
TIISTAI 15. HELMIKUUTA 2011

Puhetta johti
varapuhemies  Libor ROUČEK

(Istunto avattiin klo 9.00.)

1. Istunnon avaaminen

2. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden
loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset):
ks. pöytäkirja

3. Päästönormien asettaminen uusille kevyille hyötyajoneuvoille (keskustelu)

Puhemies. -    (EN) Esityslistalla on seuraavana Martin Callananin ympäristön,
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta laatima mietintö
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi päästönormien asettamisesta
uusille kevyille hyötyajoneuvoille osana yhteisön kokonaisvaltaista lähestymistapaa
kevyiden ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi (KOM(2009)0593 –
C7-0271/2009 – 2009/0173(COD)) (A7-0287/2010).

Martin Callanan,    esittelijä.  –  (EN) Arvoisa puhemies, olen tyytyväinen saadessani avata
tämänpäiväisen keskustelun kevyiden hyötyajoneuvojen päästöjä koskevasta mietinnöstäni.

Ennen kuin käsittelen tekstiä yksityiskohtaisesti, haluaisin esittää kiitokseni ennen kaikkea
kaikkien poliittisten ryhmien varjoesittelijöille sekä liikenne- ja matkailuvaliokunnan ja
teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan valmistelijoille ja jäsenille heidän
näkemyksistään. Lisäksi haluan kiittää komission jäsentä ja hänen työryhmäänsä – olemme
pitäneet tästä asiasta useita erittäin rakentavia kokouksia. Haluan myös kiittää
puheenjohtajavaltiota Belgiaa sen erittäin kovasta työstä kolmikantaneuvotteluissa. Lopuksi
esitän kiitokseni ympäristövaliokunnan sihteeristön Jos Vervloetille ja Isobel Findlaylle.
He ovat antaneet uskomatonta tukea koko prosessin ajan. Arvostan suuresti etenkin Isobelin
apua vaikeissa komitologiaan liittyvissä kysymyksissä.

Ehdotettua lainsäädäntöä on odotettu siitä lähtien, kun vastaavanlaista lainsäädäntöä
annettiin henkilöautojen osalta. En henkilökohtaisesti ollut täysin vakuuttunut siitä, että
tämä lainsäädäntö olisi tarpeen, koska pakettiautoja ostavat pääosin yritykset – sekä pienet
että suuret – jotka tiedostavat jo varsin hyvin tarpeen taloudellisuuteen ja
polttoainetehokkuuteen. Tämän takia olen koko prosessin ajan uskonut siihen, että
tarvitsemme kunnianhimoisia mutta realistisia pitkän aikavälin tavoitteita ja asianmukaisen
lyhyen aikavälin tavoitteen, jossa otetaan huomioon teollisuuden tuotekiertojen tarpeet
sekä tarve ympäristöön liittyvään kehittämiseen. Keskustelussamme olemme aina
keskittyneet pääasiassa pitkän aikavälin tavoitteeseen.

Komission alkuperäisenä ehdotuksena oli 135 grammaa hiilidioksidia kilometriä kohti,
minkä useat lähteet totesivat täysin mahdottomaksi tavoitteeksi. Kevyiden hyötyajoneuvojen
alalla kehitys- ja tuotantoajat ovat pidempiä kuin henkilöautojen alalla. Kevyitä
hyötyajoneuvoja – kuten niiden nimestä voi päätellä – käytetään pääasiassa kaupallisiin
tarkoituksiin. Toisin kuin henkilöautojen osalta, niiden muodon ja painon muuttamiseen
on vähemmän mahdollisuuksia päästöjen vähentämiseksi. Tärkein tapa kevyiden
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hyötyajoneuvojen päästöjen vähentämiseksi on muuttaa moottoreita ja ajoneuvojen
mekaniikkaa. Se on kuitenkin paljon pidempi ja kalliimpi prosessi kuin yksinkertainen
ajoneuvon muodon muuntelu tai ajoneuvon keventäminen.

On myös pantava merkille, että kevyissä hyötyajoneuvoissa käytetään paljon useammin
dieselmoottoreita kuin henkilöautoissa. Kun komissio julkaisi alkuperäisen ehdotuksensa,
useat valmistajat tekivät selväksi, että ne halusivat laskea päästöjä korkeintaan tasolle
160 grammaa hiilidioksidia kilometriä kohti. Useimmat meistä täällä parlamentissa olivat
sitä mieltä, että tämä luku oli aivan liian alhainen ja lempeä. Paketissa, jonka olemme kaikki
hyväksyneet ja jota te tänään käsittelette, kompromissiratkaisuksi on otettu melko
kohtuullinen taso eli 147 grammaa hiilidioksidia kilometriä kohti.

Kun otetaan huomioon, että kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen
vähentäminen on kalliimpaa kuin henkilöautojen osalta ja että näiden ajoneuvojen kehitys-
ja tuotantosyklit ovat pidempiä, uskon, että tällä saavutetaan hyvä tasapaino toisaalta
ympäristönormien paremman noudattamisen ja toisaalta kevyiden hyötyajoneuvojen
valmistamisen alaan sovellettavan järkevän ja saavutettavissa olevan tavoitteen asettamisen
välillä. Tämän kompromissitason perusteella annamme toisen puolen mielestä liikaa tukea
teollisuudelle ja olemme toisen puolen mielestä taas liian ympäristöystävällisiä. Tämän
takia uskon, että olemme löytäneet juuri oikean tasapainon.

Eräänä komission ehdotuksen yhtenä näkökohtana, joka ei minkään ryhmän mielestä
sopinut työn perustaksi, oli erittäin monimutkainen, monivaiheisen
tyyppihyväksyntämenettelyn piiriin kuuluvia ajoneuvoja koskeva kysymys. On selvästikin
epäoikeudenmukaista rangaista perusajoneuvojen valmistajia, sillä ne eivät ole vastuussa
siitä, mitä ajoneuvolle tapahtuu myöhemmissä tuotantovaiheissa. Tänään käsiteltävänä
olevassa paketissa esitetään erittäin järkevä ehdotus siitä, että komission pitäisi tarkastella
tätä asiaa uudelleen vuoden loppuun mennessä. Lisäksi paketissa esitetään lähtökohdat,
joiden perusteella tämä tarkastelu on suoritettava.

Uskon, että neuvottelemamme paketti, jonka annamme tänään parlamentin käsiteltäväksi
58 tarkistuksena, on paras mahdollinen ratkaisu. Olen iloinen siitä, että suurin osa
tärkeimmistä poliittisista ryhmistä – toivottavasti – antaa minulle tukensa. Tällä
tasapainotetaan tarvetta tiukempiin ympäristönormeihin sekä realistisiin ja saavutettavissa
oleviin tavoitteisiin, jotka eivät vaaranna valmistusalaa tai vaaranna työpaikkoja unionissa.

En yleisesti kannata ensimmäisessä käsittelyssä tehtäviä sopimuksia. Mielestäni niitä on
ennen kaikkea vältettävä, mikäli se vain on mahdollista. Tässä tapauksessa ensimmäisessä
käsittelyssä tehtävällä sopimuksella kuitenkin annetaan selvennystä ja varmuutta alalle,
joka kärsii edelleen maailmanlaajuisen talouskriisin vaikutuksista. Samalla määritetään
tiukat mutta oikeudenmukaiset ympäristönormit, jotka me kaikki olemme halunneet
asettaa. Toivon, että minun lisäkseni myös kollegani äänestävät tänään paketin puolesta.

Connie Hedegaard,    komission jäsen.  –  (EN) Arvoisa puhemies, haluan aluksi onnitella
esittelijää Martin Callanania sekä varjoesittelijöitä, koska he ovat ponnistelleet saadakseen
aikaan yhteisymmärryksen kevyitä hyötyajoneuvoja koskevasta komission ehdotuksesta.
Kuten Martin Callanan totesi, nämä keskustelut ovat todella olleet vaikeita taloudellisen
taantuman jälkeen.

Sanon tämän selvästi: Näiden toimielinten välisten keskustelujen perusteella laadittu
kompromissipaketti ei useiden näkökohtien osalta ole yhtä kunnianhimoinen kuin
komission ehdotus. Lyhyen aikavälin tavoitteen noudattamista on lykätty vuodella,
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noudattamatta jättämisestä annettavan rangaistuksen – liikapäästömaksun – tasoa on
laskettu ja pitkällä aikavälillä ei ole asetettu yhtä kunnianhimoista tavoitetta. Näin ollen
kukaan ei varmasti ylläty, jos totean, että olisin halunnut kunnianhimoisemman tavoitteen.
Useat teistä ovat luultavasti samaa mieltä.

Tämä kompromissi on kuitenkin tärkeä askel eteenpäin. Sillä voidaan vuoteen 2020
mennessä vähentää pakettiautojen keskimääräisiä hiilidioksidipäästöjä vuoden 2007
perustasosta eli 203 grammasta hiilidioksidia kilometriä kohti 147 grammaan kilometriä
kohti. Näin ollen pakettiautokannan keskimääräiset päästöt vähenevät 13 vuodessa
28 prosenttia. Kevyiden hyötyajoneuvojen kysynnän todennäköisen kasvun takia
paremmalla tehokkuudella voidaan vähentää merkittävästi liikenteen päästöjä.

Kompromissilla myös luodaan kutakin ajoneuvoa kohti yli 2 200 euron käyttöikään
liittyvät nettosäästöt kuluttajille, etenkin pienille ja keskisuurille yrityksille. Lisäksi tavoitteilla
edistetään innovointia kyseisellä alalla ja annetaan valmistajille mahdollisuus siirtyä
vähähiiliseen talouteen ja näin ollen edistää niiden pitkän aikavälin kilpailukykyä. Emme
saa unohtaa, että tällä säädöksellä valmistajille on annettava mahdollisuus edelläkävijän
asemaan maailmanmarkkinoilla, joilla vastaavanlaisia hiilidioksidinormeja todennäköisesti
annetaan myöhemmin ja joilla tehokkaiden ajoneuvojen kysynnän ennustetaan kasvavan.

Tällä säädöksellä myös kurotaan umpeen sääntelyyn liittyvät huomattavat erot
henkilöautojen ja pakettiautojen välillä ja näin ollen vähimmäistetään mahdolliset kielteiset
vaikutukset henkilöautojen hiilidioksidipäästöjen sääntelyyn. Isot henkilöautot eivät voi
kiertää hiilidioksidipäästöjen normeja vain vaihtamalla ajoneuvoluokaksi pakettiauton
ajoneuvon tyyppihyväksynnän yhteydessä.

Kuten tiedätte, liikenteen päästöt ovat nyt suurempia kuin vuonna 1990. Ne suurelta osin
kumoavat vähennykset, jotka on saatu aikaan muilla aloilla. Tämä ei tietenkään ole kestävää.
Liikenteellä on vaikutettava merkittävästi EU:n yleisten hiilidioksiditavoitteiden
saavuttamiseen.

Tämä säädös on jälleen uusi väline, jonka avulla jäsenvaltiot voivat saavuttaa vuodeksi 2020
vahvistetut sitoumukset hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä EU:n
päästökauppajärjestelmän ulkopuolelle jäävillä aloilla.

Uskon, että tämä sopimus on jälleen uutena todisteena Euroopan unionin sitoutumisesta
omien ilmastotavoitteidensa saavuttamiseen. Toivon, että annatte myöhemmin tänään
järjestettävässä äänestyksessä tukenne tälle kompromissipaketille.

Werner Langen,    teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan lausunnon valmistelija. – (DE)
Arvoisa puhemies, ensimmäisen käsittelyn pitäisi olla poikkeus. Tässä tapauksessa se oli
mahdollista, koska saimme tehtyä kompromissin tätä erittäin kiistanalaista kysymystä
koskevien komission ja ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden
valiokunnan sekä teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan ehdotusten välillä. Se, että
käynnistimme neuvottelut kaikilta ryhmiltä saaduin yhteisin neuvotteluvaltuutuksin, on
ainoa syy siihen, että olemme saaneet aikaan tämän lopputuloksen. Haluan kiittää etenkin
Martin Callanania hänen sitoutumisestaan. Voimme olla ylpeitä saavutuksistamme.
Lopputulos on monissa kysymyksissä teollisuusvaliokunnan ehdotuksen mukainen. Uskon,
että olemme käynnistäneet kunnianhimoisen hankkeen, joka on teollisuuden saavutettavissa
ja jolla käyttäjille annetaan mahdollisuus ostaa edullisia, nykyaikaisia ajoneuvoja, joiden
hiilidioksidipäästöt ovat vähäisempiä. Tämä koskee etenkin pieniä ja keskisuuria yrityksiä,
kauppiaita, jälleenmyyjiä sekä mikroyrittäjiä, jotka käyttävät tämäntyyppisiä ajoneuvoja.
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(Puhemies keskeytti puhujan.)

Teollisuusvaliokunnalle laatimassani asiakirjassa oli eräs kohta, jota ei ole sisällytetty tähän
tekstiin, mutta joka kuitenkin hyväksyttiin pienellä enemmistöllä. Se koskee
nopeudenrajoittimiin liittyvää ehdotusta. Asia jää nyt jäsenvaltioiden päätettäväksi. Niiden
on annettava omat säädöksensä. Olemme siis yleisesti tyytyväisiä kompromissiin.
Teollisuusvaliokunta on valmis tukemaan koko pakettia.

Oldřich Vlasák,    liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnon valmistelija. – (CS) Arvoisa
puhemies, on totta, että liikenne on yksi aloista, joilla päästöjä on vähennettävä. Kun
pyrimme pikaisesti leikkaamaan päästöjä, emme kuitenkaan saa heikentää eurooppalaisten
autonvalmistajien kilpailukykyä. Tämä vaatimus on erityisen tärkeä, kun huomioon otetaan
käynnissä oleva rahoituskriisi, joka on tähän mennessä vaikuttanut erittäin vahingollisesti
Euroopan autoalaan.

Tämän perusteella katson, että uusien pakettiautojen keskimääräiseksi päästörajaksi asetetun
tason – 147 grammaa hiilidioksidia kilometriä kohti – saavuttaminen on melko
kunnianhimoinen tavoite. Odotan myös kiinnostuneena toteutettavuustutkimusta, jonka
komissio aikoo laatia ajan tasalle saatettujen tulosten perusteella.

Samalla seuraan erittäin tarkasti jatkuvia ponnisteluja komissiossa ja tietyissä muissa
osapuolissa, joiden osalta ehdotetut tavoitteet ovat päinvastoin liian kunnianhimottomia,
ja odotan niiden käynnistävän uudelleen keskustelun tästä aiheesta ja pyrkivän muuttamaan
tätä säädöstä tiukempien tavoitteiden asettamiseksi. Uskon vakaasti, että taloudellisten
toimijoiden on voitava luottaa siihen, että lainsäädäntöä ei muuteta koko ajan. Nyt on aika
antaa autonvalmistajille tilaa työskennellä ja luoda uusia moottoreita, jotta niillä on
mahdollisuus mukauttaa toimintaansa säännöksien ja uusien tavoitteiden mukaiseksi.

Tässä yhteydessä uskon, että meidän on kiinnitettävä huomiota perusteluun 24, joka
koskee nopeudenrajoittimien käyttämistä myös kevyissä hyötyajoneuvoissa. Olen
tyytyväinen siihen, että käsittelemme etenkin tätä kysymystä ja että keskustelu on asiallista,
ei ideologista.

Puhemies. -    (CS) Hyvät parlamentin jäsenet, meidän on noudatettava puheaikojamme,
koska ohjelma on tiukka ja äänestys järjestetään kello 12.00.

Richard Seeber,    PPE-ryhmän puolesta. – (DE) Arvoisa puhemies, edustan tänään Anja
Weisgerberiä, ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan
varjoesittelijää, joka on äitiyslomalla. Lähetämme hänelle parhaat terveisemme. Hän on
tehnyt erinomaista työtä tässä asiassa.

Olemme yleisesti tyytyväisiä kompromissiin. Sen saavuttaminen oli helpompaa kuin
henkilöautojen osalta, koska kyseessä ei ole niin herkkä aihe. Olemme kuitenkin kohdanneet
suuria ympäristöön ja talouteen liittyviä haasteita. Ilmastopolitiikan kannalta tarkasteltuna
on tärkeää, että kuormaa jaetaan tasaisesti kaikille ketjun lenkeille, joista jokaisen on
hoidettava oma osansa. Meidän oli kuitenkin myös varmistettava, että emme heikentäneet
lenkkejä niin paljon, että ne olisivat katkenneet. Mitä oikein tarkoitan? Kustannukset, joita
tämänkaltaiset toimenpiteet aiheuttavat pienille ja keskisuurille yrityksille, ovat tietenkin
niille suurena haasteena. Pienten yritysten on harkittava tarkasti, kannattaako niiden vanhat
ajoneuvot korvata uusilla ajoneuvoilla. Meidän on keskityttävä teknisten näkökohtien
sijaan ennemminkin taloudellisiin näkökohtiin. Tekniseltä kannalta tarkasteltuna olisimme
voineet saavuttaa paljon enemmän, mutta kustannukset olisivat varmasti siirtyneet pienille
ja keskisuurille yrityksille, jolloin haluttuja tavoitteita ei voitaisi saavuttaa.
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Muutaman vuoden kuluttua saamme selville, onko tämä säädös hyvä. Säädös on hyvä vain
siinä tapauksessa, että todella saavutamme vaaditut päästötasot. Jos päädymme antamaan
sakkoja, emme ole saavuttaneet tavoitettamme. Meidän on seurattava tarkasti, miten tilanne
kehittyy.

Matthias Groote,    S&D-ryhmän puolesta. – (DE) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, haluan
aluksi esittää kiitokseni siitä, miten rakentavasti olemme tehneet yhteistyötä. Olemme
saaneet tänään aikaan hyvän kompromissin ympäristön ja talouden kannalta tarkasteltuna.
Vaikka olisimme mielestäni voineet asettaa rajan tiukemmaksi, tänään hyväksyttävänä
oleva lainsäädäntö on joka tapauksessa maailman tiukin kevyiden hyötyajoneuvojen osalta.
Emme saa unohtaa sitä. Connie Hedegaard on jo todennut, että nämä
päästökauppajärjestelmän soveltamisalaan kuulumattomat pienet alakohtaiset säädökset,
joita me annamme, ovat erittäin tärkeitä, jotta voimme saavuttaa itselle asettamamme
tavoitteet. Mikäli ajoneuvot käyttävät vähemmän polttoainetta, lisäarvoa saadaan paitsi
ympäristön, myös ilmanlaadun osalta. Kun rajana on 147 grammaa, mikä vastaa 5,6 litraa
dieselpolttoainetta, ajoneuvot saastuttavat vähemmän. Tämä tarkoittaa, että ilmanlaatu
kaupungeissamme paranee. Otamme tänään tärkeän askeleen eteenpäin.

Ryhmäni äänestää tämän kompromissipaketin puolesta, koska sen eräässä tärkeässä
kohdassa todetaan, että meidän on arvioitava vuoteen 2014 mennessä, onko tänään
hyväksyttävät tavoitteet saavutettu vai ylitetty ja onko meidän tehtävä mukautuksia tällä
alalla. Tämä oli ryhmämme perustavanlaatuinen vaatimus. Olen käynyt kollegani Mario
Pirillon kanssa pitkiä keskusteluja tämän kompromissin luonteesta. Se oli myös yksi
kompromissipaketin perusedellytyksistä.

Ensimmäisestä käsittelystä on jo esitetty muutamia huomautuksia. Meidän on jatkossa
varmistettava, että emme hyväksy yhtä monia tekstejä ensimmäisessä käsittelyssä. Tässä
tapauksessa voimme sen hyväksyä, koska pohjimmiltaan neuvotteluja käytiin kahdesta
grammasta. Meillä ei ollut tarvetta tarkastella tätä asiaa toisessa käsittelyssä. Jos hyväksymme
kaiken ensimmäisessä käsittelyssä, parlamentti kuitenkin heikentää omia oikeuksiaan.

Haluan ottaa esille vielä yhden näkökohdan eli testisyklin. On erittäin tärkeää, että
käytössämme on jatkossa yhdenmukaistettu testisykli, joka jossakin vaiheessa otetaan
toivottavasti käyttöön koko maailmassa ja joka vastaa todellisuutta. Nykyiset testisyklimme
eivät ole todenmukaisia, ja meidän onkin kehitettävä tätä alaa. Kansainväliset neuvottelut
on jo käynnistetty. Toivon, että ne saadaan menestyksekkäästi päätökseen, sillä tämä
tarkoittaisi, että lainsäädäntö vastaisi todellisia ajosyklejä. Kiitän vielä kerran kaikkia
asianosaisia. Tämä päivä on hyvä päivä Euroopan unionin ilmasto- ja ympäristöpolitiikalle.

Holger Krahmer,    ALDE-ryhmän puolesta. – (DE) Arvoisa puhemies, kun keskustelemme
siitä, onko järkevää tehdä sopimus ensimmäisessä käsittelyssä, me emme saa pitää
periaatteistamme kiinni niin tiukasti kuin jotkut jäsenet ovat suositelleet. Kiinni pitämisen
täytyy riippua asiasta. Miten keskustelut sujuvat? Miten kiistanalaisista asioista on kyse?
Kun kyseessä on kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen sääntely, on selvää,
että toimielinten kannat eivät olleet kaukana toisistaan. Siksi ei olisi ollut järkevää käynnistää
toista käsittelymenettelyä, ellei käsiteltävänä olisi ollut kysymystä, josta käydään kiivasta
keskustelua, toisin sanoen pitkän aikavälin tavoitetta.

Euroopan komissio ei ole koskaan selittänyt asianmukaisesti – eikä vaikutustenarvioinneista
käy ilmi – miten päästöjen vähentäminen nykyisestä 203 grammasta 135 grammaan
kymmenessä vuodessa – Connie Hedegaard mainitsi äsken nämä luvut – voidaan toteuttaa
taloudellisesti kannattavalla tavalla. Kyseessä on 34 prosentin leikkaus, joka on tavoitteena
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paljon muita ilmastotavoitteitamme tiukempi. Parlamentin tärkeimpänä tehtävänä oli
tehdä tästä tavoitteesta jälleen järkevä ja tehdä siitä taloudellisesti mahdollinen. Sen me
olemme tehneet. Olen tyytyväinen siihen, että Matthias Groote otti huomioon näkemykseni,
koska ajoneuvojen 147 gramman keskiarvo on kaukana komission alkuperäisestä
ehdotuksesta, mutta se on myös kunnianhimoisin tavoite, joka maailmassa on asetettu.
Emme saa uskotella itsellemme, että kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidiraja pelastaa
maailman koko ilmaston.

Haluan kiittää kaikkia, myös esittelijöitä, kovasta työstä. Olen tyytyväinen siihen, että
olemme saaneet tälle kompromissille suuren enemmistön tuen.

Carl Schlyter,    Verts/ALE-ryhmän puolesta. – (SV) Arvoisa puhemies, haluan kiittää
esittelijää Martin Callanania hänen suuresta ammattitaidostaan ja osallistamisestaan
neuvottelujen aikana.

En kuitenkaan kiitä sopimuksesta. Me Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmässä
uskomme, että komission alkuperäinen ehdotus oli hyvä ja realistinen, mutta aikaan saatu
sopimus on valitettavasti liian suvaitsevainen. Sillä ei edistetä lainkaan autoalan
kilpailukykyä. Meidän on pohdittava, missä aiomme myydä autoja vuonna 2020. Me
myymme niitä Aasiassa, ja siellä kysyntää on energiaa erittäin vähän kuluttaville
ajoneuvoille. Jos siis haluamme edistää alan kilpailukykyä, meidän on asetettava paljon
korkeampia tavoitteita. Sopimuksella ei edistetä myöskään ympäristöä. Vaikka jokainen
hyötyajoneuvo aiheuttaa 28 prosenttia pienemmät päästöt, kaikki uskovat, että liikenteen
määrä kasvaa vuoteen 2020 mennessä. Siksi emme saavuta myöskään 30 prosentin
vähentämistä koskevaa tavoitetta, josta todennäköisesti sovimme Etelä-Afrikan Durbanissa
käytävissä neuvotteluissa. Tämä ei edistä edes taloutta, koska kukaan ei odota, että bensiinin
hinta vuonna 2020 olisi noin 13 Ruotsin kruunua tai 1,30 euroa litraa kohti. Hinta on
tietenkin paljon korkeampi. Tämän takia komission alkuperäisen ehdotuksen perustana
olevat laskelmat olivat paljon todenmukaisempia, ja jopa silloin ne olivat lähes liian korkeita,
jotta niiden perusteella voitaisiin tehdä tehokkaita taloudellisia laskelmia. Tämä sopimus
ei siis valitettavasti edistä kilpailukykyä, taloutta tai ympäristöä.

Päinvastoin uskon, että luonnollinen tekninen kehitys edistyy tässä sopimuksessa väitettyä
pidemmälle. Alalla tehtävän suunnittelun tulevaisuus on synkempi, koska kuluttajat lähes
varmasti vaativat vuonna 2020 autoja, joiden päästöt ovat enintään 120 grammaa
hiilidioksidia kilometriä kohti.

On myös valitettavaa, että laskimme sakkoja niiden osalta, jotka eivät saavuta tavoitteita.
Tämä tarkoittaa, että emme saavuta edes lainsäädännön tavoitetta – ellei sitten käy kuten
ennustan: me joka tapauksessa saavutamme tavoitteen luonnollisen kehityksen avulla.
Sama koskee superbonuksia: niillä meidät saadaan uskomaan, että päästöt ovat todellista
vähäisempiä, koska sähköautot lasketaan kolme kertaa. Siksi emme valitettavasti voi antaa
tukeamme tälle sopimukselle. Haluan kuitenkin kiittää kaikkia asianosaisia.

Miroslav Ouzký,    ECR-ryhmän puolesta. – (CS) Arvoisa puhemies, haluan kiittää teitä
siitä, että olette hillinneet tšekin kielellä osaa tästä keskustelusta. Haluan kiittää etenkin
esittelijöitä ja johtavaa esittelijää Martin Callanania heidän tekemästään työstä.
Keskustelumme kohteena oleva lainsäädäntö liittyy ilmastonmuutosta koskevaan
politiikkaan, sellaisena kuin me sen täällä parlamentissa ymmärrämme. Tämä ei ole oikea
paikka arvostella politiikkaa ja koko käsitettä. On tarpeen ymmärtää, että nämä ovat
Euroopan parlamentilta pääosin yksipuolisia toimia, joille ei löydy vastinetta EU:n
ulkopuolelta, muualta maailmasta. Meidän on tarkasteltava sitä, mikä olisi järkevä kannustin
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ja mikä kohtuuton taakka EU:n yrityksille. Uskon vankasti, että tässä mietinnössä on päästy
erittäin lähelle järkevää kannustinta. Olen tässä yhteydessä täysin eri mieltä siitä, mitä
edellinen puhuja Carl Schlyter totesi. Euroopan kilpailukykyä ei auteta tai voida auttaa
horjuttamalla eurooppalaista teollisuutta. Kaikki tähän mennessä saadut todisteet viittaavat
siihen, että eurooppalainen teollisuus on vähenemässä ja siirtymässä rajojemme
ulkopuolelle. Pakettiautoja koskevat toimenpiteet ovat paljon monimutkaisempia kuin
henkilöautojen osalta. Niillä myös luodaan suurempaa taakkaa pienyrityksille, kuten jo
aiemmin todettiin. Haluan lopuksi kiittää kaikkia esittelijöitä. Mielestäni aikaan saatu
kompromissi on erinomainen.

Sabine Wils,    GUE/NGL-ryhmän puolesta. – (DE) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, ennen
kuin käsittelen kevyitä hyötyajoneuvoja, haluan muistuttaa teille, että eurooppalaiset
autonvalmistajat ovat henkilöautojen osalta saavuttaneet tuotteille asetetut EU:n
hiilidioksiditavoitteet useita vuosia ennen vuodeksi 2015 asetettua määräaikaa toteuttamalla
asianmukaisia teknisiä toimenpiteitä. Nyt on selvää, että valmistajat liioittelivat
neuvottelujen aikaan suuresti henkilöautojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen
tarvittavaa aikaa ja vähentämisen tavoitteita, ja niitä lievennettiinkin myöhemmin.
Valmistajat toimivat saman toimintatavan mukaisesti ajaessaan hiilidioksidipäästöjen
vähentämistä koskevia tavoitteita kevyiden hyötyajoneuvojen osalta. Haluaisin tietää,
miten enemmistö täällä parlamentissa voi tietoisesti toistaa tämän virheen ja myöntyä
autoteollisuuden vaatimuksiin.

Uskon, että tällä ilmastonmuutoksen aikakaudella tärkeintä on suojella ympäristöä ja
turvata ihmiskunnan tulevaisuus. Jos parlamentti edes tukisi komission ehdotusta,
eurooppalainen autoteollisuus voisi olla teknisen kehityksen kirkkaimmassa kärjessä ja
näin ollen pysyä kilpailukykyisenä. Komissio ehdotti, että vähennystavoitteeksi asetetaan
135 grammaa hiilidioksidia kilometriä kohti. Siirtymäkauden jälkeen valmistajien täytyisi
saavuttaa tämä taso viimeistään vuonna 2020. Mielestäni tämä olisi ollut mahdollista.
Tämän sijaan, neuvoston painostuksesta, suljettujen ovien takana saatiin aikaan heikko
kompromissi, jonka mukaan autonvalmistajien on vuoteen 2020 mennessä vähennettävä
kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjä vain 197 grammaan hiilidioksidia
kilometriä kohti. Tämä heikko kompromissi on lahja teollisuudelle. Superbonukset,
siirtymäkaudet ja yhteenliittymät heikentävät tätä heikkoa rajaa entisestään. Valmistajien
etujen ajaminen parlamentin jäsenten keskuudessa sekä ajoneuvoja valmistavien valtioiden
eli Saksan, Ranskan ja Italian painostus neuvostossa ovat johtaneet tähän heikkoon
lopputulokseen, jossa on useita porsaanreikiä.

Tätä mietintöä ei voida hyväksyä. Se ei vastaa EU:n ilmastotavoitteita, ja se hidastaa teknisen
innovoinnin edistymistä. Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmä /
Pohjoismaiden vihreä vasemmisto äänestää tätä mietintöä vastaan.

Paul Nuttall,    EFD-ryhmän puolesta. – (EN) Arvoisa puhemies, isäni on pienyrittäjä. Hän
omistaa sähköyrityksen. Hän sai mahdollisuuden perustaa yrityksen, koska konservatiiveihin
kuuluva pääministeri ja aito euroskeptikko Margaret Thatcher antoi hänelle 1980-luvulla
tiettyjä verohelpotuksia ja mahdollisuuksia.

Kuten kaikki pienyrittäjät, hänet on ylikuormitettu byrokratialla ja säädöksillä – joista suuri
osa on lähtöisin täältä Euroopan parlamentista. Isäni pienyritys pysyy pienenä. Tällaiset
yritykset ovat kuitenkin Yhdistyneen kuningaskunnan talouden perustana, ja ne
muodostavat uskomattomat 73 prosenttia kaikista Yhdistyneen kuningaskunnan yrityksistä.
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Isäni ajaa pakettiautoa, ja useiden pienyritysten tavoin hän kamppailee toimeentulostaan
taantuman takia. Pelkään pahoin, että tällä lainsäädännöllä isäni yrityksen kaltaiset
pienyritykset ajetaan lopullisesti konkurssiin, koska meille on kerrottu, että tällä
lainsäädännöllä itse asiassa korotetaan pakettiautojen hintaa jopa 5 000 eurolla.
Pienyrittäjillä tuskin on varaa tällaisiin kustannuksiin taloudellisen taantuman aikaan.

Sosialisteihin kuuluva kollega totesi, että tämä on hyvä päivä ilmastonmuutosta koskevalle
EU:n politiikalle. Jos tämä lainsäädäntö hyväksytään, voin taata, että tämä on huono päivä
maanosamme pienyrittäjille.

(Puhuja suostui vastaamaan sinisen kortin kysymykseen työjärjestyksen 149 artiklan 8 kohdan
mukaisesti)

Chris Davies (ALDE).   – (EN) Arvoisa puhemies, miksi arvoisa kollega ei ymmärrä, että
tällä säädöksellä pyritään parantamaan kevyiden kaupallisten ajoneuvojen
polttoainetehokkuutta? Tämä tarkoittaa, että kilometri kilometriltä niiden ajamisen
kustannukset pienenevät aikana, jona polttoaineiden hinnat ovat ennätysmäisen korkealla.
Tällä autetaan yrityksiä, ei hidasteta niitä.

Paul Nuttall (EFD).   – (EN) Arvoisa puhemies, jälleen kerran täällä ei ymmärretä lainkaan
sitä, mitä oikeassa maailmassa tapahtuu. Ihmiset kamppailevat toimeentulostaan, ja tällä
lainsäädännöllä – kuten meille on melko selvästi kerrottu – nostetaan niiden pienten
pakettiautojen hintaa, joita monet pienyrittäjät ajavat ympäri Eurooppaa. Sillä nostetaan
hintaa ainakin 5 000 eurolla. Tämä on täysin väärin, eikä meillä ole tähän varaa taantuman
aikana.

Nick Griffin (NI).   – (EN) Arvoisa puhemies, kun kuulen keskusteluja siitä, miten tavallisilta
ihmisiltä voitaisiin kyniä enemmän rahaa ilmastonmuutoksen nimissä, ihmettelen kahta
asiaa. Ensinnäkin kukaan ei enää puhu ilmaston lämpenemisestä. Jopa aikaansa kaikista
eniten jäljessä olevat Euroopan parlamentin jäsenet ovat selvästi ymmärtäneet, että vilpillisen
näennäistieteen esitykset ja ennätysmäisen kylmät talvet ympäri maailmaa ovat saaneet
yleisön – täysin oikeutetusti – epäilemään suuresti kaikkea harhaanjohtavaa propagandaa
hukkuvista jääkarhuista.

Toiseksi ihmettelen alempana olevaa parkkipaikkaa – Porcheja, Mercedesejä, BMW:itä,
kaupunkimaastureita, polttoainetta syövien ylellisyyksien näyttelytilaa ihmisille, jotka
paheksuvat monia valkoisia pakettiautoja ja punovat juoniaan vaikeuttaakseen työelämää
entisestään nopeudenrajoittimilla ja sakkorangaistuksilla. Kaiken takana on oppi, joka
perustuu epäuskottaviin tilastoihin, joita ostettujen ja maksettujen akateemikkojen pieni
piiri uskoo saaden rahoitusta ja inspiraatiota vihreän teollisuuden rahakkaista omista
eduista – Al Gore, prinssi Charles, Shell ja Goldman Sachs – jotka kaikki kaappaavat itselleen
omaisuuden veroista, jotka on kerätty tuulivoimaloiden tuilla ja päästökaupalla.

Vaikka arvostan joidenkin Euroopan parlamentin jäsenten pyrkimyksiä hillitä tämän
hiilidioksidihysterian pahimpia ylilyöntejä, yksinkertaisena totuutena on, että jokainen,
joka omalta osaltaan edes lisää tämän ihmisten aiheuttamaa ilmaston lämpenemistä
koskevan kotikutoiselta vaikuttavan huijauksen uskottavuutta, osallistuu historian
kuolettavimpaan huijaukseen. Kyllä, kuolettavimpaan, koska sillä ei vain ryövätä tavallisia
ihmisiä ja estetä länsimaiden teollisuutta, vaan sillä tälläkin hetkellä riudutetaan kuoliaaksi
satoja tuhansia maailman köyhimmistä lapsista, koska syötävät viljat korvataan
veronmaksajien tukemilla biopolttoaineilla. Sillä kyllä kasvatetaan Monsanton voittoja ja
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annetaan Euroopan parlamentin jäsenille ilmaisia täysihoitomatkoja Malesian
palmuöljyviljelmille, joten silloinhan se on täysin oikein.

Sitä se ei todellakaan ole, etenkin koska sillä käännetään huomiota todellisesta kriisistä –
ei siitä, että vapautamme fossiilisista polttoaineista hiilidioksidia, vaan siitä, että meillä ei
pian enää ole öljyä, joka on sivilisaatiomme perustana. Jokainen päivä, jonka heitämme
hukkaan keskustelemalla luonnon tärkeimmän lannoitteen päästöjen rajoittamisesta,
tarkoittaa yhtä päivää vähemmän kamppailussa, jota käymme yhä useampien ihmisten
elättämiseksi yhä vähäisemmällä energialla. Jos kyseessä ei olisi näinkin suuri tragedia,
tämä olisi täysi farssi.

(Puhuja suostui vastaamaan sinisen kortin kysymykseen työjärjestyksen 149 artiklan 8 kohdan
mukaisesti)

Carl Schlyter (Verts/ALE).   – (EN) Arvoisa puhemies, Nick Griffin oli väärässä väittäessään,
että tämä on ollut kylmä talvi ympäri maailmaa. Itse asiassa kylmää oli vain joissakin
Euroopan pohjoisosissa ja Yhdysvaltojen keskiosissa. Yleisesti vuosi 2010 oli toinen kirjatun
historian kahdesta kuumimmasta vuodesta. On myös ennustettavissa, että täällä on
kylmempää. Jos arktisen alueen sulamisvedet painavat Golfvirtaa alaspäin, seuraus on
selitettävissä. Joten ei, vuosi 2010 oli erittäin kuuma vuosi, ilmastonmuutos on totta ja
toteutettavat toimenpiteemme edistävät taloutta.

Nick Griffin (NI).   – (EN) Arvoisa puhemies, en tiedä, ovatko parlamentin jäsenet
kiinnittäneet asiaan huomiota, mutta eilen Koreassa satoi eniten lunta sataan vuoteen,
joten kyseessä ei ole vain muutama paikka. Aivan kuten kaksi vuotta sitten Kööpenhaminan
ilmastonmuutoskonferenssissa, myös Cancunin ilmastonmuutoskonferenssissa oli kylmintä
moneen vuosikymmeneen.

Meillä ei myöskään ole todisteita siitä, että arktisen alueen sulamisvedet häiritsisivät
Golfvirtaa. Virrassa ei ole tapahtunut muutoksia. Väitteenne voisivat myös olla
vaikuttavampia, jos tämä olisi ennustettu jo muutama vuosi sitten ilmastonmuutoksesta
laadituissa tietokonemallinnuksissa. Sitä niissä ei tehty. Muutama vuosi sitten meille
kerrottiin, että lapsemme eivät tietäisi, mitä lumi on. Tämä on ollut täyttä hölynpölyä.

Kun on kyse ilmaston lämpenemisen osoittavista tilastoista, kaikki tuntuvat unohtavan,
että 65 prosenttia maailman sääasemista sijaitsee noin kymmenen metrin etäisyydellä
keinotekoisista lämmönlähteistä. Sääasemia on lähes kaikissa kaupungeissa. Neuvostoliiton
kaatumisen myötä useimmat luonnollisesti kylmillä alueilla sijaitsevat sääasemat suljettiin.
Tämä on vääristänyt tilastoja, jotka ovat käytännössä tekaistuja. Ihmiset ovat Yhdistyneiden
Kansakuntien innoittamana päättäneet löytää ihmisten aiheuttamaa ilmaston lämpenemistä.
Näin YK voi pakottaa ihmiset haluamiinsa ratkaisuihin.

Françoise Grossetête (PPE).   – (FR) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, haluan
aluksi onnitella esittelijää tästä sopimuksesta. Kyseessä oli vaikea sopimus, kuten
keskusteluistamme on käynyt hyvin ilmi. Uskon kaikkien olevan samaa mieltä siitä, mitä
täällä on sanottu.

Ilmastonmuutos on kyllä totta, mutta hyötyajoneuvot eivät ole niitä ajoneuvoja, joita
ihmiset ostavat pelkkää ajonautintoa varten tai joihin he suhtautuvat intohimoisesti. Ne
ovat ajoneuvoja, joita ihmiset käyttävät työvälineenään, mikä tarkoittaa, että tavoitteella
147 grammasta hiilidioksidia vuoteen 2020 mennessä on löydetty oikea tasapaino tässä
asiassa. Olisin jopa halunnut hieman korkeampaa tasoa, mutta ainakin kyseessä on ehdotus,
joka on mielestäni tasapainoisempi kuin komission alkuperäinen ehdotus. Kyseinen ehdotus
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olisi johtanut siihen, että valmistajille olisi asetettu teknologisia tavoitteita, jolloin niihin
liittyvät innovointikustannukset olisivat vaikuttaneet taloudellisesti merkittävällä tavalla
loppukuluttajiin, joita emme halua rangaista ottaen huomioon, että he elävät
poikkeuksellista kriisiaikaa.

Olen kuitenkin tyytyväinen siihen, että erittäin tehokkaiden ajoneuvojen valmistamiselle
on asetettu uusia kannusteita ja että niille autonvalmistajille, jotka eivät pääse tavoitteisiin,
annetaan rangaistuksia. Tämän takia kyseessä on askel oikeaan suuntaan.

Olen myös iloinen siitä, että rangaistuksia ei ole poistettu. Olen tyytyväinen siihen, että
olemme päässeet yhteisymmärrykseen rangaistuksista, jotka vastaavat henkilöautoihin
sovellettavia rangaistuksia. Näistä syistä äänestän tyytyväisenä tämän mietinnön puolesta.

Mario Pirillo (S&D).   – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, siirtyminen vähähiiliseen
talouteen ja ilmastonmuutospaketissa asetettujen tavoitteiden saavuttaminen tarkoittavat,
että meidän on laadittava säännöt hiilidioksidipäästöjen sääntelemiseksi eri aloilla, myös
autoalalla.

Olen erittäin tyytyväinen neuvotteluihin, joiden perusteella neuvoston kanssa tehtiin
sopimus hiilidioksidipäästöjen rajoittamisesta 147 grammaan kilometriä kohti
vuoteen 2020 mennessä. Kyseessä on realistinen tavoite, jolla on myös saatu aikaan
erinomainen tasapaino ympäristöön, yhteiskuntaan ja teollisuuteen liittyvien sääntöjen
välillä. Toivon, että myös minulla on ollut tässä oma osani teollisuus-, tutkimus- ja
energiavaliokunnan varjoesittelijänä.

Aikaan saadussa sopimuksessa otetaan huomioon alan kokema talouskriisi ja otetaan
kohtuudella huomioon eroavaisuuksia henkilöautoalan ja kevyiden hyötyajoneuvojen
alan välillä. Aivan kuten huomasimme henkilöautoja koskevan sääntelyn osalta,
eurooppalainen autoala saa myös kehitettyä vihreää, kilpailukykyistä ja ympäristön kannalta
hyödyllistä teknologiaa kevyitä hyötyajoneuvoja varten. Toivon, että se myös ottaa vastaan
ympäristöön liittyvän haasteen ja sijoittaa entistä enemmän innovointiin ja tutkimukseen.

Chris Davies (ALDE).   – (EN) Arvoisa puhemies, ehkäpä meidän pitäisi kysyä, voisimmeko
saavuttaa enemmän, jos tämä säädös annettaisiin parantamaan hyötyajoneuvojen
polttoainetehokkuutta, ei vähentämään hiilidioksidia. Käytännössä kyseessä on sama asia,
mutta toinen nähdään yrityksille aiheutuvana kustannuksena ja toinen säästönä.

Paul Nuttall totesi, että tällä säädöksellä ajoneuvojen hintaa nostetaan 5 000 eurolla. Epäilen,
että sillä ei nosteta hintaa eurollakaan. Voimme keskustella tästä asiasta kolmen vuoden
kuluttua ja näemme, kuka oli oikeassa. Tosiasia on, että öljyn hinta on nyt 100 Yhdysvaltain
dollaria tynnyriltä. Se on enemmän kuin komissio ennusti tehdessään arvioita. Yritysten
mahdolliset säästöt ovat suurempia, ja toivon, että PPE-ryhmä tunnustaisi tämän. PPE-ryhmä
on puhunut suurten yritysten – valmistajien – puolesta eikä kaikkien niiden yritysten
puolesta, jotka käyttävät kevyitä hyötyajoneuvoja ja jotka tarvitsevat
polttoainetehokkaampaa teknologiaa kustannusten vähentämiseksi.

Valmistajat ovat saaneet viime vuosina aikaan merkittävää teknologista kehitystä. Meidän
on kasvatettava tätä kunnianhimoa. Toivon, että komissio tarkastelee asiaa uudelleen
muutaman vuoden kuluttua ja varmistaa, että tätä kunnianhimoa voidaan hyödyntää
asianmukaisesti myös käytännössä.

(Puhuja suostui vastaamaan sinisen kortin kysymykseen työjärjestyksen 149 artiklan 8 kohdan
mukaisesti)
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Paul Nuttall (EFD).   – (EN) Arvoisa puhemies, voiko arvoisa kollega todella uskoa, että
on oikein äänestää sellaisen lainsäädännön puolesta, jonka takia ajoneuvojen hinta nousee?
Hän tietää, että näin tapahtuu, ja minä tiedän, että näin tapahtuu. Todellisuudessa
lainsäädännöllä ajetaan Liverpoolin ja Manchesterin – hänen oman vaalipiirinsä –
pienyritykset konkurssiin. Onko se hänen mielestään oikeudenmukaista? Onko se hänen
mielestään moraalisesti oikein? Onko hän valmis nousemaan tuolle korokkeelle kolmen
vuoden kuluttua pidettävissä vaaleissa?

Chris Davies (ALDE).   – (EN) Arvoisa puhemies, Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus
– liikenneministeriön muodossa – itse asiassa arvioi tämän säädöksen vaikutuksia. Se
havaitsi, että ne vaikuttavat yrityksiin todennäköisesti myönteisemmin kuin komissio on
ennustanut.

Ajoneuvon käyttämisestä syntyvät nettosäästöt, kun polttoaineiden hinnat ovat
ennätysmäisen korkealla, ovat suurempia kuin ajoneuvojen hinnan mahdolliset kohoamiset
– nettosäästöt yrityksille ja alhaisemmat hinnat kuluttajille. Juuri tätä Yhdistyneen
kuningaskunnan itsenäisyyspuolue niin ponnekkaasti vastustaa. Näin ollen se haluaa
yritysten maksavan enemmän kuin on tarpeen.

Oreste Rossi (EFD).   – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, alun perin ehdotuksessa
asetettiin kevyille hyötyajoneuvoille pitkän aikavälin päästörajaksi 135 grammaa
hiilidioksidia kilometriä kohti, mikä olisi pitänyt saavuttaa vuoteen 2020 mennessä.
Valmistajien yksimielisen lausunnon mukaan tavoitetta ei kuitenkaan ole teknisesti
mahdollista saavuttaa.

Mikäli mietintö olisi hyväksytty sellaisenaan, hiilidioksiditasoa olisi maailmanlaajuisesti
laskettu 0,00014 prosenttia, mutta taloudelliset vaikutukset jo pelkästään EU:ssa olisivat
olleet erittäin suuret eli yli 45 miljardia euroa. Tämä olisi väistämättä johtanut ajoneuvojen
hinnan kohoamiseen keskimäärin noin 3 800 eurolla.

Näistä ongelmallisista kysymyksistä huolimatta neuvoston kanssa saatiin tehtyä sopimus
ensimmäisessä käsittelyssä. Sopimuksessa vuoteen 2020 mennessä saavutettavaksi
päästörajaksi asetetaan 147 grammaa hiilidioksidia kilometriä kohti, mahdollisuuksien
mukaan, ja komission on arvioitava tätä ennen tammikuuta 2013. Joka tapauksessa päätös
on täysin poliittinen, eikä sillä ole mitään tekemistä todellisten teollisten tai kaupallisten
olosuhteiden tai kuluttajien etujen kanssa.

Äänestämme mietintöä vastaan, koska uskomme, että taloudellinen vaikutus on liian suuri
verrattuna hiilidioksidin merkityksettömään vähenemiseen maailmanlaajuisella tasolla.

Pilar Ayuso (PPE).   – (ES) Arvoisa puhemies, haluan aluksi onnitella esittelijää Martin
Callanania, joka on työskennellyt erittäin sinnikkäästi ja ennen kaikkea saanut aikaan
parhaan mahdollisen tuloksen. Näinkin monimutkaisesta säädöksestä ei ollut helppoa
saada aikaan sopimusta ensimmäisessä käsittelyssä.

Autoteollisuus on ratkaisevan tärkeä Euroopan unionille. Se on myös ala, joka on sitoutunut
päästöjen vähentämistä koskevaan Euroopan unionin tavoitteeseen ja teknologiseen
innovointiin.

Sopimus antaa vankat puitteet, joilla ajoneuvojen valmistajille tarjotaan oikeusvarmuutta.
Uskon, että päästöjen vähentämistä koskevat tavoitteet ovat kunnianhimoisia mutta
realistisia. Valmistajien on saavutettava taso 147 grammaa hiilidioksidia kilometriä kohti
vuoteen 2020 mennessä. Olen varma siitä, että ne onnistuvat ja että ne näin ollen auttavat
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Euroopan unionia saavuttamaan tavoitteen päästöjen vähentämisestä 20 prosentilla
kyseiseen vuoteen mennessä.

Uudessa säädöksessä on kuitenkin myös muita kiinnostavia näkökohtia, kuten
superbonukset ja vaihtoehtoisten polttoaineiden edistäminen. Biopolttoaineita edistetään
selvästi vuodeksi 2020 asetettujen, uusiutuvista energianlähteistä saatavia polttoaineita
koskevien EU:n tavoitteiden mukaisesti. Korostan tätä ilmiselvää tosiasiaa, koska jos
komissio antaa jatkossakin arkailevia ehdotuksia biopolttoaineista, emme saavuta
vuodeksi 2020 asetettua tavoitetta.

Haluan puheenvuoroni lopuksi onnitella Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraattien)
ryhmän varjoesittelijää, joka on äskettäin saanut lapsen ja joka on tehnyt paljon töitä ja
omalta osaltaan auttanut tämän sopimuksen onnistumisessa.

Marita Ulvskog (S&D).   – (SV) Arvoisa puhemies, haluan aluksi kiittää esittelijää Martin
Callanania, varjoesittelijöitä ja kaikkia muita, jotka ovat osallistuneet tähän direktiiviin
liittyvään työhön. Meillä on vihdoinkin säädös, jolla voimme säännellä kevyiden
hyötyajoneuvojen päästöjä, mikä on tärkeää. Direktiivi onkin annettava mahdollisimman
pian.

Emme kuitenkaan ole menneet niin pitkälle kuin jotkut meistä olisivat halunneet. Minun
mielestäni meidän olisikin keskusteltava siitä avoimesti ja rehellisesti. Me olemme nyt
saaneet ympäristöön ja teollisuuteen liittyvän poliittisen päätöksen, johon oman osansa
on tuonut talouskriisi ja se, että useat eurooppalaiset hallitukset, konservatiiviset oikealle
kallistuvat hallitukset, ovat päättäneet vastata talouskriisiin vain tekemällä leikkauksia ja
unohtamalla näin ollen investoinnit. Tästä seuraa suurta työttömyyttä ja vähäistä kysyntää,
mikä vaikuttaa sekä henkilöautoalaan että kevyiden hyötyajoneuvojen alaan. Tätä voitaisiin
tietenkin kutsua realismiksi, mutta kyseessä on itse asiassa vain pakollinen sopeutuminen
talouskriisiin ja leikkauksiin perustuvan politiikan käyttöönotto.

Komissio oli siis kunnianhimoisempi kuin parlamentin ympäristön, kansanterveyden ja
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta, mikä on epätavallista. Olen kuitenkin kiitollinen
siitä, että päätöksessä säädetään päästötavoitteiden uudelleentarkastelusta vuonna 2014.
Toivonkin, että saamme uuden mahdollisuuden osoittaa, että haluamme todella estää
kilpailukyvyn ja ilmastopolitiikan ylevien tavoitteiden ristiriidat ja ristiriitojen sijaan antaa
molemmille mahdollisuuden auttaa toisiaan.

Corinne Lepage (ALDE).   – (FR) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, äänestän
vastahakoisesti lopullisen kompromissin puolesta. Neuvottelut olivat hirvittävät, ja
mielestäni tämän päätöksen taustalla on parlamentin ja neuvoston välinen valtataistelu.

Suurimmat tuottajavaltiot, joita useimmat teollisuuden väitteille herkät Euroopan
parlamentin jäsenet tukevat, ovat onnistuneet estämään sen, että olisimme asettaneet
kunnianhimoisia päästöjen vähentämistä koskevia tavoitteita. Haluan huomauttaa, että
komissio on esittänyt vuoteen 2020 mennessä saavutettavaksi tavoitteeksi 135 grammaa
kilometriä kohti. Parlamentti on näin ollen kunnianhimottomampi kuin komissio, mikä
on valitettavaa.

Autoteollisuus, joka on vastustanut tekstiä – ja olemme juuri saaneet tästä uusia esimerkkejä
– ei selvästikään ole ymmärtänyt, että sitä nimenomaan hyödyttää olla etulinjassa päästöjen
vähentämisessä, etenkin kun liikenteestä ja ympäristöstä vastaava Euroopan keskusliitto
teki viime marraskuussa tutkimuksen, jonka mukaan teknologisia ratkaisuja on olemassa.
Tutkimuksessa havaittiin, että autonvalmistajat olivat Euroopassa vähentäneet muiden
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kuin hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjä 2–10 prosenttia vuonna 2009 ja että
japanilaiset valmistajat olivat jo melkein saavuttaneet oman tavoitteensa kuusi vuotta
etuajassa.

Äänestän tämän kompromissin puolesta, koska vaarana on, että tämä saavutus – vaikka
se olisikin pieni – mitätöidään toisessa käsittelyssä. Haluan kuitenkin korostaa, että emme
todellakaan tue valmistajia puolustamalla nykytilannetta ja että sikäli kuin kyse on
julkisviranomaisista, ne eivät hoida tehtäviään tai kannusta innovointiin.

Elisabetta Gardini (PPE).   – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, tämänpäiväinen
lopputulos on erittäin kunnianhimoinen. Haluan huomauttaa, että näiden ajoneuvojen
hiilidioksidipäästöt ovat nykyisin noin 200 grammaa kilometriä kohti. Kun päästöjä
vähennetään 147 grammaan, päästökynnystä leikataan yli 25 prosenttia. Haluan myös
korostaa, että marginaaliset leikkaukset ovat kalleimpia, joten meidän on toimittava varoen.

Katson myös, että tätä ajoneuvojen erityisluokkaa ei voida verrata henkilöautoihin, vaikka
niin täällä parlamentissa usein tehdään. Tuotantosyklit ovat paljon pidempiä, ja luokan
osuus koko liikennealan hiilidioksidipäästöistä on vain 1,5 prosenttia.

Jos emme määritä keskeistä tavoitettamme, annamme vain rangaistuksia alalle, joka on jo
kärsinyt yli 30 prosentin äkillisestä kutistumisesta. Siinä tapauksessa me ennen kaikkea
vahingoitamme pieniä ja keskisuuria yrityksiä, joita me vain 12 tuntia sitten halusimme
täällä parlamentissa tukea, koska kyseiset yritykset vaikuttavat merkittävästi talouteen ja
yhteiskuntaan Euroopan ainoina aitoina työllistäjinä. Siksi meidän on oltava hyvin
varovaisia.

Olen tyytyväinen tehtyyn työhön, mutta meidän on valvottava asiaa tarkasti.

Saïd El Khadraoui (S&D).   – (NL) Arvoisa puhemies, käsiteltävänä oleva teksti on todella
kompromissi, ja olisimme tietyissä kohdissa halunneet olla hieman kunnianhimoisempia,
etenkin määräaikojen ja rangaistusten tason osalta.

Toisaalta on tärkeää, että tälle ajoneuvoluokalle määritetään päästönormit. Vaikuttaa siltä,
että tämä on päässyt unohtumaan, vaikka henkilöautoille ja raskaille hyötyajoneuvoille
on jo asetettu useita sääntöjä. Olemme kehittymässä oikeaan suuntaan, mutta – kuten
itsekin olette todenneet – kevyiden hyötyajoneuvojen määrä on viime vuosina kasvanut
huomattavasti, ja vaikuttaa siltä, että määrä jatkaa kasvuaan myös tulevina vuosina.

Liikenne- ja matkailuvaliokunnan jäsenenä haluan vielä kerran käsitellä lyhyesti
nopeusrajoituksia. Olemme valiokunnassa ehdottaneet, että nopeusrajoitukseksi
määritetään 120 kilometriä tunnissa vuodesta 2018 lähtien, mikä ei ole missään määrin
kohtuutonta. Kuten tiedätte, raskaille hyötyajoneuvoille on jo asetettu rajoitus. Ympäristöön
ja tieturvallisuuteen liittyvistä syistä olisi mielestäni tarpeen säätää tästä lainsäädännössä.
Vaikuttaa siltä, että tämä on tehtävä EU:n tasolla, koska tätä ei ole järkevää jättää
jäsenvaltioiden vastuulle.

Näin ollen, arvoisa komission jäsen, pyydän teitä tarkastelemaan tätä asiaa uudelleen
yhdessä kolleganne Siim Kallasin kanssa – hän on täällä istuntosalissa – ja tutkimaan tätä
asiaa ja esittämään asiasta ehdotuksen. Uskon, että tämä olisi myönteinen asia teidän
molempien vastuualoilla: ympäristön ja tieturvallisuuden aloilla.

Christa Klaß (PPE).   – (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa Connie Hedegaard, hyvät kollegat,
emme ole saapuneet tänne tänään keskustelemaan ilmastosta. Meidän on sen sijaan tehtävä,
mitä voimme tehdä. Olen tyytyväinen aikaan saatuun kompromissiin. Kun päästöjä
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rajoitetaan 147 grammaan kilometriä kohti vuodesta 2020 lähtien, asetamme erittäin
selvät normit. Tällä luodaan kannustimia uusien teknologioiden kehittämiselle
energiatehokkuuden lisäämiseksi ja ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Myös ajoneuvojen
käyttäjät saavat etua näistä innovaatioista, koska niillä autetaan säästämään polttoainetta
ja näin ollen rahaa.

Pienet hyötyajoneuvot ovat pääasiassa kauppiaiden, pienten ja keskisuurten yritysten,
maanviljelijöiden ja viininviljelijöiden käytössä. Niitä käytetään yleensä vain lyhyillä
matkoilla, ja usein niitä käytetään usean vuoden ajan ennen kuin yritys siirtyy uudelle
omistajalle. Tämän takia näiden ajoneuvojen kustannusten on pysyttävä kohtuullisina.
Suurempien investointikustannusten on perustuttava energiatehokkuuteen ja energian
säästämiseen. Vuodeksi 2020 asetettu pitkän aikavälin tavoite antaa mahdollisuuden
siirtymäkausiin, joiden aikana tutkimusjärjestöt ja teollisuus voivat kehittää ja valmistaa
uusia moottoreita. Tavoite, jonka olemme itsellemme asettaneet, on realistinen,
saavutettavissa ja kuitenkin tehokas. Toivon, että sitä tuetaan laajalti.

Bogusław Sonik (PPE).   – (PL) Arvoisa puhemies, kaikkien tieliikenteen osapuolten –
sekä henkilöautojen valmistajien että kevyiden hyötyajoneuvojen valmistajien – on
osallistuttava hiilidioksidipäästöjen yleiseen rajoittamiseen. Siksi olen tyytyväinen Euroopan
parlamentin, neuvoston ja komission väliseen kompromissiin, jolla määritetään päästörajat
ja näiden rajojen noudattamatta jättämisestä määrättävät rangaistukset.

Pakollisten ja kunnianhimoisten mutta myös realististen rajojen asettaminen on haasteena
Euroopan autoteollisuuden innovointimahdollisuuksille. Sillä kannustetaan lisäämään
tutkimus- ja kehittämistoimia, joilla pyritään löytämään uusia suunnitteluratkaisuja, joiden
avulla voidaan valmistaa entistä ympäristöystävällisempiä ajoneuvoja. Tarvitsemme omaa
vihreää teknologiaa, jotta meidän ei tarvitse tuoda EU:n alueelle ajoneuvoja, kuten on
käynyt hybriditeknologian kanssa. Uskon, että edistämme lainsäädännöllisillä
päätöksillämme asianmukaisesti eurooppalaisten valmistajien toimia, sillä ne ymmärtävät,
että vihreät teknologiat tarjoavat kehitysmahdollisuuksia.

Dominique Riquet (PPE).   – (FR) Arvoisa puhemies, haluan aluksi onnitella esittelijää
hänen kannastaan. Panen merkille, että parlamentti on hankalassa asemassa erittäin
kunnianhimoisen komission ja yleisesti varovaisen neuvoston, ilmastoepäilijöiden ja
ilmastokriitikoiden sekä teollisuuden kannattajien ja ympäristöaktivistien välissä. Siksi
kyseessä on tasapainoinen kanta, joka kuitenkin on kunnianhimoinen. Vuodeksi 2020
asetetulla 147 gramman tavoitteella teollisuudelle annetaan aikaa kehittää teknologiaa,
mutta samalla sitä kannustetaan mahdollisimman suureen tehokkuuteen. On myönteistä,
että siirtymäkautta on jatkettu vuoteen 2018 asti, koska saastuttamattomien ajoneuvojen
tutkimus ja tuotanto on entistä houkuttelevampaa.

Haluan lopuksi esittää kaksi huomautusta. Olen tietenkin tyytyväinen siihen, että ehdotus
on hyväksytty ensimmäisessä käsittelyssä, enkä oikein ymmärtänyt kollegamme äskeisiä
huomautuksia siitä, että hän kannattaa toisia käsittelyjä. Lisäksi olen Saïd El Khadraouin
tavoin pahoillani nopeusrajoittimien puutteesta, koska se tarkoittaa, että ainoat
nopeusrajoituksista piittaamattomat ajoneuvot eli kevyet hyötyajoneuvot ohittelevat meitä
edelleen moottoriteillä.

Marian-Jean Marinescu (PPE).   – (RO) Arvoisa puhemies, tällä säädöksellä otetaan askel
eteenpäin kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjä koskevien tavoitteiden
asteittaisessa saavuttamisessa Euroopassa. Tavoitteiden saavuttaminen on mahdollista
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luomalla kannustinjärjestelmiä, joilla ajoneuvoista saadaan tehokkaampia, ja määräämällä
rangaistuksia niille valmistajille, jotka eivät saavuta asetettuja tavoitteita.

En kuitenkaan usko, että hiilidioksidipäästöjen vähentämistä koskevalla uudella
lainsäädännöllä pitäisi vaarantaa autonvalmistajien tai asiakkaiden asema. Uusissa
säädöksissä on otettava huomioon pienten ja keskisuurten yritysten sekä eurooppalaisten
autonvalmistajien huolenaiheet. Nämä tahot pyytävät saasterajojen käyttöönottoa
vuoden 2015 jälkeen, koska vuonna 2014 myytävät autot ovat jo kehitys- ja
tuotantovaiheessa. Tasoksi määritetty 147 grammaa on hyväksyttävissä oleva kompromissi
verrattuna muihin mainittuihin lukuihin. Komission on kuitenkin seurattava tarkkaan
autoteollisuuden ja käyttäjien välisiä suhteita sen arvioimiseksi, miten tämä säädös vaikuttaa
hintoihin ja näin ollen myös pienyrittäjien toimintaan.

Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE).   – (PL) Arvoisa puhemies, kevyiden
hyötyajoneuvojen valmistamiseen ja siihen liittyviin teknologisiin kysymyksiin tarvitaan
paljon suurempia sijoituksia, pidemmän aikavälin strategista suunnittelua ja pidempiä
valmistussyklejä kuin henkilöautojen osalta. Tällaisen pitkän aikavälin tavoitteen
hyväksyminen oli tässä yhteydessä tarpeellista, jotta valmistamisen turvallisuus voidaan
taata teollisuudelle. Toisaalta emme saa unohtaa 147 gramman tavoitetasoa, joka on
saavutettava vuoteen 2020 mennessä. Alun perin lyhyen aikavälin tavoitteeksi asetettiin
175 grammaa, jotta 147 gramman taso voitaisiin saavuttaa vuoteen 2020 mennessä. Tämä
nostaa merkittävästi kevyiden hyötyajoneuvojen valmistuskustannuksia, jolloin niistä
tulee kalliimpia useille pienyrityksille, jotka käyttävät niitä päivittäisinä työvälineinä.
Toivon, että tämä ei johda uusien ajoneuvojen myynnin selvään laskuun, mikä puolestaan
tarkoittaisi sitä, että teknologisesti vanhemmat ajoneuvot, jotka aiheuttavat huomattavasti
enemmän päästöjä, pysyvät liikenteessä pidempään.

Carlo Fidanza (PPE).   – (IT) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat,
neuvoston kanssa tehty kompromissi todella vaikuttaa tasapainoisemmalta ja
realistisemmalta kuin komission alkuperäinen ehdotus, joka oli niin kunnianhimoinen,
että se vaikutti osittain utopistiselta, koska siinä ei otettu riittävästi huomioon teollisuuden
oloja ja ehdotuksen vaikutuksia markkinoihin. Liian ideologisen ympäristöaktivismin takia
konkreettiset tulokset voivat olla entistä epätodennäköisempiä, jolloin ympäristöä itse
asiassa vahingoitetaan.

Vaikka pitkälle aikavälille asetettu tavoite 147 grammasta hiilidioksidia kilometriä kohti
vuoteen 2020 mennessä ei ole vielä parhain mahdollinen, siitä voi mielestäni tulla
kohtuullisempi ja realistisempi taso kuin alun perin ehdotettiin.

Olen myös tyytyväinen ekoinnovaatioille suunniteltuihin kannustimiin. Katson kuitenkin,
että eräs ratkaisevan tärkeä kysymys on vielä ratkaisematta. Kyseessä on päätös niin
sanottujen koottujen ajoneuvojen päästöistä. Tarkoitan tällä niitä ajoneuvoja, jotka on
rakennettu useissa eri vaiheissa. Toivon, että komissio noudattaa sitoumustaan ja antaa
tästä asiasta erityisen lainsäädäntöehdotuksen ennen tämän vuoden loppua.

Ioan Enciu (S&D).   – (RO) Arvoisa puhemies, olen tyytyväinen työhön, jonka esittelijä
Martin Callanan sekä kollegani Matthias Groote ovat tehneet tämän mietinnön laatimiseksi.
Tällä säädöksellä autonvalmistajat pakotetaan kehittämään uusia vihreitä teknologioita ja
– vaikka niille näennäisesti aiheutuu tästä taakkaa – tämä voi edistää autoteollisuuden
kilpailukykyä maailmanlaajuisilla markkinoilla. Se myös auttaa täyttämään
hiilidioksidipäästöjen vähentämistä koskevat sitoumukset Euroopan unionin strategian
mukaisesti. Hyväksytyillä kompromissitarkistuksilla valmistajille annetaan riittävästi aikaa
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valmistautua uusien teknologioiden käyttöönottoon ja komissiolle annetaan riittävästi
aikaa luoda tehokas mekanismi alaan sovellettavien säännösten rikkomusten valvomista
varten.

João Ferreira (GUE/NGL).   – (PT) Arvoisa puhemies, innovoinnin hallinnan eli uusien
teknologioiden ja tuotantomenetelmien tutkimisen ja kehittämisen, niiden laajamittaisen
käyttöönoton sekä niiden käyttöönottoon tarvittavan asianmukaisen ajan valitsemisen
perusperiaatteena pitäisi ennen kaikkea olla yleisen edun, ihmisten elämänlaadun
parantamisen ja ympäristönsuojelun varmistaminen. Juuri näiden periaatteiden, ei
teollisuuden ja yritysten kapea-alaisten kaupallisten etujen, pitäisi ensisijaisesti ohjata
innovointia ja innovaatioiden käyttöönoton hallintaa.

Tämä koskee myös ajoneuvojen päästöjä. Kun otetaan huomioon, että liikenneala aiheuttaa
huomattavan osan hiilidioksidipäästöistä, asianmukainen osa vähentämiseksi toteutettavista
ponnisteluista olisi keskitettävä tälle alalle. Tämän takia on tärkeää pyrkiä parantamaan
ajoneuvojen energiatehokkuutta, vähentämään polttoaineenkulutusta ja yleisesti
kehittämään vähähiilisiä teknologioita. Tieteellisen ja teknisen kehityksen ansioista tämä
on nyt mahdollista. Tässä kehityksessä otetaan jo lähtökohtaisesti huomioon fossiilisten
polttoaineiden asteittainen ja vääjäämätön puute, joka on huomioitava jo nyt.

Gilles Pargneaux (S&D).   – (FR) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, puhun
lyhyesti. Äänestän tämän tekstin puolesta, koska uskon, että tämä kompromissi on askel
oikeaan suuntaan. Olen kuitenkin pahoillani, että tavoitteita ei ole asetettu yhtä tiukoiksi
kuin Connie Hedegaardin ehdotuksessa.

Siksi pyydän teitä vastaamaan keskustelun päätteeksi ja ennen muutaman tunnin päästä
järjestettävää äänestystä, mistä seuraavaksi kahdeksi vuodeksi hyväksyttävä menettely
koostuu, jos sitä kerran aiotaan tarkistaa vuonna 2013. Näin voisimme välittömästi –
kuten ryhmämme valmistelija Matthias Groote halusi – laajentaa tätä kamppailua näiden
kevyiden hyötyajoneuvojen aiheuttaman saastumisen vähentämiseksi.

Tämä on kysymykseni teille, arvoisa komission jäsen. Tiedän, että toimitte sinnikkäästi,
jotta voimme edistyä tässä asiassa teollisuuden edunvalvonnasta huolimatta. Kuten useat
asiaa käsitelleet kollegani, katson edunvalvonnan epäasianmukaiseksi.

Karin Kadenbach (S&D).   – (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa Connie Hedegaard, en voi
kieltää, ettenkö olisi ollut yksi niistä, jotka olisivat tänään mieluummin hyväksyneet
135 gramman tavoitteen. Uskon kuitenkin, että tämä kompromissi vastaa todellisuutta ja
osoittaa, että olemme valmiita toteuttamaan suuria yhteisiä ponnisteluja
hiilidioksidipäästöjen rajoittamiseksi ja vähentämiseksi.

Euroopan unioni on äskettäin onnistunut vähentämään yleisiä hiilidioksidipäästöjä
yhdeksällä prosentilla. Liikennealan päästöt ovat kuitenkin kohonneet lähes 30 prosentilla.
Jo pelkästään tästä syystä uskon, että tänään hyväksyttävä ratkaisu on askel oikeaan
suuntaan.

Emme kuitenkaan saa unohtaa, että liikennealan todelliset ongelmat ovat toisaalla, kun
huomioon otetaan yleinen 29 prosentin kohoaminen. Toisin sanoen meidän on keskityttävä
painokkaasti kehittämään julkista liikennettä. Me emme saa lisätä pienten ja keskisuurten
yritysten taakkaa. Sen sijaan meidän on helpotettava työpaikalle siirtymistä ja nopeutettava
rautateiden rakentamista. Me saavutamme paljon enemmän, jos siirrymme yksityisestä
liikenteestä julkiseen liikenteeseen.
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Mielestäni otamme askeleen oikeaan suuntaan, koska loppujen lopuksi puhumme
25 prosentin vähennyksestä.

Judith A. Merkies (S&D).   – (NL) Arvoisa puhemies, haluaisin onnitella kaikkia, mutta
olisin halunnut kunnianhimoisemman lopputuloksen. Paljon kunnianhimoisemman.
Miksi? Kerron teille viisi syytä: innovoinnin lisääminen, EU:n kilpailukyvyn parantaminen,
ympäristö – tietenkin, koska olisimme säästäneet raaka-aineita, ja ratkaisu olisi ollut
edullisempi myös kuluttajille.

Me EU:ssa olemme erittäin riippuvaisia energian raaka-aineiden tuonnista. Puhtaan
teknologian ansioista olisimme saaneet enemmän säästöjä ja merkittävästi kannustaneet
vahvaa autoalaamme kehittämään puhdasta, älykästä teknologiaa, jota voitaisiin myydä
myös muualla maailmassa ja jolla saisimme etumatkaa muihin nähden.

Tämä olisi ollut halvempaa ja tehokkaampaa juuri siksi, että me olemme niin riippuvaisia
tuonnista. Näin olisimme myös antaneet kuluttajille mahdollisuuden säästöihin. Ostohinta
olisi ehkä ollut kalliimpi, mutta kilometrikohtainen hinta olisi loppujen lopuksi ollut
halvempi. Tämä olisi ollut etenkin pienten ja keskisuurten yritysten etujen mukaista.
Alankomaalaisten mielestä sanonta "Kun säästät senttejä, eurotkin säästyvät itsestään" on
edelleen erittäin kiinnostava.

Inés Ayala Sender (S&D).   – (ES) Arvoisa puhemies, myös minä haluan kiittää esittelijöitä
ja etenkin varjoesittelijäämme Matthias Grootea ehdotuksesta, jolla teollisuuttamme
kannustetaan muuttumaan vihreämmäksi. Olen kuitenkin todella pahoillani siitä, että
olemme hukanneet oivan tilaisuuden ottaa käyttöön nopeudenrajoittimia, jotka ovat
ratkaisevan tärkeitä välineitä ilmanlaadun parantamiseksi.

Haluan huomauttaa, että direktiivi on ollut voimassa jo yli puolitoista kuukautta. Seurauksia
on havaittu esimerkiksi Barcelonassa, jossa sosialistinen hallinto on asettanut
nopeusrajoitukseksi 80 kilometriä tunnissa. Ero muihin kaupunkeihin, kuten Madridiin
tai Valenciaan, joiden hallinto on konservatiivinen, on merkittävä. Näissä kaupungeissa
väestöllä on suurempi riski kärsiä allergioista ja hengityselinten sairauksista.

Nopeudenrajoittimet olisivat auttaneet meitä vähentämään näitä ongelmia ja myös
lisäämään tieturvallisuutta ja vähentämään menetettyjen ihmishenkien määrää. Siksi tämä
on valitettavaa. Luotamme siihen, että voimme saavuttaa tämän tulevalla lainsäädännöllä.

Connie Hedegaard,    komission jäsen.  –  (EN) Arvoisa puhemies, haluan aluksi esittää
lyhyen huomautuksen Gilles Pargneaux'lle, joka tiedusteli, mitä olimme suunnitelleet
muutaman tulevan vuoden ajalle.

Kuten olemme sopineet, komission on tietenkin arvioitava edistymistä ja varmistettava,
ovatko asiat toteutettavissa. Tästä olemme sopineet. Meillä on tietenkin syytä uskoa, että
asia on toteutettavissa, koska vaikutustenarviointimme on sen jo osoittanut. Olemme
kaikki tietoisia kustannuksista ja seurauksista, jotka aiheutuvat teoistamme ja
valitsemastamme sääntelytasosta. Uskomme siis, että asia on toteutettavissa, mutta tietenkin
tutkimme asiaa tästä huolimatta.

