябва да
създаде отворена единна пенсионна система, която да вземе под внимание демографските
тенденции и въпроса за мобилността. Позволете ми да дам пример от моята страна. В Румъния
годишните разходи за пенсии представляват най-голямата категория бюджетни разходи.
Държавният социално-осигурителен бюджет редовно регистрира годишен дефицит от
2006 г. насам, като през 2009 г. той достигна 1,5 млрд. евро. Според изчисленията на
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Световната банка през 2050 г. дефицитът вследствие на разходите за пенсии ще достигне
приблизително 12% от БВП по старата система. Именно поради тази причина, приемайки
Закон № 263/2010, Румъния въведе поредица от сериозни реформи, които ще гарантират
устойчивостта на публичната пенсионна системи в средносрочен и дългосрочен план. Тези
реформи включват: - да не се насърчава ранното пенсиониране и пенсионирането поради
увреждане, което не е медицински обосновано; - увеличаване на броя на лицата, които
внасят осигуровки в единната публична пенсионна система; - постепенно увеличаване на
обичайната пенсионна възраст за мъже и жени – до 65 години за мъжете до 2015 г. и до
63 години за жените до 2030 г.

Ville Itälä (PPE),    в писмена форма. – (FI) Понастоящем всички пенсии са отговорност на
отделните държави-членки, но Европейският съюз също има важна роля в пенсионната
политика. За да можем да постигнем целта си за реално свободно движение на хора и работна
сила, пенсионните системи трябва да бъдат достатъчно хармонизирани. Трябва да се
гарантира и минимално равнище на пенсиите, което да позволи на семействата да се
придвижват напълно свободно. Следователно трябва да се стремим към хармонизирана
система и колкото по-рано я постигнем, толкова по-добре. В противен случай една
разпокъсана пенсионна система на практика ще създаде пречка за свободното движение в
Европейския съюз.

Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE),    в писмена форма. – (PL) Със задоволство
научих, че докладът относно Зелената книга на Комисията за адекватни, устойчиви и сигурни
европейски пенсионни системи ще бъде включен в днешния дневен ред. Въпросът за
бъдещите пенсии, доколко са сигурни и какви доходи ще осигурят в момента, е един от
най-важните проблеми, пред които е изправено обществото. Въпреки че държавите-членки
носят отговорността за решенията, свързани със структурата на пенсионните системи, а по
принцип Европейският съюз няма правомощия да предприема действия в тази област, на
равнище Европейски съюз следва да бъдат изготвени определени законодателни решения,
свързани с пенсионните системи. Искането на Парламента Комисията да разработи насоки
за правителствата на държавите-членки е изключително важно за икономическата сигурност
на пенсионерите, тъй като тези насоки ще определят минимални равнища на пенсиите и
критерии за изчисляване на пенсиите, което ще означава, че пенсиите на жените вече няма
да са по-малки от тези на мъжете. Жените са обречени да получават пенсии, които са
по-ниски от тези на мъжете, за което нямат никаква вина и което се дължи на факта, че те
получават различно възнаграждение за същия труд или на необходимостта да прекъснат
професионалното си развитие, за да отглеждат деца, което води до по-ниски вноски в хода
на трудовия им живот. Ето защо в контекста на заплахите за стабилността на пенсионните
системи Комисията следва да не забравя да гарантира, че ще бъдат въведени правни решения,
които гарантират равното третиране на мъжете и жените в Европейския съюз като цяло,
що се отнася до равнището на бъдещите пенсии.

Mara Bizzotto (EFD),    в писмена форма. – (IT) С достигането на шокиращата цифра от
23 млн. безработни през 2011 г. Европа счупи всички отрицателни рекорди на десетилетието
в областта на политиките на заетост, като по този начин официално ги обяви за провал.
Кризата представлява повече от достатъчно основание за приемането на текст, в който
призивът за прилагане на принципа на субсидиарност в областта на пенсиите показва, че
еврократите са станали отново по-разумни в преразглеждането на европейския социален
модел, който определено претърпя крах. След десетилетие на поставяне в изолация
правителствата се намесват и стават основните участници в повторното изграждане на
социална Европа. Това обаче не е достатъчно: реална промяна в посока към обновяване
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може да има само при условие, че бъде взето смело решение в полза на социалната
демокрация, основано на реформи в областта на заетостта, които да направят трудовата
дейност по-привлекателна, и на федерализъм на заплащането, който взема под внимание
различния стандарт на живот в отделните региони на Европа, спрямо които ще бъдат
индексирани както заплатите, така и пенсиите. Намаляването на разходите за труд
посредством намаляване на данъците и осигуряването на възможност за малките ни
предприятия да продължат да работят и да инвестират в региона са основни действия, които
целят да гарантират изравняване на осигурителните вноски за по-възрастните поколения
и сигурно бъдеще и качество на живот за младите.

16. Фалшифицирани лекарствени продукти (разискване)

Председател.   – Следващата точка е докладът на г-жа Matias – от името на комисията по
околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, относно предложението за
директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2001/83/ЕО
във връзка с предотвратяване навлизането в законната мрежа за доставки на лекарствени
продукти, които са с фалшифицирана идентичност, хронология или източник
(COM(2008)0668 – C6-0513/2008 – 2008/0261 (COD)) (A7-0148/2010).

Marisa Matias,    докладчик. – (PT) Г-жо председател, тъй като вече сме достигнали до този
етап, до този момент, до края на един продължителен процес, смятам, че има нещо, което
ни обединява, и то е опазването на здравето на пациентите. Длъжни сме да опазим здравето
на 500 милиона граждани на Европа, които не знаят дали използваните от тях лекарства
са истински или фалшифицирани. Трябва да им предоставим гаранция, че лекарствата,
които приемат, ще им помогнат да спасят живота си, а няма да доведат до преждевременната
им смърт. Смятам, че проблемът е далеч по-сериозен, за да си позволим да отлагаме неговото
решаване.

Именно поради това на няколко пъти наричах фалшифицираните лекарства „тихи убийци“,
защото те са тъкмо това, защото ако някой, който има проблеми... Знаем как са се променили
мрежите за фалшифициране: преди няколко години всички говореха за „Виагра“, но днес
не е възможно да не говорим за медикаменти, които побеждават или се опитват да се преборят
със заболявания като рака, диабета, болестите на сърцето и холестерола.

Затова ги наричам „тихи убийци”, защото ако не побеждават болестите, не помагат на хората.

Ангажиментът, който днес обсъждаме, обединява част от промените, постигнати в хода на
процеса. Като начало, започнахме с пазара и свършихме със здравеопазването (и аз горещо
приветствам тази последна крачка към здравеопазването); първо обхванахме физическото
пространство, после включихме и интернет, тъй като не можехме да оставим извън
полезрението основната врата за фалшифицирани лекарства в Европа, като първоначално
разполагахме само със система за наблюдение, но после въведохме и санкции и наказания.
Ако сметнем, че фалшифицирането на лекарства е престъпление, неизбежно следва
налагането на санкции и наказания.

Има и друго важно нещо: процесът не се ограничава единствено в рамките на Европа. Трябва
да гарантираме включването и на трети страни, където положението с фалшифицирането
на лекарства е далеч по-тревожно, в представеното днес предложение.

Наясно сме, че въпреки проверката на случаен принцип след 2005 г. случаите на залавяне
на фалшифицирани лекарства са нараснали с 400%. Знаем, че този вид търговия осигурява
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годишна печалба от 45 млрд. евро на определени престъпни мрежи, като в същото време
представлява огромна опасност за здравето на гражданите.

Затова искам съвсем ясно да отбележа, че фалшифицирането на лекарства не е просто
фалшификаторска дейност, защото подкопава доверието в нашите системи на здравеопазване.
Тъй като фалшифицирането е дейност на организираната престъпност, както вече споменах,
считам, че трябва да се преборим с него с помощта на този законодателен инструмент, със
своята отдаденост и съвместни усилия. Ето защо представяме система за наблюдение, която
обхваща целия процес от производителя до пациента. Парламентът се пребори за това и аз
съм много щастлива, че сега можем да предоставим гаранции в тази посока.

Настоящата процедура премина през двама членове на Комисията и четири председателства.
Започнахме с члена на Комисията, отговарящ за промишлеността, както вече казах, за да
свършим с члена на Комисията, отговарящ за здравеопазването. Процесът беше дълъг, затова
искам накрая да изкажа специална благодарност на докладчиците от другите групи, които
следяха процедурата със силна ангажираност и отдаденост, от начало докрай: г-жа
Grossetête, г-жа Roth-Behrendt, г-н Krahmer, г-н Tremopoulos, г-жа Yannakoudakis и
г-жа Rosbach. Без тях не бихме имали толкова интересно и в същото време ползотворно
разискване. Давам си сметка, че понякога сме заемали различни позиции, но съзнавам, че
през цялото време сме преследвали еднаква цел – опазване на здравето на пациентите. Тъй
като не мога да изкажа благодарността си на всички, които работиха по тази директива,
искам да изкажа символична признателност, като спомена лично г-жа Pantazidou, която
безрезервно ме подкрепяше по време на цялата процедура.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: DIANA WALLIS
Заместник-председател

Джон Дали,    член на Комисията.  –  (EN) Г-жо председател, много се радвам на
възможността да се обърна към Парламента по важния въпрос за фалшифицираните
лекарствени средства. Предложението за изменение на директивата за фалшифицираните
лекарства, след одобрението на Парламента, ще ни отведе в нови територии. Успешното
приключване на това досие ще отбележи първия случай, в който с помощта на законодателни
мерки Европейският съюз се е справил със специфичната заплаха, която представляват
фалшифицираните лекарствени продукти.

Този текст ще направи регулаторната ни система годна за бъдещето и ще допринесе
съществено за опазването на пациентите от многобройните опасности, произтичащи от
фалшивите лекарства. Както е известно на присъстващите тук, фалшифицираните лекарства
се различават от другите фалшифицирани продукти. Те засягат общественото здраве.

Радвам се и на рано постигнатото споразумение относно съдържанието на предложението
между участниците в законодателната инициатива непосредствено в дните преди Коледа.
Искам да изкажа благодарност на всички, които работиха усилено за постигането на това
споразумение, и най-вече на докладчика на водещата комисия, г-жа Matias, както и на
докладчиците по становищата на отделните комисии, г-жа Sartori и г-жа Bastos. Искам
също така да изкажа признателност и на докладчиците в сянка.

Комисията изцяло подкрепя съдържанието на това добре балансирано споразумение, което
въвежда строги и ефективни мерки, като в същото време в еднаква степен отчита риска и
проявява гъвкавост. Това е много важно, тъй като не всички лекарства са еднакви:
вероятността от фалшифициране варира, както и рискът за общественото здраве.
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Тъй като се спирам на някои специфични проблеми, искам да отбележа следното. По въпроса
за безопасността: отчетохме риска, че в бъдеще държавите-членки могат да възприемат
разминаващи се подходи по въпроса с опаковките. Това би довело до различни нива на
защита в Европейския съюз. А също и до фрагментиране на пазара на лекарствени средства
в ЕС. Сигурен съм, че държавите-членки ще споделят задоволството ми от факта, че
проправихме път към европейски показател за безопасна употреба за гарантиране на
идентификацията и по този начин на автентичността на лекарствените средства. Комисията
винаги е подкрепяла възприемането на единен европейски подход в тази насока.

По въпроса за активните фармацевтични съставки: съгласуваният текст засилва инспекциите
и международното сътрудничество в областта. Комисията и мрежата от европейски агенции
ще работят в по-тясно сътрудничество с международните партньори. Само чрез подобно
сътрудничество можем да постигнем истинска ефективност по отношение на системата за
инспекции и прилагането.

Веднъж прието, законодателството ще увеличи прозрачността на участниците в процеса на
лекарствената дистрибуция. На последно място, Парламентът настоя за изработването на
правила, свързани с продажбата на лекарства по интернет. Смятам, че Парламентът намери
силно, прагматично решение, като насочи вниманието си към проблемите на прозрачността.
С основание се признава, че правилата за аптеките в ЕС се различават, но в бъдеще пациентите
в ЕС по-лесно ще разграничават законните оператори от незаконните интернет страници
за продажба на лекарства.

Г-жо председател, уважаеми колеги, смятам, че мога да разчитам на пълната ви подкрепа,
свързана със следващата стъпка в законодателния процес, а именно – успешното приключване
на тази достойна и крайно необходима инициатива.

Regina Bastos,    докладчик по становището на комисията по вътрешния пазар и защита
на потребителите. – (PT) Г-жо председател, позволете ми най-напред да поздравя
докладчика, г-жа Matias, и да изкажа благодарност на всички, работили заедно с нея.

За съжаление, през последните години станахме свидетели на увеличаване на случаите на
фалшифициране на лекарства в Европа. Според статистиките на Европейския съюз
понастоящем годишно се продават 1,5 милиона кутии с фалшифицирани лекарствени
продукти посредством законната мрежа за доставки. Това е вид престъпна дейност, която
представлява сериозна заплаха за европейските пациенти и фармацевтичната индустрия.
Целта на настоящата директива е да предотврати навлизането на фалшифицирани
лекарствени продукти в мрежата за доставки, като по този начин опази общественото здраве.

Искам да изтъкна следните ключови моменти в изработеното от мен становище: въвеждането
на определение на понятието „фалшифициран лекарствен продукт“, което съвсем ясно
поставя акцента върху защитата на потребителите, прилагането на мерки за безопасност
спрямо лекарствата, отпускани по лекарско предписание, отговорността на всички участници
в мрежата за доставки, и накрая, прилагането от страна на държавите-членки на ефективни
санкции за ограничаване на престъпната дейност.

Amalia Sartori,    докладчик по становището на комисията по промишленост, изследвания
и енергетика. – (IT) Г-жо председател, госпожи и господа, най-напред искам да поздравя
докладчика, г-жа Grossetête, за добре свършената работа. Фалшифицираните лекарствени
продукти са опасни поради огромното си въздействие върху общественото здраве, без да
споменаваме техния икономически ефект.
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Въпреки че компромисният текст се явява значително подобрение спрямо предвиденото в
директивата от 2001 г., той не засяга въпроси, които за мен са фундаментални и на които
искам да се спра. Производителите на активните вещества, намиращи се в трети страни,
трябва да подлежат на проверки от страна на държавата-членка, за която са предназначени,
които да бъдат опосредствани от компетентните власти на въпросната трета страна.

Лекарствените продукти трябва ясно да се проследяват по отношение на производителя и
произхода на различните активни съставки, в случаите когато тази информация не е изрично
указана в новите текстове. Проблемът с продажбите по интернет остава нерешен.

Независимо от това искам да отбележа, че докладът е положителен и е крачка напред, затова
подкрепям г-жа Grossetête в името на компромиса.

Françoise Grossetête,    от името на групата PPE. – (FR) Г-жо председател, г-н член на
Комисията, позволете най-напред да изкажа благодарности на докладчика, г-жа Matias, за
извършеното от нея. Освен това искам да поздравя Съвета и Комисията, тъй като най-сетне
постигнахме споразумение по тази изключително важна директива, свързана с борбата с
организираната престъпност по фалшифициране на лекарства. Статистиките са прекалено
тревожни: 34 милиона фалшифицирани лекарства, конфискувани в Европейския съюз през
2008 г., или рязко нарастване с 380%. Повече от 50% от продаваните по интернет лекарства
са фалшифицирани, а това представлява реална заплаха за нашите съграждани.

Директивата се явява крачка напред. За мен е само една крачка, защото не успяхме да стигнем
достатъчно далече, за съжаление. Трябваше да се движим с по-бързи темпове. И все пак това
е напредък, при който особено ценно е извършването на по-стриктни проверки на
производителите на активните вещества. Търсим начини да подобрим безопасността, което
означава, че трябва ясно да дефинираме отговорностите на всички участници в мрежата за
доставки: производители, търговци на едро, паралелни вносители, търговски представители
и дистрибутори. В интерес на безопасността трябва да осигурим възможността за
проследяване на всяка кутия с лекарства, отпускани по лекарско предписание. Искаше ми
се обаче в това отношение предложението да стига по-далече.

В допълнение към гарантирането на автентичността чрез въвеждане на уникален код за
всяка опаковка, изискванията по отношение на безопасността включват и правила за
защитена срещу външна намеса опаковка за кутии, с които боравят паралелните вносители.
По този въпрос сме водили безкрайни дискусии. Но той е важен, защото в момента става
дума за истинска напаст, която дава отражение върху общественото здраве. Фармацевтите
също се нуждаят от достъп до надеждни доставки на качествени продукти. Съгласна съм с
Вас, г-н член на Комисията, че трябва да бъдем бдителни, когато прилагаме на практика
всички изисквания по отношение на безопасността. Но не смятам, че с това нашата работа
се изчерпва. Трябва внимателно да проследим как се прилага настоящата директива.

Dagmar Roth-Behrendt,    от името на групата S&D. – (DE) Г-жо председател, госпожи
и господа, всички си представяме кошмара. Наш познат се разболява и изпада в отчаяно
положение. Дават му лекарства, но те не действат, защото се оказват фалшифицирани.

Благодарим на Комисията за изработеното предложение. Наистина доста време вече го
обсъждаме. Започнахме по време на мандата на предишния Парламент и искам да изкажа
признателността си от името на г-жа Matias към г-н Adamou, който вече не е член на
Европейския парламент, за свършената от него предварителна работа.

Считам, че постигнахме добър компромис, както отбеляза г-жа Grossetête. Да, можехме да
стигнем и по-далече. Всички сме нетърпеливи и всички настояваме за по-голяма безопасност,
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но и постигнатото е добър компромис. В какво именно се състои постижението ни? Успяхме
да превърнем безопасността на пациентите в основен приоритет на законодателството.
Въведените от нас предпазни мерки ще гарантират проследимостта на продуктите по
протежението на цялата верига за дистрибуция. На практика това означава: от производителя
до аптеката. Те ще бъдат придружавани от идентификатор, който веднага ще покаже дали
са фалшифицирани или подправени и дали съществуват някакви нередности, които да бъдат
проследени. Умишлено сме направили така, че разходите по внедряването на системата да
останат в разумни граници за всеки един от участниците в процеса, така че системата да не
струва прекалено скъпо. В никакъв случай обаче не правим компромиси с безопасността
на пациентите.

Проследяването, за което говоря, се придружава от факта, че целостта на опаковките не
бива да бъде нарушавана, така че пациентът да се увери, че опаковката, която получава, не
е била отваряна, тъй като запечатването е непокътнато. Вече няма да има опаковки с
лекарства, които се разделят на две, както често се случваше досега. Всичко това ще подобри
безопасността и ще засили доверието на пациентите.

Какво друго сме постигнали? Приложихме система за ранно предупреждаване. Това е
чудесно, защото същата система вече десетилетия се използва при храните, така че сме я
възприели наготово. В рамките на Европейския съюз действа система за ранно
предупреждаване за замърсени храни. Трудно е да повярваме, че не сме прилагали същата
система и спрямо лекарствата. Ако се открие фалшифицирано лекарство, може да се изпрати
ранно предупреждение. Държавите-членки трябва да открият засегнатите пациенти, да
информират всички ангажирани страни и да вземат мерки да оповестят пред обществеността
наличието на риск с лекарство, което е пуснато на пазара. Свикнали сме да процедираме
така с автомобилите и храните, но досега не сме го използвали за толкова важни неща като
лекарствата.

Що се отнася до интернет, всеки, който има достъп до незаконен уебсайт, трябва да има
възможността да го идентифицира като такъв. Затова трябва да издадем сертификати на
определени уебсайтове, които в бъдеще ще имат връзка с уебсайта на компетентния
национален орган. Те ще притежават лого, разработено от Европейската комисия. Всеки,
който купува лекарства по интернет, ще извършва тази проверка самостоятелно. Всеки
трябва да може да прецени дали си има работа с безопасен, законен или с незаконен уебсайт.

Всичко това е крайъгълен камък, гигантска крачка напред по отношение на безопасността
на пациентите. Ако утре приемем директивата, ще се гордеем със стореното от нас и ще
направим достиженията видими за широката общественост.

Holger Krahmer,    от името на групата ALDE. – (DE) Г-жо председател, с право Европа
се смята за континента с най-безопасните лекарства в целия свят. С този законодателен акт,
който обсъждаме от доста време, струва ми се, вече две години, допълнително ще подобрим
безопасността. Искам специално да благодаря на г-жа Matias, която, макар и да е нов член
на Парламента, изготви такъв сложен доклад. Задачата беше много трудна и тя се справи
отлично. Освен това тук се изискваше до голяма степен работа в екип, поради което благодаря
на всички участници. Постигнахме доста добри резултати.

Не трябва обаче да забравяме, че не можем да постигнем пълна безопасност само с помощта
на регулаторни мерки. Това се отнася до всяка област, не само до лекарствата. С право сме
се фокусирали върху тези съществени въпроси, върху различията между различните видове
опаковки и проследимостта по веригата за дистрибуция. Като правим разлика между
лекарства по лекарско предписание и лекарства без лекарско предписание, възприемаме
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правилния подход, защото не бива да забравяме, че всяко законодателство и всеки опит да
подобрим безопасността на продуктите струват средства. Затова е разумно да не включваме
прибързано всяка опаковка аспирин или произволни лекарства, отпускани без лекарско
предписание, от самото начало. Вместо това Комисията или агенцията трябва да осъществяват
наблюдение на пазара и да проучат развитието.

Считам, че можем да се гордеем с постигнатото. Създадохме законодателен документ, който
носи реални ползи. Повечето пациенти вероятно няма да си дадат сметка, че дължат това
на европейското законодателство, но ние трябва съвсем ясно да изтъкнем това.

Michail Tremopoulos,    от името на групата Verts/ALE. – (EL) Г-жо председател, утре
ще гласуваме предложението за изменение на директивата за борба с риска от милионите
фалшифицирани лекарствени продукти, които навлизат в законната верига за доставки,
именно защото желаем да предпазим общественото здраве от този „тих убиец”.

Основният проблем е, че трябва да установим задължителен механизъм, при определени
условия, за безопасността на лекарствените средства, отпускани по лекарско предписание,
както и за тези без лекарско предписание, но изложени на риск от фалшифициране, като
се позовем на известни критерии за оценка на риска и съвместния строг контрол на
продажбите по интернет посредством въвеждането на оторизирани интернет аптеки с логото
на ЕС.

След изчерпателните разговори със Съвета и Комисията се съгласихме по няколко пункта
в компромисния текст. Ние, от групата на Зелените/Европейски свободен алианс, изказваме
подкрепата си за разширяването на обхвата до всички лекарствени продукти, подлежащи
на риск от фалшифициране, както и за по-строгото регулиране на продажбите на лекарства
по интернет. Радвам се, че постигнахме удовлетворително решаване на проблемите в
окончателния вариант на споразумението със Съвета.

Marina Yannakoudakis,    от името на групата ECR. – (EN) Г-жо председател, позволете
и на мен да поздравя докладчика.

Когато отправим поглед към медицинските продукти на съвременния световен пазар,
разбираме, че не съществуват граници. Ето защо не ни остава нищо друго, освен да подходим
към проблема с фалшифицираните лекарства в глобален мащаб. Само с помощта на единен
подход на равнище ЕС можем да се справим с нарастващата лавина от фалшифицирани
продукти, които стават достъпни за гражданите – при това не само посредством аптеките,
но и чрез дистрибуторски услуги, каквито се предлагат по интернет.

Директивата напипва всички проблеми и дори в някаква степен успешно подхожда към
въпроса. Можехме ли да стигнем и по-далече? Отговорът е „да“. А трябваше ли? Моят отговор
е „не“. Установихме по-строг контрол върху лекарствените средства, отпускани по лекарско
предписание, като първа крачка. Занимахме се с въпроса за продажбата на лекарства по
интернет. Разгледахме показателите за безопасна употреба. Да, можехме да отидем още
по-далече по отношение на проследимостта, като стигнем до самите пациенти, но това е
битка, която щяхме да изгубим и която щеше да доведе до забавянето на директивата.

Казват, че Рим не е бил построен за един ден. Очаквам с нетърпение да видя онова, което
ще надградим над основите на настоящата директива.

Anna Rosbach,    от името на групата EFD. – (DA) Г-жо председател, за съжаление, на
пазара в държавите-членки наблюдаваме все по-голям брой фалшифицирани лекарствени
продукти. Ето защо настоящото предложение е много важно. Пациентите в ЕС трябва да
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знаят как могат да се предпазят от фалшифицираните лекарствени продукти. Освен това
имат право да знаят, че ние, като законодатели, водим борба срещу тези продукти. Важно
е да приемаме ясни определения. Твърде често приемаме законодателство, което е неточно
и неясно. В този важен случай това не бива да се случва. Лекарствените продукти трябва да
се проверяват преди да бъдат пуснати на пазара, а не след като в продължение на години
пациентите се третират като опитни животни. Трябва да се уверим, че вносът на лекарствени
средства е възможен едва когато безопасността и възможността за проверка на автентичността
се превърнат в основен приоритет. Фалшифицирането на лекарствените продукти вреди
както на пациентите, така и на фармацевтичните дружества в държавите-членки. Ето защо
се надявам да се споразумеем за въвеждането на по-строга линия от предложената от
Комисията и затова искам да благодаря на г-жа Matias за изключителната й работа.

Peter Liese (PPE).   – (DE) Г-жо председател, г-н Дали, госпожи и господа, позволете и на
мен да благодаря на докладчика, г-жа Matias. Искам също така да изкажа признателността
си на г-жа Grossetête, докладчик в сянка за групата на Европейската народна партия
(Християндемократи), и на г-жа Roth-Behrendt. И двете свършиха отлична подготвителна
работа върху директивата по време на последния парламентарен мандат.

Проблемът с фалшифицирането на лекарства нараства. Броят на идентифицираните случаи
възлиза на 7,5 милиона през 2009 г., което е значително повече от предишни години. И
това са само разкритите случаи. Остават голям брой, за които не се съобщава, поради което
само можем да предполагаме за сериозните мащаби на проблема.

Много е неприятно, ако се установи, че лекарствени продукти, свързани с начина на живот,
не съдържат никакви активни вещества. Но ако животоспасяващи лекарствени продукти,
като тези за лечение на рак например, не съдържат активни вещества или съдържат вредни
съставки, или са в неподходящи дози, това може да изложи на риск живота на пациентите.
Ето защо се нуждаем от спешни действия. Ние възприехме един разумен подход. Проблемът
със защитата на данните е деликатен, но ние постигнахме добър баланс. Действаме с оглед
на възможните рискове и първоначално се концентрираме върху лекарствата, отпускани
по лекарско предписание. Налице е правото на изключение, ако има основание да се
предполага, че не съществува риск. Но е налице и възможност за включване за лекарствата,
отпускани без лекарско предписание, ако имаме основание да предполагаме, че са били
фалшифицирани.

Като цяло смятам, че сме постигнали много добър компромис, и искам да изкажа искрената
си благодарност на всички участници в процеса.

Judith A. Merkies (S&D).   – (NL) Г-жо председател, благодаря на г-жа Matias за отлично
свършената работа и за доброто сътрудничество. Смятам, че въпросът е много важен за
здравето на потребителите, въпреки че до момента те дори не са си давали сметка, че е
изложено на риск. За щастие, в крайна сметка успяхме да разгледаме всички рискове.

Не можем да подхождаме несериозно към човешкото здраве. Наистина вярвам, че с този
проект правим важна крачка напред към обезопасяването на опаковките и изясняването
на ситуацията. Много се радвам, че по настояване на Парламента продажбата на лекарства
по интернет беше включена в настоящата директива, защото въпросът беше трън в очите
на всички. Ако разгледаме ситуацията като игра на руска рулетка с живота на потребителите,
то продажбите на лекарства по интернет много добре се вписват в тази аналогия. Шансът
да попаднете на фалшифицирано лекарство в този случай е между 50 и 90%, след което –
бум! Много се радвам, че в предложението беше разгледан и този въпрос.
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Смятам също така, че се нуждаем от допълнителни изменения, защото все още не разполагаме
с железни гаранции за безопасността. Смятам, че всяка държава-членка трябва сама да
решава този въпрос. Освен това стои и проблемът с логото, дали то ще бъде защитено срещу
външна намеса в интернет, и мисля, че трябва да продължаваме да следим този аспект на
проблема.

Прозрачност и надеждност за потребителите; надявам се те да могат да посегнат към
лекарствата, без да играят на руска рулетка със своето здраве.

Антония Първанова (ALDE).   – (EN) Г-жо председател, позволете ми най-напред да
поздравя Мариса и моите колеги за постигнатото споразумение със Съвета по този толкова
сложен въпрос.

Настоящият текст подсилва сигурността на законната мрежа за доставки на лекарствени
продукти, но позволете да отбележа, че само 1% от фалшифицираните лекарства достигат
до пациентите по законната мрежа. Останалите 99% идват от незаконни канали и от черния
пазар.

В това отношение горещо приветствам допълнителните клаузи, предложени от Европейския
парламент, които са свързани с интернет. Но за да се справим с този основен риск за
безопасността на пациентите, трябва също така да засилим действията на ЕС в областта на
съдебното, полицейското и митническото сътрудничество. Комисията трябва да предприеме
по-радикални действия в тази насока, поради което настояваме да подходи по надлежния
начин към проблема с фалшифицираните лекарства.

По отношение на специалните клаузи в споразумението, които ще бъдат подложени на
гласуване в утрешния ден, и най-вече на новите показатели за безопасна употреба, които
ще бъдат прилагани, бих искала да помоля Комисията внимателно да проследи въздействието
от тази директива. В първоначалния си доклад комисията по околна среда изтъкна, че
приложените мерки трябва да отговарят на три ръководни принципа: пропорционалност,
ефективност на разходите и независимост.

Miroslav Ouzký (ECR).   – (CS) Г-жо председател, аз също искам да благодаря на
докладчика и на докладчиците в сянка за отлично свършената работа. Наясно сме с
огромните мащаби на фармацевтичната промишленост. Твърди се, че заема трето място в
света след наркобизнеса и търговията с оръжия. Ето защо предлага богати възможности,
поради което винаги ще се намерят желаещи за незаконно облагодетелстване. Никога няма
да съумеем изцяло да предотвратим фалшифицирането на лекарства. Задачата ни е да сведем
до минимум риска от появата им на европейския пазар и достигането им до нашите граждани.
Известно ни е, че когато някой продава фалшифициран часовник, извършва нарушение на
закона за защита на интелектуалната собственост, но когато се продават фалшифицирани
лекарства, някой директно застрашава здравето на хората.

Именно това съображение ни кара да подкрепим настоящия доклад. Знаем, че не можем
да решим всички проблеми, както сме наясно със съществуването на проблема, например
с производството на опаковките отделно от това на лекарствата и с наличието на
фалшифицирани лекарства в оригинални опаковки навсякъде по света. Направили сме обаче
стъпка в правилната посока и сме се опитали да окажем защита във възможно най-висока
степен.

Oreste Rossi (EFD).   – (IT) Г-жо председател, госпожи и господа, въпреки че предложените
от Комисията промени в директивата за лекарствените продукти за хуманна употреба имат
за цел да помогнат за предотвратяване навлизането на фалшифицирани лекарствени
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продукти, надявахме се на по-конкретни резултати, особено посредством въвеждането на
задължителни проверки на производствените обекти в трети страни, където се произвеждат
активните вещества.

Тази възможност беше отхвърлена под претекст, че подобни проверки ще струват огромни
разходи. Истината обаче е, че европейските дружества трябва да отговарят на изключително
високи стандарти за качество, докато дружествата производители в други части на света
нямат такива задължения.

И все пак гласуваме в подкрепа на документа, защото се вземат мерки за гарантиране на
по-голямата безопасност на фармацевтичните продукти, в това отношение и проследимостта,
както и забрана за преопаковане, за изискване за съответствие със стандартите за безопасност
на ЕС, частично регулиране на продажбите по интернет и възможността за разширяване на
областта на приложение на подобни мерки и към лекарствените продукти, отпускани без
лекарско предписание.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE).   – (PL) Г-жо председател, според Световната
здравна организация близо 10% от световния фармацевтичен пазар се състои от
фалшифицирани лекарствени продукти. Трудно можем да направим оценка на точните
мащаби на проблема в отделните държави-членки на Европейския съюз, но само в Полша
например през 2009 г. митническите органи са конфискували над 100 000 фалшифицирани
лекарствени продукта.

Освен с фалшифицираните лекарства, пациентите се сблъскват и с проблеми като отсъствие
на надеждна информация относно съдържанието на опаковката, проблема с преопаковането,
при който може да се подмени съдържанието. Освен това за пациентите е важно да могат
да получават надеждна информация от интернет. За съжаление, в интернет има както вярна,
така и невярна информация. Ето защо е необходимо да бъде въведена система за наблюдение
и проверка на лекарствата, която да предоставя на пациентите надеждна информация.
Даваме си сметка, че дори и най-добрите регламенти няма да доведат до очаквания ефект,
ако не включват клаузи за съответни наказания за разпространяващите фалшифицирани
лекарства. Поради тези причини днешното разискване е изключително важно, както и
въвеждането на регламенти, които не само предотвратяват разпространението на
фалшифицирани лекарства и въвеждат система за наблюдение, но преди всичко налагат
наказания за производителите на фалшифицирани лекарства. Броят на фалшифицираните
лекарствени продукти ще намалее и употребата им ще стане по-безопасна едва тогава, когато
се вземат мерки от подобен характер.

Накрая искам да поздравя докладчика, г-жа Matias, за добре изготвения доклад. Давам си
сметка, че това няма да реши проблема, но е важна стъпка към повишаването на безопасността
на пациентите.

Председател. -   Колеги, искам само да отбележа, че е добре, че успявате да вместите
изказванията си в рамките на предвиденото време, но с бързото си говорене поставяте на
изпитание способностите на нашите преводачи. Бих искала да ви помоля да се опитаме да
намерим разумен баланс.

Gilles Pargneaux (S&D).   – (FR) Г-жо председател, г-н член на Комисията, в контекста
на документа, позволете да изразя удовлетвореността си и да подчертая едно изискване и
един проблем, върху който трябва да останем бдителни.

Радвам се, че успяхме да разширим правното основание на директивата от първоначалния
единен пазар до цялостната система на общественото здравеопазване.
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Наложихме изискване: преборихме се продажбите по интернет да станат неизменна част
от настоящата директива, за да можем да въведем проверки и контрол на основата на нашите
констатации.

Има и друга причина да останем бдителни. Известно ни е, че фалшифицираните лекарствени
продукти съставляват между 1% и 3% от пазара в развитите страни, между 10% и 30% в
Азия и Латинска Америка и до 70% в някои африкански държави. Някои изследвания
показват, че трафикът на фалшифицирани лекарства може да бъде 25 пъти по-печеливш от
наркотрафика.

В обобщение: успяхме да наложим едно изискване и едно условие, заради което трябва да
останем бдителни, ако желаем да продължим да развиваме по-широко международно
сътрудничество, което на свой ред да позволи на Европейския съюз да заеме водещото място
в борбата срещу гибелното въздействие на фалшифицираните лекарствени продукти.

Искам да благодаря на г-жа Matias за работата й, а така също и на докладчика за нашата
група, г-жа Roth-Behrendt, която винаги дава ценен принос по тези въпроси.

Horst Schnellhardt (PPE).   – (DE) Г-жо председател, г-н Дали, госпожи и господа, искам
да поздравя докладчика и докладчиците в сянка за отличната им работа. Първоначално
проведохме твърде разгорещено разискване по проблема. Възможно е обаче предприетата
през декември 2008 година акция MEDI-FAKE да е оказала някакво въздействие. В
продължение на два месеца по външните граници на Европейския съюз бяха конфискувани
34 милиона фалшифицирани таблетки. Това беше предупреждение, което ни накара да
ускорим действията си. Постигнахме резултати, от които можем да се чувстваме доволни.
Гарантирахме проследимостта на нашите лекарства. С помощта на сканиращо устройство
всеки фармацевт може да потвърди автентичността на даден продукт.

Искам обаче да отправя една молба. Вярно е, че понастоящем се извършват наблюдения
над уебсайтове и че обезпечихме с лого тези уебсайтове, въпреки че и то може да бъде
фалшифицирано, но в случая с продажбите в интернет трябва да извършим дейности от
сферата на връзките с обществеността, като разясним на европейските граждани рисковете
от продажбите по интернет. Много съм доволен от факта, че успоредно се осъществява
подобна търговия. Тя се ползва с по-лоша от заслужената репутация, но мястото й е
гарантирано.

Накрая искам да отбележа още нещо. Може би трябва да помислим, в името на безопасността
на нашите граждани и с оглед по-доброто разбиране, дали ще е добре да се занимаем с
проблема за огромното разминаване в размерите на опаковките в отделните държави с оглед
въвеждане на стандартизирано решение.

Zuzana Roithová (PPE).   – (CS) Г-жо председател, в продължение на две години обсъждаме
растящата тревога от фалшифицирани лекарства на нашия пазар, в това число и
животоспасяващи лекарства. Резултатът е една добра директива, която прави по-строг
контрола както върху дистрибуторите, така и върху търговците на дребно, като въвежда
задължителни предпазни мерки и проверки срещу нарушения. Производителите също ще
извършват оценки на риска по отношение на обработващите средства, което вече от години
се практикува в Чехия например. Ето защо много се радвам, че същите правила ще важат за
целия Европейски съюз.

Съществува обаче необходимостта системата да не се ограничава само до лекарствата,
отпускани по лекарско предписание. Ако искаме да не изгубим борбата с фалшификаторите,
държавите-членки трябва да постигнат по-голяма степен на интеграция в областта на
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здравеопазването, да се обединят в забраната си на уебсайтове, които предлагат
фалшифицирани продукти и да въведат проверки в трети страни производителки, както се
прави понастоящем с вносните храни. В Китай например съществуват 500 фабрики за
производство на фалшифицирани лекарства. Просто трябва да натиснем педала, ако искаме
да подобрим безопасността на европейския пазар.

Åsa Westlund (S&D).   – (SV) Г-жо председател, искам да благодаря на г-н Дали, на
докладчика, г-жа Matias, и на докладчиците в сянка за отлично свършената работа по този
важен въпрос, защото фалшифицираните лекарствени продукти наистина представляват
сериозна заплаха за здравето на пациентите. Особено сериозен е проблемът с нарастващия
брой на фалшифицирани животоспасяващи лекарства. Става дума за лекарства за лечение
на рак, сърдечни заболявания и инфекции, или с други думи, ситуации, в които хората
наистина се нуждаят от ефикасно лекарство.

В момента правим важна крачка напред по отношение на лекарствените продукти в ЕС, но
проблемът се простира отвъд границите на ЕС. Според експертната група на СЗО в много
от африканските държави, но също и в части от Азия и Латинска Америка, фалшифицираните
лекарства са повече от 30% от общия брой на лекарствата в продажба. Ето защо е
изключително важно да се укрепи сътрудничеството с трети страни, като се надяваме
прилаганите в момента промени в рамките на ЕС да окажат влияние и върху страните извън
Съюза.

Struan Stevenson (ECR).   – (EN) Г-жо председател, както вече чухме, фалшифицираните
лекарства са задълбочаващ се проблем.

През 2008 г. митническите органи са предотвратили навлизането на 32 милиона
фалшифицирани лекарствени продукта на територията на ЕС. Световната здравна
организация твърди, че 50% от предоставяните чрез интернет лекарства са фалшифицирани,
като дори има случаи на навлизане на фалшифицирани лекарства в законната мрежа за
доставки. Например в Обединеното кралство в периода между 2005 г. и 2007 г.
Регулаторната агенция по лекарствата и продукти за здравето съобщи за няколко случая на
фалшифицирани животоспасяващи продукти, като произвежданото от „Астра Зенека“
лекарство за лечение на простатата, Casodex, и тромбоцитния антиагрегант Plavix, който
предпазва от сърдечен инфаркт и мозъчен инсулт, които са достигнали до търговците на
едро и аптеките.

Ето защо спешно се нуждаем от затягане на правилата за вноса, износа и търговията с
фалшифицирани медикаменти. Подкрепям напълно категорично настоящия документ.

João Ferreira (GUE/NGL).   – (PT) Г-жо председател, очевидно проблемът с
фалшифицираните лекарства е сериозна заплаха за общественото здраве, независимо дали
става дума за лекарства по лекарско предписание или такива без лекарско предписание. Без
предразсъдъци спрямо приемането на някои важни мерки, предложени в настоящия доклад,
искам да привлека вниманието ви към съществен елемент от проблема. Както и с другите
незаконни дейности, лекарствата се фалшифицират поради наличието на икономически
стимули за подобна дейност. Следователно трябва да атакуваме изконните причини, които
превръщат лекарствата в голям бизнес: един от най-големите в света.

Трябва да насърчим укрепването на обществените политики в тази област, да подсилим
обществения капацитет в сферата на научните изследвания и разработването на нови
лекарства, като атакуваме монопола на фармацевтичната промишленост и катастрофалните
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последствия за достъпа до лекарства, но също така трябва да укрепим обществения капацитет
в областта на производството, надзора и контрола на лекарствените продукти.

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Г-жо председател, искам да подкрепя внесеното предложение,
което изменя и допълва директивата от 2001 г. относно предотвратяване навлизането на
фалшифицирани лекарства в законната мрежа за доставки.

Драматично влошаващото се положение на пазара, където количеството на
фалшифицираните лекарства в законната мрежа рязко се е увеличило, изисква налагане на
по-строги правила за контрол като цяло, в това число и налагането на санкции. Положението
става още по-сериозно от факта, че фалшификаторите, в опит да увеличат максимално
печалбата си, преминават от фалшифициране на обикновени хранителни добавки към
подправяне на животоспасяващи лекарства за лечение на инфекции, сърдечни заболявания
и рак. Подобни фалшификати могат да бъдат с фатални последици за пациентите, които
изобщо нямат представа, че са станали жертва на измама и че приеманите от тях таблетки
са само имитации на лекарства и няма да ги излекуват.

Ето защо ние имаме задължението, госпожи и господа, да се противопоставим на тази мръсна
търговия, която засяга живота и здравето на нашите съграждани.

Джон Дали,    член на Комисията.  – (EN) Г-жо председател, щастлив съм, че съм част от
този положителен процес и от изключително интересното разискване. Пакетът за лекарствени
средства, който предоставяме, е вторият стълб, а третият – информацията за пациентите –
вече беше добре приет в този Парламент. Струва ми се, че през идните месеци ще наложим
тези неща с особено голяма настойчивост.

Както отбелязахте – и аз напълно се присъединявам – акцентът е върху защитата на
потребителите. Именно към това трябва да бъдат насочени действията ни днес.

Много неща са направени. Но и много още трябва да се свършат, за да се разработят
подробностите, които ще накарат директивата да проработи. Но дори и след това не можем
да почиваме на стари лаври, доволни от създаденото от нас законодателство, съдържащо
голям брой технически детайли, които се явяват изключително напредничави. Трябва да
информираме съгражданите си какво означава тази директива и по какъв начин могат да
използват инструментите, които им предоставяме в лицето на тази директива, така че да не
попаднат в капана на закупуването на фалшифицирани лекарства.

Ще направим всичко възможно да гарантираме подходящата проследимост. Проверките в
трети страни са важни. Трябва да разберем обаче, че 80% от използваните съставки например,
които европейската фармацевтична промишленост използва за производството на лекарства,
идват от трети страни. Ето защо трябва да бъдем прагматици.

Освен това трябва да подхождаме избирателно към извършваните проверки. Има трети
страни, в които подобни инспекции се осъществяват много често и където се поддържат
много високи стандарти, поради което трябва да сътрудничим нормално с тези страни, за
да гарантираме запазването на въпросните стандарти. В други страни, където
производителността не е толкова висока, трябва да отидем и да се уверим на място. Това е
политиката, която трябва да лансираме. Очаквам с нетърпение работата с Парламента в
следващите етапи по практическото осъществяване на задачата.

Marisa Matias,    докладчик.  –  (PT) Г-жо председател, искам да благодаря на моите колеги
за направените коментари. Няма да ги изброявам един по един и не това е намерението ми.
Струва ми се, че ако някой се е съмнявал в значението на думата „ангажимент“, вече е разбрал
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съвсем ясно. Не всички предложения са идеални, но по-важно от това, да знаеш дали
предложението е идеално, е да разбираме, че разполагаме с инструмент, който ще ни позволи
да не отлагаме повече закрилата на здравето на нашите пациенти. Освен това сме призвани
да не забавяме приемането на този документ, прилагането му на практика, и можем да
постигнем това единствено със съвместни усилия.

Искам лично да отбележа – членът на Комисията спомена въпроса с инспекциите – че в
първоначалното ми предложение представих промяна в задължителните инспекции в трети
страни. Това е нашият ангажимент, но печелим в едни и губим в други области. Комисията
ни обясни, че това е невъзможно за постигане.

Искам да отбележа още нещо във връзка с този ангажимент. Всички ние се чувстваме
ангажирани, но смятам също така и си давам сметка, че трябва да уважаваме този ангажимент,
ако искаме да бъде ефективен. Става дума за гарантирани правила за спазване на процедурите,
оценка и системен достъп до информация, които да ни позволят да проверим дали се прилага
в практиката, както е предвидено, и дали трябва да направим някои промени.

Затова искам накрая да благодаря на Европейската комисия за съвместната работа и в
частност на испанското и белгийското председателство, с които работих през последните
шест месеца. Идеално предложение не съществува, както не съществува и идеално действие,
винаги ще има недостатъци, но смятам, че сме поели силен и твърд ангажимент, който ще
ни позволи да се борим за и да защитаваме здравето на пациентите. Тъй като и моето
изказване е пълно с недостатъци, пропуснах да благодаря на уважаемите колеги г-жа Bastos
и г-жа Sartori, за становищата на другите комисии. Благодаря и на вас за вашата подкрепа.

Председател. -   Разискването приключи.

Гласуването ще се състои утре (сряда, 16 февруари 2011 г.) по обяд.

Писмени изявления (член 149)

Jolanta Emilia Hibner (PPE),    в писмена форма. – (PL) Фалшифицираните лекарствени
продукти и незаконната лекарствена търговия са световен проблем, както за високо развитите,
така и за развиващите се страни, като той придобива все по-голямо разпространение и
представлява заплаха за безопасността и живота на пациентите. Една от причините за това
е, че фалшифицираните лекарствени продукти и лекарствата, които се продават на
неоторизирани за целта места, не отговарят на изискванията за качеството на лекарствени
продукти и съдържат забранени вещества, чиято употреба може да доведе до неясни
последствия. Съгласна съм, че проблемът налага ефикасно и засилено международно
координиране и сътрудничество, за да се осигури ефикасна стратегия за преборване с
фалшифицираните лекарства. Подкрепям изцяло предложението за взимане на мерки с цел
ограничаване до минимум на проблема с търговията с фалшифицирани лекарствени
продукти, а също и търговията с лекарства, които се продават на неоторизирани за целта
места, както и продажбата на други фалшифицирани продукти, които отговарят на
изискванията за лекарствени продукти. Трябва да се обърне внимание и на потребността
от регулиране на продажбите на лекарствени продукти по пощата и интернет.

Според данни на Световната здравна организация фалшифицираните лекарства съставляват
около 50% от предлаганите в интернет продукти. Смятам, че е изключително важно да
планираме и приложим мерки, насочени към предоставянето на информация относно
фалшифицираните лекарствени продукти и лекарства от незаконни източници, както и да
проведем кампании за образоване на населението, свързани с опасностите от закупуването
на лекарствени продукти от места, които не са оторизирани за такива продажби. Освен това
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считам, че е разумно да се приложат предпазни мерки, които позволяват идентифицирането
на лекарствените продукти и проверката на тяхната автентичност и проследимост.

Bogusław Sonik (PPE),    в писмен вид. – (PL) Фалшифицираните лекарствени продукти
са световен проблем и трябва да се разглеждат в глобален контекст. Към причините за това
се отнасят високата цена на лекарствата и липсата на информираност сред пациентите, но
до голяма степен причините са и от правно естество. Това положение се използва от
престъпните групи навсякъде по света. Затова искам да отбележа съвместните мерки от
страна на институциите на ЕС и почти единодушната позиция, приета от политическите
групи, върху разработването на компромисен законодателен документ по въпроса. Искам
да цитирам изявление на бившия генерален секретар на Интерпол, Роналд Нобъл, който
сравнява броя на жертвите на тероризма и фалшифицираните лекарства за период от 45
години и установява, че терористите са убили 65 000 души, докато само в Китай фалшивите
лекарства са отнели живота на 200 000 души.

Считам, че наблюдението, мерките за контрол, по-строгите стандарти и установяването на
система за взаимно признаване, за които стана дума, са добри изходни решения. В качеството
ми на заместник-председател на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност
на храните искам да изтъкна ролята на насочените към пациентите информационни
кампании, както и налагането на задължения върху фармацевтичните компании в тази
област. Пациентите трябва да имат достъп до висококачествена, обективна информация
относно начините за предписване на лекарства и техните свойства.

Marc Tarabella (S&D),    в писмен вид. – (FR) Фалшифицираните лекарствени продукти
представляват 50% от продаваните по интернет лекарства и 1% до 3% от лекарствата,
продавани от фармацевти в аптечната мрежа. Групата на фалшифицираните продукти се
разширява: към тях се включват вече и животоспасяващи лекарства, както и лекарства,
свързани с начина на живот. Наше задължение е да защитаваме здравето на онези съграждани,
които са предпочели да поръчат лекарствата си по интернет, за да спестят време или пари,
без да си дават сметка за поеманите от тях рискове. Нещо повече, фалшифицираните лекарства
навлизат в официалната мрежа за доставки и се озовават на рафтовете на аптеките, откъдето
могат да се окажат смъртоносни за всеки един от нас. Всяка година 200 000 души умират
след поглъщане на фалшифицирани лекарствени продукти. Това е повече от тревожна
тенденция: трябва да се борим с този бич с всички налични средства. Поради тази причина
приветствам предстоящото приемане на директивата, която ще въведе уникален код за
проследяване, който доказва автентичността на лекарствените продукти, заедно със
стандартно лого, което идентифицира надеждността на уебсайтовете, които продават
фармацевтични продукти. Искам да подчертая, че предоставянето на безопасността, която
е право на пациентите, не трябва да се използва като оправдание за увеличаване на цените.

Siiri Oviir (ALDE),    в писмен вид. – (ET) Фармацевтичната промишленост е сред трите
най-печеливши отрасъла. Това със сигурност е една от основните причини за
разпространението на фалшифицираните лекарства на пазара. Миналата година митническите
органи са конфискували с 384% повече фалшиви лекарства, отколкото преди пет години.
Много важно е, когато се борим с това явление, да възприемем единни мерки за сигурност
в рамките на Европейския съюз, в това число и повторното опаковане. Пациентите се нуждаят
от увереност, че наистина взимат лекарството, което мислят, че приемат, и че активната
съставка от рецептата отговаря на тази в лекарството. От гледна точка на националното
здравеопазване най-важното е лекарството да бъде ефикасно, висококачествено и безопасно.
Трябва да се забрани провеждането на фалшиви информационни кампании от фармацевтични
компании в трети страни, които са се сдобили с лиценз за продажби от компетентните
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институции. Тази забрана трябва да се разпростре и до информацията и рекламата, които
се предлагат на медицинския персонал.

Elisabetta Gardini (PPE),    в писмен вид. – (IT) Много е важно да се опази мрежата за
доставки на лекарства от навлизането на фалшифицирани лекарствени продукти за благото
на обществото и на компаниите, които вършат своята работа коректно и отговорно. Ето
защо трябва изцяло да подкрепим разглежданата от Парламента директива, тъй като тя
въвежда процедури и задължения, които, надявам се, могат да доведат до конкретни и
ефективни резултати. В частност, искам да подчертая значението на някои задължения за
част от участниците във веригата за доставки – от дистрибуторите до търговците на едро –
и най-вече въвеждането на „показатели за безопасна употреба“ за лекарствените продукти,
отпускани по лекарско предписание, с цел убеждаването на потребителите в надеждността
на производителя и на веригата за доставки. По-строги правила за проверките,
проследимостта на съдържащите се в лекарствените продукти вещества, както и върху
продажбите по интернет, са допълнителни мерки, които според мен ще ограничат търговията
с фалшифицирани лекарствени продукти. Трябва да се отбележи, че компромисният текст
предвижда осъществяването на периодични проверки на местата на производство в трети
страни, но те ще се извършват от компетентните органи на съответните трети страни.
По-добре би било тези проверки да се извършват от компетентните органи на страните, за
които са предназначени лекарствените продукти, защото основната заплаха от
фалшифициране идва от трети страни.

Cristian Silviu Buşoi (ALDE),    в писмен вид. – (RO) Постигнатият компромис е разумен
и бележи важен напредък в посока гарантиране на безопасността и здравето на пациентите.
Приветствам включването на показатели за безопасна употреба върху опаковката на
лекарствата. За да осигурим истинската им ефикасност, трябва всички участници в
дистрибуторската верига да бъдат обект на по-строги правила. Участието на брокерите е
без съмнение крачка в положителната посока.

Компромисът постига равновесие между защитата на здравето на пациентите и разходите,
които ще последват от прилагането на новите регламенти за фармацевтичните производители.
За нас е изключително важно да възприемем подход, основан на риска от фалшифициране
на съответни лекарства. Ето защо считам, че ограничаването на новите средства до
отпусканите по лекарско предписание лекарства е положителна мярка. Би било
неправомерно да караме производителите на лекарства, които не са обект на фалшифициране,
да понасят тежките разходи от средствата за безопасност.

Включването на интернет продажбите на лекарства отбелязва значителен напредък по
отношение безопасността на пациентите, които имат склонност да купуват лекарствата си
от там. Не можем да позволим на фалшификаторите да се възползват от законодателния
вакуум и да изложим на опасност здравето на пациентите. Установяването на гаранции,
които посочват, че даденият уебсайт продава автентични лекарства, ще помогне много на
пациентите, които използват този метод за закупуване на лекарства.

Приложение – Становище на Комисията

Изменения:

Директно приемливо: изменение 120 (текста като цяло, блок № 1, компромисно изменение).
Комисията подкрепя приемането на компромисния текст от съзаконодателите.
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17. Време за въпроси (въпроси към Комисията)

Председател. -   Следващата точка е времето за въпроси (B7-0009/2011).

Бяха отправени следните въпроси към Комисията.

Въпрос № 18, зададен от Gilles Pargneaux (H-000028/11)

Относно: Забрана на продажбата на лекарството Медиатор

Може ли Комисията да посочи причините, поради които още през 1998 година не е било
взето решение за забрана на продажбата на лекарства, съдържащи бенфлуорекс? Забраните,
наложени от испанските и италиански органи не би ли следвало отново да събудят тревогата
на Комисията? Накратко, защо Комисията изчака толкова дълго, а именно юни 2010 г., за
да вземе категорично решение относно продажбата на това вещество?

Може ли Комисията да уточни дали възнамерява да поиска от Европейската агенция по
лекарствата да изготви истински проучвания на използването на това лекарство през
последните двадесет години?

Джон Дали,    член на Комисията.  –  (EN) Позволете ми да отговоря последователно на
всеки от четирите съставни въпроса.

Първият въпрос е: може ли Комисията да посочи причините, поради които още през 1998 г.
не е било взето решение за забрана на продажбата на лекарства, съдържащи бенфлуорекс?
Отговор: през 1998 г. съставката бенфлуорекс беше разгледана в Комитета за патентованите
лекарствени продукти, който понастоящем се нарича Комитет за лекарствени продукти за
хуманна употреба към Европейската агенция по лекарствата, а впоследствие и в работната
група за фармакологична бдителност.

Комитетът счете, че бенфлуорекс не трябва да бъде включен в обхвата на извършваща се
процедура за оценяване на европейско равнище на някои аноректични агенти поради
различния начин на действие. Въпреки това беше постигнато съгласие работната група за
фармакологична бдителност на Комитета да проучи дали няма проблем, свързан с
безопасността на тази съставка. През март 1999 г. работната група за фармакологична
бдителност заключи, че няма голям риск в сравнение с ползите от съдържащите бенфлуорекс
медицински продукти. По-нататъшните разисквания в работната група не доведоха до
промяна в заключението.

Вторият въпрос е: забраните, наложени от испанските и италиански органи, не би ли следвало
отново да събудят тревогата на Комисията? Отговор: Италия и Испания не отмениха
разрешението за търговия за бенфлуорекс. Всъщност първият път, когато държава-членка
взе на практика мерки за отмяна на националното разрешение за търговия за Медиатор,
беше през 2009 г., когато Франция спря действието на националното разрешение за търговия.

През 2003 г. титулярят на разрешението за търговия Сервие оттегли разрешението.
Аналогично през 2003 г. в Италия Сервие не поиска подновяване на разрешението за
търговия.

Във Франция, Португалия, Люксембург и Гърция продуктът остана разрешен. Работната
група за фармакологична бдителност в изпълнение на ролята си като форум на
държавите-членки за обмен на данни за фармакологична бдителност обсъди съставката
бенфлуорекс.
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Бих искал да поясня, че наблюдението на данните за фармакологична бдителност и
последвалото решение за национални разрешения за медицински продукти е основна
отговорност на държавите-членки. Намесата на Комисията в тези случаи е по изключение
и се ограничава до конкретни, предвидени в законодателството ситуации.

Комисията може да започне оценяване, извършвано от Европейската агенция по лекарствата
в цяла Европа, в два случая: първо, когато държави-членки приемат различни национални
решения относно разрешения за търговия, и второ, преди вземането на решение относно
предоставяне, промяна, спиране на действието или отмяна на разрешение за търговия,
когато това изглежда необходимо, особено предвид информацията за фармакологичната
бдителност в случаи, в които Комисията счита, че са засегнати интересите на Общността.