Haluan huomauttaa, että vuodeksi 2020 asetettua tavoitetta koskevan keskustelun
käynnistäminen uudelleen voisi johtaa suunnittelun epävarmuuteen, joten meidän on nyt
korostettava, että pitkän aikavälin tavoite on asetettu. Useat valmistajat arvostavat tätä,
koska ne saavat mahdollisuuden pitkän aikavälin suunnitteluun, jota ne todella tarvitsevat
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– ennustettavuuteen, jota ne tarvitsevat. Loppujen lopuksi ne arvostavat tätä. Tämä oli
myös vastaus Oldřich Vlasákin huolenaiheisiin.

Vain lyhyt huomautus Paul Nuttallille – en tiedä, onko hän enää paikalla – tai ennemminkin
Paul Nuttallin isälle, sillä hänellä ei ole mitään pelättävää, paitsi ehkä se, että hänen poikansa
viittaa sellaisten lähteiden tasoihin, joita en tunne. Todellisuudessa muutoksen kustannukset
ovat paljon vähäisemmän kuin Paul Nuttall väitti, ja polttoaineenkulutuksessa säästetyt
varat ovat suuremmat kuin kustannukset.

Eli Paul Nuttallin isä paitsi säästää rahaa, myös saa nettotuottoa. Hän voi myös kertoa,
miten hänen lastensa ja lastenlastensa ilma on puhtaampaa. Yritämme samalla edistää
innovointia teollisuudenalalla, joka on erittäin tärkeä EU:lle. Tätä me yritämme tehdä.

Keskustelun päätteeksi haluan vain sanoa, että etunamme on laaja kokemuksemme autoihin
sovellettavan lainsäädännön alalta. Joka tapauksessa on käynyt ilmi, että valmistajat voivat
noudattaa lainsäädäntöä nopeammin ja edullisemmin kuin ne ovat väittäneet. En yllättyisi
lainkaan, jos sama tapahtuisi hyötyajoneuvojen osalta.

Autoja koskeva säädös on siis annettu. Nyt on hyötyajoneuvojen aika. Olen kiitollinen
tälle säädökselle annetusta laajasta tuesta. Seuraavaksi meidän on tällä alalla tarkasteltava
raskaita hyötyajoneuvoja, ja tässä yhteydessä odotan innolla yhteistyötä Euroopan
parlamentin kanssa.

Martin Callanan,    esittelijä. – (EN) Arvoisa puhemies, haluaisin vastata lyhyesti joihinkin
esitettyihin kysymyksiin.

Carl Schlyter totesi, että hänen mielestään tämä heikentää EU:n teollisuutta ja johtaa siihen,
että yhä useampia kevyitä hyötyajoneuvoja rakennetaan Aasiassa. Totean vain, että en
kerta kaikkiaan ymmärrä tätä kommenttia. Olemme asettamassa maailman haastavimpia
tavoitteita, paljon tiukempia kuin Yhdysvaltojen säännöt tai mitkään säännöt Kiinassa tai
Kaukoidässä.

Sabine Wils vertasi tätä säädöstä henkilöautoista annettuun säädökseen. Mielestäni vertaus
ei ole hyvä. Henkilöautojen päästöjä voidaan vähentää paljon helpommin keventämällä
autoja ja muuttamalla polttoaineseosta. Pakettiautojen markkinoilla käytetään jo nykyisin
paljon yleisemmin dieselpolttoainetta. Pakettiautot ovat tietenkin luonteeltaan paljon
hyödyllisempiä, ja niitä ostavat yleensä yritysasiakkaat.

Pelkäänpä, että Paul Nuttall ei ole malttanut kuunnella keskustelua loppuun. Hänen
esittämänsä tasot ovat kuitenkin vääriä. Rajojen seurauksena useat yritykset saavat yleisiä
kustannussäästöjä. Sanonpa vaan, että arvostaisin hänen huomautuksiaan vähän enemmän,
jos EFD-ryhmä olisi vaivautunut lähettämään edes yhden edustajan johonkin
kolmikantakokouksistamme tai johonkin varjokokouksistamme, jotta he olisivat voineet
esittää näkemyksensä, jota he korostavat mielellään pienyritysten puolesta.

(Suosionosoituksia)

Tiivistetysti todettuna, tämä on mielestäni hyvä lopputulos. Sillä saadaan aikaan paras
tasapaino paitsi yrityksille aiheutuvien kustannusten osalta, myös ympäristön kehittämisen
osalta. Suhtauduittepa ilmastonmuutoksen miten tahansa, polttoainetehokkuus –
kallisarvoisten luonnonvarojen tehokkaampi käyttö – on varmasti hyvä asia.

Puhemies.   – (EN) Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan tänään – 15. helmikuuta 2011 – keskipäivällä.
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Kirjalliset lausumat (työjärjestyksen 149 artikla)

Daciana Octavia Sârbu (S&D),    kirjallinen. – (EN) Neuvoston kanssa tehty sopimus
perustuu tiukkoihin neuvotteluihin, jotka on käyty teollisuuden painostavan edunvalvonnan
keskellä. Koko menettelyn ajan olemme joutuneet kestämään valmistajien kovaa
painostusta, jonka mukaan säädöstä on lievennettävä ja etenkin pitkäaikaisia hiilidioksidin
vähentämistä koskevia tavoitteita alennettava.

Ongelma oli vaikea, koska useimpien valtioiden autoteollisuudet ovat jo nyt vaikeuksissa
talouden takia. Henkilöautoja koskevan säädöksen perusteella tiedämme, että
autoteollisuudessa on tapahtunut valtavaa kehitystä innovoinnissa ja puhtaampien
teknologioiden kehittämisessä, koska niitä kannustettiin oikeaan suuntaan sääntelypuitteilla.
Halusimme onnistua uudelleen pakettiautoja koskevalla lainsäädännöllä – ei vain
ympäristöön liittyvistä syistä, vaan myös siksi, että paremmalla polttoainetehokkuudella
loppujen lopuksi vähennetään useiden yritysten kustannuksia.

Meillä on kompromissiteksti, jolla – vaikka se ei olekaan yhtä kunnianhimoinen kuin
olisimme toivoneet – vähennetään pakettiautojen hiilidioksidipäästöjä merkittävästi ja
autetaan EU:ta saavuttamaan vuodeksi 2020 ja sen jälkeiseksi ajaksi asetetut päästöjen
vähentämistä koskevat tavoitteet. Haluan onnitella esittelijää ja varjoesittelijöitä heidän
menestyksekkäistä neuvotteluistaan neuvoston kanssa.

José Manuel Fernandes (PPE),    kirjallinen. – (PT) Tieliikenneala on EU:n toiseksi suurin
kasvihuonekaasupäästöjen lähde, ja päästöt kasvavat jatkuvasti. Kaikenlaisia ajoneuvoja,
myös kevyitä hyötyajoneuvoja, on näin ollen säänneltävä säädöksillä, joilla näitä päästöjä
pyritään vähentämään. Kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä koskeva tavoite
saavutetaan paremmin, jos yhdellä säädöksellä katetaan koko EU:n alue, eikä lainsäädäntöä
tarvitse antaa kansallisesti niin, että tavoitteet ovat erilaisia. Meidän onkin yhdistettävä
kunnianhimo realismiin ja maalaisjärkeen. Kun otetaan huomioon, että pienet ja keskisuuret
yritykset todennäköisesti käyttävät kevyitä hyötyajoneuvoja ja että kyseiset yritykset
muodostavat 99,8 prosenttia kaikista yrityksistä ja että niissä on 67,4 prosenttia kaikista
EU:n työpaikoista, me emme saa pyrkiä tavoitteeseen, joka saattaisi vaarantaa nämä
yritykset. Sen takia hyväksyn tavoitteen 147 grammasta hiilidioksidia kilometriä kohti
EU:n uusille kevyille hyötyajoneuvoille, mikäli vahvistetaan, että tämä vaihtoehto on
toteuttamiskelpoinen. Olen myös tyytyväinen siihen, että EU:n tasolla ei ole otettu käyttöön
yhtenäistä nopeusrajoitusta tämäntyyppisille ajoneuvoille.

Jim Higgins (PPE),    kirjallinen. – (GA) Olen tyytyväinen tähän säädökseen, koska on
erittäin tärkeää, että ympäristönsuojelun, työpaikkojen ja pk-yritysten kilpailukyvyn
suojelun välillä säilytetään tasapaino EU:ssa.

4. Matkustajien oikeudet linja-autoliikenteessä (keskustelu)

Puhemies. -    (EN) Esityslistalla on seuraavana Antonio Cancianin Euroopan parlamentin
sovittelukomiteavaltuuskunnan puolesta laatima mietintö sovittelukomitean hyväksymästä
yhteisestä tekstistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi matkustajien oikeuksista
linja-autoliikenteessä sekä asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta (00063/2010 –
C7-0015/2011 – 2008/0237(COD)) (A7-0020/2011).

Antonio Cancian,    esittelijä. – (IT) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät
kollegat, neuvottelut, joita johdin henkilökohtaisesti ensimmäisen vuoden ajan ja sen
jälkeen sovittelun ajan – kyseessä oli muuten ensimmäinen sovittelumenettely Lissabonin
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sopimuksen tekemisen jälkeen – Rodi Kratsa-Tsagaropouloun ohjauksessa ja liikenne- ja
matkailuvaliokunnan puheenjohtajan Brian Simpsonin tukemana, ovat olleet paljon
odotettua työläämmät ja hankalammat.

Tämän säädöksen ansiosta Euroopan 70 miljoonaa linja-autonkuljettajaa saavat myös
useita oikeuksia, joita tähän asti on rajoitettu tai joita ei edes ole ollut olemassa muihin
liikennevälineisiin verrattuna.

Tästä tärkeästä asiasta kolmen vaihtuvan puheenjohtajiston kanssa käydyissä neuvotteluissa
pyrimme seuraaviin tavoitteisiin:

– säädös, jolla suojeltaisiin syrjimätöntä pääsyä linja-autokuljetuksiin;

– säädös, jossa otetaan huomioon alan erityispiirteet, sillä alalla on pieniä ja keskisuuria
yrityksiä, joille ei voida asettaa uutta ja liiallista taloudellista taakkaa;

– säädös, joka täyttäisi oikeudellisen tyhjiön, jonka takia linja-autoala on ollut heikommassa
asemassa muihin liikennemuotoihin verrattuna, ja jolla näin ollen varmistettaisiin
vähimmäistakeet kaikille matkustajille;

– säädös, jolla liikuntarajoitteisten henkilöiden oikeuksia suojeltaisiin mahdollisimman
tehokkaasti ottaen huomioon neuvoston tinkimättömät asenteet;

– säädös, jolla huomioitaisiin ikääntyvän väestön tarpeet, koska heille julkinen liikenne
on ratkaisevan tärkeä väline tulevina vuosikymmeninä.

Tänään äänestettävänä oleva teksti on erittäin paljon töitä vaatineen kompromissin tulos.
Voimme kuitenkin olla siihen tyytyväisiä, kun otamme huomioon keskustelujen ja itse
neuvottelujen kehittymisen.

Suurimpia ongelmia kohdattiin soveltamisalan määrittämisessä. Itse asiassa säädöstä
sovelletaan yli 250 kilometrin matkoilla kaikkiin tavallisiin palveluihin riippumatta siitä,
ovatko ne alueellisia, kansallisia vai kansainvälisiä. Olemme joka tapauksessa laatineet
luettelon perusoikeuksista, joita ei matkasta riippumatta voida jättää huomiotta. Nämä
oikeudet koskevat pääosin oikeutta kuljetukseen sekä koulutusta, tiedotusta ja vastuuta.

Yli 250 kilometrin matkojen osalta säädöksellä pohjimmiltaan säädetään korvauksista ja
avusta onnettomuuden sattuessa, matkustajien oikeuksista matkan peruuntuessa tai
viivästyessä sekä vammaisten tai liikuntarajoitteisten oikeuksista. Valitusten osalta
liikenteenharjoittajien on perustettava ja otettava käyttöön järjestelmä, jolla voidaan
käsitellä tässä säädöksessä tarkoitettuihin oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyviä valituksia.
Lopullisen vastauksen antamiseen tarvittava aika ei saa olla yli kolme kuukautta valituksen
vastaanottamisesta.

Jokaisen jäsenvaltion on myös nimitettävä uusi elin tai mielellään toiminnassa oleva elin,
joka vastaa tämän säädöksen toimeenpanosta. Jäsenvaltiot voivat lykätä säädöksen
täytäntöönpanoa neljän vuoden ajan, ja täytäntöönpanoa voidaan lykätä uudelleen yhden
kerran, mikäli lykkäyksen syyt ilmoitetaan etukäteen komissiolle.

Jäsenvaltioita myös pyydetään ja kehotetaan luomaan jatkossa yksi lippu kullekin
liikennetyypille ja yksi kansallinen elin, joka vastaa matkustajien oikeuksista kaikissa
liikennevälineissä. Lopullinen teksti voidaan katsoa miellyttäväksi ja tasapainoiseksi
kompromissiksi. Sovittelumenettelyn tulos on katsottava parlamentin voitoksi.
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Enikő Győri,    neuvoston puheenjohtaja.  –  (EN) Arvoisa puhemies, olen kiitollinen
saadessani osallistua tähän keskusteluun ehdotuksesta asetukseksi matkustajien oikeuksista
linja-autoliikenteessä. Tämä on erittäin tärkeä hetki, koska keskustelumme tästä säädöksestä
saadaan kahden vuoden työn jälkeen päätökseen.

Haluan neuvoston puolesta kiittää ja osoittaa arvostukseni Euroopan parlamentille sen
yhteistyöstä ja valmiudesta tehdä kompromisseja, minkä ansiosta saimme tehtyä
sovittelukomiteassa sopimuksen, joka hyödyttää EU:n linja-autonkuljettajia etenkin
vammaisten ja liikuntarajoitteisten matkustajien osalta.

Keskustelut kolmen toimielimen välillä eivät ole olleet helppoja, mutta ne ovat aina olleet
rakentavia ja niitä on ohjannut valmius kompromisseihin. Yhteinen teksti, josta sovittiin
sovittelukomiteassa ja joka toivottavasti hyväksytään tänään, on poliittisten ryhmien
välinen kompromissi. Tämän takia haluan esittää kiitokseni kaikille niille, jotka ovat
osallistuneet tähän lainsäädäntöehdotukseen liittyvään työhön, ja etenkin
varapuheenjohtajalle Rodi Kratsa-Tsagaropouloulle, liikenne- ja matkailuvaliokunnan
puheenjohtajalle Brian Simpsonille, esittelijälle Antonio Cancianille sekä varjoesittelijöille
heidän työstään. He ovat yhdessä saattaneet lainsäädäntömenettelyn menestyksekkääseen
päätökseen.

Kiitos myös komission jäsenelle Siim Kallasille ja hänen työryhmälleen sekä heidän
kollegoilleen parlamentin ja neuvoston sihteeristöissä. He ovat yhdessä tehneet väsymättä
töitä edistääkseen tätä asiaa. Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, haluan esittää kiitokseni
puheenjohtajavaltion Belgian erinomaisesta työstä tarvittavan tuen saamiseksi neuvostossa,
jotta kompromissi saatiin sovittelukomiteassa aikaan.

Olen vakuuttunut siitä, että sovittelukomitean kokousten perusteella laadittu yhteinen
teksti edustaa oikeudenmukaista tasapainoa linja-autoliikenteen matkustajien oikeuksien
ja liikenteenharjoittajien etujen välillä. Suurin osa liikenteenharjoittajista on pieniä ja
keskisuuria yrityksiä.

Neuvoston näkemyksen mukaan säädöksen pääasiallisena tavoitteena on antaa oikeuksia
matkustajille, jotka matkustavat vakiovuoroilla, kun matkan etäisyys on vähintään
250 kilometriä. Matkan etäisyydestä riippumatta sovelletaan lisäksi tiettyjä oikeuksia.
Uusilla säännöillä keskitytään etenkin vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden
auttamiseen.

Löysimme kolmen toimielimen välisissä keskusteluissa tyydyttäviä ratkaisuja useisiin
vaikeisiin kysymyksiin. Näitä olivat soveltamisala, matkustajien oikeudet peruutusten tai
viivästymisten yhteydessä, korvaukset ja apu onnettomuuksien sattuessa, uusiin sääntöihin
siirtymistä edistävät säännökset sekä vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden
oikeudet.

Kuten jo tiedätte, neuvosto hyväksyi yhteisen tekstin 31. tammikuuta 2011 pitämässään
kokouksessa. Näin ollen tämä säädös allekirjoitetaan huomenna. Todennäköisesti se
julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä maaliskuussa.

(IT) Arvoisa puhemies, haluan lopuksi onnitella Antonio Canciania hänen erinomaisesta
työstään.

(EN) Haluan onnitella teitä erinomaisesta työstä.

Siim Kallas,    komission varapuheenjohtaja.  –  (EN) Arvoisa puhemies, matkustajien oikeuksia
linja-autoliikenteessä koskeva lainsäädäntöehdotus, josta tänään keskustelemme, on saatu
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aikaan erittäin vaikealla menettelyllä, myös sovittelulla. Illalla 30. marraskuuta 2010
sovittelukomiteassa pidetyt pitkät neuvottelut johtivat läpimurtoon ja kompromissiin yli
kahden vuoden neuvottelujen jälkeen.

Haluan esittää teille sydämelliset kiitokset siitä, että tämä on ollut mahdollista. Ensinnäkin
kiitän varapuheenjohtajaa Rodi Kratsa-Tsagaropoulouta hänen taidokkaista
johtamistaidoistaan ja liikenne- ja matkailuvaliokunnan puheenjohtajaa Brian Simpsonia
sekä esittelijää Antonio Canciania. Meidän on tietenkin mainittava myös puheenjohtajavaltio
Belgia.

Olen kiitollinen siitä, että parlamentti on aina vaatinut matkustajien suojelun korkeaa
tasoa. Kun neuvosto on nyt hyväksynyt tekstin 31. tammikuuta, pyydän myös teitä
hyväksymään tämän säädöksen ja saattamaan menettelyn muodollisesti päätökseen.

Ehdotuksella matkustajien oikeuksista linja-autoliikenteessä täydennetään järjestelyjä
matkustajien suojelemiseksi ja varmistetaan, että matkustajilla on samat oikeudet palvelujen
laadun tiettyyn perustasoon kaikkialla EU:n alueella.

Kompromissitekstiin sisältyy useita tärkeitä saavutuksia: sillä säädetään kaikkien
linja-autoliikenteen matkustajien perusoikeuksista. Kuten Antonio Cancian jo totesi,
muutamat vaikeat kysymykset ratkaistiin vasta neuvottelujen viime hetkillä. Jotkut saattavat
sanoa, että säädöksen soveltamisalan rajoittaminen vähintään 250 kilometrin matkoihin
on liian rajoittavaa ja että he olisivat halunneet suojella myös paikallisliikenteen matkustajia.
Toiset saattavat väittää, että tekstissä on säännöksiä, joiden täytäntöönpano on kallista
etenkin pienemmille toimijoille. Minun mielestäni tekstissä on saavutettu erittäin
tasapainoinen kompromissi.

Emme saa unohtaa, että tiettyjä perusoikeuksia sovelletaan kaikenlaisiin palveluihin ja että
niillä suojellaan heikoimmassa asemassa olevia matkustajia. Toisaalta säädöksestä
teollisuudelle mahdolliset aiheutuvat kustannukset on pidetty mahdollisimman vähäisinä.
Kaiken kaikkiaan kompromissiteksti on todellinen edistysaskel matkustaville kansalaisille
ja tämän alan imagolle.

Mathieu Grosch,    PPE-ryhmän puolesta. – (DE) Arvoisa puhemies, arvoisat Enikő Győri
ja Siim Kallas, hyvät kollegat, haluan kiittää etenkin Antonio Canciania hänen kovasta
työstään, koska kyseessä ei ollut helppo asia, mutta saimme kuitenkin aikaan hyvän
lopputuloksen.

Kompromisseilla on tietenkin aina hyvät ja huonot puolensa. Joidenkin mielestä olemme
menneet liian pitkälle, ja toisten mielestä taas emme ole menneet riittävän pitkälle. Menettely
neuvostossa ei ollut helppo, ja siksi haluan esittää neuvostolle vilpittömät kiitokseni siitä,
että saimme mahdollisuuden kompromissiin viimeisillä minuuteilla. Mietinnön
soveltamisala on mielestäni asianmukainen. Olemme sanoneet, että se ei suoraan vaikuta
kolmeen valtioon. Koska Luxemburg on osallisena rajatylittävässä yhteydessä, jäljelle itse
asiassa jää vain kaksi valtiota, joihin säännökset eivät vaikuta suoraan. Paikallisen julkisen
liikenteen osalta on helppoa asettaa tarjousten vaatimuseritelmissä vaatimuksia siitä, että
matkustajien oikeuksia on kunnioitettava ja vahvistettava. Siksi ei ole järkevää arvostella
meitä siitä, että paikallisliikenne on jätetty soveltamisalan ulkopuolelle. Sitä voidaan
tarkastella alueellisella tasolla.

Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraattien) ryhmä tukee yleisesti tätä
kompromissia. Mielestämme matkustajien oikeudet ovat yksi kokonaisuus. Toivomme,
että lähitulevaisuudessa voidaan laatia konsolidoitu versio, joka kattaa koko alan. Näin
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voimme pian ottaa käyttöön oikeuksia, jotka hyödyttävät asianajajien sijaan kansalaisia.
Mielestäni on vielä muutamia ongelmia, etenkin täytäntöönpanossa, joiden osalta
säännökset eivät hyödytä kansalaisia, eivätkä ole riittävän selviä matkustajien oikeuksien
määrittämiseksi. Tämän perusteella haluan kiittää kaikkia asianosaisia heidän ahkerasta
työstään. Toivon, että saamme parlamentin määräenemmistön tämän järkevän
kompromissin puolelle.

Brian Simpson,    S&D-ryhmän puolesta. – (EN) Arvoisa puhemies, haluan aluksi esittää
omat kiitokseni ja S&D-ryhmän kiitokset Antonio Cancianille hänen ahkerasta työstään
tässä vaikeassa ja erittäin monimutkaisessa asiassa.

Tämän erityisen sopimuksen yhteydessä mieleen nousee kaksi kysymystä. Ensinnäkin,
onko se parhain mahdollinen, ja toiseksi, auttaako se meitä kehittymään. Vastauksena
ensimmäiseen kysymykseen on parlamentin näkökulmasta tarkasteltuna sanottava, että
se ei ole parhain mahdollinen. Koska kyseessä todella on kompromissi, se sisältää asioita,
joissa parlamentti antoi periksi. Tämä koskee etenkin soveltamisalaa, sillä toivoimme, että
säädös olisi tullut voimaan aiemmin.

Entä auttaako se meitä kehittymään? Kyllähän se auttaa, koska meillä on
linja-autoliikenteessä nyt käytössä samanlaiset oikeudet kuin muissakin liikennemuodoissa.
Sillä myös edistetään sitoutumistamme parantamaan linja-automatkustamista
liikuntarajoitteisten henkilöiden ja tietenkin vammaisten osalta kaikkialla Euroopan unionin
alueella.

Haluan ottaa esille erään asian, joka koskee pyyntöä siitä, että työntekijöitä koulutetaan
auttamaan liikuntarajoitteisia henkilöitä ja vammaisia, jotta heillä on yhdenvertaiset
mahdollisuudet käyttää julkista liikennettä kuin niillä, joilla ei ole tällaisia vammoja tai
ongelmia. Tiedän, että jäsenvaltioille on annettu mahdollisuus lykätä tätä viidellä vuodella,
ja toivon, että tätä mahdollisuutta ei käytetä.

Mielestäni on myös tärkeää, että annamme tukemme tälle lopulliselle sopimukselle, jotta
oikeudet kaikissa liikennemuodoissa ovat nyt käytössä. Tiedän, että aiomme myöhemmin
tarkastella niitä uudelleen ja tarkistaa niitä, mutta olemme mielestäni ottaneet askeleen
eteenpäin tällä alalla. Parlamentin onkin kannatettava sopimusta, jonka Antonio Cancian
on saanut sovittelumenettelyssä tehtyä neuvoston kanssa.

Gesine Meissner,    ALDE-ryhmän puolesta. – (DE) Arvoisa puhemies, pitkä menettely on
nyt saatu päätökseen. Tämä on hyvä uutinen. Kaikkeen tähän liittyy jotain myönteistä.
Vammaisten perusoikeuksiin kuuluvat tiedonsaantioikeus sekä oikeus pääsyyn. Myös
pienten ja keskisuurten yritysten maksamat vahingonkorvaukset on pidetty kohtuullisella
tasolla, vaikka alun perin näin ei ollut. On myös hyvä, että olemme saaneet tehtyä
sopimuksen, koska muuten olisimme jumiutuneet sovittelumenettelyyn, eikä meillä olisi
mitään säännöksiä tästä tietystä liikenteen alasta.

Haluan myös nostaa esille muutamia kielteisiä näkökohtia, koska emme ole saaneet aikaan
aidosti eurooppalaista ratkaisua. Vaikka sanomme, että ihmisten, tavaroiden ja palvelujen
vapaa liikkuvuus on yksi EU:n periaatteista, emme ole saaneet tällä alalla aikaan
eurooppalaista ratkaisua, sillä kolme valtiota ei kuulu säännösten soveltamisalaan ja muilla
valtioilla ei ole tämänpituisia linja-autoreittejä. Vammaisten oikeus avustajaan – mikä on
usein tarpeen, jotta he voivat matkustaa – on taattu ainoastaan pitkillä matkoilla.
Linja-autoihin on sovellettu myös luonnonkatastrofeja koskevaa lauseketta, jota ei sovelleta
lentomatkustamiseen, koska tuhkapilvenkin yhteydessä oli maksettava vahingonkorvauksia.
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Tämä tarkoittaa, että etenkin köyhemmät matkustajat, jotka kulkevat lyhyitä matkoja,
eivät saa korvauksia, eikä heillä ole mitään oikeuksia. Tämä ei tietenkään ole hyvä asia.

Näiden myönteisten ja kielteisten näkökohtien yhdistelmän takia äänestimme tyhjää
keskiyöllä pidetyssä neuvottelumenettelyn istunnossa. Aiomme äänestää tyhjää myös
tänään.

Eva Lichtenberger,    Verts/ALE-ryhmän puolesta. – (DE) Arvoisa puhemies, vaikka EU on
allekirjoittanut asiaan sovellettavan yleissopimuksen, liikuntarajoitteisten henkilöiden
oikeuksia ei oteta huomioon tässä asiassa.

Olen maininnut tämän asian tästä mietinnöstä esittämieni huomautusten alussa, koska
mielestäni on vakava puute, että olemme aina sisällyttäneet tekstiin rajoitteen eli ilmaisun
"mikäli mahdollista". En valitettavasti ole tutustunut riittävän tarkasti näihin tilanteisiin,
jotta voisin sanoa, että tämä mikäli mahdollista -ilmaisu johtaa yleisesti siihen, että
liikuntarajoitteisille henkilöille ei voida tarjota tehokasta ratkaisua.

Olin erityisen pettynyt, kun muotoja, joissa linja-automatkoista annettavaa tietoa välitetään,
päätettiin rajoittaa. Tätä on myös hillitty niin, että liikuntarajoitteiset henkilöt eivät edes
tiedä, mistä he saisivat apua tai muuta.

Myös muita ongelmia on syntynyt neuvottelujen viimeisellä kierroksella, johon Antonio
Cancian on osallistunut koko sydämellään, mistä haluan häntä kiittää. Hän on tehnyt
kaikkensa saadakseen aikaan hyvän lopputuloksen, mutta hänen ponnistelunsa on estetty
neuvoston kovasydämisellä toiminnalla. Yhtenä näkökohtana on 250 kilometrin etäisyys,
mikä on mainittu jo aiemmin. Pelkään, että pitkiä reittejä jaetaan pienempiin osiin ja että
500 kilometrin reitit jaetaan kahteen osaan, jotta matkustajille ei tarvitse antaa oikeuksia.
Tämä on otettava huomioon täytäntöönpanomenettelyn aikana.

Yhtenä hyvänä näkökohtana oli riitojenratkaisuelimen perustaminen. Se voi auttaa
kuluttajia. Hyvänä näkökohtana oli myös se, että jatkuvan kehittämisen periaatetta
sovelletaan ja että henkilökunnalle annetaan koulutusta. Hyvät kollegat, tämä ei muiden
näkökohtien osalta todellakaan ole EU:n lainsäädännön mestariteos.

Roberts Zīle,    ECR-ryhmän puolesta. – (LV) Arvoisa puhemies, myös minä haluan kiittää
kaikkia tähän kompromissiin osallistuneita osapuolia. Erityiset kiitokset haluan esittää
Antonio Cancianille, joka käsittääkseni on löytänyt juuri ne mahdollisuudet, joiden
perusteella parlamentti on voinut tehdä tämän kompromissin. Kun säädämme
linja-autoliikenteen matkustajien oikeuksista, olemme nyt käytännössä säätäneet
matkustajien oikeuksista kaikissa liikennemuodoissa. Voidaan tietenkin sanoa, että eri
liikennemuotojen tavoin myös oikeudet poikkeavat toisistaan merkittävästi, kun kyseessä
ovat korvaustasot, jotka riippuvat viivästymisen pituudesta tai tietyn kyseisellä
liikennevälineellä tarjotun reitin lakkauttamisesta. Vaikka matkustajat Euroopan unionissa
voivat ensimmäisten vuosien aikana olla hämillään, tämä on kuitenkin yksi askel eteenpäin
matkustajien oikeuksien varmistamisessa. Se, että linja-autoliikenteen matkustajien oikeudet
ovat viimeisenä, osoittaa, että kyseessä oli kenties vaikein askel.

Olen erityisen tyytyväinen vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden perusoikeuksiin
ja siihen, että näitä oikeuksia sovelletaan alle 250 kilometrin linja-automatkoilla. Tähän
sovelletaan vain yhtä poikkeusta, johon Brian Simpson viittasi, eli näitä palveluja tarjoavat
toimijat voivat lykätä henkilökunnan kouluttamista. Toivon, että tätä ei tehdä
pahantahtoisesti. Jäsenvaltioidenkaan ei pitäisi kahteen kertaan lykätä tämän säädöksen
täytäntöönpanoa neljäksi vuodeksi viimeiseen mahdolliseen päivämäärään asti. Kiitos.
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Jaromír Kohlíček,    GUE/NGL-ryhmän puolesta . – (CS) Arvoisa puhemies, kaikkien
liikennemuotojen matkustajien oikeudet ovat viime vuosina muuttuneet entistä
tärkeämmiksi keskustelunaiheiksi Euroopan parlamentissa. Minun on todettava, että
huomaan usein ongelmia, jotka saattavat aiheutua matkustajien oikeuksien soveltamisesta.
Näiden ongelmien varalta otettavat vakuutukset ovat varmasti melko kannattava ala useille
rahoituslaitoksille.

Toisaalta nämä uudet kustannukset johtavat loogisesti lippuhintojen kohoamiseen. Ei ole
yllättävää, että neuvosto on yrittänyt muuttaa säädösluonnoksen perusnäkökohtia etenkin
linja-autoliikenteen matkustajien oikeuksien osalta. Tiedämme neuvoston kannan jo
edellisistä sovittelumenettelyistä. Haluan tässä yhteydessä kiittää valtuuskunnan
varapuheenjohtajaa Rodi Kratsa-Tsagaropoulouta, liikenne- ja matkailuvaliokunnan
puheenjohtajaa Brian Simpsonia sekä esittelijää Antonio Canciania heidän erinomaisesta
työstään. He ovat saaneet aikaan aidosti kohtuullisen kompromissin.

Mielestäni etenkin seuraavat tekijät ovat myönteisiä:

1. pitkän matkan liikenne määritetään liikenteeksi, kun reitin kokonaispituus on yli
250 kilometriä, edellyttäen että säädöstä sovelletaan myös niihin henkilöihin, jotka kulkevat
matkallaan vain osan kyseisestä pitkän matkan reitistä.

2. vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden aseman parantaminen – vaikka se ei
olekaan parhain mahdollinen – tämän liikennemuodon osalta;

3. korvaukset ja apu onnettomuuden sattuessa. Haluan tässä yhteydessä huomauttaa, että
suunnitelmissa on myöntää korvausta koko summalle, mikäli pyörätuolien kaltaiset välineet
vahingoittuvat. Tämä johtaa tiettyyn epävarmuuteen. Vakuutuksia varten onkin varmasti
tarpeen selventää säännöstä esimerkiksi asettamalla jokin yläraja;

4. matkustajien oikeudet keskeytysten tai viivästymisien yhteydessä on esitetty melko
selvästi. Mielestäni on myös myönteistä, että matkustajille annetaan paremmin tietoa;

5. katson useimpien kollegoideni tavoin, että tämän säädöksen täytäntöönpanoa varten
säädettyä siirtymäkautta on lyhennettävä enintään neljän vuoden mittaiseksi. En myöskään
ole tyytyväinen siihen, että tätä kautta voidaan jatkaa vielä toisella neljän vuoden jaksolla.

En usko, että ongelmia esiintyy lähitulevaisuudessa myöskään matkustajien oikeuksien
soveltamisessa pitkän matkan reittien osuuksien rinnakkaisilla reiteillä. Ongelmana on
edelleen rahoituksen rajojen määrittäminen – tietenkin – ilman inflaatiolisää, jotta
rahoitusrajat määritetään euron vaihtokurssin mukaisesti niin, että rajat pysyvät
reaalitaloudessa samoina.

Uskon, että sopimus on hyvä kompromissi. Tärkeimpänä tavoitteena on ulottaa
matkustajien oikeudet koskemaan kaikkia liikennemuotoja. Tämä linja-autoliikenteeseen
liittyvä uusi askel on varmasti sovittelumenettelyn myönteinen tulos. Euroopan yhtyneen
vasemmiston konfederaatioryhmä / Pohjoismaiden vihreä vasemmisto antaa tälle
lopputulokselle kannatuksensa.

Juozas Imbrasas,    EFD-ryhmän puolesta. – (LT) Arvoisa puhemies, on hyvä, että keskustelun
ja kantojen koordinoinnin jälkeen lopullinen teksti voidaan katsoa erittäin tyydyttäväksi
ja tasapainoiseksi kompromissiksi. Sillä varmistetaan matkustajien oikeudet ilman, että
samalla asetettaisiin suurta taakkaa liikenteenharjoittajille, joista useimmat ovat pieniä ja
keskisuuria yrityksiä. Etenkin sovittelumenettelyn tulos voidaan katsoa Euroopan
parlamentin kannalta menestyksekkääksi. Esitän tästä onnitteluni.
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Kun otetaan huomioon tämän liikenteen alan tasainen kasvu, tämän ehdotuksen
tarkoituksena oli määrittää matkustajille EU:n laajuiset oikeudet, jotka vastaavat muiden
liikennemuotojen oikeuksia, ja varmistaa yhtäläiset toimintamahdollisuudet eri
jäsenvaltioiden liikenteenharjoittajille ja eri liikennemuodoille.

Säädöksellä vahvistetaan matkustajien oikeus korvauksiin onnettomuuden aiheuttamasta
kuolemasta, kohtuulliset hautauskustannukset mukaan luettuina, tai henkilövahingosta
sekä matkatavaroiden katoamisesta tai vahingoittumisesta. Lisäksi matkustajilla on
onnettomuustapauksissa oikeus saada apua välittömiin käytännön tarpeisiinsa, mukaan
lukien tarvittaessa ruoan ja vaatteiden tarjoaminen, kuljettaminen, ensiavun antaminen ja
majoituksen tarjoaminen. Matkan peruuntuessa tai viivästyessä yli 120 minuuttia
matkustajilla on oikeus saada korvausta, joka vastaa 50 prosenttia lipun hinnasta. Lisäksi
lipun hinta on palautettava.

Tällä säädöksellä myös vahvistetaan avun tarjoamista vammaisille ja liikuntarajoitteisille
henkilöille, mikä on erittäin tärkeää. Matkustajien on saatava reaaliaikaista, ajantasaista
tietoa sähköisesti.

Tämä on hyvä päätös, onnea siitä!

Puhetta johti
varapuhemies  Diana WALLIS

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Arvoisa puhemies, vakiolinja-autoliikenteen matkustajien
oikeuksien parantaminen on suotavaa. Eräissä ehdotuksen näkökohdista mennään kuitenkin
liian pitkälle. Matkustajilla on esimerkiksi oikeus enintään kahteen yöhön
hotellimajoituksessa, mikäli linja-auton vakiovuoro viivästyy yli 90 minuutilla.
Tieliikenteeseen vaikuttaa useita tekijöitä, jotka eivät ole yksittäisten linja-autoliikenteen
harjoittajien hallinnassa. Näitä ovat esimerkiksi onnettomuuksien aiheuttamat
liikenneruuhkat, huonot sääolosuhteet ja lumen riittämätön auraaminen. Tämä johtaa
erittäin kalliisiin vastuuvelvollisuutta koskeviin oikeudenkäynteihin, koska asiasta vastaavan
osapuolen vastuuvelvollisuutta koskevaa periaatetta ei voida soveltaa.

Uusin EU:n säädös rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista on samassa tilassa. Yritysten
on nyt maksettava viivästyksistä, jotka eivät ole niiden syytä. Esimerkiksi Itävallan
liittovaltion rautatieyritys on vastuussa niistä tunneista, jotka junat myöhästyvät saapuessaan
erittäin myöhässä Saksasta. Viime vuonna tunteja oli yhteensä 2 800. Meidän on jatkossa
vältettävä tällaisia epäasianmukaisia säädöksiä.

Dieter-Lebrecht Koch (PPE).   – (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa Siim Kallas, hyvät kollegat,
olen erittäin tyytyväinen sovittelumenettelyn lopputulokseen. Kun säädös pannaan
täytäntöön, linja-automatkustajia, myös liikuntarajoitteisia matkustajia, suojellaan yhtä
tehokkaasti kuin muiden liikennemuotojen matkustajia. Tällä säädöksellä myös taataan
kuluttajansuojan yleisesti korkea taso ja otetaan huomioon, että tällä liikenteen alalla toimii
lähinnä pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Äärimmäiset vaatimukset, joiden takia
linja-autoliikenteestä olisi tullut käytännöstä mahdotonta, on poistettu, samoin kuin ne
vaatimukset, joilla useimmat jäsenvaltiot olisi jätetty säädöksen soveltamisalan ulkopuolelle.

Kansalaisten enemmistön käytössä olevilla linja-autoliikenteen palveluilla on myös taattava
korkealaatuiset palvelut vammaisille ja liikuntarajoitteisille henkilöille. Heillä on oikeus
saada apua, ja apua on tarjottava ilmaiseksi sosiaalisen integraation mukaisesti.
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Debora Serracchiani (S&D).   – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, myös minä haluan
kiittää Antonio Canciania hänen ponnisteluistaan tämän vaikean kompromissin aikaan
saamiseksi. Tämän säädöksen ansiosta linja-autoliikenteen matkustajilla on samankaltaiset
oikeudet kuin esimerkiksi junien ja laivojen kaltaisten muiden liikennemuotojen
matkustajilla.

Tätä säädöstä sovelletaan kaikkiin kansallisiin ja kansainvälisiin palveluihin, kun kuljettava
matka on vähintään 250 kilometriä. Lisäksi säädöksellä suojellaan matkustajia, jotka
kulkevat lyhyitä matkoja vakiovuoroilla. Viittaan etenkin vammaisiin ja liikuntarajoitteisiin
henkilöihin. Heille on taattu syrjimätön pääsy liikenteeseen ja oikeus korvauksiin
pyörätuolien kadotessa tai vahingoittuessa, ja linja-autojen työntekijöitä koulutetaan
vammaisuudesta ja vammoista.

Olen myös tyytyväinen, että olemme päässeet yhteisymmärrykseen korvauksista, jotka
annetaan onnettomuuden aiheuttamasta kuolemasta, mukaan luettuina kohtuulliset
hautajaiskustannukset, tai henkilövahingosta sekä matkatavaroiden katoamisesta tai
vahingoittumisesta. Myönteistä on mielestäni myös se, että linja-autoliikennepalvelun
peruuntuessa tai viivästyessä yli kaksi tuntia tai ylivarauksen sattuessa matkustajille on
tarjottava valittavaksi joko matkan jatkaminen ilman lisäkustannuksia tai lipun hinnan
palauttaminen.

Matkustajien tiedottamisen osalta olisi mielestäni ollut järkevää antaa heille tietoa muiden
liikennevälineiden tarjolla olevista yhteyksistä, millä varmistettaisiin myös
linja-autoliikenteen ja raideliikenteen palvelujen välinen vuorovaikutus. Olen myös erittäin
tyytyväinen siihen, että onnistuimme neuvottelujen aikana arvioimaan ja takaamaan
enimmäistason apua vammaisille ja liikuntarajoitteisille henkilöille. Heillä on nyt
mahdollisuus kulkea avustajan kanssa ilman ylimääräisiä kustannuksia.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).   – (ES) Arvoisa puhemies, haluan kiittää Antonio
Canciania, joka on tehnyt kovasti töitä tämän sopimuksen tekemiseksi. Vaikeiden
neuvottelujen jälkeen olemme viimein sopineet tästä asiakirjasta.

Matkustajien oikeuksissa on edistytty onnettomuuksien sattuessa annettavien korvausten
ja avustamisen, peruuntumisen tai viivästymisen osalta sekä matkustajien perusoikeuksien
tunnustamisen osalta etäisyydestä riippumatta. Lisäksi sopimukseen on sisällytetty
vammaisten ja liikuntarajoitteisten oikeudet.

Yli 250 kilometrin matkoihin rajoitettu soveltamisala tarkoittaa, että kolme valtiota jää
tämän EU:n säädöksen soveltamisalan ulkopuolelle. Mielestämme tämä ei riitä, vaikkakin
tunnustamme edistymisen verrattuna alkuperäiseen tilanteeseen. Tämän takia ryhmämme
äänestää tyhjää.

Ryszard Czarnecki (ECR).   – (PL) Arvoisa puhemies, Euroopan parlamentti lähettää
tänään erittäin myönteisen viestin linja-autoja käyttäville matkustajille, veronmaksajille
ja EU:n äänestäjille, myös vammaisille. Meitä äänestävät ja palkkamme maksavat ihmiset
odottavat meiltä juuri tällaisia konkreettisia päätöksiä. Täällä istuntosalissa on tietenkin
esitetty huomautuksia siitä, että tämä aihe ei ole tärkeimpien joukossa. Sitä ei edes väitetä.
Uskon kuitenkin, että kyseessä on merkittävä edistysaskel, jolla Euroopasta ja Euroopan
unionista tehdään humaanimpi ja avoimempi paitsi poliitikkojen, myös kuluttajien tarpeille,
sillä juuri kuluttajat käyttävät erilaisia liikennevälineitä. Haluan kiittää vierustoveriani
Antonio Canciania hänen tunnollisesta työstään esittelijänä.
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Anna Rosbach (EFD).   – (DA) Arvoisa puhemies, pitkien matkojen linja-autoliikenteen
matkustajilla on lähes samat oikeudet kuin lento-, juna- ja laivaliikenteen matkustajilla
viivästysten, peruuntumisten, kadonneiden matkatavaroiden ja lukuisten muiden
näkökohtien osalta. Tämä on hienoa periaatteessa. Haluan kuitenkin esittää muutaman
kriittisen huomautuksen. Liikuntarajoitteisille henkilöille on nyt annettu enemmän
oikeuksia. Kaikkiin linja-autoihin ei kuitenkaan voida ottaa kyytiin sekä vammaisia että
liikuntarajoitteisia matkustajia, eikä kaikkia linja-autoja voida muuntaa niin, että niissä
voidaan kuljettaa vammaisia matkustajia. Meillä on vielä pitkä matka kuljettavana tällä
alalla, jos haluamme saavuttaa mahdollisimman korkean yhdenvertaisuuden tason. Pitkien
matkojen lippujen hinnat on pidetty mahdollisimman alhaisina, jotta niillä voidaan kilpailla
lentoliikenteen kanssa. Pienillä linja-autoyrityksillä ei mielestäni ole mahdollisuutta vastata
kaikkiin säädöksessä säädettyihin korvaus- ja oikeusvaateisiin. Niiden kilpailukyky heikentyy
merkittävästi, ja ne ovat pian sulkemisuhan alla. Tämä on tuskin unionin etujen mukaista,
koska EU haluaa tukea pieniä ja keskisuuria yrityksiä.

Georges Bach (PPE).   – (DE) Arvoisa puhemies, haluan onnitella kaikkia asianosaisia,
mutta etenkin Antonio Canciania kaikista hänen ponnisteluistaan tässä rankassa ja pitkässä
menettelyssä kompromissin aikaansaamiseksi tästä vaikeasta asiasta.

Jotkut myönteiset näkökohdat on jo mainittu, mutta joukkoon mahtui myös pettymyksiä,
etenkin soveltamisalan ja muiden esille otettujen pienten kysymysten osalta. Kun olemme
saaneet aikaan tämän kompromissin linja-autoliikenteestä, olemme määrittäneet
matkustajien oikeudet kaikissa liikennemuodoissa. Seuraavaksi meidän on luotava yhteinen,
yhtenäinen ja tehokas puiteohjelma kaikkia matkustajien oikeuksia varten.

Jotta EU olisi uskottava EU:n kansalaisten keskuudessa, meidän on säädettävä
oikeudenmukaisista ja selvästi määritellyistä oikeuksista. Jotta olisimme uskottavia, meidän
on varmistettava, että oikeudet eri liikennemuodoissa ovat yhdenmukaisia. Lentoliikenteen
matkustajien oikeuksiin liittyvät perusteet eivät saa pohjimmiltaan poiketa esimerkiksi
raideliikenteen matkustajien oikeuksista.

Siksi on erityisen tärkeää, että emme ota puiteohjelmamme lähtökohdaksi alhaisimpia,
heikoimpia normeja. Meidän on sen sijaan asetettava kunnianhimoisia tavoitteita EU:n
kansalaisten puolesta.

Saïd El Khadraoui (S&D).   – (NL) Arvoisa puhemies, haluan tietenkin aluksi kiittää
esittelijää hänen ponnisteluistaan ja haluan kiittää myös varjoesittelijöitä, Brian Simpsonia
ja kaikkia niitä, jotka ovat auttaneet saavuttamaan tämän lopputuloksen. Emme myöskään
saa unohtaa puheenjohtajavaltiota Belgiaa.

Haluan aluksi esittää kriittisen huomautuksen, joka on osoitettu etenkin neuvostolle. Olen
pahoillani siitä, että säädöstä sovelletaan ainoastaan 250 kilometrin matkoihin. EU:n
näkökulmasta tarkasteltuna olisi ollut järkevää, jos kaikki rajatylittävät yhteydet olisivat
kuuluneet tämän säädöksen soveltamisalaan. Vaikka säädöksen soveltamisalaa rajoitettiin
250 kilometriin, se hädin tuskin sai riittävästi kannatusta jäsenvaltioilta, jotta se voitiin
hyväksyä.

Paitsi tämän asian, myös useiden muiden asioiden perusteella vaikuttaa siltä, että
jäsenvaltioiden enemmistöä on entistä vaikeampaa saada tarkastelemaan asioita kuluttajien
ja EU:n näkökulmasta. Tämä on mielestäni huolestuttavaa.

Tällä säädöksellä kuitenkin täydennetään luetteloa valmiiksi. EU on nyt antanut sääntöjä
kaikkien liikennemuotojen matkustajien oikeuksista. Seuraavaksi – ja komission jäsen on
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ilmoittanut toteuttavansa toimia tämän asian osalta – meidän on otettava opiksemme eri
aloilla saaduista kokemuksista ja luotava yhdennetympi lähestymistapa matkustajien
oikeuksiin. Tätä on tehtävä etenkin ruohonjuuritasolla.

Tällä säädöksellä otetaan edistysaskel etenkin liikuntarajoitteisten henkilöiden osalta. Heiltä
ei enää estetä pääsyä linja-autoihin, ja heille on tarvittaessa annettava apua. Tämä on
mielestäni tärkeää. Kuten muidenkin liikennemuotojen osalta, säännöksiä on annettu
useissa eri tapauksissa annettavista korvauksista. Lisäksi säädetään majoituksesta henkilöille,
joiden matka keskeytyy pitkäksi aikaa.

Näistä syistä haluamme tukea tätä kompromissia. Emme tee sitä kovin innostuneesti, koska
säädös tulee voimaan vasta kahden vuoden kuluttua. Se on kuitenkin askel oikeaan
suuntaan, ja siinä on saatu aikaan kompromissi toisaalta neuvoston äärimmäisen kannan
ja toisaalta meidän kunnianhimoisten tavoitteiden välillä.

Vilja Savisaar-Toomast (ALDE).   – (ET) Arvoisa puhemies, Virossa on eräs sananlasku:
harjoitus tekee mestarin. Tätä ei valitettavasti voida sanoa linja-autoliikenteen matkustajien
oikeuksia koskevasta säädöksestä, jossa pitkän sovittelumenettelyn jälkeen on loppujen
lopuksi etäännytty periaatteista, joita Euroopan parlamentti on vaatinut. On hyvä, että
olemme nyt määrittäneet perustavanlaatuiset vähimmäisoikeudet, mutta emme voi
hyväksyä sitä, että sovitulla 250 kilometrin reitillä nämä oikeudet viedään kolmelta valtiolta.
Nämä oikeudet ovat myös äärimmäisen vähäisiä kolmessa tai neljässä muussa valtiossa,
koska näin pitkiä linja-autoreittejä on niissä ehkä vain yksi tai kaksi.

Emme voi hyväksyä myöskään sitä, että rajatylittävät linja-autoliikenteen palvelut on jätetty
soveltamisalan ulkopuolelle matkan pituudesta riippumatta. Emme voi myöskään antaa
tukeamme kahdeksan vuoden kaudelle, jonka aikana jäsenvaltioiden ei tarvitse panna
täytäntöön kyseistä säädöstä. Viron hallitus valitettavasti tuki juuri näitä ehtoja ja vaati
lisäksi pidempää reittiä. Meidän onkin kysyttävä itseltämme, olemmeko todella tukemassa
matkustajien oikeuksia vai ovatko tärkeimpänä linja-autoyritysten oikeudet ja voitot.
Vaikka annan tukeni Euroopan unionin kansalaisille, en ymmärrä, miksi osa EU:sta on
jätetty tämän säädöksen soveltamisalan ulkopuolelle. Siksi en voi äänestää tämän säädöksen
tai mietinnön puolesta.

Philip Bradbourn (ECR).   – (EN) Arvoisa puhemies, tuen vahvasti periaatetta matkustajien
oikeuksista. On täysin oikeutettua, että asiakkaat voivat odottaa korkealaatuisia palveluja.

Me kuitenkin tarvitsemme suhteellisuudentajua, ja meidän on tarkasteltava, mitä tästä
todellisuudessa seuraa. Meidän on verrattava käyttäjille koituvia todellisia hyötyjä alan
yrityksille aiheutuviin todellisiin kustannuksiin.

Täällä parlamentissa ja komissiossa suhtaudutaan asioihin usein yhden koon ratkaisun
mukaisesti, mutta meidän on hyväksyttävä se, että matkustajien oikeudet vaihtelevat eri
liikennemuodoissa. Lentoliikenne ei ole sama asia kuin linja-autoliikenne. Mikä tärkeintä,
erot piilevät alan pienten ja keskisuurten yritysten määrässä. Uskon kaikkien täällä
istuntosalissa ymmärtävän, mikä merkitys luotettavilla ja kannattavilla linja-autoliikenteen
palveluilla on paikallisille talouksillemme. Tämän takia tuen vahvasti 250 kilometrin
säännön asettamista. Ei kerta kaikkiaan ole oikein, että erittäin paikallisia tai alueellisia
palveluja tarjoavat paikalliset pienyritykset joutuvat kantamaan tätä taakkaa.

Kun otetaan huomioon tästä suojelusta säätäminen sekä tämän lainsäädännön taustalla
oleva periaate, tuen vahvasti kompromissia.
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Jim Higgins (PPE).   – (EN) Arvoisa puhemies, aloite on ollut käsiteltävänä lähes kolmen
vuoden ajan, ja kerrankin huomasin olevani parlamentin sijaan neuvoston puolella.

Meidän on tietenkin suojeltava matkustajien ja etenkin vammaisten oikeuksia, mutta
alkuperäinen ehdotus – kuten Philip Bradbourn totesi – olisi hyväksyttäessä vaikuttanut
vakavasti pieniin liikenteenharjoittajiin. Se olisi todella ajanut ne konkurssiin. Tämän takia
sovittelumenettely oli ratkaisevan tärkeä. Aikaan saadulla kompromissilla on löydetty
hyvä tasapaino toisaalta matkustajien oikeuksien ja toisaalta palveluntarjoajien oikeuksien
välillä. Olen täysin samaa mieltä Philip Bradbournin kanssa siitä, että meriliikenteen,
lentoliikenteen, rautatieliikenteen ja linja-autoliikenteen matkustajien oikeuksia ei voida
säännellä yhdellä paketilla. Tämän takia puheet konsolidoidusta paketista eivät kerta
kaikkiaan ole järkeviä tai realistisia.

Haluan kiittää liikenne- ja matkailuvaliokunnan puheenjohtajaa Brian Simpsonia, joka on
tehnyt erinomaista työtä, sekä esittelijää Antonio Canciania ja omaa koordinaattoriamme
Mathieu Groschia. Loppujen lopuksi olemme saaneet aikaan oikeudenmukaisen ja
tasapainoisen paketin, joka hyödyttää kaikkia osapuolia.

Oldřich Vlasák (ECR).   – (CS) Arvoisa puhemies, Euroopan parlamentti on yhdessä
neuvoston kanssa antanut viime vuosina lainsäädäntöä lento- ja rautatieliikenteen
matkustajien oikeuksista. Siksi on järkevää, että annamme nyt vastaavanlaisen säädöksen
myös linja-autoliikenteestä, vaikka Euroopan matkustajat suosivat edelleen yksityisiä
kulkuvälineitä ja itse linja-autoliikenteen normit ovat kehittymässä nopeasti.

Sääntelyyn liittyvillä ponnisteluillamme ja innollamme on kuitenkin on oltava selvät rajat.
On järkevää määrittää perusnormit rajatylittävälle liikenteelle Euroopan unionissa, suojella
heikoimmassa asemassa olevia matkustajia ja turvata näiden matkustajien oikeudet.
Toisaalta ponnistelut oikeuksien soveltamisalan laajentamiseksi koskemaan
paikallisliikennettä sekä pyrkimykset enimmäistää mahdolliset korvaukset tai säännellä
jokaista pientä yksityiskohtaa ovat asiatonta puuttumista sisämarkkinoiden toimintaan.
On selvää, että kaikki turhat velvoitteet tarkoittavat suurempia kustannuksia
liikenteenharjoittajille, mikä loppujen lopuksi näkyy lippujen hinnoissa.

Entisenä kaupunginjohtajana seurasinkin huolestuneena ehdotusta, jonka mukaan
kaupunki- ja esikaupunkiliikenne olisi sisällytettävä säädöksen soveltamisalaan. Olen
tyytyväinen, että asiassa on käytetty maalaisjärkeä ja että kaupunki- ja esikaupunkiliikennettä
suojellaan liialliselta sääntelyltä.

Ville Itälä (PPE).   – (FI) Arvoisa puhemies, haluan kiittää kaikkia, jotka ovat olleet tekemässä
kompromissia ja erityisesti esittelijää ja valiokunnan puheenjohtaja Simpsonia. Vaikka
kyseessä on kompromissi, tämä on kuitenkin merkittävä askel eteenpäin kansalaisten
näkökulmasta. Jos ajatellaan myöhästymistapauksia ja matkatavaroiden häviämisiä,
kansalaisille on äärimmäisen tärkeää tietää, että me olemme tehneet lain, jolla heidän
oikeutensa suojataan.

Tämä 250 kilometrin rajoitus ei ole paras mahdollinen eikä onnistunut, niin kuin monet
ovat täällä sanoneet. Uskon, että tämä on ehkä säädöksen heikoin kohta ja tähän joudutaan
varmaan tulevaisuudessa palaamaan, mutta toisaalta liikuntarajoitteisten ja vammaisten
oikeuksien merkittävä parantaminen on iso askel. Puhemies, tämä edustaa juuri sellaista
lainsäädäntöä, jota meidän pitää kansalaisten näkökulmasta tehdä.

Seán Kelly (PPE).   – (EN) Arvoisa puhemies, tämä säädös on osittain hyvä, osittain huono.
Sen joukossa on hippusia hyvää. Olen tyytyväinen etenkin vammaisia ja liikuntarajoitteisia
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henkilöitä koskeviin säännöksiin, mutta olen muiden puhujien tavoin huolissani
250 kilometrin raja-arvosta. Kaikki ei vain sovi kaikille. Euroopan unionissa on 27 valtiota,
jotka ovat erikokoisia. Valtioiden osalta olisi tarvittu joustavuutta, jotta kaikki olisi
sisällytetty säännösten soveltamisalaan.

Asun itse 300 kilometrin päässä pääkaupungistamme. Linja-autoliikennettä vaalipiirini
maaseutualueiden ja pääkaupungin Dublinin välillä hoitaa tehokas pienyritys. Ehdotuksen
säännösten takia yritykseen kohdistuu nyt suurta painetta, ja etenkin vakuutusmaksut
nousevat, mikä voi ajaa yrityksen konkurssiin. Jos tämä yritys ajautuu konkurssiin,
menetämme työpaikkoja. Menetämme myös matkustajille tarjottavan palvelun. Meidän
on seurattava tätä jatkossa.

Ádám Kósa (PPE).   – (HU) Arvoisa puhemies, olen tyytyväinen mietintöön matkustajien
oikeuksista linja-autoliikenteessä. EU:n kansalaisten, myös vammaisten, on helpompi
käyttää tällaisia palveluja. Kompromissia ennen järjestettiin pitkiä kuulemisia. Näiden
kuulemisten aikana Euroopan parlamentti ja Antonio Cancian puolustivat vammaisia
loppuun asti. Eurooppa-neuvosto on valitettavasti osoittautunut lyhytnäköisemmäksi ja
joustamattomammaksi tässä asiassa. Olen erittäin pahoillani siitä, että Eurooppa-neuvosto
ei ymmärrä, että elämme nopeasti ikääntyvässä yhteiskunnassa. Vammaisten henkilöiden
määrä nousee pilviin hyvinkin nopeasti. Meidän on ymmärrettävä, että EU:n kansalaiset
kärsivät tästä ongelmasta ja että ennemmin tai myöhemmin kaikki tarvitsevat apua. Haluan
lopuksi korostaa, että työmme ei ole lopussa. Neljän liikennemuodon osalta on jo saatu
aikaan kompromissi, ja nyt on aika laatia matkustajien oikeuksista yhtenäinen peruskirja,
jolla voidaan myöhemmin helpottaa matkustajien oikeuksien tarkastelemista.

Olga Sehnalová (S&D).   – (CS) Arvoisa puhemies, Euroopan parlamentissa ollaan
äänestämässä tärkeästä kompromissista, jolla edistetään merkittävästi matkustajien
oikeuksia linja-autoliikenteessä. Mielestäni on tärkeää, että matkatavaroiden katoamisesta
tai vahingoittumisesta matkustajille annettavien korvauksien tai myöhässä olevien
linja-autojen takia annettavien palautusten ja muiden toimenpiteiden lisäksi kompromissilla
myös edistetään vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden oikeuksia. Tuen etenkin
vammaisten tiedonsaantioikeutta ja oikeutta avustuspalveluihin ainakin sen mukaisesti,
mistä sovittelumenettelyssä lopulta sovittiin. Julkinen liikenne on perustavanlaatuinen ja
tärkeä osa liikuntarajoitteisten henkiöiden jokapäiväistä elämää. Kompromissia ei saatu
aikaan helposti. Siksi haluaisinkin onnitella esittelijää ja kaikkia neuvotteluryhmän jäseniä
heidän tekemästään työstä. Kun tämä säädös hyväksytään, saamme EU:n tasolla yhteisen
suojelukehyksen kaikille liikennetyypeille. Vaikka kyseessä ei tietenkään ole parhain
mahdollinen ratkaisu matkustajien oikeuksien alalla, tämä on kuitenkin tärkeä askel
eteenpäin.

Frédérique Ries (ALDE).   – (FR) Arvoisa puhemies, äänestän liberaalien kanssa tyhjää
tämänpäiväisessä äänestyksessä, joka koskee asetusta matkustajien oikeuksista
linja-autoliikenteessä. Kyseessä on lento-, rautatie- ja meriliikenteen jälkeen viimeinen osa
matkustajien suojelua koskevasta paketista. Kuten jo todettiin, tämä osa ei valitettavasti
ole yhtä kunnianhimoinen. Tämän ovat todenneet muun muassa Brian Simpson ja Saïd
El Khadraoui sosialistiryhmän puolesta. Juuri näin he sanoivat. Näin ollen ihmisten on
matkustettava yli 250 kilometriä, jotta heitä suojellaan täällä säädöksellä. Jos matkustatte
Brysselistä Amsterdamiin lentokoneella, teitä suojellaan. Jos matkustatte linja-autolla, teitä
ei suojella. Haluan vielä lisätä, että tämä on vieläkin epäoikeudenmukaisempaa, koska
tämäntyyppistä liikennettä käyttävät henkilöt ovat usein muutenkin heikoimmassa
asemassa.
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Voimaantulossakaan ei ole mitään järkeä, koska useiden poikkeusten takia voimaantuloa
voidaan lykätä vuoteen 2011 asti. Silloin sovellamme jo uusia oikeuksia ja annamme
korvauksia onnettomuuksien, viivästymisten tai peruuntumisten takia. Tämä apu on
ratkaisevan tärkeää vammaisille, mutta todellisuudessa sitä ei panna täytäntöön välittömästi
ja – mikä tärkeintä – kaikilla ei ole siihen oikeutta.

Michael Cramer (Verts/ALE).   – (DE) Arvoisa puhemies, on hyvä, että olemme nyt
määrittäneet matkustajien oikeudet kaikissa liikennevälineissä. Näillä oikeuksilla ei
kuitenkaan voida peitellä sitä, että ympäristöystävällinen rautatieliikenne on jälleen kerran
erittäin heikossa asemassa. Rautatieyritykset maksavat radan käyttömaksuja jokaiselta
matkakilometriltä, mutta samaa järjestelmää ei sovelleta linja-autoihin, mikä hyödyttää
linja-autoyrityksiä. Rautatiet on sisällytetty päästökauppajärjestelmään, mutta linja-autoja
ei, mikä jälleen kerran antaa linja-autoille etuaseman ja asettaa junat heikompaan asemaan.
Jos juna myöhästyy, lipun hinnasta maksetaan tunnin päästä korvauksena takaisin
25 prosenttia. Linja-autojen osalta aika on kaksi tuntia.

Näitä etuasemia ei voida hyväksyä. Siksi tarvitsemme yhdennetyn lähestymistavan.
Tarvitsemme matkustajien oikeuksia kaikissa eri liikennemuodoissa, mutta tarvitsemme
myös oikeudenmukaiset perusehdot. Ei saa käydä niin, että yksi matkustaja saa korvausta
vasta kolmen tai viiden tunnin kuluttua, kun taas toiselle korvauksia maksetaan tunnin
päästä. Tässä yhteydessä on vielä paljon tehtävää, eikä tämä kompromissi ole hyvä. En
ymmärrä, miksi ympäristöystävällinen rautatieliikenne saatetaan koko ajan muita
heikompaan asemaan.

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Arvoisa puhemies, sovittelumenettelyssä käytyjen
monimutkaisten neuvottelujen jälkeen olemme kattavasti sopineet matkustajien oikeuksia
linja-autoliikenteessä koskevan säädöksen sanamuodosta. Vaikka säädösluonnos koskee
vain yli 250 kilometrin reiteillä kulkevia vakiovuoroja, sillä annetaan uusia sääntöjä ja
suojellaan entistä tehokkaammin myös linja-autojen matkustajia.

Matkustajien ehkäpä tärkeimpänä etuna on heidän oikeuksiensa määrittely peruttujen tai
viivästyneiden palvelujen osalta, koska sillä rangaistaan liikenteenharjoittajia liikenteen
organisatorisista puutteista niin, että niiden velvollisuutena on maksaa takaisin jopa koko
lipun hinta sekä korvata muut menetykset enintään 50 prosenttiin lipun hinnasta. Ainoana
asiana, joka mielestäni olisi voitu hoitaa paremmin, ovat aikataulumuutokset, joiden nojalla
jäsenvaltiot voivat lykätä säädöksen täytäntöönpanoa neljällä vuodella ja myöhemmin
uudestaan neljällä vuodella. Yhteensä kahdeksan vuoden täytäntöönpanoaika tätä säädöstä
varten vaikuttaa minusta liian pitkältä.

Siim Kallas,    komission jäsen. – (EN) Arvoisa puhemies, haluan kiittää parlamentin jäseniä
heidän lähinnä myönteisistä huomautuksistaan.

Nyt haasteenamme on täytäntöönpano. Meidän on vastattava tähän haasteeseen kaiken
matkustajien oikeuksia koskevan lainsäädännön osalta. Lainsäädännön hienosäätö on
tietenkin pitkä prosessi, mutta uskon, että aikaan saatu kompromissi todennäköisesti
hyväksytään tulevalla asiakirjalla. Se on loistava avaus. Olemme myös periaatteesta säätäneet
tietyistä linja-autoliikenteen matkustajien oikeuksia koskevista periaatteista. Kyseessä on
kovin iso ala. Lieviä kompromisseja todennäköisesti tarvitaan. Kaikkea on hienosäädettävä
ja kaikki on pantava täytäntöön. Kyseessä on kuitenkin tärkeä avaus, ja toivon, että
äänestätte tämän säädöksen puolesta.
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Enikő Győri,    neuvoston puheenjohtaja.  –  (HU) Arvoisa puhemies, arvoisa komission
jäsen, hyvä Antonio Cancian, hyvät parlamentin jäsenet, haluan esittää vielä kaksi
huomautusta ja kommentoida täällä käytyä erittäin arvokasta keskustelua. Tästä
keskustelusta on käynyt hyvin ilmi ne ongelmat, jotka Antonio Cancianin, neuvoston,
komission jäsenen ja asiantuntijoiden on täytynyt ratkaista. En usko, että tämä on paras
mahdollinen tilanne linja-autoliikenteen matkustajille. Uskon kuitenkin, että meidän on
kysyttävä itseltämme etenkin sitä, paraneeko tilanne uuden lainsäädännön tullessa voimaan.
Uskon, että voimme varmasti vastata tähän kysymykseen myöntävästi. Linja-autoliikenteen
matkustajilla on jatkossa enemmän oikeuksia, vaikka kompromissi ei olisikaan parhain
mahdollinen.

Kompromississa on kyse siitä, että vaikeista asioista päästään yhteisymmärrykseen. Tämä
kävi ilmi lähes kaikista puheenvuoroista, joissa kysyttiin, minkä rajan jälkeen saattaisimme
taata oikeudet vahingoittaen tärkeitä taloudellisia toimijoita ja pieniä ja keskisuuria yrityksiä,
joiden tilannetta yritämme seurata. Samalla kuitenkin aioimme antaa matkustajille uusia
oikeuksia. Ymmärrän varsin hyvin niitä, jotka tarkastelevat tätä asiaa vammaisten kannalta.
Uskon, että olemme ottaneet tärkeän askeleen eteenpäin myös tässä yhteydessä. Mielestäni
kyseessä on huolellisesti laadittu osa luonnosta, ja uskon, että lainsäädännöllä saadaan
aikaan kehitystä näille ihmisille, todella juuri näille ihmisille.

Haluan vain muistuttaa parlamentin jäsenille, että puheenjohtajavaltio Unkari tarkastelee
asiaa vahvan Euroopan unionin kannalta, Euroopan unionin, joka antaa uusia oikeuksia
kansalaisilleen ja ottaa aina kansalaiset näiden vahvojen politiikanalojen lähtökohdaksi.
Olen myös vakuuttunut siitä, että tällä säädösluonnoksesta käytävällä keskustelulla
Euroopan unionin kansalaisille annetaan uusia oikeuksia. Haluan vielä kerran kiittää kaikkia
heidän panoksestaan ja uskon siihen, että saamme tänään toimitettua äänestyksen ilman
ongelmia.

Antonio Cancian,    esittelijä. – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, kiitän kaikkia
puheenvuoron käyttäneitä kollegoita ja haluan myös esittää näkemykseni siitä, että kyseessä
ei ehkä ole paras mahdollinen säädös, mutta että se on ainoa, joka voitiin laatia, neuvoston
kanta huomioon ottaen.

Kyseessä on erittäin tärkeä kysymys, ja uskon, että liikennealalle ja matkailualalle – kaksi
aihealuetta, joista matkailu- ja liikennevaliokunta on vastuussa – on ratkaisevan tärkeää,
että myös tässä liikennemuodossa löydetään tasapaino.

Tarvitaan tasapainoilua toisaalta linja-autoliikenteen alalla toimivien pienten ja keskisuurten
yritysten suojelun – aihe, josta olemme keskustelleet perusteellisesti kuluneiden tuntien
aikana – ja toisaalta liikuntarajoitteisten, vammaisten, eläkeläisten, tilapäisesti
liikuntarajoitteisten sekä yleisesi heikommassa asemassa olevien käyttäjien oikeuksien
suojelua koskevien tarpeiden välillä, jotta myös kiistat pidetään mahdollisimman vähäisinä.
Tähän tasapainoon me pyrimme, ja kaikkien avustuksella toivomme siihen myös
pääsevämme.

Siim Kallasin ilmoittama uudelleentarkastelu perustuu – uskoakseni – ajatukseen siitä, että
kaikille liikennemuodoille laadittaisiin yksi säädös. Liikenteen yhtenäismarkkinoiden
perustamista ei ole vielä täydennetty asianmukaisilla toimenpiteillä, joilla suojeltaisiin
matkustajien oikeuksia. Arvoisa komission jäsen, yhdestä säädöksestä erillään toivon, että
voimme perustaa yhden viite-elimen, yhden lipputoimiston ja yhden lipun kaikkia
liikennemuotoja varten.
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Haluan jälleen kerran kiittää kaikkia puheenvuoron käyttäneitä jäseniä, tätä asiaa seuranneita
henkilöitä – etenkin varjoesittelijöitä – sekä niitä, jotka osallistuivat innokkaasti lopullisiin
neuvotteluihin. Kiitos liikenne- ja matkailuvaliokunnalle sekä sihteeristön työntekijöille,
neuvostolle ja etenkin puheenjohtajavaltion Belgian työntekijöille ja viimeisenä – vaan ei
vähäisimpänä – Enikő Győrille, joka on täällä keskuudessamme.

Saanen vielä lopuksi kiittää Euroopan komissiota, Siim Kallaksia ja hänen avustajiaan siitä
rakentavasta panoksesta, jonka he aina onnistuvat antamaan, sekä Euroopan parlamentin
sovittelukomitean sihteeristön työntekijöitä, jotka osoittavat vankkaa osaamista ja
ammattitaitoa – korvaamattomia piirteitä, kun tärkeitä päätöksiä tehdään kansalaistemme
puolesta.

Yleisesti tämä on ollut hyvä testi, jolla on saatu parlamentille erinomaisia tuloksia.

Puhemies.   – (EN) Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan kello 12.00.

Puhetta johti
puhemies  Jerzy BUZEK

Kirjalliset lausumat (työjärjestyksen 149 artikla)

Robert Dušek (S&D),    kirjallinen. – (CS) Linja-autoliikenteen matkustajien oikeuksia
koskevalla mietinnöllä pyritään määrittämään matkustajien suojeluun liittyvät oikeudet,
joita sovelletaan kaikkialla Euroopan unionin alueella kaikkiin matkustajiin ja erilaisiin
matkustusmuotoihin. Neuvosto ei hyväksynyt Euroopan parlamentin tarkistuksia. Tämän
takia oli tarpeen käynnistää niin sanottu sovittelumenettely. Tehdyn sopimuksen
tärkeimmät näkökohdat pääosin vastaavat parlamentin alkuperäisiä ehdotuksia. On
erityisen tärkeää, että säädöstä sovelletaan kaikkiin kansallisiin ja rajatylittäviin
vakiovuoroihin ja että jäsenvaltiot voivat edelleen tehdä poikkeuksia tavallisten palvelujen
ja tiettyjen erityispalvelujen osalta jopa kahdeksan vuoden ajaksi. Onnettomuustapauksissa
matkustajilla on oikeus saada korvausta enintään 220 000 euroa henkilöä kohti ja
1 200 euroa matkatavaroita kohti. Liikenteenharjoittajien on lisäksi tarjottava
perustavanlaatuista apua onnettomuustilanteissa (ruoka, vaatteet ja lääkinnällinen apu) ja
majoitusta enintään kahdeksi yöksi. Mikäli yhteys viivästyy yli 120 minuuttia tai peruuntuu
kokonaan, liikenteenharjoittajien on tarjottava matkustajille mahdollisuutta jatkaa matkaa
tai jatkaa matkaa eri reittiä ilman matkustajalle koituvia lisäkustannuksia tai korvattava
lipun hinta. Mikäli tämä ei ole niiden päätettävissä, niiden on korvattava lipun hinta ja
maksettava lisäksi korvausta 50 prosenttia lipun hinnasta. Sopimuksella myös suojellaan
vammaisten ja liikuntarajoitteisten oikeuksia. Tuen mietinnön hyväksymistä kaikista näistä
syistä.

Ian Hudghton (Verts/ALE),    kirjallinen  .  – (EN) Tuen tätä kompromissia
linja-autoliikenteen matkustajien oikeuksista. Sillä taataan oikeus kuljetuksiin, oikeus
saatavilla oleviin matkustustietoihin, liikenteenharjoittajien velvollisuus järjestää pakollista
vammaisuutta koskevaa tiedottavaa koulutusta kuljettajille, oikeus korvauksiin
vahingoittuneista pyörätuoleista sekä valitusten käsittelymekanismi kaikille matkustajille
niin, että riippumattomat kansalliset elimet panevat säädöstä toimeen ja antavat
rangaistuksia.
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Kaikilla vähintään 250 kilometrin linja-automatkoilla vammaisille ja liikuntarajoitteisille
tarjotaan ilmaiseksi erityisavustusta sekä asemilla että linja-autoissa, ja tarvittaessa myös
mukana olevat henkilöt voivat matkustaa ilmaiseksi.

Etenkin sokeille ja näkövammaisille voisi olla paljon apua siitä, että matkustustietoja
annetaan heidän saataville ja kuljettajille annetaan tiedottavaa koulutusta vammaisuudesta.

Kuljetusten yhtäläinen saatavuus on ratkaisevan tärkeää itsenäisyyden kannalta. Jos
kuljetuksiin ei ole yhtäläistä pääsyä, vammaiset eivät voi mennä töihin tai ostoksille tai
osallistua kulttuuritapahtumiin tai muihin vapaa-ajan tapahtumiin.

Vaikka tekstissä ei käsitellä kaikkea haluamaani, uskon, että kun annamme sille tukea ja
vahvistamme kaikkien vammaisten matkustajien oikeuksia, otamme tärkeän askeleen
eteenpäin, jotta EU:n opaskoirien käyttäjille annetaan mahdollisuus kulkea kaikkialla
Euroopan unionissa samoin mahdollisuuksin kuin muidenkin kansalaisten.

Jarosław Leszek Wałęsa (PPE),    kirjallinen. – (PL) Kannatan lainsäädäntöpäätöslauselmaa
sovittelukomitean hyväksymästä yhteisestä tekstistä Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetukseksi matkustajien oikeuksista linja-autoliikenteessä sekä asetuksen (EY)
N:o 2006/2004 muuttamisesta. Kun otetaan huomioon liikenteen tämän alan tasainen
kasvu, mielestäni on olennaista määrittää matkustajien suojelemiseksi oikeudet, joita
sovelletaan kaikkialla EU:n alueella ja jotka vastaavat muiden liikennemuotojen matkustajien
oikeuksia. Lisäksi on varmistettava yhdenvertaiset olosuhteet liikenteenharjoittajille
riippumatta siitä, mistä jäsenvaltiosta ne ovat kotoisin tai mitä liikennepalvelua ne tarjoavat.
Ottaen huomioon, että näissä oikeuksissa keskitytään etenkin vammaisten tai
liikuntarajoitteisten tarpeisiin, meidän on syytä tukea tätä aloitetta. On ratkaisevan tärkeää,
että päätöslauselmalla määritetään matkustajien oikeudet korvauksiin, mikäli he
loukkaantuvat linja-auto-onnettomuuksissa. Säännösten nojalla matkustajilla on oikeus
saada korvauksia onnettomuudesta aiheutuvasta kuolemasta tai matkatavaroiden
vahingoittumisesta tai katoamisesta.

Artur Zasada (PPE),    kirjallinen. – (PL) Haluan onnitella Antonio Canciania hänen työstään.
Olen tyytyväinen siihen, että olemme lopulta päässeet yhteisymmärrykseen
sovittelukomiteassa. Ensisijaisena tavoitteenamme olivat tietenkin matkustajien oikeudet
korvauksiin ja apuun onnettomuuden sattuessa, matkustajille annettavat takuut matkan
peruuntuessa tai viivästyessä sekä taatut oikeudet vammaisille ja liikuntarajoitteisille
henkilöille. Olen erityisen tyytyväinen siihen, että liikuntarajoitteiset henkilöt on sisällytetty
tähän asiakirjaan – kuten aiemmin totesin. Minulla on tässä yhteydessä kuitenkin muutamia
hyviä syitä huolestumiseen. Lentomatkustajien osalta lentoyhtiöt tai lentokentät eivät tiedä
varmasti, mitkä matkustajat olisi katsottava liikuntarajoitteisiksi matkustajiksi. On tavallista,
että pienten lasten kanssa yksin matkustavat äidit ja isät eivät saa apua, koska
liikenteenharjoittajat ja lentokentät eivät tiedä asiasta tarpeeksi. Haluaisin siksi esittää
seuraavan vetoomuksen: Työmme ei ole lopussa, kun äänestämme asiakirjasta
täysistunnossa. Meidän velvollisuutenamme on myös valvoa, sovelletaanko säädöstä
asianmukaisesti.

Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE),    kirjallinen. – (PL) Haluan esittää vilpittömät
kiitokseni esittelijälle hänen kovasta työstään, joka on ollut poikkeuksellisen tehokasta.
Tähän asti meillä ei ole ollut riittäviä takeita linja-autoliikenteen matkustajien
asianmukaisesta suojelemisesta, koska se on ollut ainoa liikennemuoto, jota ei ole säännelty
millään asiaa koskevalla EU:n säädöksellä. Yhtenä tekemiemme muutosten seurauksena
on se, että matkustajat voivat vaatia korvauksia onnettomuuden sattuessa. Muita erittäin
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tärkeitä näkökohtia ovat se, että liikenteenharjoittajat takaavat avun vammaisille, ja se,
että avustaja voi tämän velvollisuuden nojalla matkustaa liikenteenharjoittajan
kustannuksella.

En yritä peitellä sitä, että minulle henkilökohtaisesti oli poikkeuksellisen haastavaa toimia
aktiivisesti sovittelumenettelyssä, joka järjestettiin ensimmäistä kertaa Lissabonin
sopimuksen nojalla. Myöhään yöhön kestäneiden neuvottelujen aikana onnistuimme
yhdessä Antonio Cancianin kanssa äänestämään läpi kompromissin, jolla säännöksistä
tehdään pakollisia yli 250 kilometrin matkoilla. On pantava merkille – ja tämä on melko
merkittävää – että säädöksellä taataan 12 perusoikeutta, etenkin vammaisten osalta. Meidän
on nyt korostettava asianmukaista tiedotuskampanjaa, jolla varmistetaan, että Euroopan
unionin kansalaiset tietävät oikeuksista, jotka heille on nyt annettu.

Anneli Jäätteenmäki (ALDE),    kirjallinen . – (FI) Arvoisa puhemies, tänään äänestettävää
lainsäädäntöä matkustajien oikeuksista linja-autoliikenteessä voidaan pitää
kunnianhimottomana. Kovan väännön jälkeen saavutettu kompromissi on kuitenkin
parempi kuin ei yhtään mitään. On valitettavaa, että asetusehdotus koskee ainoastaan
kansallisia ja rajat ylittäviä linja-automatkoja, jotka ovat vähintään 250 kilometriä pitkiä.
Täten esimerkiksi Luxemburg, Malta ja Kypros jäävät koko asetuksen ulkopuolelle. On
myös valitettavaa, että lainsäädäntö astuu voimaan vasta vuosien päästä. Neljä, tai
mahdollisesti jopa kahdeksan vuotta, on pitkä aika odottaa uutta lainsäädäntöä
linja-autopysäkillä.

Arvoisa puhemies, saavutetussa kompromississa on toki jotakin hyvääkin. Alkuperäisessä
neuvoston kannassa etäisyydestä riippumattomia matkustajien perusoikeuksia oli
ainoastaan kolme. Olen iloinen, että lopullisessa kompromississa niitä on kaksitoista ja
että erityistä huomiota kiinnitetään vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden
tarpeisiin. Asetuksen voimaansaattaminen parantaa vammaisten mahdollisuutta matkustaa
linja-autoilla. Samalla se asettaa heidät yhdenvertaisempaan asemaan muiden matkustajien
kanssa.

Kun uusi lainsäädäntö astuu voimaan, tulee jäsenmaiden huolehtia, että määräykset
toteutetaan tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti. Tämä on vammaisten ja
liikuntarajoitteisten, mutta myös meidän muiden linja-autolla matkustavien, etu.

Marian-Jean Marinescu (PPE),    kirjallinen. – (RO) Tänään äänestettävänä oleva säädös
on erittäin suuri saavutus, koska linja-autoilla matkustavien oikeuksia suojellaan nyt
ensimmäistä kertaa lainsäädännöllä. Kahden vuoden vaikeiden neuvottelujen jälkeen
Euroopan parlamentti ja jäsenvaltiot ovat päässeet yhteisymmärrykseen keskeisistä
kysymyksistä, joilla vahvistetaan tätä liikennemuotoa käyttävien matkustajien oikeudet.
Näihin kuuluvat korvaukset, mikäli matka viivästyy tai peruuntuu ja mikäli matkatavarat
katoavat tai vahingoittuvat, sekä yritysten vastuuvelvollisuus ja avun antaminen
onnettomuuden sattuessa. Syrjimättömyys vammaisia ja liikuntarajoitteisia henkilöitä
kohtaan ja avun antaminen kyseisille henkilöille sekä matkustajien oikeus saada tietoa
ennen matkaa ja sen jälkeen on sisällytetty säädökseen perusoikeuksina, joita sovelletaan
matkan pituudesta riippumatta. Säädöksellä ei aseteta uusia teknisiä vaatimuksia, mutta
sillä edellytetään, että liikenteenharjoittajat ottavat vastuun matkustajistaan.

Otimme myös huomioon nykyisen taloustilanteen ja sen vaikutuksen tämän säädöksen
soveltamisalaan kuuluviin yrityksiin. Näin ollen tarjosimme viiden vuoden poikkeuskautta,
joka voidaan uusia kerran.
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Uskon, että kun tämä säädös tulee voimaan vuonna 2013, sillä autetaan saavuttamaan
tavoite matkustajien oikeuksien yhdenmukaistamisesta ja konsolidoinnista EU:n tasolla
huolimatta siitä, minkä liikennemuodon he valitsevat.

5. Oikeusvaltioperiaate Venäjällä (keskustelu)

Puhemies.   – (PL) Esityslistalla on seuraavana Euroopan unionin ulkoasioiden ja
turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja komission varapuheenjohtajan julkilausuma
oikeusvaltioperiaatteesta Venäjällä.

Pyydän Enikő Győria käyttämään puheenvuoron komission varapuheenjohtajan ja korkean
edustajan puolesta.

Enikő Győri,    neuvoston puheenjohtaja.  –  (EN) Arvoisa puhemies, neuvoston
puheenjohtajavaltio Unkari edustaa tässä keskustelussa korkeaa edustajaa ja komission
varapuheenjohtajaa Catherine Ashtonin pyynnöstä. Kuten tiedätte, Catherine Ashton
matkustaa tällä viikolla Pohjois-Afrikassa ja Lähi-idässä.

Haluan kiittää teitä siitä, että olette ottaneet esille kysymyksen ihmisoikeuksista ja
oikeusvaltioperiaatteesta Venäjällä. Vaikka presidentti Medvedev antoi viime vuonna
joitakin erittäin myönteisiä merkkejä, todellinen ihmisoikeustilanne Venäjällä ja etenkin
Pohjois-Kaukasian alueella on edelleen erittäin huolestuttava. Aktivisteihin, asianajajiin ja
riippumattomiin toimittajiin kohdistuva väkivalta, ahdistelu ja uhkailu huolestuttavat
meitä suuresti.

Tätä väitettä tukevia tapauksia on jo liian paljon. Raa'at hyökkäykset venäläisiä toimittajia
Oleg Kashinia ja Anatoli Adamchukia sekä ympäristöaktivistia Konstantin Fetisovia vastaan
ovat uusimpia muistutuksia siitä turvattomuudesta ja pelottelusta, jota toimittajat, aktivistit
ja ihmisoikeusaktivistit joutuvat työssään Venäjällä päivittäin kokemaan.

Korkeimmilta tasoilta annetuista vakuutteluista huolimatta syypäitä ei juurikaan saateta
oikeuden eteen tai tuomita. Vastuu ihmisoikeusaktivisteihin kohdistuvasta väkivallasta ja
uhkailusta – esimerkkeinä ovat useiden muiden muassa Estemirovan, Politkovskajan,
Barburovan ja Markelovin tapaukset – on edelleen tärkeänä testinä Venäjän
oikeusviranomaisten riippumattomuudesta ja tehokkuudesta. Niin kauan kuin rikoksia ei
selvitetä, vallalla on rankaisemattomuuden ilmapiiri.

Myönteistä kehitystäkin on tapahtunut. Tässä yhteydessä minun on mainittava Moskovan
kaupunginhallituksen päätös antaa lupa rauhanomaisille ja sääntöjenmukaisille
mielenosoituksille – jotka oli viime vuoteen asti kielletty – kuten 31 pykälän tukijoiden
mielenosoituksille tai lehdistöä tukevien mielenosoitusten päivälle. Olemme tähän
päätökseen tyytyväisiä. Saamme kuitenkin edelleen raportteja rauhanomaisten
mielenosoittajien, myös oppositiojohtajien, mielivaltaisista pidätyksistä juuri näissä
sallituissa mielenosoituksissa sekä muissa mielenosoituksissa ympäri valtiota. Tämä on
meistä erityisen huolestuttavaa.

Sananvapaus ja kokoontumis- ja yhdistymisvapaus ovat nykyaikaisten yhteiskuntien
kehityksen perusedellytyksenä. Kaikki nämä vapaudet vahvistetaan Venäjän federaation
perustuslaissa. Ne ovat myös osa sitoumuksia, jotka Venäjällä on Yhdistyneiden
Kansakuntien, Etyjin ja Euroopan neuvoston jäsenenä. EU kehottaa Venäjää noudattamaan
sitoumuksiaan ja takaamaan tämän oikeuden kansalaisille.
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Presidentti Medvedev on pyytänyt presidentin ihmisoikeusneuvostoa tarkastelemaan
Hodorkovskin, Lebedevin ja Magnitskin tapauksia. Olemme erittäin tyytyväisiä tähän
päätökseen. EU ei ole peitellyt sitä, miten huolissaan se on tavasta, jolla näitä tapauksia on
käsitelty.

Presidentti Medvedev on usein vastustanut Venäjällä vallalla olevaa oikeudellista nihilismiä.
EU on valmis tukemaan Venäjää tämän ongelman korjaamisessa niin, että ensimmäisenä
uudistetaan Venäjän oikeusjärjestelmää. Olemme vakuuttuneita siitä, että todelliseen
nykyaikaistamiseen tarvitaan oikeusvaltion periaatteiden kunnioittamista ja niiden
yhdenvertaista ja oikeudenmukaista soveltamista. Olemmekin asettaneet oikeusvaltion
periaatteet yhdeksi nykyaikaistamiseen tähtäävän kumppanuutemme lähtökohdaksi.

Tässä yhteydessä on jo valmisteltu konkreettisia toimenpiteitä – esimerkiksi Venäjän siviili-
ja rikosoikeudellisten asioiden muutoksenhakujärjestelmän perustamista – tiiviissä
yhteistyössä presidentin hallinnon ja Euroopan neuvoston kanssa. Olemme valmiita
tekemään Venäjän kanssa yhteistyötä tässä asiassa sekä uusissa hankkeissa, jotka koskevat
korruptiota ja Haagin yleissopimuksia.

Pohjois-Kaukasian tilanne on erityisen huolestuttava, ja siihen onkin puututtava pikaisesti.
Olemme tyytyväisiä uuteen taloudellista ja yhteiskunnallista kehitystä koskevaan strategiaan
sekä varapääministerin Hloponinin ponnisteluihin, mutta paljon on vielä tehtävä, jotta
siviileihin kohdistuviin barbaarisiin terroritekoihin vastataan pysyvästi. Tšetšeniassa
toimivien turvallisuusjoukkojen jatkuva koskemattomuus ja rankaisemattomuus lietsovat
tyytymättömyyttä ja pelkoa alueella ja antavat meille suurta aihetta huoleen.

Osoitamme kunnioitusta kaikille niille ihmisille, jotka ovat menettäneet henkensä ja jotka
ovat joutuneet väkivallan uhreiksi ammattiensa tai uskomusten takia, sekä niille rohkeille
ihmisille, jotka eivät luovu kansalaistoiminnastaan edes näissä epävarmoissa oloissa.

Viimeaikaiset raportit eivät ole olleet kovin myönteisiä. Venäjän ihmisoikeustilanteessa
on kuitenkin tapahtunut myönteistä kehitystä. Usein kielteiset kehityskulut heikentävät
tätä myönteistä kehitystä, eikä niillä yleisesti voida saavuttaa todellisia parannuksia. Emme
kuitenkaan saa luopua toivosta.

Merkittävässä osassa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntöä Venäjää
kannustetaan kehittämään lainsäädäntöään ihmisoikeuksien kunnioittamisen osalta.
Käymme Venäjän kanssa vakavaa vuoropuhelua ihmisoikeuksista. Venäjä hyväksyy tämän
ja tietenkin myös käyttää tilaisuuden arvostella niitä näkökohtia, jotka se katsoo EU:n
puutteiksi. Me jatkamme tätä vuoropuhelua. Meillä ei ole vaihtoehtoja.

György Schöpflin,    PPE-ryhmän puolesta. – (EN) Arvoisa puhemies, kaikki, jotka tuntevat
Venäjän, tietävät, että sen niin sanottu oikeusjärjestelmä ei vastaa tavallisia oikeusvaltion
periaatteita.

Tämä vaikuttaa Venäjän suhteisiin muihin maailman valtioihin ja yhtälailla myös suhteisiin
sen omiin kansalaisiin. Kun Euroopan unioni tekee yhteistyötä Venäjän kanssa, sen on
näin ollen otettava huomioon joukko muita kuin oikeudellisia tekijöitä, etenkin poliittinen
väliintulo, korruptio ja toisinaan väkivalta.

Venäjän ja Lännen väliset suhteet ovat siis kovin epävarmoja, puhumattakaan avoimuuden
ja vastuuvelvollisuuden täydestä puuttumisesta. Mielivaltaiset teot ja väkivalta värittävät
Venäjän kansalaisten elämää enemmän kuin yleismaailmallisia ihmisoikeuksia koskevissa
Euroopan unionin sitoumuksissa sallitaan.
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Venäjää ei ole saatu muutettua, joten Euroopan unionin ainoana vaihtoehtona on toimia
sen oman laillisuuden ja Venäjän laittomuuden välimaastossa.

Adrian Severin,    S&D-ryhmän puolesta  .  – (EN) Arvoisa puhemies, poliittisten päätösten
sisältö voidaan määrittää vallan jakamista valtion ja yhteiskunnan jäsenten välillä kuvaavalla
mallilla, mutta päätöksentekomenettelyn ennustettavuus ja päätösten asianmukainen
toimeenpano taataan oikeusviranomaisten rehellisyydellä, ammattitaidolla ja
riippumattomuudella.

Euroopan unioni ja Venäjä voivat käydä keskenään kauppaa vain, jos niiden vallan jakamista
koskevat mallit, päätöksentekomekanismit ja oikeusjärjestelmät vastaavat toisiaan. Tällainen
vastaavuus voidaan saavuttaa kumppanuudella ja yhteistyöllä, yhteisymmärryksellä,
luottamuksella ja yhteentoimivuuden kehittämisellä, ei neuvotteluilla, saarnoilla tai
syytöksillä.

Venäjä on Euroopan neuvoston täysivaltainen jäsen, ja se on myös allekirjoittanut Euroopan
ihmisoikeussopimuksen. Näin ollen Euroopan neuvostolla on valtuudet tarkastella
demokratian toimintaa ja oikeusvaltioperiaatteita Venäjällä. Euroopan unionin onkin
tukeuduttava Euroopan neuvostoon, jotta Venäjän kanssa voidaan yhdessä luoda yhteinen
vapauden, demokraattisen turvallisuuden ja oikeuden alue.

Koska itse Euroopan unioni on liittymässä Euroopan ihmisoikeussopimukseen, sen on
hyödynnettävä tulevaa asemaansa kyseisen sopimuksen osapuolena ja edistettävä
lähentymistä ja yhteentoimivuutta Venäjän kanssa demokratian ja oikeusvaltion
periaatteiden alalla.

Vuosia sitten, kun Euroopan parlamentilla oli yhtä vähän valtaa kuin sotilaallisella
kansalaisjärjestöllä, sen välineenä oli nimittelyn ja syyttelyn retoriikka. Nyt, Lissabonin
sopimuksen tekemisen jälkeen, olemme vaikutusvaltainen poliittinen toimielin. Tämän
takia tarvitsemme enemmän vastuunkantoa, käytännönläheisyyttä ja itsekuria. Emme saa
antaa tunteiden ottaa valtaa. Emme myöskään saa suhtautua arvoihimme vähätellen. Emme
saa toimia sekä syyttäjänä että tuomarina. Emme saa toimia pelkkien syytösten, huhujen
tai erilaisten eturyhmien toiveiden perusteella. Meidän uskottavuutemme, joka perustuu
toimintatapamme oikeudenmukaisuuteen ja kypsyyteen, sekä meidän
vankkumattomuutemme ja avoimuutemme ovat parhaita aseitamme vuoropuhelussa
Venäjän kanssa nyt, kun kansalaisemme ovat kannustaneet meitä luomaan strategisen
kumppanuuden Venäjän kanssa ja pyytäneet olemaan aloittamatta kylmää sotaa uudelleen.

Kristiina Ojuland,    ALDE-ryhmän puolesta. – (EN) Arvoisa puhemies, Venäjä on Euroopan
unionin tärkeä kumppani. Siksi odotamme Venäjän noudattavan kansainvälisiä
sitoumuksiaan ja kunnioittavan omien kansalaistensa perustuslaillisia oikeuksia.

On tosiasia, että ihmisoikeuksien, kansalaisvapauksien ja oikeusvaltion periaatteiden
rikkomisesta on tullut arkipäivää Venäjällä. Venäjältä on muuttanut laittomuuksien ja
laajalle levinneen korruption takia pois 300 000 kansalaista jo pelkästään viime vuoden
aikana. Tällaisessa ilmapiirissä on vaikea suunnitella ulkomaisia ja kansallisia sijoituksia
yritystoimintaan.

Venäjän viranomaiset noudattavat selvästi perustuslain vastaista yleistä järjestystä. Tilanne
Pohjois-Kaukasiassa on yksi tämän kammottavimmista esimerkeistä. Venäjän perustuslailla
säädetään monipuoluejärjestelmästä, mutta itse asiassa valtiossa on siirrytty
yksipuoluejärjestelmään ja marginaaliseen parlamenttiin.
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Haluaisin tiedustella neuvoston edustajalta, mitä kurinpidollisia toimenpiteitä ja
rangaistuksia määrätään niille Venäjän viranomaisille, jotka ovat suoraan vastuussa
ihmisoikeusrikkomuksista ja oikeusvaltion periaatteiden kiertämisestä.

Euroopan unionin on toimittava kolmansien valtioiden osalta johdonmukaisesti. Euroopan
unionin arvovalta vähenee, jos käännämme katseemme tietyissä valtioissa tapahtuvista
vakavista rikkomuksista, mutta annamme toisille valtioille rangaistuksia täsmälleen samoista
teoista. Emme voi jatkaa tavallisia suhteita, ellei Venäjällä tapahdu konkreettista kehitystä.
Meidän on katsottava totuutta suoraan silmiin.

Werner Schulz,    Verts/ALE-ryhmän puolesta. – (DE) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat,
Venäjän federaation erinomaisesta perustuslaista huolimatta kyseinen valtio ei edelleenkään
toimi oikeusvaltion periaatteiden mukaisesti, sillä perustuslaillisen lainsäädännön ja
perustuslaillisen todellisuuden välinen ero on valtava. Oikeusvaltion periaatteisiin
perustuvan toimivan valtion perusedellytykset – riippumattomat oikeusviranomaiset ja
vapaa lehdistö – puuttuvat valitettavasti edelleen. Kuten eräs sarkastinen kommentoija
totesi, Venäjän paras tuomioistuin sijaitsee Strasbourgissa. Itse asiassa noin kolmasosa
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käsiteltäväksi saatettavista asioista on lähtöisin
Venäjältä. Venäjän kansalaiset eivät luota omiin tuomioistuimiinsa, jotka vain harvoin
toimivat oikeudenmukaisesti. Tämä käy ilmi myös siitä, että muutoksenhakujen määrä
on romahtanut.

Valtion johdossa on kaksi asianajajaa, presidentti Medvedev ja pääministeri Putin, jotka
ovat toistuvasti ilmoittaneet aikovansa torjua oikeudellista nihilismiä. Heidän puheensa,
joiden jälkeen yleensä toteutetaan täysin päinvastaisia toimia, ovat osoittautuneet pelkäksi
oikeudelliseksi kyynisyydeksi. Yksikään Venäjän tuomioistuimista ei uskalla antaa tuomiota
ilman ylempien viranomaisten mielipidettä. Tämä puhelinoikeuden järjestelmä on luonut
tuomareita, jotka eivät enää ole riippumattomia ja jotka ovat oikeuden sijaan huolissaan
ennemminkin omasta turvallisuudestaan ja etenemismahdollisuuksistaan. Hodorkovskin
asia on tästä hyvänä esimerkkinä. Eräs oikeuslaitoksen työntekijä totesi äskettäin, että
tuomari Danilkinin tuomio saneltiin hänelle ylemmältä tasolta. Hodorkovskille ja
Lebedeville uudelleen annetut tuomiot ovat merkkinä siitä, että oikeusvaltion periaatteet
ovat Venäjällä edelleen samalla tasolla kuin gulagien aikaan. Neuvostoaikoina poliittinen
johto antoi tuomiot etukäteen.

Hallittu demokratia liittyy hallittuun oikeuteen. Vaikka Venäjän oikeuslaitos on rankaisevan
valtion ilmentymä, sillä ei voida lainkaan ratkaista poliittisesti värittyneitä rikoksia, esittää
niistä syytteitä tai antaa niistä rangaistuksia. Toimittajiin kohdistuvat hyökkäykset ja heidän
surmaaminen ovat luoneet pelon ja sorron ilmapiirin.

Myös olot Venäjän vankiloissa ovat kauhistuttavat. Yhtenä esimerkkinä on Sergei Magnitskin
tapaus. Tämä asianajaja todisti korruptiota, minkä takia hänen vangittiin mielivaltaisesti
ilman syytteitä. Hän kuoli vankilassa kammottavalla tavalla, koska hänelle ei annettu
lääkinnällistä hoitoa.

EU:n ja Venäjän välinen nykyaikaistamista koskeva sopimus on menestyksekäs vain, jos
se perustuu nykyaikaistamista koskevaan sopimukseen Venäjän johdon ja sen oman väestön
välillä. Tässä yhteydessä on varmistettava, että perustuslaissa vahvistettuja kansalaisten
oikeuksia viimeinkin kunnioitetaan ja että Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön eli
Etyjin ja Euroopan neuvoston kanssa tehdyt sitoumukset täytetään.
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Venäjän on siirryttävä hallitusta demokratiasta kehittyvään demokratiaan. Tämän
perusedellytyksinä ovat vapaat ja oikeudenmukaiset parlamenttivaalit ja presidentinvaalit,
helpompi ja EU:n normeja vastaava menettely poliittisten puolueiden rekisteröimiseksi
sekä oikeudenmukainen vaalikampanja, jossa kaikille ehdokkaille annetaan samat
mahdollisuudet ja oikeudet hyödyntää julkisia tiedotusvälineitä.

Charles Tannock,    ECR-ryhmän puolesta. – (EN) Arvoisa puhemies, Venäjä on EU:n tärkeä
kumppani monilla aloilla, mutta emme voi teeskennellä, että Venäjä olisi aito demokratia,
jossa noudatetaan oikeusvaltion periaatteita. Toimittajien ja ihmisoikeusaktivistien
ratkaisemattomat murhat ja alistuneiden tuomareiden järjestämät poliittisesti värittyneet
näennäiset oikeudenkäynnit kertovat mielestäni jo tarpeeksi. Miksi Venäjän siis annetaan
kuulua Euroopan neuvostoon? Tämä on erittäin hyvä kysymys.

Kreml eittämättä vaalii tätä kansainvälistä tunnustusta hallitukselle, jota WikiLeaksin
äskettäin vuotamissa Yhdysvaltain diplomaattien sähkeissä on kuvattu todelliseksi
mafiosojen valtioksi.

Euroopan neuvoston arvovalta itse asiassa heikkenee, koska se nöyristelee edelleen Venäjän
autoritaarista hallintoa. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelle on kertynyt käsiteltäväksi
jo 27 000 asiaa pelkästään Venäjältä. Tuomioistuimen venäläinen tuomari voi kuitenkin
määrätä Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen antamaan Yhdistyneen kuningaskunnan
vangeille oikeuden äänestää. Tämä paljastaa, miten naurettavaa on antaa Venäjän kuulua
Euroopan neuvostoon. Tämä on myös malliesimerkkinä siitä, miksi Euroopan neuvosto
mielestäni jätetään yhä enemmän huomiotta kansainvälisesti. Tämän seurauksena useat
Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaiset, myös poliitikot, valitettavasti uskovat, että
Yhdistyneen kuningaskunnan on aika arvioida uudelleen kuulumista tähän järjestöön ja
sen erittäin tunkeilevaan tuomioistuimeen.

Bruno Gollnisch (NI).   – (FR) Arvoisa puhemies, täällä parlamentissa uskotaan, että
parlamentti voi saarnata Venäjälle ihmisoikeuksista. Sen pitäisi ennemmin hoitaa omat
ongelmansa eli Euroopan unionin ongelmat. Esimerkiksi Charles Tannock mainitsi
Julian Assangen, toisinajattelevan tiedottajan ja WikiLeaks-sivuston perustajan, jonka
toimintaa en missään nimessä hyväksy. Häntä on pidetty useiden viikkojen ajan vangittuna
Yhdistyneessä kuningaskunnassa, koska Ruotsi on esittänyt täysin pöyristyttävän ja
naurettavan luovutuspyynnön. On täysin selvää, että hänet voitaisiin myöhemmin luovuttaa
Yhdysvalloille.

Kaksi nuorta naista on syyttänyt Julian Assangea raiskauksesta. Toinen naisista itse asiassa
nosti syytteet sillä perusteella, että kondomi oli revennyt molemminpuolisesti sovitun
yhdynnän aikana. Toinen syytti häntä siitä, että hän oli yllättänyt nukkuvan naisen aiemmin
tapahtuneen, molemminpuolisesti sovitun yhdynnän jälkeen. Ketä he oikein yrittävät
huijata? On täysin selvää, että jos nämä kaksi nuorta naista eivät halunneet Assangen niin
sanotusti raiskaavan heitä, ei olisi kannattanut sujahtaa alastomana lakanoiden väliin! Heitä
ei ole väitetty valehtelijoiksi, vaan heitä on kunnioitettu. Tämä on hyvänä esimerkkinä
siitä, missä määrin äärimmäinen vapaus…

(Puhemies keskeytti puhujan, mutta puhuja jatkoi ilman mikrofonia.)

Puhemies. -    (EN) Hyvä kollega, käymme keskustelua Venäjästä. Esityslistalla aiheena on
Venäjän tilanne. Olen pahoillani, mutta me emme voi vaihtaa aihetta kesken keskustelua.
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Ria Oomen-Ruijten (PPE).   – (NL) Arvoisa puhemies, käymme tänään tätä keskustelua,
koska Venäjän johtajat ja etenkin presidentti Medvedev ovat itse usein korostaneet
oikeusvaltion periaatteiden merkitystä Venäjän nykyaikaistamisessa.

Havaitsemme kuitenkin useita erityisiä esimerkkejä asioista, jotka ovat tämän
nykyaikaistamisen esteenä. Voin esimerkiksi tarkastella korruptiota, joka raporttien mukaan
yleistyy edelleen huolimatta hyvästä uudesta korruptiota koskevasta lainsäädännöstä, tai
voin tarkastella Jukos-asiaa tai opposition jäsenten ja niiden ihmisoikeusaktivistien toistuvia
pidätyksiä, joille olemme antaneet Saharov-palkintomme.

Venäjällä ilmoitetusta nykyaikaistamisesta ei ole vielä tullut todellisuutta. Ottaen huomioon,
että meidän pitäisi tehdä yhteistyötä Venäjän kanssa nykyaikaistamista koskevan
kumppanuuden osalta ja että meidän pitäisi neuvotella EU:n ja Venäjän välisestä
sopimuksesta, on mielestäni uskomatonta, että nykyaikaistamista koskevasta
kumppanuudesta annetussa edistymiskertomuksessa vain viisi virkettä on osoitettu
oikeusvaltion periaatteiden nykyaikaistamiselle. Katson, että meidän on toimittava
ammattitaitoisemmin myös kotikentällämme.

Mitä minä haluan tehdä – ja teemme tämän yhdessä mietinnöllä, jonka parlamentti aikoo
laatia Venäjästä – on kehottaa edistämään oikeusvaltion periaatteita.

Knut Fleckenstein (S&D).   – (DE) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, olen pahoillani siitä,
että tämä keskustelu lisättiin esityslistalle niin myöhään, että ulkoasioiden ja
turvallisuuspolitiikan korkea edustaja ei päässyt paikalle. Viime kuukausien ajan Catherine
Ashton on tehnyt neuvoston kanssa yhteistyötä, jotta EU:n sisäistä koordinointia strategisten
kumppaneidemme, myös Venäjän, kanssa tehtävän yhteistyön osalta voitaisiin kehittää.
Sikäli kun kyseessä ovat hänen ponnistelunsa koordinoidun kannan aikaan saamiseksi,
mielestäni olisi ollut järkevää saada hänet osallistumaan tähän keskusteluun.

Mikään EU:n strategisista kumppaneista ei ole meitä maantieteellisesti tai menneiden
kokemustemme osalta yhtä lähellä kuin Venäjä. Tämän takia olemme erittäin kiinnostuneita
Venäjän sisäisen politiikan kehittymisestä. Tässä yhteydessä haluan mainita erityisesti
työohjelman, jonka nykyaikaistamista koskevan kumppanuuden koordinaattorit Venäjällä
ja EU:ssa ovat laatineet yhdessä. Tähän nykyaikaistamista koskevaan yhteiseen
toimintaohjelmaan sisältyy tärkeitä toimenpiteitä, joilla tuetaan aktiivisesti oikeusvaltion
periaatteiden kehittämistä Venäjällä. Tämä on oikea tapa varmistaa, että
kumppanuudellamme saadaan aikaan todellista hyötyä etenkin kansalaisille. Venäjän
presidentin käynnistämä aloite Venäjän nykyaikaistamiseksi antaa Venäjän kansainvälisille
kumppaneille mahdollisuuden käynnistää hedelmällinen yhteistyö Venäjän kanssa. Meidän
on hyödynnettävä tämä tilaisuus.

Kuten kollegani ovat jo todenneet, jos nykyaikaistamismenettelyn halutaan olevan kestävä,
sitä ei saa perustaa pelkkään teknologian kehittämiseen. Venäjän nykyaikaisen talouden
on perustuttava oikeusvaltion vankkoihin periaatteisiin. Vasta kun kansalaiset ja
liike-elämän toimijat voivat luottaa oikeusvaltion periaatteisiin, he uskaltavat innovoida
ja tehdä sijoituksia. Meidän on tartuttava käteen, jonka Venäjä on meille ojentanut, ja
autettava valtiota nykyaikaistumaan.

Jacek Protasiewicz (PPE).   – (PL) Arvoisa puhemies, useiden puheenvuoron käyttäneiden
kollegoideni tavoin olen samaa mieltä siitä ilmeisestä tosiasiasta, että Venäjä on Euroopan
unionin strateginen kumppani geopoliittisten kysymysten, kansainvälisen turvallisuuden
ja talouteen liittyvien asioiden osalta. Ei ole myöskään ihme, että olemme näin
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kiinnostuneita tilanteesta yhdessä tärkeimmistä naapureistamme. Nyt on käynyt ilmi, että
valtiossa on tapahtunut erittäin huolestuttavaa kehitystä. Viittaan erääseen äskettäin tehtyyn
yhteiskunnalliseen tutkimukseen, jonka mukaan vain kolme prosenttia venäläisistä uskoo,
että he voivat millään tavalla vaikuttaa kotimaansa poliittiseen elämään, 61 prosenttia
uskoo, että he eivät voi puolustaa oikeuksiaan tehokkaasti, ja 82 prosenttia uskoo, että
valtion edustajat eivät noudata Venäjällä annettua, voimassa olevaa lainsäädäntöä. Tilanne
on surkea valtiossa, jonka kehitys on meille niin tärkeää. EU:n ja Venäjän välisissä suhteissa
ei kuitenkaan saa missään olosuhteissa keskittyä pelkästään taloudelliseen kehitykseen tai
talouden nykyaikaistamiseen. Myös ihmisoikeudet ja oikeusvaltion periaatteet ovat tärkeitä
näkökohtia, joihin meidän on keskityttävä. Sama pätee muihin naapureihimme, myös
esimerkiksi Valko-Venäjään.

Michael Gahler (PPE).   – (DE) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, mielestäni on tärkeää,
että talouden alalla tekemämme laaja-alaisen yhteistyön lisäksi ja maailmanlaajuisten
haasteiden takia – kuten jo aiemmin todettiin – pidämme oikeusvaltion periaatteita
koskevan aiheen asialistalla kaikissa keskusteluissamme Venäjän kanssa.

Olemme viime viikkoina keskustelleet useissa yhteyksissä Välimeren alueen vakaudesta
ja olemme määritelleet, mistä vakauden käsite ei koostu, nimittäin autoritaarisista
rakenteista. Tämä tarkoittaa, että Venäjän osalta vakaus ei voi perustua tuomioistuimiin
kohdistuvaan poliittiseen painostamiseen tai toimittajien ja ihmisoikeuksia edistävien
ihmisten sortoon. Siksi katson, että aina on oikea aika keskustella tästä asiasta.

Toivon, että voimme tehdä Venäjälle selväksi lähitulevaisuudessa solmittavien käytännön
suhteiden yhteydessä, että se vaarantaa oman jatkonsa, jos se ei noudata oikeusvaltion
periaatteita.

Puhetta johti
varapuhemies  Diana WALLIS

Tunne Kelam (PPE).   – (EN) Arvoisa puhemies, useita kymmeniä riippumattomia
toimittajia ja kansalaisaktivisteja on murhattu Venäjällä – esimerkiksi Politkovskaja,
Estemirova ja Magnitski – mutta yhtään murhaa ei ole selvitetty, eikä yhtään murhaajaa
ole saatettu oikeuden eteen. Voidaan katsoa, että Kremlin hallinto on osasyyllinen näihin
rikoksiin, koska se ei halua edistää oikeudenmukaisuutta tai avoimuutta.

Eilen nuori avustava tuomari Natalia Vasilieva raotti valheiden verkkoa Hodorkovskin
oikeudenkäynnin ympärillä ilmoittamalla, että tuomiota eivät antaneet tuomarit, vaan se
saneltiin tuomareille ylemmältä tasolta.

Viisumikieltojen asettaminen kaikille viranomaisille, jotka ovat vastuussa Magnitskin ja
muiden asioista, on yksi konkreettinen toimenpide, jolla osoitetaan, että EU on tosissaan
oikeusvaltion periaatteiden noudattamisesta ja avoimuudesta Venäjällä. Se, että Venäjän
viranomaiset ovat erittäin hermostuneita jo pelkästä viisumikiellon ajatuksesta, osoittaa,
mitkä valtavat mahdollisuudet EU:lla todella on vaikuttaa tilanteen muuttumiseen.

Graham Watson (ALDE).   – (EN) Arvoisa puhemies, useat meistä täällä parlamentissa
katsovat Venäjän osaksi Euroopan kansojen suurta perhettä. He toivoivat, että Berliinin
muurin kaatumisen jälkeen olisimme saaneet seurata Venäjän lähentymistä Euroopan
unioniin. Valitettavasti näin ei ole käynyt. Venäjän nykyinen johto on valinnut suuntansa,
joka aiheuttaa suurta huolta kaikille meille, jotka toivovat vapautta ja demokratiaa sekä
oikeusvaltioiden periaatteita Venäjän kansalaisille.
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Tänään paikalle saapuneella komission jäsenellä on meistä eniten kokemusta yhteistyöstä
Venäjän kanssa. Hänellä on varmasti omiakin kokemuksia Venäjältä. Toivon, että komissio
painostaa korkeaa edustajaa määrittämään uuden toimintatavan kaikkien niiden valtioiden
osalta, joiden johtajat eivät juuri näytä piittaavan meille tärkeistä arvoista. Meidän on
keskusteltava heidän kanssaan ja tarvittaessa tehtävä heidän kanssaan kauppaa. Meidän
on pyrittävä keskustelemaan heidän kanssaan ihmisoikeuksista, mutta emme saa antaa
valtion johtajien pestä rahojaan Euroopan pankkijärjestelmässä, kouluttaa omia lapsiaan
kouluissamme tai yliopistoissamme tai viettää lomia lomakohteissamme. Jos sovellamme
tätä yhdenmukaisesti kaikkiin maailman autoritaarisiin johtajiin, siirrymme kohti niin
sanottua eettistä ulkopolitiikkaa.

Heidi Hautala (Verts/ALE).   – (EN) Arvoisa puhemies, olen samaa mieltä niiden
kollegoideni kanssa, jotka totesivat, että tarvitsemme järkeviä toimenpiteitä ihmisoikeuksia
rikkovien autoritaaristen hallintojen käsittelemiseksi.

Haluaisin tiedustella täällä olevilta neuvoston ja komission edustajilta, ovatko he valmiita
toteuttamaan ihmisoikeuksien rikkojia vastaan toimenpiteitä 16. joulukuuta 2010 annetun
parlamentin päätöslauselman mukaisesti. Päätöslauselmassa kehotetaan jäädyttämään
varat ja kieltämään viisumit niiltä 60 viranomaiselta, jotka ovat olleet osallisia Magnitskin
asiassa. Valitettavasti Magnitski menehtyi venäläisessä vankilassa.

Olisiko olemassa yhtä tai kahta rohkeaa ulkoministeriä – tai ehkä jopa Catherine Ashtonin
edustajaa – jotka ottaisivat tämän aloitteen hoidettavakseen? Mikäli osoittautuisi, että
tuomari Viktor Danilkin todella kirjoitti Hodorkovskin ja Lebedevin tuomion Moskovan
kaupungin tuomioistuimen suorien ohjeiden mukaisesti, olisiko kyseinen tuomari heidän
luettelossaan?

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Arvoisa puhemies, Venäjä on yksi Euroopan unionin
tärkeimmistä ja vakaimmista kumppaneista. Kyseisessä valtiossa ei ole pitkää demokraattista
perinnettä, ja voidaankin sanoa, että Venäjä vielä totuttelee demokraattiseen hallintoon.
Meidän on myös muistettava, että kyseessä on valtio, jonka taakkana ovat islamistien
armottomat terroriteot, ja että turvallisuuspalvelujen yhteiskunnallinen asema on siksi
korkeampi kuin meillä. Tämän takia meidän on arvioitava useita poikkeamia valtion
demokraattista toimintaa koskevista tavallisista normeistamme huolellisesti ja varovasti.
On hyvä, että käymme venäläisten ystäviemme kanssa asianmukaista keskustelua kaikista
niistä asioista, jotka meitä huolestuttavat Venäjän viranomaisten hallintotavassa.
Vuoropuhelun on kuitenkin oltava ammattimaista ja perustuttava kumppanuuden henkeen
ja haluun parantaa Venäjän demokraattisen järjestelmän toimintaa. Emme saa läksyttää
Venäjää maailmanlaajuisen demokratian itseoikeutettuna valtiaana. Meidän on keskusteltava
Venäjän kanssa kuin olisimme ystäviä – asianmukaisesti, avoimesti ja asiallisesti. Euroopan
rauha, yhtenäisyys ja menestys ovat kuitenkin yhteinen etumme.

Indrek Tarand (Verts/ALE).   – (EN) Arvoisa puhemies, Werner Schulz on mielestäni
laatinut perusnäkemyksiltään vankan päätöslauselman, jossa esitetään oikeita päätelmiä.
En kuitenkaan ole varma, olenko ymmärtänyt Knut Fleckensteinin esittämän näkemyksen
oikein. Vaikka en työjärjestyksen nojalla saisi enää esittää kysymystä, haluaisin silti esittää
hänelle tämän kysymyksen. Tarkoittiko hän, että meidän ei pitäisi äänestää tämän
päätöslauselman puolesta, vai tarkoittiko hän päinvastaista eli sitä, että sosialistien olisi
äänestettävä sen puolesta täydellä sydämellään, jotta se hyväksytään välittömästi?

Knut Fleckenstein (S&D).   – (EN) Arvoisa puhemies, anteeksi, en kuunnellut.
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(Puhuja suostui vastaamaan sinisen kortin kysymykseen työjärjestyksen 149 artiklan 8 kohdan
mukaisesti)

Indrek Tarand (Verts/ALE).   – (EN) Arvoisa puhemies, en ole varma, tarkoittiko Knut
Fleckenstein, että meidän on äänestettävä tämän Werner Schulzin ja muiden laatiman
päätöslauselman puolesta, vai kehottiko hän meitä äänestämään tyhjää tällä istuntojaksolla?

Knut Fleckenstein (S&D).   – (EN) Arvoisa puhemies, kyllä, äänestän tämän
päätöslauselman puolesta.

Enikő Győri,    neuvoston puheenjohtaja. –  (EN) Arvoisa puhemies, haluan aluksi kiittää
kaikkia jäseniä niistä olennaisista kysymyksistä, joita he esittivät keskustelun aikana.

Olen samaa meiltä niistä huolenaiheista, jotka useat teistä ottivat esille. Uskon, että
Euroopan unionin on yleisesti otettava näitä huolenaiheita esille kaikilla tasoilla venäläisten
neuvottelukumppaneidemme kanssa. Emme saa arkailla suoraa puhetta, kun meillä on
esittää todellisia ja konkreettisia asioita. Jos aiomme toimia strategisina kumppaneina – ja
uskon, että olemme Venäjän strategisia kumppaneita – meidän on myös oltava valmiita
puuttumaan vaikeisiin asioihin.

Ilahduin tämän keskustelun aikana etenkin kahdesta asiasta. Ensinnäkin kukaan ei
kyseenalaistanut sitä, että Venäjä on Euroopan unionin tärkeä strateginen kumppani.
Lisäksi täällä oltiin yleisesti yksimielisiä siitä, että nykyaikaistamista ja täysimääräisen
demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden vahvistamista ei ole vielä saatettu päätökseen
Venäjällä ja että demokratian toiminnassa on siellä useita ongelmia.

Esitän tietenkin kaikki esitetyt näkökohdat korkealle edustajalle, jotta voimme edetä asiassa
käytössämme olevin eri välinein. Olen varma, että Brysseliin 24. helmikuuta saapuvan
Venäjän hallituksen tuleva vierailu on meille oiva mahdollisuus esittää huolestumisemme.

Venäjä on ulkoasiainneuvoston asialistan yksi pysyvistä kysymyksistä. Ehkä tiedätte, että
viime vuodesta lähtien yksi Eurooppa-neuvoston sääntömääräisistä kokouksista on osoitettu
strategisten kumppaneidemme kanssa käytäville keskusteluille. Näin tehtiin ensimmäisen
kerran – ja äskettäisimpänä – syyskuussa 2010. Uskon, että Van Rompuy tekee saman
myös tänä vuonna.

Vastaan nyt niihin erityiskysymyksiin, joita jäsenet ovat minulle esittäneet. Ensimmäisenä
on Heidi Hautalan kysymys ihmisoikeuksista. Haluan korostaa, että korkea edustaja
suhtautuu joulukuussa 2010 annettuun parlamentin päätöslauselmaan erittäin vakavasti.
Olosuhteet, joissa vangitut Sergei Magnitski ja Vera Trifonova kuolivat ennen
oikeudenkäyntiä, on tutkittava huolellisesti. Ulkoasiainneuvosto tietenkin kiinnittää tähän
erityistä huomiota. Otamme edelleen esille näitä ja muita huolenaiheita kaikilla tasoilla, ei
vain kahdesti vuodessa järjestettävissä ihmisoikeuksia koskevissa kuulemisissa, vaan myös
huippukokousten tasolla. Vaadimme Venäjää noudattamaan kansainvälisiä sitoumuksiaan.
Mahdolliset päätökset rajoittavista toimenpiteistä ovat neuvoston vastuulla. Tällaisia
välineitä käytetään varoen ja selvien todisteiden perusteella. Ensinnäkin kehotamme Venäjää
varmistamaan asianmukaisen tutkimisen.

Ria Oomen-Ruijtenille totean, että ihmisoikeudet ovat uudesta sopimuksesta käytävien
keskustelujen keskiössä ja niitä käsitellään eri yhteyksissä. Voimme vakuuttaa teille, että
EU:n ja Venäjän velvollisuudet kunnioittaa ihmisoikeuksia, myös vähemmistöön kuuluvien
ihmisten oikeuksia, ovat erittäin tärkeässä asemassa tässä sopimuksessa ja näin ollen
olennainen osa tulevaa sopimusta.
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Esitän lopuksi lyhyen tiivistelmän joistakin huomautuksistani. Oikeusvaltion periaatteiden
ja oikeusviranomaisten riippumattomuuden on edelleen oltava olennaisena osana Venäjän
federaatiossa käynnissä olevassa nykyaikaistamisessa. Euroopan unionin on oltava valmiina
tukemaan Venäjää näissä ponnisteluissa. Sananvapaus sekä kokoontumis- ja
yhdistymisvapaus ovat osatekijöitä, joihin kaikki länsimaiset demokratiat perustuvat.
Venäjän on noudatettava oikeudellisia sitoumuksia, jotka sillä on Euroopan neuvoston,
Yhdistyneiden Kansakuntien ja Etyjin jäsenenä.

Pohjois-Kaukasian alue herättää meissä edelleen suurta huolta. Meidän on kannustettava
Venäjää pyrkimään kestävään ratkaisuun alueella esiintyvän laajalle levinneen ongelman
osalta. On tärkeä muistaa, että useista huolistamme ja Venäjän nykyisin kohtaamista useista
haasteita huolimatta on myös tapahtunut paljon myönteistä kehitystä. Meidän on luotettava
presidentti Medvedeviin ja käytävä Venäjän kanssa edelleen vakavaa vuoropuhelua
ihmisoikeuksista. Jos tapauksia esiintyy, meidän on saatava tieto asiasta ja meidän on
seurattava tarkkaan, mitä Venäjällä tapahtuu.

Suuret kiitokset arvokkaista huomautuksistanne. Korkea edustaja saa asianmukaisesti
tiedon näkemyksistänne.

Puhemies.   – (EN) Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan torstaina 17. helmikuuta 2011 klo 12.00.

(Istunto keskeytettiin klo 11.45 ja sitä jatkettiin klo 12.00.)

Kirjalliset lausumat (työjärjestyksen 149 artikla)

Cristian Dan Preda (PPE),    kirjallinen. – (RO) Mikhail Hodorkovskin asiaa on käsitelty
perusteellisesti kansainvälisessä lehdistössä. Itse asiassa vaikuttaa siltä, että asiaa on käytetty
hyväksi poliittisista syistä. Tuomari Danilkinin lehdistövirkailijan äskettäiset lausunnot
osoittavat selvästi, että Venäjän oikeuslaitos ei ole riippumaton. Toisaalta on tärkeää
korostaa, että kyseessä ei ole yksittäistapaus. Venäjällä toimivat kansalaisjärjestöt raportoivat
säännöllisesti, että oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin normeja ei täytetä tässä valtiossa.
Syyskuussa 2010 Euroopan neuvoston parlamentaarisessa yleiskokouksessa Moskovan
viranomaisia pyydettiin hyväksymään uudistuksia, joilla taataan oikeuslaitoksen
riippumattomuus ja lopetetaan asianajajien ahdistelu. Meidän on myös korostettava
kriittistä tilannetta Pohjois-Kaukasiassa, alueella, jossa rankaisemattomuus on ottanut
vallan ja jossa – tätäkin hirvittävämmin – uhrit eivät uskalla puolustaa itseään, koska he
eivät halua joutua entistä suurempaan vaaraan. Jos Venäjän viranomaiset haluavat osoittaa
uskottavuutensa ilmoittamalla, että ne aikovat kunnioittaa oikeusvaltion periaatteita,
niiden on selvästi ponnisteltava nykyistä enemmän.

Traian Ungureanu (PPE),    kirjallinen. – (EN) Presidentti Medvedevin ja pääministeri
Putinin vallankäytössä ei noudateta oikeusvaltion periaatteita. Putin ja Medvedev sietivät
ja todennäköisesti suojelivat yli kymmenen vuoden ajan kauhistuttavaa luetteloa
pahoinpitelyistä ja rikoksista, ohjatut oikeudenkäynnit, lehdistön valvonta ja poliittiset
murhat mukaan luettuina.

Menneet, kammottavat laittomuudet Venäjällä eivät johdu henkilökohtaisesta
piittaamattomuudesta. Todellisena ongelmana ovat valtion tukemat laittomuudet. Venäjän
oikeuslaitos – tai edes Venäjän valtio – ei ole koskaan käsitellyt näitä toimittajiin,
ihmisoikeusaktivisteihin ja armeijan tai oikeuslaitoksen vääryyksiä paljastaneihin
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henkilöihin kohdistuneita rikoksia. Laittomuutta Venäjällä on pidetty liian kauan vahinkona
tai valtion ulottumattomissa olevana ongelmana.

Venäjän viranomaiset on EU:n politiikalla saatettava vastuuseen siitä, että ne ovat
turvautuneet rikollisuuteen. Viimeaikaisten tietojen perusteella vaikuttaa siltä, että
Hodorkovskin oikeudenkäynti järjestettiin korkeimpien poliittisten tahojen toiveiden
mukaisesti. Venäjän valtion ilman oikeudenkäyntiä antamat tuomiot ovat muodostuneet
jo tavaksi. EU:n politiikassa on otettava huomioon tämä valitettava käytäntö.

EU:n tavallinen, lempeä retoriikka ei nyt riitä. Sen sijaan tarvitaan vankkaa politiikkaa,
myös uskottavia varoituksia siitä, että tuleva yhteistyö Venäjän kanssa edellyttää välitöntä
kehitystä siinä, miten Venäjä panee lainsäädäntöä toimeen.

Krzysztof Lisek (PPE),    kirjallinen. – (PL) Virkakautensa alussa Medvedev lupasi venäjän
kansalaisille "lain diktatuurin" sekä täysimääräisen demokratian. Venäjän presidentti
nähdäkseni tietää, että hänen valtionsa yrittää epätoivoisesti rakentaa oikeusvaltion
periaatteisiin perustuvaa demokraattista valtiota ja luoda nykyaikaisen talouden, jolla
voidaan vastata maailmanlaajuisiin haasteisiin. Venäjän äskettäiset tapahtumat, etenkin
useat hyökkäykset toimittajia ja kansalaisjärjestöjen edustajia vastaan sekä Hodorkovskin
asiassa annettu tuomio antavat syytä epäillä, onko jaloilta kuulostavien vaatimusten taustalla
mitään todellista käsitystä ihmisoikeuksista ja perusvapauksista. Voidaan myös katsoa,
että Venäjä noudattaa kansainvälisiä velvollisuuksiaan kiistanalaisesti useiden eri
näkökohtien osalta. Ratkaisemattomat konfliktit esimerkiksi Vuoristo-Karabahin,
Transnistrian ja Abhasia sekä Etelä-Ossetian alueilla on ratkaistava mahdollisimman
nopeasti kansainvälisen lainsäädännön ja Venäjän sitoumusten mukaisesti. Venäjän on
ehdottomasti noudatettava Venäjän, Euroopan unionin ja Georgian välillä vuonna 2008
tehdyn sopimuksen säännöksiä. Etenkin Georgiasta vastaavalle Euroopan unionin
valtuuskunnalle (EUMM Georgia) on taattava rajaton pääsy Georgiassa sijaitseville Abhasian
ja Etelä-Ossetian alueille, jotta rauha ja vakaus voidaan taata näillä alueilla.

Indrek Tarand (Verts/ALE),    kirjallinen. – (EN) Laaja yleisö ymmärtää ongelman, joka
koskee riippumattomia tuomioistuimia sekä demokratian, sanavapauden ja oikeusvaltion
periaatteiden jäljittelyä. EU:n pitäisi osata tunnistaa tällainen ongelma. On kuitenkin outoa,
että jotkut jäsenvaltiot viisveisaavat yhteisymmärryksistä tai edes sopimuksista, kuten EU:n
yhteisestä kannasta 2008/944/YUTP. Ceterum censeo – Ranska on päättänyt myydä
Mistral-luokan sotalaivoja Venäjälle. Uskomme, että se vielä vilpittömästi katuu tätä.

Puhetta johti
varapuhemies  Roberta ANGELILLI

6. Oikaisu hyväksyttyyn tekstiin: ks. pöytäkirja

***

Philip Bradbourn (ECR).   – (EN) Arvoisa puhemies, toivottavasti puheeni kuuluu metelistä
huolimatta. Milloin täällä parlamentissa oikein toteutetaan toimia, jotta jäsenten ei tarvitsisi
toimistoilta istuntosaliin johtavien hissien ja istuntosalin välillä jatkuvasti kestää ajojahtia,
jonka aikana henkilöt – olivatpa he edunvalvojia, avustajia tai mitä tahansa – yrittävät
tuputtaa meille lukuisia papereita, kun kuljemme kohti istuntosalia äänestystä varten?
Arvoisa puhemies, tämä paikka alkaa vaikuttaa parlamentin sijaan joltakin
ylioppilaskunnalta, ja toivon, että ryhdytte toimiin tämän estämiseksi.
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Puhemies.   – (IT) Kiitos ehdotuksestanne, hyvä Philip Bradbourn. Välitämme havaintonne
kvestoreille, jotta he voivat ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin.

7. Työjärjestyksen tulkinta: ks. pöytäkirja

8. Äänestykset

Puhemies.   – (IT) Esityslistalla on seuraavana äänestykset.

(Äänestysten tulokset ja niiden kulkua koskevat yksityiskohdat: ks. pöytäkirja.)

8.1. EY:n ja Etelä-Afrikan välinen kauppaa, kehitystä ja yhteistyötä koskeva sopimus
(A7-0018/2011, Eva Joly) (äänestys)

8.2. EU:n sekä Islannin, Liechtensteinin ja Norjan väliset sopimukset
(vuosia 2009–2014 koskevat rahoitusjärjestelmät ja tiettyjen kalojen ja
kalastustuotteiden tuonti EU:hun vuosina 2009–2014) (A7-0372/2010, Maria Eleni
Koppa) (äänestys)

8.3. EY:n ja Brasilian välinen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskeva sopimus
(A7-0004/2011, Silvia-Adriana Ţicău) (äänestys)

8.4. Vuosiksi 2007–2013 perustetun ulkorajarahaston täydentäviä sääntöjä koskeva
EY:n ja Islannin, Norjan, Sveitsin ja Liechtensteinin välinen sopimus (A7-0007/2011,
Wim van de Camp) (äänestys)

8.5. Liechtensteinin liittyminen EU:n, EY:n ja Sveitsin väliseen sopimukseen, joka
koskee Sveitsin osallistumista Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon,
soveltamiseen ja kehittämiseen (A7-0008/2011, Carlos Coelho) (äänestys)

8.6. Liechtensteinin liittyminen EY:n ja Sveitsin väliseen sopimukseen niistä
perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan jäsenvaltiossa tai Sveitsissä jätetyn
turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio (A7-0013/2011, Monika
Hohlmeier) (äänestys)

8.7. EU:n ja Brasilian välinen tavallisen passin haltijoiden lyhytaikaista oleskelua
koskeva viisumivapaussopimus (A7-0011/2011, Monica Luisa Macovei) (äänestys)

8.8. EU:n ja Brasilian välinen diplomaatti-, virka- tai virkamatkapassin haltijoiden
lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus (A7-0010/2011, Ioan Enciu)
(äänestys)

8.9. Palveludirektiivin täytäntöönpano (A7-0012/2011, Evelyne Gebhardt) (äänestys)

8.10. Matkustajien oikeudet linja-autoliikenteessä (A7-0020/2011, Antonio Cancian)
(äänestys)

8.11. Päästönormien asettaminen uusille kevyille hyötyajoneuvoille (A7-0287/2010,
Martin Callanan) (äänestys)
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8.12. Tiiviimpi yhteistyö yhtenäisen patenttisuojan luomiseksi (A7-0021/2011,
Klaus-Heiner Lehne) (äänestys)

8.13. Elintarvikkeiden ja rehujen radioaktiivinen saastuminen (A7-0001/2011, Ivo
Belet) (äänestys)

- Klaus-Heiner Lehnen laatimasta mietinnöstä (A7-0021/2011) toimitetun äänestyksen jälkeen
ja ennen Ivo Beletin laatimasta mietinnöstä (A7-0001/2011) toimitettua äänestystä:

Juan Fernando López Aguilar (S&D).   – (ES) Arvoisa puhemies, haluan todeta julkisesti,
että äänestys toimitettiin välittömästi edellisen äänestyksen jälkeen, ja siksi totean julkisesti,
että äänestän mietintöä vastaan. Vaikka en voinut antaa ääntäni, äänestän sitä vastaan.

Haluan myös kiinnittää parlamentin huomion siihen, että tästä ehdotuksesta eurooppalaista
patenttia koskevaksi päätökseksi odotetaan tuomioistuimen päätöstä, joka annettaneen
8. maaliskuuta. Siksi ehdotan, että parlamentti lykkää eurooppalaista patenttia koskevaa
äänestystä siihen asti, että tuomioistuin on päättänyt kielisääntöjä koskevasta
oikeuskäytännöstä.

Haluan, että tämä kirjataan pöytäkirjaan.

- Ennen 33 tarkistuksesta toimitettua äänestystä:

Ivo Belet (PPE).   – (EN) Arvoisa puhemies, kyseessä on suullinen tarkistus maanviljelijöille
annettavista korvauksista. Kiitos Michèle Rivasille aloitteesta. Tarkistus kuuluu seuraavasti:
"Komissio esittää viimeistään maaliskuussa 2012 Euroopan parlamentille ja neuvostolle
kertomuksen sellaisen mekanismin asianmukaisuudesta, jolla maksetaan korvausta
viljelijöille, joiden elintarvikkeet tai rehut ovat saastuneet niin, että sallitut enimmäistasot
ylittyvät, eikä niitä voida saattaa markkinoille. Tämän mekanismin olisi perustuttava
saastuttaja maksaa -periaatteeseen. Kertomukseen liitetään tarvittaessa tällaisen mekanismin
käyttöönottoa koskevat ehdotukset." Tämä on viiden poliittisen ryhmän yhteinen ehdotus.

(Suullinen tarkistus hyväksyttiin)

Puhemies.   – (IT) Äänestys on päättynyt.

9. Äänestysselitykset

Suulliset äänestysselitykset

Mietintö: Evelyne Gebhardt (A7-0012/2011)

Clemente Mastella (PPE).   – (IT) Arvoisa puhemies, joulukuussa 2006 voimaan tulleella
palveludirektiivillä on pyritty avaamaan markkinoita Euroopan unionissa toimiville
palveluntarjoajille ja poistamaan kaikki protektionistiset esteet, mielivaltaiset haittatekijät
ja kaikki syrjivät säännöt.

Euroopan parlamentti on aina vaatinut, että tällä direktiivillä ei saa luoda edellytyksiä
sääntelyn vaaralliselle poistamiselle ja alan vapauttamiselle, mikä voisi vahingoittaa
työntekijöiden oikeuksia. Alkuperämaata koskeva periaate, jota arvosteltiin siitä, että sillä
annettaisiin mahdollisuus sosiaaliseen polkumyyntiin, hylättiin ja korvattiin kohdemaata
koskevalla periaatteella.
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Äänestin tämän mietinnön puolesta, koska ottaen huomioon kyseisen direktiivin
täytäntöönpano jäsenvaltioissa, sillä korostetaan etenkin perusteettomia viivästyksiä ja
puutteita sekä useita sen tulkintaan ja soveltamiseen liittyviä näkökohtia. Arvoisa puhemies,
lopetan nyt, koska puhuminen näissä olosuhteissa on melko vaikeaa.

Adam Bielan (ECR).   – (PL) Arvoisa puhemies, EU:n palvelumarkkinoiden kehittäminen
on todella ratkaisevassa asemassa talouskasvun edistämisessä Euroopan unionissa. Siksi
olemme tyytyväisiä siihen, että Euroopan parlamentti seuraa huolellisesti, miten
palveludirektiiviä pannaan täytäntöön. Myös muut toimenpiteet EU:n palvelumarkkinoiden
asianmukaisen kehityksen tukemiseksi ovat olennaisia. Tärkeimpänä tavoitteenamme oli
helpottaa palvelujen tarjoamista kaikkialla EU:n alueella. Siksi panemme huolestuneena
merkille, että joissakin jäsenvaltioissa näyttää olevan tapana antaa ja soveltaa lainsäädäntöä,
jota ei missään nimessä voida perustella direktiivin säännöksillä. Palveluntarjoajien
toiminnalle asetetaan näin ollen keinotekoisia esteitä.

Nykyisin jopa 90 prosenttia uusista työpaikoista syntyy palvelualalla. Siksi uskon, että
tehokkaasti toimiva direktiivi on perusedellytys yhtenäismarkkinoiden kehittymiselle ja
että se on keskeinen hanke EU:n talouden kannalta tarkasteltuna. Siksi olen tyytyväinen,
että saamme jo esimerkkejä direktiivin konkreettisista tuloksista, joita ovat esimerkiksi
runsaslukuiset tarkistusehdotukset, joita jäsenvaltiot ehdottavat lainsäädäntöön.

Claudio Morganti (EFD).   – (IT) Arvoisa puhemies, äänestin erittäin vakuuttuneena
palveludirektiivin eli niin sanotun Bolkesteinin direktiivin hyväksymistä ja soveltamista
vastaan. Direktiivillä olisi pitänyt lisätä kilpailua EU:ssa ja auttaa kehittämään pieniä ja
keskisuuria yrityksiä.

Todellisena tavoitteena näytti kuitenkin olevan pienten ja keskisuurten yritysten
rankaiseminen ja niitä vastaan hyökkääminen. Italiassa on todella vahvoja aloja, kuten
rantayritykset, joihin niiden omistajat ovat sijoittaneet koko omaisuutensa ja joiden takia
he ovat tehneet suuria uhrauksia. Tämän direktiivin takia he ovat nyt menettäneet kaiken.

Meidän ei pitäisi luoda tällaista järjestelmää, koska byrokraattinen EU sekä suuryritykset
ja monikansalliset yritykset haluavat valloittaa Italian ja kukistaa yrityksemme. Emme voi
antaa tämän tapahtua, ja meidän onkin seistävä näiden pienten ja keskisuurten yritysten
takana ja puolustettava niitä, jotta vaalimme perinteitämme ja Italian vahvuuksia.

Sergej Kozlík (ALDE).   – (SK) Arvoisa puhemies, voimassa olevalla palveludirektiivillä
vaaditaan, että EU:n on poistettava kaikki byrokraattiset esteet ja helpotettava yrittäjien
elämää. Direktiivin täytäntöönpano on kuitenkin jumissa. Suurimpina ongelmina ovat
puutteet direktiivin soveltamisalan noudattamisessa, viivästykset keskitettyjen
palvelupisteiden luomisessa, puutteet hallinnollisessa yhteistyössä sekä erimielisyydet
vastavuoroisesta arvioinnista. Mietinnössä, jonka puolesta äänestin, katsotaan, että on
erittäin tärkeää perustaa keskitettyjä palvelupisteitä nopeasti. Niissä voidaan hoitaa kaikkia
palvelujen rajatylittävän tarjoamisen kannalta tärkeitä tehtäviä, myös helposti
ymmärrettävää tiedottamista tietyn valtion muodollisuuksista ja hallinnollisista
menettelyistä. Palvelut muodostavat jopa 40 prosenttia unionin bruttokansantuotteesta.
Tarpeettomien esteiden ja viivytysten poistaminen voi edistää merkittävästi kilpailukykyä
ja uusien työpaikkojen luomista.

Zigmantas Balčytis (S&D).   – (LT) Arvoisa puhemies, uskon, että palveludirektiivin
arviointi on antanut meille oivan mahdollisuuden tarkastella, auttaako tämä direktiivi
todella palvelualan kehittämisessä ja pannaanko direktiivin säännöksiä asianmukaisesti
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täytäntöön jäsenvaltioissa. Olen erittäin tärkeää, että direktiivin täytäntöönpanon kaikissa
vaiheissa ymmärretään, että julkisten palvelujen ei pidä kuulua direktiivin soveltamisalaan,
vaan että sillä on varmistettava sosiaaliset oikeudet ja noudatettava työlainsäädännön
vaatimuksia.

On selvää, että komission ja jäsenvaltioiden on lisättävä ponnistelujaan laadukkaiden
keskitettyjen asiointipisteiden perustamiseksi jäsenvaltioihin. Tähän on varattava riittävästi
rahoitusta, jotta varmistetaan, että nämä keskukset voivat tarjota korkealaatuista tiedotusta
kaikkien saataville.

Daniel Hannan (ECR).   – (EN) Arvoisa puhemies, Euroopan unionin alkuajoista lähtien
on ymmärretty väärin, mitä tarkoitamme tavaroiden ja palveluiden vapailla markkinoilla.

Kun vaalipiirini asukkaat äänestivät ETY:n jäsenyyden puolesta vuonna 1975, he
ymmärsivät yhtenäismarkkinat tuotteiden vastavuoroiseksi tunnustamiseksi. Jos voit
myydä pullon mineraalivettä Yhdistyneessä kuningaskunnassa, sinulla pitäisi olla oikeus
myydä samaa vettä Ranskassa, Saksassa tai Italiassa tai päinvastoin. Käytännössä he
kuitenkin huomasivat, että tällä tarkoitetaan standardointia – että mineraalivedessä on
oltava tiettyjä mineraaleja, mutta ei muita, tai että tilavuus saa olla enintään x ja vähintään y
ja niin edelleen. Voi käydä myös niin, että tuote, jota ei ole koskaan tarkoitettu vientiin, ei
enää vastaa vaatimuksia sen omassa alkuperämaassa.

Olemme todistaneet tätä kerta kerran jälkeen sekä tavaroiden että palvelujen osalta. Sen
sijaan, että olisimme lisänneet kuluttajien valikoimaa, olemme rajoittaneet sitä. Usein syynä
on ollut jokin tietty Euroopan unionissa toimiva tuottaja, joka vastaa useita eritelmiä
muutenkin ja joka näkee EU:n lainsäädännön keinona sälyttää kustannukset kilpailijoiden
harteille. Tämän takia osuutemme maailman BKT:sta jatkaa pienentymistään. Tämän takia
kotimaani on kahlinnut itsensä ahtaaseen ja rajoittuneeseen alueelliseen ryhmittymään.

Syed Kamall (ECR).   – (EN) Arvoisa puhemies, muistan, kun palveludirektiiviä käsiteltiin
viime vaalikaudella ensimmäisen kerran täällä parlamentissa. Silloin useat tekijät olivat
kovin kiistanalaisia. Muistan henkilökohtaisesti, kaupasta ja palveluista annetun mietinnön
esittelijänä, sen väittelyn, joka syntyi puheistani useiden palvelujen – rahoituspalvelujen,
terveyspalvelujen, koulutuspalvelujen ja vesipalvelujen – vapauttamisesta, jotta kuluttajille
annettaisiin enemmän valinnanvaraa ja parempia palveluja ja jotta emme luottaisi vain
loppuun kulutettuihin valtionmonopoleihin, joille veronmaksajat eivät useinkaan antaneet
riittävästi rahoitusta.

Meillä on määritelmä yleistä taloudellista etua koskevista palveluista, ikään kuin periaatteet,
joiden ansiosta meillä on erinomainen valikoima supermarketteja tai muita palveluja, eivät
koskisi vettä, koulutusta tai terveyttä. On aika unohtaa politiikka 30 vuoden takaa, jolloin
tiettyjä asioita voitiin saada vain valtiolta. Tästä on seurannut, että palveluille ei ole annettu
tarpeeksi rahoitusta ja että niitä ei ole tarjottu asianmukaisesti. Meidän on siirryttävä kohti
palvelujen vapauttamista koko EU:n alueella ja ympäri maailmaa.

Mietintö: Antonio Cancian (A7-0020/2011)

Gesine Meissner (ALDE).   – (DE) Arvoisa puhemies, haluan kertoa, miksi suurin osa
Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmän jäsenistä on äänestänyt tyhjää tästä
direktiivistä. On hyvä, että olemme tehneet päätöksen ja että vammaisia kunnioitetaan.
Tämä kuitenkin koskee vain pidempiä matkoja. Useat muut kohdat eivät ansaitse pääsyä
EU:n direktiiviin. Jos direktiivillä esimerkiksi säädetään vain yli 250 kilometrin matkoista,
sitä ei sovelleta useisiin valtioihin. Kyproksella, Maltalla tai Luxemburgilla ei ole oikeuksia,
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aivan kuten ei muillakaan jäsenvaltioilla, joiden linja-automatkat eivät ole yli 250 kilometrin
mittaisia. Ihmisten, tavaroiden ja palvelujen vapaa liikkuvuus on yksi EU:n keskeisistä
periaatteista. Nyt suojatta jäävät köyhemmät matkustajat, koska joillakin jäsenvaltioilla ei
ole matkustajien oikeuksia koskevaa järjestelmää. Siksi olemme äänestäneet tyhjää. Joukossa
on myönteisiä näkökohtia, mutta myös useita kielteisiä näkökohtia, joten olemme
äänestäneet tyhjää.

Clemente Mastella (PPE).   – (IT) Arvoisa puhemies, komission vuonna 2008 esittämällä
ehdotuksella asetukseksi pyritään vahvistamaan uusia, Euroopan laajuisia oikeuksia
linja-autoliikenteen matkustajien suojelemiseksi. Oikeudet vastaavat niitä oikeuksia, joita
sovelletaan muihin liikennemuotoihin, millä varmistetaan yhdenvertaiset
kilpailuedellytykset liikenteenharjoittajille ja eri liikennemuodoille eri jäsenvaltioissa.
Tänään äänestettävänä olevan tekstin laatimiseksi tarvittiin pitkiä ja vaikeita neuvotteluja
neuvoston kanssa. Neuvotteluissa oli myös turvauduttava sovittelumenettelyyn.

Lopullinen teksti voidaan katsoa erittäin tyydyttäväksi ja tasapainoiseksi kompromissiksi,
koska sillä taataan matkustajien oikeudet ilman, että liikenteenharjoittajille asetettaisiin
valtavaa taakkaa. Emmehän saa unohtaa, että useimmat liikenteenharjoittajat ovat pieniä
tai keskisuuria yrityksiä.

Sovittelumenettelyn tulos voidaan oikeutetusti katsoa Euroopan parlamentin saavutukseksi,
koska monet tärkeimmistä vaatimuksistamme sisällytettiin tekstiin. Vaatimuksemme
koskivat säädöksen soveltamisalaa, matkustajien perusoikeuksia matkan pituudesta
riippumatta, poikkeuksia sekä asiamukaisten palautusten, avun ja korvausten antamista
matkustajille onnettomuuksien, peruuntumisten ja viivästysten yhteydessä.