В конкретния случай не бяха предприети действия на равнище ЕС вследствие на
заключенията на работната група за фармакологична бдителност и на факта, че по това
време държавите-членки не взеха различни решения в отговор на разискванията в работната
група.

Третият въпрос е: защо Комисията изчака толкова дълго, а именно юни 2010 г., за да вземе
категорично решение относно продажбата на това вещество? Отговор: едва през 2009 г.
една държава-членка - Франция - спря действието на разрешението за търговия на Медиатор.
Съгласно въведените през 2004 г. нови разпоредби това автоматично доведе до
преразглеждане на съотношението риск-ползи на продукта, в резултат на което Комисията
прие решение, задължаващо всички държави-членки да отменят националните разрешения
за съдържащи бенфлуорекс медицински продукти.

Във връзка с това е важно да подчертая, че с приетия на 15 декември 2010 г. нов
законодателен акт за фармакологична бдителност се въвеждат допълнителни разпоредби,
за да се гарантира приемането на сигнали от Европейската агенция по лекарствата във връзка
с проблеми с безопасността на продукти, за които е издадено национално разрешение, и се
създават нови процедури на равнище на ЕС за оценяване на сигналите за безопасност на
такива продукти, водещи до хармонизирани действия от страна на държавите-членки.

Четвъртият и последен въпрос е: възнамерява ли Комисията да поиска от Европейската
агенция по лекарствата да изготви цялостни проучвания на използването на това лекарство
през последните двадесет години? Отговор: до момента Комисията не е поискала от
Европейската агенция по лекарствата да изготви цялостни проучвания на използването на
това лекарство през последните двадесет години. Данните и документацията, посочени в
доклада на Франция, ясно показват, че използването на медицинския продукт във Франция
превишава многократно това в други държави.

Председател. -   Искам само да разясня как ще процедирам тази вечер с уточняващите
въпроси. Ще събера всички уточняващи въпроси – не забравяйте, че имате 30 секунди на
уточняващ въпрос – и след това ще помоля членовете на Комисията да отговорят на всички
уточняващи въпроси заедно.

Gilles Pargneaux (S&D).   – (FR) Г-жо председател, бих искал да повдигна още един въпрос
във връзка с коментарите и отговорите на члена на Комисията, г-н Дали, на когото искам
да благодаря за разясненията. Както отбелязахте, г-н член на Комисията, през 2003 г. и
2005 г. Сервие е поискал продуктът да бъде изтеглен от продажба в тези две страни. Казахте
освен това, че през 1998 г. и 1999 г. работната група нито е разрешила, нито е предложила
изтеглянето на продукта. Знаем обаче, че през 1997 г. медицинският продукт е бил изтеглен
в Съединените щати.
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Поради това, естествено е очевидно, и това е уточняващият ми въпрос, че в толкова голям
пазар, какъвто е Европейският съюз с 500 млн. европейски граждани, се нуждаем от повече
бдителност? По-специално се нуждаем от допълнителни сигнали, които ще предизвикат
действие в цяла Европа с ясни правомощия за Европейската комисия и Европейската агенция
по лекарствата. По този начин ще се избегне повторение на ситуациите, които настъпиха в
някои държави-членки, като примерът, който току-що дадохте със случилото се във Франция.

Marc Tarabella (S&D).   – (FR) Г-жо председател, г-н член на Комисията, нека да разширим
обхвата на разискването, тъй като продуктът Медиатор е само видимата част на айсберга и
поражда редица други въпроси.

Например защо медицински продукт, който се счита за потенциално опасен и дори
смъртоносен и е бил изтеглен от пазара в някои държави-членки, продължава да се предлага
свободно в Европейския съюз?

Не трябва ли сериозно да обсъдим ролята и ефективността на Европейската агенция по
лекарствата, при положение че заключенията й не са задължителни за държавите-членки?

Джон Дали,    член на Комисията.  –  (EN) Всъщност, процедурите, които бяха в сила в
момента на историческите събития, на които се спрях в отговора ми, бяха такива, каквито
посочих: съществуваше ясно разделение между държавите-членки и европейския орган –
разделение, което все още съществува и ревниво се пази от държавите-членки. Ето защо на
практика с времето считаме, че трябва да укрепим процесите и процедурите за
фармакологична бдителност.

Трябва да кажа, че през 2004 г. беше постигнат напредък в преразглеждането на процедурите
и процесите за фармакологична бдителност, които вече имаме, а също и в последното
споразумение за фармакологична бдителност. Сега имаме много „спирачки“ и освен това
сега е възможно да се предприемат други действия на европейско равнище, също така да се
гарантира, че се съобщава за всичко, което е изтеглено от пазара, и че може да се предприемат
действия във връзка с това. Ситуацията не беше така преди.

Така че това е положението днес. Дадох указания на моите служби сега да проведат стрес
тест, включително за въведените след последното ни споразумение нови процеси и процедури
на фармакологична бдителност. Те разглеждат Медиатор като казус, за да следят дали
подобен на Медиатор случай може да възникне при последните процеси на фармакологична
бдителност. Ако установим празнини, пречки или области, в които няма да бъдат предприети
действия в тези случаи, ще дойдем отново при вас и ще се опитаме да поправим положението.

Председател. –    Въпрос № 19, зададен от Ivo Belet (H-000027/11)

Относно: Продажба на абонаменти за iPad от "Apple"

Производителя на iPad „Apple“ изисква издателите на вестници и списания да предлагат
своите продукти (самостоятелни продажби и абонаменти) единствено чрез магазина на
„Apple“ в интернет „iTunes“, за да може да контролира условията на продажба. Това означава,
че ползващите iPad вече не могат да поръчват вестници и списания за iPad на страницата
на съответните издатели.

Счита ли Комисията подобни действия за съвместими със законодателството на ЕС и
принципи като оперативна съвместимост и отворен интернет?

Може ли това да се счете за случай на злоупотреба с господстващо положение и следователно
нарушение на членове 101 и 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз?
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Какви действия ще предприеме Комисията в тази връзка?

Андрис Пиебалгс,    член на Комисията.  –  (EN) Днес „Apple“ съобщи, че ще предлага
онлайн абонаменти за вестници и списания за iPad устройства единствено чрез продаваните
в онлайн магазина му приложения (Apps). Издателите все още ще могат да предлагат онлайн
абонаменти чрез уебсайтовете си или по друг начин, но няма вече да могат да обработват
абонамента чрез App на iPhone, като използват „Apple“ като посредник.

Въпросът дали поведението на „Apple“ представлява нарушение на правилата за конкуренция
на ЕС зависи от съвкупност от фактически, правни и икономически елементи. Това изисква,
наред с другото, „Apple“ да има господстващо положение на съответния пазар. Границите
на такъв съответен пазар не са ясни, тъй като секторът е все още нов и се развива, а освен
това съществуват редица сравними платформи и устройства, осигуряващи сходни функции,
някои от които се поддържат от онлайн магазини за приложения предвид факта, че търсенето
от потребителите на електронни и/или печатни списания е неясно и се променя.

След като пазарът бъде правилно определен, следва да се направи оценка на господстващото
положение. Съдът на Европейския съюз го определя като състояние на икономическа мощ
на предприятието, което му позволява да препятства поддържането на ефективна
конкуренция на въпросния пазар, като му дава възможност в значителна степен да действа
независимо спрямо своите конкуренти, своите клиенти и накрая спрямо потребителите.

Комисията отбелязва по-специално, че съществуват алтернативни платформи за приложения
и че редица компании неотдавна са пуснали на пазара или се очаква скоро да пуснат на
пазара много устройства, които са сходни по функционалност с iPad. Комисията следи
развитието в търговските политики на „Apple“ и е в тясна връзка с националните органи за
защита на конкуренцията.

Ivo Belet (PPE).   – (NL) Г-жо председател, наистина „Apple“ съобщи днес след обед, че
иска да предложи нов модел на абонатите си, но е ясно, че иска да се възползва от
положението си на пазара, независимо дали е господстващо, или не, като целта е да сложи
ръка на клиентската информация, която е на разположение на издателите. В дългосрочен
план това би могло да се отрази особено пагубно на издателите в Европа, както и на медийния
плурализъм.

Поради това бих искал да Ви попитам дали сте готови да предприемете действия, независимо
дали има господстващо положение, или не, и кога ще поемете инициативата за това, ако
въобще го направите. С други думи, можете ли да обясните какъв график имате предвид за
този случай? Дали поемането на инициатива е въпрос на седмици или на месеци?

Janusz Władysław Zemke (S&D).   – (PL) Г-жо председател, г-н член на Комисията,
искам да Ви благодаря за отговора, но според мен не споменахте един въпрос от основно
значение, а именно, дали можем да си представим въобще на какъв дял от пазара може
новият продукт на „Apple“ да има господстващо положение. Вие отговорихте доста общо,
като казахте, че въпросът само се разглежда понастоящем. Въпреки това считам, че трябва
да знаем дали съществува на практика действителна опасност „Apple“ да придобие
господстващо положение на европейския пазар.

Андрис Пиебалгс,    член на Комисията.  –  (EN) Остава да видим дали „Apple“ ще заеме
господстващо положение на пазара, тъй като пазарът се развива. Трябва да преценим какъв
е пазарът и какво означава господстващо положение на този пазар. Що се отнася до мащаба
на пазара, на този етап той е малък и е твърде рано да се говори за действия от страна на
Комисията.
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Ако има много конкурентни предложения и подходът на „Apple“ не представлява
господстващо положение, тогава няма да се налага Комисията да предприема действия.
Както казах, Комисията наблюдава ситуацията съгласно правилата на правото на ЕС в
областта на конкуренцията и ако е необходимо да бъдат предприети действия, те ще бъдат
предприети, независимо дали моментът е подходящ, когато стигнем до заключението, че
трябва да се предприемат действия. Така че можете да бъдете спокоен, че ако е необходимо,
ще бъдат предприети действия.

Председател. –    Въпрос № 20, зададен от Laima Liucija Andrikiene (H-000053/11)

Относно: Защита на инвестициите в контекста на преговорите между ЕС и Русия относно
новото споразумение за партньорство и сътрудничество

Поставя ли Комисията за обсъждане въпроси, отнасящи се до защита на инвестициите,
особено в сектора на енергетиката, в своите преговори с Руската федерация относно новото
споразумение за партньорство и сътрудничество? Като се имат предвид множеството случаи,
в които европейски енергийни дружества бяха изтласкани от руския пазар без да получат
възможност да потърсят безпристрастна и справедлива съдебна защита, възнамерява ли
Комисията да включи в новото споразумение за сътрудничество механизъм за уреждане на
спорове на равнище инвеститор-държава или допълнителни икономически договорености
с Руската федерация?

Каква е позицията на Комисията по отношение на Договора за Енергийната харта? Има ли
Комисията все още надежда, че руското правителство отново би подписало и в крайна
сметка ратифицирало Договора за Енергийната харта? Ще бъдат ли включени в новото
споразумение за партньорство сходни разпоредби, по отношение на защитата на
инвестициите в сектора на енергетиката?

Андрис Пиебалгс,    член на Комисията.  –  (EN) Г-жо председател, с чуждестранни
инвестиции, възлизащи общо на 92 млрд. евро към края на 2008 г., Европейският съюз е
най-големият чужд инвеститор в Руската федерация с голяма преднина пред останалите.

По отношение на енергийния сектор ЕС има твърдо намерение да гарантира, че залегналите
в Договора за Енергийната харта ключови принципи ще бъдат включени в провеждащите
се преговори между Европейския съюз и Руската федерация по новото споразумение. В
разпоредбите следва да бъде предвидена защита на инвестициите в енергийния сектор, и
по-специално стабилен механизъм за уреждане на спорове.

Този подход няма да засегне общата оценка на ЕС, че Договорът за Енергийната харта
продължава да бъде полезен многостранен инструмент за управление на международните
отношения в областта на енергетиката. Това, което го отличава, е, че установява правно
обвързващи правила за защита на инвестициите и съдържа разпоредби за уреждане на
спорове в енергийния сектор.

Европейският съюз счита, че подновеният ангажимент на Русия в процеса на Енергийната
харта, както беше заявен на последната среща на високо равнище между ЕС и Русия, е много
важен и ще следва конструктивен и отворен подход в това отношение. Във връзка с това ЕС
приветства интереса на Русия към правно обвързваща енергийна рамка предвид
неотдавнашното й предложение за проект на конвенция относно международната енергийна
сигурност. Модернизирането на процеса на Енергийната харта може да бъде подходяща
основа за многостранни преговори по предложението.
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Laima Liucija Andrikienė (PPE).   – (EN) Имам уточняващ въпрос. В момента в Европейския
парламент работим по бъдещата европейска инвестиционна политика. Когато стане дума
за Русия, често слушаме за разрастването на дейността на руските дружества на европейския
пазар, особено в енергийния сектор, докато в същото време европейските инвеститори са
изправени пред големи трудности, когато искат да инвестират в Русия, особено в сектори,
които Русия счита за стратегически, като енергийния сектор. Как Комисията ще гарантира,
че принципът на реципрочност в инвестиционните взаимоотношения се отстоява в новото
споразумение за партньорство?

Андрис Пиебалгс,    член на Комисията.  –  (EN) След една седмица имаме среща с руското
правителство, като със сигурност ще бъде обсъдена инвестиционната политика, тъй като и
двете страни имат разногласия. Русия също твърди, че някои от инвестициите й не се ценят
много в Европейския съюз, и поради това в момента се водят преговори.

Същевременно мога категорично да заявя, че през последната година отношенията по доста
трудни въпроси започнаха да се подобряват: руската страна показа по-голяма откритост да
обсъжда подробно и задълбочено различни въпроси. Независимо от това считам, че
отношенията следва да се основават на споразумението и че новите споразумения, за които
споменах, че ще последват Споразумението за партньорство и сътрудничество (СПС), следва
да съдържат много строги клаузи за защита на инвестициите. Това е единственият начин,
по който можем на практика да избегнем ситуации, при които едната страна обвинява
другата, че не играе по правилата.

Настоящата политическа динамика дава голяма надежда, че можем да сключим това
споразумение и да включим относително строги разпоредби в него. Съвсем ясно е, че през
миналата година се откроиха някои основни положителни тенденции в нашите отношения.

Председател. –    Въпрос № 21, зададен от Anne E. Jensen (H-000058/11)

Относно: Подкрепа на ЕС на Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария

В бюджета за 2011 г. са заделени значителни средства за Глобалния фонд за борба срещу
СПИН, туберкулоза и малария (65 000 000 евро бюджетни кредити за поети задължения
и 47 608 950 евро бюджетни кредити за плащания).

Неотдавнашни доклади показаха значителни недостатъци в рамките на фонда; и поради
проблеми с корупция и подкупи, в които фондът е замесен, някои държави-членки
преустановиха плащанията си към него.

По какъв начин ще гарантира Комисията, че средствата, разпределени за фонда, не се
използват за даване на подкупи и създаване на корупция?

Какво е предприела Комисията, за да е сигурна, че фондът все още отговаря на правилата за
предоставяне на финансиране от ЕС?

Разглеждала ли е Комисията възможността за преустановяване на финансирането на фонда?

Андрис Пиебалгс,    член на Комисията.  –  (EN) Това е много актуален въпрос по проблем,
който Комисията приема изключително сериозно и поради това го следи внимателно и с
голяма загриженост. Комисията е ревностен поддръжник на Глобалния фонд за борба срещу
СПИН, туберкулоза и малария. Фондът работи успешно и твърдото ми намерение е да работя
с Фонда, за да решим във възможно най-кратък срок този проблем с цел Комисията да
продължи да бъде един от участниците с най-голяма вноска във Фонда.
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Важно е да се подчертае, че посочените проблеми не са породени от самия Фонд, а от хората,
наети за изпълнението на програмите в определени страни. Това са страни, в които винаги
трябва много да се внимава за избягването на такива проблеми. Широко известен е фактът,
че Службата на генералния инспектор (СГИ) на Глобалния фонд провежда разследвания
във връзка с използването на 4,8 млн. щатски долара в 33 страни. Разследванията се
извършват системно или след получаване на информация за потенциално присвояване на
средства. Неговото разследване вече завърши. В съответствие с общоприетата практика СГИ
изготви доклад и го публикува на уебсайта на Глобалния фонд.

Тази практика се оказа ефективна и прозрачна при осъществяването на заявената от
Глобалния фонд политика на нулева толерантност на корупцията. От наша страна Комисията
поръча независим одит в пет направления на Глобалния фонд съгласно изискванията на
финансовите регламенти за всички организации, които ползват финансова подкрепа от ЕС.
В предадения през ноември 2010 г. одитен доклад се съдържа цялостното заключение на
одиторите, че условията за вътрешен контрол на Глобалния фонд са в съответствие с
принципа на разделение на отговорностите и управлението на контрола на страната и
регионалната финансова отчетност. Така че стандартните механизми и контрол са въведени,
за да се гарантира правилното използване на получените от донори средства.

Въпреки това, в допълнение към съществуващата стратегия за управление на риска одиторите
направиха редица предложения за подобряване управлението на средствата. Вследствие на
доклада моите служби обсъждат понастоящем необходимите промени, които имат за цел
да подобрят и ускорят одобрената на 4 януари програма за реформи на Глобалния фонд. В
момента подготвяме втора одитна мисия, включваща посещения на страните, за да се
проверят последващите действия във връзка с институционалната оценка. С писмо от
27 януари 2011 г. и посредством телеконференция на 2 февруари се свързах с изпълнителния
директор на Глобалния фонд г-н Казачкин, за да подчертая спешната необходимост от
допълнителни реформи за по-нататъшно укрепване на процесите и операциите на Фонда
по места.

Междувременно, на свиканото на 2 февруари заседание на Управителния съвет Секретариатът
на Глобалния фонд предложи чрез механизма за надзор на Глобалния фонд да се извърши
външен преглед. Това беше приветствано от членовете на Управителния съвет. Така че в
отговор на въпроса Ви дали Комисията е обсъдила спирането на финансирането от ЕС за
Глобалния фонд, бих искал да Ви информирам, че Комисията е уведомила изпълнителния
директор и Управителния съвет на Глобалния фонд, че се спират вноските на ЕС.
Същевременно считам, че Европейският съюз, и по-специално Комисията, трябва да
поддържат общата си ангажираност към целите, процеса на реформи и стратегията за
адаптиране към местните и здравните системи на Глобалния фонд.

Във връзка с това Комисията е в процес на определяне на ясни критерии, които да се
приложат преди подновяването на вноските към Глобалния фонд. Мерките за гарантиране
на предотвратяването и разкриването на злоупотреби няма да засегнат предоставянето на
животоспасяващо лечение на пациентите, но в същото време разберете, че спешно се нуждаем
от въвеждането на нови механизми за засилен контрол, тъй като с течение на времето
задържането на плащанията за неопределен период не е най-добрият вариант. Нуждаем се
от механизми за допълнителен засилен контрол, които ще намалят риска от присвояване
на средства, и едва тогава ще можем да подновим плащанията. Комисията, както казах, ще
остане ревностен поддръжник, тъй като Фондът е постигнал фантастични резултати и трябва
да се борим със злоупотребите ефикасно.
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Anne E. Jensen (ALDE).   – (DA) Г-жо председател, бих искала да благодаря на члена на
Комисията за подкрепата му за Фонда, но и за това, че предприема решителни действия за
решаване на случилото се и че се отнася към въпроса толкова сериозно. Въпросът ми към
члена на Комисията по-конкретно е какъв график предвижда той по отношение на
замразяването на вноските във Фонда? Кога очаква да се намери решение на проблемите?
Съгласно Фонда някои от лицата, отговорни за присвояване на средства, са арестувани.
Предприети са действия. Кога според него парите отново ще бъдат отпуснати?

Michael Cashman (S&D).   – (EN) Г-н член на Комисията, съгласен ли сте, че Глобалният
фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария е жизненоважен и би било престъпление
да се спре сега финансирането, тъй като това ще сложи край на тези животоспасяващи
проекти?

Освен това съгласни ли сте, че ние трябва, както отбелязахте, да засилим механизмите за
контрол, както и ангажимента ни да гарантираме, че Глобалният фонд работи за
най-нуждаещите се – застрашените от СПИН, туберкулоза и малария хора?

Злото на корупцията не трябва да се плаща от невинните, които живеят със СПИН/ХИВ и
които са застрашени от туберкулоза и малария.

Georgios Papanikolaou (PPE).   – (EL) Г-жо председател, аз също Ви благодаря, г-н член
на Комисията, за отговора. Съгласно публикуваните статистически данни Европейският
съюз е предоставил целеви средства в размер на 972,5 млн. евро за Глобалния фонд за борба
срещу СПИН, туберкулоза и малария за периода 2002-2010 г. Това представлява около
50% от общия размер на всички средства на Фонда.

Въпросът ми е следният: освен това, което ни казахте за установените проблеми, изготвила
ли е Комисията доклад за оценка или провела ли е разследване дали всички тези пари са
били насочени към предвидената цел?

Андрис Пиебалгс,    член на Комисията.  –  (EN) Този въпрос има две страни. От една
страна, признавам, че Фондът върши чудесна работа, като достига до нуждаещите се. Няма
съмнение в това.

Но от друга страна, това са публични средства. Публичните средства са пари на
данъкоплатците и един случай на злоупотреба може да разруши работата на стотици хиляди
хора. Ето защо трябва да намерим решение много бързо. Целта ми е до лятото да въведем
допълнителните мерки, за да подновим плащанията през есента. Считам, че това е възможно.

Определили сме областите, в които това трябва да стане: на национално равнище.
Централната служба се одитира строго и всичко е наред, когато превеждаме парите, но
когато става въпрос за изпълнение в дадена страна, има твърде много рискови елементи.
Ако бяхте видели за кои страни става въпрос и размера на конкретните бюджетни пакети
за тях, щяхте да разберете, че съответните суми биха били твърде огромни, за да се спрат
плащанията и затова трябва реформите да дадат бързи резултати.

Ако догодина се установи, че има злоупотреби, Вие ще бъдете първият, който ще ми каже,
че съм знаел за тези случаи, и ще ме попитате защо не съм предприел действия. Тогава аз
ще Ви отговоря, че съм мислел единствено за болните хора. Това няма да бъде достатъчен
отговор.

Ако решим този проблем за половин година – до лятото, няма съществено да засегнем
функционирането на Фонда, но ще се отнасяме с по-голямо доверие както към Фонда, така
и към начина, по който се изразходват парите на данъкоплатците в ЕС.
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Председател. –    Въпрос № 22, зададен от Jim Higgins (H-000013/11)

Относно: Маркировката "СЕ"

Може ли Комисията да представи постигнатия напредък по отношение на укрепването на
маркировката „СЕ“ с цел насърчаване на европейския износ на пазари като Южна Америка
и Азия, тъй като това беше един от ангажиментите, поети от члена на Комисията Tajani при
неговото назначаване?

Антонио Таяни,    заместник-председател на Комисията. – (IT) Г-жо председател, г-н
Higgins, маркировката „СЕ“ е видимата част на механизъм, който е изключително важен за
гладкото функциониране на вътрешния пазар.

В резултат на приемането на новата законодателна рамка през 2008 г. се засили надеждността
на маркировката по три начина, и по-специално: първо, засили се контролът върху системата
за сертифициране на продукт с маркировка „СЕ“; второ, беше въведен надзор на пазара,
извършван от националните органи, които трябва да проверяват декларациите за съответствие
и издаваните от независими организации сертификати, разрешаващи използването на
маркировка „СЕ“ върху продукти; и трето, изисква се от държавите-членки да засилят
митническите проверки с цел само продукти, които отговарят на изискванията на
законодателството, да могат да се предлагат на европейските и световни пазари.

Като осигурява инструменти за защита на маркировката „СЕ“, които до скоро липсваха,
ефективното прилагане на новата законодателна рамка засилва доверието в маркировката
и следователно повишава репутацията на продуктите с маркировка „СЕ“ на европейските
и следователно на международните пазари. Нещо повече – засилените проверки по
отношение на внасяните стоки ще гарантират намаляване на злоупотребите с маркировката
„СЕ“ на световния пазар. Освен това по изрично искане на Парламента Комисията успешно
проведе информационна кампания за маркировката, насочена както към икономическите
оператори, и по-специално малките и средните предприятия, така и към потребителите.

Целта на кампанията е да се помогне на заинтересованите страни, особено на малките и
средните предприятия, да разберат по-добре значението на маркировката и механизма на
функционирането й, за да могат да прилагат правилно правилата за използването на
маркировката и да се защитават по-ефективно в съда в случаи на подправяне или опасни
продукти. Това ще направи европейските продукти по-конкурентоспособни.

Споразуменията и разговорите ни с трети държави, включително Меркосур и Южна Америка
и особено Аржентина, имат за цел да насърчават регулаторния и технически модел, който
е в основата на маркировката „СЕ“. По време на контактите ми с тази част на света
възнамерявам да изясня тези въпроси, и разбира се, да настоявам за решения, които се
споразумяхме да приложим. През пролетта ще бъда в Южна Америка и този въпрос също
ще бъде в дневния ред на срещите ми с правителствени представители в страните, които ще
посетя: Бразилия, Аржентина и Чили.

Разбира се, потвърждавам ангажимента си да работя в тясно сътрудничество с вас, за да
гарантираме, че механизмът на маркировката „СЕ“ работи правилно и държавите-членки
спазват задълженията с цел да направим продуктите ни по-конкурентоспособни. Естествено
ще ви информирам редовно за развитието в тази област и нека ви припомня, че Комисията
ще преразгледа положението и през 2013 г. ще представи доклад пред Парламента в
съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 765/2008.
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Jim Higgins (PPE).   – (EN) Искам да благодаря на члена на Комисията за отговора. Мисля,
че концепцията е много добра. Тя е насочена към потребителя и към репутацията и
надеждността на произвежданите в ЕС продукти. Но не мога да намеря никаква информация
от Евростат например каква е цената на този символ за европейските предприятия или какъв
е процентът на европейците, които знаят значението на маркировката „СЕ“.

Второ, трябва да използваме в по-голяма степен маркировката. През април 2010 г. на панаира
в Хановер се проведе голяма кампания за популяризиране на маркировката „СЕ“, но не я
използваме достатъчно. Тя се нуждае от далеч по-съгласувани усилия, тъй като потенциалът
й е огромен.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Г-жо председател, тъй като споменахте
конкурентоспособността на Европейския съвет и аз приветствам усилията, които полагате
за развитието на индустриалната политика на Европейския съюз, бих искала да попитам
следното: какъв процент от продуктите на европейския пазар са с маркировка „СЕ“ и какъв
процент от продуктите на европейския пазар са произведени в Китай?

Антонио Таяни,    заместник-председател на Комисията. – (IT) Г-жо председател,
благодарен съм, че бяха повдигнати редица въпроси, към които е насочено и нашето
внимание, тъй като истината е, че внасяните законно или незаконно продукти от страни
извън Европейския съюз са често подправени. За съжаление обаче нито Комисията, нито
институциите на Съюза имат митнически агенции или полиция, които да проверяват вноса,
и поради това се доверяваме на извършваните от различните държави-членки проверки,
когато продукти с тази маркировка влизат в ЕС и се пускат на пазара.

След малко ще обясня подробностите, за да отговоря на уточняващия въпрос на г-н Higgins,
но трябва да подчертая, че ние започнахме информационна кампания не само с цел да
популяризираме маркировката „СЕ“, но и да гарантираме чрез проверките за подправени
стоки,че продуктите са защитени в по-голяма степен.

Предложението да се посети пристанището на Ротердам, където пристигат по-голямата част
от играчките, е моя съкровена идея. Вероятно ще отида лично, за да обърна внимание върху
факта, че Комисията поставя ударение върху проверките на продукти, внасяни от страни
извън Европейския съюз през едно от най-големите му пристанища.

Съгласен съм с твърдението, че използването на маркировката „СЕ“ трябва да се насърчава.
Сега се намираме на ранен етап от развитието на концепцията и считам, че трябва да
продължим по този път. Това е целта на информационната кампания, която стартира също
и по искане на Парламента. Постигнахме много, когато все още бях член на Парламента,
като настоявахме върху необходимостта ЕС да има маркировка, която преди всичко би
гарантирала спазване на изискванията на ЕС. Всъщност не трябва да забравяме, че
маркировката „СЕ“ не е европейска маркировка за качество, а само означава, че са спазени
определени правила на ЕС – един вид самосертифициране или сертифициране от трета
страна.