Guido Milana (S&D).   – (IT) Arvoisa puhemies, uusien oikeuksien aika on koittanut.
Oikeudet olisivat kuitenkin voineet olla kattavampia. Meidän on huomattava, että tällä
säädöksellä ei suojata lainkaan heikoimmassa asemassa olevien eli vammaisten, eläkeläisten
tai liikuntarajoitteisten oikeuksia alle 250 kilometrin matkoilla.

Vaikka on totta, että määritämme yhtenäiset laatuvaatimukset, on yhtälailla totta, että
koska paikallisliikenne jätetään soveltamisalan ulkopuolelle, myös soveltamisalaan
kuuluvien matkustajien määrä rajoittuu merkittävästi. Seuraavan neljän vuoden aikana
toteutettavan täytäntöönpanon aikana ala voi valmistautua muutokseen mahdollisimman
tehokkaasti. Meidän on kuitenkin valvottava myös toimeenpanoelinten perustamista.

Tämän menettelyn tulos on voitto parlamentille ja myönteinen merkki siitä, että otamme
kansalaistemme tarpeet huomioon. Kompromissi kuitenkin edellyttää parlamentin
tavoitteiden mukauttamista – ja tässä tapauksessa myönnytyksiä. Olemme periaatteessa
osoittaneet, että osaamme tulkita tarpeita paremmin kuin neuvosto, joka pyrkii vain
saamaan hyötyä.

Giommaria Uggias (ALDE).   – (IT) Arvoisa puhemies, haluan onnitella Antonio Canciania
hänen erinomaisesta työstään tämän toimenpiteen saattamiseksi päätökseen.

En ole Clemente Mastellan kanssa samaa mieltä siitä, että tämä säädös olisi suuri voitto
kansalaisillemme. On huomattava, että kansalaisia suojellaan vain yli 250 kilometriä pitkillä
linja-automatkoilla. Miten EU:n kansalaisten oikeuksia voidaan suojella, jos – kuten Gesine
Meissner jo korosti – Kyproksen, Luxemburgin ja Maltan kaltaisia kokonaisia valtioita jää
tämän suojelun soveltamisalan ulkopuolelle?
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Tämän takia ryhmämme äänesti tyhjää. Emme äänestäneet mietinnön puolesta, koska
joitakin oikeuksia kuitenkin suojellaan. Näitä ovat esimerkiksi vammaisten ja
liikuntarajoitteisten oikeudet. Siksi äänestimme tyhjää. Muiden näkökohtien osalta
pyydämme käsittelemään tätä asiaa uudelleen mahdollisimman pian, jotta voimme aidosti
suojella kansalaisiamme.

Hannu Takkula (ALDE).   – (FI) Arvoisa puhemies, ensinnäkin haluan sanoa, että on
erittäin hyvä ja tärkeää, että me huolehdimme kansalaisten oikeuksista. Aina kun puhutaan
oikeuksista, meidän pitää muistaa, että velvollisuudet kulkevat mukana ja näin ollen ei ole
mitään oikeuksia ilman velvollisuuksia.

Mietinnössä matkustajien oikeuksista linja-autoliikenteessä on paljon hyvää ja myönteistä.
On myös muistettava, että Euroopan laajuisesti linja-autoyhtiöt ovat hyvin erilaisia.
Esimerkiksi Suomessa on paljon pieniä perheyrityksiä ja voidaan kysyä, kannattaako uusia
kustannuksia ja uusia velvoitteita jatkuvasti sysätä näille pienille yrityksille, jotka taistelevat
yritystoiminnan kannattavuudesta.

Voin sanoa, että meillä tämä on ollut joustavaa jo monella muotoa ja erilaisten matkustajien
oikeudet on otettu huomioon. Selvää lisäarvoa tuo vammaisten huomioiminen. On erittäin
tärkeää, että me huolehdimme siitä, että myös liikuntarajoitteiset ja vammaiset voivat
paremmin kulkea ja liikkua ja heidän tarpeensa pitää huomioida paremmin. Tämä on hyvä
asia, mutta niin kuin jo aikaisemmin sanoin, asia on hieman ristiriitainen, sillä kun puhutaan
oikeuksista ja velvollisuuksista, on tärkeää huolehtia myös siitä, että kustannukset eivät
kasva liian suuriksi niillä pienillä yrityksillä, jotka ovat linja-autoliikenteessä mukana.

Marian Harkin (ALDE).   – (EN) Arvoisa puhemies, äänestin tämän säädöksen puolesta,
vaikka se ei mielestäni ole riittävän kattava. Se on kuitenkin hyvä avaus. Joskus me täällä
parlamentissa ja EU:ssa uskallamme ottaa vain pieniä askeleita. Juuri näin olemme tänään
tehneet.

On valitettavaa, että jotkut jäsenvaltiot jäävät säädöksen soveltamisalan ulkopuolelle ja
että sitä sovelletaan vain yli 250 kilometrin matkoihin. Itse kannatin ALDE-ryhmän linjausta,
jonka mukaan matkustajien oikeuksia olisi pitänyt soveltaa paljon lyhyemmillä matkoilla.
Olen kuitenkin tyytyväinen siihen, että joitakin tässä säädöksessä säädettyjä perusoikeuksia
sovelletaan matkustajiin, joiden matkat eivät ole niin pitkiä. Näitä oikeuksia sovelletaan
etenkin vammaisiin tai liikuntarajoitteisiin henkilöihin. Näitä oikeuksia ovat esimerkiksi
kuljetusten syrjimätön saatavuus ja linja-autojen henkilökunnan kouluttaminen
vammaisuudesta.

Valitettavasti jäsenvaltioille on annettu lupa jopa kymmenen vuoden poikkeamiseen.
Pienyrityksille on tietenkin annettava riittävästi aikaa säännösten noudattamiseen, mutta
pyydän ja kannustan jäsenvaltioita varmistamaan, että tätä säädöstä noudatetaan
mahdollisimman pian.

Pat the Cope Gallagher (ALDE).   – (EN) Arvoisa puhemies, tuen vahvasti matkustajien
oikeuksia ja etenkin vammaisten suurempia oikeuksia.

En ole kovin tyytyväinen aikaan saatuun kompromissiin. Olisin kollegoistani poiketen
halunnut kynnysarvoksi 200 kilometriä, jolloin vaalipiirini maaseutualueet Irlannissa olisi
voitu jättää soveltamisalan ulkopuolelle. Tarkoitan eteläisen ja läntisen Donegalin, Mayon
ja etenkin Galwayn osia. Useimmat maaseutualueet jäävät 250 kilometrin rajan alle.
Korvauksiin liittyvien oikeuksien tavoiteltu taso ei vastaa palvelua, jota maaseutualueilla
tarjotaan.

53Euroopan Parlamentin keskustelutFI15-02-2011



Haluan myös mainita kustannukset, lähinnä vakuutuskustannukset, joiden takia jotkut
toimijat voivat joutua jättämään markkinat. Useimmiten saatavilla ei ole vaihtoehtoisia
julkisen liikenteen palveluja.

Meidän on tietenkin hyväksyttävä tänään tehty päätös. Toivottavasti ne, jotka jäävät
250 kilometrin rajan alapuolelle, voivat mukautua vaatimuksiin poikkeamiskaudella.

Vaikka periaatteessa tuen asiaa, äänestin edellä mainituista syistä tyhjää.

Sergej Kozlík (ALDE).   – (SK) Arvoisa puhemies, joka vuosi yli 70 miljoonaa matkustajaa
matkustaa Euroopassa linja-autolla. On jo korkea aika antaa säädös, jolla matkustajien
oikeuksia suojellaan samalla tavalla kuin lento-, vesi- tai rautatieliikenteessä. Matkustajilla
on 12 perusoikeutta, joita sovelletaan kaikenpituisiin matkoihin. Tämän lisäksi yli
250 kilometrin matkoilla matkustajille on oikeus saada korvauksia viivästymisestä ja apua
onnettomuuden yhteydessä tai kuolemantapauksissa sekä saada korvausta kadonneista
tai vahingoittuneista matkatavaroista ja saada paremmin tietoa. Etenkin pienten valtioiden
osalta 250 kilometrin vähimmäisraja on melko äärimmäinen. Olen tyytyväinen siihen,
että liikuntarajoitteisille henkilöille annetaan oikeus saada erityisavustusta, kuten on jo
säädetty lentoliikenteen osalta. Tuen varmasti jatkossa yhteistä säädöstä, jolla eri
liikennejärjestelmien matkustajien oikeuksia koskevat nykyiset säädökset
yhdenmukaistetaan ja jolla selvennetään huomattavasti koko matkustajien oikeuksien
järjestelmää.

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Arvoisa puhemies, Euroopan unionissa ahkerasti
käytössä olevan linja-autoliikenteen matkustajien oikeudet on määritettävä oikeudellisesti,
aivan kuten lento-, rautatie- ja vesiliikenteen osalta. Ehdotetun säädöksen lopullinen teksti
on mielestäni tyydyttävä kompromissi. Olen erityisen tyytyväinen matkustajien
12 perusoikeuden hyväksymiseen. Näitä oikeuksia sovelletaan kaikkiin tämän
liikennemuodon matkustajiin matkan pituudesta riippumatta. Olen erityisen tyytyväinen
myös vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden erityistarpeiden tunnustamiseen ja
huomioon ottamiseen. Pyörätuolin tai muun liikkumista edistävän laitteen katoamisesta
tai vahingoittumisesta annettavien korvausten takaaminen sekä linja-autojen henkilökunnan
kouluttaminen vammaisten kuljettamisen osalta ovat tärkeitä keinoja torjua syrjintää ja
näiden henkilöiden sosiaalista syrjäytymistä.

Peter Jahr (PPE).   – (DE) Arvoisa puhemies, äänestin mietinnön puolesta, koska se on
merkittävä parannus nykytilanteeseen. Olemme saaneet aikaan tasapainoisen ratkaisun,
jolla suojellaan linja-autoliikenteen matkustajien oikeuksia ja taataan pienten ja keskisuurten
yritysten toiminta myös jatkossa. Säädös koskee yli 250 kilometrin matkoja, ja sillä annetaan
linja-autoliikenteen matkustajille oikeus vaatia korvauksia, jos matkat perutaan, paikkoja
autoihin myydään todellisia paikkoja enemmän tai matkat ovat yli kaksi tuntia myöhässä.
Linja-autoliikenteen toimijat ovat usein pieniä tai keskisuuria yrityksiä, jotka ajautuisivat
konkurssin partaalle, jos korvausvaatimuksia esitettäisiin liikaa. Tämä on yksi säädöksen
erinomaisista näkökohdista – säädöksellä varmistetaan, että korvaukset eivät kasva
kohtuuttomiksi. Säädetyn 250 kilometrin etäisyyden osalta totean, että ei ole mitään syytä
siihen, miksi emme voisi antaa uuden lainsäädännön tulla voimaan, jolloin voimme
tarkastella, miten sitä voitaisiin kehittää.

Zigmantas Balčytis (S&D).   – (LT) Arvoisa puhemies, haluan aluksi onnitella esittelijää
Antonio Canciania, koska asiakirja, jonka hyväksyimme tänään, oli todella tyydyttävä ja
tasapainoinen kompromissi. Sillä varmistetaan matkustajien oikeudet ilman, että samalla
asetettaisiin suurta taakkaa liikenteenharjoittajille, joista useimmat ovat pieniä ja keskisuuria
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yrityksiä. Euroopan unionin kansalaiset voivat tuntea itsensä suojatuiksi. Tällä sopimuksella
myös parannetaan vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden matkustusoloja. Sillä
myös annetaan selvät säännöt vahingonkorvauksista ja avun antamisesta.

Uskon, että sillä edistetään merkittävästi kansalaistemme matkustusoloja ja annetaan heille
enemmän oikeusvarmuutta onnettomuuksien tai muiden odottamattomien tapahtumien
yhteydessä.

Alfredo Antoniozzi (PPE).   – (IT) Arvoisa puhemies, haluan onnitella Antonio Canciania
hänen erinomaisesta työstään ja etenkin hyvästä lopputuloksesta, joka on saatu aikaan
neuvoston kanssa toteutetulla sovittelumenettelyllä. Säädöksen soveltamisalan ja
12 perusoikeuden sisällyttämisen takia aikaan saatu kompromissi on tärkeä askel
matkustajien oikeuksien suojelemisessa.

Ehdotuksessa otetaan asianmukaisesti huomioon vammaisten ja liikuntarajoitteisten
henkilöiden oikeudet ja tarpeet, etenkin kun kyseessä on kuljetusten syrjimätön saatavuus,
oikeus liikkumisen apuvälineiden katoamisesta tai vahingoittumisesta annettaviin
korvauksiin, valitusten esittäminen ja käsittely, vammaisuuteen liittyvä linja-autojen
työntekijöiden kouluttaminen sekä matkan aikana tapahtuva tiedotus.

Lopullisella tekstillä on myös onnistuttu takaamaan matkustajien oikeudet ilman, että
samalla aiheutettaisiin painetta liikenteenharjoittajille, joista useimmat ovat pieniä ja
keskisuuria yrityksiä, jotka eivät kestä suurta taakkaa.

Diane Dodds (NI).   – (EN) Arvoisa puhemies, vaikka tunnustan, että mietinnössä on
useita myönteisiä näkökohtia – ja tuen vahvasti vammaisten oikeutta kuljetuksiin ja
korvauksiin – uskon, että kansallisten hallitusten olisi säädettävä tällaisista järjestelmistä.

Uskon myös, että tähän ehdotuksen liittyvä taloudellinen taakka saattaa estää useiden
liikenteenharjoittajien toiminnan. Täällä parlamentissa on muistettava, että useat
linja-autoyritykset ovat yksityisomistuksessa ja että ne ovat melko pieniä ja yhä suuremman
taloudellisen paineen alaisia, koska kuluneiden 12–18 kuukauden aikana polttoaineen
hinnat ovat kohonneet valtavasti. Useiden yksityisyritysten ja jopa hallituksen
liikennejärjestelmien osalta ylimääräiset kustannukset johtavat kahteen asiaan: kuluttajille
myytävien lippujen hintojen kohoamiseen ja reittien vähenemiseen. Ne todella johtavat
siihen, että useat vapaaehtoisen alan toimijat – jotka ovat vastuussa useista vammaisille
tarkoitetuista järjestelmistä – joutuvat lopettamaan koko toimintansa.

Carlo Fidanza (PPE).   – (IT) Arvoisa puhemies, tästä mietinnöstä tänään toimitettua
äänestystä on edeltänyt pitkä tie, joten haluan kollegoideni tavoin kiittää Antonio Canciania,
joka on tehnyt sinnikkäästi töitä tämän eteen. Kaikille liikennemuodoille on nyt annettu
omat säädöksensä matkustajien oikeuksista. Seuraavana askeleena meidän pitäisi mielestäni
laatia asianmukainen konsolidoitu säädös, joka kattaa kaikki nämä erilaiset säädökset.

Soveltamisala on kohtuullinen, vaikka neuvottelumme perustuivat toiseen tavoitteeseen.
On kuitenkin myönteistä, että kahta lukuun ottamatta kaikki jäsenvaltiot on sisällytetty
soveltamisalaan. Myönteistä on myös se, että useista lausekkeista tehtiin pakollisia myös
alle 250 kilometrin matkoilla, vaikka samalla luovuttiin joistakin muista korvausmuodoista.

Tämänaamuisessa keskustelussa jotkut jäsenet totesivat, että liikuntarajoitteisia matkustajia
ei ole suojeltu asianmukaisesti, mutta tämä on viimeisimpien puheenvuorojen perusteella
osoittautunut onneksi vääräksi. Tämä suojelu on päinvastoin tärkeä askel eteenpäin tämän
kompromissin huomaavaisuuden kannalta, ja meidän onkin oltava siitä ylpeitä.
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Siiri Oviir (ALDE).   – (ET) Arvoisa puhemies, äänestän tätä asiakirjaa vastaan, koska
nykyisellä säädöksellä ei taata matkustajien yhdenvertaista kohtelua. Se ei vastaa muiden
liikennemuotojen säännöksiä, eikä siinä oteta huomioon eri valtioiden matkustajia. Tämän
takia useat Euroopan unionin pienet valtiot jäävät soveltamisalan ulkopuolelle. Säädöstä
sovelletaan useissa muissa jäsenvaltioissa vain osittain.

Myös rajatylittävään linja-autoliikenteeseen liittyvä ongelma on ratkaisematta. Linja-autoja
käyttävät heikkotuloiset ja nuoret, myös opiskelijat ja koululaiset. Siksi ei voida hyväksyä
sitä, että täytäntöönpanoa lykätään myöhemmäksi.

Mietintö: Martin Callanan (A7-0287/2010)

Andrzej Grzyb (PPE).   – (PL) Arvoisa puhemies, komission sekä parlamentin teollisuus-,
tutkimus- ja energiavaliokunnan ja ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden
turvallisuuden valiokunnan ehdotusten välillä on saatu aikaan kompromissi
hyötyajoneuvojen ja päästönormien osalta. Kompromissin nojalla jälkimmäisenä mainittuja
vähennetään kyseisissä ajoneuvoissa kymmenen vuoden kuluessa 203 grammasta
147 grammaan kilometriä kohti. Uusi säädetty päästönormi on hyväksyttävällä tasolla
valmistajien ja käyttäjien kannalta tarkasteltuna. Se on tärkeä myös otettaessa huomioon
kustannukset, jotka käyttäjille aiheutuu tällaisten ajoneuvojen hintojen kohoamisen takia.
Tämä käyttäjäryhmä koostuu lähinnä pienistä ja keskisuurista yrityksistä, kauppiaista ja
perheyrityksistä. Olemme tällä istuntokaudella juuri keskustelleet EU:n välineistä, joilla
pienille ja keskisuurille yrityksille voitaisiin antaa rahoitustukea. Yhtenä alan tavoitteista
on poistaa esteitä pienten ja keskisuurten yritysten kasvulta. Toivon, että näistä
päästörajoista ja korkeammista valmistuskustannuksista johtuvat kevyiden
hyötyajoneuvojen suuremmat kustannukset eivät muodostu merkittäväksi esteeksi.
Vuonna 2014 voimme tarkastaa, onko säädöksen taustalla olevat periaatteet pantu
menestyksekkäästi täytäntöön.

Peter Jahr (PPE).   – (DE) Arvoisa puhemies, Euroopan parlamentti on saanut neuvoston
ja komission vastustuksesta huolimatta säädettyä kunnianhimoisesta, pitkän aikavälin
tavoitteesta, jolla pienten hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjä rajoitetaan vuoteen 2020
mennessä enintään 147 grammaan kilometriä kohti. Tämä kunnianhimoinen mutta
realistinen tavoite voidaan saavuttaa innovatiivisen ympäristöteknologian avulla. Ajoneuvot
ovat huomattavasti saastuttamattomampia, mutta pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on
edelleen niihin varaa. Tämä oli meille erityisen tärkeää, koska ilmastonmuutosta ei auta
se, että uusien ajoneuvojen hinta on niin rajoittava, että vanhoja hyötyajoneuvoja käytetään
edelleen teillämme ja että ne edelleen kuormittavat ympäristöä. Olen tyytyväinen, että
olemme äänestäneet tänään tästä ehdotuksesta ja että se on hyväksytty määräenemmistöllä.

Vicky Ford (ECR).   – (EN) Arvoisa puhemies, olemme juuri äänestäneet mietinnöstä,
joka koskee päästönormien asettamista kevyille hyötyajoneuvoille. Kuten monien EU:n
säädösten osalta, otsikko kuulostaa todelliseen sisältöön verrattuna erilaiselta. Selitän teille,
mitä otsikko tarkoittaa: kevyet hyötyajoneuvot ovat tietenkin pakettiautoja, ja
päästönormeilla tarkoitetaan niitä polttoaineesta syntyviä päästöjä, jotka riippuvat
poltettavasta polttoaineesta.

Olemme kaikki havainneet, että polttoaineiden hinnat ovat kohonneet huoltoasemilla.
Yksityisyrittäjille, kuten rakentajille, putkimiehille ja puusepille, pakettiauton käyttäminen
on liiketoiminnan kannalta ratkaisevan tärkeä kustannus. He haluavat polttoainetehokkaita
ajoneuvoja, ja polttoainetehokkuus on aina ollut keskeinen tekijä heidän ostopäätöksissään.
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General Motors -yhtiön tuotantolinjalla vaalipiirissäni Lutonissa olen myös havainnut,
että kehittämiseen tarvittavat innovaatiot saadaan tuotantotasolta.

Jotkut uskovat, että tavoitteet saavutetaan pelkästään siksi, että ne asetetaan täällä Euroopan
parlamentissa. Itse asiassa tavoitteet saavutetaan innovoinnilla – joko pakettiautojen osalta
tai muuten – ja tämä innovointi perustuu kuluttajien toiveisiin ja valmistajien kehitystyöhön,
ei pelkkään EU:n lainsäädäntöön.

Seán Kelly (PPE).   – (GA) Arvoisa puhemies, olen pahoillani, että en voinut osallistua
tähän keskusteluun, mutta olin keskustelun aikaan muissa kokouksissa. Kiitos, että annatte
minulle mahdollisuuden sanoa muutaman sanan nyt.

(EN) Olemme vuotta 2020 koskevassa strategiassa korostaneet etenkin uusiutuvia
energianlähteitä, mikä on täysin järkevää. Jotta saavutamme tavoitteemme, yhtä tärkeää
on kuitenkin myös energiatehokkuus, etenkin moottoriajoneuvojen – yksityisten tai
kaupallisten – osalta.

Kaupallisia ajoneuvoja käytetään liikenteessä päivittäin, ja niillä kuljetaan valtavia
etäisyyksiä. Tällaisella säädöksellä voimme auttaa noudattamaan vuotta 2020 koskevaa
strategiaa polttoainetehokkuuden osalta, koska sillä kannustetaan suunnittelijoita
tuottamaan energiatehokkaampia moottoreita. Vaikka kustannukset voivat lyhyellä
aikavälillä olla suuria, säästöt polttoaineen kulutuksessa kilometriä kohti ja myös ympäristön
kannalta ovat valtavia.

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

Clemente Mastella (PPE).   – (IT) Arvoisa puhemies, neuvosto on toimittanut meille
ehdotuksen päätökseksi luvan antamisesta tiiviimpään yhteistyöhön yhtenäisen
patenttisuojan luomiseksi. Tämä johtuu siitä, että jotkut jäsenvaltiot – Italia ja Espanja
mukaan luettuina – vastustivat useissa yhteyksissä suunnitellun kolmikielisen
käännösjärjestelmän hyväksymistä, sillä siitä tulisi lopulta todella syrjivä, koska sillä rikotaan
räikeästi periaatetta unionin kaikkien virallisten kielten yhdenvertaisesta asemasta.

Tähän mennessä järjestetyistä lukuisista neuvotteluista ja tämänaamuisesta äänestyksestä
huolimatta vaikuttaa siltä, että säädöstä ei voida hyväksyä. Oikeudellisen ja institutionaalisen
tarkoituksenmukaisuuden takia vaikuttaa tai on vaikuttanut siltä, että meidän on odotettava
tuomioistuimen lausuntoa, joka saataneen tulevina päivinä. Lausunnolla ei ehkä pelkästään
selvennetä yhtenäisen patenttisuojan useita teknisiä näkökohtia, vaan kenties myös
korostetaan sen oikeudellisia seurauksia. Emme halunneet tätä, joten äänestin ehdotusta
vastaan.

Jens Rohde (ALDE).   – (DA) Arvoisa puhemies, kun kuuntelen istuntosalissa käytävää
keskustelua tiiviimmästä yhteistyöstä yhtenäisen eurooppalaisen patentin yhteydessä,
minun on vaikea pidätellä hymyäni – itsetyytyväistä hymyäni. Poliitikot tietyistä valtioista,
joiden kieli on heidän omasta mielestään maailman tärkein, ovat väittäneet, että tuhoamme
alueen sisämarkkinat, jos ryhdymme tekemään tiiviimpää yhteistyötä. Tämä on tietenkin
naurettava väite, koska meillä ei ole yhtenäisen patentin sisämarkkinoita. Patentin saaminen
EU:ssa on kymmenen kertaa kalliimpaa kuin Yhdysvalloissa. Tämä vastaa 250 miljoonan
euron vuotuista liikevaihtoa yrityksillemme. Siksi on hyvä, että olemme tänään vihdoinkin
äänestäneet tiiviimmän yhteistyön puolesta. Näin tietyt valtiot eivät voi enää jarruttaa
meitä. Nyt saa riittää! Me emme ole saavuttaneet tavoitetta, mutta olemme tänään edistyneet
yhdessä päivässä enemmän kuin kuluneissa kymmenessä vuodessa.
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Adam Bielan (ECR).   – (PL) Arvoisa puhemies, olemme EU:n tasolla käyneet yli 20 vuoden
ajan keskusteluja yhtenäisestä patenttisuojasta. Nykyinen patenttien rekisteröintiin
tarkoitettu erittäin monimutkainen järjestelmä, joka on hidas ja kallis Yhdysvaltojen
järjestelmään verrattuna, ei millään tavalla auta eurooppalaisia yrittäjiä. Patentit ovat
merkittävässä asemassa nykyaikaisen talouden kehittymisessä ja kasvussa sekä tieteellisen
tutkimuksen tukemisessa. Kun otetaan huomioon, että maailmanmarkkinoilla esiintyy
entistä enemmän kilpailua, meillä ei ole enää varaa lykätä päätöksiä tästä asiasta. Siksi
meidän on ponnisteltava kovemmin yhtenäisten patenttimarkkinoiden luomiseksi. Vaikka
meidän on tuettava tätä ajatusta, emme saa unohtaa useiden osatekijöiden, esimerkiksi
kielikysymyksen, kiistanalaista luonnetta. Siksi meidän pitäisi ehdottomasti torjua kooltaan
ja väestöltään pienempiin ja usein köyhempiin jäsenvaltioihin kohdistuvaa syrjintää.

Alfredo Pallone (PPE).   – (IT) Arvoisa puhemies, elämme markkinoilla, joilla yrityksemme
toimivat maailmanlaajuisen kilpailun mukaisesti. Patenttien kielijärjestelmän uudistamisen
perustavoitteena on – komission ilmoituksen mukaisesti – vähentää kääntämiseen liittyviä
kustannuksia, jotta voimme toimia kilpailukykyisemmin markkinoilla, joilla kilpailemme
Yhdysvaltojen kanssa – etenkin Aasian markkinoilla.

Siksi pohdin, olisiko tehokkaampaa laatia patentti vain yhdellä kielellä. Se todella auttaisi
yrityksiämme kilpailemaan maailmanmarkkinoilla. Tiedämme myös hyvin, että EU:ssa
on nyt kaksi oikeusjärjestelmää, joiden ominaispiirteet ja säännöt ovat erilaisia. Mielestäni
olisi ollut järkevämpää ryhtyä yhdenmukaistamaan niitä.

Tiiviimmän yhteistyön aloittaminen on Euroopan unionin hengen vastaista, mutta sillä
myös vahingoitetaan sisämarkkinoita, jotka tämän takia jakautuvat maantieteellisesti. Näin
jäsenvaltioiden välinen kilpailu vääristyy, mikä tarkoittaa, että jotkut valtiot todellakin
joutuvat muita heikompaan asemaan.

Mario Pirillo (S&D).   – (IT) Arvoisa puhemies, vaikka olen toisaalta tyytyväinen siihen,
että EU on – useiden vuosien jälkeen – vihdoinkin varustautunut patentin kaltaisella tärkeällä
välineellä, jonka ansiosta Euroopan unioni voi viimein kilpailla yhtäläisin mahdollisuuksin
muiden alueellisten järjestöjen kanssa, toisaalta pahoittelen suuresti sitä, että tuloksella on
vahingoitettu muita alueita, kuten Italiaa, joka on vuosi vuoden jälkeen auttanut
vahvistamaan unionin asemaa.

Päätöksellä siitä, että patentti annetaan vain jollakin kolmesta patenttitoimiston työkielestä,
yritykset Italiassa ja ehdotetun kielijärjestelmän alueelle kuuluvissa valtioissa itse asiassa
asetetaan eriarvoiseen asemaan. Muistutan, että muutama kuukausi sitten esitin komissiolle
kysymyksen italian kielen käytön puolustamisesta. Kaikista 27 valtiosta 25 valtiota olivat
asiasta samaa mieltä, joten olen äänestänyt tyhjää.

Andrzej Grzyb (PPE).   – (PL) Arvoisa puhemies, kukaan ei ole tyytyväinen nykyisiin
ratkaisuihin ongelmaan, joka koskee patenttisuojaa EU:ssa ja jäsenvaltioissa. Yhteisen
patenttisuojan käyttöönotto on näin ollen erittäin tärkeää sekä jäsenvaltioidemme talouksien
että koko EU:n talouden kannalta tarkasteltuna. Uudella järjestelmällä on etenkin edistettävä
tieteellistä tutkimusta ja innovointia. Vakiomuotoiseen lomakkeeseen perustuvan
suhteellisen yksinkertaisen järjestelmän käyttöönotto – vaikkakin aihe on kiistanalainen
– kolmella kielellä, vaikka on myös puhuttu yhdestä kielestä tai useammista kielistä, niin
että teksti käännetään hakijan äidinkielelle, on tärkeä askel.

Tämä on erityisen tärkeää pienille ja keskisuurille yrityksille, joista useimmilla ei ole riittäviä
varoja hakea patentteja. Toivon, että tämä on tärkeä askel, jolla saadaan liikkeelle se pienten
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ja keskisuurten yritysten ryhmä, johon usein viitataan niin sanottuina nukkuvina
innovaattoreina. Keskustelemme etenkin teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnassa
usein siitä, miten voisimme kannustaa yritysten juuri tätä joukkoa luomaan innovaatioita
ja patentoimaan innovaatioitaan. Toivomme, että tällä uudella säädöksellä nämä pienet ja
keskisuuret yritykset saadaan liikkeelle ja että sillä myös annetaan parempaa suojaa
Euroopan unionissa patentoiduille keksinnöille.

Constance Le Grip (PPE).   – (FR) Arvoisa puhemies, äänestin Klaus-Heiner Lehnen
mietinnön puolesta. Mietinnöllä annetaan Euroopan parlamentin lupa tiiviimpään
yhteistyöhän yhtenäisen patentin luomiseksi Euroopan unionissa. On jo aikakin! Tarvittiin
20 vuotta ponnisteluja tämän tuloksen aikaansaamiseksi, siihen pisteeseen pääsemiseksi,
että alamme toteuttaa konkreettisia toimia eurooppalaisten yritysten – sekä pk-yritystemme
että suuryritystemme – puolesta. Ne ovat odottaneet kauan tätä välinettä, joka on todella
tärkeä niiden kilpailukyvyn ja kasvun kannalta.

Kun Euroopan parlamentti antaa suostumuksensa tiiviimmälle yhteistyölle, se osoittaa,
miten kiinnostunut se on juuri tästä tiiviimmän yhteistyön menettelystä – ja haluan
korostaa, että tämä on toinen kerta, kun sitä sovelletaan. Parlamentti myös lähettää erittäin
myönteisen ja täsmällisen viestin yritystemme innovoinnin ja kilpailukyvyn edistämiseksi.
Kuten jo aiemmin todettiin, 27 jäsenvaltiosta 25 valtiota on päättänyt hyväksyä tämän
tiiviimmän yhteistyömenettelyn Euroopan unionin yhtenäisen patentin luomiseksi. En
halua aliarvioida vaikeuksia, joita jotkut jäsenvaltioistamme voivat vielä kokea, mutta
meidän on siirryttävä eteenpäin ja oltava esimerkkinä. Juuri tätä yritykset odottavat.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).   – (ES) Arvoisa puhemies, äänestin tyhjää, koska
uskon, että päätös yhtenäisen patentin luomisesta tiiviimmän yhteistyön avulla on jälleen
uusi neuvoston virhe. Ainoastaan yhdeksän jäsenvaltiota on tehnyt keskenään sopimuksen.
Itse asiakirjassa myönnetään, että tavoitteita ei voida saavuttaa kohtuullisessa ajassa.
Kilpailukykyä? Tehokkuutta?

Odotamme myös tuomioistuimen tuomiota kielisääntöihin liittyvästä oikeuskäytännöstä.
Neuvoston olisi pitänyt pyrkiä yhteiseen kantaan, ja ehkäpä sen olisi pitänyt tehdä enemmän
töitä yhden kielen käyttämiseksi – ottaen huomioon rekisteröintien määrän ja suurimmassa
osassa käytetyn kielen – jotta meistä olisi saatu kilpailukykyisempiä maailmanlaajuisesti.

Jälleen kerran jäsenvaltioiden kansalliset näkemykset ovat johtaneet hajanaiseen päätökseen,
jossa ei anneta selviä perusteita kolmen kielen käytölle. Jos panemme täytäntöön tällaisia
toimenpiteitä, emme saa koskaan luotua yhtenäistä Eurooppaa.

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Arvoisa puhemies, jos Euroopan unioni haluaa lisätä
kilpailukykyä ja päästä maailman kärkipaikoille innovoinnissa, sen luova potentiaali on
suojattava asianmukaisesti.

EU:n patenttijärjestelmä on kuitenkin kovin puutteellinen, mikä estää paitsi yhtenäisen
patenttisuojan luomisen, myös sisämarkkinoiden kehittymisen, mikä vähentää sijoittajien
ja innovatiivisten yritysten oikeusvarmuutta. Jos keksintöjen yhtenäinen suoja kaikissa
jäsenvaltioissa taattaisiin myöntämällä patentteja yhtenäisellä eurooppalaisella menettelyllä
patenttilainsäädännöllä säädetyn yhtenäisen järjestelmän mukaisesti, tämä monimutkainen
järjestelmä olisi selvempi. Samalla vähennettäisiin etenkin pienille ja keskisuurille yrityksille
aiheutuvia kustannuksia, sillä niiden on nykyisin maksettava jopa kolme kertaa korkeampia
kustannuksia kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa. Koska pyrkimykset yhtenäisen patenttisuojan
luomiseksi koko EU:ssa eivät ole vastanneet odotuksia ja koska kaikki oikeudelliset
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edellytykset yhtenäisen patenttisuojan luomisen alalla tehtävälle tiiviimmälle yhteistyölle
on täytetty, hyväksyn sen, että Euroopan parlamentti antaa yhteistyöhön luvan.

Giommaria Uggias (ALDE).   – (IT) Arvoisa puhemies, kun Yhdysvaltojen puhelinteollisuus
ei sata vuotta sitten tunnustanut Antonio Meuccin patenttia, syynä ei ollut englannin kielen
puuttuminen tai italian kielen käyttäminen vaan yhden ehdon noudattamatta jättäminen:
hänellä ei ollut tarpeeksi rahaa, jotta hän olisi voinut rekisteröidä patenttinsa vielä
seuraavaksi vuodeksi.

Olemme nyt itse joutuneet ristiriitaiseen tilanteeseen. Äänestyksestä riippumatta se, että
hyväksymme kolmikielisen patenttijärjestelmän, josta italian kieli on jätetty pois, on
mielestäni vain merkki hallituksemme heikkoudesta, sen kyvyttömyydestä saada ääntään
kuuluviin EU:n politiikassa sekä poliittisen järjestelmämme heikkoudesta, joka heijastuu
ennen kaikkea tutkimukseen ja innovointiin.

Meidän on tässä yhteydessä pidettävä mielessä viime joulukuussa julkaistu kilpailukykyä
koskeva tutkimus, joka osoittaa, että viime vuosina Italia on vastustelematta antanut neljä
miljardia euroa niille muille valtioille, jotka ovat ottaneet tutkijamme avosylin vastaan.
Nämä tutkijat tuskin tarvitsevat enää italian kieltä, koska he ovat oppineet englantia, ranskaa
ja saksaa ja heillä on kaikki tarvittavat välineet näiden patenttien toimittamiseksi –
italialaisten tuotteiden harmiksi.

Antonello Antinoro (PPE).   – (IT) Arvoisa puhemies, haluan selittää, miksi äänestin
tänään tätä mietintöä vastaan. Patentin luominen varmasti hyödyttää Euroopan
patenttijärjestelmää, mutta lopputulos olisi ollut parempi, jos olisimme soveltaneet eri
menettelyä. Tiiviimpi yhteistyö johtaa mielestäni umpikujaan.

Nykyinen menettely on vain viimeisin vaihe Euroopan unionin patenttien myöntämisen
pitkässä historiassa, joka ulottuu aina vuoteen 1990. Vain 12 jäsenvaltiota on hakenut
patentteja.

Äänestin päätöslauselman puolesta, koska se ei vastaa perustamissopimuksen 20 artiklan
2 kohdassa asetettua vaatimusta viimeisestä keinosta. Komission ehdotuksella ei luoda
yhtenäistä patenttia koko unionin alueelle, kuten 118 artiklassa vaaditaan. Tiiviimpi
yhteistyö myös vaikuttaa kielteisesti yritysten perustamiseen ja pääoman vapaaseen
liikkuvuuteen.

Poliittisesti tarkasteltuna olisi ollut hienostuneempaa ja yhtä järkevää odottaa
tuomioistuimen päätöksiä, jotka annettaneen 8. maaliskuuta. Joudumme todennäköisesti
tarkistamaan kantaamme kyseisen päätöksen perusteella.

David-Maria Sassoli (S&D).   – (IT) Arvoisa puhemies, olemme jälleen kerran saaneet
seurata, miten Italian hallitus ei saa suojeltua Italian mainetta EU:n kannattajana tai sen
yritysten etuja eurooppalaisen patentin hyväksymisen ratkaisevalla hetkellä. Kaikista
27 valtiosta 25 valtiota yhdessä parlamentin määräenemmistön kanssa tukivat ehdotusta,
jolla säännellään patenttien alaa ja joka todella vaikuttaa innovatiivisimpiin yrityksiin ja
niihin, jotka suuntautuvat eniten kansainvälisille markkinoille.

Koska jättäydymme tämän päätöksen ulkopuolelle, me Italiassa vaarannamme yrityksemme
niin, että niitä ei suojella asianmukaisesti EU:ssa tai muualla maailmassa. On uskomatonta,
että hallitus, joka ei millään tavalla edistä Italian kulttuuria maailmalla, joka leikkaa
kulttuuri-instituuttien varoja ja joka ei arvosta kieltä valtiossa, jossa on eniten
maailmanperintökohteita, voi jyrätä kielikysymyksessä, vaikka itse asiassa yrityksemme
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ovat aina pyytäneet patenttien laatimista vain englannin kielellä, koska se on nykyisin
maailmantalouden yleiskieli. Olemme kuitenkin saaneet aikaan lopputuloksen, jonka
nojalla kaikki patenttien hakijat voivat esittää hakemuksensa omalla äidinkielellään.

Arvoisa puhemies, Michel Barnierin ei ollut mikään pakko viedä tätä asiaa läpi niin
kiireellisellä äänestyksellä, ennen kuin tuomioistuin antaa lausuntonsa, jota – kuten
tiedämme – odotetaan maaliskuun ensimmäisellä viikolla ja jossa käsitellään pääasiassa
kahta tärkeintä kysymystä: oman kansallisen kielen käyttämistä itsensä puolustamiseksi
Euroopan unionin patenttituomioistuimessa sekä itse patenttituomioistuimen perustamisen
legitiimiyttä. Kuten tiedämme, nämä ovat tärkeitä kysymyksiä, jotka on ratkaistava ennen
päätöksen tekemistä. Tämän takia Italian demokraattisen puolueen valtuuskunnan jäsenet
päättivät äänestää tyhjää.

Seán Kelly (PPE).   – (EN) Arvoisa puhemies, tämä ehdotus ei todellakaan ole täydellinen,
ja sitä joudutaan ehkä tarkistamaan muutaman viikon kuluttua annettavan tuomioistuimen
tuomion perusteella. Mielestäni se on kuitenkin askel oikeaan suuntaan. Siksi äänestin
ehdotuksen puolesta.

Olen osallistunut täällä Euroopan parlamentissa useisiin innovointia koskeviin
seminaareihin. General Electric -yhtiö on teettänyt Euroopan unionissa joitakin tutkimuksia,
joiden mukaan useimmat uskovat, että lamasta voidaan päästä eteenpäin vain innovoinnin
avulla. Innovoinnilla tarkoitetaan tutkimusta, kehitystä ja uusia tuotteita. Uudet tuotteet
on patentoitava, ja mitä helpompaa se on, sitä parempi. Meidän on pyrittävä luomaan
Euroopan unioniin järjestelmä, joka on yhtä helppo ja kustannustehokas kuin Yhdysvaltojen
järjestelmä.

Siihen on vielä pitkä matka, mutta ainakin yritämme kulkea siihen suuntaan. Siksi äänestin
tämänpäiväisten ehdotusten puolesta.

Philip Claeys (NI).   – (NL) Arvoisa puhemies, äänestin tyhjää Klaus-Heiner Lehnen
mietinnöstä. Minulla ei kuitenkaan ole mitään yhtenäisen patenttisuojan luomista vastaan.
Pikemminkin päinvastoin. Flanderin yritykset ovat jo pitkään vaatineet äänekkäästi tällaista
järjestelmää. Itse ajatus on hyvä, etenkin kun otamme huomioon, miten kallis ja raskas
nykyinen menettely on, koska jokaisessa jäsenvaltiossa on haettava erillistä patenttia.

Äänestin tyhjää, koska kielijärjestelyt ovat edelleen melko epäselviä. Jää nähtäväksi, missä
määrin komission säädösluonnoksella sallitaan muiden virallisten kielten kuin englannin,
ranskan ja saksan käyttäminen. Katson kuitenkin nyt ja jatkossa, että asiakirjat pitäisi voida
toimittaa myös hollanniksi.

Mietintö: Ivo Belet (A7-001/2011)

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Arvoisa puhemies, asiaan sovellettavien tekstien
aiemmin mainittujen säännösten ja aiemmin mainittujen tarkistusten kodifioinnilla
eittämättä selvennetään elintarvikkeiden ja rehujen radioaktiivista saastumista koskevia
oikeudellisia puitteita riittävästi.

Lissabonin sopimuksen hyväksymisen takia kuitenkin katson, että ehdotetun säädöksen
oikeusperustaa on arvioitava uudelleen. Siinä on otettava huomioon myös Euroopan
parlamentin uusi toimivalta kansanterveyden suojelemisen osalta. Olen tässä yhteydessä
samaa mieltä siitä, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 168 artiklan
4 kohdan b luetelmakohta on ehdotuksen oikeusperusta, koska tällä perusteella säädettyjen
toimenpiteiden välittömänä tavoitteena on suojella kansanterveyttä. Näin on myös
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säädettäessä – suorana lainauksena – elintarvikkeiden ja rehujen radioaktiivisen saastumisen
sallituista enimmäistasoista.

Giommaria Uggias (ALDE).   – (IT) Arvoisa puhemies, pääosin kannatan tähän tekstiin
esitettyjä tarkistuksia. Joka tapauksessa tällä tekstillä periaatteessa vain kodifioidaan
elintarvikkeiden ja rehujen radioaktiivisen saastumisen sallituista enimmäistasoista aiemmin
annettua lainsäädäntöä.

Unohdamme ja jätämme jokseenkin huomiotta, että keskustelemme ydinonnettomuudesta
aiheutuvista jätteistä. Tämä tarkoittaa, että meidän on edelleen kiinnitettävä paljon huomiota
ydinlaitosten vaaroihin ja siihen, että seuraukset johtuvat niiden laitosten pilaantuneista
ja myrkyllisistä jätteistä, joita joissakin valtioissa halutaan kehittää. Siksi tarvitsemme
säädöksen, jolla meitä kaikkia kannustetaan pysymään mahdollisimman valppaina.

Menen asian ytimeen. Katson, että meidän pitää pyrkiä tehokkaammin siihen, että käyttöön
otetaan pakollinen välitön ilmoitus, jonka ansiosta kaikkia vaaratekijöitä voitaisiin käsitellä
kerralla. Emme myöskään saa antaa mitään mahdollisuutta kiertää vaatimusta siitä, että
hallituksen viranomaisille on ilmoitettava onnettomuudesta.

Andrzej Grzyb (PPE).   – (PL) Arvoisa puhemies, säädöksiä sen varmistamiseksi, että
radioaktiiviset aineet eivät saastuta elintarvikkeita, annettiin ensimmäisen kerran
Tšernobylin ydinvoimalassa tapahtuneen onnettomuuden jälkeen. Tämä on erityisen
tärkeä asia etenkin kansanterveyden kannalta. Samalla asia on kuitenkin myös vaikea.
Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanon takia tiettyjä säädöksiä, myös näitä säädöksiä,
on saatettava ajan tasalle, vaikka Euroopan komission ja parlamentin ehdotuksissa esitetyt
oikeusperustat poikkeavat toisistaan. Parlamentti viittaa Lissabonin sopimuksen
168 artiklan 4 kohtaan, ja komissio taas Euratomin perustamissopimuksen 31 artiklaan.
On tärkeää muistuttaa, että kuluttajia on suojeltava, mutta samalla on korostettava tarvetta
maanviljelijöiden suojelemiseen. Heille on annettava korvauksia menetyksistä, joita heille
onnettomuuden jälkeen aiheutuu. Käymämme keskustelu on myös paljastanut suuret
mielipide-erot mahdollisten uhkien arvioinnista. Tällaisiin uhkiin kuuluvat esimerkiksi
onnettomuuksien tai luonnollisten lähteiden aiheuttamat säteilytasot. On myös korostettava
sitä, että Euroopan unionin markkinoilla on entistä enemmän eri puolilta maailmaa EU:hun
tuotuja maataloustuotteita ja elintarvikkeita. Kansanterveyden normeja on noudatettava,
myös niitä, joilla varmistetaan, että radioaktiiviset aineet eivät ole saastuttaneet
elintarvikkeita.

Alfredo Antoniozzi (PPE).   – (IT) Arvoisa puhemies, kun radioaktiivisen saastumisen
tasoja ydinonnettomuuden jälkeen koskevien vuosina 1987–1990 annettujen kolmen
säädöksen kodifioituun versioon lisätään uusi johdanto-osan kappale, nykyiselle artiklalle
luodaan näin jälkikäteen tarvittavat edellytykset ja neuvostolle annetaan suora toimivalta
antaa säädös, jotta komission ehdottamat kiireelliset toimenpiteet voidaan hyväksyä
nopeasti.

Olen esittelijän Ivo Beletin kanssa samaa mieltä siitä, että emme voi irrottaa asiaa artiklasta,
johon siinä viitataan. Joka tapauksessa, kun otetaan huomioon Lissabonin sopimuksella
annetut uudet säännöt, meidän on selvitettävä, annetaanko tällä perustelulla riittävä syy
säilyttää neuvoston täytäntöönpanovalta ja onko neuvostolle annettu täytäntöönpanovalta
määritetty ja rajattu asianmukaisesti.

Onnettomuuksien jälkeisten tilanteiden tehokkaalla hallinnalla on taattava kansalaisten
edut. Tätä varten säädetään muun muassa menettelyn virtaviivaistamisesta
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ydinonnettomuuden yhteydessä sekä komissiolle selvästi annettavasta valvonta-asemasta.
Samalla selvennetään säädösjärjestelmää.

Kirjalliset äänestysselitykset

Suositus: Eva Joly (A7-0018/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    kirjallinen. – (PT) Yhdyn esittelijän kantaan, joka koskee
sopimuksen tekemiseen tarvittavaa yksimielisyyttä. Tähän liittyy nyt uusia Euroopan
unionin kehitysyhteistyön tavoitteita koskevia säännöksiä, joista on määrätty Euroopan
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 208 artiklassa. Toisaalta uskon, että tämä
lähestymistapa keskittyi liikaa kaupallisiin ja taloudellisiin huoliin sekä vapaakauppaan
nykyistä vakaamman kehitystä koskevan lähestymistavan kustannuksella. Pidän siis
myönteisinä uusia säännöksiä, jotka on tarkoitus sisällyttää tarkistettuun sopimukseen,
erityisesti köyhyyden torjuntaa, tuen tehokkuutta, vuosituhannen kehitystavoitteita sekä
maahanmuuton ja kehityksen välistä yhteyttä koskevia säännöksiä. Äänestän tämän
ehdotuksen puolesta, koska suhteet Etelä-Afrikkaan ja maan kanssa käytävä kauppa ovat
olennaisen tärkeitä kummallekin osapuolelle.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    kirjallinen. – (LT) Äänestin tämän asiakirjan puolesta,
koska se sisältää tärkeitä tarkistuksia. Aseidenriisunnan tulemisesta olennaiseksi osaksi
sopimusta, tarkemmin sanottua yhdenvertaiseksi osaksi demokratiaperiaatteiden,
ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen kanssa on pidettävä tervetulleena. Kyse on
erittäin tärkeistä säännöksistä, jotka myötävaikuttavat alueen rauhanturvaamiseen ja
turvallisuuteen sekä ihmisoikeuksien kunnioittamiseen ja demokratiakehitykseen.
Kehitysavun tuloksellisuuden periaate (kehitysyhteistyötavoitteena) ja sellaisten
operaatioiden ensisijaisuus, joiden avulla lisätään erityisesti köyhyyden torjuntaa ja pyritään
saavuttamaan vuosituhannen kehitystavoitteet, on lisätty sopimukseen.

On syytä panna merkille, että Etelä-Afrikan kehitysnäkökulmasta katsottuna yhteistyön
laajentaminen monille uusille aloille on tarkistettua sopimusta puoltava seikka. Lisäksi
yhteistyön laajentaminen tällä tavalla, mitä vuoden 1999 alkuperäisessä sopimuksessa
tarjottiin yksinkertaisesti mahdollisuutena, oli se, mitä kumpikin osapuoli halusi. Lisäksi
on myös tärkeää, että kaupallisiin, taloudellisiin ja vapaakauppaa koskeviin huoliin
kiinnitetään paljon huomiota, sillä tämän pitäisi parantaa alueen taloudellista kehitystä.

Elena Oana Antonescu (PPE),    kirjallinen. – (RO) Tähän tarkistettuun sopimukseen
sisällytettiin monia tarkistuksia, erityisesti tarkistuksia, jotka koskevat
demokratiaperiaatteiden kehitystä ja yhteistyötä asioissa, jotka koskevat aseidenriisuntaa
ja joukkotuhoaseiden leviämisen estämistä. Pidän myönteisenä aloitetta, jossa asetetaan
etusijalle sellaiset operaatiot, joiden avulla voidaan paremmin saavuttaa vuosituhannen
kehitystavoitteet, joita ovat köyhyyden vähentämiseen, elin- ja työolosuhteiden
parantamiseen ja uusien työpaikkojen luomiseen pyrkivät strategiat. Minusta on luotava
syvällistä poliittista vuoropuhelua terrorismin torjunnasta ja rahanpesusta, terrorismin
rahoituksesta ja järjestäytyneestä rikollisuudesta sekä aseiden tuotannon, asekaupan ja
aseiden keskittymisen torjunnasta. Lisäksi kannatan sitä, että meidän on keskityttävä
kehitysyhteistyöhön ja tavoiteltava koulutus- ja terveydenhuoltoalojen parantamista.
Näistä syistä äänestin mietinnön puolesta.

Sophie Auconie (PPE),    kirjallinen. – (FR) Etelä-Afrikka on maa, joka kehittyy nopeasti
kaikilla aloilla ja jonka kanssa Euroopan unioni haluaa vaalia erityissuhteita.
Kehitysyhteistyövaliokunnan myönteisen suosituksen ja kansainvälisen kaupan valiokunnan
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hyväksynnän seurauksena kannatin tämän sopimuksen allekirjoittamista, sillä se tulee
vahvistamaan yhteistyötämme kyseisen maan kanssa.

Alain Cadec (PPE),    kirjallinen. – (FR) Äänestin Euroopan unionin ja Etelä-Afrikan
yhteistyösopimuksen uudistamisen puolesta, sellaisena kuin se on muutettuna vuonna
2009, koska sen myötä avautuu uusi ulottuvuus Euroopan unionin ja Etelä-Afrikan välisessä
yhteistyössä. Vuonna 1999 tehty alkuperäinen sopimus tarjosi kauppayhteistyötä, tukea
Etelä-Afrikalle sen taloudellisen ja sosiaalisen siirtymäprosessin aikana, maan taloudellista
integroitumista eteläisessä Afrikassa sekä kehitysyhteistyötä. Nykyisin sopimus on ulotettu
seuraaville aloille: köyhyyden torjunta, kehitysavun tuloksellisuus, vuosituhannen
kehitystavoitteiden täytäntöönpano, turvallisuutta edistävä työ, joukkotuhoaseiden torjunta
sekä terrorismin torjunta. Nämä ovat strategisen yhteistyön alueita, jotka mielestäni ovat
tärkeitä, kun tarkastellaan Euroopan unionin aktiivista yhteistyötä Etelä-Afrikan kanssa ja
sen vaikutusvaltaa eteläisen Afrikan alueella.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    kirjallinen. – (PT) Suhtaudun myönteisesti tähän uuteen
sopimukseen, jonka tavoitteena on kahdenvälisen yhteistyön tehostaminen monilla aloilla.
Haluan korostaa seuraavien seikkojen tärkeyttä: lasten oikeudet, sukupuolten tasa-arvo,
naisiin kohdistuvan väkivallan torjuminen, ympäristöyhteistyö, erityisesti ilmastonmuutosta
koskeva yhteistyö, kulttuuriyhteistyö, huumeiden torjuntaa ja rahanpesun torjuntaa koskeva
yhteistyö, terveysalan yhteistyö ja erityisesti aidsin torjunta. Yhteistyön ja kehityksen pitäisi
yhdessä kattaa strategiat, joiden avulla pyritään vähentämään köyhyyttä, parantamaan
elin- ja työskentelyolosuhteita ja luomaan työpaikkoja, lisäämään maahanmuuttajien
osallistumista kotimaidensa kehitykseen sekä lisäämään yhteistyötä valmiuksien
vahvistamiseksi, erityisesti terveyden ja koulutuksen alalla, jotta voitaisiin kompensoida
kestävän kehityksen "aivovuodon" kielteistä vaikutusta Etelä-Afrikassa. Pidän kasvanutta
yhteistyötämme tervetulleena näillä monilla uusilla aloilla, ja olen tyytyväinen uusiin
kehitystä koskeviin säännöksiin, jotka on sisällytetty tarkistettuun sopimukseen. Erityisesti
mainittakoon köyhyyden torjuntaa, avun tuloksellisuutta, vuosituhannen kehitystavoitteita
sekä maahanmuuton ja kehityksen välistä yhteyttä koskevat säännökset.

Edite Estrela (S&D),    kirjallinen. – (PT) Äänestin tämän suosituksen puolesta, sillä kannatan
uusien kehitystä koskevien säännösten toteuttamista sopimuksessa. Euroopan unionin
viranomaisten on tärkeää vahvistaa tehokas valvonta Lissabonin sopimuksen mukaisesti,
jotta olisi mahdollista saavuttaa köyhyyden vähentämistä ja poistamista koskevat tavoitteet
Etelä-Afrikassa.

Diogo Feio (PPE),    kirjallinen. – (PT) Etelä-Afrikka on maa, joka on lisännyt kiinnostusta,
avustusta ja arvostusta kansainvälisellä tasolla apartheidin päättymisestä asti siitä syystä,
että maa on onnistunut vaikeuksista ja takaiskuista huolimatta siirtymään suhteellisen
rauhanomaisesti pienen ryhmän ylivaltiudesta demokratiaan, jossa toimitaan välittömien
vaalien edellyttämällä tavalla. On mahdotonta palauttaa mieliin tätä siirtymää ajattelematta
Nelson Mandelan inspiroivaa hahmoa ja hänen osoittamaansa arvokkuutta,
hyväsydämisyyttä ja sovintoa, mikä edelleen vaikuttaa maahan myönteisellä tavalla.

Nykyään voimme sanoa, että Etelä-Afrikka on tärkeä geopoliittinen ja geostrateginen
toimija Afrikassa ja esimerkki muille maille, jotka eivät vielä ole pystyneet vapautuman
sortavasta ja kehitystä jarruttavasta diktatuurista. On täysin Euroopan unionin etujen
mukaista vahvistaa yhteyksiä Etelä-Afrikkaan ja luoda molempia osapuolia hyödyttäviä
kumppanuuksia. Tästä syystä kannatan Euroopan unionin ja Etelä-Afrikan välisen kauppaa,
kehitystä ja yhteistyötä koskevan sopimuksen muuttamista.
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José Manuel Fernandes (PPE),    kirjallinen. – (PT) Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden
sekä Etelä-Afrikan tasavallan välinen kauppaa, kehitystä ja yhteistyötä koskeva sopimus
tuli voimaan 1. toukokuuta 2004. Vaikka Pretoriassa 11. lokakuuta 1999 tehdyn
sopimuksen piti olla voimassa toistaiseksi, siinä määrättiin sopimuksen tarkistamisesta
sen oltua voimassa viisi vuotta.

Tämän vuoksi pidän myönteisenä tätä suositusta, joka saattaa päätökseen pitkän
neuvotteluprosessin, sillä tarkistettu sopimus tehtiin Kleinmondissa 11. syyskuuta 2009.
Suositus mahdollistaa sellaisen säädöksen voimaantulemisen, jonka myötä alkuperäiseen
sopimukseen otetaan mukaan huomattavia muutoksia, erityisesti aseidenriisunnassa ja
joukkotuhoaseiden leviämisen estämisessä sekä köyhyyden torjunnassa saavuttamalla
vuosituhannen kehitystavoitteet, sekä monia muita tärkeitä muutoksia.

Vaikka olen esittelijän kanssa yhtä mieltä siitä, että kauppaa koskeville huolille annetaan
etusija kehitystä koskevien asioiden kustannuksella, äänestän tämän suosituksen puolesta,
sillä se merkitsee Euroopan unionille uutta askelta eteenpäin kehitysyhteistyössä, ja tämä
auttaa lopulta saavuttamaan köyhyyden poistamista koskevan tavoitteen.

João Ferreira (GUE/NGL),    kirjallinen. – (PT) Kauppaa, kehitystä ja yhteistyötä koskevaan
sopimukseen ehdotettua tarkistusta, jonka avulla sopimusta täydennetään "kattavalla
kehitysavulla", olisi tarkasteltava niiden ponnistelujen valossa, joita Euroopan unioni on
tehnyt Etelä-Afrikan hyväksi talouskumppanuussopimuksen tekemisessä pyrkien
pääsemään eroon kritiikistä ja oikeutetusta vastustuksesta, joita nykyinen kauppaa, kehitystä
ja yhteistyötä koskeva sopimus ja EU:n aikomukset laatia talouskumppanuussopimuksia
ovat kohdanneet. Kauppaa, kehitystä ja yhteistyötä koskevat sopimus on lisännyt kyseisten
osapuolten epäsuhtaa Euroopan unionin eduksi, kun se on lisännyt vientiään
Etelä-Afrikkaan. Euroopan unionin menettelytavat tavaroiden, palvelujen ja pääoman
kaupan vapauttamisessa ovat selvästi epäonnistuneet.

Talous- ja rahoituskriisin paheneminen vahvistaa tätä näkemystä. Molemminpuolisen
avun ja vastavuoroisuuden sijasta on edistetty kilpailukykyä, mikä on jakanut työvoiman
siten, että osa on tarkoitettu eteläafrikkalaisten maataloustuotteiden vientiin ja osa EU:n
teollisuustuotteiden vientiin. Edunsaajia ovat aina samat tahot: Euroopan unionin keskeiset
mahdit ja niiden taloudelliset intressiryhmät. Seuraukset ovat nähtävissä selvästi paitsi
kehitysmaissa, myös Euroopan unionin maissa, kuten Portugalissa: tuotantosektori
heikkenee, kuten taas ulkoinen riippuvuus, työttömyys, köyhyys jne. lisääntyvät.

Juozas Imbrasas (EFD),    kirjallinen. – (LT) Äänestin tämän asiakirjan puolesta, koska
tarkistetussa sopimuksessa esitetään monia mielenkiintoisia, erityisesti kehitystä koskevia
muutoksia alkuperäiseen sopimukseen. Näitä ovat seuraavat: aseidenriisunnasta tulee
olennainen osa sopimusta, tarkemmin ilmaistuna yhdenvertaisesti demokratiaperiaatteiden,
ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen kanssa. Kehitysavun tuloksellisuuden periaate
(kehitysyhteistyötavoitteena) ja sellaisten operaatioiden ensisijaisuus, joiden avulla lisätään
erityisesti köyhyyden torjuntaa ja pyritään saavuttamaan vuosituhannen kehitystavoitteet,
on lisätty sopimukseen. Olen yhtä mieltä tavoitteesta, jonka avulla pyritään vahvistamaan
kansainvälisen rikostuomioistuimen tukea ja sen työtä rankaisematta jättämisen
lopettamisessa ja kansainvälisen oikeuden täytäntöönpanossa. Maahanmuuttoyhteistyöstä
on myös käytävä säännöllisesti poliittista vuoropuhelua kuten myös yhteistyön ja kehityksen
välisestä yhteydestä tässä kontekstissa. Tähän sisältyvät muun muassa seuraavat asiat:
köyhyyden vähentämiseen tähtäävät strategiat, elin- ja työskentelyolosuhteiden
parantaminen ja työpaikkojen luominen; maahanmuuttajien osallistuminen kotimaidensa
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kehitykseen; yhteistyö valmiuksien vahvistamiseksi, erityisesti terveyden ja koulutuksen
alalla, jotta voitaisiin kompensoida kestävän kehityksen "aivovuodon" kielteistä vaikutusta
Etelä-Afrikassa; oikeudelliset, nopeat ja kustannustehokkaat keinot ulkomailla asuville
rahalähetysten tekemiseksi maahan. Seuraavat näkökohdat ovat kaikkein tärkeimpiä:
rauhanturvaaminen ja turvallisuus alueella sekä ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja
demokratiakehitys.

Elisabeth Köstinger (PPE),    kirjallinen. – (DE) Kannatan Euroopan unionin ja Etelä-Afrikan
välisen sopimuksen tekemistä kahdenkeskisen yhteistyön lisäämiseksi.
Oikeusvaltioperiaatteen vakauttamisen lisäksi ryhdytään tärkeisiin toimenpiteisiin
terrorismin ja terrorismin rahoittamisen torjumiseksi sekä joukkotuhoaseiden käytön
estämiseksi. Euroopan parlamentin ylivoimainen tuki sopimukselle johtaa
työskentelyolosuhteiden ja terveydenhuoltojärjestelmän parantumiseen sekä köyhyyden
vähenemiseen Etelä-Afrikassa.

Giovanni La Via (PPE),    kirjallinen. – (IT) Pretoriassa lokakuussa 1999 allekirjoitettu
Euroopan unionin ja Etelä-Afrikan tasavallan välinen vapaakauppasopimus tuli voimaan
vuonna 2004. Se sisältää lausekkeen, jonka mukaan sopimus on tarkistettava viiden vuoden
kuluessa sen voimaantulosta. Tänään, seitsemän vuotta sopimuksen ratifioinnin jälkeen,
Euroopan parlamentti on onnistunut ilmaisemaan kantansa komission johtamista
neuvotteluista neuvoston direktiivien pohjalta. Teksti toimitettiin meillä hyväksyttäväksi,
ja päätin äänestää sen puolesta, koska se etupäässä käsittelee Etelä-Afrikan kehitystä. Sen
keskeisenä tarkoituksena on saada kumpikin osapuoli sitoutumaan sopimukseen ja
taistelemaan köyhyyden ongelman poistamiseksi lopullisesti, mikä merkitsee huomattavaa
panosta vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttamisessa. Tämä onnistuu kuitenkin
vain, jos Etelä-Afrikka onnistuu itse ryhtymään todellisiin toimiin laatimalla kunnollista
aseidenriisuntapolitiikkaa, sillä sen on ajateltu muodostavan todellisen perustan maan
kehityshankkeelle.

David Martin (S&D),    kirjallinen. – (EN) Pidän myönteisenä Euroopan unionin ja
Etelä-Afrikan välistä sopimusta, jossa esitetään uusia kehityssäännöksiä, erityisesti
köyhyyden torjuntaa, kehitysavun tuloksellisuutta ja vuosituhannen kehitystavoitteita
koskevia säännöksiä. Etelä-Afrikka on tärkeä kumppani sekä kauppa- että kehityssuhteissa.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    kirjallinen. – (FR) Tämä sopimus sijoittuu erityiseen
kontekstiin, jonka esittelijä tuntuu jättävän vaille huomiota. Euroopan komissio harjoittaa
ennennäkemättömän suurta painostusta eteläisen Afrikan maihin, erityisesti
Etelä-Afrikkaan, tehdäkseen haitallisia talouskumppanuussopimuksia. Euroopan unioni
viittaa talouskumppanuussopimusneuvotteluihin ja kaikkien kauppasopimusneuvottelujen
keskeyttämiseen, jotta edistyisi asiassaan – tämä antaa selvän kuvan kiristyksestä. Äänestän
mietintöä vastaan, sillä mietintö ei tuomitse Barroson komission laatimaa
sopimusluonnosta, vaan vahvistaa sen.

Nuno Melo (PPE),    kirjallinen. – (PT) Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä
Etelä-Afrikan tasavallan välinen kauppaa, kehitystä ja yhteistyötä koskeva alkuperäinen
sopimus tehtiin Pretoriassa 11. lokakuuta 1999 ja siitä tuli toistaiseksi voimassa oleva
sopimus 1. toukokuuta 2004. Sopimus sisältää lausekkeen, jonka mukaan sitä tarkistetaan
sopimuksen oltua voimassa viisi vuotta. Myös Lissabonin sopimuksen voimaantulo on
tehnyt uuden sopimuksen hyväksymisestä välttämätöntä, jotta Euroopan unioni voisi
harjoittaa kaikkia niitä oikeuksiaan ja velvoitteitaan, joita Euroopan yhteisö aiemmin
harjoitti.
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Kleinmondissa vuonna 2009 tehdyn tarkistetun sopimuksen myötä alkuperäiseen
sopimukseen sisällytettiin monia tärkeitä tarkistuksia, erityisesti seuraavia muutoksia
kehityksen alueelle: aseidenriisunta, demokratiaperiaatteet, ihmisoikeudet ja
oikeusvaltioperiaate, yhteistyö aseidenriisunta-asioissa ja joukkotuhoaseiden leviämisen
estämisessä.

Tästä syystä äänestin siten kuin äänestin.

Alexander Mirsky (S&D),    kirjallinen. – (EN) Äänestin tyhjää tässä asiassa seuraavista
syistä: (1) Etelä-Afrikan tasavallalla on valtaisat luonnonvarat ja se pystyy itse ratkaisemaan
ongelmansa; (2) Etelä-Afrikan korruptiotaso on niin korkea, että harmaan talouden osuus
sen markkinoista on yli 60 prosenttia; (3) on maita, jotka eivät itse pysty ratkaisemaan
ongelmiaan ja jotka tarvitsevat Euroopan unionin rahoitusapua huomattavasti enemmän
ja joiden tilanne on toivottomampi kuin Etelä-Afrikan; (4) Euroopan unioni voi avustaa
Etelä-Afrikan tasavaltaa antamalla sille neuvoja.

Alfredo Pallone (PPE),    kirjallinen. – (IT) Äänestin Euroopan unionin ja Etelä-Afrikan
tasavallan välisestä sopimuksesta esittelijä Jolyn laatiman tekstin puolesta, koska viime
vuosina syntyneen kansainvälisen tilanteen valossa meidän on tarkistettava Etelä-Afrikan
kanssa tehtyjä kauppa-, kehitys- ja yhteistyösopimuksia. Kauppasuhteiden kannalta
sopimukset hyödyttävät kummankin osapuolen teollisuudenaloja. Etelä-Afrikka on
esimerkiksi Italian tärkeä kaupallinen kumppani, niin yhteisrahoitushankkeissa kuin
kaupankin alalla. Näiden sopimusten tarkistamisen myötä tavoitteena on myös terrorismin
torjunnan koordinointi, osittain kansainvälisessä rikostuomioistuimessa tapahtuneen
voimaantulon myötä, ja keskustelun avaaminen yhteisistä arvoista ja eduista
maahanmuuton, energian, avaruusasioiden, liikenteen ja turvallisuuden alalla.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    kirjallinen. – (PT) Äänestin Euroopan unionin ja sen
jäsenvaltioiden ja Etelä-Afrikan tasavallan välisen kauppaa, kehitystä ja yhteistyötä koskevaa
sopimusta muuttavan sopimuksen tekemisen puolesta. Kauppaa, kehitystä ja yhteistyötä
koskevan sopimuksen voimaantulosta lähtien EU:n tavarakauppa Etelä-Afrikan kanssa on
lisääntynyt tasaisesti. Euroopan unioni on Etelä-Afrikan tärkein kauppakumppani; vuonna
2009 Etelä-Afrikan viennistä 34 prosenttia suuntautui Euroopan unioniin, ja tuonnista
35 prosenttia oli lähtöisin Euroopan unionista. Tuonnin ja viennin välinen tasapaino on
selvä, mutta olen huolissani Etelä-Afrikan tuotantomenetelmistä EU:hun vietävien tuotteiden
osalta: tuotteiden pitäisi olla samojen standardien mukaisia, joita vaaditaan eurooppalaisilta
saman teollisuudenalan valmistajilta. Nämä indikaattorit osoittavat, että vuonna 1999
tehdyn ensimmäisen sopimuksen tulokset voidaan jo nähdä. Esittelijän tavoin toivon, että
Euroopan unionin kehitysyhteistyötavoitteita noudatetaan. Tavoitteista tärkein on
köyhyyden vähentäminen ja lopulta sen poistaminen kokonaan.

Paulo Rangel (PPE),    kirjallinen. – (PT) Kannatin tätä suositusta, joka käsittelee kauppaa,
kehitystä ja yhteistyötä koskevan Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden ja Etelä-Afrikan
välisen sopimuksen tarkistamista. Kun Kleinmondissa 11. syyskuuta 2009 tehtyä
tarkistettua sopimusta verrataan Pretoriassa 11. lokakuuta 1999 tehtyyn sopimukseen,
tarkistetun sopimuksen tavoitteena on osapuolten välisen poliittisen vuoropuhelun
laajentaminen tärkeillä aloilla, kuten joukkotuhoaseiden ja terrorismin torjunnassa, ja
samalla tehostaa kehitysyhteistyötä, jossa erityinen painopiste on operaatioissa, joiden
avulla edistetään köyhyyden torjuntaa vuosituhannen kehitystavoitteiden mukaisesti. Tästä
syystä uskon, että mukaan liitetyt tarkistukset ovat tervetulleita.
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Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    kirjallinen. – (EN) Parlamentti antaa suostumuksensa
sopimuksen tekemiselle ja kehottaa kaikilta osin soveltamaan sopimuksen uusia,
kehitykseen liittyviä säännöksiä ja uusia yhteistyöjärjestelyjä sekä sopimuksen
täytäntöönpanon yhteydessä tiiviisti valvomaan sitä Euroopan unionin toiminnasta annetun
sopimuksen 208 artiklan valossa eli unionin kehitysyhteistyötavoitteiden mukaisesti, sillä
unionin on otettava nämä huomioon kaikissa niissä sen soveltamissa menettelytavoissa,
jotka todennäköisesti vaikuttavat kehitysmaihin, ja ensisijaisena tavoitteena on oltava
köyhyyden vähentäminen ja, pitkällä aikavälillä, sen hävittäminen.

Licia Ronzulli (PPE),    kirjallinen. – (IT) Äänestin tämän suosituksen puolesta, koska
kannatan kaikilta osin sen sisältöä, erityisesti halua vahvistaa kahdenvälistä yhteistyötä
Euroopan unionin ja Etelä-Afrikan tasavallan välillä. Koska kyseessä on ennen kaikkea
talous- ja kauppasopimus, tarkistettu teksti tukee Etelä-Afrikan tasavallan taloudellista ja
yhteiskunnallista muutosprosessia ja edistää alueellista yhteistyötä sekä tarjoaa uutta pontta
maan taloudelliselle yhdentymiselle globaaliin talouteen.

Osaksi institutionaalisten roolieni tuloksena katson, että poliittisen vuoropuhelun
vahvistaminen tämän maan kanssa on etusijalla, erityisesti kun on kyse Afrikan, Karibian
ja Tyynenmeren valtioita (AKT) koskevista asioista. Kannatan eritoten päätöstä suunnata
suuri osa vuosiksi 2007–2013 tarkoitetuista Euroopan unionin käytettävissä olevista
980 miljoonasta eurosta uusien työpaikkojen luomiseen sekä välttämättömän
infrastruktuurin rakentamisen rahoittamiseen Etelä-Afrikassa, jotta maa voisi tarjota
peruspalveluja terveyden ja turvallisuuden alalla. Näihin tavoitteisiin pyrkiminen
kansalaisyhteiskunnan todellisen osallistumisen avulla merkitsee sinnikästä etenemistä
vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttamisessa ja nälän ja köyhyyden kaikkien
muotojen poistamistavoitteiden nostamista kaikkien muiden tavoitteiden edelle.

Catherine Stihler (S&D),    kirjallinen . – (EN) Äänestin tämän sopimuksen puolesta, sillä
se parantaa Euroopan unionin ja Etelä-Afrikan kauppa- ja kehityssuhteita, jotka ovat
ensisijaisen tärkeitä Etelä-Afrikan alueelle ja myös meille.

Nuno Teixeira (PPE),    kirjallinen. – (PT) Vuosi 1999 merkitsi ensimmäisen kauppaa,
kehitystä ja yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemistä Euroopan yhteisön ja sen
jäsenvaltioiden sekä Etelä-Afrikan tasavallan välillä, ja sopimus tuli voimaan
1. toukokuuta 2004. Ensimmäinen sopimus oli luonteeltaan selvästi taloudellinen, sillä
se perustui kaupan vapauttamiseen, ja se jätti vain vähän tilaa kehitysyhteistyölle.
Sopimuksessa säädetty sopimuksen tarkistaminen saatiin päätökseen vuonna 2009, ja
siinä yhteydessä kehityspolitiikkaan sisällytettiin tärkeitä muutoksia. Näitä ovat erityisesti
yhteistyö asioissa, jotka liittyvät aseidenriisuntaan ja joukkotuhoaseiden leviämisen
estämiseen, oikeusvaltioperiaatteen, ihmisoikeuksien ja kehitysavun tuloksellisuuden
periaatteen sisällyttäminen sopimukseen, erityisesti köyhyyden torjuntaa koskevissa
asioissa, sekä vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttaminen.

Sopimukseen lisättiin seuraavia uusia aloja yhteistyön parantamiseksi: terrorismin ja
järjestäytyneen rikollisuuden torjunta, palkkasoturitoiminnan estäminen, pienaseiden ja
kevyiden aseiden tuotannon, kaupan ja keskittymisen torjunta sekä
maahanmuuttoyhteistyö. Suhtaudun myönteisesti tämän sopimuksen tekemiseen Euroopan
unionin strategisen kumppanin kanssa ja valtiosta riippumattomien toimijoiden
vakiinnuttamiseen yhteistyökumppaneiksi ja näin tehden niistä tukikelpoisia.

Angelika Werthmann (NI),    kirjallinen. – (DE) Kannatin Euroopan parlamentin suositusta,
jolla tarkistetaan kauppaa, kehitystä ja yhteistyötä koskevan sopimuksen säännöksiä

15-02-2011Euroopan Parlamentin keskustelutFI68



oikeuksien, vapauksien ja turvallisuuden alalla. Minusta on tärkeää omaksua
kehitysyhteistyössä tuloksiin perustuva lähestymistapa, mikäli haluamme edetä
vuosituhannen kehitystavoitteidemme saavuttamisessa. Työpaikkojen luomisen keskeisen
tavoitteen kanssa puututaan Etelä-Afrikan talouskehityksen keskeiseen ongelmaan. Maassa
on vuosien ajan vaadittu mallia pienten ja keskisuurten yritysten perustamiseksi. Euroopan
unioni, joka on Etelä-Afrikan tärkein kauppakumppani, voi tarjota arvokasta apua
taloudellisessa ja yhteiskunnallisessa muutosprosessissa.

Iva Zanicchi (PPE),    kirjallinen. – (IT) Äänestin Euroopan unionin ja Etelä-Afrikan
tasavallan välisen sopimuksen, joka on ollut voimassa vuodesta 2004, tarkistamisesta
esittelijä Jolyn laatiman mietinnön puolesta.

Mainitun tarkistuksen tavoitteena on sopia uusista mahdollisuuksista vapauttaa kauppaa
erityisaloilla ja samanaikaisesti mukauttaa sopimus muuttuneeseen kansainväliseen
kontekstiin. Minusta on olennaisen tärkeää painottaa, että tämä tarkistus luo pohjan
Euroopan unionin ja Etelä-Afrikan välisen vuoropuhelun parantamiselle ja syventämiselle
tärkeistä asioista, kuten maahanmuutosta, energialähteiden hyödyntämisestä ja
turvallisuudesta.

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

Luís Paulo Alves (S&D),    kirjallinen. – (PT) Koska komission ehdotuksen sisältämät neljä
ehdotusta antavat mahdollisuuden tukea Euroopan vapaakauppaliiton / Euroopan
talousalueen (ETA) ponnisteluja taloudellisten ja yhteiskunnallisten erojen kaventamiseksi
ETA:n sisällä, äänestin tämän mietinnön puolesta.

On syytä mainita EU:n, Islannin, Liechtensteinin ja Norjan välinen sopimus sekä EU:n ja
Norjan välinen sopimus. Kyse on kahdesta rahoitusjärjestelmästä, joiden määrärahat ovat
kaudella 2009–2014 yhteensä 1,8 miljardia euroa. Näin ollen ETA:n rahoitusjärjestelmän
määrärahat ovat kasvaneet 31 prosentilla ja Norjan rahoitusjärjestelmän määrärahat
22 prosentilla edelliseen kauteen verrattuna. Nämä määrärahat on suunnattu Islannille,
12:lle viimeisimmäksi unioniin liittyneelle jäsenvaltiolle sekä Portugalille, Espanjalle ja
Kreikalle. Tavoitteena on auttaa niiden eurooppalaisten talouksien elpymistä, joita kriisi
on eniten heikentänyt.

Diane Dodds (NI),    kirjallinen.  –  (EN) Äänestin tätä mietintöä vastaan, koska
kyseenalaistan myönnytykset, joita Islannille tehdään kalatuotteiden tuonnissa EU:n alueelle.
Islanti nimittäin pitää edelleen itsepintaisesti kiinni lähestymistavastaan makrillin hoitoon,
millä saattaa olla kielteisiä vaikutuksia pelagisia kalalajeja pyytäviin EU:n kalastajiin.
Vuonna 1994 tehdyn sopimuksen nojalla Islanti, Liechtenstein ja Norja voivat osallistua
EU:n yhtenäismarkkinoille, vaikka ne eivät ole EU:n jäsenvaltioita. Kyseisten maiden on
vastineeksi hyväksyttävä kaikki yhtenäismarkkinoita koskeva EU:n lainsäädäntö lukuun
ottamatta kahta säädöstä, jotka koskevat maataloutta ja kalastusta. Islanti saa tuoda EU:n
alueelle kalastustuotteita tullivapaasti.

Islanti on jättänyt julkeasti noudattamatta kansainvälisesti sovittuja makrillikannan
hoitotoimenpiteitä ja ilmoitti vuoden 2010 kokonaissaaliiksi 100 000 tonnia. Siksi on
vaikea niellä, että se saa edelleen tuoda vapaasti koko makrillisaaliinsa EU:n alueelle.
Islannille tehtävät kalastusalan myönnytykset eivät ehkä ole muuttuneet uudessa
sopimuksessa, mutta Islannin toiminta kalastuksen hoidon alalla on selvästi muuttunut.
Näin ollen kyseenalaistan tämän sopimuksen ratifioinnin.
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Diogo Feio (PPE),    kirjallinen. – (PT) Tämän mietinnön tarkoitus on tukea neljää Euroopan
unionin, Islannin, Liechtensteinin ja Norjan välistä sopimusta, joiden tavoitteena on
määrittää kyseisten maiden osuudet taloudellisten ja yhteiskunnallisten erojen
kaventamiseksi Euroopan talousalueella sekä vahvistaa niitä edelliseen kauteen verrattuna.
Tässä ehdotuksessa nostetaan asianomaisten valtioiden osuutta, eikä se sisällä merkittäviä
muutoksia kalastusta koskeviin myönnytyksiin. Tässä mielessä kaudella 2009–2014
jatketaan pääasiassa siitä, mistä kaudella 2004–2009 sovittiin. Yksimieliset äänestykset
sekä kansainvälisen kaupan valiokunnassa että kalatalousvaliokunnassa osoittavat, ettei
tämä ole kiistanalainen asia.

José Manuel Fernandes (PPE),    kirjallinen. – (PT) Komissio on antanut parlamentille
ehdotuksen neljästä sopimuksesta. Kaksi näistä sopimuksista koskee rahoitusjärjestelmiä
kaudella 2009–2014, ja niiden alaiset määrärahat ovat yhteensä 1,8 miljardia euroa.
Kyseessä on siis EU:n, Islannin, Liechtensteinin ja Norjan välinen sopimus, jossa lisätään
Euroopan talousalueen (ETA) rahoitusjärjestelmän määrärahoja 31 prosentilla, sekä EU:n
ja Norjan välinen sopimus, jossa lisätään Norjan rahoitusjärjestelmän määrärahoja
22 prosentilla. Kaksi muuta sopimusta koskevat Islannille ja Norjalle tehtäviä kalastusta
koskevia myönnytyksiä vuosina 2009–2014 sekä niiden uudistamista.

Islannin osalta myönnytykset pysyvät ennallaan. Norjan osalta myönnytyksiä on hieman
lisätty, joten sopimuksessa määrätään 30. huhtikuutta 2009 päättyneen väliaikaisen
sopimuksen uudistamisesta.

Äänestin ehdotuksen puolesta, sillä ETA:n määrärahat ovat myös 12 uusimman jäsenvaltion
sekä Portugalin, Espanjan ja Kreikan käytössä ja rahoitettavat alat kattavat ympäristöalan,
erityisesti ilmastonmuutoksen ja uusiutuvat energianlähteet, kansalaisyhteiskunnan sekä
kulttuuriperinnön suojelemisen.

João Ferreira (GUE/NGL),    kirjallinen. – (PT) Tämä tänään hyväksymämme sopimus
seuraa Euroopan talousalueesta (ETA) tehtyä sopimusta, joka tuli voimaan vuonna 1994
ja koskee Euroopan talousalueeseen ja Euroopan vapaakauppaliittoon kuuluvia maita.
Kyseiset maat päättivät tuolloin viisivuotisista määrärahoista taloudellisten ja
yhteiskunnallisten erojen kaventamiseksi Euroopan talousalueella. Tuemme luonnollisesti
tätä tavoitetta. Tällä viisivuotiskaudella (2009–2014) rahoitus on yli kaksinkertaistunut
edelliseen kauteen verrattuna.

Euroopan talousalueen määrärahoja voidaan myöntää 12 uusimmalle jäsenvaltiolle sekä
Kreikalle, Portugalille ja Espanjalle. Niitä voi käyttää useilla tärkeillä aloilla, esimerkiksi
ympäristönsuojeluun, inhimilliseen ja yhteiskunnalliseen kehityksen sekä kulttuuriperinnön
suojeluun. EU:n laajentumiset sekä monien unionin jäsenvaltioiden yhteiskunnallisen ja
taloudellisen tilanteen huononemisen, näin esimerkiksi Portugalissa, huomioon ottaen on
mielestämme tärkeää lisätä kyseisiä määrärahoja.

Pat the Cope Gallagher (ALDE),    kirjallinen.  –  (GA) Euroopan parlamentin suhteista
Sveitsiin ja Norjaan vastaavan sekä EU:n ja Islannin parlamentaarisessa sekavaliokunnassa
ja Euroopan talousalueen (ETA) parlamentaarisessa sekavaliokunnassa toimivan
valtuuskunnan puheenjohtajana olen tyytyväinen tähän mietintöön. Minä laadin
kalatalousvaliokunnan lausunnon tähän mietintöön.

Ian Hudghton (Verts/ALE),    kirjallinen . –  (EN) Äänestin Maria Eleni Koppan kalastusta
koskevasta rahoitusjärjestelmästä laatiman mietinnön puolesta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita,
että kaikki olisi kunnossa kalastuksen alalla EU:n ja Euroopan talousalueen välillä. Islannin
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kieltäytyminen makrillia koskevasta sopimuksesta EU:n ja Norjan kanssa on hyvin
valitettavaa, ja kehotankin kaikkia osapuolia palaamaan pikaisesti neuvottelupöytään.

Juozas Imbrasas (EFD),    kirjallinen. – (LT) Hyväksyin tämän asiakirjan, sillä Euroopan
talousaluetta (ETA) koskevan sopimuksen tultua voimaan vuonna 1994 ETA-/EFTA-maat
(Islanti, Liechtenstein ja Norja) ovat osallistuneet taloudellisten ja yhteiskunnallisten erojen
kaventamiseen Euroopan talousalueella. Viimeisin viisivuotinen rahoituskausi päättyi
vuonna 2009 (rahoitus oli yhteensä 1,467 miljardia euroa). Komission tämänhetkinen
ehdotus kattaa neljä sopimusta. Sopimusten alaiset määrärahat ovat yhteensä 1,8 miljardia
euroa. ETA:n rahoitusjärjestelmän määrärahoja on lisätty 31 prosenttia ja Norjan
rahoitusjärjestelmän määrärahoja 22 prosenttia verrattuna kauteen 2004–2009. Tämä
noudattaa neuvoston hyväksymiä neuvotteluohjeita, joissa kehotettiin "lisäämään rahoitusta
huomattavasti". ETA:n rahoitusta myönnetään 12 uusimmalle jäsenvaltiolle sekä Kreikalle,
Portugalille ja Espanjalle. Ensisijaisiin aloihin kuuluvat ympäristönsuojelu, ilmastonmuutos
ja uusiutuvat energialähteet, kansalaisyhteiskunta, inhimillinen ja sosiaalinen kehitys sekä
kulttuuriperinnön suojelu. Norjalle korvamerkittyä rahoitusta myönnetään jatkossa
12 uusimmalle jäsenvaltiolle. Ensisijaisiin aloihin kuuluvat hiilidioksidin talteenotto ja
varastointi, ympäristöä säästävät teolliset innovaatiot, tutkimus ja apurahat, inhimillinen
ja sosiaalinen kehitys, oikeus- ja sisäasiat sekä ihmisarvoisen työn ja
kolmikantavuoropuhelun edistäminen. Kahdessa pöytäkirjassa, jotka sisältävät joitakin
Islannille ja Norjalle tehtäviä ja kalastusta koskevia myönnytyksiä kaudella 2009–2014,
määrätään aikaisempien, vuosia 2004–2009 koskeneiden pöytäkirjojen uusimisesta.
Islannin osalta myönnytyksiin ei tehty muutoksia ja Norjan osalta myönnytyksiä lisättiin
vain hieman sillä perusteella, että Norja ottaa uudestaan käyttöön kalojen ja
kalastustuotteiden kauttakulkua koskevan järjestelyn.

Elisabeth Köstinger (PPE),    kirjallinen. – (DE) Tuen EU:n Islannin, Liechtensteinin ja
Norjan välistä sopimusta Euroopan talousalueen (ETA) rahoitusjärjestelmän jatkamisesta,
sillä meidän kaikkien pitäisi pyrkiä kaventamaan yhteiskunnallisia ja taloudellisia eroja
Euroopan talousalueella. Määrärahat ovat yhteensä 1,8 miljardia euroa, ja ne ovat kasvaneet
järjestelmästä riippuen joko 31 prosenttia tai 22 prosenttia edelliseen viisivuotiskauteen
verrattuna. Kalastusta koskevista myönnytyksistä sekä markkinoille pääsystä tehtyjen
pöytäkirjojen jatkaminen on tärkeä pitkän aikavälin säädös vesiviljelyn alalla.

Giovanni La Via (PPE),    kirjallinen. – (IT) Euroopan parlamentti hyväksyi tämänpäiväisessä
äänestyksessä komission ehdotuksen sopimuksesta, joka koskee yhtäältä Euroopan unionin,
Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan välisiä rahoitusjärjestelmiä
kaudella 2009–2014 ja toisaalta Euroopan unionin ja Norjan välistä sopimusta.
Sopimuksissa määrätään Euroopan talousalueen rahoitusjärjestelmän määrärahojen
lisäämisestä ilmastonmuutoksen, uusiutuvien energialähteiden, kansalaisyhteiskunnan,
inhimillisen ja yhteiskunnallisen kehityksen sekä kulttuuriperinnön suojelun alalla.
Käytännössä sopimuksissa määrätty kokonaisrahoitus on 1,8 miljardia euroa.
Viimeisimpänä unioniin liittyneet 12 jäsenvaltiota sekä Espanja, Kreikka ja Portugali voivat
hyödyntää kyseistä rahoitusta. Näin ollen äänestin mietinnön puolesta, sillä meidän pitää
mielestäni tukea taloudellista yhteistyötä emmekä saa koskaan unohtaa, että jäsenvaltioiden
hyvinvointi edistää osaltaan koko Euroopan taloutta ja sitä kautta myös unionin
500 miljoonan kansalaisen elämän laatua.

David Martin (S&D),    kirjallinen.  –  (EN) Äänestin tämän ehdotuksen puolesta, koska
sen avulla voidaan lisätä ETA- ja EFTA-maiden osallistumista taloudellisten ja
yhteiskunnallisten erojen kaventamiseen Euroopan talousalueella. Lisäksi kalastusta
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koskevat myönnytykset pysyvät ennallaan Islannin osalta ja Norjan osalta myönnytyksiä
on lisätty vain hieman.

Nuno Melo (PPE),    kirjallinen. – (PT) Näissä sopimuksissa määrätään kaikkiaan
1,8 miljardin euron rahoituksesta, mikä tarkoittaa 31 prosentin kasvua Euroopan
talousalueen (ETA) rahoitusjärjestelmän osalta sekä 22 prosentin kasvua Norjan
rahoitusjärjestelmän osalta. On syytä tuoda esiin, että ETA:n rahoitus pitäisi kohdentaa
ensisijaisesti ympäristönsuojelun, uusiutuvien energialähteiden, kansalaisyhteiskunnan,
inhimillisen ja yhteiskunnallisen kehityksen sekä kulttuuriperinnön suojelun tukemiseen.
Norjan rahoituksen ensisijaisiin kohdealoihin kuuluvat hiilidioksidin talteenotto ja
varastointi, ympäristöä säästävät teolliset innovaatiot, tutkimus ja apurahat, inhimillinen
ja sosiaalinen kehitys, oikeus- ja sisäasiat sekä ihmisarvoisen työn ja
kolmikantavuoropuhelun edistäminen.

Kahdessa pöytäkirjassa, jotka sisältävät joitakin Islannille ja Norjalle tehtäviä ja kalastusta
koskevia myönnytyksiä kaudella 2009–2014, määrätään aikaisempien, vuosia 2004–2009
koskeneiden pöytäkirjojen uusimisesta. Islannin osalta myönnytyksiin ei tehty muutoksia
ja Norjan osalta myönnytyksiä lisättiin vain hieman sillä perusteella, että Norja ottaa
uudelleen käyttöön kalojen ja kalastustuotteiden kauttakulkua koskevan järjestelyn.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    kirjallinen. – (PT) Tässä mietinnössä näytetään vihreää
valoa Euroopan talousaluetta (ETA) koskevien sopimusten uusimiselle. Siitä lähtien, kun
ETA-sopimus tuli voimaan vuonna 1994, Euroopan talousalueeseen / Euroopan
vapaakauppaliittoon kuuluvat maat – tällä hetkellä Islanti, Liechtenstein ja Norja – ovat
osallistuneet taloudellisten ja yhteiskunnallisten erojen kaventamiseen Euroopan
talousalueella. Osallistumisesta on aina sovittu viisivuotiskaudeksi kerrallaan, ja nyt on
tarkoitus uusia kautta 2009–2014 koskevat sopimukset. Noita sopimuksia koskevien
neuvottelujen rinnalla, mutta kuitenkin niistä erillään, Islannin ja Norjan kanssa
käynnistettiin myös neuvottelut kahdesta kalastusta koskevasta kahdenvälisestä
pöytäkirjasta. Neuvottelut saatiin päätökseen 18. joulukuuta 2009. Edellä mainittujen
neuvottelujen tuloksista on syytä tuoda esiin erityisesti rahoitusjärjestelmien määrärahojen
merkittävä kasvu, vaikkakaan Islannin kanta ei muuttunut maata koettelevan pahan kriisin
vuoksi. Tiettyjä Islannille ja Norjalle tehtäviä myönnytyksiä kaudella 2009–2014 koskevien
sopimusten osalta allekirjoitan kalatalousvaliokunnan puoltavan lausunnon. Siinä tuodaan
esiin Norjalle tehtävien myönnytysten hienoinen lisääminen sillä perusteella, että Norja
uusii 30. huhtikuuta 2009 päättyneen kalojen ja kalastustuotteiden kauttakulkua koskevan
sopimuksen. Näistä syistä äänestin tämän mietinnön puolesta.

Paulo Rangel (PPE),    kirjallinen. – (PT) Siitä lähtien, kun Euroopan talousalueesta (ETA)
tehty sopimus tuli voimaan vuonna 1994, Euroopan talousalueeseen / Euroopan
vapaakauppaliittoon kuuluvat maat – tällä hetkellä Islanti, Liechtenstein ja Norja – ovat
osallistuneet taloudellisten ja yhteiskunnallisten erojen kaventamiseen Euroopan
talousalueella. Kyseisten maiden osallisuudesta on aina sovittu viisivuotiskaudeksi kerrallaan,
ja nyt keskustellaan kauden 2009–2014 rahoitusjärjestelmistä tehdyistä sopimuksista sekä
kahden Islannille ja Norjalle tehtäviä kalastusalan myönnytyksiä koskevan kahdenvälisen
pöytäkirjan uusimisesta. Pöytäkirjoihin ei ole tehty merkittäviä muutoksia edelliseen
kauteen verrattuna, eli Islannin osalta myönnytykset pysyvät ennallaan ja Norjan osalta
niitä lisätään vain hieman. Rahoitusjärjestelmiä koskevissa sopimuksissa lisätään
huomattavasti ETA-/EFTA-maiden osallisuutta kaudella 2004–2009. Kaikkiaan määrärahat
ovat 1,8 miljardia euroa, ja rahoitusta voidaan myöntää 12 uusimmalle jäsenvaltiolle sekä
Kreikalle, Portugalille ja Espanjalle ensisijaisille kohdealoille, joihin kuuluvat
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ympäristönsuojelu, ilmastonmuutos, uusiutuvat energialähteet, inhimillinen ja
yhteiskunnallinen kehitys sekä kulttuuriperinnön suojelu. Näin ollen äänestin puolesta.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    kirjallinen.  –  (EN) Tämä ehdotus mahdollistaa
seuraavat asiat: ETA- ja EFTA-maiden osallistumisen vahvistaminen taloudellisten ja
yhteiskunnallisten erojen vähentämiseksi Euroopan talousalueella sekä rahoitusjärjestelmän
määrärahojen merkittävä lisääminen, vaikka Islannille tehtävät myönnytykset pysyvät
ennallaan ja Norjalle tehtäviä myönnytyksiä lisätään vain hieman. Näin ollen ehdotin, että
kalatalousvaliokunta puoltaa lausunnossaan komission ehdotusta KOM(2010)0234.

Licia Ronzulli (PPE),    kirjallinen. – (IT) Tuin tätä suositusta, koska sen avulla voidaan
vahvistaa Euroopan vapaakauppaliittoon (EFTA) kuuluvien maiden osallistumista
taloudellisten ja yhteiskunnallisten erojen vähentämiseen Euroopan talousalueella (ETA).
Islannille tehtävät kalastusta koskevat myönnytykset pysyvät ennallaan, kun taas Norjalle
tehtäviä myönnytyksiä on lisätty hieman.

EU:n, Islannin, Liechtensteinin ja Norjan sekä EU:n ja Norjan väliset kaksi sopimusta
rahoitusjärjestelmistä kaudeksi 2009–2014 sisältävät yhteensä 1,8 miljardin euron
rahoituksen, mikä on tuntuvasti enemmän kuin kaudella 2004–2009. Nyt meidän on
työskenneltävä ratkaistaksemme erimielisyydet, joita EU:lla, Islannilla ja Norjalla on yhä
merenelävien hoidossa, esimerkiksi valaanpyynnin alalla.

Catherine Stihler (S&D),    kirjallinen.  –  (EN) Äänestin tämän sopimuksen puolesta,
koska se vahvistaa ETA-/EFTA-maiden osallistumista yhteiskunnallisten ja taloudellisten
erojen poistamiseen Euroopan talousalueelta.

Thomas Ulmer (PPE),    kirjallinen. – (DE) Äänestin tämän sopimuksen puolesta, koska
se on yksi loogisista toimenpiteistä, joilla pyritään yhdenmukaistamaan Euroopan
vapaakauppaliiton jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä. Valtuuskunnan varapuheenjohtajana
olen hyvin tyytyväinen siihen, että jatkamme kohti etuoikeutettua kumppanuutta.

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

Luís Paulo Alves (S&D),    kirjallinen. – (PT) Äänestin tämän suosituksen puolesta, koska
tämän horisontaalisen sopimuksen ansiosta voidaan poistaa kansalliset rajoitukset, jotka
koskevat nykyisiä unionin jäsenvaltioiden ja Brasilian kahdenvälisiä sopimuksia. Tämä
hyödyttää ilmailuteollisuutta kaikkialla Euroopassa. Lisäksi kyseinen sopimus palauttaa
vakaan oikeusperustan EU:n ja Brasilian suhteille ilmailun alalla. Kyse on merkittävästä
toimenpiteestä EU:n ja Brasilian suhteiden lujittamisessa kyseisellä alalla. Uskon, että
sopimus hyödyttää jatkossa kuluttajia halvempien hintojen muodossa jopa 460 miljoonalla
eurolla, edistää työllisyyttä sekä luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia EU:n lentoyhtiöille.

Sophie Auconie (PPE),    kirjallinen. – (FR) Euroopan unionilla on yksinomainen toimivalta
tietyillä ulkoisen ilmailupolitiikan alalla. Oikeudellisesta näkökulmasta oli näin ollen
tarpeen korvata Euroopan unionin neuvottelemilla ja solmimilla sopimuksilla ne
kymmenkunta kahdenvälistä sopimusta, joita jäsenvaltiot ovat tehneet Brasilian
liittotasavallan kanssa. Euroopan unionin neuvoston annettua hyväksyntänsä vuonna 2003
Euroopan komissio neuvotteli sopimuksen, jolle olen tänään päättänyt antaa tukeni.
Sopimus helpottaa neuvotteluita "Brasilian kanssa kattavasta lentoliikennesopimuksesta,
jonka perustan muodostaisivat markkinoiden asteittainen vapauttaminen sekä sääntelyä
koskeva yhteistyö ja lähentyminen". Tulevan sopimuksen ansiosta matkustajapalvelut
paranevat ja eurooppalaisten lentoyhtiöiden asema vahvistuu.
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Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    kirjallinen. – (RO) Mielestäni sopimus, joka koskee
Euroopan unionin ja Brasilian suhteita ilmailun alalla, muodostaa kestävän oikeusperustan
ja on merkittävä ensiaskel EU:n ja Brasilian suhteiden lujittamisessa ilmailun alalla.
Mielestäni tämän sopimuksen ansiosta osapuolet voivat entisestään tiivistää ilmailualan
yhteistyötä sekä käynnistää neuvottelut kattavasta kahdenvälisestä
lentoliikennesopimuksesta.

Edite Estrela (S&D),    kirjallinen. – (PT) Äänestin tämän suosituksen puolesta, koska se
on merkittävä toimenpide EU:n ja Brasilian suhteiden lujittamisessa ilmailun alalla. Lisäksi
se antaa osapuolille mahdollisuuden aloittaa neuvottelut kattavasta
lentoliikennesopimuksesta.

Diogo Feio (PPE),    kirjallinen. – (PT) Tänään hyväksymämme sopimus on merkittävä
toimenpide EU:n ja Brasilian suhteiden lujittamisessa ilmailun alalla. Sopimuksen odotetaan
hyödyttävän kuluttajia halvempien hintojen muodossa jopa 460 miljoonalla eurolla. Sen
odotetaan myös edistävän työllisyyttä, luovan uusia liiketoimintamahdollisuuksia EU:n
lentoyhtiöille sekä hyödyttävän EU:n ja Brasilian välillä matkustavia ihmisiä. Ottaen
huomioon Portugalin ja Brasilian erityiset yhdyssiteet olen tyytyväinen tämän sopimuksen
hyväksymiseen. Sopimus tuo uudella tavalla Eurooppaa ja Brasiliaa lähemmäs toisiaan,
mikä voi tuottaa taloudellisia, sosiaalisia sekä kulttuurisia etuja.

José Manuel Fernandes (PPE),    kirjallinen. – (PT) Lissabonin sopimus tuli voimaan
1. joulukuuta 2009. Se muutti merkittävästi EU:n eri toimielinten, erityisesti Euroopan
parlamentin, toimivaltuuksia. Uudessa järjestelmässä parlamentti osallistuu päätöksiin
sellaisissa asioissa, jotka eivät aiemmin kuuluneet sen toimivaltaan. Tämä koskee esimerkiksi
EU:n ja Brasilian liittotasavallan solmimaa kansainvälistä sopimusta lentoliikennepalveluista.

Kyseinen sopimus allekirjoitettiin 14. heinäkuuta 2010. Tarkoituksena on korvata yhdellä
EU:n ja Brasilian liittotasavallan kahdenvälisellä sopimuksella määräykset, jotka aiemmin
sisältyivät 12 jäsenvaltion ja Brasilian tekemiin kahdenvälisiin sopimuksiin. Tuen tätä
sopimusta, koska se on merkittävä toimenpide EU:n ja Brasilian suhteiden lujittamisessa
ilmailun alalla.

João Ferreira (GUE/NGL),    kirjallinen. – (PT) Kuten edellisissä alaa koskevissa
sopimuksissa, joita Euroopan parlamentti on viime aikoina hyväksynyt, tämänkin
ehdotuksen soveltamisala ja mahdolliset seuraukset aiheuttavat huolta ottaen huomioon
siviili-ilmailun erityistilanteen. Tämä ongelma vaikuttaa selvästi lentoliikenneyhtiöihin,
vaikka kyseessä on lukuisista syistä strateginen ala kansallisten etujen turvaamisessa.
Brasilian kohdalla huolet ovat erityisen suuria. Ehdotuksen taka-ajatus on selvä, eikä esittelijä
yritä mitenkään peitellä sitä: tavoitteena on avata markkinat, jotta voitaisiin luoda "uusia
liiketoimintamahdollisuuksia EU:n lentoyhtiöille".

Tiedämme, että niin kutsuttujen tasapuolisten toimintaedellytysten luominen
eurooppalaisille yhtiöille vauhdittaa entisestään käynnissä olevaa alan monopolistista
keskittymistä. Lisäksi se heikentää huomattavasti jäsenvaltioiden mahdollisuuksia puolustaa
lippulaivalentoyhtiöitään ja niiden oikeutettuja etuja monilla eri tasoilla. "Vapaata kilpailua",
josta puhutaan joka paikassa ja joka nähdään pyhänä asiana, puolustetaan hinnalla millä
hyvänsä. Se on jälleen kerran tämänkin aloitteen tukipilarina. Tulokset tällä alalla eivät
eroa merkittävästi muilla aloilla saaduista tuloksista: tällaisissa tapauksissa päädytään aina
siihen, että toiminta keskittyy monopolien käsiin.
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Carlo Fidanza (PPE),    kirjallinen. – (IT) Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit)
ryhmän italialaisten kollegoiden kanssa päätimme tänään äänestää tyhjää asiassa, joka
koskee Euroopan unionin ja Brasilian suhteita tietyillä lentoliikennepalvelujen aloilla. Tämä
johtui Cesare Battistia koskevan mietinnön sisällöstä. Mielestäni olisi ollut parempi lykätä
äänestystä siihen asti, että Brasilian liittotuomioistuin tekee uuden päätöksen kyseisen
rikollisen, Cesare Battistin, luovuttamisesta.

Asia ei ole kiireellinen, joten sen siirtäminen seuraavalle istuntojaksolle tai huhtikuun
istuntojaksolle ei varmasti olisi aiheuttanut ongelmia – etenkin kun ajattelemme sitä tuskaa,
jota tämän massamurhaajan uhrien perheet joutuvat kärsimään. Nuo perheet ovat
odottaneet 31 vuotta, että oikeus toteutuisi ja Cesare Battisti joutuisi kärsimään Italian
oikeuslaitoksen hänelle antaman vankeusrangaistuksen omassa maassamme.

Juozas Imbrasas (EFD),    kirjallinen. – (LT) Tuin tätä mietintöä, koska EU:lla on
yksinomainen toimivalta lukuisilla ulkoisen ilmailupolitiikan aloilla, jotka ovat ennen
kuuluneet jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden kahdenvälisten lentoliikennesopimusten
soveltamisalaan. Tämän vuoksi neuvosto valtuutti 5. kesäkuuta 2003 komission aloittamaan
neuvottelut kolmansien maiden kanssa voimassa olevien kahdenvälisten sopimusten
tiettyjen määräysten korvaamisesta EU:n kanssa tehtävillä sopimuksilla. Sopimus
allekirjoitettiin 14. heinäkuuta 2010. Se kattaa esimerkiksi turvallisuusnäkökohdat,
lentopolttoaineen verotuskysymykset, kilpailusäännöt ja niin edelleen. Sopimuksen
solmiminen on ollut merkittävä ensiaskel EU:n ja Brasilian suhteiden lujittamisessa ilmailun
alalla. Sen ansiosta Brasilia ja EU ovat myös voineet tiivistää entisestään ilmailualan
yhteistyötä sekä valmistella neuvotteluja kattavasta lentoliikennesopimuksesta. Kyseisen
sopimuksen perustan muodostavat markkinoiden asteittainen vapautuminen sekä sääntelyä
koskeva yhteistyö ja lähentyminen. Kyseisen sopimuksen odotetaan tuottavan jopa
460 miljoonaa euroa kuluttajaylijäämää (alhaisemmista hinnoista koituva hyöty).
Sopimuksella on myönteisiä työllisyysvaikutuksia, ja sen odotetaan tarjoavan merkittäviä
uusia liiketoimintamahdollisuuksia EU:n lentoyhtiöille sekä hyödyttävän matkustajia.

David Martin (S&D),    kirjallinen.  –  (EN) Äänestin tämän horisontaalisen sopimuksen
puolesta. Sopimus ei ole itsessään tärkeä, mutta se on merkittävä ensiaskel EU:n ja Brasilian
ilmailualan suhteiden lujittamisessa. Sen ansiosta Brasilia ja EU voivat entisestään tiivistää
ilmailualan yhteistyötä sekä valmistella neuvotteluja kattavasta lentoliikennesopimuksesta.
Kattavan lentoliikennesopimuksen pitäisi perustua markkinoiden asteittaiselle
vapauttamiselle sekä sääntelyä koskevalle yhteistyölle ja lähentymiselle. EU hyötyisi siten,
että sen käytettävissä olisi useampia lentoreittejä ja kuluttajahinnat laskisivat.

Erminia Mazzoni (PPE),    kirjallinen. – (IT) Syy siihen, että äänestin tyhjää Euroopan
unionin ja Brasilian liittotasavallan välisestä lentoliikennesopimuksesta, on kanta, joka ei
oikeastaan liity tähän asiaan.

En hyväksy Brasilian hallituksen toimintaa Cesare Battistin tapauksessa. Hänet olisi pitänyt
luovuttaa – luovuttamista koskevat menettelyt määrätään kahdenvälisessä sopimuksessa.
Oikeusviranomaisten antama tulkinta rikkoo annettuja sitoumuksia. Tuomion – joka
Cesare Battistin pitäisi kärsiä Italiassa – antoi tavallinen tuomari, joka sovelsi tavallisia
lakeja yleiseen rikokseen: massamurhaan. On vaikea tukea kansainvälisiä suhteita,
esimerkiksi Euroopan parlamentin hyväksymissä mietinnöissä määriteltyjä suhteita,
sellaisen maan kanssa, joka ei noudata sopimuksia ja joka on ottanut jyrkän kannan elämän
suojaamista koskevaan perusoikeuteen.
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Nuno Melo (PPE),    kirjallinen. – (PT) EU on aina puolustanut vapaata kilpailua. Näin ollen
on täysin perusteltua, että komissiolle annettiin 15. lokakuuta 2010 valtuudet neuvotella
Brasilian kanssa kattavasta lentoliikennesopimuksesta, jonka perustan muodostavat
markkinoiden asteittainen vapauttaminen sekä sääntelyä koskeva yhteistyö ja lähentyminen.
Tämän sopimuksen ansiosta kaikilla EU:n lentoyhtiöillä on tasavertaiset mahdollisuudet
avata lentoreittejä Brasiliaan. Sopimus myös korvaa määräykset tai täydentää määräyksiä,
jotka sisältyvät nykyään 14:ään jäsenvaltioiden ja Brasilian tekemään kahdenväliseen
lentoliikennesopimukseen.

Tämä on merkittävä ensiaskel EU:n ja Brasilian suhteiden lujittamisessa ilmailualalla. Sen
ansiosta osapuolet ovat voineet entisestään tiivistää yhteistyötä tällä alalla sekä valmistella
neuvotteluja Brasilian ja EU:n välisestä kattavasta lentoliikennesopimuksesta. Kaikki
kuluttajat hyötyvät uudesta sopimuksesta, jonka ansiosta Brasiliaan suuntautuvien lentojen
hinnat laskevat.

Alfredo Pallone (PPE),    kirjallinen. – (IT) Äänestin tyhjää Monica Luisa Macovein laatimasta
suosituksesta sekä kahdesta muusta mietinnöstä. Syynä on tapa, jolla Brasilian viranomaiset
ovat toimineet Cesare Battistin tapauksessa. Kieltäytyminen luovuttamasta terroristia –
jota Brasilia ei tunnusta sellaiseksi – on otettava huomioon. Tästä syystä minä sekä muut
Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ryhmän Italian valtuuskunnan jäsenet
päätimme äänestää tyhjää päätösesityksestä, joka koskee Euroopan unionin ja Brasilian
välistä sopimusta lyhytaikaisista viisumeista ja matkailusta, sekä mietinnöstä, joka koskee
EU:n ja Brasilian välisten lentoliikennesopimusten parantamista. Toimemme eivät tietenkään
tarkoita, että vastustaisimme mietintöjen sisältöä; kyse on poliittisesta viestistä, jonka
avulla halusimme jälleen kerran tuoda julki pettymyksemme tapaan, jolla Brasilian
viranomaiset ovat toimineet Cesare Battistin tapauksessa.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    kirjallinen. – (PT) Äänestämällä tämän mietinnön
puolesta Euroopan parlamentti antaa tarvittavan tukensa EU:n ja Brasilian solmimalle
kansainväliselle sopimukselle. Kyse on horisontaalisesta sopimuksesta Brasilian kanssa, ja
se muodostaa vakaan oikeusperustan EU:n ja Brasilian suhteille ilmailun alalla. Tämä on
merkittävä ensiaskel EU:n ja Brasilian suhteiden lujittamisessa ilmailualalla. Sen ansiosta
osapuolet ovat voineet entisestään tiivistää yhteistyötä tällä alalla sekä valmistella
neuvotteluja Brasilian ja EU:n välisestä kattavasta lentoliikennesopimuksesta. Sopimuksen
uskotaan tuottavan kuluttajille jopa 460 miljoonan euron hyödyt hintojen laskemisen
seurauksena. Sopimus vaikuttaa myönteisesti myös työllisyyteen, ja sen toivotaan lisäksi
luovan uusia liiketoimintamahdollisuuksia EU:n lentoyhtiöille, mikä hyödyttäisi EU:n ja
Brasilian välillä matkustavia. Nämä seikat huomioon ottaen tuen esittelijän ehdotusta,
jonka mukaan parlamentin pitäisi hyväksyä tämä mietintö sekä pyytää neuvostoa
saattamaan menettelynsä päätökseen turhia viivyttelemättä.

Paulo Rangel (PPE),    kirjallinen. – (PT) Ottaen huomioon Portugalin ja Brasilian väliset
tärkeät yhdyssiteet olen luonnollisesti tyytyväinen, että tämä mietintö hyväksyttiin. Se
korvaa tietyt määräykset, jotka sisältyivät 12:een jäsenvaltioiden ja Brasilian liittotasavallan
tekemään kahdenväliseen lentoliikennesopimukseen. Sopimus muodostaa perustan EU:n
ja Brasilian suhteiden lujittamiselle ilmailun alalla. Sen odotetaan myös hyödyttävän
merkittävällä tavalla kuluttajia, jotka voivat säästää jopa 460 miljoonaa euroa alhaisempien
hintojen ansiosta, sekä luovan uusia liiketoimintamahdollisuuksia EU:n lentoyhtiöille.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    kirjallinen.  –  (EN) Brasilian kanssa solmittu
horisontaalinen sopimus palauttaa vakaan oikeusperustan EU:n ja Brasilian suhteille
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ilmailualalla. Kyse on merkittävästä ensiaskeleesta EU:n ja Brasilian suhteiden lujittamisessa
ilmailun alalla. Sen ansiosta Brasilia ja EU voivat entisestään tiivistää ilmailualan yhteistyötä
sekä valmistella neuvotteluja Brasilian ja EU:n välisestä kattavasta
lentoliikennesopimuksesta. Euroopan komission pyynnöstä EU:n liikenneministereiden
neuvosto antoi 15. lokakuuta 2010 Euroopan komissiolle valtuudet neuvotella Brasilian
kanssa kattavasta lentoliikennesopimuksesta, jonka perustan muodostaisivat markkinoiden
asteittainen vapauttaminen sekä sääntelyä koskeva yhteistyö ja lähentyminen.

Kyseisen sopimuksen odotetaan voivan tuottaa jopa 460 miljoonaa euroa kuluttajaylijäämää
(alhaisemmista hinnoista koituva hyöty). Sopimuksella on myönteisiä työllisyysvaikutuksia,
ja sen odotetaan tarjoavan merkittäviä uusia liiketoimintamahdollisuuksia EU:n
lentoyhtiöille sekä hyödyttävän matkustajia.

Catherine Stihler (S&D),    kirjallinen.  –  (EN) Tuin tätä sopimusta, joka edistää EU:n ja
Brasilian yhteistyötä siviili-ilmailun alalla. EU:n ilmailuteollisuus hyötyy, kun jäsenvaltioiden
ja Brasilian väliset kansalliset rajoitukset poistetaan.

Nuno Teixeira (PPE),    kirjallinen. – (PT) Euroopan unionin ja Brasilian suhteilla on erittäin
suuri merkitys unionin ulkosuhteiden nykykontekstissa. Mielestäni tämä sopimus on
ensiaskel kohti uutta EU:n siviili-ilmailupolitiikkaa suhteessa Brasiliaan. Se luo myös yleisen
kehyksen suhteiden kehittämiselle kyseisellä alalla. Sopimusta kutsutaan horisontaaliseksi,
koska se muodostaa vakaan oikeusperustan lukuisille siviili-ilmailun osa-alueille kyseisten
kahden osapuolen välillä. Se korvaa aiemmat kahdenväliset sopimukset määräyksillä, joita
sovelletaan yleisesti ja yhdenmukaisesti kaikkialla EU:ssa.

Suositusluonnoksessa, jossa itse toimin varjoesittelijänä, pannaan tyytyväisenä merkille
sopimuksen ehdot. Ne koskevat tärkeitä aiheita, kuten turvallisuutta, yleisen polttoaineveron
käyttöönottoa kaikkialla EU:n alueella sekä vaatimusta noudattaa EU:n kilpailusäännöksiä.

Uskon tämän sopimuksen tuovan mukanaan uudenlaista taloudellista hyötyä niin
kuluttajille kuin lentoyhtiöille sekä vahvistavan yhteistyösuhteita näiden transatlanttisten
kumppanien väillä, mikä on EU:n etu. Edellä mainituista syistä äänestin asiakirjan puolesta.

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

Luís Paulo Alves (S&D),    kirjallinen. – (PT) Ottaen huomioon esityksen neuvoston
päätökseksi (07853/2010), luonnoksen vuosiksi 2007–2013 perustetun ulkorajarahaston
täydentäviä sääntöjä koskevan Euroopan yhteisön ja Islannin tasavallan, Norjan
kuningaskunnan, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan väliseksi
sopimukseksi sekä neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen
mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön, oikeusperustan ja
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden suosituksen tuen tämän sopimuksen
solmimista.

Carlos Coelho (PPE),    kirjallinen. – (PT) Tuen Euroopan yhteisön sekä Norjan, Sveitsin
ja Liechtensteinin sopimusta vuosiksi 2007–2013 perustetun ulkorajarahaston
täydentävistä säännöistä. Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja
kehittämiseen osallistuvien maiden pitäisi osallistua myös ulkorajarahastoon kyseisen
rahaston perustamisesta tehdyn päätöksen mukaisesti. Sopimuksen pitäisi näin ollen
edistää tiettyjen standardien soveltamista mukana olevien maiden alueella, jotta komissio
voisi ottaa päävastuun rahaston talousarvion toteuttamisesta kyseisissä maissa.
Sopimuksessa on huomioitu varainhoitoa ja rahaston valvontaa koskevat näkökohdat. Se
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sisältää myös määräyksiä osuuksista, joita asianomaiset maat maksavat rahaston
talousarvioon.

Haluaisin myös painottaa Liechtensteinin päätöstä jäädä rahaston ulkopuolelle yhteisellä
julistuksella. Päätös ei kuitenkaan muuta Liechtensteinin velvollisuutta osallistua rahaston
rahoittamiseen, koska rahasto perustettiin, jotta sen avulla voitaisiin jakaa taakka sekä
tukea rahallisesti Schengenin säännöstön täytäntöönpanoa ulkorajojen ja viisumipolitiikan
alalla.

Diogo Feio (PPE),    kirjallinen. – (PT) Ehdotus koskee Euroopan yhteisön sekä Islannin
tasavallan, Norjan kuningaskunnan, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan
välisen sopimuksen tekemistä EU:n puolesta. Yleisesti ottaen sopimus koskee mainittujen
maiden osallistumista ulkorajarahastoon, koska ne ovat mukana Schengenin säännöstön
täytäntöönpanossa, soveltamisessa ja kehittämisessä. Myöhemmin on tarkoitus tehdä
myös jatkosopimuksia, jotka sisältäisivät tarvittavat määräykset osallistumisen
toteuttamisesta. Esimerkkinä mainittakoon määräykset, joilla varmistetaan EU:n
taloudellisten etujen suojaaminen tai tilintarkastustuomioistuimen valtuuttaminen
valvomaan koko menettelyä. Neuvosto hyväksyy vielä sopimuksen lopullisesti, nyt kun
parlamentti on äänestynyt sen puolesta.

José Manuel Fernandes (PPE),    kirjallinen. – (PT) Tämä suositus koskee esitystä neuvoston
päätökseksi vuosiksi 2007–2013 perustetun ulkorajarahaston täydentäviä sääntöjä
koskevasta Euroopan yhteisön ja Islannin tasavallan, Norjan kuningaskunnan, Sveitsin
valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välisestä sopimuksesta.

Ottaen huomioon, että sopimus tukee tavoitteita, jotka johtivat henkilöiden ja tavaroiden
vapaata liikkuvuutta koskevan Schengenin sopimuksen allekirjoittamiseen, ottaen
huomioon EU:n ja edellä mainittujen maiden väliset aiemmat sopimukset Schengenin
sopimuksessa määrätyistä tavoitteista sekä ottaen huomioon, että EU on perustanut
vuosiksi 2007–2013 ulkorajarahaston osana yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen
hallintaa koskevaa yleisohjelmaa, olen tyytyväinen tämän sopimuksen allekirjoittamiseen.
Näin voidaan osaltaan vahvistaa yhteenkuuluvuutta Euroopassa.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    kirjallinen. – (PT) Tämä mietintö seuraa Euroopan yhteisön
sekä Islannin tasavallan, Norjan kuningaskunnan, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin
ruhtinaskunnan välistä sopimusta vuosiksi 2007–2013 perustetun ulkorajarahaston
täydentävistä säännöistä.

Se on sidoksissa sellaisiin jo voimassa oleviin sopimuksiin tai sopimuksiin, joiden
täytäntöönpano on vielä kesken, jotka koskevat henkilöiden liikkumista ja vapauksia
mainittujen maiden ja EU:n jäsenvaltioiden välillä.

EU haluaa tukea ulkorajojen valvontaa erityisesti maahanmuuton alalla. Näin ollen se
haluaa sopia tietyin ehdoin tuesta, jota unioni myöntää vuosiksi 2007–2013 perustetusta
ulkorajarahastosta. Meillä on aihetta kritisoida EU:n ja komission toimien tavoitteita tällä
alalla, sillä emme voi sivuuttaa palautusdirektiiviä, jota emme voi mitenkään hyväksyä.

Pat the Cope Gallagher (ALDE),    kirjallinen. – (GA) Euroopan parlamentin suhteista
Sveitsiin ja Norjaan vastaavan sekä EU:n ja Islannin parlamentaarisessa sekavaliokunnassa
ja Euroopan talousalueen (ETA) parlamentaarisessa sekavaliokunnassa toimivan
valtuuskunnan puheenjohtajana olen tyytyväinen tähän mietintöön.
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David Martin (S&D),    kirjallinen.  –  (EN) Äänestin tämän sopimuksen puolesta. Sen
ansiosta Schengenin säännöstön täytäntöönpanossa, soveltamisessa ja kehityksessä mukana
olevat maat voivat osallistua vuosiksi 2007–2013 perustettuun ulkorajarahastoon.

Alfredo Pallone (PPE),    kirjallinen. – (IT) Todellisen Euroopan unionin näkökulmasta –
poliittisesti, taloudellisesti ja ennen kaikkea maantieteellisesti katsottuna – oli mielestäni
tarpeen ja erittäin tärkeää äänestää tämän ehdotuksen puolesta. Sellaiset maat kuin Islanti,
Norja, Liechtenstein sekä Sveitsi sijaitsevat nimittäin maantieteellisesti Euroopassa. Näin
ollen olisi sovellettava yhtenäistä rajavalvontapolitiikkaa, jonka avulla voidaan helpottaa
kotoutumista ja liikkumista maasta toiseen. Euroopan rajavalvontarahaston perustaminen
olisi perusteltu ja merkittävä toimenpide, jolla voitaisiin edistää keskitettyä koordinointia
sekä voimavarojen että politiikan täytäntöönpanon osalta. Tämä helpottaisi ja vauhdittaisi
myös matkailua sekä liikenteen ja henkilöiden vapaata liikkuvuutta.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    kirjallinen. – (PT) Lissabonin sopimus antoi Euroopan
parlamentille uusia toimivaltuuksia. Näin ollen parlamentin oli hyväksyttävä esitys
neuvoston päätökseksi vuosiksi 2007–2013 perustetun ulkorajarahaston täydentäviä
sääntöjä koskevan Euroopan yhteisön ja Islannin tasavallan, Norjan kuningaskunnan,
Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan sopimuksen tekemisestä Euroopan
unionin puolesta. Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta on suositellut
sopimuksen hyväksymistä. Sopimuksessa määrätään niiden kolmansien maiden
mahdollisuudesta osallistua ulkorajarahastoon, jotka ovat mukana Schengenin säännöstön
täytäntöönpanossa, soveltamisessa ja kehittämisessä. Osallistumisesta voidaan päättää
lisäsopimuksilla, joita olisi tehtävä osallistumista koskevien tarpeellisten määräysten
selventämiseksi. Tällaisia määräyksiä ovat muun muassa EU:n taloudellisten etujen
suojaaminen sekä sen salliminen, että tilintarkastustuomioistuin tarkastaa rahaston tilit.
Osapuolet ovat päässeet sopimukseen tässä asiassa. Koska yksikään lausunto ei sisältänyt
kriittisiä huomioita, äänestin tämän päätöslauselman puolesta.

Paulo Rangel (PPE),    kirjallinen. – (PT) Euroopan parlamentin ja neuvoston
23. toukokuuta 2007 ulkorajarahaston perustamisesta vuosiksi 2007–2013 tekemän
päätöksen (EY) N:o 574/2007 mukaisesti Schengenin säännöstön täytäntöönpanossa,
soveltamisessa ja kehittämisessä mukana olevien maiden pitäisi osallistua kyseiseen
rahastoon. Tätä silmällä pitäen on päätetty, että myöhemmin tehdään sopimuksia, joissa
tarkennetaan osallistumisen kannalta oleelliset täydentävät säännöt. Ne koskevat muun
muassa EU:n taloudellisten etujen suojaamista sekä tilintarkastustuomioistuimen
valvontavallan harjoittamista. Ehdotus koskee Euroopan yhteisön, Islannin tasavallan,
Norjan kuningaskunnan, Sveitsin valaliiton sekä Liechtensteinin ruhtinaskunnan välisen
sopimuksen tekemistä. Sopimuksen tavoitteena on määrittää täydentävät säännöt kyseisten
maiden osallistumisesta edellä mainittuun rahastoon. Mielestäni sopimus ansaitsee tukeni,
mikä on myös linjassa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan
laatiman suosituksen kanssa.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    kirjallinen.  –  (EN) Verts/ALE-ryhmä noudatti
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnassa (asiasta vastaava valiokunta)
omaksumaansa kantaa ja päätti äänestää tätä ehdotusta vastaan.

Thomas Ulmer (PPE),    kirjallinen. – (DE) Äänestin tämän sopimuksen puolesta, koska
kyseiset maat eivät aiheuta ongelmia laadun tai luotettavuuden suhteen eivätkä siten
myöskään muodosta uhkaa EU:n turvallisuudelle.
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Angelika Werthmann (NI),    kirjallinen. – (DE) Suositus koskee sopimuksen tekemistä
Schengen-alueen toimintaan osallistuvien kolmansien maiden kanssa. Tässä tapauksessa
kyse on Islannista, Norjasta, Sveitsistä ja Liechtensteinista. Niiden on osallistuttava
Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen. Tätä varten
tarvitaan täydentäviä säännöksiä, joilla voidaan suojella EU:n taloudellisia etuja sekä antaa
valvontavalta tilintarkastustuomioistuimelle. Lisäykset ovat järkeviä, joten äänestin
sopimuksen tekemisen puolesta.

Suositus: Carlos Coelho (A7-0008/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    kirjallinen. – (PT) Äänestin tämän mietinnön puolesta, koska
Schengen-alue mahdollistaa jo nyt vapaan liikkuvuuden alueella, jolla on 42 673 kilometriä
ulkoisia merirajoja sekä 7 721 kilometriä maarajoja. Alue käsittää 25 maata ja
400 miljoonaa ihmistä. Alue on laajentunut asteittain. Tämän ansiosta sellaiset kolmannet
maat, joilla on erityiset suhteet EU:hun, ovat voineet osallistua Schengen-yhteistyöhön ja
Sveitsin valaliitto saattoi liittyä Schengeniin 1. maaliskuuta 2008. Sveitsi ja Liechtensteinin
ruhtinaskunta – pieni valtio, joka on tasaisessa tahdissa yhdentynyt Euroopan
kauppa-alueeseen liityttyään Euroopan talousalueeseen vuonna 1995 – harjoittavat välillään
avoimen rajan politiikkaa. Lisäksi Liechtenstein on jo siirtänyt 98,4 prosenttia EU:n
direktiiveistä osaksi kansallista lainsäädäntöään ja on osa yhtenäismarkkinoita. Näin ollen
en näe mitään syytä vastustaa Liechtensteinin liittymistä Schengen-alueeseen.

Sophie Auconie (PPE),    kirjallinen. – (FR) Sveitsin ja Itävallan välissä sijaitsevan pienen
valtion Liechtensteinin pinta-ala on 160 km² ja asukasluku 35 000. Vaikka maa ei kuulu
Euroopan unioniin, se osallistuu sen toimintaan Euroopan talousalueen kautta (ETA). Se
soveltaa melkein kaikkia unionin säädöksiä, ja sitä on pyydetty liittymään henkilöiden
vapaata liikkuvuutta edistävään Schengen-alueeseen. Koska Euroopan unioni ja
Liechtenstein ovat tehneet aiemminkin yhteistyötä eikä kyseisen maan liittyminen
Schengen-alueeseen muodosta minkäänlaista uhkaa, äänestin Liechtensteinin liittymisen
puolesta.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    kirjallinen. – (LT) Äänestin tämän suosituksen puolesta.
Suosituksen mukaan Euroopan unionin, Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja
Liechtensteinin ruhtinaskunnan välinen pöytäkirja Liechtensteinin ruhtinaskunnan
liittymisestä Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen
sopimukseen Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon,
soveltamiseen ja kehittämiseen allekirjoitettiin 28. helmikuuta 2008.

Sveitsi liittyi Schengen-alueeseen yksin 12. joulukuuta 2008. Tämän seurauksena Sveitsi
lakkautti ensin rajatarkastukset maarajoilla ja sen jälkeen lentoasemilla Schengenin-alueen
sisäisten lentojen yhteydessä 29. maaliskuuta 2009. Ensimmäistä kertaa oli otettava
käyttöön tarkastukset paikassa, jossa ei ollut sataan vuoteen ollut todellista rajaa. Näiden
kahden maan välisestä 41 kilometrin pituisesta rajasta tuli Schengenin ulkoraja.

Euroopan parlamentilta pyydettiin ensimmäistä kertaa lausuntoa tämän pöytäkirjan
tekemisestä vuonna 2007. Tuolloisen esittelijän Ewa Klamtin pyynnöstä oikeudellisten
asioiden valiokunta antoi 11. kesäkuuta 2007 yksimielisen lausuntonsa, jossa se suositti
oikeusperustan vaihtamista EY:n perustamissopimuksen 300 artiklan 3 kohdan toiseen
alakohtaan. Siinä edellytetään parlamentin puoltavaa lausuntoa pelkän kuulemisen sijasta.

Olen tyytyväinen Lissabonin sopimuksen sisältämiin uusiin sääntöihin, joiden mukaisesti
Euroopan parlamentti saa aiempaa enemmän tietoa kansainvälisistä sopimuksista.
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Carlos Coelho (PPE),    kirjallinen. – (PT) Kaksikymmentä vuotta sitten jäsenvaltiot päättivät
poistaa jäsenvaltioiden väliset sisärajat ja luoda yhden yhteisen ulkorajan. Yhdistynyttä
kuningaskuntaa, Irlantia, Kyprosta, Bulgariaa ja Romaniaa lukuun ottamatta kaikki unionin
jäsenvaltiot ovat tällä hetkellä Schengen-alueen täysivaltaisia jäseniä. Alueeseen kuuluu
myös kolme assosioitunutta maata: Norja, Islanti ja Sveitsi. Liechtensteinista tullee neljäs.
Alun perin toivottiin, että Liechtenstein liittyisi Schengeniin yhdessä Sveitsin kanssa
vuonna 2008. Prosessi ei kuitenkaan edennyt odotetulla tavalla, koska kaksi jäsenvaltiota,
Saksa ja Ruotsi, esitti varauman veronkiertoon liittyvien ongelmien takia. Koska Sveitsi
liittyi Schengeniin yksin, rajatarkastukset oli otettava käyttöön alueilla, joilla ei ollut sataan
vuoteen ollut todellista rajaa. Sveitsin ja Liechtensteinin välisestä 41 kilometrin pituisesta
rajasta tuli näin ulkoraja.

Lissabonin sopimuksen mukaiset uudet säännöt antavat Euroopan parlamentille
mahdollisuuden saada aiempaa enemmän tietoa kansainvälisistä sopimuksista. Neuvostossa
esitetyt varaumat on myös poistettu. Näin ollen ehdotan Euroopan parlamentille, että se
antaa hyväksyntänsä kyseisen pöytäkirjan tekemiselle. Toivon myös, että Liechtenstein
voi liittyä Schengen-alueeseen mahdollisimman nopeasti.

Ioan Enciu (S&D),    kirjallinen. – (RO) Äänestin tämän mietinnön puolesta, koska
mielestäni on tarpeen ja luonnollista poistaa rajatarkastukset Liechtensteinin rajoilta ottaen
huomioon Liechtensteinin pienen koon sekä maan suhteet sen naapurimaihin Itävaltaan
ja Sveitsiin. Näiden maiden välillä on perinteisesti harjoitettu vapaata liikkuvuutta. Lisäksi
Liechtensteinin varsinainen liittyminen Schengeniin ja Dublinin säännöstöön on helppo
toteuttaa, koska se on jo siirtänyt suuren osan EU:n lainsäädännöstä osaksi omaa
lainsäädäntöään ja koska se käyttää Schengenin tietojärjestelmään ja
viisumitietojärjestelmään päästäkseen samaa infrastruktuuria kuin Sveitsi, joka jo kuuluu
Schengen-alueeseen.

Diogo Feio (PPE),    kirjallinen. – (PT) Koska Liechtensteinin ruhtinaskunta ja Sveitsin
valaliitto harjoittavat keskenään avoimen rajan politiikkaa, niiden odotettiin liittyvän
Schengeniin samaan aikaan. Näin ei kuitenkaan käynyt. Sveitsi liittyi Schengen-alueeseen
yksin 12. joulukuuta 2008. Sveitsin liittymistä koskevassa sopimuksessa otettiin kuitenkin
jo huomioon Liechtensteinin mahdollinen liittyminen pöytäkirjalla, joka on nyt parlamentin
hyväksyttävänä. Sveitsin liittymisen johdosta Liechtensteinin ja Sveitsin välillä oli aloitettava
ensimmäistä kertaa rajatarkastukset alueella, jolla ei ollut sataan vuoteen ollut todellista
rajaa.

José Manuel Fernandes (PPE),    kirjallinen. – (PT) Suosituksessa kehotetaan Euroopan
parlamenttia hyväksymään Euroopan unionin, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin
ruhtinaskunnan välillä tehty pöytäkirja Liechtensteinin ruhtinaskunnan liittymisestä
Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen sopimukseen Sveitsin
osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen.
Pöytäkirja allekirjoitettiin 28. helmikuuta 2008.

Schengenin sopimuksella on tarkoitus luoda alue, jolla taataan henkilöiden ja tavaroiden
vapaa liikkuvuus ja jolla ei ole valtioiden välisiä sisärajoja vaan yksi yhteinen ulkoraja.
Vuonna 1999 tehdyn Amsterdamin sopimuksen mukaan EU osallistuu
Schengen-yhteistyöhön lainsäädännöllisen toimivaltansa sallimissa rajoissa. Jo
vuosikymmenten ajan Liechtensteinin ruhtinaskunta ja Sveitsin valaliitto ovat harjoittaneet
välillään avoimen rajan politiikkaa ja henkilöiden vapaata liikkuvuutta. Sveitsin liittyminen
Schengen-alueeseen vuonna 2008 muodosti ongelman näiden kahden maan väliselle
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vapaalle liikkuvuudelle, koska niiden välisestä rajasta tuli ulkoraja. Tavoitteena on nyt
ratkaista tämä ongelma.

Koska tämän pöytäkirjan voimaantulosta on etua, ei ole mitään syytä estää sen
hyväksymistä.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    kirjallinen. – (PT) Saksa, Belgia, Ranska, Luxemburg ja
Alankomaat allekirjoittivat Schengenin sopimuksen vuonna 1985. Schengenin sopimuksen
ja sitä seuraavan vuonna 1990 tehdyn yleissopimuksen tavoitteena on poistaa
järjestelmälliset tarkastukset sisärajoilta ja ottaa käyttöön järjestelmä, jossa henkilöt voivat
liikkua vapaasti.

Schengenin yleissopimuksella poistettiin rajatarkastukset sopimuksen allekirjoittaneiden
valtioiden sisärajoilta sekä luotiin yksi yhteinen ulkoraja. Yleissopimus sisälsi myös yhteisiä
sääntöjä ulkorajoilla tehtävistä tarkastuksista, yhteisestä viisumipolitiikasta, poliisi- ja
oikeudellisesta yhteistyöstä sekä Schengenin tietojärjestelmän (SIS) perustamisesta.

Schengen-alueeseen kuuluu nykyisellään 25 jäsenvaltiota: mukana ovat unionin
jäsenvaltioista Alankomaat, Belgia, Espanja, Italia, Itävalta, Kreikka, Luxemburg, Portugal,
Ranska, Ruotsi, Saksa, Suomi, Tanska, Latvia, Liettua, Malta, Puola, Slovakia, Slovenia,
Tšekin tasavalta, Unkari ja Viro sekä kolme unionin ulkopuolista assosioitunutta maata
Norja, Islanti ja Sveitsi. Toistaiseksi Bulgaria, Romania ja Kypros soveltavat Schengenin
säännöstöä vain osittain, minkä takia niiden rajoilla suoritetaan edelleen tarkastuksia.

Ian Hudghton (Verts/ALE),    kirjallinen. – (EN) Äänestin Carlos Coelhon mietinnön
puolesta. Vaikka Skotlanti ei kuulu Schengen-alueeseen, sovellamme tiettyjä Schengenin
säännöstön osia. Skotlannin hallitus on osallistunut aktiivisesti tämän alan toimintaan
neuvostossa, ja tuen mielelläni tätä työtä.

Juozas Imbrasas (EFD),    kirjallinen. – (LT) Äänestin tämän suosituksen puolesta.
Suosituksen mukaan Euroopan unionin, Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja
Liechtensteinin ruhtinaskunnan välinen pöytäkirja Liechtensteinin ruhtinaskunnan
liittymisestä Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen
sopimukseen Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon,
soveltamiseen ja kehittämiseen allekirjoitettiin 28. helmikuuta 2008. Sveitsi liittyi
Schengen-alueeseen yksin 12. joulukuuta 2008. Tämän seurauksena Sveitsi lakkautti ensin
rajatarkastukset maarajoilla ja sen jälkeen lentoasemilla Schengen-alueen sisäisten lentojen
yhteydessä 29. maaliskuuta 2009. Ensimmäistä kertaa oli otettava käyttöön tarkastukset
paikassa, jossa ei ollut sataan vuoteen ollut todellista rajaa. Näiden kahden maan välisestä
41 kilometrin pituisesta rajasta tuli Schengenin ulkoraja. Olen tyytyväinen Lissabonin
sopimuksen sisältämiin uusiin sääntöihin, joiden mukaisesti Euroopan parlamentti saa
aiempaa enemmän tietoa kansainvälisistä sopimuksista. Alue on laajentunut asteittain
minkä ansiosta sellaiset kolmannet maat, joilla on erityiset suhteet EU:hun, ovat voineet
osallistua Schengen-yhteistyöhön. EU:n ulkopuolisten maiden osallistuminen Schengenin
säännöstöön edellyttää, että kyseisten valtioiden ja EU:n välillä tehdään henkilöiden vapaata
liikkuvuutta koskeva sopimus. Noille maille osallistuminen tarkoittaa seuraavaa: ne kuuluvat
alueeseen, jonka sisärajoilla ei tehdä rajatarkastuksia, noudattavat Schengenin säännöstön
ja kaikkien sen nojalla hyväksyttyjen, Schengenin kannalta merkittävien tekstien määräyksiä
sekä osallistuvat Schengenin kannalta merkittäviä tekstejä koskevaan päätöksentekoon.

Giovanni La Via (PPE),    kirjallinen. – (IT) Vuonna 2008 allekirjoitettiin pöytäkirja
Liechtensteinin ruhtinaskunnan liittymisestä Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja
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Sveitsin väliseen sopimukseen. Tämän johdosta mainitun ruhtinaskunnan on osallistuttava
Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen. Vaikka
Liechtensteinin ruhtinaskunta liittyi Euroopan talousalueeseen jo vuonna 1995 ja se on
vähitellen yhdenmukaistanut lainsäädäntöään Euroopan unionin säädösten kanssa
siirtämällä monet unionin direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöään, se ei ollut vielä
aloittanut neuvotteluja liittymisestä Schengenin sopimuksiin. Tuin tätä sopimusta, jossa
määrätään kummankin osapuolen oikeudet ja velvollisuudet ja mahdollistetaan näin
henkilöiden vapaa liikkuvuus. Lisäksi on hyväksytty lukuisia täytäntöönpanosäännöksiä,
jotka koskevat Lissabonin sopimuksen määräyksiä kansainvälisistä sopimuksista. Näin on
vahvistettu Euroopan parlamentin asemaa kyseisistä sopimuksista tiedottamisen ja niiden
hyväksymisen osalta.

David Martin (S&D),    kirjallinen. – (EN) Äänestin tämän mietinnön puolesta. Liechtenstein
on täysin meriyhteyttä vailla oleva pieni länsieurooppalainen alppivaltio, jonka
rajanaapureina ovat länsi- ja eteläpuolella Sveitsi ja idässä Itävalta. Maan pinta-ala on
160 km2, väkiluku arviolta 35 000 ja bruttokansantuote henkeä kohden on maailman
korkein. Liechtenstein on tasaisessa tahdissa yhdentynyt Euroopan kauppa-alueeseen
liityttyään Euroopan talousalueen (ETA) jäseneksi vuonna 1995. Sen tuomiovalta on nyt
saattanut 98,4 prosenttia EU:n direktiiveistä osaksi maan kansallista lainsäädäntöä.
Liechtenstein osallistuu myös yhtenäismarkkinoihin, joilla sovelletaan samoja perussääntöjä
kaikkiin osallistuviin valtioihin.

Nuno Melo (PPE),    kirjallinen. – (PT) Uusien maiden liittyminen Schengenin
tietojärjestelmään (SIS) on tärkeää, jotta Eurooppa ilman rajoja on mahdollista toteuttaa.
Liechtenstein on ollut Euroopan talousalueen jäsen vuodesta 1995, ja se on yhdentynyt
tasaisessa tahdissa Euroopan kauppa-alueeseen. Liechtenstein on käynyt läpi erilaisia
arviointimenettelyjä, joista esimerkkinä mainittakoon tietosuojaa, SIS-järjestelmää, ilma-,
maa- ja merirajoja, poliisiyhteistyötä sekä viisumipolitiikkaa koskevat arvioinnit. Liityttyään
tähän sopimukseen Liechtenstein osallistuu myös Schengenin säännöstön
täytäntöönpanoon.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    kirjallinen. – (PT) Saksa, Belgia, Ranska, Luxemburg
ja Alankomaat allekirjoittivat Schengenin sopimuksen 14. kesäkuuta 1985.
Schengen-yhteistyö on nykyisin osa Euroopan unionin lainsäädännöllistä ja
institutionaalista kehystä, ja siihen osallistuvat 25 Schengenin jäsenvaltioita mukaan lukien
Euroopan talousalueeseen kuuluvat kolme assosioitunutta maata: Norja, Islanti ja Sveitsi.
Sveitsi liittyi Schengen-alueeseen yksin 12. joulukuuta 2008. Se lakkautti ensin
rajatarkastukset maarajoilla ja sen jälkeen lentoasemilla Schengen-alueen sisäisten lentojen
yhteydessä 29. maaliskuuta 2009. Koska Liechtenstein ei liittynyt samaan aikaan ja maiden
välillä on harjoitettu erittäin aktiivista avoimen rajan politiikkaa, rajatarkastukset oli otettava
ensimmäistä kertaa käyttöön paikoissa, joissa ei ollut sataan vuoteen ollut todellista rajaa.
Näiden kahden maan välisestä 41 kilometrin pituisesta rajasta tuli Schengenin ulkoraja.
Tämä sopimus poistaa tuon esteen, kun Liechtensteinin ruhtinaskunta liittyy Schengeniin.
Olen tyytyväinen Lissabonin sopimuksen uusiin määräyksiin, joiden ansiosta Euroopan
parlamentti voi osallistua aktiivisemmin tällaisten sopimusten hyväksymiseen. Kaikista
edellä mainituista syistä äänestin tämän mietinnön puolesta.

Paulo Rangel (PPE),    kirjallinen. – (PT) Sopimuksessa Sveitsin valaliiton osallistumisesta
Schengenin säännöstöön, joka on ollut voimassa 1. maaliskuuta 2008 lähtien, ennakoitiin
selkeästi Liechtensteinin mahdollista osallistumista pöytäkirjalla. Koska Liechtensteinin
ruhtinaskunta ja Sveitsin valaliitto ovat harjoittaneet keskenään vuosikymmenten ajan
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avoimen rajan politiikkaa, niiden odotettiin liittyvän Schengen-alueeseen samaan aikaan.
Näin ei kuitenkaan käynyt, vaan Sveitsi liittyi Schengenin säännöstöön yksin
12. joulukuuta 2008. Näin ollen oli ehdottomasti otettava käyttöön rajatarkastukset
paikoissa, joissa ei ollut sataan vuoteen ollut todellista rajaa. Jotta tämä este voitaisiin
poistaa ja ottaen huomioon, että Liechtenstein kuuluu Euroopan talousalueeseen ja
osallistuu yhtenäismarkkinoihin, tuin tämän pöytäkirjan tekemistä. Toivon, että
Liechtensteinin osallistuminen Schengenin säännöstöön on vihdoin mahdollista toteuttaa.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    kirjallinen. – (EN) Euroopan parlamentilta pyydettiin
ensimmäistä kertaa lausuntoa tämän pöytäkirjan tekemisestä vuonna 2007. Oikeudellisten
asioiden valiokunta antoi 11. kesäkuuta 2007 tuolloisen esittelijän Ewa Klamtin pyynnöstä
yksimielisen lausuntonsa, jossa se suositti oikeusperustan vaihtamista EY:n
perustamissopimuksen 300 artiklan 3 kohdan toiseen alakohtaan (ehdotukset neuvoston
päätöksiksi aiheuttavat muutoksia "erityisiin toimielinjärjestelmiin", joista määrätään
varsinaisessa sopimuksessa, jonka erottamaton osa ehdotettu pöytäkirja on). Siinä
edellytetään parlamentin puoltavaa lausuntoa pelkän kuulemisen sijasta. Tämän seikan
sekä Lissabonin sopimuksen lähestyvän voimaantulon takia mietintö palautettiin takaisin
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan käsiteltäväksi.

Licia Ronzulli (PPE),    kirjallinen. – (IT) Äänestin tämän suosituksen puolesta, koska se
voi mielestäni edistää Schengenin säännöstön voimaantuloa, täytäntöönpanoa, ja
kehittämistä esimerkiksi Islannissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Sveitsin valaliitossa
ja Liechtensteinin ruhtinaskunnassa.

On todellakin tärkeää, että nämä maat osallistuvat vuosiksi 2007–2013 perustettuun
ulkorajarahastoon nykyisten toimenpiteiden ja sopimusten mukaisesti. Jotta Eurooppa
olisi entistäkin yhtenäisempi käytännöllisyyttä kuitenkaan unohtamatta, noiden maiden
osallistumista säännellään täydentävillä säännöillä. Niillä varmistetaan samalla Euroopan
unionin taloudellisten etujen suojaaminen sekä tilintarkastustuomioistuimen valvontavalta.

Thomas Ulmer (PPE),    kirjallinen. – (DE) Äänestin Liechtensteinin osallistumisesta
Schengenin säännöstöön tehdyn sopimuksen puolesta, koska se on looginen toimenpide
eikä aiheuta meille minkäänlaisia ongelmia. Voimme olettaa, että sopimus toimii hyvin.

Suositus: Monika Hohlmeier (A7-0013/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    kirjallinen. – (PT) Äänestän tämän suosituksen puolesta, koska
26. lokakuuta 2004 Sveitsin valaliiton kanssa tehty sopimus niistä perusteista ja
menettelyistä, joilla ratkaistaan jäsenvaltiossa tai Sveitsissä jätetyn turvapaikkahakemuksen
käsittelystä vastuussa oleva valtio, sisältää Liechtensteinin mahdollisen liittymisen
pöytäkirjalla Dublinin sopimukseen. Koska näiden kahden maan välillä noudatetaan
avoimen rajan politiikkaa ja koska vuonna 2001 Liechtenstein ilmoitti olevansa
kiinnostunut liittymisestä sopimukseen, mutta niin ei tapahtunut, koska neuvoston ja
parlamentin välillä oli erimielisyyksiä, jotka ratkaistiin Lissabonin sopimuksella, minulla
ei ole mitään syytä vastustaa tämän sopimuksen tekemistä.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    kirjallinen. – (LT) Äänestin tämän asiakirjan puolesta. Siinä
todetaan, että 26. lokakuuta 2004 Sveitsin valaliiton kanssa tehty sopimus niistä perusteista
ja menettelyistä, joilla ratkaistaan jäsenvaltiossa tai Sveitsissä jätetyn
turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio ("Sveitsin kanssa tehty Dublinin
sopimus"), sisältää Liechtensteinin mahdollisen liittymisen pöytäkirjalla Dublinin
sopimukseen.
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Neuvosto antoi 27. helmikuuta 2006 komissiolle asiaankuuluvat valtuudet neuvottelujen
aloittamiseksi Liechtensteinin ja Sveitsin kanssa. Neuvottelujen perusteella esitettiin luonnos
pöytäkirjaksi Liechtensteinin ja Sveitsin liittymisestä Dublinin sopimukseen. Oikeusperusta
komission 4. joulukuuta 2006 antamalle ehdotukselle pöytäkirjaksi Liechtensteinin
liittymisestä oli Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 300 artiklan 3 kohdan
ensimmäinen alakohta, jossa säädettiin parlamentin kuulemisesta.