Някои от членовете на Парламента се надяват, че маркировката „СЕ“ ще бъде последвана
от маркировка за качество, и всъщност Парламентът оказа натиск върху мен по въпроса по
време на изслушването преди година, когато предложих кандидатурата си за Комисията.
Със сигурност не съм срещу идеята, но считам, че първо, трябва да популяризираме и да
повишим използването на маркировката „СЕ“ чрез информационната кампания в ЕС. Трябва
да се направи дори още повече и на следващия етап трябва да помислим за допълнителни
нови инициативи. Първо, обаче трябва да гарантираме, че маркировката „СЕ“ е станала обща
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практика за всички предприятия в ЕС, особено за малките и средните предприятия, които
вероятно се нуждаят от повече информация.

Уверявам ви, че съм решен да осигуря много по-добра информация. Много съм доволен, че
има разисквания и въпроси като тези – и благодаря на г-н Higgins за тях – тъй като те
стимулират разискванията чрез работата на Европейския парламент и на отделните му
членове и работата на членовете на Комисията и представителствата на Комисията и
Парламента в Европейския съюз.

Жизненоважно е да информираме отделните държави-членки и бизнес организациите за
значението на използването на този инструмент, тъй като е необходимо, и аз вече подчертах
това в изказването си, да се окаже натиск върху държавите-членки да проявяват строга
бдителност както на границите, така и на пазара, за да премахнат или поне да се опитат да
ограничат проблема с подправянето и незаконното използване на маркировката „СЕ“ с цел
да защитим нашите продукти и да гарантираме спазването на законите на ЕС, което защитава
преди всичко интересите на потребителите.

Председател. –    Въпрос № 23, зададен от Georgios Papanikolaou (H-000015/11)

Относно: Разнородност на бизнес средата в държавите-членки

Един от основните приоритети на стратегията "Европа 2020" е подкрепа на
предприемаческия дух чрез въвеждане на политики за развитие и подобряване на бизнес
климата, по-специално за малките и средните предприятия. Въпреки това се констатират
сериозни различия между държавите-членки по отношение на бизнес средата до такава
степен, че в много държави-членки бюрократичната тежест и високите разходи за създаване
на ново предприятие обезсърчават предприемаческия дух. Освен това икономическата криза
само задълбочава проблема и води до създаването на разнородна карта по отношение на
предприемачеството и вследствие на това по отношение на развитието в рамките на ЕС.

Комисията може ли да отговори на следните въпроси? Счита ли, че целта за развитие на
предприятията, визирана от стратегията "Европа 2020", е реалистична и може да бъде
постигната през следващите десет години във всички държави-членки при положение че
са установени гореспоменатите различия?

Възнамерява ли да препоръча на държавите-членки въвеждането на конкретни политики
и на обща рамка, целяща превъзмогването на проблемите, които обезсърчават
предприемаческия дух?

Въпрос № 24, зададен от Brian Crowley (H-000042/11)

Относно: Малки и средни предприятия

Може ли Комисията да посочи какви мерки съществуват за подпомагане на малките и
средните предприятия със седалище в Европа, които желаят да изнасят и инвестират в
развиващи се икономики като Китай?

Въпрос № 25, зададен от Marian Harkin (H-000057/11)

Относно: Предприемачество в държави, прилагащи мерки на строги икономии

Предлагани ли са някакви мерки за подкрепа на предприемачеството особено в държави,
които прилагат политика на тежки и строги икономии?

Антонио Таяни,    заместник-председател на Комисията. – (IT) Г-жо председател, ще се
опитам да бъда кратък, както когато бях член на Европейския парламент. Обсъждаме

15-02-2011Разисквания на Европейския съюз -BG260



въпроси от голям интерес, преди всичко желанието на Комисията да подкрепя
предприемачеството и да подобрява средата, в която предприятията, и по-специално малките
и средните предприятия (МСП), работят, като им помага в получаването на достъп до пазари
на трети държави. Разглеждам тези три въпроса като първостепенни.

Поради това приетият от Комисията през 2008 г. Small Business Act за Европа следва да
бъде преразгледан през следващите дни. Принципите и разпоредбите на Small Business Act
са в пълно съответствие с приоритетите на стратегията „Европа 2020“ и е сигурно, че ще
бъдат приложени на национално равнище, тъй като всички заинтересовани страни ги
подкрепят. С други думи, всички - както държавите-членки, така и бизнес организациите
- ще участват в наблюдението на постигнатите резултати.

Възнамеряваме да гарантираме, че безрезервно подкрепяните в Small Business Act принципи,
имащи за цел да насърчават предприемачеството и да премахнат практиката при
разработването на политики винаги „да се мисли за малките“, ще бъдат приложени както
на равнище на Съюза, така и на национално равнище.

Вече въведохме тест за МСП с цел да се вземе в по-голяма степен предвид процедурата,
използвана при оценката на въздействието на различните политики и задължения, които
ограничават МСП. Преразгледаният Small Business Act ще включва мерки за хармонизиране
на използването на теста и за повишаване на качеството на оценките. Освен това всички
държави-членки ще бъдат поощрявани да възприемат същия подход към процедурите,
съставляващи процеса на взема на решения на национално равнище.

Тъй като съзнаваме необходимостта от намаляване на бюрокрацията и премахване на
различията между страните, ще предприемем конкретни мерки като обслужване на едно
гише и използване на електронно правителство, за да ускорим процесите в това отношение.
Комисията също организира обмен на най-добри практики сред националните държавни
служители по конкретни теми.

За да стимулираме предприемачеството сред младежите и насърчим трансграничното
търговско сътрудничество в Европа, отново по инициатива на Парламента създадохме
програма „Еразъм“ за млади предприемачи, чиито резултати са положителни. Ето защо
нашето намерение е да дадем на проекта правно основание, за да го преобразуваме от пилотна
дейност в постоянна програма.

Планирахме също така дейности, конкретно насочени към жени предприемачи: сега имаме
мрежа, включваща 250 жени посланици от 22 европейски държави. Надявам се, че мрежата
може да се разраства. Накрая, работим по създаването на програми за наставничество за
жени предприемачи в поне 12 държави-членки на ЕС.

По отношение на съдействието на МСП за износ и инвестиции извън Съюза, в началото на
миналата година започнахме голямо публично допитване във връзка с намерението ни да
укрепим мерките за подкрепа. Резултатите от тази дейност ще ни дадат възможност да
коригираме предложените насоки за укрепване на услугите за подкрепа на МСП, като
същевременно се гарантира ефективно използване на публичните средства.

Вече придобихме голям опит в подпомагането на МСП да излязат на международните пазари.
Имам предвид проекти, които се радват на значителен успех като Центъра за подпомагане
на МСП в областта на правата върху интелектуалната собственост в Китай, Центъра за
промишлено сътрудничество между ЕС и Япония, мрежата Enterprise Europe и програми
за обучение. Освен това, въз основа на резултатите от финансирано от Парламента проучване,
подготвяме съобщение относно укрепване на подкрепата за МСП на пазари на трети държави.
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По отношение на бързо развиващите се икономики като Китай мога да потвърдя, че в рамките
на Small Business Act Комисията използва отпуснати от Парламента средства за
подготвителната работа, която ни даде възможност да създадем центрове за съдействие и
подкрепа на МСП в Китай и Индия. През ноември миналата година лично присъствах в
Пекин на откриването на Центъра за МСП на Европейския съюз в Китай.

Мога да ви кажа, че утре Комисията ще назначи нов специален пратеник за МСП,
Daniel Calleja Crespo, заместник-генерален директор на ГД „Предприятия и промишленост“,
който ще наблюдава много внимателно прилагането на Small Business Act и ще действа
като лице за контакт за МСП.

В документа на Комисията, който е в процес на приемане, се приканват всички
държави-членки и местни органи да назначат пратеник за МСП, който да контролира
прилагането на Small Business Act в регионите на Европейския съюз. Щастлив съм да Ви
кажа, че вече получих положителни отговори от редица държави-членки и няколко региона
в ЕС.

Georgios Papanikolaou (PPE).   – (EL) Г-жо председател, много Ви благодаря, за това,
което казахте, г-н член на Комисията. Да се върнем обаче малко назад, през декември 2008 г.
Съветът по конкурентоспособност призова държавите-членки да намалят времето за
регистрация на нови дружества и то да бъде най-много три дни, като разбира се, Комисията
обеща да наблюдава развитието на въпроса.

Три години по-късно и в условията на икономическа криза виждаме, че в Гърция са
необходими 15 дни за регистриране на дружество, 11 дни в Австрия, 8 дни във Финландия
и едва ден и половина в Белгия. С други думи, има огромни различия.

Въпросът ми е следният: всички сме съгласни, че предприемачеството е предпоставка за
растеж, и с оглед на това как може Комисията да премине от обикновено призоваване към
оказване на сериозен натиск върху правителствата, за да можем да хармонизираме
процедурите?

Brian Crowley (ALDE).   – (EN) Бих искал да се спра на три въпроса.

Най-напред по отношение на Центъра за подпомагане на МСП в Китай. Въпреки че идеята
е прекрасна, МСП считат, че е много трудно да намерят достъп до сектори, в които конкретно
работят. Изглежда, че Центърът е по-подходящ за големите предприятия.

Второ, идеята за обслужване на едно гише, което вече се използва вътрешно в рамките на
ЕС, може да се прилага по-успешно в страните от групата БРИК, а именно Бразилия, Русия,
Индия и Китай, за да се увеличи обемът на износа и инвестициите, които европейските
дружества могат да направят в трети държави.

Трето и последно, моделът, който се оказа най-успешен до момента, са отношенията между
ЕС и Япония. Бяха постигнати най-добри резултати в търговията и инвестициите и в двете
страни. Може би това следва да бъде стандартът, който да се спазва в бъдеще.

Marian Harkin (ALDE).   – (EN) Предполагам, че въпросът ми е малко по-труден, тъй като
се отнася до страни, които прилагат мерки на строги ограничения, като моята страна
Ирландия.

Това е крайната цел: МСП трябва да имат достъп до кредитиране, а те не го получават по
редица причини, може би защото банките искат повече обезпечения, отколкото МСП могат
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да дадат, или понякога МСП просто не желаят кредити предвид настоящия климат, когато
няма растеж.

Въпросът ми в този контекст е може ли Комисията да одобри други мерки като схеми за
гарантиране на заеми или всъщност да се разшири обхватът на механизма на ЕС за
микрофинансиране?

Антонио Таяни,    заместник-председател на Комисията. – (IT) Г-жо председател,
уважаеми колеги, наистина много съм доволен от факта, че за втори пореден ден въпросът
за малките и средните предприятия е в центъра на парламентарните разисквания. Вчера
вечерта обсъдихме Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации, а също така
и как да помогнем на малките и средните предприятия и на микропредприятията да получат
достъп до финансиране от ЕС с оглед на предстоящата Осма рамкова програма. Освен това
отбелязахме какво сме направили и какво в момента правим за тази категория предприятия.

Както посочих в изказването си и както заявих вчера вечерта, считам, че подкрепата за
малките и средните предприятия е приоритет поради редица причини. Първо, не можем
да не разглеждаме малките и средните предприятия като основно средство за възстановяване
от сегашната криза. В целия документ „Европа 2020“ поставяме отново реалната икономика
в центъра на икономическата политика. Малките и средните предприятия са жизнената
сила на реалната ни икономика и, преди всичко, като вървим напред, мисля, че МСП могат
също да имат решаваща социална роля, тъй като именно те ще създават нови работни места
в Европейския съюз, дори когато се преструктурират големи промишлени корпорации.

Поради това трябва да създадем условията, които да дадат възможност на малките и средните
предприятия да бъдат конкурентоспособни. Конкурентоспособността е друга дума за
иновация, а за да бъдат МСП новатори, трябва да им помогнем да получат достъп до
кредитиране. Благодарение на подкрепата на Европейския парламент приехме директивата
относно просрочените плащания от публичните органи и при сделки между предприятия,
която попада в обхвата на Small Business Act. Това е фантастичен резултат и се надявам,
че държавите-членки прилагат тази директива, която е задължителна за целия Европейски
съюз в срок от 24 месеца считано от октомври миналата година и може би се прилага дори
и преди изтичането на крайния срок сега. Това ще инжектира около 180 млрд. евро на
пазара в полза на малките и средните предприятия.

Това не е всичко. Учредих също така Финансов форум за МСП, както беше отбелязано в
доклада на Парламента относно политиките за МСП и Рамковата програма за
конкурентоспособност и иновации. Това е нова концепция на Комисията, която включва
обсъждане на трудностите, свързани с достъпа до кредитиране и формулирането на решения
на тези проблеми. Не случайно успяхме да убедим Лондонската стокова борса да участва
за първи път в тази инициатива. Това е и силен сигнал от Великобритания, който е
равнозначен на мощна подкрепа за малките и средните предприятия от финансовия свят.
Следователно финансовата икономика работи, за да подкрепя и да служи на реалната
икономика, което смятам, че е много силен знак. Ще предприема стъпки за продължаване
на подкрепата за работата на Финансовия форум за МСП по отношение на достъпа до
кредитиране и ще набележа също така всички актуални инициативи, включително
трансграничния рисков капитал и опита да се намалят пречките между Европейската
инвестиционна банка и националните кредитни институции, които в крайна сметка
предоставят финансирането.

Какво следва да направим, за да улесним достъпа до финансиране от ЕС? Понастоящем
работим по Осмата рамкова програма и редица победи бяха постигнати за МСП. Ще повторя
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това, което казах вчера вечерта, тъй като не зная дали уважаемите колеги, които тази вечер
са тук, бяха също тук и вчера: по отношение на Регламента относно регистрацията, оценката,
разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) намалих регистрационните такси
на 60% за МСП и 90% за микропредприятията. Също така се уверих, че правилата за
прилагането на Регламента REACH са преведени на всички езици на Европейския съюз.
Следователно МСП виждат знаци на действителна подкрепа и в тази насока. Нашето
намерение е да направим същото и за микропредприятията в строителния сектор.

Проведох редица срещи и по микрокредитирането. Този въпрос обсъдих внимателно и на
среща с представител на нова организация за микрокредитиране към италианското
правителство, която се проведе преди две седмици в Брюксел. Това изглежда добър пример.
Надявам се да съм в състояние да разпространявам информация за най-добрите практики
на различните държави-членки в този сектор, за да могат да бъдат приложени.

По отношение на различното време, необходимо за разрешение, това е действителен проблем.
Няма съмнение, че трябва да окажем натиск върху държавите-членки за намаляване на
бюрокрацията. Направено е много по отношение на европейската бюрокрация, която със
сигурност има свои тежести, но понякога бюрокрацията в държавите-членки много я
доближава. Във всеки случай, в интерес на гражданите е да се рационализират процедурите.
Когато казваме, че следва да „мислим първо за малките“, трябва да се уверим, че
държавите-членки също прилагат този тест, също както Комисията започна да прави това.
Представянето на прегледа на Small Business Act в различните европейски столици също
ще даде възможност да подтикнем държавите-членки да намалят времето, необходимо за
издаване на разрешение за създаване на МСП.

Председател. –    Въпрос № 30, зададен от Vilija Blinkeviciute (H-000019/11)

Относно: Стратегия за равни възможности в Комисията

На 17 декември 2010 г. Комисията лансира нова стратегия за равни възможности между
жените и мъжете за периода до 2014 г., в която определи следните нови цели: броя на
жените, който трябва да се достигне при средния и висшия ръководен състав, както и броя
на жените, които трябва да бъдат назначени на длъжност администратор (AD) в генералните
дирекции, отдели и служби на Комисията.

По този начин новата стратегия за равни възможности цели да осигури политика за равни
възможности между мъжете и жените, които работят в Комисията, но не обхваща другите
институции и агенции на Европейския съюз. Разработената от Комисията стратегия за равни
възможности ще има ли влияние за жените, които работят в другите институции на ЕС? Не
счита ли Комисията, че трябва да се предвиди обща стратегия за равни възможности, съгласно
която ще се гарантира равенство на възможностите и за жените и мъжете, които работят в
другите европейски институции и агенции? Равенството между жените и мъжете и равните
възможности са един от основните принципи на Европейския съюз; именно поради тази
причина този принцип трябва да се прилага повсеместно и без изключение за всички
работници от ЕС.

Марош Шефчович,    член на Комисията.  –  (EN) Много съм доволен, че получих този
въпрос, тъй като имам добри новини да ви съобщя. За първи път от 1 януари в Комисията
работят на практика повече жени, отколкото мъже. Много сме горди от този резултат, но
знаем, че не сме постигнали крайната цел. Трябва да продължим с нашата политика, като
също увеличим броя на нашите колеги жени на управленски и на неуправленски (AD)
длъжности в Комисията.
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Ето защо приехме тази стратегия, която обхваща периода от 2010 г. до 2014 г., т.е. до края
на мандата на настоящата Комисия. Наистина бихме искали да постигнем резултат, при
който жените да представляват 25% от висшия управленски състав, 30% от средния
управленски състав и 43% от неуправленския администраторски състав. През последните
15 години вече постигнахме доста много в това отношение със значителното увеличение
на броя на жените, заемащи управленски длъжности. Разбира се, бихме искали да продължим
усилията в тази насока. Съгласно метода, който ще приложим, освободените поради
пенсиониране длъжности ще се заемат от жени, които ще представляват 30% от наетите
сред висшия управленски състав и 50% от средния управленски състав и администраторите.
Това означава, че когато заемащите управленски длъжности се пенсионират, 30% или 50%
от тях ще бъдат заменени от жени.

За да отговоря на въпроса Ви, проверих положението в други институции и трябва да кажа,
че в Парламента се справяте добре. Цифрите са много впечатляващи. Не е точно такова
положението в Съвета, макар честно казано, резултатите са малко по-различни. Но мисля,
че най-добрият метод за постигане на допълнителни резултати би бил да продължим
политиката на обмен на най-добри практики и на опит с цел осъществяване на политиките
ни.

Зная, че началниците на административните отдели и генералните секретари също обсъждат
редовно този въпрос, и считам, че обменът на добри практики ще доведе до съответни
резултати във всички институции на ЕС.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D).   – (LT) Г-жо председател, г-н член на Комисията, благодаря
Ви за хубавите новини. Приветствам факта, че в Комисията има повече жени, отколкото
мъже. Въпреки това бих искала да Ви задам уточняващ въпрос. Колко време според Вас ще
е необходимо на Европейската комисия, за да достигне процент на жените на управленски
длъжности не 25%, не 42%, а 50%? Колко време мислите, че ще е необходимо? Вие казахте,
че това ще бъде постигнато едва в края на мандата Ви.

Независимо от това не отговорихте много ясно на въпроса ми. Като член на Комисията какво
е мнението Ви за стратегията за равни възможности на институциите на Европейския съюз?
Тази на всички институции на Европейския съвет? Това би бил много добър пример за
държавите-членки, както за хората, работещи както в публичния, така и в частния сектор.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Г-жо председател, бих искала малко да разширя
въпроса на колегата ми и да попитам члена на Комисията дали също има стратегия за равни
възможности. Имам предвид назначаването на лица от новите държави-членки на средни
и висши управленски длъжности в институциите на ЕС.

Марош Шефчович,    член на Комисията.  –  (EN) Много ви благодаря за уточняващите
въпроси.

Съгласен съм с Вас, че цифрите, които споменахте, може да не изглеждат толкова амбициозни,
колкото бихте искали да бъдат в бъдеще, но истината е, че откакто започнахме през 1995 г.
с политиките на равни възможности в Комисията, успяхме да увеличим пет пъти
присъствието на жени на висши ръководни длъжности. Това означава, че сега тези длъжности
се заемат от пет пъти повече жени, отколкото преди. Разбира се, трябва да гледаме крайната
цел. Съгласен съм с Вас, че тя беше твърде ниска. Освен това трябва да сравним в каква среда
в Европа работим.

Това е също част от отговора на втория въпрос, а именно, че политиките за създаване на
тези условия за жени не само в институциите в ЕС, но и в държавите-членки трябва все още
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да се подобрят. Първо, трябва да създадем подходящи условия за жени, за да могат на
практика да работят на тези длъжности, а това означава адекватни грижи за децата, адекватни
работни съоръжения, гъвкаво работно време и други условия, които действително позволяват
на жените да заемат тези високи длъжности. Разбира се, тези условия се създават постепенно.
Считам, че сме постигнали доста високи стандарти в европейските институции, и можете
да видите различните равнища на осигуряване на тези условия в държавите-членки.

Ето защо моята колега, заместник-председателят Рединг, сега предлага стратегия, която ще
се нарича „Равенство между половете в ръководството на предприятията“. В момента това
е работен документ на Службите на Комисията, който ще се обсъжда с ръководители от
бизнеса в продължение на два месеца, след което ще започнат обществените консултации.
Какви ще бъдат изводите от този процес? Трябва ли задължително да преминем през
системата на квоти? Трябва ли да изберем системата, която се прилага понастоящем в
Комисията, където се опитваме да създадем благоприятна среда и управленски стимули за
тези генерални дирекции, които на практика могат да постигнат целите, поставени по
отношение на жените? Считам, че след това ще видим съответните резултати.

Председател. -   Въпросите, на които не беше отговорено поради липса на време, ще получат
писмен отговор (вж. приложението).

Seán Kelly (PPE).   – (EN) Г-жо председател, по процедурен въпрос, искам само да направя
бележка и знам, че много колеги ще се съгласят с мен. Няма нищо общо с Вас лично, а се
отнася до начина, по който се организира „Времето за въпроси“.

Всяка вечер нито един от колегите не знае колко въпроса ще бъдат развити, колко уточняващи
въпроса ще има, колко време ще траят отговорите и дали ще имаме „Време за въпроси“ към
Комисията или към Съвета. Това е неприемливо. Срещнах баронеса Ludford. Тя беше
закъсняла с 1 час за вечеря, тъй като е очаквала въпросът й да бъде развит. Изчислих, че
въпросът ми ще бъде развит, и отказах покана за вечеря. Най-малкото на колегите трябва
да се каже предварително колко въпроса ще бъдат развити и тогава ще могат съответно да
планират времето си.

Знам, че ще получа писмен отговор, но ако аз и другите колеги искаме писмен отговор,
бихме могли да изпратим електронно съобщение за удобство от вкъщи и ще получим отговор
на електронната ни поща.

Това е, което искам. Мисля, че следва да бъде взето под внимание. Г-жо председател, това
няма нищо общо с Вас: Вие се справяте много добре. Не искам да прозвучи като неуважение
или нещо подобно към Вас.

Председател. -   Г-н Kelly, благодаря Ви за изказването. Следва да заявя като един от
заместник-председателите, който отговаря за „Времето за въпроси“, че не сме напреднали
като институция с Комисията в прилагането на договореното от нас в
междуинституционалното ни споразумение, съгласно което трябваше да се подобри „Времето
за въпроси“. Доволна съм, че тази вечер е тук членът на Комисията Шефчович и видя лично
проблемите, с които се сблъскваме. Поради това се надявам, че може да има нови действия,
чрез които да се опитаме да придвижим ситуацията към предвидената по време на
преговорите по междуинституционалното споразумение.

(Заседанието, прекъснато в 20,50 ч., се възобновява в 21,00 ч.)
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ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: LÁSZLÓ TŐKÉS
Заместник-председател

18. Положението в Албания (разискване)

Председател. -   Следващата точка е изявлението на Комисията: Положението в Албания.

Щефан Фюле,    член на Комисията.  –  (EN) Г-н председател, благодаря Ви, че ме поканихте
да се изкажа относно Албания тази вечер. Въпреки че е част от континентална Европа,
Албания беше изолирана през по-голямата част от XX в. Сега обаче Албания е отворена и
достъпна. Тя се превърна в държава с европейска перспектива.

Понастоящем Албания е в политическа криза. Събитията в Тирана от петък,
21 януари 2011 г., бяха трагични. Задълбочаващата се тежка политическа безизходица
доведе до четири ненужни жертви. Трябва да се промени тонът в Тирана. Трябва да се спре
насочената надолу опасна спирала. Трябва да се реши политическата криза. Това е съвместна
отговорност на политическите лидери в Албания.

Гражданите на Албания очакват това и с пълно право. Демократично избраните
представители трябва да действат като такива: да представляват хората и да правят
компромиси, съобразени с демократичните принципи.

Ако решението за кризата се намира в ръцете на хората вътре в страната, то ние, в качеството
си на външни лица, трябва да направим всичко възможно, за да улесним подобно решение.
Изпълнителният директор на Службата за външна дейност, г-н Мирослав Лайчак, направи
две посещения в Тирана, за да се срещне с президента, министър-председателя и лидера на
опозицията и съм доволен, че се присъедини към мен днес.

Посланията му от името на върховния представител и заместник-председател на Комисията,
г-жа Катрин Аштън, както и от мое име, бяха ясни: първо, да се прекрати насилието и да се
проведе адекватно разследване на събитията от 21 януари. Това разследване следва да се
проведе от съдебните власти, без политическа намеса.

Второ, да се преустанови отправянето на словесни обиди и скритото и явно подкопаване
на държавните институции.

Трето, да се възстанови нормалният политически диалог: да се признае съвместната
отговорност, която носите за осигуряване на по-добро бъдеще за Албания. В близко бъдеще
това означава съвместна гаранция за провеждане на свободни, честни и прозрачни местни
избори.

Четвърто, започнете изпълнение на 12 приоритети, изложени в становището на Комисията
от 2010 г. Правителството и опозицията трябва да го направят заедно.

Реакциите на политическите лидери и обществеността във връзка с посещението на
г-н Мирослав Лайчак бяха съответно насърчителни и положителни. Съществува известен
импулс, който може и следва да бъде използван, за да може кризата да се превърне във
възможност.

Двамата албански лидери приветстват вниманието, което им се засвидетелства, но попаднаха
в собствената си вътрешна задънена улица, а добрата воля и помощта на Европейския съюз
не могат да заменят диалога между лидерите.
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Можем да подпомогнем преодоляването на различията чрез активното ни участие. Не бихме
могли обаче да го направим преди и двете страни да са дали сигнал за истинска воля да
поставят европейското бъдеще на Албания над партийната политика и личното недоверие.

Не съществува възможност за подбиране. Албания трябва да изпълни всички критерии от
Копенхаген, включително установяване на интерактивен политически диалог и
функциониращ парламент – или нищо.

В момента пред Албания стоят: перспектива за ЕС в съответствие със заключенията на Съвета
и въз основа на критериите от Копенхаген, ясно определените в становището на Комисията
от 2010 г. 12 приоритети, чието ефективно изпълнение следва да даде възможност на
Албания да започне преговори за присъединяване към Европейския съюз. Тези 12 приоритети
включват, наред с другото, подобряване на функционирането на демократичните институции
и политическия диалог, зачитане на принципите на правовата държава и реформа в съдебната
власт, борбата с организираната престъпност и защита на правата на човека.

Тези 12 приоритети и критериите от Копенхаген не са само упражнения за политици. Те
по-скоро създават ясни, измеримите ползи за гражданите. Албанските политици трябва
незабавно да поставят интересите на гражданите на Албания на първо място.

Нека превърнем тези приоритети в европейска рамка, която да се заеме с настоящите
политически предизвикателства в Албания. Поради тази причина седмица преди протестите
от месец януари изпратих писмо до министър-председателя, г-н Бериша, в което представих
пътна карта, опираща се на тези 12 приоритети, за да се окаже помощ на Албания за излизане
от настоящата безизходица. Всички сме свидетели на последвалите трагични събития.

Не е прекалено късно. Ако получим недвусмислени сигнали, че съществува взаимна воля
за използване на тази европейска рамка за постепенно преодоляване на политическата
безизходица и неотдавнашната криза, тогава ще реагираме положително.

Европейският парламент трябва да изиграе важна роля. Вие, в качеството си на политици,
бихте могли да отправите ясно послание към други политици. Ясно, общо послание от тази
зала и целия Европейски съюз за готовността за ангажиране, което би накарало всички в
Албания да се замислят кой е най-добрият начин за действие.

Позволете ми да използвам възможността да призова министър-председателя на Албания,
г-н Бериша, да създаде реална приобщаваща политическа среда в Албания. Другите
политически сили и организации на гражданското общество биха имали полза от
европейската интеграция.

Позволете ми да призова лидера на социалистическата партия, г-н Рама, да гарантира, че
партията му представлява конструктивна опозиция – която се радва на ползите, но и поема
отговорност за тази приобщаваща политическа среда, на която бихме желали да станем
свидетели в Албания.

Michael Gahler,    от името на групата PPE. – (DE) Г-н председател, г-н Фюле, госпожи
и господа, първо, бих искал да Ви благодаря за ясното изявление. Мисля, че беше прието
добре. Считам, че напредъкът в областта на демокрацията и правовата държава е съществено
изискване за започване на процеса на присъединяване на Албания към ЕС. Това включва
функциониращи демократични институции, които се използват целесъобразно. Парламентът
е мястото, където следва да се провеждат демократични разисквания. Ето защо гражданите
са избрали членовете на парламента. Този форум не може да бъде заменен от събития на
улиците и, по-конкретно, по начина, по който г-н Рама се опита да направи на 21 януари.