Suhtaudun myönteisesti siihen, että parlamentti käsittelee uudelleen ehdotusta neuvoston
päätökseksi, ja siten neuvottelujen jatkamiseen Liechtensteinin liittymisestä Sveitsin kanssa
Dublinin sopimukseen. Tämän Liechtensteinin kanssa tehtävän sopimuksen tekeminen
edellyttää parlamentin hyväksyntää, kuten se pyysi ensimmäisessä käsittelyssä. Koska
Liechtensteinin kanssa on saatu neuvottelut onnistuneesti päätökseen ja koska
oikeusperustaa on muutettu, pöytäkirjan tekemiselle olisi annettava hyväksyntä.

Carlos Coelho (PPE),    kirjallinen. – (PT) Sopimus niistä perusteista ja menettelyistä, joilla
ratkaistaan jäsenvaltiossa tai Sveitsissä jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa
oleva maa – Dublin-/Eurodac-sopimus – tehtiin vuonna 2004. Koska Liechtenstein ja
Sveitsi ovat vuosikymmenten ajan noudattaneet avoimen rajan politiikkaa maiden välisessä
henkilöliikenteessä, Liechtensteinin liittyminen kyseisiin neuvotteluihin olisi ollut loogista.
Vaikka Liechtenstein ilmoitti olevansa kiinnostunut, se jätettiin ulkopuolelle, koska se ei
ollut vielä tehnyt Euroopan yhteisön kanssa sopimusta säästöjen verottamisesta.

Koska Lissabonin sopimuksen uusien sääntöjen perusteella parlamentti voi osallistua
kansainvälisten sopimusten tekemiseen paljon entistä tiiviimmin ja koska Liechtenstein
on tehnyt kyseessä olevan sopimuksen, joka on ollut voimassa 1. heinäkuuta 2005 alkaen,
tuen parlamentin päätöstä antaa hyväksyntänsä tämän pöytäkirjan tekemiselle.

Diogo Feio (PPE),    kirjallinen. – (PT) Sopimus niistä perusteista ja menettelyistä, joilla
ratkaistaan jäsenvaltiossa tai Sveitsissä jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa
oleva valtio, tehtiin Sveitsin kanssa vuonna 2004. Kyseinen sopimus sisältää Liechtensteinin
mahdollisen liittymisen pöytäkirjalla. Neuvosto antoi 27. helmikuuta 2006 komissiolle
asiaankuuluvat valtuudet neuvottelujen aloittamiseksi Liechtensteinin ja Sveitsin kanssa.
Neuvottelut päätettiin 21. kesäkuuta 2006 ja luonnos pöytäkirjaksi Liechtensteinin ja
Sveitsin liittymisestä Dublinin sopimukseen parafoitiin. Nyt on parlamentin vuoro antaa
hyväksyntänsä tämän pöytäkirjan tekemiselle. Minun mielestäni niin pitäisi tapahtua, joten
äänestän tämän suosituksen puolesta.

José Manuel Fernandes (PPE),    kirjallinen. – (PT) Neuvosto on esittänyt pöytäkirjaa
Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välillä
Liechtensteinin liittymisestä Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen sopimukseen
niistä perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan jäsenvaltiossa tai Sveitsissä jätetyn
turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio.

Suhtaudun myönteisesti tämän pöytäkirjan hyväksymiseen, koska se kattaa Euroopan
unionin ja kaksi valtiota, joiden välillä on aina ollut hyvät naapuruussuhteet ja vapaa
henkilöliikenne. Olen samaa mieltä esittelijän esittämistä päätelmistä ja suhtaudun erityisesti
myönteisesti neuvottelujen jatkamiseen Liechtensteinin ruhtinaskunnan liittymisestä
Sveitsin kanssa tehtyyn Dublinin sopimukseen ja toivon, että se tehdään nopeasti.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    kirjallinen. – (PT) Nämä kysymykset liittyvät
turvapaikkaoikeuteen ja perusteisiin ja menetelmiin, joilla ratkaistaan jäsenvaltiossa tai
Sveitsissä jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio.
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Sveitsin valaliiton kanssa 26. lokakuuta tehty sopimus niistä perusteista ja menettelyistä,
joilla ratkaistaan jäsenvaltiossa tai Sveitsissä jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä
vastuussa oleva valtio – Sveitsin kanssa tehty Dublinin sopimus – sisältää Liechtensteinin
mahdollisen liittymisen tähän sopimukseen.

Sen perusteella, että Liechtenstein ja Sveitsi ovat vuosikymmenten ajan noudattaneet
avoimen rajan politiikkaa maiden välisessä henkilöliikenteessä, Liechtenstein ilmoitti jo
vuonna 2001 olevansa kiinnostunut liittymisestä yhdessä Sveitsin kanssa Dublinin
sopimukseen. Sitä ei kuitenkaan otettu osapuoleksi Sveitsin kanssa käytyihin neuvotteluihin,
koska se ei ollut tehnyt EU:n kanssa sopimusta säästöjen verottamisesta.

Mainitun EU:n ja Liechtensteinin välisen sopimuksen tekemisen voimaantulon yhteydessä
Liechtenstein vahvisti vuonna 2005 haluavansa liittyä Dublinin sopimukseen.

Neuvosto antoi vuonna 2006 komissiolle asiaankuuluvat valtuudet neuvottelujen
aloittamiseksi Liechtensteinin ja Sveitsin kanssa. Neuvottelut saatettiin päätökseen ja
luonnos pöytäkirjaksi parafoitiin.

Juozas Imbrasas (EFD),    kirjallinen. – (LT) Äänestin tämän asiakirjan puolesta. Siinä
todetaan, että vuonna 2004 Sveitsin valaliiton kanssa tehty sopimus niistä perusteista ja
menettelyistä, joilla ratkaistaan jäsenvaltiossa tai Sveitsissä jätetyn turvapaikkahakemuksen
käsittelystä vastuussa oleva valtio ("Sveitsin kanssa tehty Dublinin sopimus"), sisältää
Liechtensteinin mahdollisen liittymisen pöytäkirjalla Dublinin säännöstöön. Suhtaudun
myönteisesti siihen, että parlamentti käsittelee uudelleen ehdotusta neuvoston päätökseksi,
ja siten neuvottelujen jatkamiseen Liechtensteinin ja Sveitsin liittymisestä Dublinin
sopimukseen. Koska Liechtensteinin kanssa on saatu neuvottelut onnistuneesti päätökseen
ja koska oikeusperustaa on muutettu, pöytäkirjan tekemiselle olisi annettava hyväksyntä.

Giovanni La Via (PPE),    kirjallinen. – (IT) Äänestin niistä perusteista ja menettelyistä,
joilla ratkaistaan jäsenvaltiossa tai Sveitsissä ja – jos pöytäkirja ratifioidaan kuten Euroopan
parlamentin enemmistö toivoo – myös Liechtensteinin ruhtinaskunnassa jätetyn
turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio, komissiolle laaditun suosituksen
puolesta. Dublinin sopimuksen tarkoituksena on antaa osallistuville valtioille perusteet,
joiden nojalla voidaan ratkaista, mikä valtio on vastuussa turvapaikkahakemuksen
tutkimisesta, ja turvata siten hakijoiden parempi kohtelu ja samalla tarjota valtioille välineet
järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan. Näiden kysymysten – eli pakolaisten suojelun ja
kansainvälisen turvallisuuden – merkitys edellyttää kaikilta EU:n toimielimiltä huolellista
ja jatkuvaa ponnistelua, jotta pakolaiset ja turvapaikanhakijat voivat luottaa selkeisiin
oikeudellisiin ja sääntelyllisiin perusteisiin ja viitteisiin.

David Martin (S&D),    kirjallinen. – (EN) Suhtaudun myönteisesti siihen, että parlamentti
käsittelee uudelleen ehdotusta neuvoston päätökseksi, ja siten neuvottelujen jatkamiseen
Liechtensteinin ja Sveitsin liittymisestä Dublinin sopimukseen. Tämän Liechtensteinin
kanssa tehtävän sopimuksen tekeminen edellyttää parlamentin hyväksyntää – kuten se
pyysi ensimmäisessä käsittelyssä. Tuen pöytäkirjan tekemistä. Liechtensteinin kanssa
käytyjen neuvottelujen loppuunsaattamisen ja oikeusperustan muuttamisen perusteella
äänestin hyväksynnän antamisen puolesta.

Nuno Melo (PPE),    kirjallinen. – (PT) Suhtaudun myönteisesti siihen, että parlamenttia
on jälleen kuultu ehdotuksesta neuvoston päätökseksi ja että neuvottelut Liechtensteinin
liittymisestä Sveitsin kanssa tehtyyn Dublinin sopimukseen voivat siten edetä. Parlamentin
ensimmäisessä käsittelyssä ilmaisemien toiveiden mukaisesti tämän pöytäkirjan tekemiseen
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Liechtensteinin kanssa tarvitaan parlamentin hyväksyntä. Koska Liechtensteinin ja EU:n
välillä on jo yhteys, katson, että pöytäkirjan tekeminen on tärkeää, kun oikeusperustaan
on tehty asiaankuuluvat muutokset. Siksi äänestin niin kuin äänestin.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    kirjallinen. – (PT) Sveitsin valaliiton kanssa
26. lokakuuta tehty sopimus niistä perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan
jäsenvaltiossa tai Sveitsissä jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva
valtio – tunnetaan Sveitsin kanssa tehtynä Dublinin sopimuksena – sisältää Liechtensteinin
mahdollisen liittymisen Dublinin sopimukseen pöytäkirjalla. Itse asiassa sen perusteella,
että Liechtenstein ja Sveitsi ovat vuosikymmenten ajan noudattaneet avoimen rajan
politiikkaa maiden välisessä henkilöliikenteessä, Liechtenstein ilmoitti taas vuonna 2005
olevansa kiinnostunut liittymisestä Sveitsin kanssa tehtyyn Dublinin sopimukseen.
Sopimusta ei ole tätä ennen tehty lopullisesti monista eri syistä: ensinnäkin siksi, että muita
sopimuksia, joista Liechtensteinin kanssa käytiin neuvotteluja, ei ollut tehty, toiseksi siksi,
että oikeusperustasta oli kiistaa, ja myöhemmin siksi, että Lissabonin sopimus tuli voimaan.
Viimeinkin parlamentin tavoitteet saavutetaan, kun se antaa suotuisan lausunnon pelkän
kuulemisen sijaan. Suhtaudun siihen myönteisesti ja äänestän tämän mietinnön puolesta.

Paulo Rangel (PPE),    kirjallinen. – (PT) Sveitsin valaliiton kanssa 26. lokakuuta tehty
sopimus niistä perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan jäsenvaltiossa tai Sveitsissä
jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio – Dublinin sopimus –
sisältää Liechtensteinin mahdollisen liittymisen Dublinin sopimukseen pöytäkirjalla. Sen
perusteella, että Liechtenstein ja Sveitsi ovat vuosikymmenten ajan noudattaneet avoimen
rajan politiikkaa maiden välisessä henkilöliikenteessä, Liechtenstein ilmoitti jo vuonna
2001 olevansa kiinnostunut liittymisestä yhdessä Sveitsin kanssa Dublinin sopimukseen.
Liechtensteinia ei kuitenkaan otettu osapuoleksi Sveitsin kanssa käytyihin neuvotteluihin,
sillä Euroopan yhteisön ja Liechtensteinin välillä ei ollut voimassa sopimusta säästöjen
verottamisesta. Mainitun Euroopan yhteisön ja Liechtensteinin välisen sopimuksen
tekemisen voimaantulon yhteydessä 10. kesäkuuta 2005 Liechtenstein vahvisti
vuonna 2005 haluavansa liittyä Dublinin sopimukseen. Neuvoston vastalauseet
oikeusperustasta on ratkaistu, ja parlamentin hyväksynnästä on tullut välttämätön, joten
katson, että kaikki tämän Liechtensteinin kanssa tehtävän pöytäkirjan hyväksymistä
koskevat ehdot on täytetty.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    kirjallinen.

– (EN) Vaikka mietinnössä pidetään myönteisenä sitä, että parlamentti käsittelee uudelleen
ehdotusta neuvoston päätökseksi, ja siten neuvottelujen jatkamista sopimuksesta, joka
koskee Liechtensteinin liittymistä Sveitsin kanssa Dublinin sopimukseen, ja kehotetaan
parlamenttia antamaan hyväksyntänsä, Verts/ALE-ryhmä päätti olla noudattamatta tuota
neuvoa. Äänestimme siksi ehdotusta vastaan, kuten teimme LIBE-valiokunnassa.

Licia Ronzulli (PPE),    kirjallinen. – (IT) Äänestin tämän mietinnön puolesta, koska tuen
sitä, että Liechtensteinin kanssa tehdään pöytäkirja liittymisestä Sveitsin kanssa tehtyyn
Dublinin sopimukseen. Sveitsi on kyseisen sopimuksen nojalla jo pystynyt hyödyntämään
tärkeitä välineitä kansainvälisen rikollisuuden ja laittoman maahanmuuton torjunnassa.

Siinä ei ole kaikki. Tällaisen koordinoinnin perustamisella voidaan estää päällekkäisiä ja
perusteettomia turvapaikkahakemuksia. Nyt tavoitteena on saada Liechtenstein nauttimaan
näistä samoista eduista ja saada se jatkuvasti lähemmäksi lopullista tavoitetta, joka on
täysjäsenyys Euroopan unionissa.
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Thomas Ulmer (PPE),    kirjallinen. – (DE) Olin tyytyväinen voidessani äänestää sen puolesta,
että Liechtenstein liittyy EU:n turvapaikkajärjestelmää koskevaan sopimukseen.. Sillä
estetään päällekkäisten turvapaikkahakemusten tekeminen EU:ssa ja Liechtensteinissa. Jos
turvapaikkahakemus hylätään Liechtensteinissa, se hylätään myös EU:ssa ja toisin päin.
Menettelyä yksinkertaistamalla olemme myös yhtenäistäneet sitä lisää.

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

Luís Paulo Alves (S&D),    kirjallinen.  –  (PT) Äänestän tämän suosituksen puolesta, koska
EU:n ja Brasilian välisellä sopimuksella myönnetään vastavuoroinen viisumivapaus loma-
ja liikematkoihin kaikille Brasilian ja EU:n kansalaisille, myös niiden neljän jäsenvaltion
kansalaisille, jotka eivät tällä hetkellä voi matkustaa Brasiliaan ilman viisumia. Koska
sopimuksella ei korvata vaan täydennetään olemassa olevia eri EU:n jäsenvaltioiden ja
Brasilian kahdenvälisiä sopimuksia, jotka kattavat muussa kuin matkailu- tai
liiketarkoituksessa matkustavat henkilöt ja henkilöt, jotka matkustavat työskennelläkseen
korvausta vastaan, ei ole mitään syytä jättää sitä tekemättä. Oleskelun kesto
Schengen-alueella rajoitetaan kolmeen kuukauteen kuuden kuukauden jaksolla, joten se
ei aiheuta huolta siitä, että Brasilian kansalaiset alkaisivat oleskella alueella laittomasti.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    kirjallinen. – (LT) Äänestin tämän Euroopan unionin
ja Brasilian liittotasavallan välisen tavallisen passin haltijoiden lyhytaikaista oleskelua
koskevan viisumivapaussopimuksen tekemisestä laaditun päätöslauselman puolesta. Tällä
EU:n ja Brasilian sopimuksella myönnetään vastavuoroinen viisumivapaus sopimuksessa
määriteltyihin loma- ja liikematkoihin kaikille Brasilian ja EU:n kansalaisille, myös niiden
neljän jäsenvaltion kansalaisille – Viro, Latvia, Kypros ja Malta – jotka eivät tällä hetkellä
voi matkustaa Brasiliaan ilman viisumia. Olisi pantava merkille, että yhteisen
viisumipolitiikan takia ja koska Euroopan unionilla on yksinomainen toimivalta tällä alalla,
vain unioni voi neuvotella ja tehdä viisumivapaussopimuksen, eivät yksittäiset jäsenvaltiot.

Kaikkien EU:n kansalaisten tasavertaisen kohtelun varmistamiseksi sopimukseen on siksi
sisällytetty määräys, jonka mukaan Brasilia voi keskeyttää tai päättää sopimuksen
soveltamisen vain kaikkien Euroopan unionin jäsenvaltioiden osalta. Vastaavasti unionin
voi keskeyttää tai päättää sopimuksen soveltamisen vain kaikkien jäsenvaltioidensa osalta.
Olen esittelijän kanssa samaa mieltä siitä, että meidän on varmistettava vastavuoroisuuden
periaatteen täytäntöönpano EU:n viisumipolitiikassa.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    kirjallinen. – (LT) Neuvoston asetuksen (EY) N:o 539/2001
mukaan Brasilian kansalaiset voivat matkustaa kaikkiin Euroopan unionin jäsenvaltioihin
lyhyeksi ajaksi ilman viisumia. Brasilia kuitenkin vaatii edelleen viisumia alueelleen
matkustavilta neljän jäsenvaltion (Viro, Kypros, Malta ja Latvia) kansalaisilta. Muilla
jäsenvaltioilla on kahdenvälisiä viisumisopimuksia Brasilian kanssa, joiden mukaan niiden
kansalaisilta ei vaadita viisumia lyhytaikaista oleskelua varten Brasiliassa.

Koska Euroopan unionilla on yksinomainen ulkoinen toimivalta tällä alalla, vain unioni
voi neuvotella ja tehdä viisumivapaussopimuksen, eivät yksittäiset jäsenvaltiot. Tämän
vuoksi neuvosto teki 18. huhtikuuta 2008 päätöksen, jossa se valtuutti komission
aloittamaan neuvottelut lyhytaikaista oleskelua koskevan viisumivapaussopimuksen
tekemiseksi Euroopan unionin ja Brasilian välillä. Neuvottelujen jälkeen sopimus parafoitiin
28. huhtikuuta 2010 ja allekirjoitettiin virallisesti unionin ja Brasilian puolesta Brysselissä
8. marraskuuta 2010
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Minun mielestäni on olennaisen tärkeää hyväksyä tämä viisumivapaussopimus, jotta kaikki
EU:n kansalaiset, myös Viron, Latvian, Maltan ja Kyproksen kansalaiset, voivat matkustaa
Brasiliaan matkailu- tai liiketarkoituksessa samalla tavalla kuin Brasilian kansalaiset voivat
jo matkustaa kaikkiin EU:n jäsenvaltioihin ilman viisumia. On pyrittävä viisumivapauden
vastavuoroisuutta koskevien EU:n linjausten pikaiseen toteuttamiseen.

Carlos Coelho (PPE),    kirjallinen. – (PT) Vaikka Brasilian kansalaiset voivat matkustaa
kaikkiin EU:n jäsenvaltioihin lyhyeksi ajaksi ilman viisumia, se vaatii kuitenkin viisumia
alueelleen matkustavilta neljän EU:n jäsenvaltion – Viron, Kyproksen, Maltan ja Latvian –
kansalaisilta. Vaikka muilla jäsenvaltioilla on Brasilian kanssa kahdenvälisiä
viisumisopimuksia, joiden mukaan niiden kansalaisilta ei vaadita viisumia lyhytaikaista
oleskelua varten Brasiliassa, yksittäiset jäsenvaltiot eivät enää voi tehdä kyseisenlaisia
sopimuksia.

EU:lla on siis yksinomainen ulkoinen toimivalta yhteisen viisumipolitiikan alalla. Tämän
vuoksi EU ja Brasilia tekivät 8. marraskuuta 2010 sopimuksen, jolla myönnettiin
vastavuoroinen viisumivapaus loma- ja liikematkoihin kaikille Brasilian ja EU:n kansalaisille.
Tuen sitä, että tällä sopimuksella taataan varmistetaan siten kaikkien EU:n kansalaisten
tasavertainen kohtelu ja varmistetaan, että Brasilia tai EU voi keskeyttää tai päättää
sopimuksen vain, jos sitä sovelletaan kaikkiin EU:n jäsenvaltioihin.

Edite Estrela (S&D),    kirjallinen. – (PT) Äänestin tämän suosituksen puolesta, koska sillä
varmistetaan kaikkien EU:n kansalaisten tasavertainen kohtelu EU:n ja Brasilian välisessä
yhteisessä viisumipolitiikassa. Sopimuksella ei korvata vaan täydennetään olemassa olevia
kahdenvälisiä sopimuksia, jotka kattavat muussa kuin matkailu- ja tai liiketarkoituksessa
matkustavat henkilöt.

Diogo Feio (PPE),    kirjallinen. – (PT) Euroopan unioni perusti Portugalin edellisen
puheenjohtajakauden aikana erityisen strategisen kumppanuuden Brasilian kanssa. Samassa
hengessä, jonka pitäisi vallita tämän samanlaisen sopimuksen osalta, kaikki toimenpiteet,
joilla poistetaan esteitä yhteyksiltä EU:n kansalaisten ja tämän portugalinkielisen maan
kansalaisten väliltä, ovat tietenkin tervetulleita. Koska neljällä EU:n jäsenvaltiolla ei ole
edelleenkään samaa viisumivapautta, katson, että saman järjestelmän laajentaminen niihin
voi olla vain myönteistä, ja suhtaudun meille nyt ehdotettuun sopimukseen myönteisesti.
EU:n ja Brasilian välisten suhteiden osalta olisi muistettava, että kyseisen maan strateginen
merkitys on pitkään oikeuttanut erityisen valtuuskunnan perustamisen, kuten on jo tehty
muiden Brasilian, Venäjän, Intian ja Kiinan nelikkoon kuuluvien maiden kanssa sekä
muiden sellaisten maiden kanssa, joilla on selkeästi vähemmän merkitystä kansainvälisellä
näyttämöllä.

José Manuel Fernandes (PPE),    kirjallinen. – (PT) Neuvoston asetuksen (EY) N:o 539/2001
mukaan Brasilian kansalaiset voivat matkustaa kaikkiin Euroopan unionin jäsenvaltioihin
lyhyeksi ajaksi ilman viisumia.

Kaikilla Euroopan unionissa ei ole kuitenkaan samoja erioikeuksia. Tässä tilanteessa ovat
seuraavien maiden kansalaiset: Viro, Kypros, Malta ja Latvia. Se tarkoittaa, että
"vastavuoroisuuden periaatetta" ei kunnioiteta.

EU:n ja Brasilian välillä on ehdottomasti tehtävä sopimus, jotta nämä kansalaiset olisivat
tasavertaisessa asemassa muiden EU:n ja Brasilian kansalaisten kanssa. Meillä ei voi olla
kahden nopeuden EU:ta, joten suhtaudun tämän sopimuksen tekemiseen myönteisesti,
en vain siksi, että se vaikuttaa olevan luonnostaan oikeudenmukainen, vaan myös siksi,
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että sillä lopetetaan yksi harvoista negatiivisen syrjinnän tapauksista, joita edelleen on EU:n
kansalaisten välillä.

Carlo Fidanza (PPE),    kirjallinen. – (IT) Päätin yhdessä Euroopan kansanpuolueen
(kristillisdemokraatit) ryhmän italialaisten kollegoideni kanssa äänestää tyhjää tämän
päivän äänestyksessä Euroopan unionin ja Brasilian sopimuksesta, joka koskee tavallisen
passin haltijoiden lyhytaikaista oleskelua koskevaa viisumivapautta. Se johtuu siitä, että
Cesare Battistin asiaa koskevan päätöslauselman sisällön perusteella olisin halunnut, että
äänestystä olisi lykätty siihen asti, että Brasilian liittovaltion tuomioistuin tekee päätöksen
Cesare Battistin, rikollisen, luovuttamisesta.

Koska asiakirja ei ole kiireellinen, sen lykkääminen seuraavaan täysistuntoon tai yhteen
huhtikuun täysistunnoista ei varmasti olisi ollut ongelma, erityisesti, jos ajattelemme tämän
joukkomurhaajan uhrien omaisten tuskaa. Nämä samat omaiset ovat odottaneet 31 vuotta
oikeuden toteutumista ja sitä, että Cesare Battisti kärsii Italian oikeusjärjestelmän
langettaman tuomion omissa vankiloissamme.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    kirjallinen. – (PT) Tämä asia koskee tavallisten passien
viisumivapauden laajentamista maihin, joihin sovelletaan edelleen lyhytaikaisen passin
viisumivaatimusta.

Mietinnössä kannatetaan tämän viisumivapautta koskevan sopimuksen mahdollisimman
pikaisen tekemisen hyväksymistä, jotta kaikki EU:n kansalaiset, myös Viron, Latvian, Maltan
ja Kyproksen kansalaiset, voivat matkustaa Brasiliaan matkailu- tai liiketarkoituksessa,
aivan kuten Brasilian kansalaiset voivat jo matkustaa ilman viisumia kaikkiin EU:n
jäsenvaltioihin. Siinä on kyse viisumeja koskevan vastavuoroisuuspolitiikan
täytäntöönpanosta.

Parlamentti katsoo, että sen pitäisi edetä viisumien vastavuoroisuudessa, kunnes kaikki
sen kansalaiset kaikista jäsenvaltioista voivat päästä ilman viisumia kaikkiin maihin, joiden
kansalaiset voivat jo matkustaa EU:hun ilman viisumia, mukaan luettuna Yhdysvallat ja
Kanada. Meidän mielestämme se on oikeudenmukaista.

Jacqueline Foster (ECR),    kirjallinen. – (EN) Euroopan ilmailualan ja sen asiakkaiden tie
ei ole ollut muutaman viime kuukauden aikana helppo! Surullisenkuuluisa tulivuoren
tuhkakriisi tapahtui juuri, kun lehtoyhtiöt ja tietysti niiden matkustajat yrittivät selvitä
erittäin vaikean taantuman seurauksista.

Näiden haasteiden keskellä sekä yritykset että matkustajat saavat kuitenkin hyviäkin uutisia!
Tämän päivän äänestys EU:n ja Brasilian välisestä tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia
koskevasta sopimuksesta tuo huomattavia vastavuoroisia etuja.

Ensinnäkin, Brasilia on strategisesti erittäin merkittävä kumppani EU:lle, ja tulevaisuudessa
sen markkinoilla voi olla valtavat mahdollisuudet. Tällä hetkellä Brasilian ja EU:n välillä
lentää vuosittain neljä miljoonaa matkustajaa. Tuo määrä vain kasvaa, koska maan
matkailuala kehittyy nopeasti.

Liiketoiminnan näkökulmasta Sao Paulo on Etelä-Amerikan rahoitusalan pääkaupunki.
Erittäin erikoistuneen öljy- ja rahoitusalan kehitys lisää lentomatkustamisen kysyntää.

Tämän suurin saavutus on kansallisuusrajoitusten poistaminen jäsenvaltioiden ja Brasilian
välillä voimassa olevista kahdenvälisistä sopimuksista. Se on erittäin tärkeä ensimmäinen
askel EU:n ja Brasilian välisten ilmailualan suhteiden vahvistamisessa, ja sen ansiosta Brasilia
ja EU ovat voineet edetä kohti neuvotteluja kattavasta ilmaliikennesopimuksesta.
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(Äänestysselitystä lyhennetty 170 artiklan mukaisesti)

Salvatore Iacolino (PPE),    kirjallinen. – (IT) Äänestin tyhjää Monica Luisa Macovein
mietintöä koskevassa lopullisessa äänestyksessä, kuten tein myös Silvia-Adriana Ţicăun
ja Ioan Enciun mietintöjen osalta, ilmaistakseni pettymykseni Brasilian hallituksen
käyttäytymiseen terroristin, Cesare Battistin, luovuttamisessa.

Viisumivapauksia ja lentoliikennettä koskevilla sopimuksilla vahvistetaan Brasilian ja
Euroopan unionin hyvät suhteet. Pyysin kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden
valiokunnan kokouksessa, että kuulisimme Brasilian Euroopan unionin suurlähettilästä
keskustellaksemme tietyistä perusasioista, kuten ihmisoikeuksien kunnioittamisesta,
terrorismin torjunnasta ja vapautta ja turvallisuutta koskevista näkemyksistä EU:ssa ja
Brasiliassa. Suhtaudun luottavaisesti siihen, että pystymme saamaan aikaan konkreettisia
tuloksia sekä EU:n kansalaisten että Brasilian kansan hyväksi.

Juozas Imbrasas (EFD),    kirjallinen. – (LT) Äänestin tämän Euroopan unionin ja Brasilian
liittotasavallan välisen tavallisen passin haltijoiden lyhytaikaista oleskelua koskevan
viisumivapaussopimuksen tekemisestä laaditun päätöslauselman puolesta. Neuvoston
asetuksen (EY) N:o 539/2001 mukaan Brasilian kansalaiset voivat matkustaa kaikkiin
Euroopan unionin jäsenvaltioihin lyhyeksi ajaksi ilman viisumia. Brasilia kuitenkin vaatii
edelleen viisumia alueelleen matkustavilta neljän jäsenvaltion (Viro, Kypros, Malta ja Latvia)
kansalaisilta. Muilla jäsenvaltioilla on kahdenvälisiä viisumisopimuksia Brasilian kanssa,
joiden mukaan niiden kansalaisilta ei vaadita viisumia lyhytaikaista oleskelua varten
Brasiliassa. Yhteisen viisumipolitiikan takia ja koska Euroopan unionilla on yksinomainen
toimivalta tällä alalla, vain unioni voi neuvotella ja tehdä viisumivapaussopimuksen, eivät
yksittäiset jäsenvaltiot. On olennaisen tärkeää hyväksyä tämä viisumivapaussopimus, jotta
kaikki EU:n kansalaiset, myös Viron, Latvian, Maltan ja Kyproksen kansalaiset, voivat
matkustaa Brasiliaan matkailu- tai liiketarkoituksessa samalla tavalla kuin Brasilian
kansalaiset voivat jo matkustaa kaikkiin EU:n jäsenvaltioihin ilman viisumia. Tällä alalla
on pyrittävä toimenpiteiden pikaiseen toteuttamiseen.

David Martin (S&D),    kirjallinen. – (EN) Äänestin sen puolesta, että parlamentti hyväksyy
tämän viisumivapaussopimuksen mahdollisimman nopeasti, jotta kaikki EU:n kansalaiset,
myös Viron, Latvian, Maltan ja Kyproksen kansalaiset, voivat matkustaa Brasiliaan matkailu-
tai liiketarkoituksessa samalla tavalla kuin Brasilian kansalaiset voivat jo matkustaa kaikkiin
EU:n jäsenvaltioihin ilman viisumia. On pyrittävä viisumivapauden vastavuoroisuutta
koskevien EU:n linjausten pikaiseen toteuttamiseen.

Erminia Mazzoni (PPE),    kirjallinen. – (IT) Äänestämällä tyhjää Euroopan unionin ja
Brasilian liittotasavallan välisen tavallisen passin haltijoiden lyhytaikaista oleskelua koskevan
viisumivapaussopimuksen tekemisestä laaditusta mietinnöstä ilmaisen kannan, joka ylittää
asian soveltamisalan.

En hyväksy Brasilian hallituksen käytöstä Cesare Battistin asiassa. Luovuttaminen –
menettelyt, jotka määritetään kahdenvälisessä sopimuksessa – olisi pitänyt toteuttaa.
Oikeusviranomaisten antamalla tulkinnalla rikotaan tehtyjä sitoumuksia. Rangaistuksen
– joka Cesare Battistin olisi pitänyt suorittaa Italiassa – antoi tavallinen tuomari, joka sovelsi
tavallisia lakeja yleiseen rikokseen: joukkomurhaan. On vaikeaa tukea kansainvälisiä
suhteita, kuten parlamentin äänestämissä mietinnöissä määritettyjä, sellaisen maan kanssa,
joka ei noudata sopimuksia ja joka, ennen kaikkea, ottaa kantaa elämän suojelua koskevaan
perusoikeuteen.
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Nuno Melo (PPE),    kirjallinen.  –  (PT) Keltään Euroopan unionin kansalaiselta, joka haluaa
matkustaa Brasiliaan matkailu- tai liiketarkoituksessa, ei vaadita viisumia enintään kolmen
kuukauden oleskelusta, aivan kuten Brasilian kansalaiset voivat jo matkustaa ilman viisumia
kaikkiin EU:n jäsenvaltioihin, parlamentin juuri hyväksymän sopimuksen mukaisesti.
Tämä sopimus hyödyttää pääasiassa Viron, Latvian, Maltan ja Kyproksen kansalaisia, jotka
tarvitsevat edelleen viisumin päästäkseen Brasiliaan. Tämä sopimus koskee tavallisen passin
haltijoita. Sopimuksen hyväksymisen myötä kaikki EU:n kansalaiset – myös Viron, Latvian,
Maltan ja Kyproksen kansalaiset, joilta Brasilia edelleen vaati viisumia – voivat päästä
maahan ilman viisumia matkailu- ja liiketarkoituksissa aivan kuten Brasilian kansalaiset
voivat jo matkustaa kaikkiin EU:n jäsenvaltioihin ilman viisumia. Oleskelun kesto rajoitetaan
Schengen-alueella kolmeen kuukauteen kuuden kuukauden jaksolla. Tämä sopimus kattaa
noin 90–95 prosenttia kaikista matkustajista.

Alexander Mirsky (S&D),    kirjallinen  .  – (EN) Äänestin puolesta, koska minusta on
olennaisen tärkeää auttaa Brasilian kansaa asuttamaan valtavia alueita. Teknisellä ja
taloudellisella tuella taataan elintarvikkeiden kilpailukyky ja edulliset hinnat. Brasilia voi
kehittyä maataloustuottajasta eurooppalaisten tavaroiden suureksi kuluttajaksi, avata uusia
myyntimarkkinoita ja laajentaa matkailupalvelujaan, jos tukea annetaan oikeilla alueilla.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    kirjallinen.  –  (PT) Brasilian kansalaiset voivat
matkustaa kaikkiin Euroopan unionin jäsenvaltioihin ilman viisumia lyhytaikaista oleskelua
varten neuvoston asetuksen (EY) N:o 539/2001 nojalla. Brasilia kuitenkin vaatii edelleen
voimassa olevaa viisumia sen alueelle tulevilta neljän EU:n jäsenvaltion kansalaisilta: Viron,
Kyproksen, Maltan ja Latvian kansalaisilta. Muilla jäsenvaltioilla on kahdenvälisiä
sopimuksia suoraan Brasilian kanssa. Tämän ratkaisemiseksi ja koska EU:lla on
yksinomainen ulkoinen toimivalta tällä alalla, neuvosto teki päätöksen, jossa se valtuutti
komission aloittamaan neuvottelut lyhytaikaista oleskelua koskevan
viisumivapaussopimuksen tekemiseksi EU:n ja Brasilian välillä. Tällä EU:n ja Brasilian
välisellä sopimuksella myönnetään vastavuoroinen viisumivapaus loma- ja liikematkoihin
kaikille Brasilian ja EU:n kansalaisille, myös niiden neljän jäsenvaltion kansalaisille, jotka
eivät tällä hetkellä voi matkustaa Brasiliaan ilman viisumia. Sopimuksella ei korvata vaan
täydennetään olemassa olevia eri EU:n jäsenvaltioiden ja Brasilian kahdenvälisiä sopimuksia,
jotka kattavat muussa kuin matkailu- tai liiketarkoituksessa matkustavat henkilöt
(esimerkiksi opiskelijat ja tutkijat).

Paulo Rangel (PPE),    kirjallinen.  –  (PT) Äänestin Euroopan unionin ja Brasilian välisen
tavallisen passin haltijoiden lyhytaikaista oleskelua koskevan viisumivapaussopimuksen
tekemisen puolesta, jotta voidaan taata, että vastavuoroisuuden periaatteen ja tasavertaisen
kohtelun periaatteen mukaisesti kaikki EU:n kansalaiset – myös Viron, Latvian, Maltan ja
Kyproksen kansalaiset, joilta tähän asti on edelleen vaadittu viisumia Brasilian alueelle
pääsemiseksi – voivat matkustaa Brasiliaan ilman viisumia matkailu- tai liiketarkoituksessa
aivan kuten Brasilian kansalaiset voivat jo matkustaa EU:n jäsenvaltioihin ilman viisumia.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    kirjallinen. – (EN) Tällä EU:n ja Brasilian sopimuksella
myönnetään vastavuoroinen viisumivapaus sopimuksessa määriteltyihin loma- ja
liikematkoihin kaikille Brasilian ja EU:n kansalaisille, myös niiden neljän jäsenvaltion
kansalaisille, jotka eivät tällä hetkellä voi matkustaa Brasiliaan ilman viisumia. Sopimuksella
ei korvata vaan täydennetään olemassa olevia eri jäsenvaltioiden ja Brasilian kahdenvälisiä
sopimuksia, jotka kattavat muussa kuin matkailu- tai liiketarkoituksessa matkustavat
henkilöt (esimerkiksi opiskelijat ja tutkijat).
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Tämän sopimuksen soveltamisalan ulkopuolelle jäävät myös henkilöt, jotka matkustavat
työskennelläkseen korvausta vastaan. Kaikkien EU:n kansalaisten tasavertaisen kohtelun
varmistamiseksi sopimukseen on siksi sisällytetty määräys, jonka mukaan Brasilia voi
keskeyttää tai päättää sopimuksen soveltamisen vain kaikkien Euroopan unionin
jäsenvaltioiden osalta. Vastaavasti unioni voi keskeyttää tai päättää sopimuksen
soveltamisen vain kaikkien jäsenvaltioidensa osalta.

Nuno Teixeira (PPE),    kirjallinen.  –  (PT) Lissabonin sopimuksella vahvistetaan, että
yhteistä viisumipolitiikkaa kolmansien maiden kanssa koskevien sopimusten tekeminen
kuuluu yksinomaisesti EU:n toimivaltaan. Neuvoston asetuksen (EY) N:o 539/2001 nojalla
Brasilian kansalaiset voivat jo matkustaa kaikkiin Euroopan unionin jäsenvaltioihin ilman
viisumia. Brasilia vaatii kuitenkin edelleen viisumia alueelleen matkustavilta Viron,
Kyproksen, Maltan ja Latvian, EU:n jäsenvaltioiden, kansalaisilta. Tämän vastavuoroisen
viisumivapaussopimuksen kohteena on matkailu loma- tai liiketarkoituksessa, mikä
hyödyttää taloudellisesti molempia osapuolia. Oleskelun kesto rajoitetaan Schengen-alueella
kolmeen kuukauteen kuuden kuukauden jaksolla.

Minun mielestäni on tärkeää korostaa, että tässä sopimuksessa otetaan huomioon, että
jäsenvaltiot, jotka eivät vielä täysimääräisesti sovella Schengenin säännöstöä, eli Kypros,
Bulgaria ja Romania, myöntävät viisumittoman pääsyn Brasilian kansalaisille kolmeksi
kuukaudeksi kunkin jäsenvaltion alueelle riippumatta koko Schengen-alueella oleskellusta
ajasta. Äänestän tämän sopimuksen puolesta, koska minun mielestäni on olennaisen
tärkeää välttää syrjintää eri jäsenvaltioiden kansalaisten välillä ja panna asianmukaisesti
täytäntöön vastavuoroisuuden periaate, joka on yksi Euroopan unionin ohjaavista
periaatteista.

Artur Zasada (PPE),    kirjallinen. – (PL) Olen tyytyväinen äänestyksen tulokseen. Uskon
lujasti, että kaikki toimenpiteet, joiden avulla kaikki EU:n jäsenvaltioiden kansalaiset saavat
tasavertaiset oikeudet, ansaitsevat tukemme. Sitäkin iloisempi olen siksi, että nämä
tasavertaiset oikeudet liittyvät rajatylittävän vapauden kaltaisiin keskeisiin asioihin.
Puolalaisena muistan lukuisat rajanylittämiseen liittyvät vaikeudet ennen kuin Puolasta
tuli Euroopan unionin jäsenvaltio, joten mielestäni kaikki askelet, joita otamme kohti
täysimääräistä ja vastavuoroista viisumien poistamista, ovat valtavan merkittäviä. Monica
Luisa Macovein suositus on merkittävä myös toisesta syystä. Perusteluissa esittelijä panee
merkille, että kaksi kolmatta maata, eli Kanada ja Yhdysvallat, määräävät edelleen
viisumivelvoitteita; kolmelle jäsenvaltiolle Kanadan tapauksessa ja neljälle jäsenvaltiolle
Yhdysvaltojen tapauksessa. Uskon, että parlamentissa äskettäin toteutetuilla toimilla, kuten
kirjallisella kannanotolla 89/2010, on haluttu vaikutus, ja ne saavat aikaan muutoksen
Yhdysvaltojen ja Kanadan viisumipolitiikassa.

Suositus: Ioan Enciu (A7-0010/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    kirjallinen. – (PT) Äänestän tämän suosituksen puolesta, koska
asetuksen (EY) N:o 539/2001 nojalla Brasilia kuuluu niiden maiden luetteloon, joiden
kansalaiset eivät tarvitse viisumia EU:n ulkorajoja ylittäessään. Neljä jäsenvaltiota ei
kuitenkaan hyödy täytäntöönpannusta vastavuoroisuudesta. Koska Lissabonin sopimuksella
käyttöönotetuissa muutoksissa säädetään, että kolmansia maita koskeva yhteinen
viisumipolitiikka kuuluu EU:n yksinomaiseen toimivaltaan, kaikki jäsenvaltiot hyötyvät
viisumivapaudesta Brasilian kanssa. Lisäksi jäsenvaltioiden ja Brasilian välillä voimassa
olevat kahdenväliset sopimukset turvataan edelleen, koska ne sisältävät joitakin EU:n ja
Brasilian välisen sopimuksen soveltamisalaan kuulumattomia matkustajaryhmiä. Olen
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myös samaa mieltä esittelijän kannasta, jonka mukaan tämän sopimuksen pitäisi olla
esimerkki vastavuoroisuudesta muiden maiden kanssa, erityisesti Yhdysvaltojen ja Kanadan.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    kirjallinen. – (LT) Tällä sopimuksella myönnetään
vastavuoroinen mahdollisuus viisumivapaisiin matkoihin lyhytaikaista oleskelua varten
Brasilian ja EU:n kansalaisille, jotka ovat diplomaatti-, virka- tai virkamatkapassin haltijoita.
Kaikkien EU:n kansalaisten tasavertaisen kohtelun varmistamiseksi sopimuksen 8 artiklassa
määrätään, että Brasilia voi keskeyttää sopimuksen soveltamisen tai irtisanoa sopimuksen
vain kaikkien Euroopan unionin jäsenvaltioiden osalta ja vastaavasti EU voi keskeyttää
sopimuksen soveltamisen tai irtisanoa sopimuksen vain kaikkien jäsenvaltioidensa osalta.

Sopimuksen mukaisesti perustetaan asiantuntijakomitea, jonka tehtävänä on ratkaista
riidat, joita tämän sopimuksen määräysten tulkinnasta tai soveltamisesta saattaa johtua.
Sopimuksessa on myös lauseke passien mallikappaleiden vaihdosta Brasilian ja EU:n
jäsenvaltioiden välillä. Minun mielestäni nykyisten kahdenvälisten sopimusten turvaamista
olisi pidettävä ensiarvoisen tärkeänä Euroopan unionille, koska kyseisissä sopimuksissa
sallitaan lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaus EU:n ja Brasilian välisen sopimuksen
soveltamisalaan kuulumattomille matkustajaryhmille.

Tässä yhteydessä on muistutettava, että Euroopan unioni voisi keskeyttää EU:n ja Brasilian
välisen viisumivapaussopimuksen soveltamisen, jos Brasilia irtisanoisi kahdenvälisiä
sopimuksia. Käsiteltävänä oleva sopimus diplomaatti-, virka- tai virkamatkapassin
haltijoiden viisumivapaudesta on edistysaskel täydellisen vastavuoroisen viisumivapauden
myöntämiseksi asetuksen (EY) N:o 539/2001 mukaisesti.

Carlos Coelho (PPE),    kirjallinen. – (PT) Vaikka Brasilia kuuluu niin kutsuttuun positiiviseen
luetteloon maista, joiden kansalaiset eivät tarvitse viisumia Euroopan unionin ulkorajoja
ylittäessään, neljän EU:n jäsenvaltion – Viron, Latvian, Maltan ja Kyproksen – kansalaisiin
ei edelleenkään sovelleta samanlaista lakia heidän matkustaessaan Brasiliaan. Lissabonin
sopimuksen mukaisesti kolmansia maita koskeva yhteinen viisumipolitiikka kuuluu EU:n
yksinomaiseen toimivaltaan, joten EU:n on neuvoteltava tästä sopimuksesta, jotta sillä
varmistetaan kaikkien EU:n kansalaisten tasavertainen kohtelu.

Sovittiin kahden erillisen sopimuksen tekemisestä: yksi tavallisen passin haltijoille, toinen
diplomaatti-, virka- tai virkamatkapassin haltijoille. Tuen tätä päätöstä, koska sen avulla
ainakin diplomaatti-, virka- ja virkamatkapasseja koskeva sopimus voi tulla voimaan
nopeammin, koska toisin kuin tavallisia passeja koskeva sopimus sitä ei tarvitse ratifioida
Brasilian kongressissa.

Nykyiset kahdenväliset sopimukset pysyvät voimassa, koska niissä sallitaan lyhytaikaista
oleskelua koskeva viisumivapaus tietyille EU:n ja Brasilian välisen sopimuksen
soveltamisalaan kuulumattomille matkustajaryhmille.

Ioan Enciu (S&D),    kirjallinen. – (RO) Euroopan parlamentin esittelijänä äänestin tämän
sopimuksen hyväksymisen puolesta. Sopimuksella poistetaan viisumivaatimus Brasiliaan
diplomaatti-, virka- ja virkamatkapassin haltijoilta ja neljän jäsenvaltion, eli Viron, Latvian,
Maltan ja Kyproksen kansalaisilta. Minun mielestäni sopimus on huomattava edistysaskel
täydellisen vastavuoroisen viisumivapauden aikaansaamisessa kolmansien maiden osalta.
Olisi jatkettava ponnisteluja täyden vastavuoroisuuden turvaamiseksi, jotta Kanada ja
Yhdysvallat poistaisivat viisumivaatimuksen viideltä jäsenvaltiolta: Romanialta, Bulgarialta,
Tšekin tasavallalta, Kyprokselta ja Puolalta.
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Edite Estrela (S&D),    kirjallinen.  –  (PT) Äänestin tämän suosituksen puolesta, koska se
on edistysaskel EU:n ja Brasilian välisen täydellisen vastavuoroisen viisumivapauden
myöntämiseksi diplomaatti-, virka- tai virkamatkapassien haltijoille. Tämän sopimuksen
allekirjoittamisen olisi toimittava esimerkkinä muille maille, nimittäin Yhdysvalloille ja
Kanadalle, jotka vaativat edelleen viisumeita tietyiltä EU:n jäsenvaltioilta.

Diogo Feio (PPE),    kirjallinen.  –  (PT) Tänään äänestettävänä olleen Euroopan unionin ja
Brasilian välillä allekirjoitettavaa tavallisen passin haltijoiden lyhytaikaista oleskelua
koskevaa viisumivapaussopimusta koskevan päätöslauselman perusteella diplomaatti-,
virka- tai virkamatkapassin haltijoilla on vielä enemmän syytä hyötyä tästä sopimuksesta.
Tällaisessa sopimuksessa vastavuoroisuus on perustavanlaatuista ja tärkeää, jotta voidaan
varmistaa, että kyseisiä vapauksia ei rajoiteta hallinnollisilla tai byrokraattisilla vaatimuksilla,
jotka voisivat vaarantaa kansalaisten oikeutetut odotukset. Brasilia on koko ajan tärkeämpi
kumppani Euroopan unionille, jonka kanssa sillä on yhteinen historia ja kieli. Kaikkeen,
mikä edistää tämän merkittävän Etelä-Amerikan maan ja EU:n välisiä suhteita, olisi
suhtauduttava myönteisesti.

José Manuel Fernandes (PPE),    kirjallinen. – (PT) Neuvoston asetuksen (EY) N:o 539/2001
mukaan Brasilian kansalaiset voivat matkustaa kaikkiin Euroopan unionin jäsenvaltioihin
lyhyeksi ajaksi ilman viisumia.

Kaikilla Euroopan unionissa ei ole kuitenkaan samoja erioikeuksia. Tässä tilanteessa ovat
seuraavien maiden kansalaiset: Viro, Kypros, Malta ja Latvia, mikä tarkoittaa, että
vastavuoroisuuden periaatetta ei kunnioiteta.

Neuvosto teki vuonna 2008 päätöksen, jossa se valtuutti komission neuvottelemaan EU:n
ja Brasilian välillä sopimuksesta, jolla lopetettaisiin vastavuoroisuuden periaatteen rikkomiset.
Prosessin nopeuttamiseksi ja jotta sopimuksen voimaantulo ei viivästyisi, sopimuspuolet
päättivät laatia kaksi sopimusta: toinen sopimus koskisi tavallisen passin haltijoita ja toinen
diplomaatti-, virka- tai virkamatkapassin haltijoita.

Kiitän siksi tätä aloitetta, jolla turvataan kaikkien Euroopan unionin kansalaisten
tasavertainen kohtelu ja kunnioitetaan täysimääräisesti vastavuoroisuuden periaatetta.

Carlo Fidanza (PPE),    kirjallinen. – (IT) Päätin yhdessä Euroopan kansanpuolueen
(kristillisdemokraatit) ryhmän italialaisten kollegoideni kanssa äänestää tyhjää tämän
päivän äänestyksessä Euroopan unionin ja Brasilian välisestä sopimuksesta, joka koskee
diplomaatti-, virka- tai virkamatkapassin haltijoiden lyhytaikaista oleskelua koskevaa
viisumivapautta. Se johtuu siitä, että Cesare Battistin asiaa koskevan päätöslauselman
sisällön perusteella olisin halunnut, että äänestystä olisi lykätty siihen asti, että Brasilian
liittovaltion tuomioistuin tekee päätöksen Cesare Battistin, rikollisen, luovuttamisesta.

Koska asiakirja ei ole kiireellinen, sen lykkääminen seuraavaan täysistuntoon tai yhteen
huhtikuun täysistunnoista ei varmasti olisi ollut ongelma, erityisesti, jos ajattelemme tämän
joukkomurhaajan uhrien omaisten tuskaa. Nämä samat omaiset ovat odottaneet 31 vuotta
oikeuden toteutumista ja sitä, että Cesare Battisti kärsii Italian oikeusjärjestelmän
langettaman tuomion omissa vankiloissamme.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    kirjallinen. – (PT) Brasilia kuuluu niin kutsuttuun positiiviseen
luetteloon maista, joiden kansalaiset eivät tarvitse viisumia Euroopan unionin ulkorajoja
ylittäessään. Asetukseen sisältyvän vastavuoroisuusperiaatteen mukaisesti kaikilla EU:n
kansalaisilla pitäisi olla sama oikeus Brasiliaan matkustaessaan.
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Tähän mennessä vastavuoroisuusperiaatetta on noudatettu Brasilian ja yksittäisten EU:n
jäsenvaltioiden kahdenvälisten viisumivapaussopimusten avulla. Kuitenkaan neljä EU:n
jäsenvaltiota – Viro, Latvia, Malta ja Kypros – ei ole allekirjoittanut sellaista sopimusta.
Siksi niiden kansalaisilta vaaditaan yhä viisumi Brasiliaan matkustettaessa, mikä on vastoin
vastavuoroisuusperiaatetta.

EU:n ja Brasilian välinen viisumivapaussopimus, jolla ei korvata muita EU:n jäsenvaltioiden
ja Brasilian kahdenvälisiä sopimuksia, kattaa nyt diplomaatti-, virka- tai virkamatkapassin
haltijoiden matkailu- tai liiketarkoituksessa tekemät matkat.

Juozas Imbrasas (EFD),    kirjallinen. – (LT) Olin samaa mieltä tästä asiakirjasta, koska
sopimuksella myönnetään vastavuoroinen mahdollisuus viisumivapaisiin matkoihin
lyhytaikaista oleskelua varten Brasilian ja EU:n kansalaisille, jotka ovat diplomaatti-, virka-
tai virkamatkapassin haltijoita. Kaikkien EU:n kansalaisten tasavertaisen kohtelun
varmistamiseksi sopimuksen 8 artiklassa määrätään, että Brasilia voi keskeyttää sopimuksen
soveltamisen tai irtisanoa sopimuksen vain kaikkien Euroopan unionin jäsenvaltioiden
osalta ja vastaavasti EU voi keskeyttää sopimuksen soveltamisen tai irtisanoa sopimuksen
vain kaikkien jäsenvaltioidensa osalta. Käsiteltävänä oleva sopimus diplomaatti-, virka- tai
virkamatkapassin haltijoiden viisumivapaudesta on edistysaskel täydellisen vastavuoroisen
viisumivapauden myöntämiseksi asetuksen (EY) N:o 539/2001 mukaisesti.

Monica Luisa Macovei (PPE),    kirjallinen. – (EN) Äänestin sen puolesta, että Euroopan
parlamentti antaa hyväksyntänsä kahden viisumivapaussopimuksen tekemiselle Brasilian
kanssa. Tällä hetkellä Brasilian kansalaiset eivät tarvitse viisumia päästäkseen EU:hun,
mutta Viron, Latvian, Maltan ja Kyproksen kansalaiset tarvitsevat viisumin päästäkseen
Brasiliaan. Näillä sopimuksilla taataan EU:n ja Brasilian välistä viisumivapautta koskevan
vastavuoroisuuden periaatteen soveltaminen.

David Martin (S&D),    kirjallinen. − (EN) Äänestin tämän mietinnön puolesta.
Viisumivapaus kattaa diplomaatti-, virka- tai virkamatkapassin haltijat, jotka matkustavat
matkailu- tai liiketarkoituksessa. Sopimuspuolten kansalaiset voivat oleskella toistensa
alueella enintään kolme kuukautta kuuden kuukauden aikana ensimmäisestä päivästä,
jolloin sopimuspuolen alueelle on tultu. Viisumivapaus sopimukseen kuulumattomia
matkustustarkoituksia varten on edelleen mahdollista Brasilian ja 27 jäsenvaltiosta 23:n
välillä allekirjoitettujen kahdenvälisten sopimusten säännösten nojalla. Sopimuksessa
otetaan huomioon niiden jäsenvaltioiden tilanne, jotka eivät vielä sovella täysimääräisesti
Schengenin säännöstöä. Siihen asti, kun nämä jäsenvaltiot (Kypros, Bulgaria ja Romania)
eivät kuulu Schengen-alueeseen, viisumivapaudella annetaan Brasilian kansalaisille oikeus
oleskella kolme kuukautta niistä kunkin alueella riippumatta koko Schengen-alueella
oleskellusta ajasta.

Erminia Mazzoni (PPE),    kirjallinen. – (IT) Äänestämällä tyhjää Euroopan unionin ja
Brasilian liittotasavallan välisen diplomaatti-, virka- tai virkamatkapassin haltijoiden
lyhytaikaista oleskelua koskevan viisumivapaussopimuksen tekemisestä laaditusta
mietinnöstä ilmaisen kannan, joka ylittää asian soveltamisalan.

En hyväksy Brasilian hallituksen käytöstä Cesare Battistin asiassa. Luovuttaminen –
menettelyt, jotka määritetään kahdenvälisessä sopimuksessa – olisi pitänyt toteuttaa.
Oikeusviranomaisten antamalla tulkinnalla rikotaan tehtyjä sitoumuksia. Rangaistuksen
– joka Cesare Battistin olisi pitänyt suorittaa Italiassa – antoi tavallinen tuomari, joka sovelsi
tavallisia lakeja yleiseen rikokseen: joukkomurhaan. On vaikeaa tukea kansainvälisiä
suhteita, kuten parlamentin äänestämissä mietinnöissä määritettyjä, sellaisen maan kanssa,

15-02-2011Euroopan Parlamentin keskustelutFI96



joka ei noudata sopimuksia ja joka, ennen kaikkea, ottaa kantaa elämän suojelua koskevaan
perusoikeuteen.

Nuno Melo (PPE),    kirjallinen.  –  (PT) Keltään Euroopan unionin kansalaiselta, joka haluaa
matkustaa Brasiliaan matkailu- tai liiketarkoituksessa, ei vaadita viisumia enintään kolmen
kuukauden oleskelusta, aivan kuten Brasilian kansalaiset voivat jo matkustaa ilman viisumia
kaikkiin EU:n jäsenvaltioihin, parlamentin juuri hyväksymän sopimuksen mukaisesti.
Tämä sopimus hyödyttää pääasiassa Viron, Latvian, Maltan ja Kyproksen kansalaisia, jotka
tarvitsevat edelleen viisumin päästäkseen Brasiliaan. Tämä sopimus koskee diplomaatti-,
virka- ja virkamatkapassin haltijoita. Sopimuksen hyväksymisen myötä kaikki EU:n
kansalaiset – myös Viron, Latvian, Maltan ja Kyproksen kansalaiset, joilta Brasilia edelleen
vaati viisumia – voivat päästä maahan ilman viisumia matkailu- ja liiketarkoituksissa aivan
kuten Brasilian kansalaiset voivat jo matkustaa kaikkiin EU:n jäsenvaltioihin ilman viisumia.
Oleskelun kesto rajoitetaan Schengen-alueella kolmeen kuukauteen kuuden kuukauden
jakson aikana.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    kirjallinen. – (PT) Lissabonin sopimuksen mukaan
kolmansia maita koskeva yhteinen viisumipolitiikka kuuluu EU:n yksinomaiseen
toimivaltaan. Vain EU, eivät yksittäiset jäsenvaltiot, voi neuvotella ja allekirjoittaa
viisumivapaussopimuksen Brasilian kanssa. Niin ei ollut ennen kuin Lissabonin sopimus
tuli voimaan. Tässä mietinnössä analysoidaan diplomaatti-, virka- tai virkamatkapassin
haltijoita koskevaa EU:n ja Brasilian välistä viisumivapaussopimusta. Sopimuksen virallinen
allekirjoittaminen unionin ja Brasilian puolesta tapahtui Brysselissä 8. marraskuuta 2010.
Tällä viisumivapaussopimuksella ei korvata eri jäsenvaltioiden kanssa allekirjoitettuja
muita kahdenvälisiä sopimuksia vaan täydennetään niitä. Unionin tekemä sopimus on
kuitenkin ensisijainen suhteessa kahdenvälisiin sopimuksiin erityisesti, kun on kyse
seuraavista sopimuksen soveltamisaloista: matkailu- tai liiketarkoituksessa tehdyt matkat.
Suhtaudun myönteisesti Brasilian kansalaisten ja EU:n kansalaisten välistä vastavuoroisuutta
koskeviin lausekkeisiin ja tasavertaisen kohtelun turvaamiseen kaikille EU:n kansalaisille.
Säännös koskee Brasiliaa, ja vain EU voi keskeyttää tai irtisanoa sopimuksen kaikkien
jäsenvaltioidensa osalta. Näistä syistä äänestin puolesta.

Paulo Rangel (PPE),    kirjallinen.  –  (PT) Äänestin Euroopan unionin ja Brasilian välisen
diplomaatti-, virka- tai virkamatkapassin haltijoiden lyhytaikaista oleskelua koskevan
viisumivapaussopimuksen allekirjoittamisen puolesta, jotta voidaan varmistaa, että
vastavuoroisuuden periaatteen ja tasavertaisen kohtelun periaatteen mukaisesti kaikki
EU:n kansalaiset, joilla on diplomaatti-, virka- tai virkamatkapassi – myös Viron, Latvian,
Maltan ja Kyproksen kansalaiset, joilta tähän asti on edelleen vaadittu viisumia Brasilian
alueelle pääsemiseksi – voivat matkustaa Brasiliaan ilman viisumia matkailu- tai
liiketarkoituksessa aivan kuten Brasilian kansalaiset voivat jo matkustaa EU:n jäsenvaltioihin
ilman viisumia.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    kirjallinen. – (EN) Viisumivapaus kattaa matkailu-
tai liiketarkoituksessa matkustavat diplomaatti-, virka- tai virkamatkapassin haltijat.
Sopimuspuolten kansalaiset voivat oleskella toistensa alueella enintään kolme kuukautta
kuuden kuukauden aikana ensimmäisestä päivästä, jolloin sopimuspuolen alueelle on
tultu. Viisumivapaus sopimukseen kuulumattomia matkustustarkoituksia varten on
edelleen mahdollista Brasilian ja 27 jäsenvaltiosta 23:n välillä allekirjoitettujen
kahdenvälisten sopimusten säännösten nojalla.
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Sopimuksessa otetaan huomioon niiden jäsenvaltioiden tilanne, jotka eivät vielä sovella
täysimääräisesti Schengenin säännöstöä. Siihen asti, kun nämä jäsenvaltiot (Kypros, Bulgaria
ja Romania) eivät kuulu Schengen-alueeseen, viisumivapaudella annetaan Brasilian
kansalaisille oikeus oleskella kolme kuukautta niistä kunkin alueella riippumatta koko
Schengen-alueella oleskellusta ajasta.

Nuno Teixeira (PPE),    kirjallinen. – (PT) Brasilia kuuluu niin kutsuttuun positiiviseen
luetteloon maista, joiden kansalaiset eivät tarvitse viisumia Euroopan unionin ulkorajoja
ylittäessään. Tähän asti tätä vastavuoroisuuden politiikkaa on sovellettu Brasilian ja
jäsenvaltioiden välisten kahdenvälisten sopimusten kautta. Viro, Latvia, Malta ja Kypros
eivät kuitenkaan ole allekirjoittaneet minkäänlaista sopimusta, ja niiden kansalaisia ei ole
vapautettu viisumivaatimuksista. Tämän sopimuksen tarkoituksena on diplomaatti-, virka-
tai virkamatkapassin haltijoiden vapauttaminen viisumivaatimuksista, ja sillä on sama
tavoite ja soveltamisala kuin tavallisen passin haltijoihin liittyvällä sopimuksella.

Brasilian lainsäädännön nojalla diplomaattipassin haltijoihin liittyvä sopimus ei kuitenkaan
edellytetä ratifiointia Brasilian kongressissa, ja siksi se tulee voimaan nopeammin. Näillä
kahdella sopimuksella ei korvata jäsenvaltioiden ja Brasilian välillä allekirjoitettuja
kahdenvälisiä sopimuksia; niillä vain täydennetään niitä. Minun mielestäni on tärkeää
soveltaa tätä viisumivapaussopimusten vastavuoroisuuden käytäntöä muihin kolmansiin
maihin nykyisen syrjinnän poistamiseksi, erityisesti Yhdysvaltoihin ja Kanadaan.

Suositus: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0004/2011), Monica Luisa Macovei
(A7-0001/2011) ja Ioan Enciu (A7-0010/2011)

Licia Ronzulli (PPE),    kirjallinen. – (IT) Vaikka tuen sopimuksen sisältöä, päätin äänestää
tyhjää vastustaakseni niitä poliittisia valintoja, joita Brasilian hallitus on jonkin aikaa tehnyt
Cesare Battistin tapaukseen liittyen.

Kyseinen murhaaja, joka on tuomittu rikoksista lukuisia kertoja, ei joudu kärsimään Italian
oikeuslaitoksen hänelle langettamia tuomioita.

Mietintö: Evelyne Gebhardt (A7-0012/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    kirjallinen. – (PT) Hyväksyn tämän mietinnön, koska tunnustan
mahdollisuudet, joita palveludirektiivi tarjoaa talouden yhdentymisen parantamiseen, ja
katson myös, että direktiivin soveltamisella voidaan vahvistaa sisämarkkinoiden ja
koheesiopolitiikan toisiaan vahvistavaa suhdetta. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi
kansalaisille ja yrityksille tarjottavan tiedon on oltava avoimempaa. On tärkeää panna
merkille ehdot alkuperämaan periaatteen soveltamatta jättämiselle tietyissä asioissa tai
toimissa, erityisesti muiden EU:n välineiden sisältämän erilaisen lainsäädännön osalta ja
niiden takuiden osalta, jotka hallinnoivan valtion olisi tarjottava lähetetyille työntekijöille.
Tämä asia sai aikaan pitkän keskustelun ja esti direktiivin varhaisen soveltamisen. Pelkään,
että tämän direktiivin soveltaminen alue- ja paikallistasolla voisi toimia sääntelyn purkamista
koskevia toimenpiteitä vastaan ja haitata pyrkimyksiä yksinkertaistaa hallinnollisia
menettelyjä, erityisesti siksi, että sen soveltaminen voi edellyttää lisäresursseja,
rakennerahastojen rahoitusta ja muita välineitä, jotka ovat olennaisia tämän toteuttamiseksi
siirtymäkauden aikana. Tämän takia vaadin, että kaikki politiikat ovat johdonmukaisempia
ja että niitä koordinoidaan aiempaa paremmin.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    kirjallinen. – (LT) Äänestin tämän vuonna 2006 voimaan
tulleen palveludirektiivin täytäntöönpanoa koskevan Euroopan parlamentin
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päätöslauselman puolesta. Sen tavoitteena on avata markkinat palveluntarjoajille Euroopan
unionissa, poistaa protektionistiset esteet, jotka haittaavat palvelujen tarjoamista
jäsenvaltioissa, sekä toteuttaa käytännössä vapaan liikkuvuuden periaate, jolle sisämarkkinat
perustuvat. Lyhyesti sanottuna eurooppalaisten palveluntarjoajien olisi voitava tehdä
työtään ilman byrokraattisia esteitä kaikkialla EU:ssa. Direktiivin kattaman toiminnan
osuus on 40 prosenttia EU:n bruttokansantuotteesta (BKT). Odotamme, että tämän
direktiivin täytäntöönpano voi mahdollisesti tuoda jopa 140 miljardin euron voitot ja
kasvattaa EU:n BKT:tä 1,5 prosenttia. Direktiivi on kuitenkin pantava täytäntöön
asianmukaisesti, jotta siitä saadaan odotettu hyöty. Valitettavasti on havaittu, että kaikki
EU:n jäsenvaltiot eivät onnistuneet saattamaan sitä täysimääräisesti osaksi kansallista
lainsäädäntöään vuoden 2009 loppuun mennessä. Olen samaa mieltä siitä, että keskitettyjen
asiointipisteiden perustaminen on olennainen osa tämän direktiivin tehokasta
täytäntöönpanoa.

Keskitettyjen asiointipisteiden tehtävänä on antaa vaadittuja tietoja ja luoda mahdollisuudet
kaikkien menettelyjen suorittamiseen sähköisesti eikä vain omalla kielellä. Euroopan
komission tilastojen mukaan 22 EU:n jäsenvaltiota on perustanut kyseiset keskitetyt
asiointipisteet, mutta vain 17:llä niistä on sähköisen hallinnon portaalit, ja myös ne ovat
hyvin erilaisia jäsenvaltioittain. On korostettava, että ilman asianmukaisesti toimivia
keskitettyjä asiointipisteitä kuluttajat eivät saa kaikkea tietoa, ja se estää meitä saavuttamasta
direktiivissä asetettuja tavoitteita.

Alfredo Antoniozzi (PPE),    kirjallinen. – (IT) Palveludirektiivin täytäntöönpanosta
mahdollisesti johtuvat edut ovat kiistämättömät. Palveludirektiivin kattaman toiminnan
osuus on 40 prosenttia Euroopan unionin bruttokansantuotteesta (BKT) ja työpaikoista.
Panemalla se asianmukaisesti täytäntöön voisimme vapauttaa valtavan taloudellisen ja
työpaikkojen luomiseen liittyvän potentiaalin ja edistää talouden elpymistä. Direktiivin
täytäntöönpanon laatu jäsenvaltioissa on aivan yhtä olennaista kuin sitä varten asetettujen
määräaikojen noudattaminen.

Direktiivin antamista edeltäneissä neuvotteluissa parlamentti osoitti jo, että sillä voi olla
ratkaiseva asema. Siksi katson, että parlamentin olisi seurattava tehokkaasti sitä, miten
jäsenvaltiot panevat direktiivin täytäntöön. Eurooppalaisten palveluntarjoajien on voitava
tarjota toimiaan kaikkialla Euroopan unionissa ilman, että heitä haitataan byrokraattisilla
esteillä. Meidän on oltava täytäntöönpanovaiheessa kuitenkin tietoisia myös muista
näkökulmista, erityisesti jäsenvaltioita tällä hetkellä painavista hallinnollisista
kustannuksista.

Olen esittelijän kanssa samaa mieltä siitä, että neuvoston käyttöön ottama keskinäinen
arviointimenettely aiheuttaa tarpeetonta byrokraatista taakkaa jäsenvaltioiden viranomaisille
kansallisella, alueellisella sekä paikallisella tasolla. Toivon, että tämän menettelyn mahdollisia
etuja tarkastellaan mahdollisimman pian, muuten korkeat byrokraattiset kustannukset
pysyvät voimassa.

Sophie Auconie (PPE),    kirjallinen. – (FR) Äänestin tämän tekstin puolesta. Kyse ei ole
parlamentin vuonna 2006 antaman palveludirektiivin täytäntöönpanon arvioinnista,
koska se on vielä aivan liian aikaista. Kyse on siitä, että korostetaan tämän EU:n palvelualan
avaamisen taloudellista ja yhteiskunnallista merkitystä (direktiivin kattamien alojen osuus
on 40 prosenttia Euroopan unionin BKT:stä ja työpaikoista, ja mahdollinen kasvu olisi
0,6–1,5 prosenttia BKT:stä) ja että lisäksi korostetaan direktiivin osaksi kansallista
lainsäädäntöä saattamisen perustavanlaatuisia tekijöitä. Ensinnäkin keskitetyt asiointipisteet.
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Niiden tarkoituksena on helpottaa palvelujen tarjoamista koko EU:ssa. Käytännössä
yrittäjien, jotka haluavat perustaa yrityksen ulkomaille tai tarjota rajatylittäviä palveluja,
pitäisi voida käyttää keskitettyä asiointipistettä, joka selittää kaikki muodollisuudet ja
menettelyt, jotka yrittäjien on täytettävä perustaakseen yrityksensä. Nämä keskitetyt
asiointipisteet ovat palveludirektiivin onnistumisen avain. Toiseksi, direktiivin soveltamisala.
Mielestäni meidän on käytävä EU:n tasolla aito poliittinen keskustelu siitä, mitä tarkoitamme
yleistä etua koskevilla palveluilla, ja säännöistä, joita haluamme niihin soveltaa.

Zigmantas Balčytis (S&D),    kirjallinen. – (LT) Äänestin tämän asiakirjan puolesta.
Palveludirektiivin tavoitteena on auttaa huomattavasti itsenäisiä ammatinharjoittajia ja
pieniä ja keskisuuria yrityksiä erityisesti harjoittamaan liiketoimintaa, käynnistämään uutta
liiketoimintaa ja palkkaamaan uutta henkilöstä toisissa jäsenvaltioissa. Palveluala, jonka
osuus EU:n BKT:stä on 40 prosenttia, on erityisen merkittävä talouden kasvulle ja
työttömyyden torjunnalle. Tämä direktiivi on olennainen askel kohti palvelujen todellisten
sisämarkkinoiden toteutumista, jonka myötä yritysten ja erityisesti pienten ja keskisuurten
yritysten pitäisi voida tarjota kansalaisille parempia palveluja kilpailukykyiseen hintaan
koko sisämarkkinoiden alueella ja vapauttaa se valtava taloudellinen ja työpaikkojen
luomiseen liittyvä potentiaali, joka piilee Euroopan palvelujen sisämarkkinoilla.
Palveludirektiivin täysimääräinen ja oikea-aikainen täytäntöönpano kaikissa jäsenvaltioissa
on varmistettava, jotta palveluntarjoajat saavat täyden hyödyn palveludirektiivistä. Katson,
että komission on valvottava tarkasti direktiivin täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa ja laadittava
säännöllisiä selontekoja täytäntöönpanosta, jotta palvelualan jäljellä olevat esteet voidaan
poistaa ja sen taloudellinen potentiaali vapauttaa.

Regina Bastos (PPE),    kirjallinen. – (PT) Joulukuussa 2006 annetulla palveludirektiivillä
pannaan vapaan liikkuvuuden periaate täytäntöön pyrittäessä luomaan palvelujen
yhteismarkkinat Euroopan unioniin. Vaikka se annettiin vuonna 2006, sen vaikutusten
arviointi on paljastanut joissakin jäsenvaltioissa monia viivästyksiä sen saattamisessa osaksi
kansallista lainsäädäntöä sekä lainsäädännöllisten että teknisten ongelmien takia, koska
sen asianmukainen täytäntöönpano edellyttää erilaisia lainsäädäntövälineitä.

Täysin toimivat palvelujen sisämarkkinat ovat EU:n talouden elpymiselle olennaiset, koska
niiden osuus on yli 70 prosenttia työpaikoista ja uusista työpaikoista sisämarkkinoilla.
Voitot Euroopan unionin tasolla voisivat olla yhteensä 60–140 miljardia euroa, jolloin
mahdollinen kasvu olisi 0,6–1,4 prosenttia BKT:stä.