15-02-2011Разисквания на Европейския съюз -BG268



Призовавам социалистическата партия да вземе активно участие в парламентарния процес
и да предложи политически алтернативи в парламента. Време е да се сложи край на
съмненията, свързани с изборните резултати. Социалистическата партия следва да поеме
отговорност за ролята си на парламентарна опозиция. Тя следва да се възползва от
възможността да направи конкретни предложения относно бъдещето, включително в
парламентарната разследваща комисия. Организацията за сигурност и сътрудничество в
Европа (ОССЕ) и Службата за демократични институции и права на човека на ОССЕ изготвиха
препоръки за подобряване на основните условия за провеждане на избори. Освен това е
важно социалистите да вземат участие и в тази област. Чух, че г-н Рама се е съгласил, по
време на престоя си в Страсбург, да вземе участие в местните избори на 8 май. Приветствам
решението му. Надявам, се че уверението му не включва каквито и да е условия или „вратички
в закона“. Г-н Рама очевидно се вслушва в добрия съвет, който е получил от колегите си от
социалистическата партия и на заседанията с други групи.

Мога да го уверя, че много хора от групата ни, действат активно от наше име в Албания и
подкрепят приобщаващия подход, който г-н Фюле спомена. Това ни позволи съвместно да
допринесем за гарантиране на положително бъдеще за Албания.

Adrian Severin,    от името на групата S&D. – (EN) Г-н председател, със сигурност бихме
могли да наречем безизходица настоящото политическо положение в Албания. Понякога
е по-спокойно, друг път – бурно, тази криза няма край.

Миналата година този Парламент прие резолюция, призоваваща всички
вътрешнополитически участници да намерят чрез преговори политическо решение на
кризата и да постигнат минимален национален консенсус. Резолюцията беше пренебрегната
от политическите сили и особено от правителството. По същия начин в момента се
пренебрегват препоръките на Комисията и на Съвета.

Недопустимо е упражняването на правото на провеждане на митинги и протести в проядена
от корупция страна да се смята за държавен преврат.

Недопустимо е благонадеждността на държавните институции – президентство, прокуратура
и други – да се подкопава от изявления на държавния ръководител.

Недопустимо е онези, които стрелят по протестиращи граждани, да бъдат наричани герои
на нацията и да им се обещава помилване.

Скоро ще се проведат следващи местни избори. При настоящите обстоятелства, те ще
представляват политически тест за всички политически заинтересовани страни. Призоваваме
члена на Комисията, г-н Фюле, и изпълнителния директор, г-н Лайчак, да направят всичко
възможно, за да осигурят международно съдействие и международно наблюдение на
изборите по начин, който да гарантира, че ще са свободни и честни или поне да имаме
възможност да оценим доколко свободни и честни са.

Подкрепяме подхода на Комисията, и по-специално този на члена на Комисията, г-н Фюле.
Подкрепяме действията на г-н Лайчак. Трябва да поискаме от всички политически сили да
работят за прекратяване на кризата, тъй като алтернативата е изолацията на Албания и
застрашаване на европейската й перспектива

Marietje Schaake,    от името на групата ALDE. – (EN) Г-н председател, денят ми беше
интересен, тъй като става въпрос за Албания. Разговарях с представители на двете основни
политически партии там. Помолих ги да споделят идеите си за това как държавата би могла
да постигне напредък и как да се излезе от политическата безизходица, за да се съсредоточат
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върху проблеми, засягащи всички граждани: борбата с организираната престъпност,
премахване на корупцията, създаване на работни места и възможности за младото поколение.

Никой от тях не успя да ми отговори. Играта на обвинения изглежда беше по-важна. Струва
ми се, че политическото ръководство в Албания е по-обезпокоено за себе си, отколкото за
гражданите си. Не е необходимо да ви казвам колко трудно е да убедим избирателите си да
ни подкрепят, когато повдигнем въпроса за разширяването на ЕС. Въпреки съпротивата,
групата на Алианса на либералите и демократите за Европа би искала Западните Балкани
да станат част от територията на Европейския съюз.

Считаме, че ЕС е общност на ценности, която е загърбила разделението в миналото и е
избрала единно бъдеще. Трябва да призовем албанските органи да направят същото и да не
се погубват в сенките на миналото, а да направят крачка напред, към светлината на бъдещето.
И нека не забравят, че тяхната отговорност е преди всичко да осигурят благоденствие на
гражданите и да не ги лишават от европейско бъдеще, тъй като е повече от ясно, че
политическата криза затруднява постигането на какъвто и да e напредък.

През месец май ще се проведат нови местни избори и в момента тече подготовката за тях.
Те следва да бъдат подкрепени от всички политически партии. Приветствам предложението
за активно участие на ЕС в гарантирането на свободни и честни избори. Демокрацията е
дълъг процес и е повече от опростената идея „един човек, един глас“. Тя изисква наличието
на демократични институции, зачитане на принципите на правовата държава, а силата й се
определя от зачитане на малцинствата. Демокрацията не означава „победителят печели
всичко“.

Присъединяването към ЕС е дълго пътуване, което изисква усилена работа и споделена
отговорност, а целите на реформите, които Албания провежда, ще бъдат най-добре
постигнати чрез сътрудничество и неизменен ангажимент към процеса в рамките на ЕС.

Marije Cornelissen,    от името на групата Verts/ALE. – (NL) Г-н председател, кризата в
Албания не е нищо ново. Кризата не започна нито през януари с проявата на насилие спрямо
протестиращите, нито през 2009 г., когато социалистическата партия бойкотира парламента
след изборите и когато започна гладна стачка.

Тази криза е криза на политическа култура. Бойкоти, гладни стачки, демонстрации – всички
те са обичайни методи на работа за албанската политика. Такива са и корупцията,
манипулирането на медиите и политическите назначения. Това е свят, далеч от вида
политика, която бихме искали да се провежда в държава, по пътя й към присъединяване.

Силно се надявам, в крайна сметка, гражданите на Албания да имат отговорно правителство
и отговорен парламент с политици, които ще поставят благоденствието на гражданите си
над собствения си престиж и интереси. И двете страни трябва да започнат да действат, за
да достигнат до този етап. Правителството носи конкретна отговорност. Правителствата
държат монопол върху прилагането на насилие и носят допълнителна отговорност да стоят
над партийната политика, за да вършат онова, което е правилно за хората.

Следва да очакваме, че това правителство ще направи всичко възможно, за да предотврати
повторение на събитията от януари. Следва да очакваме правителството да окаже пълно
сътрудничи със започването на независимо разследване на случилото се през януари, да
прекрати корупцията в собствените си редици и да се даде възможност за провеждане на
парламентарно разискване. Опозицията също носи отговорност. Тя също трябва да направи
всичко възможно, за да предотврати повторение на насилието от месец януари, като
максимално сътрудничи чрез провеждане на редовни и честни избори през месец май и
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чрез участие в съдържателни парламентарни дебати, например за изключително високите
нива на безработица в Албания.

Как обаче двете страни се раздалечиха толкова много една от друга? Силно се надявах през
ноември, когато членът на Комисията, г-н Фюле, се обърна към Албания със следното
условие: няма да има напредък, докато не решите това. В момента, в който това се случи,
Албания ще получи статут на страна кандидатка. За съжаление това не доведе до никакви
промени. Надявам се сега г-н Лайчак да успее там, където други се провалиха, а именно в
събирането на двете страни около масата за преговори и в постигане на пробив. Надявам
се, но не съм уверена, че това е възможно без да се налага да прилагаме твърда политика.

Считам, че следва да разгледаме възможността за налагане на санкции. Трябва да е ясно, че
евентуален провал на преговорните усилия няма да бъде без последици. Санкциите обаче
трябва да засегнат политическите лидери, а не гражданите. Това означава, че не трябва по
какъвто и да начин да изменяме визовия режим, въведен за Албания, каквото предложение
дочух в коридорите. Всъщност така наистина бихме нанесли вреда на гражданите. Бих
искала да получа уверение от члена на Комисията, че няма да се злоупотреби с
либерализацията на визовия режим по време на този политически процес.

Идея, която можем да обсъдим, обаче е да отнемем контрола над средствата по ИПП от
Албания и да го върнем в ръцете на ЕС. Това би позволило всички основни инвестиции в
страната да се осъществят, но правителството, в по-голяма или в по-малка степен, ще бъде
под опека. Според мен това би било санкция, която ще засегне политиците, но не и хората.
Искрено се надявам, че всичко това няма да бъде необходимо, тъй като и двете страни ще
изразят воля за постигане на компромис и че г-н Лайчак ще успее, в интерес на гражданите
на Албания.

Charles Tannock,    от името на групата ECR. – (EN) Г-н председател, ако Албания иска
да отбележи напредък към постигане на целта си, а именно присъединяване към ЕС,
политическите й лидери трябва да се ангажират по по-конструктивен, демократичен и зрял
начин. Проявеното миналия месец насилие напомня за присъщата нестабилност на
политиката в Албания.

Питам се също така дали Съветът и Комисията са обсъдили да преразгледат миналогодишното
си решение за безвизово пътуване на гражданите на Албания към държавите от ЕС с оглед
на кръвопролитието, което, разбира се, може да засили икономическата емиграция към
Шенгенското пространство, ако чуждестранните преки инвестиции намалеят.

Подобно действие със сигурност би подчертало факта, че Албания продължава да изостава
значително спрямо очакванията на ЕС. Организираната престъпност и корупцията все още
процъфтяват, а съдебната система прекалено често се манипулира от политиците.
Министър-председателят, г-н Бериша, дори се намеси при ареста, разпореден от главния
прокурор, на гвардейци, простреляли протестиращи, поради, както те твърдят, надвиснала
опасност от държавен преврат. Демократичните институции са слаби, а свободата на печата
почти липсва.

Решението на социалистическата партия на г-н Еди Рама да бойкотира парламента въз
основа на предполагаема изборна измама задълбочава нестабилността в Албания. В
настоящата нестабилна политическа среда няма начин Албания дори да започне да извършва
необходимите за възвръщане на доверието на ЕС реформи. Тази нестабилност може също
да принуди НАТО да преосмисли сега собствената си политика на разширяване, като Албания
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се присъедини към Алианса преди по-малко от две години. Сега лидерите на НАТО трябва
да се запитат дали членството на Албания не беше прибързано.

Освен моите опасения за политическата нестабилност в Албания и как това ще се отрази
на стремежа на държавата към членство в ЕС, съм скептично настроен по отношение на
стратегическите приоритети на Албания. Албания е пълноправен член на Организацията
ислямска конференция, все по-силно и влиятелно лоби в ООН, защитаващо интересите на
членовете си и гласуващо като блок по въпросите за правата на човека и външната политика.
Сред членовете на ОИК са Албания и Турция, като и двете са подписали Декларацията за
правата на човека от Кайро, която определя шериата като основа за правата на човека в
мюсюлманските държави.

Албания, също като Турция, трябва да вземе решение дали да възприеме западни ценности
или да даде предимство на правото на шериата, което Европейският съд за правата на човека,
тук в Страсбург, смята за несъвместимо с европейските ценности, въпреки че до момента
според мен членството на Албания в ОИК, ако трябва да сме честни, е само формално.
Албания, в крайна сметка, е практически светска държава. Изглежда членството на Албания
в ОИК е замислено от ръководителите на държавата като начин да привлекат финансови
средства от Близкия изток, а не толкова въз основа на силни религиозни убеждения, но
разбира се, всичко това би могло да се промени в бъдеще.

Nikolaos Chountis,    от името на групата GUE/NGL. – (EL) Г-н председател, г-н член
на Комисията, надявах се, че осемнадесет месеца след последните парламентарни избори в
Албания, проблемът с политическата безизходица ще да бъде решен. Надявах се, че след
препоръките и резолюцията, приети от Европейския парламент, щяхме да отбележим, че
това, което сме казали, е било взето под внимание. Бях убеден, че надеждите на Албания
за европейска интеграция биха били достатъчно силен стимул – каквото е и желанието на
албанските граждани – да се реши не само политическия проблем, но и икономическите,
социалните и демократични проблеми. За съжаление безизходицата продължава. А що се
отнася до това кой носи по-голяма част от отговорността, считам, че не е наша работа да
съдим хората в Албания.

За съжаление обаче нещата се влошиха. Още веднъж бих искал да изразя скръбта си за
жертвите на протеста от 21 януари. Ние се противопоставяме на ескалацията на насилие,
призоваваме за прекратяване на репресиите, за зачитане на правата на човека и демокрацията
и за наказване на виновните.

Няма обаче да крия факта, че имам опасения, свързани с предстоящите местни избори през
май. Трябва просто да направим каквото можем, за да се уверим, че са налице всички
гаранции за нормалното им провеждане. Трябва да убедим всички политически сили да
участват в изборния процес и тези избори трябва да се проведат, опирайки се на
международните правила за добре проведени и демократични избори.

Считам, че помощта ни, помощта на Европейския парламент и на Европейския съюз като
цяло – и тук изразявам съгласие с г-н Фюле – трябва да бъде допълнителна, трябва да бъде
спомагателна и е ясно, че не трябва да бъде повлияна от принадлежност към дадена партия
и политически приятелства (извинете ме за израза). Ние няма да предоставим решението
на албанското общество и албанските граждани. С това трябва да се справят албанските
граждани и политическите сили в Албания. Не съм съгласен с изказаното мнение относно
отправяне на заплахи за вземане на мерки, когато повечето от мерките, за които знаем, са
мерки, насочени срещу албанските граждани. Не считам, че това ще доведе до какъвто и да
е конкретен резултат.
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Считам, че бихме могли да упражним възможно най-голям натиск чрез институциите на
ЕС, в рамките на отношенията с държава, която „чука на вратата на Европейския съюз“,
като се подчертава, че за съжаление, всички тези процеси забавят перспективите за членство.
Трябва да се подчертае, че безизходицата ще се преодолее чрез заемане на отговорна позиция
от страна на политическите лидери, с готовност за политически диалог, а не като се водят
от принципа „победителят прибира всичко“ и други подобни практики и начини на
поведение.

Считам, че ако политическите лидери в Албания настойчиво се придържат към подобна
практика и подход, безизходицата и кризата ще се влошат, поради което държавата няма
да има възможност да реши сериозните проблеми, наред с политическите проблеми, които
ще възникнат – ако вече не са възникнали – вследствие на икономическата криза, засегнала
съседните държави Италия и Гърция, като се има предвид, че парите от тези страни, до
голяма степен, подкрепят икономическото положение в Албания. Ето защо изходът от
политическата безизходица са политическата отговорност и политическия диалог, които
ще помогнат на политическите лидери да намерят бързо решение на проблемите, пред които
е изправена Албания.

Bastiaan Belder,    от името на групата EFD. – (NL) Г-н председател, посетих Албания в
качеството си на журналист неколкократно през 90-те години на XX в. Всеки път оставах
впечатлен от талантливите млади хора, които срещах там. Държава с подобни млади хора
със сигурност трябва да има бъдеще. Миналото лято вярата ми в европейските перспективи
на Албания се възвърна по време на лятно училище в южната област Вльора.

Днес сутринта си размених електронни съобщения с двама албански учени относно
разискването тази вечер. И двамата са на около 30 години, и двамата са решили да останат
в Албания: биха могли да печелят по-добре в друга страна, но са останали. Биха искали да
служат на народа си и на църквата си. Но какво биха могли да направят за политическата
безизходица в родната си държава? И в двата случая, посланието им е ясно, зов за помощ:
„Европа, не оставяйте политическите ни лидери да правят каквото си искат. Тъй като, ако
ги оставите, те ще унищожат бъдещето на нацията ни. Европа, заставете и двете партии,
социалисти и демократи, да преговарят, докато не стигнат до решение“.

Г-н член на Комисията, ще бъда първият, който ще признае, че това е по-лесно да се каже,
отколкото да се направи, но все пак това е зов за помощ. Уверен съм обаче, че ще направите
всичко възможно, за да оправдаете надеждите, които многобройни честни албански
граждани са възложили на Европа и на Вас, в качеството Ви на отговорен за това член на
Комисията. Пожелавам Ви много сила и успех в това начинание.

Като заключение бих искал да повдигна още един албански въпрос, който е също толкова
значим. Източник в Тирана ме предупреди за опасността, че тази пролет голям брой албански
момичета и жени ще пътуват до Западна Европа и ще попаднат в кръгове, занимаващи се с
проституция. Споделяте ли тези опасения, г-н член на Комисията, и с какви ресурси разполага
Европейският съюз, за да вземе превантивни мерки срещу трафика на жени и склоняването
на албански момичета към проституция?

Béla Kovács (NI).   – (HU) Г-н председател, политическият живот в Албания е в безизходица
от парламентарните избори през 2009 г. Парламентът не може да упражнява контролната
си функция над правителството, а парламентарните институции, за съжаление, не работят
ефикасно. Фактът, че социалистите обвиняват правителството в изборна измама и корупция,
като искаха оставката му и провеждането на предсрочни избори преди редовните избори
през 2013 г., както и фактът, че министър-председателят, г-н Бериша, отказва да подаде
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оставка и отправя обвинения към опозицията в опити за насилствено завземане на властта,
посочва, че преговорите с Европейския съюз много бързо ще бъдат обречени на провал.

Европейският съюз счита, че е жизненоважно страните кандидатки да положат повече
усилия в борбата с корупцията и организираната престъпност. Това е важно не само за ЕС,
но и е от полза за обществото в конкретните държави, без да споменаваме, че това би могло
да има принос за подобряване на имиджа на страните кандидатки. Поради тази причина,
намирането на решение на настоящото положение определено ще наложи възстановяването
на демократичните институции.

Eduard Kukan (PPE).   – (EN) Г-н председател, политическата криза в Албания продължава
вече прекалено дълго. Да, това не е безизходно положение, не е застой, това е продължителна
политическа криза. Засяга репутацията на държавата, гражданите и амбициите им за
европейско бъдеще.

Не трябва да позволяваме политическата криза и напрежението да продължават. Необходимо
е да отправим общо послание, че бихме желали Албания да се превърне в страна кандидатка,
но политическите лидери от двата лагера трябва да демонстрират воля за решаване на
политическите проблеми при пълно зачитане на принципите на правовата държава,
конституцията и въз основа на демократичните институции.

Отдавна се опитваме да намерим решение на положението без да сме постигнали осезаеми
резултати. Категорично осъждаме проявеното по улиците на Тирана насилие по време на
протестите от 21 януари. Събитията, отнели живота на четирима души, трябва да бъдат
надлежно разследвани.

Албания е в очакване на местните избори през май тази година. Това ще бъде още една
проверка за демокрацията в страната. Отново заявявам, че сега е времето политическите
лидери да се съсредоточат усилията си върху намиране на гаранции, че изборите няма да
доведат до допълнително напрежение и да удължат кризата.

В заключение бих искал да подчертая значението на политическите послания и предложения,
изложени в изказването на члена на Комисията, г-н Фюле, в началото на разискването.
Най-ценният принос на Парламента в това положение би бил да подкрепим с цялата си
тежест тези предложения и да изпратим съответно ясно общо послание към албанските
политически партии.

Hannes Swoboda (S&D).   – (DE) Г-н председател, първо бих искал да благодаря на
г-н Фюле за ясното изявление, което направи днес, както и за дългосрочната му ангажираност
към този въпрос. Бих искал да изкажа благодарност и на г-н Лайчак за постоянството, което
показа му през последните месеци. Свикнал е да се захваща и решава сложни проблеми.
Пожелавам и на двамата късмет. Това разискване доведе до създаване на единен блок и
съвместна подкрепа за усилията и на двамата за намиране на решение за Албания.

Признавам, че се отнасях скептично в началото на разискването. Нищо не би било по-пагубно
за развитието на Албания от отправянето на обвинения в тази зала от едната към другата
страна, които наподобяват обвиненията между двете основни политически партии,
правителството и опозицията, в Албания. Изразявам задоволство, че успяхме да се обединим
около общ подход, поне към настоящия момент. Надявам се това да остане така. И двете
страни, двете политически групи – правителството и опозицията – трябва да се ангажират
с намирането на изход от кризата.
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Изразявам съгласие с г-н Belder. Посетих Албания малко след падането на режима на
г-н Хоксха. Бях истински поразен от настроението там и ентусиазма на младите хора. Въпреки
това много съм разочарован от това, което се е случило и това, което не се е случило. Трябва
да спомена, че политическата класа в Албания не успява да изпълни желанията и идеите
на гражданите.

Разбира се все още имаме политическа ориентация и лични приятелства. Същественото за
нас сега обаче е да заявим и на двете страни, че трябва да се обединят и да положат усилия,
за да гарантират, че местните избори поне се провеждат прозрачно и открито. Също трябва
да призовем и двете страни да се подготвят за изпълнението на изискванията, изготвени от
службата за демократични институции и права на човека на ОССЕ за тези избори или чрез
законодателство или практически действия, така че за в бъдеще да се провеждат наистина
честни и прозрачни избори.

Считам и че Парламентът следва да изпрати колкото е възможно повече наблюдатели на
изборите, въпреки че това са местни избори, тъй като тези избори биха могли да поставят
начало на нов политически климат в Албания. Това е нещо, от което Албания изпитва
належаща необходимост.

Изразявам съгласие с всеки, който заявява, че ако в Албания не настъпят никакви промени,
то тя ще се окаже в изолирано положение. Ние обаче не бихме желали Албания да бъде
изолирана. Бихме желали да тръгне по пътя към Европа.

Станимир Илчев (ALDE). -   Искам да кажа още в началото, че албанското общество,
албанският народ са малко по-особени и моля да ме разберете. Те са имали по-особена
история, по-особена културна традиция и до ден днешен съхраняват някои особености
както на националния характер, така и на начина, по който възприемат политическите
процеси и ги развиват.

Затова, ако искаме да инструментализираме проблема, който коментираме, вероятно трябва
да проявим творчество, гъвкавост и фантазия. Така например, според мен е необходимо да
се контактува не само с лидерите на двата политически блока, които са в конфронтация,
но и с неформалните лидери на албанското общество.

Тук се казаха точни неща за шериата, за ислямската конференция, но трябва да помним –
албанците са толерантни и към трите основни религии в своята страна, към източното
православие, към исляма и към католицизма. Тези три общностни имат силни лидери, както
и неправителствените организации и младежта. Нека се обърнем и към тях в усилие да
съберем двата полюса.

Ulrike Lunacek (Verts/ALE).   – (DE) Г-н председател, г-н Фюле, г-н Лайчак, уважаеми
госпожи и господа, бих искала да се присъединя към изразилите благодарности към г-н Фюле
и г-н Лайчак за усилената им работа и опитите да намерят изход от проблема. Доволен съм
също така, че това разискване не прерасна в противопоставяне между политическите групи,
които са в конфликт помежду си в Албания. Би било много жалко за Парламента, ако това
се беше случило и се надявам да не се стигне до там.

Институционалната криза в Албания наистина е и криза на политическата култура. Всичко
се свежда до словесно насилие, което се превърна в насилие по улиците и завърши с четири
смъртни случаи. Изразявам съгласие с онези, които заявяват, че това трябва да се разследва.
Важно е да се установи кой носи вината. Този процес на словесно насилие, превръщащо се
в реално улично насилие, обаче е нещо, което би могло да застраши присъединяването на
Албания към Европейския съюз.
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Както г-н Фюле вече разясни, всичко се свежда до разясняване на политическите опоненти
в Албания, че тяхно задължение е да работят в интерес на албанските граждани. Пътят към
Европейския съюз означава да се намери решение за политическата криза, като се обединят
и преустановят непрекъсната игра на обвинения, в която едната страна отправя обвинения
към другата и отказва да признае възможността сама да допринесе за промяна на
положението. Ето какво е необходимо. Постоянните обвинения за това, кой е виновен за
положението и кой трябва да понесе отговорността, нямат място в европейска държава.
Надявам се, че опозиционните партии ще си вземат поука от това и ще осъзнаят, че нещата
не могат да продължават така.

Ако г-н Рама и партията му наистина вземат участие в местните избори, както заяви пред
някои от нас днес, и определи членове на избирателната комисия, приветствам това и се
надявам, че това е първата крачка към гарантиране на открития и прозрачен начин за
провеждане на тези местни избори и че резултатите, впоследствие, ще бъдат приети.

Парламентът изразява пълната си подкрепа за процеса на либерализация, който вече беше
споменат. Моето искане към г-н Фюле е следното: надявам се, че Комисията не разглежда
възможността да се откаже от либерализацията на визовия режим за албанските граждани
като възможна санкция за двете опозиционни партии. Надявам се това да не се случи.
Другият ми въпрос е относно възможностите за упражняване на по-силен натиск, ако двете
партии не постигнат споразумение. Първата възможност, както спомена г-жа Cornelissen,
е да се поеме отговорност за управлението на средствата от инструмента за
предприсъединителна помощ (ИПП), като се отнеме от правителството и се върне в ръцете
на Комисията. Другата възможност е да се замразят средствата по ИПП. Това обаче би
причинило страдание сред населението, каквото не би могло да е нашето намерение. Какви
са плановете Ви в случай, че не може да се намери никакво решение.

Един последен въпрос: в доклада на Марти до Съвета на Европа беше отправено обвинение,
че албанските тайни служби са взели участие или са оказали подкрепа за трафик на органи.
Имате ли представа дали албанските тайни служби и албанската съдебна система са готови
да сътрудничат?

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Г-н председател, в резултат на проведените през 2009 г. в
Албания избори възникна напрежение, породено от близките изборни резултати, които
загубилите политически сили характеризираха като изборна манипулация.

Албанските социалисти, водени от г-н Еди Рама, обвиняват министър-председателя, г-н Сали
Бериша, не само в изборна измама, но и го посочват като отговорен за ширещата се корупция
и за влошаващите се условия на живот на гражданите. На протестен митинг, организиран
от опозицията в албанската столица, Тирана, на 21 януари присъстваха повече от 20 000
демонстранти, искащи оставката на правителството на Сали Бериша. Но намесата на
полицията с водно оръдие, сълзотворен газ и гумени куршуми доведе до четири смъртни
случаи и повече от 150 ранени. Проявената жестокост при полицейската намеса, наред с
факта, че г-н Сали Бериша раздаде на всички членове на силите за сигурност, взели участие
в потушаването на протестите, извънредни възнаграждения, в размер на едномесечна заплата,
е явно доказателство, че албанският министър-председател купува подкрепата на силите
на сигурността и се опитва да ги спечели на своя страна и да ги изправи срещу албанските
граждани.

В нормалните, цивилизовани държави правителството обикновено се избира от гражданите,
от гласоподавателите, а не от подкупени сили на сигурността или полицията. Ако г-н Бериша
е забравил елементарния принцип на демократичното управление, тогава според мен той
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не би могъл да бъде водач на демократична държава. Госпожи и господа, не считам, че
някой от нас би желал да станем свидетели в Европа на насърчаването на правителства,
които изграждат властта си, опирайки се на изборни измами и корумпирани полицейски
служители и които се представляват от малки диктатори, които не са наясно как да предадат
властта на другиго по адекватен начин в една държава. Ето защо трябва да сме по-решителни
при защитата на демокрацията в Албания.

Doris Pack (PPE).   – (DE) Г-н председател, г-н Фюле, г-н Лайчак, госпожи и господа,
въпросът, който разискваме, не води началото си от 21 януари. Ето защо е необходимо да
се запитаме и питам и вас: Защо Комисията и други международни структури не потушиха
огъня, когато се разгоря за пръв път в средата на 2009 г.? Изборите, проведени през 2009 г.,
бяха най-успешните до този момент в Албания и се опираха на изборно законодателство,
което, учудващо, беше прието след постигане на консенсус между социалистите и
демократите. Постигането на консенсус е нещо напълно ново за Албания. Считам, че това
е от голямо значение. Избирателните комисии на социалистите, Службата за демократични
институции и права на човека на ОССЕ (СДИПЧ), наблюдателите на изборите и самите ние
счетохме, че изборите бяха правилно проведени.

Съставеното впоследствие правителство също беше нещо ново за Албания. Две силно
враждебни една към друга партии се събраха и започнаха съвместна работа. От едната страна
е демократичната партия, а от другата – по-малката социално-демократична партия. Две
опозиционни групи се събраха, за да работят и да помогнат на Албания да постигне напредък.
Тя се присъедини към НАТО и има визов режим, но, за съжаление, все още не е получила
статут на страна кандидатка.

В мига, в който правителството беше съставено обаче, опозицията взе решението, че изборите
не са проведени правилно и призоваха за отваряне на избирателните урни. Какъв тип
правителство би отворило избирателните урни? Не и правителството в моята или вашата
държава. Трябва да поставим въпроса пред конституционния съд или избирателната комисия.
Протести, подобни на онези, на които станахме свидетели, гладните стачки и отказът от
сътрудничество с Парламента за приемане на важно законодателство са просто неприемливи.
Важно е да изясним това и да се изправим срещу фактите. Невинаги е възможно всичко да
се сведе до едно единствено ниво.