Edellä kerrotun takia tuin tätä palveludirektiivin täytäntöönpanosta laadittua mietintöä,
koska katson, että direktiivin täytäntöönpanosta tehtävät arvioinnit ovat tärkeitä, koska
kyseiset arvioinnit voivat paljastaa niiden täytäntöönpanossa olemassa olevia puutteita,
jolloin ne on mahdollista korjata.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    kirjallinen. – (FR) Palveludirektiivin soveltaminen on
mielestäni mahdollisuus korostaa sen puutteita, erityisesti sen soveltamisalan osalta.
Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta laatimassani lausunnossa mainitsin
oikeudellisen epävarmuuden, joka tällä hetkellä liittyy yleistä etua koskeviin palveluihin,
ja sen, että niiden erityispiirteet on ehdottomasti otettava huomioon. Vaikka käsitteiden
(yleistä taloudellista etua koskevat palvelut ja ei-kaupalliset palvelut, sosiaalipalvelut)
selkiyttämisen tarpeesta ollaan yhtä mieltä, parlamentti on edelleen hyvin jakautunut sen
osalta, miten se saadaan aikaan. Minä kannatin selkeän lainsäädäntökehyksen tarvetta,
tarvittaessa puitedirektiivin avulla. Vaikka minusta on valitettavaa, että sitä ei ole lopullisessa
tekstissä, onnittelen Evelyn Gebhardtia, joka on onnistunut mainitsemaan nämä asiat
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sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan puolesta laatimassaan mietinnössä, jossa
keskityttiin pääasiassa keskinäiseen arviointiin ja keskitettyihin asiointipisteisiin. Mietinnön
45 kohdassa mainitaan lainsäädäntökehys, tosin alakohtainen, ja muistutetaan komission
jäsenen Barnierin viimeaikaisessa tiedonannossaan tekemästä sitoumuksesta antaa
vuonna 2011 ehdotuksia yleistä etua koskevista palveluista. Odotan siksi noiden ehdotusten
antamista ja toimenpiteitä, joilla voidaan viimeinkin antaa vastaus palveluntarjoajille ja
paikallis- ja alueviranomaisille ja sen lisäksi tunnustaa näiden palvelujen elintärkeä osuus
sosiaalisessa ja alueellisessa koheesiossa.

Sergio Berlato (PPE),    kirjallinen. – (IT) EU:n palveludirektiivi tuli voimaan
joulukuussa 2006, ja sen kunnianhimoisena tavoitteena on avata markkinat
palveluntarjoajille Euroopan unionissa, poistaa protektionistiset esteet, jotka haittaavat
palvelujen tarjoamista jäsenvaltioissa sekä toteuttaa käytännössä tavaroiden ja palvelujen
vapaan liikkuvuuden periaate unionissa. Direktiivin säännösten mukaan eurooppalaisten
palveluntarjoajien olisi voitava tehdä työtään ilman byrokraattisia esteitä kaikkialla EU:ssa.

Käsiteltävänä olevassa valiokunta-aloitteissa mietinnössä, jonka parlamentti esitti
seuratakseen tarkasti direktiivin täytäntöönpanoprosessia kansallisissa oikeusjärjestelmissä,
arvioidaan jäsenvaltioiden tähän mennessä tekemää työtä. Erityisesti on havaittu viivästyksiä
direktiivin täytäntöönpanoprosessissa sekä huomattavia tulkintaongelmia sen
soveltamisalan osalta.

Siksi, markkinoiden toimijoiden suojelemiseksi, kehotan määrittämään kiireellisesti ja
yksiselitteisesti tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvat palvelut. Lopuksi katson, että
sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmän tehokas täytäntöönpano, sen tehtävien
laajentaminen ja keskitettyjen asiointipisteiden laajempi digitalisointi EU:ssa olisivat
kiistämättä valtava edistysaskel palveluntarjoajille, ja ne helpottaisivat pienten ja
keskisuurten yritysten tiedonsaantia.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    kirjallinen. – (LT) Äänestin tämän mietinnön puolesta, koska
palveludirektiivin tavoitteena on avata markkinat palveluntarjoajille Euroopan unionissa,
poistaa protektionistiset esteet, jotka haittaavat palvelujen tarjoamista jäsenvaltioissa, sekä
toteuttaa käytännössä vapaan liikkuvuuden periaate, jolle sisämarkkinat perustuvat.
Palveludirektiivin soveltamisala kattaa teoriassa kaikki johonkin jäsenvaltioon
sijoittautuneen palveluntarjoajan tarjoamat kaupalliset palvelut. Niihin palveluihin, jotka
jäävät sen soveltamisalan ulkopuolelle, kuuluvat yleisen edun mukaiset ei-kaupalliset
palvelut, rahoituspalvelut, kuljetuspalvelut, tilapäistyövoimaa välittävät toimistot,
terveydenhuoltopalvelut sekä sosiaalialan palveluiksi katsottavat hoiva- ja
lastenhoitopalvelut sekä sosiaalinen asuntotarjonta. Direktiivi ei vaaranna yleisen edun
mukaisia ei-kaupallisia palveluja, ja sen tavoitteena ei millään muotoa ole heikentää
perussosiaalipalvelujen tarjontaa. Sen lisäksi, että vedetään selvä raja tämän direktiivin
soveltamisalaan kuuluvien palvelujen ja yleisen edun mukaisten palvelujen välille, on myös
turvattava yleisen taloudellisen edun mukaiset palvelut puitelainsäädännön avulla.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    kirjallinen. – (RO) Palveludirektiivi ei millään tavoin
johda sääntelyn purkamiseen tai palvelualan vapauttamiseen, kuten joissakin arvioissa on
esitetty. Sen tavoitteena on turvata pääsy kansallisille markkinoille siten, että mielivaltaiset
esteet poistetaan ja että kaikki jäsenvaltioissa voimassa olevat säännöt ovat oikeasuhteisia
ja syrjimättömiä. Direktiivissä todetaan yksiselitteisesti, että näillä säännöksillä ei vaaranneta
työlainsäädäntöä eikä työntekijöiden oikeuksia. Parlamentti jopa vaati tätä kohtaa
esittäessään näkemyksensä neuvostolle.
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Direktiivin 16 artiklassa todetaan, että jäsenvaltiota ei estetä asettamasta palvelutoiminnan
harjoittamista koskevia vaatimuksia, jotka ovat perusteltuja yleisen järjestyksen, yleisen
turvallisuuden, kansanterveyden tai ympäristönsuojelun perusteella.

Direktiivin täytäntöönpano on viivästynyt joissakin jäsenvaltioissa, mutta se johtuu
erityisesti sen erilaisista tulkintatavoista. Siksi on tärkeää määritellä direktiivin soveltamisala
selkeästi ja avoimesti. Sen lisäksi, että vedetään selvä raja tämän direktiivin soveltamisalaan
kuuluvien palvelujen ja yleisen edun mukaisten palvelujen välille, on myös turvattava
yleisen taloudellisen edun mukaiset palvelut puitelainsäädännön avulla.

Vito Bonsignore (PPE),    kirjallinen. – (IT) Vuonna 2006 voimaan tulleen palveludirektiivin
tavoitteena on avata markkinat palveluntarjoajille Euroopan unionissa poistamalla kaikki
protektionistiset esteet, mielivaltaiset esteet ja kaikki syrjivät säännöt. Parlamentti on lisäksi
aina vaatinut, että tämä direktiivi ei saa olla tekosyy vaaralliselle sääntelyn purkamiselle ja
alan vapauttamiselle.

Äänestin tämän mietinnön puolesta, koska siinä pannaan asianmukaisesti merkille (usein
perusteettomat) viivästykset ja kiistat palveludirektiivin täytäntöönpanosta alalla, jonka
osuus EU:n bruttokansantuotteesta (BKT) ja työpaikoista on noin 40 prosenttia. Direktiivissä
on lisäksi se etu, että sen avulla eurooppalaiset yritykset – ja erityisesti pienet ja keskisuuret
yritykset – voivat tarjota parempaa palvelua kilpailukykyisin hinnoin. Palveludirektiivin
asianmukainen ja avoin saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä vaikuttaisi myönteisesti
sisämarkkinoiden valtavan taloudellisen ja työpaikkojen luomiseen liittyvän potentiaalin,
jonka on arvioitu olevan 0,6–1,5 prosenttia EU:n BKT:stä, vapauttamiseen, ja sitä Euroopan
unioni tarvitsee kipeästi. Direktiivin täydellinen saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä
koko EU:ssa toisi siten sisämarkkinoille kilpailunäkökohtia, jotka hyödyttäisivät kansalaisia
ja yrityksiä.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    kirjallinen. – (PT) Palveludirektiivi on Euroopan unionin
kasvun perusväline, jonka avulla erityisesti itsenäiset elinkeinonharjoittajat ja pienet ja
keskisuuret yritykset (pk-yritykset) voivat harjoittaa toimintaansa paljon helpommin
muissa jäsenvaltioissa ja käynnistää uutta liiketoimintaa ja palkata niissä henkilöstöä.
Näiden toimien osuus Euroopan unionin BKT:stä ja työpaikoista on 40 prosenttia, ja ne
ovat olennainen ala talouskasvun ja työttömyyden torjunnan osalta. On tärkeää vahvistaa
sitä valtavaa talouskasvuun ja työpaikkojen luomiseen liittyvää potentiaalia, joka piilee
Euroopan palvelujen sisämarkkinoilla, koska se on olennainen askel kohti palvelujen
todellisten sisämarkkinoiden toteutumista, jonka myötä yritysten ja erityisesti pk-yritysten
pitäisi voida tarjota kansalaisille parempia palveluja kilpailukykyiseen hintaan koko
sisämarkkinoiden alueella. Toivon, että direktiivin tavoitteita voidaan alkaa saavuttaa
lähitulevaisuudessa ja että koko EU ja sen alueet voivat hyötyä tästä ja siten edistää todellista
taloudellista, sosiaalista ja alueellista koheesiota luomalla kunnollisia, kestäviä ja laadukkaita
työpaikkoja ja parantamalla tarjottujen palvelujen laatua ja turvallisuutta.

Philippe de Villiers (EFD),    kirjallinen. – (FR) Parlamentti äänestää palveludirektiivin
täytäntöönpanosta, direktiivin, joka luvattiin perua, kun sitä kutsuttiin vielä
Bolkestein-direktiiviksi. Euroopan parlamentti päättää nyt, onko se saatettu asianmukaisesti
osaksi kansallista lainsäädäntöä jäsenvaltioissa.

Palvelujen osuus Euroopan unionin BKT:stä ja työpaikoista on 40 prosenttia, missä on
suuria eroja jäsenvaltioiden välillä. Palveludirektiivissä ehdotetaan oikeudellista "edistymistä"
ja standardointia, joka tehdään Ranskan kansan kustannuksella ja joka johtaa sosiaalisten
normien laskuun.
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Markkinoiden ja työntekijöiden suojelu maamme ja maanosamme vaurauden luojina on
ehdotonta, mutta Euroopan unioni on, kuten aina, tuota ajatusta vastaan.

Edite Estrela (S&D),    kirjallinen. – (PT) Äänestin tämän mietinnön puolesta, koska katson,
että tähän mennessä palveludirektiivin täytäntöönpano jäsenvaltioissa on ollut osittaista
ja rajallista. Siitä huolimatta, että tämä direktiivi on yksi tärkeimmistä eurooppalaisista
laeista, joiden tavoitteena on avata palveluala vapaalle liikkumiselle Euroopan unionissa,
on vielä paljon tehtävää. On taattava, että tämä lainsäädäntö, joka hyväksyttiin yli kolme
vuotta sitten, pannaan asianmukaisesti täytäntöön, erityisesti sen osalta, että perustetaan
tehokkaasti keskitetyt asiointipisteet, joita kaikki kansalaiset, jotka haluavat myydä palveluja
toisessa maassa, voivat käyttää saadakseen tarvittavaa tietoa.

Diogo Feio (PPE),    kirjallinen. – (PT) Sisämarkkinoiden palveluista annetun
direktiivin 2006/123/EY tavoitteena on avata markkinat palveluntarjoajille Euroopan
unionissa, poistaa protektionistiset esteet, jotka haittaavat palvelujen tarjoamista
jäsenvaltioissa, sekä toteuttaa käytännössä vapaan liikkuvuuden periaate, pyrittäessä
saamaan aikaan alan todelliset sisämarkkinat. Palvelualan osuus Euroopan unionin BKT:stä
ja työllisyydestä on 40 prosenttia, ja sillä on valtava taloudellinen ja työpaikkojen luomiseen
liittyvä potentiaali, erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten osalta. Määräaika direktiivin
saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä oli vuoden 2009 loppu, mutta jotkin
jäsenvaltiot eivät ole vieläkään panneet sitä täytäntöön asianmukaisesti ja tehokkaasti.

Verkkoportaali, jossa on kaikki tarvittavat hallinnolliset tiedot, toimii vain 22 valtiossa, ja
näistä 22:sta tarvittavien menettelyjen suorittaminen sähköisesti on mahdollista vain
14:ssä. Tämän direktiivin asianmukainen soveltaminen on taattava ja sitä on valvottava
jäsenvaltioissa, jotta mielivaltaiset esteet voidaan poistaa ja/tai tehdä jäsenvaltioissa edelleen
voimassa olevista säännöistä oikeasuhteisia ja syrjimättömiä.

José Manuel Fernandes (PPE),    kirjallinen. – (PT) Tässä päätöslauselmassa käsitellään
palveluista sisämarkkinoilla annettua direktiiviä 2006/123/EY.

Henkilöiden ja tavaroiden vapaata liikkuvuutta koko Euroopan unionin alueella koskeva
periaate on sisällytetty kaikkiin sen perussopimuksiin, ja sen tavoitteena on tukea
yhteismarkkinoiden luomista. Direktiivi 2006/123/EY hyväksyttiin, jotta päästäisiin eroon
byrokratiasta, joka rajoittaa palvelutoimia jäsenvaltioissa.

Voidaan kuitenkin havaita, että kaikki jäsenvaltiot eivät pane tätä direktiiviä täytäntöön
tiettyjen sellaisten näkökohtien vuoksi, joita ei ole niiden mielestä selkeytetty
asianmukaisesti. Siksi tämä päätöslauselma on merkityksellinen.

Kiitän sitä, että "keskitettyjen asiointipisteiden" muodossa on luotu nopea ja tehokas keino
vastata yrittäjien ja työntekijöiden edustajien pyyntöihin, ja toivon, että sitä ei supisteta
sähköiseen muotoon vaan että siihen liittyy myös henkilökohtainen palvelu, koska
tiedämme, miten tärkeää se on vieraassa maassa.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    kirjallinen. – (PT) Äänestimme tätä mietintöä vastaan ja
pidimme siten kiinni kaikista edellisistä kannoistamme, jotka koskivat surullisenkuuluisaa
Bolkestein-direktiiviä ja sen sietämättömiä tavoitteita helpottaa palvelujen, myös julkisten
palvelujen, vapauttamista, edistää talous- ja rahoitusryhmittymien etuja Euroopan unionissa
kasvavan työttömyyden ja palvelujen käyttäjille tarjottujen palvelujen huononemisen
kustannuksella, kuten selvästi voidaan jo nähdä aloilla, jotka ovat lähteneet tälle tielle.
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Tässä mietinnössä pyritään painostamaan jäsenvaltioita, jotka eivät ole edenneet niin
nopeasti kuin Euroopan parlamentin jäsenten enemmistö haluaisi – suojellessaan Euroopan
talousryhmittymien etuja – palveluista sisämarkkinoilla annetun direktiivin 2006/123/EY
saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä. Tämä direktiivi tuli voimaan 28. joulukuuta
2006, ja sen tavoitteena on tämän mietinnön sanoin avata markkinat palveluntarjoajille
Euroopan unionissa, poistaa protektionistiset esteet, jotka haittaavat palvelujen tarjoamista
jäsenvaltioissa, sekä toteuttaa käytännössä vapaan liikkuvuuden periaate, jolle sisämarkkinat
perustuvat.

Se, mitä vaadittiin, oli kuitenkin puolueeton arviointi palvelujen, joissakin tapauksessa
olennaisten julkisten palvelujen, vapauttamisen täytäntöönpanon ja myöhemmin
yksityistämisen seurauksista, jotta voidaan palata kompromisseja tekemättä ihmisten ja
työntekijöiden oikeuksien puolustamiseen.

Bruno Gollnisch (NI),    kirjallinen. – (FR) Bolkestein-direktiivi on jäänyt aikataulusta
jälkeen, koska sanotaan, että monelta jäsenvaltiolta vie liian kauan aikaa sen saattamiseksi
osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sen soveltamiseksi asianmukaisesti. On totta, että
Ranskassa se on saatettu vain osittain osaksi kansallista lainsäädäntöä. Ja hyvällä syyllä!
Julkisen keskustelun ja siten myös uusien protestien välttämiseksi presidentti Sarkozyn
hallitus päätti tietoisesti olla käyttämättä puitelakia ja sen sijaan sisällyttää direktiivin
periaatteet kaikkiin asiaankuuluviin teksteihin. Siinä on itse asiassa vain yksi periaate:
täysimääräinen ja täydellinen sijoittautumisvapaus ja palvelujen tarjoamisen vapaus!
Lainsäädännöllisten muutosten jakaminen on saanut aikaan prosessin, joka ei ole avoin.
Tekstin soveltamisala ei ole edelleenkään selkeä: jotkin sosiaalipalvelut, joiden pitäisi olla
direktiivin ulkopuolella, itse asiassa katetaan sillä. Ne, jotka on todella jätetty tällä hetkellä
ulkopuolelle, on yksinkertaisesti jätetty hautumaan: komissio voi ehdottaa joka kolmas
vuosi poikkeusten poistamista. Tekstin skandaalimaisin lauseke on kuitenkin se, että vaikka
alkuperämaan periaate oli virallisesti poistettu tekstistä, se on luikerrellut takaisin
työntekijöiden lähettämisestä annetun direktiivin ja sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta
laista annetun asetuksen avaamien mahdollisuuksien ansiosta.

Louis Grech (S&D),    kirjallinen. – (EN) Äänestin tämän mietinnön puolesta siksi, että
palvelujen osuus kaikista työpaikoista ja uusista työpaikoista on 70 prosenttia EU:n
sisämarkkinoilla ja että ne ovat tärkein ulkomaisten suorien investointien lähde.
Palveludirektiivillä luodaan peruspuitteet palveluntarjoajien suuremmalle vapaalle
liikkuvuudelle, vahvistetaan kuluttajien oikeuksia palvelujen vastaanottajina ja edistetään
tiedon saatavuutta, tukea ja avoimuutta palvelujentarjoajien ja heidän palvelujensa osalta.

Näistä syistä palveludirektiivin asianmukaisen täytäntöönpanon olisi oltava edelleen
komission ensisijainen painopisteala. Komission on siksi työskenneltävä jäsenvaltioiden
kanssa edistääkseen edelleen niiden mekanismien hallinnollista yhteistyötä, jotka kuuluvat
direktiivin soveltamisalaan, erityisesti varmistamalla, että jäsenvaltiot panevat täytäntöön
täysin toimivat keskitetyt asiointipisteet.

Kannustan myös komissiota jatkamaan yhdessä jäsenvaltioiden kanssa palvelujen
sisämarkkinoiden kehittämistä palveludirektiivissä esitetyn "keskinäistä arviointia" koskevan
menettelyn avulla, jotta kuluttajilta, kansalaisilta ja yrityksiltä saadaan ajanmukaista tietoa
palveludirektiivin täytäntöönpanoa kussakin jäsenvaltiossa koskevista kansallisista
toimenpiteistä ja varmistetaan siten, että jäsenvaltiot tuntevat todella vastuuta
sisämarkkinoista.
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Estelle Grelier (S&D),    kirjallinen. – (FR) Vuonna 2006 annettu palveludirektiivi, joka
olisi pitänyt saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä ennen 28. joulukuuta 2009, herättää
edelleen kysymyksiä jäsenvaltioissa ja paikallisissa viranomaisissa, joihin se vaikuttaa
välittömästi. Evelyn Gebhardtin valiokunta-aloitteisessa mietinnössä, jossa ehdotetaan
alustavaa arviointia direktiivin täytäntöönpanosta, käsitellään siten joitakin näistä
ongelmista ja erityisesti sosiaalipalveluja ja yleistä taloudellista etua koskevia palveluja
koskevaa epävarmuutta (miten ne määritellään? mihin aloihin ne vaikuttavat?) sekä osaksi
kansallista lainsäädäntöä saattamisen avoimuuden puutetta joissakin jäsenvaltioissa. On
lisäksi sanottava, että Ranska erottuu tämän direktiivin täytäntöönpanossa oman
ongelmallisen avoimuuden puutteensa ja joustamattomuutensa takia. Sillä on joukoittain
asetuksia ja täytäntöönpanolakeja ja rajoittavaa tulkintaa direktiivissä esitetyistä
poikkeuksista, mikä herättää epäilyjä joiden palvelujen, kuten lastenhoidon ja
vammaishoidon, tulevaisuudesta. Nyt enemmän kuin koskaan tämä valiokunta-aloitteinen
mietintö, joka on hyväksytty suurella enemmistöllä, tarjoaa mahdollisuuden huomauttaa,
että Euroopan parlamentin jäsenet ja erityisesti sosialistit valvovat edelleen huolellisesti
tämän direktiivin täytäntöönpanoa ja sen vaikutusta julkisiin palveluihin.

Nathalie Griesbeck (ALDE),    kirjallinen. – (FR) Neljä vuotta palveludirektiivin antamisen
jälkeen Euroopan parlamentti antoi tällä viikolla tuomionsa direktiivin täytäntöönpanosta
jäsenvaltioissa. Tiedonpuute, toimenpidekiellot rajatylittävien palvelujen osalta,
tarpeettomat hallinnolliset rajoitteet ja niin edelleen, ovat joitakin Euroopan parlamentin
arvostelun aiheita mietinnössä, jonka olemme hyväksyneet ja jonka puolesta äänestin.
Jäsenvaltioiden on todellakin edettävä tämän direktiivin täytäntöönpanossa rajatylittävien
palvelujen tarjoamisen parantamiseksi ja helpottamiseksi. Sen lisäksi haluaisin korostaa
direktiivin soveltamisalaa koskevaa hankalaa kysymystä, koska sen ulkopuolelle jää monia
aloja, kuten yleisen edun mukaiset ei-kaupalliset palvelut ja jotkin palvelut (sosiaalipalvelut,
lastenhoito, ihmisten auttaminen ja niin edelleen), joista valtion valtuuttamat
palveluntarjoajat huolehtivat. Kahta käsitettä, "yleisen edun mukaiset ei-kaupalliset palvelut"
ja "valtuuttaminen" ei ole määritetty selkeästi ja/tai niiden tulkinta eri jäsenvaltioissa on
erilaista. Se on saanut aikaan oikeudellista epäselvyyttä, mikä on mielestäni erittäin
valitettavaa.

Mathieu Grosch (PPE),    kirjallinen. – (DE) EU:n yhteisten sisämarkkinoiden kannalta on
erittäin tärkeää, että jäsenvaltiot panevat palveludirektiivin täytäntöön nopeasti ja
tehokkaasti. Pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka haluavat pystyä tarjoamaan palvelujaan
yli kansallisten rajojen, on erityisen tärkeää saada keskitetty asiointipiste, joka voi antaa
niille olennaista tietoa ja selittää tarvittavat menettelyt.

Yli vuosi on nyt kulunut jäsenvaltioiden määräajasta palveludirektiivin täytäntöön
panemiseksi. Meidän ei juuri ole järkeä jatkaa keskustelua monista tarkistuksista. Olisi
hyödyllisempää selvittää täytäntöönpanoprosessia tarkemmin. Vaikka jotkin jäsenvaltiot
ovat jo ryhtyneet tarvittaviin toimenpiteisiin, toiset näyttävät unohtaneet allekirjoittamansa
asiakirjan. Meidän on siksi varmistettava, että direktiivi pannaan täytäntöön välittömästi
ja asianmukaisesti kaikissa 27 jäsenvaltiossa, jotta palvelujen tarjoamista muissa maissa
koskevaa prosessia voidaan yksinkertaistaa mahdollisimman pian.

Juozas Imbrasas (EFD),    kirjallinen. – (LT) Äänestin tämän vuonna 2006 voimaan tulleen
palveludirektiivin täytäntöönpanoa koskevan Euroopan parlamentin päätöslauselma
puolesta. Sen tavoitteena on avata markkinat palveluntarjoajille Euroopan unionissa,
poistaa protektionistiset esteet, jotka haittaavat palvelujen tarjoamista jäsenvaltioissa, sekä
toteuttaa käytännössä vapaan liikkuvuuden periaate, jolle sisämarkkinat perustuvat. Sen
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tavoitteena on vaikuttaa kansallisille markkinoille pääsyyn siten, että mielivaltaiset esteet
poistetaan ja että kaikki jäsenvaltioissa voimassa olevat säännöt ovat oikeasuhteisia ja
syrjimättömiä. On vahvistettu yksiselitteisesti, että lainsäädäntöhankkeella ei vaaranneta
työlainsäädäntöä eikä työntekijöiden oikeuksia, ja tähän näkökulmaan parlamentti on
kiinnittänyt erityistä huomiota. Eurooppalaisten palveluntarjoajien olisi voitava tehdä
työtään ilman byrokraattisia esteitä kaikkialla EU:ssa. Direktiivin kattaman toiminnan
osuus on 40 prosenttia EU:n bruttokansantuotteesta (BKT). Olen samaa mieltä siitä, että
keskitettyjen asiointipisteiden perustaminen on olennainen osa tämän direktiivin tehokasta
täytäntöönpanoa.

Petru Constantin Luhan (PPE),    kirjallinen. – (RO) Palveludirektiivi on olennainen askel
kohti palvelujen todellisten sisämarkkinoiden toteutumista, jonka myötä yritysten ja
erityisesti pk-yritysten pitäisi voida tarjota kansalaisille parempia palveluja kilpailukykyiseen
hintaan. Tuin esittelijän kantaa, jonka mukaan keskitettyjen asiointipisteiden käyttöönotto
kuuluu olennaisena osana direktiivin tehokkaaseen täytäntöönpanoon. Tämä väline voi
olla huomattavan tärkeä pienille ja keskisuurille yrityksille. Keskitettyjen asiointipisteiden
pitäisi tarjota tarkat, kattavat ja täydelliset tiedot muodollisuuksista, hallinnollisista
menettelyistä, työlainsäädännöstä, jäsenvaltioissa käytössä olevista verojärjestelmistä,
erityisesti alv:stä ja niin edelleen. Lisäksi yrittäjien pitäisi saada apua tarvittavien
hallinnollisten menettelyjen noudattamisessa. Minun mielestäni on olennaisen tärkeää,
että täydellisen osaksi kansallista lainsäädäntöä saattamisen jälkeen tehtäisiin kattava
arviointi palveludirektiivin vaikutuksesta taloudelliseen toimintaan, laadullisiin ja
määrällisiin työllisyystasoihin, sosiaaliturvaan, ympäristötavoitteiden täyttämiseen ja
kuluttajille tarjottujen palvelujen laatuun.

David Martin (S&D),    kirjallinen. − (EN) Äänestin tämän mietinnön puolesta.
Vuonna 2006 annetulla palveludirektiivillä pyritään yhtenäistämään tiettyjä palvelujen
tarjontaan liittyviä sisämarkkinoiden näkökulmia. Jäsenvaltioiden olisi pitänyt panna
direktiivi täysimääräisesti täytäntöön vuoden 2009 loppuun mennessä. Kehotan niitä
jäsenvaltioita, jotka eivät ole täyttäneet velvollisuuttaan, tekemään niin kiireellisesti.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    kirjallinen. – (FR) Ainoa myönteinen asia tässä tekstissä
on jäsenvaltioille suunnattu kehotus "varmistaa laajempi avoimuus", kun tätä
palveludirektiiviä saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä. Ranskan hallitus ei piittaa
yhtään! Sen lisäksi tässä Euroopan parlamentin sosialidemokraattisen jäsenen laatimassa
mietinnössä vahvistetaan tämän haitallisen direktiivin uusliberaali diktatuuri ja mennään
jopa niin pitkälle, että kehotetaan, että jäsenvaltiot, jotka "eivät ole olleet
kunnianhimoisempia", panevat sen täytäntöön. Mikä vielä pahempaa, tämä parlamentti
myöntää olevansa kyvytön arvioimaan sen täytäntöönpanon vaikutuksia. Luultavasti juuri
siksi nimenhuutoäänestystä ei järjestetä. Vastuullisten nimiä ei saada tietää. Minä äänestän
sitä vastaan.

Nuno Melo (PPE),    kirjallinen. – (PT) Palveluista sisämarkkinoilla 12 päivänä
joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/123/EY
tavoitteena on poistaa edelleen olemassa olevat esteet rajatylittävältä palvelujen tarjonnalta.
Joidenkin jäsenvaltioiden epäilyistä johtuvien direktiivin saattamisessa osaksi kansallista
lainsäädäntöä ilmenneiden joidenkin vaikeuksien jälkeen tämän menettelyn suuntaviivat,
joiden tarkoituksena on yksinkertaistaa jäsenvaltioiden välisiä menettelyjä, jotka liittyvät
kuluttajansuojaan, ympäristönsuojeluun ja kansanterveyteen ja turvallisuuteen, pannaan
lopulta täytäntöön kaikissa jäsenvaltioissa, ja tällä mietinnöllä edistetään vielä tehokkaampaa
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täytäntöönpanoa ja esitettyjen toimenpiteiden yhteentoimivuuden parantamista. Siksi
äänestin niin kuin äänestin.

Andreas Mölzer (NI),    kirjallinen. – (DE) EU tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia erityisesti
palveluntarjoajille. Standardoidut EU:n asetukset ovat tehneet rajatylittävästä työskentelystä
paljon aiempaa helpompaa, ja työntekijöille tarjotaan koko ajan enemmän kannustimia
viettää muutama vuosi ulkomailla työskennellen. Heitä vastassa ovat usein kuitenkin
palveluihin liittyvät kansalliset lait, joita he eivät ymmärrä ja jotka aiheuttavat usein
ongelmia tai väärinkäsityksiä. En äänestänyt mietinnön puolesta, koska siinä ei anneta
tarpeeksi tietoa keskitettyjen asiointipisteiden kustannuksista.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE),    kirjallinen. – (LT) Palveludirektiivin antamisella
pyritään helpottamaan yritysten työskentelyä kansallisten rajojensa ulkopuolella. Perustettu
järjestelmä on vähentänyt huomattavasti hallinnollisten esteiden määrää. Kokemukset
kuitenkin osoittavat, että pienyrityksillä on edelleen selvitettävänään monia byrokraattisia
ansoja joissakin Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Suunniteltu keskitettyjen asiointipisteiden
periaate ei toimi monissa maissa tai se ei toimi asianmukaisesti, ja yrittäjien on joskus
hankittava loputtomasti lisenssejä, jotka tarkastuselinten joukon on tarkistettava. Paikallisten
yrittäjien lisäksi tällaiset haitat koettelevat myös niitä palveluntarjoajia, jotka haluavat
tarjota palveluja muissa EU:n jäsenvaltioissa. Olen siksi samaa mieltä mietinnön tekstistä
ja kehotan myös EU:n jäsenvaltioita helpottamaan edelleen yritysten elämää ja takaamaan
palvelujen vapaan liikkuvuuden.

Alfredo Pallone (PPE),    kirjallinen. – (IT) Palveludirektiivin saattaminen osaksi kansallista
lainsäädäntöä perustuu herkkään menettelyyn, jonka tavoitteena on saada aikaan
avoimuutta ja yhtenäisyyttä jäsenvaltioiden järjestelmissä itse direktiivin täytäntöönpanon
tulosten osalta sekä arvioida sisämarkkinoiden tuloksia osaksi kansallista lainsäädäntöä
saattamisen jälkeen. Se on tavoite mietinnössä, jonka puolesta äänestin, koska
jäsenvaltioiden työ on tarkistettava. Asetusten lähentymisen edistäminen niiden tehokkaan
osaksi kansallista lainsäädäntöä saattamisen keskinäisen arvioinnin avulla helpottaisi
jäsenvaltioiden (jotka ovat niin myöhässä, että parlamentti katsoo tässä mietinnössä, että
niiden työtä on valvottava) työtä ja lisäksi sillä säädettäisiin määrätyistä puitteista
keskitettyjen asiointipisteiden järjestelmällä, jolla taataan tiedon virtaaminen pienille ja
keskisuurille yrityksille. Haluaisin vain huomauttaa, että taloutemme perustuu
75-prosenttisesti palveluihin ja että niiden on oltava maailmanmarkkinoilla ehdottomasti
vahvin kohtamme. Minä katson, että tulevaisuudessa tarvitaan laajempaa vapauttamista,
joka ei tarkoita sääntöjen puuttumista vaan vain enemmän kilpailua.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    kirjallinen. – (PT) Palveludirektiivillä pyritään
edistämään palvelujen sisämarkkinoiden toteuttamista ja siihen liittyen takaamaan korkea
laatu ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus. Kyseisen välineen tarkoituksena on edistää kasvua
EU:ssa, ja sen täytäntöönpano kuuluu Eurooppa 2020 -strategian puitteisiin ja
sisämarkkinoiden toimenpidepakettiin. Palveludirektiivin saattaminen osaksi kansallista
lainsäädäntöä on valtava haaste jäsenvaltiolle, julkishallinnolle ja paikallisviranomaisille
sekä sen vuoksi, mitä siinä säädetään sijoittautumisoikeudesta ja palvelujen tarjoamisesta,
että sen vuoksi, että sen nojalla perustetaan keskitettyjä asiointipisteitä palveluntarjoajien,
erityisesti pienten ja keskisuurten yrittäjien (pk-yritysten) avustamiseksi. Tämän direktiivin
nojalla erityisesti itsenäiset elinkeinonharjoittajat ja pk-yritykset voivat harjoittaa
toimintaansa paljon helpommin muissa jäsenvaltioissa ja käynnistää uutta liiketoimintaa
ja palkata henkilöstöä. Äänestin puolesta, koska olen vakuuttunut siitä, että koska
sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmä ja keskitetyt asiointipisteet edellyttävät paljon
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ponnistuksia hallinnollisessa yhteistyössä kaikkien mukana olevien viranomaisten kesken,
niillä lisätään yhteentoimivuutta ja verkostojen luomista kansallisella, alueellisella ja
paikallisella tasolla koko EU:ssa ja saadaan syrjäiset alueet lähemmäs todellisia
sisämarkkinoita.

Paulo Rangel (PPE),    kirjallinen. – (PT) Palveluista sisämarkkinoilla 12 päivänä
joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/123/EY
(palveludirektiivi) tavoitteena on avata markkinat palveluntarjoajille Euroopan unionissa,
poistaa protektionistiset esteet, jotka haittaavat palvelujen tarjoamista jäsenvaltioissa, sekä
toteuttaa käytännössä vapaan liikkuvuuden periaate, jolle sisämarkkinat perustuvat. Se on
tärkeä väline sellaisten todellisten palvelujen sisämarkkinoiden luomiseksi, joiden avulla
yritykset ja erityisesti pienet ja keskisuuret yritykset voivat tarjota laadukkaampia palveluja
kilpailukykyiseen hintaan koko EU:n alueella ja edistää vaurauden ja kilpailukyvyn
lisääntymistä sekä työpaikkojen luomista. Siksi on olennaista, kuten esittelijä huomauttaa,
varmistettava sen tyydyttävä saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä ja täytäntöönpano
jäsenvaltioissa, joiden on taattava byrokraattisten esteiden poistaminen ja asiaankuuluvan
tiedon saatavuus yrittäjille, erityisesti edistämällä keskitettyjen asiointipisteiden
perustamista.

Evelyn Regner (S&D),    kirjallinen. – (DE) Äänestin palveludirektiivin täytäntöönpanosta
laaditun mietinnön puolesta, koska mielestäni se on hyvin tasapainoinen. Siinä keskitytään
käytännön ongelmien arviointiin ja tehdään konkreettisia ehdotuksia niiden ratkaisemiseksi.
Minä tulen maasta, jossa palveludirektiiviä ei ole saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä.
Mielestäni on olennaisen tärkeää, että direktiivi pannaan täytäntöön, ja sitä on tuettava
toimenpiteillä, joilla estetään halvan työvoiman ja sosiaalisen polkumyynnin käyttöönotto.
Minun mielestäni on myös tärkeää, että palveludirektiivin täytäntöönpanosta laaditussa
mietinnössä korostetaan aloja, jotka on jätetty tarkoituksella pois, kuten sosiaali- ja
terveydenhuoltopalvelut. Sitä on seurattava aivan loppuun asti täytäntöönpanoprosessissa.

Frédérique Ries (ALDE),    kirjallinen. – (FR) Melkein neljä ja puoli vuotta surullisenkuuluisa
palveludirektiivin, joka tunnetaan Bolkestein-direktiivinä, hyväksymisen jälkeen tämä
olennainen kysymys, joka kattaa laajan kirjon toimintaa, jonka osuus BKT:stä ja työpaikoista
on noin 40 prosenttia, on jälleen Euroopan parlamentin esityslistalla. Onneksi asiat ovat
nyt rauhoittuneet ja vasemmalle kallellaan olevat puolueet näyttävät hylänneen jyrkän
kantansa palveludirektiiviin, jonka tavoitteena, on tärkeää panna se merkille, on
tarpeettomien ja rajoittavien esteiden poistaminen palvelujen tarjonnalta Euroopan
unionissa. On sanottava, että tänään äänestyksessä olleessa Evelyn Gebhardtin mietinnössä
keskitytään vähemmän tekstin sisältöön kuin arvioimaan jäsenvaltioiden ponnistuksia
sen saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Tämä osaksi kansallista lainsäädäntöä saattaminen on direktiivin mukaista, koska
jäsenvaltioiden piti yksinkertaistaa hallinnollisia menettelyjään ja perustaa "keskitetyt
asiointipisteet" vuoden 2009 loppuun mennessä, jotta yritykset voisivat selvittää niitä
koskevat muodollisuudet aiempaa helpoimmin sähköisesti. Vähintä, mitä voimme sanoa,
on se, että monissa jäsenvaltioissa on edelleen edettävä sisämarkkinoiden vahvistamiseksi
ja pk-yritysten päivittäisen työn helpottamiseksi, sillä vain kahdeksan prosenttia niistä
toimii kansallisten rajojensa ulkopuolella.

Crescenzio Rivellini (PPE),    kirjallinen. – (IT) Äänestimme tänään tässä parlamentissa
palveludirektiivin täytäntöönpanoa koskevasta mietinnöstä. Direktiivin tavoitteena on
avata markkinat palveluntarjoajille Euroopan unionissa, poistaa protektionistiset esteet,
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jotka haittaavat palvelujen tarjoamista jäsenvaltioissa, sekä toteuttaa käytännössä vapaan
liikkuvuuden periaate, jolle sisämarkkinat perustuvat. Lyhyesti sanottuna eurooppalaisten
palveluntarjoajien olisi voitava tehdä työtään ilman byrokraattisia esteitä kaikkialla EU:ssa.

Evelyn Gebhardtin laatiman valiokunta-aloitteisen mietinnön avulla voimme arvioida
palveludirektiivin täytäntöönpanoa, jonka 3-vuotinen jakso päättyi 28. joulukuuta 2009,
tämän erittäin merkittävän direktiivin, joka tuli voimaan joulukuussa 2006. Esittelijän
arviointi todellakin osoittaa, että jotkin jäsenvaltiot eivät ole vielä antaneet kaikkea
laaja-alaista lainsäädäntöä, jota tämän direktiivin asianmukainen täytäntöönpano edellyttää,
ja siksi tarvitaan edelleen työtä, jotta voidaan yrittää panna täytäntöön kaikki
palveludirektiivillä säädetyt mekanismit.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    kirjallinen. – (EN) Äänestimme lopulta tekstiä
vastaan, koska yleistä etua koskevien palvelujen osalta mietinnössä katsotaan, että
suurimmassa osassa jäsenvaltioita ei ole huomattavia ongelmia. Vaikka tämä sanamuoto
vesittää hieman PPE-ryhmän varjoesittelijän, (Małgorzata Handzlik, Puola) alkuperäistä
ehdotusta, jonka mukaan ongelmia ei ole ollenkaan, tässä näytetään silti jättävän huomiotta
epäselvyydet, joita direktiivi luo erityisesti sen osalta, mitkä sosiaalipalvelut otetaan mukaan
ja mitkä jätetään ulkopuolelle.

Mietinnössä myös hellitään innostuneita odotuksia vaikutuksesta työllisyyteen, vaikka
komissio ei ole tehnyt vaikutusten arviointia, ja jotkin kansalliset vaikutusten arvioinnit
osoittavat hyvin matalia määrällisiä vaikutuslukuja työpaikkojen luomisen osalta.
Työpaikkojen menetyksen osalta ei ole vaikutusta koskevia lukuja. Myöskään vaikutuksesta
työpaikkojen laatuun ei ole mitään, puhumattakaan työnormien tasolle kohdistuneesta
paineesta, joka on peräisin joistakin Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöistä
direktiivin antamisen jälkeen.

Licia Ronzulli (PPE),    kirjallinen. – (IT) Äänestin tämän päätöslauselman puolesta, koska
mielestäni dynaamisten palvelumarkkinoiden täysimääräinen toteuttaminen on yksi
Euroopan unionin ensisijaisista tavoitteista. Tällä hetkellä sisämarkkinoilla saavutetusta
huomattavasta edistymisestä huolimatta palvelujen osuus on vain viidennes Euroopan
unionin kokonaiskaupasta ja vain kahdeksan prosenttia pienistä ja keskisuurista yrityksistä
toimii muussa jäsenvaltiossa kuin omassaan. Komission viime lokakuussa
yhtenäismarkkinoista antamassa tiedonannossa esitetyt luvut ovat sangen selkeitä: palvelut
vapauttamalla saisimme aikaan neljän prosentin kasvun bruttokansatuotteessa (BKT)
kymmenen seuraavan vuoden aikana. Tämä tavoite voidaan saavuttaa vain laatimalla
yhteisiä sääntöjä ja panemalla ne täytäntöön.

Meidän on tänä kriisiaikana selvitettävä voimassa olevaa kasvupotentiaalia auttamalla
yrityksiä kasvamaan, innovoimaan ja luomaan uusia työpaikkoja. Vain siten pystymme
tarjoamaan aiempaa parempia ja kilpailukykyisempiä palveluja sekä kuluttajille että
yrityksille. Palvelujen sisämarkkinoiden on oltava väline talouskasvun elvyttämiseksi,
kuluttajien luottamuksen palauttamiseksi ja luotettavien tuotteiden tarjoamiseksi kaikille.

Czesław Adam Siekierski (PPE),    kirjallinen. – (PL) Sisämarkkinoilla on edelleen monia
rajoituksia palvelujen osalta, joten tämä on merkittävä mietintö, koska siinä analysoidaan
hyväksyttyjen ratkaisujen täytäntöönpanoa. Palveludirektiivin tavoitteena on palvelujen
sisämarkkinoiden täydellisen täytäntöönpanon aikaansaaminen. Sillä myös pyritään
helpottamaan huomattavasti pienten ja keskisuurten yritysten aloittamista ja niiden toimien
laajentamista. Sillä edistetään uusien työpaikkojen luomista ja autetaan torjumaan
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työttömyyttä. Kansalaisille tarjotaan laadukkaampia palveluja kilpailukykyisempään
hintaan, ja alan turvallisuustasoja parannetaan.

On kuitenkin olennaista arvioida direktiivin vaikutusta sen jälkeen, kun jäsenvaltiot ovat
panneet sen täysimääräisesti täytäntöön. Euroopan parlamentti on yksi tämän hankkeen
keskeisistä toimijoista, joten sillä pitäisi olla suuri rooli prosessin valvonnassa. Direktiivin
nopea ja asianmukainen täytäntöönpano on ehdoton edellytys koheesiopolitiikan ja
aluepolitiikan tavoitteiden saavuttamiseksi, ja se voi auttaa meitä saavuttamaan
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet poistamalla palvelualan yhtenäismarkkinoiden
nykyinen väsähtäminen.

Bart Staes (Verts/ALE),    kirjallinen.  –  (NL) Vuonna 2006 otettiin käyttöön
palvelumarkkinoiden vapauttaminen. Silloin Vihreät /Euroopan vapaa allianssi -ryhmä
äänesti palveludirektiiviä vastaan, koska siinä oli monia puutteita ja koska sillä ei pystytty
takaamaan oikeusvarmuutta. Tänään äänestyksessä olleessa mietinnössä kartoitetaan
ongelmia, joita tämän palveludirektiivin täytäntöönpanossa on ollut. Vaikka siinä on
joitakin hyviä osia, kuten kehotus pitkäaikaisten vaikutusten säännölliseen tarkastukseen
ja tutkintaan, siinä on myös osia, joista olen eri mieltä, esimerkiksi näkemys, jonka mukaan
jäsenvaltioilla on ollut vain vähän tai ei ollenkaan vaikeuksia täytäntöönpanoprosessissa.
Se ei yksinkertaisesti ole totta, koska edelleen jää epäselväksi, kattaako direktiivi tietyt
sosiaalipalvelut vai ei. Mietinnössä suhtaudutaan myös liian optimistisesti mahdollisuuteen
työpaikkojen luomisesta.

Luotujen työpaikkojen määrästä ei ole tehty tutkimusta, eikä tutkimusta ole tehty
menetettyjen työpaikkojen määrästä tai saatavilla olevien työpaikkojen laadusta,
puhumattakaan tuomioistuimen tuomioita seuranneesta työoloihin kohdistuvasta
kasvavasta paineesta. Mietinnössä ei myöskään mainita sanallakaan oikeudellista
epävarmuutta, joka johtuu siitä, että alkuperämaan periaatteelle ei ole muotoiltu yhtään
selkeää vaihtoehtoa. Vihreät pyysivät kuitenkin tarkistamaan jäsenvaltioita koskevan
kiellon lisävaatimuksien säätämisestä palveluntarjoajille, mutta työ pyyntö torjuttiin.
Äänestin vastaan.

Catherine Stihler (S&D),    kirjallinen. – (EN) Tuin tätä palveludirektiivin 2006/123/EY
täytäntöönpanosta laadittua mietintöä. On tärkeää kunnioittaa sosiaalisia oikeuksia ja
työlainsäädäntöä, kun palvelujen sisämarkkinoiden parannetaan, mikä kaikki hyödyttää
sekä elinkeinonharjoittajia että kuluttajia.

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE),    kirjallinen. – (EN) Tuen lujasti Evelyn
Gebhardtin mietintöä. Palveludirektiivin täytäntöönpanon määräaika umpeutui vuosi
sitten, ja suhtaudun myönteisesti siihen, että parlamentti suuntaa huomion jäsenvaltioiden
edistymiseen. Palvelualan osuus EU:n BKT:stä on suuri, mutta palvelujen rajatylittävän
kaupan osuus jää silti edelleen kauas tavaroiden kaupan tasosta. Tämä mietintö osoittaa,
että täytäntöönpano on puutteellista ja että kansalaiset eivät ole vielä saaneet nauttia
direktiivin täysistä eduista. Kaikissa jäsenvaltioissa olevat keskitetyt asiointipisteet, jotka
tiedottavat palveluntoimittajille oikeuksista ja mahdollisuuksista muissa EU:n jäsenvaltioissa,
ovat tärkeä säännös direktiivissä. Minun mielestäni tässä mietinnössä esiin otettu olennainen
kysymys on näiden keskitettyjen asiointipisteiden valtava vajaakäyttö. Tuen vakaasti
ehdotusta tehokkaan tiedotuskampanjan järjestämisestä keskitettyjen asiointipisteiden
näkyvyyden parantamiseksi. Komission pitäisi osoittaa varoja mainoskampanjaan. Korostan
kuitenkin myös jäsenvaltioissa itse paikalla olevien viranomaisten asemaa, sillä heillä on
yhteydet ja kokemusta, joita tarvitaan varmistamaan, että tämä kampanja on kohdennettu
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oikein. Ellei sitä tehdä, unionin ponnistukset palvelujen rajatylittävän kaupan edistämiseksi
ovat turhia.

Georgios Toussas (GUE/NGL),    kirjallinen. – (EL) Palvelujen vapauttamista koskevan
epäonnistuneen työvoiman vastaisen lain, joka tunnetaan Bolkestein-direktiivinä,
täytäntöönpano edistää kauaskantoisia taantumuksellisia muutoksia työväenluokan ja
ruohonjuuritason luokan kustannuksella. Palvelumarkkinoiden, joiden osuus EU:n BKT:stä
ja työpaikoista on 40 prosenttia, avaamiseen liittyy työehtosopimusten hylkääminen,
työntekijöiden saavuttamien palkka-, työ-, sosiaali- ja muiden oikeuksien lopettaminen ja
kansan omaisuutta olevien talouden strategisten julkisten alojen myyminen. Euroopan
parlamentti on kehottanut palveluista laatimassaan päätöslauselmassa EU:ta ja
jäsenvaltioiden porvarihallituksia nopeuttamaan kapitalistisia rakenneuudistuksia, jotta
palvelujen "vapauttamisesta" annettu direktiivi voidaan panna täysimääräisesti täytäntöön
Se tehdään "Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti" -nimisen komission vuonna 2011
antaman tiedonannon perusteella, ja sen tavoitteena on tehdä lisää jyrkkiä leikkauksia
työvoimaan ja antaa monopolien tunkeutua uusille kannattaville pääoman aloille.
Palveluyritysten keskitettyjen asiointipisteiden perustaminen kaikkiin jäsenvaltioihin on
tekosyy työvoiman vastaisen direktiivin täytäntöönpanon nopeuttamiselle, direktiivin,
jonka ratifiointi on saanut aikaan työntekijöiden protestiaallon kaikissa jäsenvaltioissa.
Kreikan kommunistinen puolue äänesti tätä palveludirektiivin täytäntöönpanosta annettua
päätöslauselmaesitystä vastaan.

Derek Vaughan (S&D),    kirjallinen. – (EN) Tuen täysimääräisesti Evelyn Gebhardtin
mietintöä palveludirektiivin täytäntöönpanosta. Vuoden 2006 direktiivin soveltamisalaan
kuuluvien toimien osuus EU:n BKT:stä ja työpaikoista on 40 prosenttia. Jäsenvaltioiden
erilaiset täytäntöönpanomenetelmä ovat kuitenkin vaikeuttaneet direktiivin täysimääräistä
hyödyntämistä palvelualalla. Palveluntarjoajille annettu mahdollisuus toimia oman maansa
ulkopuolella on olennaista EU:n yhtenäismarkkinoille, ja vähentämällä byrokratiaa
kansallisella tasolla direktiivillä voidaan edistää EU:n talouskasvua ja sen työpaikkoihin
liittyviä tavoitteita. Mietinnön mukaan kunkin jäsenvaltion on taattava, että tietoa jaetaan
enemmän yrityksille, jotka haluavat tarjota palveluja rajojen yli. Sen tekeminen keskitettyjä
asiointipisteitä käyttämällä mahdollistaa palvelualan hyötymisen rajatylittävästä kaupasta.
Sen varmistaminen, että keskitetyt asiointipisteet tarjoavat sekä inhimillisen että sähköisen
yhteyden, on myös olennaista, jotta voidaan varmistaa, että käyttäjät saavat kaiken
asiaankuuluvan tiedon ja että kysymyksiin vastataan. Mietinnössä ehdotetaan myös niiden
palvelujen sisällyttämistä, jotka jätettiin vuoden 2006 alkuperäisen direktiivin ulkopuolelle:
terveydenhuolto, liikenne ja sosiaalipalvelut. Sillä laajennettaisiin edelleen direktiivin
soveltamisalaa ja saataisiin etuja useammille palvelualan työntekijöille.

Angelika Werthmann (NI),    kirjallinen. – (DE) EU:ssa palvelualan osuus BKT:stä on noin
70 prosenttia. Joissakin maissa, kuten Itävallassa, josta minä tulen, tämä ala on talouskasvun
moottori. Direktiivin tavoitteena on poistaa kohtuuttomat esteet rajatylittävien palvelujen
tarjoamiselta. Erityisesti pienet ja keskisuuret yritykset kohtaavat usein byrokraattisia esteitä
ja syrjintää, jotka estävät niitä hyötymästä täysimääräisesti yhteisistä sisämarkkinoista.
Direktiivissä otetaan huomioon yksittäisten jäsenvaltioiden erityiset yhteiskunnalliset olot.
Valvontavaihtoehtojen vahvistaminen kohdemaassa on merkittävä edistysaskel. Meidän
on kuitenkin pantava nopeasti täytäntöön mekanismi tehokkaiden seuraamusten
määräämisestä lakia rikkoville ulkomaisille palveluntarjoajille. Olen äänestänyt Evelyn
Gebhardtin mietinnön puolesta, koska toivon, että palveludirektiivin täytäntöönpano
antaa uutta vauhtia työmarkkinoille.
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Mietintö: Antonio Cancian (A7-0020/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    kirjallinen. – (PT) Tuen tätä mietintöä, koska mielestäni se on
tyydyttävä ja tasapainoinen kompromissi, jossa onnistutaan turvaamaan matkustajien
oikeudet asettamatta kuitenkaan raskasta taakkaa liikenteenharjoittajille, joista suurin osa
pieniä ja keskisuuria yrityksiä.

Se on siksi menestys parlamentille, joka onnistui muuttamaan soveltamisalan neuvoston
tukemasta 500 kilometristä 250 kilometriin, sekä matkustajien oikeuksien osalta, erityisesti
niiden jotka vaikuttavat liikuntarajoitteisiin henkilöihin. Myös seuraavaa asiaa olisi
korostettava: takuu majoituksesta peruutuksen yhteydessä, oikeus välittömään apuun
onnettomuustapauksessa, oikeus korvaukseen peruutuksen yhteydessä ja ajanmukaisten
tietojen sähköinen toimitus matkustajille.

Marta Andreasen (EFD),    kirjallinen. – (EN) Olemme vastustaneet tätä lainsäädäntöä,
koska on varmaa, että

1. ylimääräisiä oikeuksia koskevat ylimääräiset kustannukset muuttuvat pysyvästi
korkeammiksi lipun hinnoiksi kaikille matkustajille;

2. linja-autoreitit, joista saadaan vähän tai ollenkaan voittoa ja joissa ei siten ole
mahdollisuutta nostaa lippujen hintaa, leikataan kokonaan pois eikä palvelua ole.

EU:lla ei pitäisi olla oikeutta laatia lakeja Yhdistyneelle kuningaskunnalle. Me puolustamme
Yhdistyneen kuningaskunnan oikeutta hallita kansallisvaltiona itseään ja laatia omat lakinsa,
mistä liikenne- ja ympäristölait eivät ole poikkeus.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    kirjallinen. – (LT) Äänestin tämän päätöslauselman
puolesta. Euroopan parlamentti ilmaisee siinä kantansa matkustajien oikeuksien
puolustamiseen. Asetusta sovelletaan säännölliseen liikenteeseen EU:n jäsenvaltioissa ja
niiden välillä, kun aikataulun mukainen etäisyys on vähintään 250 kilometriä. Kyse on
linja-autoliikenteen matkustajien oikeuksista, kun linja-autoliikennepalvelu peruuntuu tai
viivästyy yli 120 minuuttia. Matkustajille olisi viipymättä tarjottava valittavaksi joko matkan
jatkaminen tai uudelleenreititys lopulliseen määräpaikkaan ilman lisäkustannuksia tai
lipun hinnan palauttaminen. Jos liikenteenharjoittaja ei tarjoa näitä vaihtoehtoja,
matkustajilla on oikeus saada korvausta sen lisäksi, että lipun hinta palautetaan. Lähdön
peruuntuessa tai viivästyessä matkustajille on annettava kaikki tarpeelliset tiedot. Jos yli
kolme tuntia kestävän matkan lähtö peruuntuu tai viivästyy yli 90 minuuttia,
liikenteenharjoittajan on tarjottava matkustajille apua.

Sellaisessa tapauksessa on tarjottava aterioita tai virvokkeita sekä hotellimajoitus enintään
kahdeksi yöksi. Velvoitetta tarjota majoitusta ei kuitenkaan sovelleta, jos peruutus tai
viivästyminen johtuu äärimmäisistä sääolosuhteista tai suurista luonnonkatastrofeista.
Kun muistetaan matkustajien tänä talvena kokemat vaikeudet, kun he eivät pystyneet
pääsemään määränpäähänsä sääolojen takia ja kun heidän piti viettää useita öitä asemilla,
heidän oikeutensa majoitukseen olisi turvattava.

Elena Oana Antonescu (PPE),    kirjallinen. – (RO) Joka vuosi yli 70 miljoonaa
eurooppalaista matkustaa linja-autolla Euroopan unionissa. Euroopan parlamentin
omaksuma luja kanta linja-autolla matkustavien henkilöiden oikeuksiin tarkoittaa, että
tästä alkaen liikenteenharjoittajat tarjoavat tietoa, apua ja korvausta koko EU:ssa
matkustavien oikeuksien noudattamiseksi. Eurooppalaisilla on nyt EU:n laajuinen suoja
liikennemuodosta riippumatta. Tuen tätä mietintöä, jolla säännellään linja-autojen
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ylivarauksia tai yli 250 kilometriä pitkien linja-automatkojen lähtöjen viivästymistä yli
kaksi tuntia sekä matkojen peruuntumista. Katson lisäksi, että liikuntarajoitteisia henkilöitä
koskeva syrjimättömyyspolitiikka näkyy monissa avunantoa linja-autoasemilla koskevissa
perusoikeuksissa, mukaan luettuna tiettyjen laitteiden, kuten pyörätuolien, kuljettaminen
veloituksetta. Äänestin tämän mietinnön puolesta, koska siinä tuetaan vammaisten ja
liikuntarajoitteista henkilöiden oikeuksia, esimerkiksi syrjimätöntä pääsyä kuljetukseen
ja oikeutta korvaukseen pyörätuolin tai muun liikkumisen apuvälineen katoamisen
yhteydessä.

Liam Aylward (ALDE),    kirjallinen. – (GA) Vammaisilla henkilöillä on oltava pääsy
liikennejärjestelmään, ja liikuntarajoitteisten ihmisten oikeudet on turvattava pysäkeillä
ja terminaaleissa saatavan avun osalta. Vaikka olen samaa mieltä siitä, että matkustajilla
on oikeus saada parempaa tietoa ja apua elimiltä ja terminaaleissa kaikkialla EU:ssa, on
tärkeää, että maaseutualueilla toimivia pieniä, kotimaisia tai vapaaehtoisia elimiä ei rasiteta
epäasianmukaisesti, millä painostettaisiin ne leikkaamaan tarjoamiaan palveluja.

Kotimaisten tai vapaehtoisten elinten tarjoamat linja-autoliikennepalvelut ovat usein
olennaisia palveluja paikallis- ja maaseutuyhteisöille. Korkeammat hinnat ja saatavilla
olevien reittien määrän rajoittaminen olisi tulosta mietinnössä suositelluista
lisäkustannuksista, ja joidenkin elinten olisi mahdollisesti pakko lopettaa. Liiallinen sääntely
johtaisi valtavaan taakkaan näille elimille, joista joihinkin jo kohdistuu painetta, ja tuloksena
olisi maaseudun ihmisten rajallinen palvelu. Paikallisella tasolla hyvin toimivat
liikennejärjestelmät ovat parempia kuin liiallisen sääntelyn takia loppunut palvelu.

Zigmantas Balčytis (S&D),    kirjallinen. – (LT) Äänestin tämän merkittävän asiakirjan
puolesta. Kun liikenneala kasvaa ja EU:n kansalaiset liikkuvat enemmän, on olennaisen
tärkeää laatia EU:n laajuiset oikeudet matkustajien suojelemiseksi ja eri jäsenvaltioista
tulevien liikenteenharjoittajien tasapuolisten toimintaolosuhteiden takaamiseksi.
Lentomatkustajilla on ollut pitkään monia oikeuksia, ja kaksi vuotta sitten EU:n juna- ja
lentomatkustajille annettiin samat oikeudet ja taattiin korkeatasoinen suoja. Vastaavat
oikeudet on myös taattava linja-autoliikenteen matkustajille, ja liikuntarajoitteisten
henkilöiden matkustamismahdollisuuksia on parannettava. Katson, että pitkien ja
monimutkaisten neuvottelujen jälkeen on ollut mahdollista saada neuvoston kanssa aikaan
todella hyvä ja tasapainoinen sopimus, jolla suojellaan täysimääräisesti matkustajien
oikeuksia asettamatta kuitenkaan raskasta taakkaa liikenteenharjoittajille, joista suurin osa
on pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Linja-autoliikenteen matkustajilla on siten oikeus
korvaukseen, jos matka perutaan, jos se viivästyy tai sitä lykätään, ja vahingoittuneita tai
kadonneita matkatavaroita on myös käsitelty, ja oikeudesta korvaukseen
onnettomuustapauksessa on laadittu selkeät säännöt.

Gerard Batten ja Nigel Farage (EFD),    kirjallinen. – (EN) Olemme vastustaneet tätä
lainsäädäntöä, koska on varmaa, että

1. ylimääräisiä oikeuksia koskevat ylimääräiset kustannukset muuttuvat pysyvästi
korkeammiksi lipun hinnoiksi kaikille matkustajille;

2. linja-autoreitit, joista saadaan vähän tai ollenkaan voittoa ja joissa ei siten ole
mahdollisuutta nostaa lippujen hintaa, leikataan kokonaan pois eikä palvelua ole.

EU:lla ei pitäisi olla oikeutta laatia lakeja Yhdistyneelle kuningaskunnalle. Me puolustamme
Yhdistyneen kuningaskunnan oikeutta hallita kansallisvaltiona itseään ja laatia omat lakinsa,
mistä liikenne- ja ympäristölait eivät ole poikkeus.
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Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    kirjallinen. – (FR) Linja-autoliikenteen matkustajien
oikeuksien yhdenmukaistaminen juna- ja lentoliikenteen matkustajien oikeuksien kanssa
on tietenkin loistava aikomus. Äänestin kuitenkin tyhjää, koska minun mielestäni tekstissä
ei mennä tarpeeksi pitkälle.

Korvauskynnyksen rajoittaminen 250 kilometriin suurten ongelmien tapauksessa merkitsee
käytännössä todellakin kolmen Euroopan unionin jäsenvaltion jättämistä ulkopuolelle.
Kyseessä oleville maille olisi kuitenkin voitu ottaa helposti käyttöön yksinkertainen
poikkeusmekanismi. Yleisemmin linja-autoliikenteen matkustajat ovat kokonaisuudessaan
vähemmän vauraita. Koska liikkuvuus on usein esiin nouseva asia, olisi ollut hyvä ajatus
lähettää heille viesti paljon 250:tä kilometriä lyhyemmistä matkoista.

Mara Bizzotto (EFD),    kirjallinen. – (IT) Kyseessä olevan tekstin osalta voin vain tukea
Antonio Cancianin mietintöä, jolla pyrimme, institutionaalisen keskustelun ytimessä,
luomaan yhteisen takuuelimen linja-autoliikenteen matkustajien oikeuksille sekä
käsittelemään asianmukaisesti vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden liikkuvuutta
koskevia vaatimuksia. Siksi linja-autoliikenneyhtiöitä kehotetaan varustamaan laitteensa
ja antamaan koulutusta voidakseen antaa vähimmäistason apua vammaisille henkilöille
tai liikuntarajoitteisille henkilöille edellyttäen, että matkustaja ilmoittaa yhtiölle tarpeistaan
vähintään 36 tuntia ennen lähtöä. Aikaansaadulla kompromissilla näytetään siis vahvistavan
yhteiset vähimmäisnormit asianmukaisesti matkustajien eduksi asettamatta liiallista taakkaa
liikenteenharjoittajille, joista useimmat ovat pieniä ja keskisuuria yrityksiä.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    kirjallinen. – (RO) Tiistain äänestystuloksen perusteella
Euroopan parlamentti on lisännyt onnistuneesti puuttuvan palan EU:n matkustajien
oikeuksia koskevaan lainsäädäntöön, joka on määrä panna kaikkialla täytäntöön
keväästä 2013 alkaen.

Neuvottelut ovat olleet vaikeita. Niillä kuitenkin katetaan kaikki kansalliset tai rajatylittävät
tieliikenteen palvelut, joissa etäisyys on yli 250 kilometriä. Tieliikenteen normit on
standardoitava, kun EU:n kansalaiset käyttävät koko ajan enemmän tätä liikennemuotoa,
koska se tarjoaa halvemman ja mukavamman vaihtoehdon lyhyille matkoille, joita
lentoliikenne ei kata. Euroopan liikenteen puitteissa on vain luonnollista, että tieliikenteessä
on samanlaiset korvaussäännöt kuin lentoliikenteeseen sovellettavat, jotka standardoitiin
kauan sitten.

Liian monissa tapauksissa tieliikenteenharjoittajat soveltavat sääntöjä oman harkintansa
mukaan, erityisesti vastikään unioniin liittyneissä maissa. Heidän vastuulliseksi
saattamisensa kuitenkin vain parantaa tarjottuja palveluja. Kaikkien matkustajien,
matkustivatpa he ilmassa tai tiellä, on oltava tietoisia oikeuksistaan, erityisesti tilanteissa,
joissa he maksavat tietystä palvelusta ja saavat joskus jotakin aivan muuta. Toivon, että
kovin monet maat eivät pyydä väliaikaista vapautusta näistä asetuksista ja että niitä
sovelletaan kaikkialla vuodesta 2013 alkaen.

Vito Bonsignore (PPE),    kirjallinen. – (IT) Haluaisin onnitella Antonio Canciania
erinomaisesta työstä, jonka ansiosta olemme pystyneet saamaan aikaan tyydyttävän ja
tasapainoisen kompromissin. Tämän mietinnön tuloksena, tästä päivästä alkaen,
linja-autoliikenteen matkustajien – ainoat, joita ei tähän mennessä ole erityisesti suojeltu
EU:n tasolla – oikeudet turvataan todellakin myös. Äänestin siksi tämän asiakirjan puolesta,
ja arvostan myös huomiota, jota siinä on kiinnitetty alalla toimiviin autoyrityksiin.
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Aikaansaaduissa sopimuksissa todellakin onnistuttiin välttämään liiallisen taakaan
asettamista liikenteenharjoittajille, jotka ovat usein perheyrityksiä ja vaatimattoman
kokoisia. Samalla katson, että on tärkeää, että Euroopan unioni antaa erityislainsäädäntöä,
josta seuraa pian matkustajien perusoikeuskirja, jossa keskitytään erityisesti vammaisten
henkilöiden tai liikuntarajoitteisten henkilöiden oikeuksiin.

Jan Březina (PPE),    kirjallinen. – (CS) Katson, että asetuksen hyväksytty teksti on
tasapainoinen kompromissi, jolla turvataan matkustajien oikeudet asettamatta kuitenkaan
liiallista hallinnollista taakkaa liikenteenharjoittajille, joista useimmat ovat pieniä ja
keskisuuria yrityksiä. Minun mielestäni on menestys, että Euroopan parlamentti on, vastoin
neuvoston tahtoa, laajentanut asetuksen soveltamisalaa kaikkeen kansalliseen ja
rajatylittävään liikenteeseen, jonka etäisyys on vähintään 250 kilometriä, vaikka neuvosto
ehdotti 500 kilometrin vähimmäisetäisyyttä. Suhtaudun myönteisesti siihen, että
peruutuksen yhteydessä, jos viivästys on yli 120 minuuttia tai on tehty ylivarauksia,
matkustajilla on sen lisäksi, että heillä on oikeus jatkaa matkaansa tai valita uusi reitti
määränpäähänsä tai korvaus lipun hinnasta, oikeus korvaukseen, joka on 50 prosenttia
lipun hinnasta. Koska linja-autoliikenteen matkustajien oikeuksia koskeva asetus liittyy
suoraan junamatkustajien oikeuksia koskevaan asetukseen, en ole tyytyväinen siihen, että
toisin kuin linja-autoliikenteen matkustajat, junamatkustajien on monessa EU:n
jäsenvaltiossa odotettava oikeuksien soveltamista, erityisesti oikeutta hinnan korvaamiseen
neljänneksellä tai puolella, kun viivästys kestää yli tunnin.

Tšekin liikenneministeriö on myös hyödyntänyt mahdollisuutta lykätä tämän EU:n
lainsäädännön täytäntöönpanoa viisi vuotta. Sen antama syy oli Tšekin raideverkoston
suhteellisen kattavat rakennustoimet, jotka aiheuttavat junien viivästymistä. Loppujen
lopuksi se tarkoittaa kaksinaismoralistisen järjestelmän käyttöönottoa, jolloin yksi
matkustajaryhmä on huonommassa asemassa toiseen verrattuna.

David Campbell Bannerman (ECR),    kirjallinen. – (EN) Olemme vastustaneet tätä
lainsäädäntöä, koska on varmaa, että

1. ylimääräisiä oikeuksia koskevat ylimääräiset kustannukset muuttuvat pysyvästi
korkeammiksi lipun hinnoiksi kaikille matkustajille;

2. linja-autoreitit, joista saadaan vähän tai ollenkaan voittoa ja joissa ei siten ole
mahdollisuutta nostaa lippujen hintaa, leikataan kokonaan pois eikä palvelua ole.

EU:lla ei pitäisi olla oikeutta laatia lakeja Yhdistyneelle kuningaskunnalle. Me puolustamme
Yhdistyneen kuningaskunnan oikeutta hallita kansallisvaltiona itseään ja laatia omat lakinsa,
mistä liikenne- ja ympäristölait eivät ole poikkeus.

Carlos Coelho (PPE),    kirjallinen. – (PT) Koska liikenneala laajenee jatkuvasti, on olennaisen
tärkeää varmistaa, että matkustajien suojelua koskevia oikeuksia, jotka ovat verrattavissa
niihin, joita sovelletaan muihin liikennemuotoihin, sovelletaan kaikkialla EU:ssa myös
linja-autoliikenteeseen, joka on kasvanut viisi prosenttia ja jossa vuotuinen matkustajamäärä
on 72,8 miljoonaa. On myös tärkeää varmistaa tasapuoliset toimintaolosuhteet eri
jäsenvaltioista tulevien liikenteenharjoittajien ja eri liikennemuotojen kesken. Katson siksi,
että on tärkeää, että miltei kaksi vuotta kestäneiden neuvottelujen jälkeen oli mahdollista
saada aikaan sopimus, jonka nojalla tällaiset matkustajat voivat hyötyä kaikista oikeuksista,
erityisesti avunannosta onnettomuustapauksissa, peruutuksissa, korvauksissa ja niin
edelleen ja että samalla kiinnitetään erityistä huomiota vammaisten ja liikuntarajoitteisten
henkilöiden oikeuksiin. Tuen tätä mietintöä, koska mielestäni se on sangen tyydyttävä ja
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tasapainoinen kompromissi, jossa onnistutaan takaamaan matkustajien oikeudet
asettamatta kuitenkaan raskasta taakkaa liikenteenharjoittajille, joista useimmat ovat pieniä
ja keskisuuria yrityksiä.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    kirjallinen. – (RO) Minun mielestäni tietää hyvää, että
lopullinen teksti voidaan katsoa erittäin tyydyttäväksi ja tasapainoiseksi kompromissiksi,
koska sillä turvataan matkustajien oikeudet asettamatta kuitenkaan raskasta taakkaa
liikenteenharjoittajille, joista useimmat ovat pieniä ja keskisuuria yrityksiä.

Anne Delvaux (PPE),    kirjallinen. – (FR) Komissio antoi joulukuussa 2008 ehdotuksen
asetukseksi matkustajien oikeuksista linja-autoliikenteessä. Ehdotuksen pääasiallinen
tavoite oli ottaa käyttöön näitä oikeuksia koskevat yleiset säännökset. Se on nyt tehty, ja
olen tyytyväinen siihen, että vähintään 250 kilometriä linja-autolla matkustavilla
matkustajilla on nyt samat EU:n laajuiset oikeudet tietoon, avunantoon ja korvaukseen
peruutuksen, ylivarauksen tai vähintään kahden tunnin viivästyksen tapauksessa.

Matkustaja voivat valita lipun hinnan korvaamisen tai matkansa jatkamisen samoilla
ehdoilla ilman lisäkustannuksia. Jos korvaus on ainoa saatavilla oleva vaihtoehto, on
maksettava korvaus, joka vastaa 50 prosenttia lipun hinnasta. Matkustajilla on lisäksi
oikeus korvaukseen, jos heidän matkatavaransa katoavat tai vahingoittuvat.

Lena Ek, Marit Paulsen, Olle Schmidt ja Cecilia Wikström (ALDE),    kirjallinen.  –  (SV)
Euroopan parlamentti on äänestänyt tällä viikolla mietinnöstä, jonka tavoitteena on turvata
linja-autoliikenteen matkustajien oikeudet EU:n tasolla. Kompromissi neuvoston kanssa
on askel oikeaan suuntaan, mutta valitettavasti asetuksen soveltamisala on rajallinen, ja
siksi päätimme äänestää tyhjää.

Meidän mielestämme on ongelmallista, että kolme jäsenvaltiota – Luxemburg, Malta ja
Kypros – on jätetty sopimuksen ulkopuolelle, koska se heikentää huomattavasti
matkustajien yleistä suojelua Euroopassa. Katsomme myös, että 250 kilometrin etäisyys
on liian pitkä käytettäväksi EU:n lainsäädännön perustana, koska käytännössä se tarkoittaa,
että Luxemburgista Strasbourgiin tai Malmösta Växjöhön linja-autolla matkustavia ei
suojeltaisi lainsäädännöllä. Se on valitettavaa.

Vastustamme myös ylivoimaista estettä koskevaa lauseketta, koska sillä rajoitetaan
liikenteenharjoittajien vastuuta peruutus- tai viivästystapauksissa, jos ne ovat äärimmäisten
sääolosuhteiden tai suurten luonnonkatastrofien aiheuttamia. Meidän mielestämme se on
huolestuttava ennakkotapaus tulevan lentomatkustajien oikeuksia koskevan asetuksen
tarkistamisen osalta.

Suhtaudumme kuitenkin myönteisesti vammaisten henkilöiden oikeuksien parantamiseen,
jonka tämä sopimus sisältää, sekä lisäapuun, jonka kyseiset henkilöt nyt saavat.

Edite Estrela (S&D),    kirjallinen. – (PT) Äänestin tämän matkustajien oikeuksista
linja-autoliikenteessä laaditun mietinnön puolesta, koska kyseiset oikeudet vastaavat niitä,
jotka myönnetään muiden liikennemuotojen matkustajille. Uusi asetus sisältää merkittäviä
säännöksiä, erityisesti vammaisten henkilöiden tai liikuntarajoitteisten henkilöiden osalta,
sekä matkustajien oikeudet peruutuksen tai viivästyksen yhteydessä.

Diogo Feio (PPE),    kirjallinen. – (PT) Käytetystä liikennemuodosta riippumatta matkustajilla
on oikeus saada laadukasta ja turvallista palvelua, minkä takia katson, että aikomus ottaa
käyttöön yhtenäiset säännöt linja-autoliikenteen matkustajien oikeuksista EU:n koko
alueella on myönteinen. Katson lisäksi, että matkustajien oikeuksien olisi pääasiallisesti
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oltava samat käytetystä liikennemuodosta riippumatta lukuun ottamatta tapauksia, joissa
se ei ole yhdenmukaista kyseessä olevan liikennemuodon piirteiden kanssa. Lopuksi
haluaisin onnitella Rodi Kratsa-Tsagarapoulouta, Brian Simpsonia, esittelijää ja kaikkia
muita, jotka olivat mukana sovittelukomitean neuvotteluissa, tehdystä työstä ja tämän
asetuksen lopullisen version osalta aikaansaadusta sopimuksesta.