Бих желала да открия кои са най-значимите и най-трудните въпроси. Обвиненията,
отправени наскоро и още в самото начало, засегнаха въпроса за отваряне на избирателните
урни. Това не е възможно, тъй като конституцията го забранява. Как биха могли да се водят
преговори по този въпрос, когато това просто не е позволено? Сега положението се влоши
и бяха убити четирима души.

Похвално е, че днес се опитвате да представите пътна карта. Може би обаче би било леко
преувеличено да се опише по този начин. Много бих желала г-н Лайчак и Вие, г-н Фюле,
да използвате пътната карта, за да изготвите маршрут за по-добро бъдеще за гражданите на
държавата.

Victor Boştinaru (S&D).   – (EN) Г-н председател, приветствам изявлението на члена на
Комисията. И аз бих желал да подчертая приноса на г-н Лайчак за процеса на търсене на
решения за преодоляване на тежкото положение.

Неотдавнашните протести в Тунис и Египет със сигурност срещнаха съпротива от страна на
местните диктатори, които най-накрая трябваше да напуснат държавата си – но без много
насилие и екзекуции като онези в Тирана, за които свидетелстват материалите в медиите.
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По отношение на твърденията на министър-председателя Бериша, че протестите не са нищо
повече от държавен преврат, предвождан от опозицията, президентът на Албания, главният
прокурор и оглавяващият тайните служби – всички назначени при управлението на
г-н Бериша – всички тези хора социалисти ли са сега или се случва нещо с г-н Бериша?

Тук бих желал да цитирам г-н Томас Кънтриман, заместник-помощник на държавния
секретар на САЩ, който публично отхвърли хипотезата, че случилото се на 24 януари е
било държавен преврат. Необходимо е да бъдем решителни и толкова ефективни като
Съединените щати и НАТО в момента в опитите си да подтикнем, да окажем съдействие и
помощ на двете страни в Албания за постигане на решение чрез преговори, но призовавам
и колегите си, които изразяват безусловна подкрепа за г-н Бериша, да престанат с
едностранния си подход. Важно е да се упражни натиск върху двете страни, така че двата
блока най-накрая да достигнат до решение.

Г-н член на Комисията, до този момент, само една от страните изразява известна готовност
да изпълни както резолюцията на Европейския парламент, така и 12 предложения, които
споменахте. Призовавам Комисията да прояви твърдост и ангажираност за постигане на
съгласие, опиращо се на резолюцията на Европейския парламент и 12 условия, които
назовахте по-рано, като имате предвид, че без пълното съгласие на двете страни процесът
на европейска интеграция на Албания може да бъде напълно блокиран.

Antonio Cancian (PPE).   – (IT) Г-н председател, бих искал да благодаря на члена на
Комисията за пътната карта за Албания, която представи тази вечер и която безрезервно
подкрепям. Напълно съм убеден, че тази страна има европейско бъдеще и ето защо следва
да получи статут на страна кандидатка.

Кръвопролитието от 21 януари върна Тирана назад с няколко години. Имах чувството, че
наблюдаваме същите сцени на протести и насилие, като тези през 90-те години на XX в.
Ето защо съм силно загрижен във връзка с неотдавнашните събития и бъдещето на страната
в краткосрочен план.

По време на последното ни посещение там през ноември 2010 г., в качеството ни на
Делегация за връзки с Югоизточна Европа, на 3 и 4 май 2010 г., в качеството ни на членове
на Парламентарната комисия по стабилизиране и асоцииране, заедно с колеги, със
собствените си очи станах свидетел на трудностите, през които преминава Албания. Не
успяхме да доведем преговорите докрай с приемането на резолюция за споразумение.
Възможно ли е да не сме успели да засегнем истинските проблеми на страната? Встрани от
чисто политическите въпроси, беше ли дори повдигнат истински болезненият социален
въпрос, свързан с безработицата? Трябва да възвърнем чувството си за отговорност, към
което така разпалено призоваваме.

По този въпрос, в търсене на поне някакво сближаване по основните правила между
мнозинството и опозицията, е необходимо да се гарантира, по всички възможни начини,
че следващият тур на изборите ще се отличава с възможно най-висока степен на прозрачност
и демократичност. Кметът, г-н Еди Рама, ще се кандидатира за изборите за област Тирана,
така че скоро ще имаме възможност да проверим и преценим политическото положение и
зачитането на демокрацията, тъй като, разбира се, ще присъстваме там.

Независимо от напредъка, постигнат от Албания през този период, Европа никога не трябва
да спира да търси диалог и сътрудничество. Бих искал да благодаря на члена на Комисията
за работата, която е свършил и която ще продължи да върши, тъй като нашето присъствие
в Албания е от значение.
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Maria Eleni Koppa (S&D).   – (EL) Г-н председател, следя събитията в Албания с голямо
безпокойство. Трагичните инциденти по време на демонстрацията срещу корупцията, при
която в сблъсъци със силите за сигурност бяха убити хора, трябва да бъдат категорично
осъдени.

Продължаващата политическа криза крие сериозна опасност за стабилността на страната.
Всеки понася своята част от отговорността. Избраното правителство обаче следва да се
вслуша в посланието на хората, че страната се нуждае от стабилно управление.
Установяването на принципите на правовата държава чрез премахване на корупцията следва
да се превърне в един от приоритетите на правителството на Албания. Хората имат право
да протестират в рамките на закона, когато чувстват, че правителството действа срещу
техните интереси.

Европейският съюз трябва да направи всичко възможно, за да гарантира превес на
спокойствието и предпазливостта. Всички трябва да участваме в този процес.

Призовавам колегите ми от групата на Европейската народна партия (Християндемократи)
да не пренебрегват сериозните отговорности на правителството и да обвиняват единствено
опозицията за политическата криза. Считам, че политическият диалог следва да бъде
възобновен и да се намери решение, използвайки процедурите, залегнали в конституцията
и закона.

Simon Busuttil (PPE).   – (MT) Г-н председател, когато наблюдавам случващото се в
Албания, силно се натъжавам, защото това ми напомня за историята на собствената ми
страна в началото на 80-те години на XX в., преди тридесет години, когато Малта беше
изправена пред подобно положение: дълбоко разделение, напрежение, политическо
съперничество, заплахи и дори насилие. Атмосферата беше тежка и не ме караше да се гордея
с родината си. Считам, че албанските граждани по същия начин са притеснени от настоящото
тежко положение на страната им и далеч не се гордеят със случващото се.

Днес съм изключително горд със страната си, тъй като изградихме стабилна, демократична
система и, най-вече, сега сме част от европейското семейство. Политическата среда се промени
значително. Желанието ми е Албания да успее да постигне целта си да се превърне в стабилна
страна, която да е част от европейското семейство. Явно е обаче, че ако двете основни партии
в страната продължават да проявяват упорство, то тази цел никога няма да бъде постигната.
За съжаление това е реалността.

Европейският съюз прави всички възможно: сега беше премахнат визовият режим за
албанските граждани. Въпреки това Албания трябва да изпълни своята роля, а за да се случи
това, всички заинтересовани страни, включително правителството и опозицията, трябва да
възприемат различен подход, който да обхване политиката, опираща се на диалог, зрялост
и отговорност към албанския народ, политика, която не цели да разделя, а да обединява.

Не ние трябва да казваме на албанците и на Албания какво да вършат. Тук сме, за да им
заявим, че решението относно това дали Албания ще намери мястото си в европейското
семейство, е в техни ръце.

Anna Ibrisagic (PPE).   – (SV) Г-н председател, въпреки че кризата в Албания продължава
отдавна, едва сега наистина започна да ескалира и този път ЕС реагира навременно и
правилно. Чрез поетия ангажимент от страна на члена на Комисията, г-н Фюле, и други
лица, ЕС показа, че Албания не трябва да се изправя пред проблемите си сама. Това е основен
проблем, нарушаващ надеждността на страната, която се отнася сериозно към доближаването
си до ЕС.
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Не става дума за това кой е прав и кой не е, а за необходимостта да се върне политическият
диалог в политическите институции. Не следва да оказваме подкрепа, като заявяваме кой
е прав и кой не е, а трябва да сме пределно ясни, че изборите през май ще бъдат сигнал за
пътя, по който Албания ще избере да тръгне – към ЕС или към продължителна изолация.

Zigmantas Balčytis (S&D).   – (LT) Г-н председател, споделям опасенията, изразени от
моите колеги, че положението в Албания е тревожно и може да има отрицателно въздействие
не само върху Албания, но и върху перспективите на страните в целия балкански регион.
В края на миналата година Европейският съюз изрази увереност, че Албания и Босна и
Херцеговина постигаха и биха могли да постигат напредък чрез въвеждането на реформи и
либерализира визовия режим за гражданите им. Политическото неспокойствие обаче, което
започна едва няколко месеца по-късно и доведе до няколко смъртни случая, навежда на
мисълта, че Албания не е издържала теста.

Избухването на насилие в Албания призовава за преосмисляне на дългосрочните перспективи
за интеграция на региона, тъй като политиката на Европейския съюз е насочена към
регионалната стабилност и подобен подход е правилен. Поради това между страните в
балканския регион следва да има солидарност и поддържането и насърчаването на по-голяма
регионална интеграция и политическа стабилност следва да бъде от общ интерес.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Г-н председател, напрегнатото положение, което се създаде
в Албания в края на януари, подчертава колко важно е придържането към конкретни
граници в политическите разисквания. Рязкото покачване на напрежението в разговорите
между правителството и опозицията доведе до загуба на човешки живот. Бих искала да
подчертая, че в демократична държава подобни конфликти следва да не напускат
парламентарната зала. Мястото им не е на улицата. Извършеното от организирани групи
на опозицията нападение на правителствената сграда с цел да се отнеме насилствено властта
е сериозен въпрос, докато тактиката, използвана от някои органи да укрият виновните, е
неприемлива. Ето защо призовавам опозиционните лидери в Албания да се върнат към
процеса на разисквания в парламента. Проведените през 2009 г. избори бяха честни и
политическите партии са длъжни да зачитат волята на народа. Компрометирането на
държавни институции не е начин за изразяване на нечии убеждения или недоволство.

Georgios Papanikolaou (PPE).   – (EL) Г-н председател, бих искал да отбележа следното:
много учудващо е, че докато показателите за растеж на Албания непрекъснато се покачват,
като през 2010 г. в разгара на глобална икономическа нестабилност Албания отбелязва
растеж с повече от 2%, който се очаква да се достигне 3% през 2011 г., то социалното
напрежение, вместо да утихва, се влошава.

Очевидно, г-н член на Комисията, растежът не е създал усещане за благоденствие в
гражданите на Албания. Точно обратното, също толкова видно е, че разочарованието, а с
него и опасенията от нова имигрантска вълна към съседните страни, се увеличават. В Гърция
го изпитахме много тежко през 90-те години на XX в.

Ето защо, при тези трудни обстоятелства, Европа е длъжна освен да дава политически съвет
на Албания, да премине към практики и примери, така че всички слоеве на обществото да
се възползват от растежа.

György Schöpflin (PPE).   – (EN) Положението, в което се намира Албания, може да се
опише най-добре като студена гражданска война. Политическите партии изпълняват ролята
на воюващи страни и завличат държавата в низходяща спирала. Обяснението е, че и двете
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страни, отляво и отдясно, считат, че политическите партии следва да управляват едностранно
както някога правеше комунистическата партия.

След като веднъж е започнал процес на поляризация от такъв вид, е много трудно
положението да се преобразува в такова, което да отговаря на нормите на демокрацията,
тъй като в този контекст изключителната власт е напълно рационална, което е трагично.
Има ли изход? Да: катарзиса. Но само голяма криза или голям исторически компромис биха
могли да доведат до това.

Щефан Фюле,    член на Комисията.  –  (EN) Г-н председател, бих искал да благодаря за
прекрасното разискване и преди да споделя с вас заключителните си забележки, нека се
спра на двата поставени по време на разискването въпроса.

Първият, поставен от г-н Belder, ще получи писмен отговор, като се има предвид основната
тема на обсъжданията днес. Но беше повдигнат и друг въпрос: дали разглеждаме
възможността за налагане на санкции. Не. Защо да го правим? Тъй като по въпросите на
разширяването обвързването с изпълнение на конкретни условия работи доста добре,
какъвто категорично е случаят. Ако изпълнявате условията, можете да продължите
присъединителния процес и рано или късно да се присъедините към Европейския съюз.
Ако не изпълните условията и изискванията, процесът се забавя и рано или късно се
прекратява. За съжаление, това е крайната цена, която се плаща не само от политиците, а
и от гражданите на съответната страна.

Заедно с върховния представител ще продължим да търсим начин за улесняване на диалога
между мнозинството и опозицията в Албания. Имаме ясна идея как да го направим. Имаме
нужда и от вашата подкрепа, за да се уверим, че лидерите на основната опозиционна партия
и министър-председателят на Албания разбират посланието ни.

Това би извело страната от политическата криза и би позволило предприемането на
положителни действия към интеграция в Европа. Европейският съюз пое ангажимент всички
страни от Западните Балкани да се присъединят към Европейския съюз. Ние заставаме зад
ангажимента си и ще увеличим усилията си при положение, че страните покриват
критериите. Необходимо е Албания незабавно да изпълни 12 ключови приоритети от
становището.

Сред тях са обръщане към основните принципи на демокрацията като нормалното
функциониране на парламента, разделение на властите, провеждане на избори и зачитане
на принципите на правовата държава. Всичко това би било възможно само след като
настоящото политическо положение поеме положителен развой с подновяването на
пълноценен и конструктивен политически диалог в парламента, зачитане на всички
държавни институции и осъзнаването на факта, че гражданите на Албания имат стремежи,
на които следва да се обърне внимание. Сега лидерите на Албания трябва да действат в
полза на народа си.

Европейският съюз е готов да сътрудничи.

Председател. -   Разискването приключи.

Писмени изявления (член 149)

Niki Tzavela (EFD),    в писмена форма. – (EL) Настоящата криза в Албания, която
представлява заплаха за геополитическата стабилност на Балканите, е причина за сериозни
опасения и безпокойство. Политическата безизходица между правителството и опозицията
поставя под въпрос европейските перспективи на Албания, а президентът, г-н Сали Бериша,
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няма намерение да се оттегли от властта. Въпреки че не могат да се правят сравнения между
Албания и неотдавнашните събития в Северна Африка, общото между тях е бедността,
безработицата, корумпиран, обслужващ нечий интереси режим и липса на демокрация.
Въпреки че кризата в Албания е временно предотвратена, е необходимо да работим в тясно
сътрудничество с Албания за стабилизиране на политическото положение. Комисията
следва да разясни как възнамерява да защити правата на гърците и на представителите на
други малцинства в Албания чрез нормална и демократична работа на системата и да
подсили мисията на агенцията ФРОНТЕКС на гръцко-албанската граница, с оглед на
заплахата от наплив на имигранти в Гърция вследствие на политическите вълнения.
Комисията следва сериозно да вземе под внимание фактът, че на гражданите на Албания
не са им необходими визи, за да пътуват до Турция, което улеснява навлизането през южните
граници в Европа, като първа спирка е Гърция, а от там биха могли да пътуват в останалата
част на Европа.

19. Скандал поради подслушвания в България (разискване)

Председател. -   Следващата точка е изявлението на Комисията: скандал поради
подслушвания в България.

Андрис Пиебалгс,    член на Комисията.  –  (EN) Г-н председател, позволете ми да
подчертая, че правото на ЕС защитава поверителния характер на електронните комуникации.
То забранява слушане, записване, съхранение или каквито и да е други видове подслушване
или наблюдение на съобщения без съгласието на заинтересованите потребители. Като
оставим настрана разрешеното записване на определени съобщения в хода на законни
бизнес практики, като например търговски сделки, по-нататъшни практики за прихващане
като подслушването са обект на специални условия.

Условията за осъществяване на извънредно прихващане трябва да бъдат предвидени в
законодателството и да бъдат необходими, уместни и пропорционални в рамките на
демократично общество, за да се гарантират обществени цели като обществената сигурност
или борбата с криминални престъпления.

Основните принципи на правото на ЕС трябва да се зачитат. За Комисията българското
законодателство изглежда съответства на тези изисквания. Законът за специалните
разузнавателни средства и законът за електронните съобщения вече осигуряват подходящи
механизми за получаване на законно разрешение, осъществяване на контрол и осигуряване
на достъп до лични данни и по този начин се гарантира зачитането на основните права.

Въпросът, който обсъждаме, засяга привеждането в действие на законовите задължения.
Отговорност на българските органи е да гарантират, че законовите и процесуални гаранции,
предвидени в българското законодателство по отношение на използването на специални
разузнавателни средства, се зачитат.

Комисията подчертава необходимостта държавите-членки да зачитат основните права и
процесуалните гаранции в съответствие с принципите на правовата държава, когато прилагат
правото на ЕС. Според разбирането на Комисията българските органи са предприели
необходимите мерки да проверят законността за прилагане на специални разузнавателни
средства и да установят дали публикуването на информация в печата е резултат от
злоупотреба с използването на специални разузнавателни средства.
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Комисията, макар да не е получила други оплаквания относно осъществяване на прихващане
на електронни съобщения в България, ще продължи да наблюдава настоящата ситуация с
оглед на гарантиране на съответствие с правото на ЕС.

Simon Busuttil,    от името на групата PPE. – (EN) Г-н председател, изненадан съм от
това разискване, което дори не беше обсъдено в компетентната комисия, комисията по
граждански свободи, правосъдие и вътрешен ред, преди да бъде пренесено тук.

Мярката, срещу която се говори в това разискване, е легитимен правен инструмент, който
би могъл да се използва в борбата с престъпността. Ако не друго, то поне е доказателство
за това, че България се е заела сериозно с предизвикателството да се пребори с корупцията
и организираната престъпност, за което отдавна настояваме. Мерките, предвидени в закона,
могат да се прилагат по законов път и ние очакваме да се прилагат по законов път.

Законът предвижда, че подслушването на телефонни линии може да бъде изисквано
единствено от прокурори или от правоприлагащи агенции като полицията и националната
агенция по сигурност, ако имат подозрения, че въпросното лице има участие в криминално
действие и след като е получено разрешение от съдия.

Законът за използване на специални разузнавателни средства налага ограничение на целта,
като се посочва, че тези мерки могат да се прилагат за борба с организираната престъпност
или за защита на националната сигурност. Събраната информация трябва да бъде
конфиденциална и трябва да се използва само за целите, предвидени в закона. Постановен
е парламентарен контрол на тази правна система. Така че е ясно, че съществуват предпазни
мерки, особено предпазни мерки относно неприкосновеността на гражданите и зачитането
на защитата на данни, и според мен несъмнено има нарушаване на закона. Ето защо да се
атакува този инструмент на този етап би било равносилно на безотговорна атака срещу
опитите на държава-членка да се пребори с организираната престъпност и корупцията.

Атаката нанася огромни щети на България, тъй като този вид борба е от огромно значение
с оглед на механизма за сътрудничество и проверка и на предстоящото присъединяване към
Шенгенската зона. Ето защо единственото правдоподобно обяснение за това разискване
изглежда е, че то е политически мотивирано.

Hannes Swoboda,    от името на групата S&D. – (EN) Г-н председател, бях сред онези
членове на Парламента, които насърчаваха присъединяването на България към Европейския
съюз.

Изключително се радвам, че сега България е държава-членка, но съм разочарован от някои
от мерките, предприети от настоящото българско правителство. Да, напълно подкрепяме
борбата с организираната престъпност. Това е една много важна борба и напълно подкрепяме
изказването на Комисията, че трябва да съществуват закони в България относно
видеозаписването и прихващането.

Членът на Комисията беше много внимателен. Той спомена, че изглежда, че това е в
съответствие с европейските стандарти и направи много ясното уточнение, че мерките трябва
да са пропорционални. Пропорционални ли са, когато изведнъж, в рамките на три години,
случаите на прихващане се увеличават от 6 000 през 2008 г. до 16 000 през 2010 г.?
Пропорционално и справедливо ли е само 2% от видеозаписите да се използват в съда и да
са от значение само за 1% от издадените присъди?

Пропорционално и справедливо ли е процедурите да се филтрират от Министерството на
вътрешните работи? Защо всичко не се предава на съдебните органи? Защо се филтрира от
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Министерството на вътрешните работи? Какво прави Министерството на вътрешните работи
с това, което постъпва? Бих изискал Комисията да обърне внимание на процеса на
наблюдение по отношение на това какво се случва с останалите данни.

В Парламента в София и в медиите в България има сведения, че съществуват сериозни
съмнения, че Министерството на вътрешните работи е способно да защити информацията.
Вече станахме свидетели на изтичане на информация.

Вие споменахте Шенген и, да, ние бихме искали шенгенската граница да се разшири. В
момента в нея са включени България и Румъния, но когато видим какво се случва тук, едва
ли ще се изненадате, че някои хора в Европа се отнасят критично към това разширяване.

Бих искал да помоля члена на Комисията да си върши работата, както го е правил досега,
и да призове българското правителство да спре с това неправилно изпълнение и неправилно
правоприлагане, клонящо към ограничителни практики по отношение на тези прихващания.
Бъдете справедливи, бъдете открити, бъдете прозрачни и прекратете подобни нарушения
на духа на европейските закони.

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

Андрей Ковачев (PPE). -   Г-н Swoboda, имам един въпрос към Вас. Вие цитирахте данни
от 2008 г. и 2010 г.

Бихте ли ми казали първо откъде ги имате тези данни и смятате ли, че тези данни са коректни?
Цитирахте, че само един или два процента се използват в съда. Данните, които циркулират
в България, са съвсем различни, със съвсем различни цифри и за това колко души са били
наистина обект на тези специални разузнавателни средства и какъв процент са използвани
като веществени доказателства в съда. Те са за 2009 г. – трийсет, за 2010 г. – четиридесет
процента, така че съвсем различни данни от тези, които Вие цитирахте преди малко.

Hannes Swoboda (S&D).   – (EN) Г-н председател, получихме различни цифри от български
източници. Вероятно следва да оставим Комисията да докаже кой е прав. Доколкото съм
запознат от източниците в България, процентът на предадените данни на прокуратурата е
много нисък, като от тях много малко водят до присъди.

Това е информацията, която ни е известна и която ни е предоставена от различни източници.
Също така, мисля, че има и доклад от българския парламент. Комисията следва да разгледа
това. Защо има скандал в България? Наистина трябва да разгледаме този въпрос.

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

Димитър Стоянов (NI). -   Много кратък и бърз въпрос. Г-н Swoboda, знаете ли, че
разследването, за което говорите че се намира в Министерството на вътрешните работи,
беше преместено там от ръцете на съдебната власт по време на управлението на Българската
социалистическа партия, членове на Вашата група?

Hannes Swoboda (S&D).   – (EN) Г-н председател, за г-н Стоянов и г-н Busuttil това
изглежда винаги е партийно-политически въпрос. За мен това е основен въпрос за правата,
за правата на човека и за спазването и зачитането на европейското право, без значение кой
е предоставил информация на Министерството на вътрешните работи.
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Второ, важно е как се използва. Може да се използва същият инструмент по много ограничен
начин или да се използва в много широки граници. Както споменах преди, е интересно
какво се прави с данните, събрани в Министерството на вътрешните работи. Това е основният
въпрос. Винаги съществува опасността, че когато са събрани толкова много данни и не се
предоставят на прокуратурата, с тях ще се злоупотреби. Това би могло да е резултат от
политическа или лична мотивация. Следва да се борим с подобни злоупотреби.

Diana Wallis,    от името на групата ALDE. – (EN) Г-н председател, г-н член на Комисията,
благодаря Ви за изключително внимателното Ви изказване. Онези членове на Парламента,
които ме познават, а и са запознати с дванадесетгодишната ми работа тук, знаят, че се
намесвам в подобни разисквания с огромна резервираност. Но преди повече от година, в
качеството ми на заместник-председател на този Парламент, бях помолена да посетя
България, за да говоря за Стокхолмската програма за правосъдие.

Ясно е, че програмата за правосъдие е изместила акцента си от сигурността към правосъдието
и всички ние, в своите държави-членки, трябва да постигнем подходящо равновесие.
Спомням си, че при посещението ми в България българските съдии проявиха голям интерес
към това, което правим и желаем да преследваме на равнище на ЕС. Миналата седмица обаче
бях изненадана от посетител в офиса ми в Брюксел, който говори за това, че хора в България
са посещавани от тайните служби посред нощ в дома им. Това е нещо, напълно чуждо за
мен, и ми е трудно да го разбера и да го заявя тук.

Така поставен въпросът ми се струва, както вече отбеляза г-н Swoboda, че съществуващото
законодателство за подслушването на телефонни линии – нека го наречем с истинското му
име – изглежда правилно. Там, където е бил осъществяван контрол от независима структура,
се осъществява такъв от парламентарна структура. Това довело ли е до спад в зачитането на
правата? Изглежда има увеличение в броя, а увеличението в броя изглежда посочва,
подчертавам „изглежда“, че е по-лесно или по-бързо да се получи разрешение от съдиите
за подобна възможност.

Част от причината, поради която искам да говоря, е въпрос, свързан с гражданската
инициатива. Изглежда хората усещат, че над тях се упражнява натиск да оттеглят подписите
си. Трябва да приложим Европейската гражданска инициатива през следващата година.
Бих искала от Комисията да наблюдава внимателно случващото се в тази област.

Jaroslav Paška,    от името на групата EFD. – (SK) Г-н председател, използването на
специални разузнавателни средства е чувствителен въпрос за всяка една държава.

Често сме изправени пред съмнения, че правителството ги използва не само за борба с
организираната престъпност, но и за контрол и потискане на политическите опоненти.
Ситуацията в България обаче е особено странна. Информацията, получена при подслушване
на телефонни разговори при съмнителни обстоятелства, не остава в ръцете на съответните
органи, а се появява в различни медии. Министър-председателят на България дори обяви,
че най-висшите държавни представители също са непрекъснато подслушвани от тайните
служби. Очевидно това се прави в името на борбата с корупцията и организираната
престъпност. Е, не се случва често правителствен ръководител да признае, че има такова
голямо доверие на най-близкостоящите до него колеги, че да се налага да ги подслушва, за
да не се поддадат на изкушението на корупцията или на сътрудничество с организираната
престъпност.
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Във всеки случай положението в тази област в България е особено и считам, че би било
добре да помогнем на българските си приятели да отстранят проблемите по отношение на
прилагането на съответното законодателство.

Димитър Стоянов (NI). -   В България имаме поговорка за това, на което ще станем
свидетели в днешния дебат: "Крадецът вика дръжте крадеца." Защото при управлението на
тройната коалиция, службите бяха инфилтрирани от мафията и това, което виждате сега е
отровният резултат.

При тяхното управление, колеги, аз бях пребит от полицията по време на опозиционен
протест. После тези вълци в овчи кожи, които сега се представят пред вас за борци срещу
полицейщината, измениха закона, поради което делото срещу биячите ми вече три години
виси в съда. По време на вашето управление, социалисти и царисти, полицията биеше мирни
демонстранти, а сега вие пищите за нарушаване на граждански права.

По ваше време беше пребит до смърт журналистът Огнян Стефанов, а вие се оплаквате за
цензура. По ваше време убийствата, отвличанията бяха ежедневие. Мафията беше всесилна,
а гражданинът – безправен. Съдът – купен и продаден. По ваше време далаверата и
продажбата на националните интереси бяха модел на управление.

Сега вие извършвате поредното предателство, опитвайки се с този дебат да спрете влизането
на България в Шенген, като си мислите, че можете да припишете пороците на престъпното
си управление на други. Това няма да стане, защото избирателите не са слепи. Те ви изметоха
от властта, захвърлиха ви на политическото бунище и никаква подлост, която може да
родите, няма да промени този факт.

Мария Неделчева (PPE). -   Всеки дебат в Европейски парламент отразява интересите на
европейските граждани.

Този днес, обаче, може да послужи за добър пример за това как може да бъде
инструментализирана европейската сцена за користни в национален план политически
цели. Всяка подмяна на европейския дневен ред с национален такъв не би могла да се
интерпретира като национално отговорна позиция, а в разрез с ценностите, заради които
гражданите в България са гласували за представители в Европейския парламент. Те сега дали
биха се припознали в такъв тип дебат? Едва ли.

Несъмнено колегите са прави, когато казват, че обществеността в България трябва да знае
какво се случва в собствената им страна и дали техните конституционни права се спазват.
Има обаче една граница, отвъд която става дума за непризнаване на демократични
институции с цел защита на интереси на съмнителни групи от хора, чиито цели са ясни –
дискредитиране на България в нейния европейски път и дискредитиране на правителството
на ГЕРБ в неговата воля да сложи край на порочни практики, трупани с години. Ще обърна
внимание на част от нещата, които са представени от колегите.

Първо, твърдението, че двойно се е увеличил броят на подслушванията. Уважаеми колеги,
официалните данни са съвсем различни. За всеки, който държи на истината, те са публични
и достъпни. Аз обаче искам да задам въпрос. Откога тази информация е прозрачна? Отговорът
е един. Благодарение на правителството на ГЕРБ, за което прозрачността и свободният
достъп на гражданите до информация в държавата са сред основните.

Второ, с твърдението, че със закриването на Бюрото за контрол на СРС-та в България повече
няма законов контрол върху тяхното използване е напълно неоснователно. Колеги, бих
искала да припомня, че това Бюро никога не е функционирало и още повече, че в началната
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си идея този орган е създаден в рамките на изпълнителната власт. Нужно ли е да напомням,
че България е парламентарна република и именно в рамките на уважение към
демократичните институции и конституция беше създадена специализирана подкомисия
за осъществяване на парламентарен контрол и наблюдение на процедурите по разрешаване,
прилагане и използване на СРС-тата.

Напомням още, че в подкомисията са представени всички политически партии и тя се
председателства на паритетен принцип. Забележете, управляващата партия няма право да
я председателства. Видно от изложеното българският законодател е предвидил абсолютни
гаранции за законосъобразното осъществяване на тази дейност, скрепени с надежден
контрол. Трудно се променя статукво и още по-трудно се гради нещо положително.
Най-трудно е обаче, когато част от представителите на страната ни в най-демократичната
институция на Европа стават част от вътрешни полемики, чиито цели са толкова далеч от
тези, които утвърждаваме тук всеки ден.

Claude Moraes (S&D).   – (EN) Г-н председател, винаги е неприятно, когато се разглежда
вътрешното положение на държава-членка. Бих искал да кажа, в същия дух като г-жа Wallis,
че собственото ми правителство в Обединеното кралство беше разследвано за изпълнението
на извънредно предаване на хора, за които се предполага, че са били измъчвани. Това,
разбира се, беше неудобно за мен и за правителството в Обединеното кралство, но взех
активно участие в разследването, тъй като беше необходимо да се направи в рамките на
Европа.

Защо? И защо сме тук, обсъждайки вътрешните разпоредби на българското правителство
по отношение на прихващанията? Не заради България, а защото сме общност на ценности.
Като общност на ценности въпросът е този, който беше повдигнат от члена на Комисията
– цитирам: „Прихващането трябва да се осъществява в изключителни случаи“. Въпреки че
не съм толкова добър адвокат като г-жа Wallis, аз също съм адвокат и знам, че прихващане
би трябвало да се използва само по изключение. То е сред онези неща, които, ако се
използват, без да е необходимо, по неподходящ и неадекватен начин, вместо да се превърнат
в помощно средство в борбата с организираната престъпност, което е от огромно значение
за България и където и да било в Европейския съюз, се превръщат в оръжие на държавата.

Няма значение коя политическа партия повдига въпроса за разискване, преминаването от
обсъждане на борбата с организираната престъпност до непропорционалното използване
на инструмент от страна на държавата е много важна тема за Европейския съюз и днес не
говорим само и единствено за България. Утре може да е някоя друга държава-членка.

Действително разгледах всички източници и цифри и бих искал да се обърна към колегите
от всички политически групи в залата: има ли някой, който да потвърди дали е или не е
осъществено пропорционално или непропорционално прихващане? Ако бихте искали да
оспорите цифрите, представени от г-н Swoboda, има ли някой, който да оспорва, че е
осъществено непропорционално прихващане? Разгледах множество източници, преди да
реша да се изкажа днес, тъй като трябва да говорим внимателно по подобни въпроси. Не
виждам никоя от страните в разискването да твърди, че не е осъществено непропорционално
прихващане.

Поради тази причина Комисията трябва да разследва случая.

(Председателят отнема думата на оратора)

Gianni Vattimo (ALDE).   – (IT) Г-н председател, госпожи и господа, като италиански
гражданин определено не се противопоставям на подслушванията, когато те се използват
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законно. В Италия това е много полезен начин за борба с мафията и неотдавна беше използван
за повдигане на обвинение на президента Берлускони заради предполагаеми престъпления,
свързани с подкупване и проституция на непълнолетни.

Случаят с българското правителство изглежда е напълно различен, тъй като явно то е
използвало подслушванията, за да обвини опозицията в престъпления, предизвиквайки
всеобхватен страх в обществените организации и опитвайки се да приравни опозицията с
обикновените престъпници – което му позволява да действа, без да зачита правата на човека
и да установи полицейската държава. Подобно положение може да доведе единствено до
по-нататъшно обществено насилие.

Ето защо считам, че Парламентът и Европейската комисия трябва да обърнат конкретно
внимание на положението в България и да се опитат да ограничат щетите, които поведението
на правителството може да нанесе.

Ernst Strasser (PPE).   – (DE) Г-н председател, г-н Пиебалгс, проследих много внимателно
това разискване и разискването относно Албания. Каква разлика само! По време на другото
разискване бяха положени усилия да се запази учтивия, приятелски тон между
представителите на отделните партии. Тук бяха отправени инсинуации, които са напълно
недоказани. В другото разискване целта беше да се сближат двете страни. Тук целта на една
от страните е да издигне стена между двете противостоящи страни. В другото разискване
имаше желание двете страни да се обединят и да работят заедно за благоденствието на
хората. Тук, за съжаление, всичко се върти около това как една част от Парламента
предрешава положението.

Защо го правите? Защо не чух от вас нито един факт? Използвахте изрази като „Изглежда,
че това е…“ или „Получихме информация от източници…“ или „Чухме, че…“. Ако така
виждате положението, защо тогава не го обсъдите в съответните комисии в Парламента?
Защо не се обърнете към подкомисията по сигурност и отбрана? Защо не задавате въпроси
на Комисията? Вместо това повдигате въпроса за публично разискване само по политически
причини. Ние се противопоставяме на това. Не разбираме защо това разискване се провежда
за сметка на българското правителство и българския народ. Ако има нещо, което трябва да
бъде обсъдено, ви приканвам да го направите в съответните комисии.

Повече от ясно е, че трябва да има принципи на правовата държава, да функционира
съдебната система и да има подходящ парламентарен контрол по-конкретно при
чувствителни случаи като този инструмент, които са отговорност на парламент, който е
избран от това правителство, съставено от представители на всички парламентарни партии.
Благодарен съм на г-жа Малмстрьом, която миналата седмица заяви в София, че това е
вътрешен въпрос, и на члена на Комисията за това, че ясно заяви, че българското правителство
е предприело всички необходими действия.

Hannes Swoboda (S&D).   – (EN) Г-н председател, по процедурен въпрос, имаше човек
там горе, който ни записваше, дори докато се подписвахме.

Казва, че е от българската делегация. Не знам как е възможно това, след като всички български
колеги изглежда са тук. Много е странно, че някой е дошъл в залата и ни заснема, докато
разговаряме и се подписваме.

Вероятно службите биха могли да проверят какво се случва, тъй като е недопустимо външни
лица да влизат и да снимат какво правим.
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Председател. -   Да, г-н Swoboda, ще поискам сведения за това и ще предприемем
необходимите действия.

Илияна Малинова Йотова (S&D). -   Тази дискусия днес не е само за масовите
подслушвания в България. Тя е за тревожните тенденции към суспендиране на граждански
права в Европа.

Вътрешнополитическите проблеми са от компетенциите на оторизираните органи в България,
които са длъжни да се самосезират и да ги решават. В европейски план няма пропуски в
хармонизацията с българското законодателство и Вие сте прав, г-н комисар, има проблеми
в изпълнението. И затова ние Ви попитахме какво ще предприемете, за да няма злоупотреби
с европейско право. Така отговарям и на Вас, г-н Strasser, че сме се обърнали към Комисията.

Скандалът в България поставя под въпрос Хартата, Стокхолмската програма, Директива №
9546 и редица документи за защита на личните данни, защото в България публично се
четат записани разговори на лекари без правни основания, без възможност да се защитават
по съдебен път.

Драстичното увеличение на СРС-тата е обратно пропорционално на тяхната съдебна
резултатност. Остават съмненията за тяхното събиране и употреба с политическа цел,
особено опасно в година на избори. Настояваме, г-н комисар, Комисията да излезе с
инициатива за създаване на независими органи за контрол върху СРС-тата в
държавите-членки.

Г-н комисар, те са много важни в битката с корупцията и престъпността и затова Ви
призоваваме да следите за правомерното им използване в контекста на механизма за
наблюдение и сътрудничество.

Станимир Илчев (ALDE). -   Ескалацията в използването на специални разузнавателни
средства в България е наистина факт и затова обществото се вълнува и безпокои.

Именно българският парламентарен контролен орган направи критични констатации. Аз
призовавам Комисията да се запознае с тях. Има и още важни въпроси. Комисията ще излъчи
ли сигнал към тези, които не познават крехкия баланс между сигурност и свобода? Комисията
ще осъди ли лица, които използват инструментариума на държавата за теснопартийни и
дори за лични цели? И колко категорично Комисията ще подтикне един национален
парламент, не само на България, да реши въпроса с някои законодателни дефицити и да
възстанови независимите контролни органи там, където ги е закрил?

Стана ясно, че секретно придобитата информация се споделя освен в рамките на
специализираните екипи и с политически лица от йерархията на Службите за сигурност;
че оперативните работници филтрират информацията, а те нямат това право по закон; че
много пъти СРС се прилагат по измислени поводи, формално и вероятно и без поводи.

Специалните служби в България, за съжаление, увлечени в борбата с престъпността развиха
един особен рефлекс – да контролират едва ли не всичко, което се движи и което диша. Не
случайно магистрати с висока репутация – магистрати, не политици, твърдят, че или
системата е сбъркана или става дума за мракобесие. Сбърканите системи подлежат на ремонт
и ние за това се борим сега, а когато става дума за мракобесие мисля, че всички трябва да
се противопоставим и да заявим: ядро на европейската политическа философия са човешките
права, свободите, неприкосновеността на човешкия живот.

Стокхолмската програма не е пратена в музея. Тя иска от нас да превърнем Европа в зона
на свобода, сигурност и справедливост и не бива да се допуска отделни лица, партии или
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правителства да деградират която и да е държава-членка до един тъмен ъгъл на несвобода,
несправедливост и несигурност.

Андрей Ковачев (PPE). -   Това, което чухме от Комисията, потвърждава факта, че
законодателството в България, отнасящо се до използването на специални разузнавателни
средства, съответства на европейското. Не можем да имаме различие по това, че всяка страна
членка е длъжна да гарантира фундаменталните права на гражданите и да спазва законовите
процедури, както го прави България.

Тогава какво провокира този дебат днес в Европейския парламент? Отговорът е много прост.
В България започва предизборна кампания и тя се пренася от българската опозиция в
Европейския парламент без оглед, разбира се, на възможното дискредитиране на България,
а с единствената цел да се извлече политически дивидент, който, уверявам ви, колеги, е
много съмнителен.

Трудно може да бъдат убедени европейските институции в добрите намерения на
представителите на бившата тройна коалиция в България, по времето на която имахме
достатъчно примери за корупция, нежелание за борба с престъпността и липса на доверие
от страна на Европейския съюз. Колегите, които инициираха този дебат, явно нямаха
търпение да изчакат отговорите на Комисията на техните въпроси, а желаеха такъв дебат
да се проведе преди междинния доклад за напредъка на България по механизма за проверка
и сътрудничество.

Тук ще си позволя една малка шега. Очевидно колегите се водят от високо патриотична и
родолюбива идея да навредят възможно най-много на българското правителство. Срамно
е, че днес в тази празна, полупразна или съвсем празна зала, сме изправени българи срещу
българи. Вместо да работим заедно в интерес на гражданите, ние се занимаваме със слухове,
манипулации и компроматна война.

Сегашното правителство в България е атакувано от старото статукво, остатъците от
комунистическия режим в структурите на властта и тези, които престъпно забогатяха по
време на прехода. Целта на този единен фронт е не само да дестабилизира България и да
спре усилията на ГЕРБ за по-справедливо общество, но и да дискредитира страната ни в
очите на европейските партньори. Още веднъж казвам, жалко и срамно е това, което се
случва тази вечер тук.

Ясно личи ревността на тези среди, както политически, така и икономически, от успехите
на правителството в безкомпромисната борба с престъпността и корупцията в открития и
честен начин на правене на политика. В последните дни българските колеги от опозицията
представят ситуацията в България от черна, по-черна. Говорят за страх, полицейщина,
репресия, глад, мизерия, мракобесие, току-що чухме, и така нататък. Заради постигане на
краткосрочни политически цели се прави опит да се злепостави България. Истината е точно
обратната.

Няма поръчкови убийства, няма отвличания, беше нанесен тежък удар върху организираната
престъпност и бяха спрени основните корупционни канали, от които се облагодетелстваха
не само икономически, но и политически кръгове от старото статукво. Макроикономически
страната е стабилна и предлага едни от най-благоприятните условия за инвестиции в Европа.
Правителството е стабилно, има стабилно мнозинство в българския парламент, управлява
открито и е уважаван и достоен европейски партньор.
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И накрая искам само да изкажа още веднъж моето извинение към колегите от другите страни
членки, които са тук, и си загубваме времето заедно в този, за съжаление, български
предизборен дебат.

Ioan Enciu (S&D).   – (RO) Г-н председател, осъществяването на незаконното подслушване
на телефонни разговори в България е изключително сериозен въпрос. По-сериозният факт
е, че това не е единственият такъв случай в Европейския съюз.

Г-н член на Комисията, това разискване трябваше да се проведе и за още една държава-членка,
а именно Румъния. През 2011 г. в Румъния съществуваше положение, в което подслушването
на лични разговори се осъществяваше безнаказано, въпреки че конституцията, националното
и европейското законодателство налагат пълна забрана относно всеки вид намеса в личния
живот без разумно оправдание и изрично разрешение от съдия. Разговорите са били записани
в разрез със закона, като те са разговори между журналисти, политици, както и вътрешни
обсъждания по време на заседания на опозиционни партии или лични срещи в съдебни
зали. Основното право за защита на неприкосновеността на личния живот системно се
нарушава. Незаконното подслушване на телефонни разговори се превърна в предпочитан
от прокурорите метод за разследване. Тайните служби непрекъснато следят телефонните
разговори на политическите опоненти на настоящото правителство. Това е много сериозно
положение и призовавам Европейската комисия да се намеси незабавно, за да се постигне
подкрепа за зачитане на принципите на правовата държава и демокрацията в двете
държави-членки.

Владимир Уручев (PPE). -   Г-н председател, г-н комисар, уважаеми колеги, нека да
припомня известната оценка на Европейската комисия, че сегашното правителство на
България проявява истинска воля да пречупи организираната престъпност. Едва ли някой
може да отрече, че за пръв път в нашата страна има реален напредък в тази област. Затова
гласува и българският избирател през 2009 г.

А резултатите се случват благодарение на активните действия на правоохранителните органи,
които впрегнаха всички законни методи за разкриване на престъпления. Естествено е да
има повече операции, повече разследвани лица, по-голяма ефективност.

Но нека не бъдем наивни. Организираната престъпност има достатъчно ресурси, придобити
в годините на безнаказаност и бездействие, за да предизвикат ответна безпрецедентна
реакция. Пуснаха машината на компромати с цел да дискредитират управлението именно
в областта, в която то е най-силно.

Началото беше поставено с разпространяването на специално подбрани и манипулирани
записи от подслушвания, разнасяни от неизвестни лица с флашки. Медии и политици се
задъхват да коментират какви страхотии стават в България, как са застрашени гражданите,
как е възможно фундаментални конвенции и декларации да не се спазват.

И само инициаторите на тази истерия, придобили и подхвърлили по престъпен начин тази
уж изобличаваща информация, доволно потриват ръце. Със сигурност дори не са очаквали,
че така мощно ще бъде налапана стръвта, та се наложи и джипът с флашките да бъде
откраднат.

Някои от тук присъстващите политици дори успяха да продължат истерията и в Европейския
парламент, представяйки го за скандал на подслушвания в България. Няма такъв скандал
в България – там има организирана атака за дискредитиране на управлението на страната,
на неговите най-възлови личности. А провалени политици от партии извън управлението
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най-безцеремонно яхнаха престъпно подхвърлената им възможност за изява с надеждата
за дивиденти в предстоящите им предизборни времена.

Нека ги попитаме колегите дали съзнават на кого помагат, на кого правят услуга с днешните
си действия?

Ивайло Калфин (S&D). -   Искам да се обърна към уважаемия комисар Pielbalgs, защото
тук се чу много пропаганда от страна на управляващата партия в България. Парламентарна
комисия, оглавявана от коалиционния партньор на управляващите – националистите от
„Атака“, излезе с доклад в българския парламент, в който се казва, че правителството
филтрира информация, която е от подслушване, преди да я предостави на съда.

В този доклад се казва, че правителството не опазва конфиденциална лична информация и
тя излиза в медиите. В този доклад се казва, пак казвам – подготвен от българския парламент,
че се нарушават основни права на живеещите в България, които са и европейски граждани.
Това е нарушение на няколко европейски директиви. Това е нарушение на Хартата на
основните права.

И аз мисля, че Комисията оттук нататък няма как да не сравни българското законодателство
и неговото прилагане с това, което се изисква за всички европейски граждани. Тук не става
въпрос за пропаганда, не става въпрос за партийна кампания. Става въпрос за ясни факти и
ние разчитаме, че Комисията като пазител на договорите, ще се запознае и ще вземе
отношение по тях.

Надежда Нейнски (PPE). -   Това, че съм от последните в дебата, искам да кажа няколко
думи, да ги обобщя. Днешният дебат не е дебат за СРС-тата в България, както не е и дебат
за или против един министър. Днешният дебат е дебат за принципите и ценностите на
Европа, затова няма нищо по-естествено от това да бъде проведен в Европейския парламент.
Защото става дума за свобода, за човешки права, за демократични закони, а това не е и не
може да бъде само вътрешнонационален дебат.

Дебатът за човешките права е философията на обединена Европа, смисълът, който движеше
новите демокрации след падането на Берлинската стена. Ако те загубят вярата си, че Европа
се базира на принципи, то мнозина от гражданите им ще решат, че пътят към нея, път пълен
с много лишения, е бил напразен.

Днешният дебат е дебат за истината. Истината също не може да бъде дясна или лява. Не
може да има и полуистини. Истината винаги е една и ние настояваме отговорните институции
в България да я назоват и то час по-скоро. Защото умишлено или не, бавейки отговора, те
наторяват зловредната среда на слуховете и така обслужват именно онези, срещу които
декларират, че се борят.

Днешният дебат е и дебат за отговорността – не на предишните или на бъдещите
правителства, а на настоящето. Отликата на демократичните управления е в това, че те
винаги носят отговорност пред гражданите си, независимо дали са техни симпатизанти или
опозиция. Поставянето на знак на равенство между опозицията и организираната
престъпност е политически прийом на друг тип управление, което няма нищо общо с
демокрацията.

Илиaна Ивaнова (PPE). -   След всичко чуто до момента, мога да кажа само, че за пореден
път, за съжаление, се превърнахме в свидетели на жалка постановка на българската опозиция
да пренесе един вътрешнополитически дебат в Европарламента.
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Инициаторите на този дебат, бившите управляващи осем години страната ни социалисти
и либерали, очевидно искат и използват всяка възможност на публичност за очерняне
имиджа на България пред европейските ни партньори. Кой крив и кой прав няма да решим
днес в този спор, но това, което ще се запомни са острите реплики, които се разменяме и
тежките обвинения, които се отправиха по време на дебата.

Обръщам се към вас, колеги от опозицията, ако не можете да бъдете конструктивен коректив
на настоящото управление в България, ако не можете да се съсредоточите върху експертни,
градивни, консенсусни предложения как да повишим стандарта на българските граждани,
поне не пречете на тези, които могат да направят това.

Кристиан Вигенин (S&D).   – (EN) Г-н председател, не възнамерявах да вземам думата по
процедурата с вдигане на ръка (catch-the-eye), но не ми беше позволено да вдигна синята
карта.

Исках да отговоря на г-н Strasser.

Първо искам да кажа, г-н Strasser, че не бих могъл да се съглася, че няма данни за това колко
са използваните специални разузнавателни средства.

По информация от Върховния касационен съд през 2010 г. са дадени 15 946 разрешения,
а в съда са влезли само 1918, това е 12%. Разбирате, че останалите специални разузнавателни
средства очевидно са използвани за други цели. 16 000 специални разузнавателни средства
означава, че косвено или пряко между пет и десет процента от българските граждани са
били подслушвани пред 2010 г.

Аз Ви питам, г-н Strasser, вие така ли правехте в Австрия? Съгласни ли сте така да действа
Министерството на вътрешните работи и прокуратурата в Австрия? И смятате ли, че това
не е принципен дебат затова какво е свободата и демокрацията в една страна членка на
Европейския съюз? Мисля, че тези въпроси трябва да бъдат обсъждани точно тук, защото
очевидно нашите сили не достигат в България.

Антония Първанова (ALDE). -   Г-н председател, бих искала да попитам Европейската
комисия дали е запозната с факта, че 27 дела срещу България са спечелени в Съда за правата
на човека в Страсбург по повод на полицейски произвол.

Днес обсъждаме СРС-та и скандала в България, но също така Гражданска инициатива е
проверявана от Държавната агенция по национална сигурност и хората са принуждавани
да оттеглят своите подписи. Участници в миролюбиви протести по икономическа тема са
привиквани на следващите дни в полицията и разпитвани. Показни арести се извършват в
България с използване на свръхсила.

Декларация на управляващата политическа сила казва, че кръгове от опозицията отляво и
отдясно пригласят на организираната престъпност и враговете на ГЕРБ се проявяват като
врагове на държавността, а политическа опозиция и престъпна опозиция днес са едно и
също. Това е в стил Мусолини и аз съм силно притеснена.

Също така вчера беше оказан натиск при официална среща на ръководството на моята
политическа сила с ръководството на ГЕРБ за оттегляне на нашия устен въпрос, което считам
за недемократично и недопустимо.

Какви мерки смята да предприеме Комисията, за да възстанови правата на човека в моята
страна? Този дебат днес не е българи срещу българи, а българи в интерес на държавата и
своите граждани.
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Hans-Peter Martin (NI).   – (DE) Г-н председател, бих искал да се обърна директно към
Вас. Смятам, че е жалко, че не използвате синята карта, когато всички се опитваме да
направим парламентарните разисквания по-оживени. Това би подобрило значително
качеството на разискването.

Ако не ме слушате, г-н председател, тогава няма нужда да продължавам да говоря. Просто
е безсмислено. Точно това е, което един член на Парламента в продължение на дълго време
наричаше парламент за караоке, в който опитите да се водят разисквания и да се подобри
качеството им се пренебрегват напълно.

Евгени Кирилов (S&D).   – (EN) Г-н председател, бих искал само да се присъединя към
онези, които твърдят, че тази вечер се преструвате, че не виждате сините карти. Тъй като
всеки се опитваше да намекне, че тук не присъстват достатъчно колеги, бих искал да кажа,
че в действителност има достатъчно достойни колеги, слушащи разискването.

Само бих искал да изразя разочарованието си от казаното от г-н Strasser. Наистина това не
беше пример за добра демократична реч от човек, чиято държава уважаваме като
демократично място.

Zigmantas Balčytis (S&D).   – (LT) Г-н председател, това наистина е сложен въпрос. Въз
основа на предоставената информация е ясно, че съществува проблем. Със сигурност бих
се съгласил с един от колегите, който говори преди мен, че това не е проблем само в България.
Това е въпрос на определени ценности, ценности на Европейския съюз, признати ценности
и всички трябва да зачитаме всеки участник в разискването тук, в тази зала.

Съществува една определена харта в Европейския съюз, наречена Харта на основните права.
България, Литва, която представлявам днес, и останалите държави-членки на Европейския
съюз трябва да я спазват. Тя ясно определя какво можем и какво не можем да правим и
какво могат и какво не могат да правят правителствата. Основната идея обаче е зачитането
на правата на човека. Г-н член на Комисията, ето защо имам чувството, че представителят
на Комисията наистина следва да следи много отблизо този случай, тъй като напрежението,
което може да се усети в тази зала, е все още много високо.

Филиз Хакъева Хюсменова (ALDE). -   Г-н председател, г-н комисар, колеги, естествено
е да има дебати, когато става дума за основополагащи и незаобиколими европейски ценности,
като сигурност и човешки права, и когато крехката граница между тях се пропуква. Колкото
и парадоксално да звучи в различните позиции тази вечер имаше нещо общо. И това е
загрижеността.

Европейската комисия поиска информация от българските власти, за да се убеди дали
правомерно се използват специалните разузнавателни средства. Либерали и социалисти
евродепутати поискахме дебат поради загриженост за законността. Изразихме своето мнение,
за да уверим гражданите, които са ни изпратили тук, че в тяхно име ще бдим за възможни
посегателства над правата им. Загриженост за лошите практики и увереност в преодоляването
им пролича и в изказванията на колегите от Европейската народна партия.

Надявам се, че тази обединяваща ни роля ще провокира скорошни процеси на нормализиране
и демократично функциониране.

Niccolò Rinaldi (ALDE).   – (IT) Г-н председател, госпожи и господа, аз съм
либерал-демократ както в Европа, така и в Италия. Понякога обаче в страната ми наричат
мен и колегите ми в партията комунисти просто защото се противопоставяме на настоящото
правителство.
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Изглежда, че същото се случва сега и с колегите ни в България, либерал-демократите и
социалистите са наричани престъпници просто защото представляват опозиционна сила в
своята държава. Не одобряваме това действие, защото ако е шега, то наистина е по-добре
да не продължава дълго. Подобен тип поведение може накрая да стане наистина опасно.

В допълнение, след всичко случило се в Египет и Тунис, вчера италианският министър на
външните работи посети Дамаск в Сирия и я нарече „демократична страна, която напълно
удовлетворява нуждата на гражданите си за модернизация“.

Ако нашите представители направят подобни изказвания, то е наш дълг като членове на
Европейския парламент да ги заклеймим и Комисията трябва да следи зорко процеса.

Андрис Пиебалгс,    член на Комисията.  –  (EN) Г-н председател, това беше доста разпалено
разискване, но бих искал да подчертая три съображения, които считам за основни.

Присъединителният процес към ЕС – моята страна също премина през това – не е лесен, но
щом дадена държава е приета в ЕС, наистина може да считаме, че тази държава-членка
притежава способността да гарантира спазването на правата на човека и прилагането на
правото на ЕС.

За този конкретен сектор разполагаме с конкретно законодателство. Това е Директивата
относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния
живот в сектора на електронните комуникации.

Така че Комисията има продължителни и, бих казал, достойни за уважение достижения в
придържането към законодателството на ЕС и прилагането му в държавите-членки.
Докладвах ви откъде започваме сега и считам, че следва да имате пълно доверие, че Комисията
ще предприеме действия, ако се нарушава правото на ЕС. Ако не се нарушава, Комисията
няма да реагира.

Така че Комисията ще наблюдава положението и ако възникне необходимост, Комисията
ще предприеме действия, но мисля, че не следва да залитаме извън структурите в
общностното право и Комисията определено ще остане в рамките на общностното право.

Председател. -   Разискването приключи.

20. Енергийна стратегия на Световната банка (разискване)

Председател. -   Следващата точка е разискването по въпроса, изискващ устен отговор
(O-000020/2011), зададен от Eva Joly, от името на комисията по развитие, към Комисията
относно енергийната стратегия на Световната банка за развиващите се страни
(B7-0012/2011).

Franziska Keller,    автор.  –  (EN) Г-н председател, към момента 1,5 млрд. души нямат
достъп до електричество, а достъпът до енергия е предпоставка за изкореняване на бедността,
в която живеят хората. Правото на енергия означава енергийните доставки да осигуряват
всеобщ и надежден достъп: равен достъп, който преодолява различията между градските
и селските райони и е на достъпна цена. Също така е от решаващо значение държавата да
развие устойчиви и сигурни доставки на енергия, а най-надеждно и сигурно е
децентрализираното използване на възобновяеми енергийни източници.

Но енергията не само трябва да бъде сигурна и надеждна; нейното производство трябва да
отчете и други въпроси като изменението на климата, обезлесяването, влошаването на
околната среда, човешкото здраве и бедността, до която води. Тези проблеми не могат да
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бъдат решени с изкопаеми горива. Изкопаемите горива имат пагубно въздействие върху
здравето, околната среда и климата. В същото време климатичната криза нанася повече
щети на хората, живеещи в крайна бедност. Изкопаемите горива причиняват замърсяване,
което застрашава и здравето на хората, и здравословната околна среда, те са скъпи и цените
им се увеличават все повече с изчерпването на петрола и природния газ. Изкопаемите горива
създават централизирано, йерархично и негъвкаво разпределение на енергията.

Трябва да се съсредоточим върху възобновяемите енергийни източници. Трябва да помогнем
на развиващите се страни да излязат от пагубния път на изкопаемите горива. Само
възобновяемите енергийни източници могат да предоставят решение на тези проблеми.
Възобновяемата енергия използва ресурси, които никога няма да се изчерпят и които са в
изобилие в много от развиващите се страни: главно слънце и вятър. Те могат да се използват
на местно равнище в много малък и евтин мащаб, което също предоставя повече възможности
на хората. Децентрализираните електрически захранвания са в ръцете на народа. Те са
демократични. Независимо от това Световната банка продължава да настоява на изкопаемите
горива в своята енергийна стратегия. Неотдавнашното увеличение на заемите за възобновяема
енергия и достатъчна енергия е незначително и не може да прикрие очевидните
предпочитания.

Правят се и инвестиции в изкопаеми горива чрез финансови посредници, които Световната
банка не следи в достатъчна степен. Не се отчитат всички изкопаеми горива. Банката
продължава да осъществява значителни инвестиции в електрическите централи на въглища,
като по този начин блокира развиващи се страни в модела на основаващата се на въглища
енергетика за бъдещите десетилетия. Това не е енергийна революция.

Енергийната политика на Световната банка страда от липсата на прозрачност. Този проблем
следва да се реши чрез определяне на ясни изисквания, на които трябва да отговарят
финансовите посредници, за да бъдат допускани до многостранно финансиране. Четиридесет
процента от заемите на Световната банка за частния сектор преминават през финансовите
посредници и голяма част от тях отиват в енергийния сектор по-специално в енергийни
продукти. Но за разлика от преките инвестиции в проекти няма публично достъпна
информация за индивидуалните инвестиции в подпроекти, поради което е много трудно
да се проследи какво в крайна сметка се случва с финансирането на финансовите посредници.

Когато погледнем какъв вид енергия се счита за енергия с ниско съдържание на въглерод,
можем да намерим големи водноелектрически централи в стратегията. Подобни големи
водноелектрически централи унищожават огромна част от природата и прогонват хората
от домовете им. Това не е устойчиво и не е в интерес на хората и на обществото. Улавянето
и съхранението на въглероден диоксид не правят енергията от въглищата с ниско съдържание
на въглерод. Въглеродният диоксид си е там и никой не може да предскаже какво ще се
случи с него под земята. Никой от нас не може да каже със сигурност, че той ще си остане
там безпроблемно през следващите хилядолетия. Това е гадателство, а не научни изследвания
и със сигурност не политика.

Същото се отнася и за ядрената енергия. Добивът на уран произвежда огромни количества
въглероден диоксид и никой не знае какво да правим с отпадъците, които създаваме. Това
не е ниско съдържание на въглерод, нито е устойчиво. Ето защо групата на
Зелените/Европейски свободен алианс ще гласува против резолюцията, освен ако
формулировката за ниско съдържание на въглерод не се замени.

Виждаме и някои добри елементи в резолюцията: например акцентът върху независимите
възобновяеми енергийни източници за селските райони и дребномащабното местно
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производство, както и опасенията по отношение на преобладаващия ориентиран към износа
модел, големите централи и биогоривата.

И накрая, ние също така много наблягаме на призива за засилен трансфер на технологии.
Трансферът на технологии няма да се нуждае от много усилия, ако правата на интелектуална
собственост са непокътнати. Основната цел следва да бъде правата на интелектуална
собственост да се третират по начин, който осигурява достъп до технологии на достъпни
цени. Това обещахме по време на преговорите относно климата и трябва да спазим
обещанието си.

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

Hans-Peter Martin (NI).   – (EN) Г-н председател, поздравявам г-жа Keller за думите и
анализа й. Въпросът обаче е следният. Знаем за тези проблеми вече от две десетилетия. Г-жо
Keller, тъй като сте се занимали с въпроса по-задълбочено, отколкото повечето от нас, има
ли нещо, което Ви кара да сте оптимист, че това, по което сме на път да вземем решение,
може в действителност да донесе известен напредък или че Световната банка най-накрая
върви в правилната посока?

Franziska Keller,    автор.  –  (EN) Г-н председател, действително обсъждаме тези въпроси
повече от две десетилетия и наистина се надявам, че Световната банка ще се поучи от
обсъжданията, тъй като всички сме съгласни, че бъдещето е във възобновяемите енергийни
източници.

Виждаме малка промяна в стратегията. Например се говори малко повече за възобновяеми
енергийни източници, но това е малка стъпка и не е достатъчно. Изкопаемите горива все
още преобладават твърде много, а когато става дума за възобновяеми енергийни източници,
твърде много се акцентира върху водноелектрическите централи, а те не са възобновяеми,
не са устойчиви за никого.

Така че се надявам Парламентът да излезе с категорично изявление относно желаната от
нас европейска енергийна политика и политиката, която насърчаваме в света. Надявам се
да подкрепите замяната на формулировката за ниско съдържание на въглерод с подходяща,
устойчива, възобновяема енергия.

Андрис Пиебалгс,    член на Комисията.  –  (EN) Г-н председател, считам, че аз също
направих много силно изявление. Първо, искам да подчертая, че енергийната стратегия на
Световната банка е добре дошла, защото Световната банка играе много важна роля в света,
особено по въпросите на развитието. Няма да преувелича, ако кажа, че те определят
общественото мнение и подходите към стратегиите за развитие. Трябва да подходим към
въпроса с необходимата сериозност.

В същото време не трябва да забравяме няколко много важни неща, когато преценяваме
нашия отговор на стратегията. Днес все още има значителен брой домакинства, които нямат
достъп до никакъв вид енергия. Вярно е, че макар да обсъждаме въпроса от 20 години,
значими инвестиции в енергийния сектор и енергийни услуги не достигат до стотици
милиони хора, особено в Африка на юг от Сахара. Така че считам, че трябва да разберем
мащаба на предизвикателството.

Второ — трябва да вземем предвид растежа. Във всяка от развиващите се страни има огромно
нарастване на търсенето. Трябва да отговорим на растящото търсене с предлагане. Това е
друго основно предизвикателство заради мащаба.
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Трето – тук съм напълно съгласен с г-жа Keller – устойчивост и предвиждане. Всичко в
енергийния сектор трябва да се разглежда в светлината на последствията за изменението
на климата. Знаем, че енергийният сектор в сегашния му вид е най-голямата причина за
парниковия ефект. Освен това трябва да обърнем внимание на цените на изкопаемите горива,
защото не трябва да забравяме, че предизвикателството, свързано с цените на изкопаемите
горива, все още е пред нас. Надявам се, че няма да се сблъскаме скоро с него, но то определено
е част от предвиждането в стратегията.

Що се отнася до ориентацията, очаквам да вземете предвид Зелената книга относно
политиката на ЕС за развитие, в която посочваме достъпа до възобновяема енергия в
развиващите се страни като една от основните колони на новата политика на ЕС за развитие.
Ако не предприемем тази пионерска стъпка, не можем да очакваме да убедим Световната
банка и други, че трябва да насочим инвестициите в енергия от възобновяеми източници.
Считам, че сме в състояние да управляваме мащаба на инвестициите във възобновяема
енергия. Просто ни трябва смелост. Вярно е, че са необходими много финансови средства,
но всяка енергийна стратегия изисква доста инвестиции. Така че ако видя прогнози за цените,
винаги ще твърдя, че възобновяемата енергия определено следва да бъде в центъра на
енергийната политика навсякъде по света.

Познанията ни за технологиите въз основа на източниците на възобновяема енергия днес
са гаранция, че наистина можем да направим промяна в тези страни. Считам също така, че
има много неизползван потенциал. Знам, че водната енергия например е доста голямо
предизвикателство като източник на енергия от която и да е гледна точка, но ако се направи
анализ на устойчивостта на околната среда, считам, че повечето страни имат удивителен
неизползван потенциал и във водната енергия, което показва, че мащабът – каскадата Инга
например – е огромен.

В началото трябва да дадем пример. Ако ЕС е в състояние и ако вие обсъдите доклад относно
Зелената книга за политиката на ЕС за развитие, Парламентът ще окаже силна подкрепа за
насочването на политиката на ЕС за развитие в тази посока. Ще разполагаме с по-добър
довод да убедим Световната банка да следва тази идея и да се съсредоточи повече върху
инвестициите във въглищните електроцентрали. Банката вече въведе шест критерия като
общи насоки за бъдещите инвестиции във въглища. Световната банка, под ръководството
на Боб Зелик, е изключително активна в дебата, така че изглежда, Световната банка е
предимство, а не нещо, от което трябва да се страхуваме. Тя е наш съюзник, но ние наистина
трябва да покажем европейско лидерство по този въпрос и в енергийния сектор за
развиващите се страни.

Ще спомена и Европейската централна банка (ЕИБ), тъй като е във въпроса. Споразумението
от Котону е законовата основа за дейността на ЕИБ в размер на 3,1 млрд. евро за страните
от АКТБ. Основен инструмент в тази рамка е инвестиционният механизъм за АКТБ.
Механизмът финансира инфраструктурни и благоприятни за климата енергийни проекти.
Що се отнася до енергийния сектор, няма проекти в областта на изкопаемите горива. Общата
политика е много ясна – финансиране на благоприятни за климата енергийни проекти на
основата на вятърната, водната или слънчевата енергия.

В контекста на средносрочния преглед на външния мандат на ЕИБ – който обхваща
държавите в процес на присъединяване, съседните страни и страните партньори, Азия,
Латинска Америка и Южна Африка – Комисията внесе предложение за отпускане на
допълнителни два милиарда евро за периода 2011-2013 г. за финансираните от ЕИБ
операции в областта на смекчаването и приспособяването към изменението на климата във
всички региони. Предложението подчертава, че правилата и процедурите на ЕИБ трябва да
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включат необходимите разпоредби да се гарантира, че се финансират само проекти, които
са икономически, финансово, екологично и социално устойчиви.

Считам, че ЕС вече предприе някои стъпки в правилната посока, но наистина можем да
направим повече, за да покажем истинско лидерство за света, не на последно място, като
отговорим на енергийната стратегия на Световната банка.

Alf Svensson,    от името на групата PPE. – (SV) Г-н председател, в залата обсъждаме
наистина належащ и важен въпрос, а именно поетапното спиране на заемите за проекти за
изкопаеми горива. Считам, че трябва да имаме смелостта да кажем точно това, което г-н
Пиебалгс каза, а именно, че Световната банка има обмислена енергийна стратегия. Можем
да говорим дори за облекчения в тази връзка и това очевидно е нещо положително. Разбира
се, не става въпрос само за поетапното спиране, но също, както беше казано, за постепенно
въвеждане.

Тъй като съм упорит, ще повторя, че има възможности за ЕС да направи конкретни
инвестиции да помогне на хората в развиващите се страни, в Африка, Азия и Латинска
Америка. Членът на Комисията ме е чувал да говоря за печките на дърва в хижи и къщи,
които тровят хората. Два милиона души умират преждевременно вследствие на газовете в
обикновени домове.

В това отношение, като САЩ и редица европейски страни, бихме могли да инвестираме в
прости, захранвани със слънчева енергия печки, които поне премахват 95% от газовете.
Тогава вече няма да се налага да използват животински тор, който знаем, им е необходим
за отглеждане на насаждения, нито черни въглища за отопление. Нито ще се налага да секат
гори, които в никакъв случай не трябва да се секат.

Искам още веднъж да подчертая, че има възможности да направим нещо осезаемо. Често
когато говорим за алтернативни източници на енергия, говорим демонстративно за вятърна
енергия и слънчева енергия, и разбира се, трябва да го направим. Но осезаеми резултати
липсват, макар че възможностите ги има. Не трябва да позволим ЕС да изостане по тези
въпроси, а да участва в разработването на конкретни начини за замяна на изкопаемите
горива, които вече не искаме нито в индустриализираните държави, нито в развиващите се
страни.

Kriton Arsenis,    от името на групата S&D. – (EL) Г-н председател, г-н член на Комисията,
първо, искам да благодаря на г-жа Keller за изключителната й работа по доклада.
Действително всички, които работиха по доклада, видяха колко нежизнеспособна е
стратегията на Световната банка поради няколко основания. Както каза г-жа Keller, тя
финансира нежизнеспособни, широкомащабни проекти като водноелектрически и
множество други проекти.

Факт е, че финансирането на възобновяеми енергийни източници е нараснало с 300%. В
същото време обаче финансирането на проекти за изкопаеми горива се е увеличило с 430%.

Световната банка – за мен това е скандално – не отчита въздействието върху околната среда
на проектите, които финансира. В същото време все още обсъжда, дори и днес, възможността
да започне да финансира програми за отглеждане на плантации от маслени палми. Тя не
зачита принципа на свободно, предварително и информирано съгласие от местните жители
с финансирането на проекти, нито прави (а трябва) пълен анализ на цикъла на проектите,
които финансира.
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Искрено се надявам, че докладът, в окончателния му вариант след гласуването, ще изпрати
силно послание за екологичните реформи, които Световната банка трябва да приложи
вътрешно.

Charles Goerens  , от името на групата ALDE. – (FR) Г-н председател, съгласно условията
на мандата си Световната банка трябва да допринася за изкореняване на бедността в
развиващите се страни. Всички проекти, финансирани от Световната банка, трябва да имат
тази цел. Дори когато се финансира проект за инвестиции в основни социални услуги –
здравеопазване, образование, достъп до вода – това изискване трябва да се спазва. Ако
Световната банка постави борбата с бедността за приоритет, можем да бъдем доволни, че
изпълнява функциите, които сме й възложили.

Въпросът, изискващ устен отговор, който разискваме, изразява сериозни резерви по
отношение на финансирането на проекти, свързани с петрол и въглища. Искам да направя
няколко коментара.

Първо, общите условия за финансиране на проект от Световната банка трябва да предполагат
критериите за оценка да се прилагат още от самото начало. Трябва да е ясно какво ще се
оценява и критериите за оценка да се съблюдават през цялата продължителност на проекта.

Второ, политическият диалог между Световната банка и нейния партньор трябва да вземе
предвид политическото и икономическото управление и в съответната държава, и по
отношение на кредиторите.

Трето, когато е възможно да се насърчават възобновяемите източници на енергия и разходите
са оправдани, трябва да предпочитаме тази форма на производство на енергия.

Четвърто, и тук трябва да благодаря на г-н Пиебалгс, защото вече спомена въпроса в отговора
си към г-жа Keller, Европейската инвестиционна банка да отчита всички тези фактори.

Надявам се, че Световната банка ще последва примера на други, които вече са приели тези
приоритети, не на последно място, Европейската инвестиционна банка. Като се има предвид,
че 27-те държави-членки на Европейския съюз са членки и на Световната банка, не може
да твърдим, че нямаме никакво влияние върху нейната политика.

Считам, че си струва да обсъдим обединяването на силите в рамките на Световната банка с
цел решаване на въпросите, повдигнати от г-жа Keller. Искам да поздравя г-жа Keller за
отличната й работа.

Marisa Matias,    от името на групата GUE/NGL. – (PT) Г-н председател, преди да
продължа, аз също искам да похваля работата на колегата и да кажа, че напълно подкрепям
въпросите, повдигнати тук.

Сега ще направя нещо, което не съм правила преди, но считам, че си заслужава. Имаме
редица документи, които съдържат набор от предположения, всички от тях рядко се
обсъждат. Все едно че не си струва да бъдат обсъждани. Имаме въпроса, изискващ устен
отговор, и резолюция, която ни казва различни неща, включително че конвенционалните
програми за електрификация на селските райони, финансирани от Световната банка, като
цяло не са успели да достигнат до бедното население в тези райони.

Разбираме също, че ще има възможна, предполагаема промяна в енергийната стратегия на
Световната банка в средата на 2011 г., но също така знаем, че в енергийния сектор можем
да се борим с бедността по много специфичен начин и да помогнем за премахването на
бедността. Затова призоваваме Световната банка да възприеме подход за развитие, който
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може да максимизира ползите за бедните и в същото време да ни позволи да се борим с
изменението на климата.

Казахме вече, че заемите за изкопаеми горива продължават да заемат преобладаващо място
в цялостното енергийно портфолио на Световната банка и че трябва да се откажем от този
превес. Имаме и обещанието, че това ще се случи до 2015 г. и ще видим постепенно
намаляване на финансирането на проектите, основани на изкопаеми горива.

И накрая, имаме редица изявления, по-специално относно необходимостта Световната
банка да отдаде приоритет на достъпа до местна енергия в малък мащаб. Има и много други,
които обръщат внимание на изменението на климата.

След като споменах всичко това, искам да поправя казаното, което подкрепям. Ще коригирам
всички наши изявления и ще оставя само два последни въпроса, защото не си заслужава да
продължаваме само с декларации за намерения.

Първият въпрос е: защо не можем да извлечем от всичко казано такъв основен извод? Защо
продължаваме да позволяваме на тези, които плащат, да поръчват музиката? Защо Световната
банка продължава да отговаря за световната енергийна стратегия? Кога ще решим, че
световната енергийна стратегия следва да бъде предмет на световна координация в рамките
на Организацията на обединените нации?

Вторият въпрос – извинявам се, че просрочих малко времето – е: кога ще спрем да налагаме
модел за развитие на другите, независимо дали от първо или второ поколение, т.е. от първа
или втора ръка, върху останалата част от света, сякаш това е модел за развитие, който следва
да се прилага за всички?

Арогантността си има граници. Трябва да бъдем по-демократични.

Hans-Peter Martin (NI).   – (DE) Г-н председател, през седемдесетте и началото на
осемдесетте години основна тема на обсъждане беше фактът, че Световната банка е сляпа
за проблемите на околната среда. Тогава чухме същите изказвания, които чуваме и днес,
както и някои обещания от Световната банка. Предприети бяха ходове за реформиране на
Световната банка, но оттогава изминаха десетилетия. Поради много причини неотдавна
посетих редица страни, които се числят към развиващите се. Положението е неприемливо.
Какво се е случило с всички проекти? Къде са слънчевите централи в тропиците? Къде са
устойчивите гори в Амазония или във Виетнам? Къде са слънчевите панели и вятърните
турбини в Кения?

Там няма абсолютно нищо. Единствено европейската система на самоуправление е копирана
точно. Хората се управляват сами и са в ръцете на няколко големи заинтересовани страни,
но не са отбелязали никакъв напредък. Изненадани сме, когато гражданите на развиващите
се страни отчаяно казват: „Не искам повече да живея в Карибския басейн. Искам да отида
в САЩ или да вляза в ЕС през Мартиника“. Изненадани сме, когато всички хора в страните
от Магреб искат да дойдат тук. Лицемерието на разискването е абсолютно невероятно.
Трябва да разберем, че милиони хора са радикализирани. Те просто казаха: „Стига толкова!“.

Всеки, който е видял предложението за резолюция на Европейския парламент, ще признае,
че можеше да бъде различно. Трябваше да говорим много по-силно. Трябваше да призовем
много по-ясно Световната банка да предприеме необходимите действия. Защо имаме всички
тези комисии – комисията по развитие, Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС и
пр. – ако всичко, което могат да представят, е лист хартия, който съдържа отчасти
заключенията от разискването, състоял се в края на седемдесетте? Това е смущаващо.
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Filip Kaczmarek (PPE).   – (PL) Г-н председател, няма нужда да убеждаваме никого колко
важна е енергията за развиващите се страни. Много често съм виждал изненадата на хората,
когато научат колко струва електричеството в Африка. Вероятно няма нужда да убеждаваме
никого и че ролята на Световната банка съвсем не е незначителна, когато става дума за
енергийните въпроси в развиващите се страни.

Моята политическа група – групата на Европейската народна партия (Християндемократи)
— внесе редица предложения за изменения, които ще се гласуват поотделно, към
резолюцията, която обсъждаме. Струва ни се, че някои части от резолюцията са твърде
критични към Световната банка. Не смятам например, че можем да привлечем вниманието
на Световната банка към факта, че тя счита някои видове енергия за чиста, когато трябва да
се разглежда като екологично недобра или нежелателна. Ядрената енергия например се
използва широко в държавите-членки на ЕС и все по-голям брой европейски страни, които
са зависими от въглища или газ, страдат в известна степен, тъй като са принудени да ограничат
своите емисии, което води до разходи, които се разпределят много неравномерно между
отделните държави-членки. Затова трябва да бъдем внимателни, когато казваме на външни
структури кои видове енергия следва да се развиват. Съгласен съм обаче с идеята, че си
заслужава да подкрепим местни проекти в малки райони, проекти за ниски емисии и идеи,
свързани с разнообразни източници на енергия и избягване на енергийната зависимост.

Искаме Световната банка да инвестира във възобновяема енергия и повишаване на
енергийната ефективност, но винаги трябва да помним основната цел, или с други думи,
как достъпът до енергия се очаква да помогне за премахването на бедността. Искаме да
постигнем много неща на веднъж – да създадем условията за развитие, да ограничим емисиите
и да отчетем социалните и екологични аспекти в новите енергийни проекти. Това са
амбициозни задачи и се надявам, че Световната банка не се бои от тях. В същото време знам,
че г-н Пиебалгс поставя голям акцент върху разработването на енергийни проекти в
развиващите се страни, и мога да потвърдя, че това се обсъжда в Зелената книга и че
Европейският парламент следва да подкрепи тази стратегия.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Г-н председател, понастоящем 1,4 млрд. души в
света нямат достъп до електричество, а 85% от тях живеят в селски райони. Целите на
хилядолетието за развитие за изкореняване на бедността до 2015 г. няма да бъдат постигнати
заради липсата на напредък в осигуряването на достъп до енергия. Постигането на тази цел
до 2015 г. означава 395 млн. души да имат достъп до електричество, а един милиард души
да получат достъп до хигиенни съоръжения за приготвяне на храна. За всички тези мерки
ще са необходими годишни инвестиции от около 40 млрд. щатски долара за периода
2010-2015 г., което възлиза на 0,6% от световния БВП.

Всеобщият достъп до електричество е една от най-важните цели на правителствата в
развиващите се страни. Сред пречките за електрификацията са високите разходи за доставка
на електроенергия в селските райони и къщите в периферните градски райони, липсата на
данъчни или финансови стимули, недостатъчният капацитет за разработване и изпълнение
на проекти за електрификация, както и ограниченият капацитет за производство на
електричество.

Селските райони са специален случай, когато става дума за енергетиката. В селските райони
трябва да се осигури не само необходимата енергия, но и самият процес на производство,
който създава работни места и подпомага икономическото и социално развитие.

На 11 февруари 2011 г. доклад на Световната банка показа, че местното производство на
енергия от възобновяеми източници с по-ниски производствени разходи е по-жизнеспособно
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икономично решение в дългосрочен план. То може да играе ключова роля за повишаване
на енергийната сигурност на Индия, така че вносът на енергия и влиянието на колебанията
на цените на петрола могат да бъдат намалени. Световната банка следователно може да
действа като партньор на развиващите се страни. Считам, че Световната банка следва да
подкрепя проектите за повишаване на енергийната ефективност и за местно производство
на енергия от възобновяеми източници, както и обширни проекти за електрификация и
установяване на връзки между отделните страни.

Zigmantas Balčytis (S&D).   – (LT) Г-н председател, първо, искам да благодаря на
докладчика за навременното повдигане на наистина много важния въпрос. Енергийната
бедност продължава да бъде огромен проблем и свързаните с нея въпроси пречат на
живеещите в най-бедните региони в света да повишат качеството си на живот, да разполагат
с възможност да изкарват прехраната си и да допринесат за увеличаването на растежа и
производителността. Това е един от основните фактори, които възпрепятстват общото
социално-икономическо развитие и изкореняването на бедността.

Както посочва докладчикът, статистическите данни са обезпокоителни – около
1,5 млрд. души нямат никакъв достъп до електричество, а над 2,5 млрд. души все още
използват традиционни горива от биомаса. Според данни на Световната здравна организация
всяка година в света два милиона души умират преждевременно от болести на дихателните
пътища в резултат от използването на този тип гориво.

Досегашната енергийна стратегия на Световната банка не е довела до осезаеми резултати.
Освен това използването на изкопаеми горива все още се подкрепя в по-голяма степен,
отколкото възобновяемите или чистите източници на енергия. Предоставят се значителни
инвестиции за електрическите централи на въглища и това продължава да държи тези бедни
страни зависими от изкопаемите горива, които сериозно замърсяват околната среда.

Споразумението на лидерите на Г-20 да ограничат подкрепата и финансирането на проекти
за изкопаеми горива, които не трябва да получават никакво финансиране след 2015 г., е
положителен и добре дошъл стимул. Новата стратегия трябва също така внимателно да
анализира въпроса за финансирането на надзора и контрола, така че помощта да се използва
за онези енергийни проекти, които могат да донесат дългосрочни ползи и действително
допринасят за развитието на въпросните региони и за подобряване на качеството на живота
на хората.

Paul Rübig (PPE).   – (DE) Г-н председател, искам да благодаря по-специално на г-н
Пиебалгс. Като бивш член на Комисията, отговарящ за енергетиката, той естествено знае
всичко за нашата стратегия. Считам, че има много да се направи в областта на
сътрудничеството за развитие, особено по отношение на техническата помощ. Европа не
трябва само да извършва плащания към Световната банка, тя трябва да предприеме действия.
Европа и европейските институции трябва да играят по-голяма роля в Световната банка и
ще бъде голямо предизвикателство да се гарантира, че семейните предприятия могат да
бъдат подпомогнати с помощ за развитие, че малките и средните производители на енергия
могат да се насърчат, защото много на брой малки предприятия заедно могат да постигнат
икономии от мащаба и съответна възвръщаемост на инвестициите.

Един от най-важните въпроси е, разбира се, съхранението на енергията. Той ще заема
централно място в сътрудничеството за развитие.

Seán Kelly (PPE).   – (EN) Г-н председател, предполагам може да се каже, че тези от нас,
които сме все още тук в този късен час, вероятно сме задвижвани от някаква форма на
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енергия от възобновяеми източници, може би слънчева енергия или дори божествена сила
под формата на ореол над главите ни.

Така или иначе, обсъждането е много разнообразно, което не е изненада, тъй като това е
винаги спорен въпрос. Но считам, че членът на Комисията постигна точния баланс, може
би по-добре от повечето от нас, по отношение на това къде отиваме и какво трябва да се
направи в бъдеще. Считам, че няколко неща трябва да се доуточнят. Независимо дали става
въпрос за развиващи се или за развити страни, ако разполагат с изкопаеми горива – въглища
– или ядрена енергия, те ще ги използват. Въпросът е: да ги финансираме ли или не? Очевидно
в Европа, предвид Канкун, Киото и пр., искаме да прокараме възобновяемите източници,
което е абсолютно правилно. Но считам, че г-н Martin вероятно е прав, че трябва да говорим
по-силно и да накараме Световната банка да насърчава и финансира повече проекти за
възобновяема енергия, отколкото към момента.

Андрис Пиебалгс,    член на Комисията.  –  (EN) Г-н председател, темата е много важна,
дори и да е късно вечерта, защото считам, че енергийната стратегия на Световната банка
представлява възможност. Тя е реална възможност да се отговори на енергийните
предизвикателства.

Ако погледнем и това, което Международната агенция по енергетика посочва за енергийната
бедност, за възобновяемата енергия, предизвикателството със сигурност е огромно, но
Световната банка, заедно с нашето лидерство, може да направи необходимите промени.
Ако се върнем няколко години назад в историята на нашия Съюз, изглеждаше невъзможно
да постигнем целта ни по отношение на възобновяемата енергия, макар тя да беше скромните
18%, ако си спомням правилно. Сега изглежда, че се движим добре.

Понякога обаче трябва да съберем цялата си смелост и да се изправим пред истинските
предизвикателства. Световната банка прави целия процес много отворен. Тя ще организира
седмица, посветена на енергията, във Вашингтон. Ние също можем да дадем нашия принос
към Световната банка, която е много отворена за нови идеи. Ако сме смели, това ще даде
още по-голям кураж на Световната банка. Така че е важно да отидем с отворени сърца да
представим тези много амбициозни идеи на Световната банка. В противен случай много
хора могат да се опитат да избегнат предизвикателството.

Въпросът определено е откъде да започнем. Бих казал от достъпа до енергия, защото достъпът
до енергия означава още устойчива и ефективна енергия. Последните тенденции в страните,
с които работим, показват значителна урбанизация, която в известен смисъл променя
енергийния пъзел. Това означава не само децентрализирано производство, но и агломерации,
така че енергийната ефективност, колкото и странно да звучи, също следва да бъде част от
стратегията.

Най-важното, трябва да побързаме. Имаме 200 млн. евро за енергията. Не можем да направим
твърде много с тях. Трябва да предвидим дългосрочно финансиране, защото считам, че
отличителната черта на Европа трябва да е възобновяемата енергия. С това и с възможностите
на Световната банка наистина можем да направим нещо значимо не само за енергийните
доставки, но и да предприемем сериозни стъпки за борба с изменението на климата.

Председател. -   Внесено е едно предложение за резолюция (1)  на основание член 115,
параграф 5 от Правилника за дейността.

(1) Вж. протокола
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Разискването приключи.

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

21. Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола

22. Закриване на заседанието

(Заседанието се закрива в 23,50 ч.)
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