José Manuel Fernandes (PPE),    kirjallinen. – (PT) Tämä mietintö liittyy sovittelukomiteassa
hyväksyttyyn yhteiseen tekstiin linja-autoliikennettä käyttävien matkustajien perusoikeuksia
koskevaksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi.

Ensiksi haluaisin onnitella sovittelukomiteaa tehdystä työstä ja aikaansaadusta
yhteisymmärryksestä. Neuvoston alun perin esittämästä kolmesta oikeudesta on itse asiassa
ollut mahdollista päästä 12:een, joista haluaisin korostaa vastuuvelvollisuutta, korvausta,
avunantoa, vaihtoehtoista kuljetusta ja vammaisiin tai liikuntarajoitteisiin matkustajiin
kiinnitettyä erityishuomiota.

Suhtaudun siksi myönteisesti tähän Euroopan unionin ottamaan uuteen askeleeseen, joka,
olen varma siitä, lisää linja-autoliikenteen matkustajien määrää sen mukanaan tuoman
turvallisuuden ja mukavuuden tunteen takia, mikä edistää huomattavasti
hiilidioksidipäästöjen vähentämistä.

João Ferreira (GUE/NGL),    kirjallinen. – (PT) Euroopan parlamentin ja neuvoston
sovittelukomiteassa aikaansaadussa sopimuksessa linja-autoliikenteen matkustajien
oikeuksista määritellään uudelleen toisessa käsittelyssä vahvistettu asetuksen soveltamisala
ja rajoitetaan sitä matkustajiin, jotka käyttävät "kaukoliikenteenä" tunnettuja
tieliikennepalveluja – mikä tarkoittaa palveluja vähintään 250 kilometrin matkalla. Samoin
siinä määritellään 12 perusoikeutta lyhyen matkan matkustajille, keskitytään vammaisten
ja liikuntarajoitteisten henkilöiden tarpeisiin, kuten korvaukseen pyörätuolin tai muun
liikkumisen apuvälineen kadotessa tai vahingoittuessa, syrjimättömiin lippuihin ja
kuljetusehtoihin ja oikeuteen tietoon.

Kannatamme luonnollisesti näitä ehdotuksia. Meidän on kuitenkin ilmaistava joitakin
epäilyksiä sovittelukomiteassa esitettyjen tarkistusten osalta sekä asetuksen täytäntöönpanoa
varten käytetyistä perusteista. EU:n jäsenvaltioiden erilaiset koot ja piirteet vaikeuttavat
asetuksen soveltamista joissakin niistä, erityisesti pienimmissä, joissa on vaikeaa sisällyttää
monia matkoja hyväksyttyyn käsitteeseen "kaukoliikenteen" matkasta, mikä voi johtaa siihen,
että matkustajilta evätään kyseessä olevat oikeudet ilman järkevää perustelua.

Nathalie Griesbeck (ALDE),    kirjallinen. – (FR) Monien menettelyyn liittyvien vuosien
jälkeen tämän tekstin hyväksyminen on huomattava edistysaskel matkustajien oikeuksille
Euroopassa ja erityisesti vammaisille henkilöille ja liikuntarajoitteisille henkilöille. Tämän
asetuksen (joka koskee linja-autoliikennettä) hyväksymisen myötä kaikki liikennemuodot
Euroopan unionissa katetaan tästä lähin lainsäädännöllä, joka tarjoaa matkustajille oikeudet
ja takuut, jos heidän matkansa esimerkiksi perutaan tai se viivästyy tai jos heidän
matkatavaransa katoavat ja niin edelleen. Minusta on kuitenkin valitettavaa, että tätä
asetusta sovelletaan vain 250 kilometristä alkaen, koska sillä tosiasiassa jätetään
soveltamisalan ulkopuolelle kolme Euroopan unionin jäsenvaltiota (Luxemburg, Malta ja
Kypros) sekä myös monia matkoja, esimerkiksi Brysselistä Amsterdamiin tai Budapestistä
Wieniin. Lopuksi, valitettavaa on mielestäni myös joustavuuden puute rajatylittävillä
"matkoilla", koska se haittaa eurooppalaisten liikkuvuutta. Toisin sanoen, tämä teksti ei
ole niin kunnianhimoinen kuin se, jota puolustimme sovittelukomiteassa muutama
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kuukausia sitten, eikä niin kunnianhimoinen kuin olisimme halunneet EU:n matkustajien
puolesta.

Sylvie Guillaume (S&D),    kirjallinen. – (FR) Äänestin tekstin puolesta siksi, että sillä
pyritään parantamaan linja-autoliikenteen matkustajien oikeuksia korvausten ja avunannon
osalta onnettomuustapauksessa, sekä siksi, että siinä korostetaan syrjimättömyyden
periaatetta liikuntarajoitteisten henkilöiden osalta, sillä heillä pitäisi myös olla
asianmukainen pääsy näihin liikennemuotoihin, joiden osuus kaikesta maalla tapahtuvasta
matkustajaliikenteestä on kymmenen prosenttia. Suhtaudun myös myönteisesti siihen,
että tämän tekstin ansiosta matkustajien oikeuksia suojellaan nyt kaikkien liikennemuotojen
osalta.

Ian Hudghton (Verts/ALE),    kirjallinen. – (EN) Äänestin sen puolesta, että
linja-autoliikenteen matkustajille annetaan merkittäviä uusia oikeuksia. Mielestäni olemme
saaneet aikaan oikeudenmukaisen tasapainon kuluttajien oikeuksien ja
liikenteenharjoittajien tarpeiden välillä. Tämän päivän äänestys on erityisen tärkeä
vammaisille matkustajille, jotka hyötyvät tämän päivän äänestyksen tuloksesta.

Juozas Imbrasas (EFD),    kirjallinen. – (LT) Äänestin tämän päätöslauselman puolesta.
Euroopan parlamentti ilmaisee siinä kantansa matkustajien oikeuksien puolustamiseen.
Mielestäni sillä edistetään matkustajien olojen parantamista ja annetaan heille enemmän
oikeudellista selkeyttä onnettomuuden tai muiden ennakoimattomien tapahtumien varalta.
Tällä asiakirjalla parannetut matkustajien oikeudet pannaan täytäntöön asettamatta
kuitenkaan raskasta taakkaa liikenteenharjoittajille, joista useimmat ovat pieniä ja
keskisuuria yrityksiä. Mikä tärkeintä, linja-autoliikenteen matkustajien saamat oikeudet
ovat verrattavissa muiden liikennemuotojen oikeuksiin.

Giovanni La Via (PPE),    kirjallinen. – (IT) Neuvoston ja parlamentin välisten ongelmallisten
neuvottelujen jälkeen voimme vasta tänään hyväksyä Antonio Cancianin laatiman
mietinnön. Minulle ei ollut vaihtoehtoa puolesta äänestämiselle, koska tämän mietinnön
nojalla Euroopan unioni voi vaatia, että yksittäiset jäsenvaltiot saattavat asiaa koskevan
lainsäädäntönsä vastaamaan mietinnön direktiivejä, joissa kiinnitetään aiempaa enemmän
huomiota linja-autoliikenteen matkustajiin. Koska linja-autot ovat yleisimmin käytetty
liikennemuoto auton jälkeen – ja se on nouseva suuntaus – EU:n velvollisuutena on
puolustaa näitä palveluja käyttäviä kansalaisiaan. Mietintö on hyvä kompromissi, ja katson,
että minun on todella korostettava sitä, että vammaisten henkilöiden oikeuksiin on
kiinnitetty asianmukaista huomiota vaatimalla linja-autoyhtiöitä antamaan vammaisille
henkilöille ja liikuntarajoitteisille henkilöille enemmän apua. Tämän lainsäädännön
voimaantulo tarkoittaa, että kansalaisilla on oikeus selkeisiin ja yhteisiin sääntöihin
vahingonkorvauksesta tai korvauksista viivästyksistä aikatauluun.

Bogusław Liberadzki (S&D),    kirjallinen. – (PL) Euroopan parlamentti antoi
15. helmikuuta 2011 mietinnön, jolla päästää kauan odotettuun tulokseen, nimittäin
yhdenvertaisiin oikeuksiin kaikkien liikennemuotojen matkustajille. Säännöllisen
linja-autoliikenteen matkustajien oikeuksia on vahvistettu matkatavaroiden katoamisen,
henkilökohtaisten tavaroiden katoamisen, kuoleman tai henkilövahingon,
liikenteenharjoittajasta johtuvien ongelmien ynnä muiden osalta. Asetuksen myönteinen
piirre on se, että sillä säännellään matkustajien oikeuksia koko Euroopan unionissa. Olisi
korostettava, että nämä perusoikeudet sisältävät vammaisten henkilöiden ja
liikuntarajoitteisten henkilöiden tarpeet. Asetuksella pyritään varmistamaan syrjimätön
pääsy kuljetukseen. Sillä myös säännellään matkustajien vastuita ja näiden vastuiden
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laiminlyömisestä heille johtuvia seurauksia, jotka saattavat sisältää
korvaushakemusmahdollisuuden menettämisen. Äänestin edellä mainitun vuoksi asetuksen
puolesta, sillä se on hyvin laadittu ja sillä täydennetään matkustajien oikeuksista Euroopan
unionissa annettuja asetuksia.

Petru Constantin Luhan (PPE),    kirjallinen. – (RO) Tänään, jäsenvaltioiden kanssa kahden
vuoden ajan käytyjen vaikeiden neuvottelujen jälkeen, Euroopan parlamentti äänesti
kansallisia tai rajatylittäviä kaukoliikenteen palveluja käyttävien matkustajien kaikki
oikeudet kattavaa asetusta koskevan sopimuksen hyväksymisestä. Äänestin tämän
sopimuksen puolesta, koska siinä on 12 perusoikeutta, jotka ovat erittäin tärkeitä
liikennepalvelujen laadun parantamiseksi. Ne koskevat erityisesti matkustajien oikeutta
saada tietoja ennen matkaansa ja sen aikana ja vammaisten henkilöiden ja
liikuntarajoitteisten henkilöiden tarpeita. Näiden oikeuksien käyttöönotolla voidaan
varmistaa syrjimätön pääsy kuljetukseen.

Mietinnössä esitetään lisäksi matkustajien oikeuksia, jotka ovat mielestäni erittäin tärkeitä,
eli pakollinen korvaus kadonneista matkatavaroista, tietyn suuruinen korvaus matkustajan
kuolemasta tai henkilövahingosta sekä enintään 50 prosentin korvaus lipun arvosta lipun
hinnan täysimääräisen korvaamisen lisäksi, jos liikenteenharjoittaja peruu matkan eikä
voi siten noudattaa kuljetussopimusta.

David Martin (S&D),    kirjallinen. – (EN) Suhtaudun myönteisesti tähän mietintöön, jossa
säädetään uusista oikeuksista linja-autoliikenteen matkustajille ja jonka pitäisi parantaa
heille tarjottujen palvelujen laatua painostamalla palveluntarjoajia siistimään käytöstään
viivästysten, peruutusten ja kadonneiden tai vahingoittuneiden matkatavaroiden osalta.
Mietinnössä on myös keskeisiä säännöksiä, joilla parannetaan paikallisten
linja-autopalvelujen saatavuutta vammaisten henkilöiden ja liikuntarajoitteisten henkilöiden
osalta.

Gesine Meissner (ALDE),    kirjallinen. – (EN) Tämä asetus on askel oikeaan suuntaan,
koska sillä luodaan EU:n linja-autoliikenteen matkustajien oikeudet. Joitakin perusoikeuksia
lukuun ottamatta sitä sovelletaan kuitenkin säännölliseen liikenteeseen, jonka etäisyys on
vähintään 250 kilometriä. Sen kaltainen rajattu etäisyys voi tuskin olla perustana todelliselle
eurooppalaiselle lainsäädännölle, joka on kaikkien linja-automatkustajien etujen mukaista,
eikä ALDE-ryhmä voi tukea sellaista sopimusta.

Vastustamme myös ylivoimaista estettä koskevaa lauseketta, jolla liikenteenharjoittajat
vapautetaan velvoitteesta tarjota matkustajille majoitus peruutuksen tai viivästyksen
yhteydessä, jos ne ovat äärimmäisten sääolosuhteiden tai suurten luonnonkatastrofien
aiheuttamia, koska sitä voidaan pitää ennakkotapauksena muissa EU:n matkustajien
oikeuksia koskevissa lainsäädännöissä. Vaikka tämä ei ole riemuvoitto, se on parannus,
erityisesti vammaisille ja liikuntarajoitteisille matkustajille. Onnistuimme takaamaan
syrjimättömän pääsyn kuljetukseen, vammaisuuteen liittyvän koulutuksen järjestämisen
linja-autojen henkilökunnalle ja suoraan matkustajien kanssa toimiville terminaalien
viranomaisille ja korvauksen pyörätuolin tai muun liikkumisen apuvälineen
vahingoittumisesta tai katoamisesta kaikilla reiteillä etäisyydestä riippumatta. Sen takia ja
yhtenäisten EU:n oikeuksien luomiseksi kaikille matkustajille emme vastustaneet tätä
sopimusta ja äänestimme lopullisessa äänestyksessä tyhjää.

Nuno Melo (PPE),    kirjallinen. – (PT) Tähän asti vain lentokoneiden, junien ja laivojen
matkustajat on katettu erityisellä lainsäädännöllä. Tästä lähtien linja-autoliikenteessä
matkustavien oikeudet turvataan myös. Linja-autoliikenteen matkustajilla on siten oikeudet,
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jotka vastaavat muiden liikennemuotojen matkustajien oikeuksia. Tänään
hyväksymässämme asetuksessa säädetään matkustajien avusta ja korvauksesta
onnettomuustapauksessa ja peruutuksen tai viivästymisen yhteydessä ja vammaisten
matkustajien syrjimättömästä pääsystä. Uusia sääntöjä sovelletaan säännölliseen
liikenteeseen, sekä kansalliseen että rajatylittävään, jonka reitit ovat vähintään
250 kilometriä pitkiä. Se on huomattavaa edistystä kansalaisten oikeuksien puolustamisessa.

Alexander Mirsky (S&D),    kirjallinen. – (EN) Äänestin puolesta, mutta haluaisin lisätä,
että linja-autoyhtiöiden olisi myös noudatettava vaatimusta turvallisuus- ja
ensiapujärjestelmien luomisesta kansainvälisille ja kaukoliikenteen reiteille, koska ihmiset
voivat loukkaantua onnettomuuksissa. On myös välttämätöntä ottaa käyttöön täydentäviä
asetuksia, jotka liittyvät linja-autoyhtiöiden vastuuseen matkustajien hengestä ja terveydestä,
mukaan luettuna matkustajien terveydestä ja hengestä vastaavien linja-auton kuljettajien
terveydentilaa ja hyvinvointia koskevat pakolliset terveystarkastukset.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE),    kirjallinen. – (LT) Äänestimme tänään sellaisen
asiakirjan puolesta, joka ei ole ihanteellinen mutta joka on kuitenkin hyvä kompromissi
ja joka on auttanut neuvostoa ja Euroopan parlamenttia pääsemään sopimukseen. Tässä
matkustajien oikeuksien käsittelevässä asetuksessa säädetään säännöistä korvauksille
onnettomuus- tai viivästystapauksissa, matkustajien valitusten käsittelylle ja vammaisten
henkilöiden oikeuksille. Siihen ei tietenkään voida olla tyytyväisiä, että asetusta sovelletaan
vähintään 250 kilometrin etäisyyteen. Pienten maiden tapauksessa sitä ei oikein voida
perustella, mutta emme puhu tässä vain paikallisista vaan kansainvälisistä reiteistä, ja siksi
katson, että tästä asiakirjasta tulee matkustaville EU:n kansalaisille heidän oikeuksiensa
takuu kiinnittäen erityistä huomiota vammaisten henkilöiden oikeuksiin.

Rolandas Paksas (EFD),    kirjallinen. – (LT) Äänestin tämän linja-autoliikenteen
matkustajien oikeuksia laajentavan päätöslauselmaesityksen puolesta. Tämä asiakirja on
tulosta pitkiä neuvotteluja seuranneesta kompromissista, jolla parannetaan matkustajien
oikeuksien täytäntöönpanoa asettamatta kuitenkaan lisätaakkaa liikenteenharjoittajille.

Minun mielestäni on tärkeää taata, että linja-autoliikenteen matkustajien oikeudet ovat
verrattavissa muiden liikennemuotojen matkustajien oikeuksiin ja että liikenteenharjoittajilla
on tasapuoliset toimintaolosuhteet.

Vaikka pyrin siihen, että koetusta vahingosta saatava riittävä korvaus laillistetaan, olen
samaa mieltä ehdotuksesta asettaa korvauksille rajat, joita jäsenvaltioiden on noudatettava.
On erityisen tärkeää taata oikeudenmukainen ja laaja korvaus kuolemantapauksessa, ja
siksi katson, että kansallisen lainsäädännön mukaiset rajat kyseiselle korvaukselle eivät saa
olla matalampia kuin asetuksessa esitetyt vähimmäismäärät. Lisäksi
onnettomuustapauksessa on varmistettava asianmukainen toiminnallinen apu, jolla
matkustajille annetaan heidän eniten tarvitsemansa palvelut ja tavarat.

Olen samaa mieltä asetuksen säännöksistä, joilla matkustajille annetaan asianmukaiset
takuut, jos matka perutaan tai jos se viivästyy ja joilla jopa säädetään lisäkorvauksesta.
Suhtaudun myönteisesti siihen, että asetuksessa keskitytään erityisesti vammaisiin
matkustajiin ja liikuntarajoitteisiin matkustajiin ja heidän matkan aikana tarvitsemansa
avun tarjoamiseen.

Alfredo Pallone (PPE),    kirjallinen. – (IT) Antonia Cancianin sovittelussa tekemä työ
matkustajien oikeuksia koskevasta asetuksesta on johtanut linja-autoliikenteen matkustajien
suojelua koskevan EU:n oikeudellisen kehyksen hyväksymiseen ja sen liittämiseen liikenteen
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sisämarkkinoiden luomiseen. Tähän asti vallinneen oikeudellisen tyhjiön takia sääntelystä
vastasivat kansalliset lait kilpailun vahingoksi (monien erojen takia) ja vammaisten
kansalaisten ja/tai liikuntarajoitteisten kansalaisten vahingoksi, kansalaisten, joiden oikeudet
Euroopan unionin nyt turvaa. Äänestin mietinnön puolesta, koska mielestäni se on loistava
työ, jossa on saatu aikaan hyvä kompromissi, joka pakottaa EU:n liikennepolitiikan
etenemään määrätietoisesti, sillä siinä taataan matkustajien oikeudet mutta ei myöskään
rasiteta tämän palvelun tarjoavia yrityksiä liikaa.

Georgios Papanikolaou (PPE),    kirjallinen. – (EL) Matkustajien oikeuksia
linja-autoliikenteessä koskevasta asetusluonnoksesta laadittu päätöslauselmaesitys parantaa
huomattavasti matkustajien oikeuksia. Huolimatta Euroopan parlamentin ja neuvoston
monia kuukausia kestäneistä neuvotteluista lopullisessa kompromissitekstissä säädetään
monista oikeuksista linja-autoliikenteen matkustajille, jotka matkustavat vähintään
250 kilometriä, neuvoston alun perin ehdottaman 500 kilometrin sijasta.

Neljän vuoden kuluttua, joka on tämän erityissäännöksen soveltamisen määräaika, Kreikan
linja-autoliikenteen matkustajat ja heidän kumppaninsa voivat vaatia korvausta
viivästyksistä, peruutuksista ja kohtuuttomista aikataulun muutoksista. On pelkästään
oikein ja asianmukaista, että kyseiset oikeudet turvataan, ja siksi äänestin tämän erityisen
mietinnön puolesta.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    kirjallinen. – (PT) Äänestin tämän linja-autoliikenteen
matkustajien oikeuksista laaditun mietinnön puolesta. Suhtaudun myönteisesti siihen,
että lopullinen teksti on tyydyttävä ja tasapainoinen kompromissi, jossa onnistutaan
takaamaan matkustajien oikeudet määräämättä samaan aikaan raskasta taakkaa
liikenteenharjoittajille, joista monet ovat pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Komission ehdotus
panna täytäntöön EU:n laajuiset matkustajien suojelua koskevat oikeudet, jotka ovat
verrattavissa muiden liikennemuotojen oikeuksiin, sekä tasapuolisten toimintaolosuhteiden
takaaminen eri jäsenvaltioiden ja eri liikennemuotojen liikenneyhtiöiden väliselle kilpailulle,
on toimenpide, joka voi hyödyttää kaikkia. Neuvottelut olivat pitkiä ja päättyivät
sovittelumenettelyyn, ja niiden merkittävimpänä umpikujana olivat kansalliset
täytäntöönpanoelimet ja asetuksen soveltamisala. Loppujen lopuksi asetusta on määrä
soveltaa säännölliseen liikenteeseen, sekä kansalliseen että rajatylittävään, kun aikataulun
mukainen etäisyys on vähintään 250 kilometriä ("kaukoliikenne") Asetuksessa myös
säädetään korvauksista ja avunannosta onnettomuustapauksessa, matkustajien oikeuksista
peruutuksen tai viivästyksen yhteydessä ja vammaisten ja/tai liikuntarajoitteisten
henkilöiden oikeuksista.

Paulo Rangel (PPE),    kirjallinen. – (PT) Äänestin tämän mietinnön puolesta, koska
mielestäni asetuksen lopullinen teksti, sellaisena kuin se hyväksyttiin sovittelukomiteassa,
on tasapainoinen kompromissi, jolla taataan linja-autoliikenteen matkustajien riittävä
suojelu ja tunnustetaan monet heidän merkittävistä oikeuksistaan, erityisesti onnettomuus-,
peruutus- tai viivästystapauksessa, tietojen saatavuuden ja valitusten toimittamisen ja
käsittelyn osalta sekä vammaisten henkilöiden ja liikuntarajoitteisten henkilöiden tarpeiden
osalta.

Frédérique Ries (ALDE),    kirjallinen. – (FR) Äänestin tyhjää tästä matkustajien oikeuksia
linja-autoliikenteessä koskevasta asetuksista, joka hyväksyttiin sosialistien ja konservatiivien
suurella enemmistöllä. Pidän valitettavan huomattavaa askelta taaksepäin tämän
parlamentin alun perin hyväksymästä kannasta kolmessa tärkeässä kohdassa. 1. Vain yli
250 kilometrin etäisyydet katetaan. Käytännössä Brysselistä Amsterdamiin linja-autolla
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matkustavia ihmisiä ei suojella, kun taas lentokoneilla matkustavia suojellaan! Se on
epäoikeudenmukaista erityisesti, koska tiedämme, että tätä liikennemuotoa käyttävät usein
vähiten vauraat. 2. Linja-autoyhtiöt voivat turvautua aivan liian helposti ylivoimaista estettä
(äärimmäiset sääolosuhteet tai luonnonkatastrofit) koskevaan lausekkeeseen välttyäkseen
maksamasta korvauksia matkustajille viivästymisen tai peruutuksen yhteydessä. 3.
Poikkeusten nojalla maat, jotka haluavat niin tehdä, voivat lykätä tämän asetuksen
voimaantuloa vuoteen 2021 asti! Suhtaudun kuitenkin myönteisesti tekstin edistysaskeliin:
pakollinen avunanto vammaisille henkilöille ja liikuntarajoitteisille henkilöille ja oikeudet
ja korvaus onnettomuus-, viivästys- tai peruutustapauksessa. Parlamentti on kuitenkin
tyytynyt halpaan ja huonosti laadittuun sopimukseen. Monet vapautukset ja poikkeukset
tarkoittavat, että näiden oikeuksien soveltamisalaa rajoitetaan huomattavasti
linja-autoliikenteen matkustajien vahingoksi.

Crescenzio Rivellini (PPE),    kirjallinen. – (IT) Tämä parlamentti äänesti tänään
matkustajien oikeuksia linja-autoliikenteessä koskevasta mietinnöstä. Komissio antoi
joulukuussa 2008 ehdotuksen asetukseksi matkustajien oikeuksista linja-autoliikenteessä.
Tuolla ehdotuksella komissio asetti itselleen tavoitteen laatia Euroopan unionin tasolla
matkustajien suojaksi oikeudet, jotka olisivat verrattavissa muihin liikennemuotoihin
sovellettaviin oikeuksiin, sekä varmistaa kilpailun tasapuoliset toimintaolosuhteet eri
jäsenvaltioiden liikenteenharjoittajien ja eri liikennemuotojen välille.

Tärkeimmät kohdat, jotka johtivat sopimukseen sovittelukomiteassa, ovat soveltamisala,
ajalliset poikkeukset, korvaukset ja avunanto onnettomuustapauksissa, matkustajien
oikeudet matkan peruuntumisen tai viivästymisen yhteydessä ja vammaisten ja
liikuntarajoitteisten henkilöiden oikeudet. Lopullinen teksti voidaan katsoa erittäin
tyydyttäväksi ja tasapainoiseksi, koska siinä onnistutaan takaamaan matkustajien oikeudet
asettamatta kuitenkaan raskasta taakkaa liikenteenharjoittajille, joista suurin osa on pieniä
ja keskisuuria yrityksiä.

Sovittelumenettelyn tulos on katsottava parlamentin voitoksi.

Robert Rochefort (ALDE),    kirjallinen. – (FR) Olen iloinen, että parlamentin ja
jäsenvaltioiden neuvottelut ovat viimein johtaneet linja-autoliikenteen matkustajien
paremmat oikeudet takaavan asetuksen hyväksymiseen. Tällä asetuksella täytetään aukko
matkustajien oikeuksia koskevassa lainsäädännössä: tästä asiasta ei ollut tähän mennessä
EU:n lainsäädäntöä toisin kuin ilma- ja rautatiealalla.

Tässä tekstissä säädetään muun muassa monenlaisten korvauksien käyttöönotosta: välipalaa
ja virvokkeita, jos viivästys on yli 90 minuuttia, yhden yön hotellimajoituksen kustannukset,
jos matkan keskeytyminen, onnettomuus tai viivästys edellyttää yöpymistä, ja vähintään
1 200 euron enimmäiskorvaus, jos yhtiön haltuun jätetyt matkatavarat katoavat tai
vahingoittuvat.

Lisäksi vammaisille matkustajille on myönnetty erityisoikeuksia, joista yksi tärkeimmistä
on yhtiöiden velvollisuus antaa heille apua – edellyttäen, että niille on ilmoitettu henkilön
tarpeista vähintään 36 tuntia ennen lähtöä – ja korvauksien maksamisesta kaikista
vahingoittuneista ja kadonneista erityislaitteista. Tätä asetusta sovelletaan kaikkiin
kaukoliikenteen (vähintään 250 kilometriä) säännölliseen liikenteeseen, sekä kansalliseen
että rajatylittävään, keväästä 2013 alkaen.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    kirjallinen. – (EN) Neuvosto heikensi
puheenjohtajavaltio Belgian johdolla huomattavasti parlamentin ensimmäisessä ja toisessa
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käsittelyssä hyväksymää kantaa. Asetuksen soveltamisala vahvistetaan vähintään
250 kilometrin etäisyyksille, eli useimmat linja-autoreitit eivät kuulu siihen. Myös
viivästyksestä maksettavaa korvausta on muotoiltu (vähintään kaksi tuntia, puolet lipun
hinnasta korvataan – verrattuna raideliikenteeseen, jossa korvataan yhden tunnin
viivästyksestä alkaen). Lopuksi, liikuntarajoitteisten henkilöiden oikeuksia kavennettiin ja
heikennettiin, eikä esteetöntä pääsyä linja-autopalveluihin ole taattu. Siksi äänestimme
vastaan.

Licia Ronzulli (PPE),    kirjallinen. – (IT) Äänestin tämän päätöslauselman puolesta, koska
sen nojalla tunnustetaan ja suojellaan viimein kaikkien liikennemuotojen matkustajien
oikeuksia ja saadaan siten käyttäjät liikennepolitiikan ytimeen. Matkustajien oikeuksien
parempi suojelu auttaa kannustamaan käyttämään julkista liikennettä ja edistää
liikenteenharjoittajien välistä tervettä kilpailua saaden heidät kehittämään aiempaa
kilpailukykyisempiä palveluja. On tärkeää korostaa, että uutta asetusta sovelletaan täysin
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti.

Kaksi tärkeää uutta edistysaskelta ovat rahallisen korvauksen maksaminen henkilövahingon
tai matkatavaroiden vahingoittumisen tai katoamisen yhteydessä ja takuu avunannosta
viivästysten tai matkan keskeytymisten yhteydessä junia ja lentokoneita varten käytetyn
mallin perusteella. Lopullisessa tekstissä tunnustetaan ja suojellaan matkustajia ja
kiinnitetään erityistä huomiota liikuntarajoitteisiin matkustajiin ja vammaisiin henkilöihin
takaamalla asianmukaiset tiedot ja palvelut. On myös tärkeää korostaa, että alan yrityksille
ei koidu lisäkustannuksia, sillä niitä suojellaan kohtuuttomien mukautuskustannusten
vaaralta ja varmistetaan siten oikeudenmukainen tasapaino matkustajien oikeuksien ja
pienten ja keskisuurten yritysten takuiden välillä.

Oreste Rossi (EFD),    kirjallinen. – (IT) Tämän asetuksen nojalla linja-autoliikenteen
matkustajien oikeudet tunnustetaan viimeinkin lainsäädännössä. Huolimatta siitä, että
komissio ehdotti tätä asetusta vuonna 2008, vasta nyt on saatu aikaan kunnollinen
kompromissi, jotta ainoalla liikennemuodolla, jolla ei ollut vielä sääntöjä matkustajien
suojelemiseksi, on ne nyt.

Vammaisiin henkilöihin ja liikuntarajoitteisiin henkilöihin on kiinnitetty erityistä huomiota.
Ainoa kiistanalainen tekstin kohta oli sääntöjen soveltamisala, koska niitä sovelletaan vain
yli 250 kilometrin pituisiin matkoihin. Avunanto viivästysten yhteydessä sisältää velvoitteen
tarjota aterioita, virvokkeita ja vaihtoehtoinen kuljetus. Jos palvelua lykätään, matkustajalle
maksetaan korvaus ja sen lisäksi hänelle tarjotaan tarvittaessa enintään kaksi yötä kestävä
majoitus. Matkatavaroiden katoaminen tai vahingoittuminen voidaan korvata enintään 1
200 euroon asti.

Vilja Savisaar-Toomast (ALDE),    kirjallinen. – (ET) Äänestin tätä linja-autoliikenteen
matkustajia koskevaa tänään käsiteltävänä ollutta mietintöä vastaan, koska minun mielestäni
siinä ei oteta huomioon kaikkia Euroopan unionin jäsenvaltioita ja jätetään suuri osa
linja-autoliikenteestä direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle. 250 kilometriä on selkeästi
liian suuri etäisyys, koska se jättää Maltan, Kyproksen ja Luxemburgin kokonaan
ulkopuolelle. Useimmat Viron, Latvian, Liettuan, Tanskan, Alankomaiden ja Belgian
linja-autoreitit jäävät myös ulkopuolelle. Minun on valitettavasti myönnettävä, että
sovittelumenettelyssä Viron hallitus tuki vielä pidempää 500 kilometrin etäisyyttä, joka
olisi jättänyt Viron kokonaan ulkopuolelle. Toivon, että kaukana ei ole se päivä, jolloin
Viron hallitus puolustaa linja-autoliikenteen matkustajien oikeuksia eikä linja-autoyhtiöiden
voittoja, kun direktiivi läpäisee lainsäädäntöprosessin.
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Bart Staes (Verts/ALE),    kirjallinen.  –  (NL) Tämä on neljäs paketti matkustajien oikeuksien
suojelusta. Lento-, juna- ja vesiliikenteen matkustajien oikeuksia koskevien järjestelmien
jälkeen olemme nyt kääntyneet linja-automatkustajien oikeuksien puoleen. Tästä lähtien
he saavat korvausta yli 250 kilometrin pituisten matkojen viivästyessä, apua, jos heidän
matkajärjestelynsä perutaan, suojelua onnettomuuksien ja kuolemantapausten yhteydessä
sekä korvausta kadonneista ja vahingoittuneista tavaroista. Liikuntarajoitteisilla matkustajilla
on myös oikeus erityisapuun, kuten jo tehdään lentoyhtiöiden kanssa. Euroopan
parlamentin ensimmäisen ja toisen käsittelyn kanta vesittyi huomattavasti lopullisessa
tuloksessa. Parlamentti halusi soveltaa sääntöjä vähintään 50 kilometrin pituisiin matkoihin.
Neuvosto halusi soveltaa niitä vain vähintään 500 kilometrin matkoihin. Kompromissi
oli 250 kilometriä.

Se tarkoittaa, että niitä ei sovelleta moniin nykyisiin reitteihin, esimerkiksi Brysselistä
Amsterdamiin, Luxemburgista Strasbourgiin tai Wienistä Budapestiin. Myönteistä kuitenkin
on, että tässä lainsäädännössä annetaan luettelo 12 perussääntöä – jotka ovat voimassa
kaikilla etäisyyksillä – joissa keskitytään vammaisten henkilöiden ja muiden
liikuntarajoitteisten henkilöiden tarpeisiin. Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmä on
kuitenkin erittäin pettynyt hyvin huonoon tulokseen. Siksi äänestin yhdessä muiden
vihreiden kanssa tätä sopimusta vastaan.

Catherine Stihler (S&D),    kirjallinen. – (EN) Äänestin tämän mietinnön puolesta, koska
sillä pyritään antamaan linja-autolla matkustaville enemmän oikeuksia, mukaan luettuna
vammaisten ja liikuntarajoitteisten matkustajien oikeus avunantoon. Kuluttajien suojelu
on työväenpuolueen ensisijainen tavoite Euroopassa.

Marc Tarabella (S&D),    kirjallinen. – (FR) Suhtaudun myönteisesti tämän mietinnön
hyväksymiseen erityisesti niiden edistysaskelten vuoksi, joita siinä otetaan käyttöön
vammaisten henkilöiden ja liikuntarajoitteisten henkilöiden auttamiseksi, valitusten
esittämisen ja käsittelyn edistämiseksi ja onnettomuuden yhteydessä maksettavan
korvauksen ja annettavan avun edistämiseksi. Haluaisin kuitenkin korostaa, että on
kiireellisesti varmistettava, että jäsenvaltiot noudattavat tiukasti säännöksiä, jotka liittyvät
matkustajien oikeuksiin peruutuksen tai viivästyksen yhteydessä, jotta voidaan estää monet
väärinkäytökset, joita on havaittu lentomatkustajien oikeuksia koskevan asetuksen
soveltamisessa.

Nuno Teixeira (PPE),    kirjallinen. – (PT) Euroopan komission ehdotuksen päätavoitteena
on varmistaa, että linja-autoliikenteen matkustajilla on samat oikeudet kuin muissa
liikennemuodoissa sekä taata tasapuoliset toimintaolosuhteet eri jäsenvaltioiden
liikenteenharjoittajien ja eri liikennemuotojen kilpailun osalta. Huolimatta erimielisyyksistä
prosessin aikana suhtaudun myönteisesti siihen, että tämä asetus on annettu, koska sen
nojalla linja-autoliikenteen matkustajien oikeudet voidaan turvata asettamatta liiallista
taakkaa tällä alalla toimiville pienille ja keskisuurille yrityksille. Tällä asetuksella säädetään
perusoikeuksista, joista haluaisin korostaa liikuntarajoitteisiin henkilöihin ja vammaisiin
henkilöihin kiinnitettyä erityishuomiota ja oikeutta korvaukseen ja avunantoon
onnettomuuden, peruutuksen tai viivästyksen yhteydessä.

Näitä oikeuksia sovelletaan säännölliseen liikenteeseen, sekä kansalliseen että rajatylittävään
edellyttäen, että kuljettu etäisyys on vähintään 250 kilometriä. Asetusta sovelletaan myös
matkustajiin, jotka matkustavat vain osan tällaisesta kaukoliikenteen matkasta. Lyhyempien
säännöllisten matkojen matkustajia varten on myös säädetty joistakin oikeuksista, joita
ovat erityisesti syrjimätön pääsy kuljetukseen ja oikeus matkan aikana annettaviin tietoihin.
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Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE),    kirjallinen. – (PL) Matkustajien oikeuksista
linja-autoliikenteessä annettu asetus on erinomainen esimerkki siitä, miten Euroopan
parlamentti osoittaa huolensa kuluttajien oikeuksista. Eurooppa-neuvoston kanssa käytyjen
vaikeiden neuvottelujen jälkeen olemme hyväksyneet tekstin, jossa käsitellään lopullisia
keinoja liikennemuodossa, jonka matkustajien oikeuksista ei vielä ollut säädetty EU:n
lainsäädännössä. Neuvottelujen aluksi parlamentti vaati, että uudet asetukset otetaan
käyttöön vähintään 50 kilometrin pituisille matkoille, kun taas neuvosto halusi vähintään
500 kilometrin etäisyyden. Kompromissina etäisyydeksi asetettiin vähintään 250 kilometriä.
Kyseisillä reiteillä matkustaville annetaan monia lupia ja oikeuksia, jotka vastaavat
lentomatkustajille myönnettäviä. EU:n lainsäädännöllä säännellään selkeästi oikeuksiani,
jos matkatavarani katoavat lentokentällä tai jos lentokoneen lähtö viivästyy kauan. Tähän
asti linja-autoliikenteen matkustajat olivat paljon huonommassa tilanteessa. Nyt he voivat
muun muassa vaatia korvausta viivästyksistä tai matkatavaroiden vahingoittumisesta, ja
liikuntarajoitteiset henkilöt saavat erityisen saattajan.

Matkustajien perusoikeuskirjan laatiminen tarkoittaa, että kansalaiset ovat aiempaa
tietoisempia siitä, mitä he voivat odottaa liikenteenharjoittajilta. Peruskirja käsittää
kokoelman perusoikeuksista, joihin kaikilla matkustajilla on oikeus, riippumatta kuljetusta
etäisyydestä. Tämä on esimerkki hyvästä, kansalaisiin keskittyvästä lainsäädännöstä. Tämän
asetuksen avulla voimme vahvistaa kuluttajien oikeuksia ja sisämarkkinoita, ja siksi äänestin
sen hyväksymisen puolesta.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D),    kirjallinen. – (RO) Äänestin matkustajien oikeuksia
linja-autoliikenteessä koskevan asetuksen puolesta. Siinä säädetään linja-autoliikennettä
käyttävien matkustajien oikeuksista, jotka ovat verrattavissa muihin liikennemuotoihin
sovellettaviin oikeuksiin. Asetusta sovelletaan kaikkeen säännölliseen liikenteeseen, sekä
kansalliseen että rajatylittävään, kun aikataulun mukainen etäisyys vähintään on 250 km.

Nämä oikeudet koskevat vammaisten henkilöiden syrjimätöntä pääsyä kuljetukseen sekä
korvauksen myöntämistä matkustajan kuoleman, henkilövahingon tai matkatavaroiden
katoamisen tai vahingoittumisen yhteydessä. Jos matka perutaan tai se viivästyy yli
120 minuuttia, matkustajille annetaan välittömästi oikeus valita joko matkan
uudelleenreititys lopulliseen määräpaikkaan ilman lisäkustannuksia tai lipun hinnan
palautus. Jos liikenteenharjoittaja ei tarjoa tätä vaihtoehtoa, matkustajilla on oikeus
korvaukseen, joka on 50 prosenttia lipun hinnasta, sen lisäksi, että heillä on oikeus lipun
hinnan palautukseen. Jos yli kolme tuntia kestävä matka perutaan tai se viivästyy yli
90 minuuttia, liikenteenharjoittajan on tarjottava apua ja hotellimajoitus, jonka
kustannukset ovat enintään 80 euroa yötä ja matkustajaa kohti enintään kahden yön ajaksi.

Kehotan tiedottamaan matkustajille riittävästi heidän oikeuksistaan, jotta he voivat esittää
vaatimuksia niiden noudattamatta jättämisen takia.

Viktor Uspaskich (ALDE),    kirjallinen. – (LT) Meidän velvollisuutemme on varmistaa,
että palveluntarjoajat kohtelevat matkustajia asianmukaisesti ja että vammaisilla henkilöillä
ei ole esteitä kuljetuspalvelujen käyttämisessä. On tärkeää varmistaa tasapuoliset
toimintaolosuhteet eri jäsenvaltioista tulevien liikenteenharjoittajien ja eri liikennemuotojen
kesken. Tarvitaan hyvin tasapainoinen kompromissi, jolla turvataan matkustajien oikeudet
kaikissa EU:n jäsenvaltioissa, joiden koko vaihtelee joskus suuresti, asettamatta kuitenkaan
raskaita taakkoja liikenteenharjoittajille, joista useimmat ovat pieniä ja keskisuuria yrityksiä.
Tärkeintä kuitenkin on, että kaikilla uusilla säännöillä parannetaan EU:n liikennealan laatua
ja lisätään kilpailukykyä. Emme saa kuitenkaan unohtaa kysymystä tieturvallisuudesta.
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Liettuassa olemme erityisen riippuvaisia maantieliikenteessä – yli 90 prosenttia kaikista
matkustajista käyttää autoa. Noin kahdeksan prosenttia matkustaa linja-autolla.
Tieturvallisuus on erittäin tärkeä kysymys, johon ei mielestäni ole kiinnitetty riittävästi
huomiota. EU:n tilastojen mukaan Liettuassa tapahtuu 110 kuolemaan johtavaa
onnettomuutta miljoonaa asukasta kohti. Vertailun vuoksi Ruotsissa kuolemia on 39
miljoonaa asukasta kohti. Yhdistyneessä kuningaskunnassa niitä on 41. Liettuan taso on
sietämätön ja paljon korkeampi kuin EU:n keskiarvo 70. Sen on muututtava.

Derek Vaughan (S&D),    kirjallinen. – (EN) Suhtaudun myönteisesti linja-autoliikenteen
matkustajien oikeuksia koskevaan mietintöön, koska se on merkittävä askel paremman
suojelun tarjoamisessa matkustajille sekä vammaisten matkustajien matkustuksen
mukavuuden ja helppouden lisäämisessä. Mietinnöllä varmistetaan, että kaukoliikenteen
linja-autoissa Euroopassa matkustavilla on saatavillaan paremmat tiedot, tuki ja korvaukset
palvelun viivästymisen tai peruuntumisen yhteydessä. Matkustajilla on oikeus virvokkeisiin
lyhyen viivästyksen yhteydessä, korvaukseen yli kahden tunnin viivästyksestä ja enintään
1 200 euron korvaukseen kadonneista ja vahingoittuneista matkatavaroista.

Tuen merkittävää edistystä, joka tällä mietinnöllä saadaan aikaan vammaisten matkustajien
oikeuksien osalta. Ensimmäisen kerran taataan syrjimätön pääsy kuljetukseen, kun
asetuksessa todetaan, että kaikkien linja-autojen henkilöstö on koulutettava avustamaan
vammaisia henkilöistä, ja kun asianmukaista apua ei voida tarjota, matkustaja voi matkustaa
veloituksetta vammaisen henkilön kanssa tämän mukavuuden takaamiseksi. Se on
merkittävä askel Euroopan yhdistämisessä syrjinnän torjumiseksi. Ääneni tämän mietinnön
puolesta kertoo siitä, että tarvitaan linja-autoliikenteen matkustajien oikeuksia koskevaa
EU:n normia, jolla taataan matkustajien mukavuus, turvallisuus ja oikeudenmukainen
kohtelu heidän matkustaessaan ympäri Eurooppaa.

Dominique Vlasto (PPE),    kirjallinen. – (FR) Äänestin tämän päätöslauselman puolesta,
koska siinä esitetään yhtenäistä lainsäädäntöä julkisen liikenteen matkustajien oikeuksien
osalta. Linja-autoliikenteen matkustajien oikeusvarmuuden, oikeuksien ja tiedon
parantamiseksi otetaan siis käyttöön erityisiä toimenpiteitä. Tästä lähtien matkustajilla on
samat korvaustakuut kuin rautatie- ja ilmailualalla erityisesti, jos heidän matkansa viivästyy
tai se perutaan. Tämä äänestys on osa EU:n poliittista tahtoa laatia yhteinen lainsäädäntö
kaikkien liikennemuotojen käyttäjille. Suhtaudun myös myönteisesti vammaisten
henkilöiden ja liikuntarajoitteisten henkilöiden hyväksi käyttöönotettujen toimenpiteiden
soveltamiseen: näillä toimenpiteillä helpotetaan heidän pääsyään tieliikenteeseen. Tällä
päätöksellä autetaan poistamaan esteet Euroopan alueella matkustavien vapaalta
liikkuvuudelta. Lopuksi, ehdotuksella on saatu aikaan tasapaino joustavasta lainsäädännöstä,
jolla varmistetaan, että kuljetusyrityksiä, jotka ovat usein pienyrityksiä, ei rangaista. Minun
mielestäni näillä uusilla toimenpiteillä autetaan edistämään liikennemuotoa, joka on
aiempaa useampien ihmisten käytettävissä, erityisesti matkailualalla.

Iva Zanicchi (PPE),    kirjallinen. – (IT) Äänestin Antonio Cancianin mietinnön puolesta,
koska siinä viimeinkin säädetään perustakuista 70 miljoonalle EU:n kansalaiselle, jotka
matkustavat joka vuosi linja-autolla Euroopassa ja jotka ovat jo jonkin aikaa odottaneet
oikeuksiensa vahvistamista.

Valitusta liikennemuodosta riippumatta EU:n kansalaisia suojellaan ja heistä huolehditaan,
koska Euroopan komissio on sitoutunut tarkistamaan perusteellisesti voimassa olevat
asetukset ja yhtenäistämään ne yhdeksi laiksi, jolla annetaan yhteiset normit kaikenlaisille
matkoille sekä erityissäännökset valitulle tietylle liikennemuodolle.
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Mietintö: Martin Callanan (A7-0287/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    kirjallinen. – (PT) Koska kevyiden hyötyajoneuvojen
keskimääräiset hiilidioksidipäästöt vähenivät vuosina 2002–2007 vain 0,4–0,5 prosenttia
vuodessa ja koska EU:n tavoitteet uusille kevyille hyötyajoneuvoille ovat tarpeen
sisämarkkinoiden sirpaloitumisen välttämiseksi, äänestän tämän ehdotuksen puolesta. On
kuitenkin tärkeää panna merkille, että kevyitä hyötyajoneuvoja ei voida verrata
henkilöautoihin ja että ehdotus 150 grammasta CO2/km on kunnianhimoinen mutta
saavutettavissa oleva tavoite.

Olen myös samaa mieltä ehdotuksesta, jonka mukaan henkilöautojen ja kevyiden
hyötyajoneuvojen valmistajat voivat muodostaa yhteenliittymiä toistensa kanssa, koska
tämän on osoitettu vähentävän sääntöjen noudattamisesta valmistajille aiheutuvia
kustannuksia ja lisäävän työllisyyttä ympäristön kannalta suotuisammassa taloudessa
Eurooppa 2020 -strategian mukaisesti. Olen myös samaa mieltä siitä, että tätä kysymystä
olisi käsiteltävä monivaiheisesti vuoteen 2011 mennessä eikä vasta vuonna 2014, kuten
komissio ehdottaa.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    kirjallinen. – (EN) Äänestin tämän päätöslauselman
puolesta, koska siinä Euroopan parlamentti hyväksyy uuden EU:n asetuksen
hiilidioksidipäästörajojen käyttöönotosta vuodesta 2014 alkaen kevyille hyötyajoneuvoille.
Minun mielestäni uudet vaatimukset ja hiilidioksidirajat auttavat torjumaan ilmaston
lämpenemistä, alentamaan käyttökustannuksia polttoaineen säästymisen ansiosta ja
lisäämään eurooppalaisten autonvalmistajien innovaatiota ja kilpailukykyä. Näiden
sääntöjen nojalla on rakennettava ympäristön kannalta suotuisaa tekniikkaa ajoneuvoihin,
joiden on säilyttävä kohtuuhintaisina. Vuodesta 2014 alkaen uusista enintään 3,5 tonnia
painavista hyötyajoneuvoista 70 prosentin on vastattava keskimääräistä päästörajaa
175 grammaa CO2/km. Vuonna 2020 raja laskee 147 grammaan. Se on kunnianhimoinen
mutta toteutettavissa oleva suunnitelma.

Zigmantas Balčytis (S&D),    kirjallinen. – (LT) Äänestin tämän mietinnön puolesta.
Eurooppa-neuvosto antoi 8.–9. maaliskuuta 2007 järjestetyssä kokouksessaan lujan
sitoumuksen vähentää yhteisön kokonaiskasvihuonekaasupäästöjä vähintään 20 prosenttia
alle vuoden 1990 tason vuoteen 2020 mennessä ja 30 prosenttia edellyttäen, että muut
kehittyneet maat sitoutuvat vastaaviin päästövähennyksiin ja taloudellisesti edistyneemmät
kehitysmaat osallistuvat kykyjensä mukaan. Politiikat ja toimenpiteet olisi pantava
täytäntöön jäsenvaltioissa ja EU:n tasolla kaikilla EU:n talouden aloilla eikä vain teollisuus-
ja energia-aloilla, jotta tarvittavat päästövähennykset saadaan aikaan. Tieliikenne on toiseksi
suurin kasvihuonekaasuja päästävä ala EU:ssa, ja sen päästöt, myös kevyistä
hyötyajoneuvoista peräisin olevat, jatkavat kasvuaan. Jos tieliikenteen päästöt jatkavat
kasvuaan, se heikentää huomattavasti toisilla aloilla ilmastonmuutoksen torjumiseksi
toteutettuja ponnisteluja. EU:ssa ei tähän mennessä ole ollut lainsäädäntöä kevyistä
hyötyajoneuvoista peräisin olevien hiilidioksidipäästöjen sääntelemiseksi, vaikka näiden
ajoneuvojen kysyntä EU:ssa lisääntyy. Minun mielestäni onnistuimme saamaan neuvoston
kanssa aikaan sopimuksen tasapainoisesta asiakirjasta, jolla autetaan vähentämään
hiilidioksidipäästöjä ja kannustetaan autoteollisuutta investoimaan uusiin ja vähemmän
saastuttaviin tekniikoihin.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    kirjallinen. – (FR) Ajatus on jalo: kevyiden ajoneuvojen
hiilidioksidipäästöjen vähentäminen. Se, mitä meille esitetään neuvoston kanssa
aikaansaatuna realistisena kompromissina, on itse asiassa kuitenkin kolmannen luokan
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sopimus. Hyväksytyssä mietinnössä rajoitetaan uusien kevyiden hyötyajoneuvojen
keskimääräiset hiilidioksidipäästöt 175 grammaan kilometriä kohti, ja pitkän aikavälin
tavoite on 147 g/km, mikä saavutetaan aikaisintaan vuonna 2020. Se ei riitä. Euroopan
komissio ehdotti rajaksi 135 g/km, joka on kunnianhimoisempi ja yhtä realistinen ehdotus.
Äänestin tätä mietintöä vastaan, koska minusta on valitettavaa, ettemme saaneet aikaan
kompromissia, joka olisi tuonut meidän lähemmäksi Euroopan komission ehdotusta.
Parannukset energiatehokkuudessa ja innovaatioiden hallinta ovat tämän päivän
painopistealoja, kuten kaikki tunnustavat, mutta meidän on silti pidettävä sanamme
tekemällä kunnianhimoisia ehdotuksia.

Sergio Berlato (PPE),    kirjallinen. – (IT) Ehdotus kevyiden hyötyajoneuvojen
hiilidioksidipäästöjen vähentämistä koskevaksi ehdotukseksi kuuluu komission ilmakehän
hiilidioksidipäästöjen vähentämistä koskevien strategisten puitteiden soveltamisalaan.
Monet kaaviot Euroopan ympäristöviraston viimeisimmässä raportissa osoittavat kuitenkin
selkeästi, että EU:n 15 jäsenvaltiossa tai EU:n 27 jäsenvaltiossa tieliikenteen aiheuttamat
hiilidioksidipäästöt ovat joko pysyneet vakaina tai vähentyneet vuodesta 2003 alkaen.
Lisäksi kannattaa panna merkille, että kevyiden hyötyajoneuvojen osuus kuljetusalan
hiilidioksidipäästöistä on vain noin 1,5 prosenttia.

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnassa käydyissä
pitkissä ja vaikeissa neuvotteluissa keskityttiin ennen kaikkea pitkän aikavälin päästörajaan,
joksi sovittiin 147 grammaa CO2/km. Vaikka kyseinen luku on parempi kuin alun perin
ehdotettu, se ei täysin vastaa odotuksiani. Alan teollisuuden suojelemiseksi Italia oli
tosiaankin pyytänyt, että raja ei laskettaisi alle 160 grammaa CO2/km, ja neuvostossa monet
jäsenvaltiot näyttivät olevan etenemässä sopimukseen, jonka mukaan vähimmäisraja olisi
155 grammaa CO2/km.

Lopuksi katson, että komission, neuvoston ja parlamentin välisissä kolmenvälisissä
neuvotteluissa aikaansaatu tulos pitkän aikavälin hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä
on edelleen suhteeton autoteollisuuden erityispiirteiden osalta, ja haluaisin ilmaista huoleni
vaarasta, että sillä vahingoitetaan teollisuutta ja alan työllisyyttä.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    kirjallinen. – (LT) Kevyitä hyötyajoneuvoja käytetään lähinnä
yrityksissä, myös pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Tällä hetkellä kevyiden
hyötyajoneuvojen osuus autokannasta on noin 12 prosenttia. On myös pantava merkille,
että ostajat hankkivat näitä ajoneuvoja usein suuria määriä, ja siten niiden tehokkuutta ja
käyttökuluja arvioidaan erittäin tarkasti. Kevyiden hyötyajoneuvojen keskimääräiset
hiilidioksidipäästöt vähenivät vuosina 2002–2007 noin 0,4–0,5 prosenttia vuodessa.
Nämä parannukset polttoainetehokkuudessa kumoutuvat kuljetustarpeen ja ajoneuvojen
koon kasvulla. Näin ollen on tarpeen asettaa uusille kevyille hyötyajoneuvoille tavoitteet
yhteisön tasolla, sillä sisämarkkinat sirpaloituisivat, jos jäsenvaltioiden tasolla toteutettaisiin
yksittäisiä toimia. Hiilidioksidipäästörajojen asettaminen uusille kevyille hyötyajoneuvoille
on tarpeen lisäksi sen vuoksi, että voidaan estää sääntelyvajeiden riski, joka aiheutuu
henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen rekisteröinneissä olevista tietyistä
päällekkäisyyksistä.

Vito Bonsignore (PPE),    kirjallinen. – (IT) Haluaisin onnitella esittelijää hänen tähän
mennessä tekemästään työstä. Arvostan pääasiaa tässä tekstissä, jolla pyritään edistämään
Euroopan unionin hiilidioksidipäästöjen vähennystavoitetta tuottamalla myös paremmin
toimivia kevyitä hyötyajoneuvoja. Tiedetään kuitenkin hyvin, että näitä liikennemuotoja
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käytetään miltei yksinomaan liiketoiminnassa, ja siksi niiden muodon tai painon
muuttamiseen on vähemmän mahdollisuuksia kuin henkilöautojen osalta.

Mikäli ymmärretään, että paras tapa saada tämä aikaan – kuten esittelijä panee merkille –
on muuttaa moottoreita ja ajoneuvojen mekaniikkaa, tuen näiden muutosten
täytäntöönpanoa koskevasta aikataulusta aikaansaatua sopimusta. Minun mielestäni
alkuperäinen lyhyen aikavälin tavoite saavuttaa 175 grammaa CO2/km vuosina 2014–2017
on todellakin sangen järkevä, ja päästöjen lisävähennykset 147 grammaan CO2/km voidaan
järkevästi saavuttaa vuoteen 2020 mennessä.

Jan Březina (PPE),    kirjallinen. – (CS) On toisaalta ymmärrettävää, että ehdotus perustuu
suurelta osin henkilöautojen hiilidioksidipäästöjä koskevaan lainsäädäntöön, mutta toisaalta
meidän olisi pidettävä mielessä, että tämä ala ei toimi samalla tavalla. Kevyiden
hyötyajonevojen alalla on pidemmät kehitys- ja tuotantosyklit kuin henkilöautoalalla.
Lisäksi kevyitä hyötyajoneuvoja käytetään nimensä mukaisesti laajasti liiketoiminnassa,
ja toisin kuin henkilöautojen kohdalla, niiden muodon ja painon muuttamiseen on
vähemmän mahdollisuuksia päästöjen vähentämiseksi. Tärkein tapa kevyiden
hyötyajoneuvojen päästöjen vähentämiseksi on muuttaa moottoreita ja ajoneuvojen
mekaniikkaa. Se on paljon pitempi ja kalliimpi prosessi kuin yksinkertainen ajoneuvon
muodon muuntelu. On pantava merkille myös, että kevyissä hyötyajoneuvoissa käytetään
paljon useammin dieselmoottoreita kuin henkilöautoissa.

Suhtaudun varauksellisesti ehdotukseen siitä, että seuraamukset valmistajille, jotka eivät
vähennä kevyiden hyötyajoneuvojensa hiilidioksidipäästöjä, olisi laskettava korkeammiksi
kuin niille, jotka eivät onnistu vähentämään henkilöautojen päästöjä Minun mielestäni
seuraamusten olisi oltava molemmilla aloilla samanlaisia. Ymmärrän hyötyajoneuvojen
pakollisia nopeudenrajoittimia koskevat perustelut, mutta olen huolissani siitä, että se
saattaisi olla ennakkotapaus, jonka perusteella nopeudenrajoittimet otetaan käyttöön
henkilöautoissa. Meidän on mietittävä huolellisesti, onko tämä liian rajoittava asetus, joka
ylittää suhteellisuuden puitteet.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    kirjallinen. – (PT) Kestävän kehityksen strategiassa
käsitellään kiireellisimpiä kestävän kehityksen ongelmia, kuten liikennettä,
ilmastonmuutosta, kansanterveyttä ja energiansäästöä. Tieliikenne on kasvihuonekaasujen
toiseksi suurin päästäjä unionissa ja sen päästöt, myös kevyistä hyötyajoneuvoista peräisin
olevat, jatkavat kasvuaan. Jos tämän alan päästöt jatkavat kasvuaan, kasvu heikentää
huomattavasti toisilla aloilla ilmastonmuutoksen torjumiseksi toteutettuja ponnisteluja.
On tärkeää edistyä teknisesti ja edistää ekoinnovaatiota ja ottaa huomioon tuleva tekninen
kehitys Euroopan autoteollisuuden pitkän aikavälin kilpailukyvyn lisäämiseksi ja
laadukkaampien työpaikkojen luomiseksi. Koska tutkimus- ja kehityskustannukset ovat
korkeita ja jotta Euroopan autoteollisuuden kilpailukykyä voidaan lisätä, pitäisi ottaa
käyttöön kannustinjärjestelmiä, kuten ekoinnovaatioiden hyvittäminen ja superbonusten
myöntäminen.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    kirjallinen. – (RO) Minun mielestäni tämä asetusluonnos
perustuu oletukseen, että kevyiden hyötyajoneuvojen polttoaineen kulutuksen
vähentämisellä alennetaan liikenteen hiilidioksidipäästöjen kokonaistasoa ja lievennetään
siten ilmastonmuutosta ja asetetaan hiilidioksidipäästörajat uusille kevyille
hyötyajoneuvoille Euroopan unionissa.

Edite Estrela (S&D),    kirjallinen. – (PT) Äänestin kevyiden hyötyajoneuvojen päästöjen
vähentämistä koskevan EU:n strategian perusteella uusien kevyiden hyötyajoneuvojen
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päästönormeista laaditun mietinnön puolesta. Tässä mietinnössä on toimenpiteitä – kuten
superbonukset saasteettomista tai vähäpäästöisistä ajoneuvoista, sakot rajojen ylittyessä
ja ekoinnovaatioiden kannustimet, joilla autetaan valmistajia kehittämään uusia, ympäristön
kannalta suotuisampia tekniikoita – joilla parannetaan EU:n kilpailukykyä ja luodaan
työllisyysmahdollisuuksia.

Diogo Feio (PPE),    kirjallinen. – (PT) Nyt, kun keskustelua hiilidioksidipäästöistä ei voida
enää välttää, koska se on ilmastonmuutoksesta käytävän keskustelun ytimessä, on tärkeää
löytää ratkaisuja kevyiden hyötyajoneuvojen tarvittaviin päästövähennyksiin. Uusien
kevyiden hyötyajoneuvojen EU:n tavoitteiden hyväksymistä koskevana tavoitteena on
välttää sisämarkkinoiden sirpaloitumista, joka johtuu erilaisten toimenpiteiden
käyttöönotosta jäsenvaltioissa. Kuten esittelijä panee merkille, tämä uusi asetus on
autoteollisuudelle myös kannustin investoida uusiin tekniikoihin.

José Manuel Fernandes (PPE),    kirjallinen. – (PT) Tieliikenneala on kasvihuonekaasujen
toiseksi suurin päästäjä Euroopan unionissa, ja sen päästöt kasvavat jatkuvasti. Siksi
kaikenlaiset ajoneuvot on katettava asetuksilla näiden päästöjen vähentämiseksi, myös
kevyet hyötyajoneuvot.

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä koskeva tavoite saavutetaan helpommin, jos on
olemassa EU:n lainsäädäntöä eikä kansallista lainsäädäntöä erilaisine tavoitteineen. Lisäksi
moottoriajoneuvojen valmistusteollisuudella on suurempi oikeusvarmuus ja -turva.

Meidän on kuitenkin yhdistettävä kunnianhimo realismiin ja terveeseen järkeen. Sen tähden
ja koska kevyitä hyötyajoneuvoja käyttävät lähinnä pienet ja keskisuuret yritykset ja koska
niiden osuus EU:n yrityksistä on yli 99,8 prosenttia ja työpaikoista 67,4 prosenttia, emme
voi asettaa tavoitteita, jotka saattaisivat ne epäedulliseen asemaan.

Olen siksi samaa mieltä EU:ssa rekisteröityjen uusien kevyiden hyötyajoneuvojen
päästötavoitteesta 147 grammaa CO2/km edellyttäen, että tämän vaihtoehdon
toteuttamiskelpoisuus vahvistetaan. Suhtaudun myös myönteisesti siihen, että tällaisten
ajoneuvojen osalta ei ole otettu käyttöön yhtä EU:n laajuista nopeusrajoitusta.

João Ferreira (GUE/NGL),    kirjallinen. – (PT) Kannatamme fossiilisten polttoaineiden
kulutusta ja siten niiden polttamisesta johtuvien ilmakehään pääsevien kaasujen tasojen
vähentämistä koskevien tekniikoiden kehittämistä ja soveltamista. Se johtuu ympäristön
laatuun ja ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä syistä ja syistä, jotka liittyvät
kasvavaan ja jatkuvaan fossiilisten polttoaineiden varastojen maailmanlaajuiseen
puutteeseen, jota on hallittava erittäin viisaasti ja varovaisesti. Tämä lähestymistapa liittyy
myös kiinteästi siihen, että keskitytään liikennemuotoihin, jotka eivät perustu tällaiseen
energiaan, kuten raideliikenteeseen, joka edellyttää investointeja sen kehityksen
varmistamiseksi. Juuri tämän tapauksen osalta katsomme, että uusien kevyiden
hyötyajoneuvojen päästönormeissa ei saa jättää huomiotta autonvalmistajien moninaisuutta
eikä pienten ja keskisuurten yritysten oikeutettuja etuja eri jäsenvaltioissa.

Tämän asiakirjan käsittely on osoittanut, että ajoneuvojen päästöjen rajoittamiseksi on
monia mahdollisuuksia, joihin kuuluu luonnostaan investointikustannuksia ja myös
erilaisia soveltamistapoja, joita on arvioitava huolellisesti. Näitä erilaisia mahdollisuuksia
ovat muun muassa nopeudenrajoittimien käyttöönotto ajoneuvossa, millä voi säästöjen
vähentämisen lisäksi olla myönteisiä vaikutuksia myös tieturvallisuuteen.
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Karl-Heinz Florenz (PPE),    kirjallinen. – (DE) Äänestin tänään tyhjää, koska en pystynyt
tukemaan neuvoteltua kompromissia. Se ei ole sitä, mitä tarvitaan, ja 147 grammaa ei ole
riittävän kunnianhimoinen pitkän aikavälin tavoite. En kuitenkaan äänestänyt mietintöä
vastaan, koska kompromissi pannaan nopeasti täytäntöön, ja sen avulla on mahdollista
ottaa tarvittavat innovaatiot nopeasti käyttöön. Tiukat ympäristönormit eivät vahingoita
teollisuutta. Päinvastoin, vain haastavat tavoitteet luovat tarvittavaa painetta innovointiin,
ja se on ainoa tapa, jolla teollisuutemme pysyy edelläkävijänä. Erityisesti pitkän aikavälin
tavoitteen vesittäminen osoittaa minulle, että autoteollisuus ei ole oppinut kaksi vuotta
sitten henkilöautojen hiilidioksidipäästöjen osalta annetusta lainsäädännöstä, että
tulevaisuudessa se pystyy myymään vain puhtaita autoja. Autoteollisuus ei tunnu juurikaan
luottavan asiakkaidensa tervejärkisyyteen. Uusien tekniikoiden tutkimisen sijaan teollisuus
ponnistelee kaikin tavoin ehdotettujen asetusten torjumiseksi.

Se on selvittänyt joka ikisen puolustuslinjan, eikä ole osoittanut minkäänlaista taipumusta
osallistua rakentavaa yhteistyöhön. Se on pettymys. Olemme lisäksi jälleen kerran hukanneet
tilaisuuden tehdä selväksi, että suojelemalla teollisuuttamme tällä tavalla aiheutamme sille
vain haluaa. Tulevaisuus kutsuu, mutta me emme kuuntele. Vasta eilen Volkswagen esitteli
yhden litran autonsa Detroitin autonäyttelyssä, mikä osoittaa juuri sen, mikä on mahdollista.

Estelle Grelier (S&D),    kirjallinen. – (FR) Päästönormien asettamista uusille kevyille
hyötyajoneuvoille koskevasta asetuksesta annetun komission ehdotuksen hyväksyminen
näyttää minusta olevan ennen kaikkea uhkapeliä tulevaisuudella. Keskimääräisten
hiilidioksidipäästöjen rajoittamisesta 147 grammaan kilometriä kohti vuoteen 2020
mennessä aikaansaatu kompromissi ei vastaa ympäristön, kansanterveyden ja
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan Euroopan parlamentin sosialistien ja
demokraattien ryhmän kollegojeni alkuperäisiä tavoitteita, sillä he olivat aiemmin
kannattaneet määrätietoisesti kunnianhimoisempaa tavoitetta (135 g/km). Siinä heitä
tukivat Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmä ja Euroopan yhtyneen vasemmiston
konfederaatioryhmä / Pohjoismaiden vihreä vasemmisto. Tämän "numeroista käytävän
taistelun" taustalla on kuitenkin saatava aikaan tasapaino kaikkien tunnustamien
ympäristöhaasteiden ja tiettyjen yhteiskuntaan ja teollisuuteen liittyvien vaatimusten välillä,
mitä ei saa unohtaa. Siksi minusta olisi asianmukaista, että kompromissi hyväksytään vasta
asetuksen tarkistamisen jälkeen tammikuuhun 2013 mennessä ja vasta
toteutettavuustutkimuksen ja tavoitteiden uudelleenarvioinnin jälkeen. Kyseisen
tarkistuksen avulla voimme palata tähän aiheeseen nopeasti ja edetä ajoneuvojen
aiheuttaman saastumisen torjunnassa, ja sen lisäksi se on myös tilaisuus käsitellä EU:n
tutkimusta ja innovaatiota koskevaa kysymystä tiekuljetusten alalla. Päivämäärä on asetettu
vuodeksi 2012.

Nathalie Griesbeck (ALDE),    kirjallinen. – (FR) Kestävää kehitystä ja ilmastonmuutoksen
torjuntaa koskeviin Euroopan unionin kunnianhimoisiin tavoitteisiin vastaamiseksi on
tärkeää, että Euroopan unioni ryhtyy toimiin ajoneuvoalalla. Sen osalta tämän mietinnön
hyväksyminen on askel eteenpäin vähemmän saastuttavien ajoneuvojen valmistamiseksi.
Minusta on kuitenkin erittäin valitettavaa, että tämä asetus ei ole kunnianhimoinen uusien
kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämisen osalta. Vaikka äänestin
tietysti tämän päätöslauselman puolesta, äänestin itse asiassa Euroopan komission
alkuperäisen ehdotuksen puolesta: nimittäin siitä, että vuoteen 2014 mennessä saavutetaan
tavoite 135 grammasta hiilidioksidia kilometriä kohti ja vuoteen 2020 mennessä
129 grammasta hiilidioksidia kilometriä kohti (sen sijaan, mitä lopulta hyväksyttiin:
175 grammaa CO2/km vuoteen 2014 mennessä ja 147 grammaa CO2/km vuoteen 2020
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mennessä). Tällä hetkellä on saatavilla tekniikkaa, jonka avulla voisimme saavuttaa
huomattavasti alhaisemmat rajat ja tehdä niin paljon nopeammin kuin tämän mietinnön
tavoitteissa on säädetty.

Mathieu Grosch (PPE),    kirjallinen. – (DE) Kaikkien liikennemuotojen, myös pienten
hyötyajoneuvojen, hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on toivottu tavoite. Rajojen
asettaminen on tärkeää, jotta ajoneuvovalmistajia voidaan kannustaa omaksumaan
kunnianhimoinen lähestymistapa. Rajoista tehdystä sopimuksesta kuuluu kiitos muun
muassa puheenjohtajavaltio Belgian neuvottelutaidoille.

Kompromissi sisältää lyhyen aikavälin tavoitteen päästöjen vähentämisestä 175 grammaan
kilometriä kohti vuoteen 2014 mennessä. Lisäksi vähennyksiä tehdään asteittain, vaihe
vaiheelta, jotta vuoteen 2020 mennessä saavutetaan pitkän aikavälin tavoite 147 grammasta
kilometriä kohti. Näitä tavoitteita tuetaan toimenpiteillä, joilla tarjotaan kannustimia
energiatehokkaiden hyötyajoneuvojen valmistusteollisuudelle. Näiden tavoitteiden
saavuttaminen hyödyttää kuorma-autojen ja jakeluajoneuvojen pääasiallisten käyttäjien
eli pienten ja keskisuurten yritysten lisäksi myös yksittäisiä henkilöitä ja, mikä tärkeintä,
ympäristöä.

Tulevaisuudessa pystymme tekemään osamme EU:n tasolla ja sen lisäksi
maailmanmarkkinoilla, jos pystymme tuottamaan turvallisia ja puhtaita ajoneuvoja. Emme
saa myöskään antaa viedä asiantuntemustamme muihin maihin, kuten Kiinaan, EU:n
päätöksenteon viivästysten vuoksi. Meidän on sen sijaan hyödynnettävä tätä tilaisuutta ja
pantava täytäntöön kestävä EU:n ympäristöpolitiikka, jolla on EU:hun myönteinen vaikutus
teollisuuden sijaintipaikkana mutta myös sen työllisyyteen.

Suhtaudun myönteisesti tähän kompromissiin ja olen siksi tukenut sitä.

Juozas Imbrasas (EFD),    kirjallinen. – (LT) Olen samaa mieltä säännöksestä, jonka mukaan
kevyiden hyötyajoneuvojen alalla olisi ponnisteltava päästöjen vähentämiseksi, aivan kuten
henkilöautoalalla on tehty. Valmistajat saisivat siten markkinoille uusia ajoneuvoja, joiden
hiilidioksidiarvot ovat paremmat. Käyttäjät voisivat siten ajanmukaistaa autokantaansa ja
alentaa osuuttaan liikenteen "hiilijalanjäljessä". Ehdotetun lainsäädännön tavoitteena on
vähentää kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjä. Se on vaikeampaa kuin
henkilöautojen kanssa, koska kevyiden hyötyajoneuvojen runkoja ei voida muuttaa niin
helposti tai edullisesti niiden tehokkuuden lisäämiseksi. Kaikki muutokset on sen sijaan
tehtävä moottoriin tai mekaniikkaan. Se on sangen huomattava investointi. On kuitenkin
kyseenalaista, saavutetaanko tuo tavoite tällä ehdotuksella: On olemassa huomattavia
huolia siitä, saavutetaanko toimenpiteillä alkuperäinen ilmastonmuutoksen ehkäisyä
koskeva tavoite ja ovatko tavoitteet ja ehdotettu aikataulu realistisia ja taloudellisesti
toteuttamiskelpoisia. Huolia on myös siitä, että ne saattavat heikentää alan kilpailukykyä.
Minun mielestäni meidän pitäisi kuitenkin kiinnittää enemmän huomiota kolmeen alaan:
taloudelliseen taantumaan ja sen ankaraan vaikutukseen autojen valmistajiin ja käyttäjiin,
tarpeeseen tukea teollisuutta (valmistajia) sen sijaan, että se saatettaisiin epäedulliseen
asemaan työläillä toimenpiteillä (tai jopa sakoilla) ja tarpeeseen tukea yrityksiä (käyttäjiä)
sen sijaan, että niille määrättäisiin lisäkustannuksia kyseenalaisten poliittisten
toimenpiteiden nojalla.

Bogusław Liberadzki (S&D),    kirjallinen. – (PL) Esitin lainsäädäntöprosessin aikana
uusien kevyiden hyötyajoneuvojen päästöjä koskevaan asetusehdotukseen monia
tarkistuksia, joiden tarkoituksena oli lieventää alun perin esitettyjä hiilidioksidipäästötasoja
ja varmistaa, että tavoitteiden saavuttamiseen annettaisiin enemmän aikaa. Olen iloinen,
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että tarkistukseni otettiin huomioon. Katson, että hyväksytyllä asetuksella autetaan
vähentämään hiilidioksidipäästöjä. Teollisuudelle on annettu tilaisuus mukauttaa mallejaan
ja ottaa käyttöön asianmukaiset määräykset määrätyssä aikataulussa. N1-luokan ajoneuvoja
käytetään pienissä yrityksissä, jotka ovat alttiita hintojen nousulle ja joista on samalla
tulossa koko ajan yleisempiä markkinoilla. Asetus ei rasita niitä kohtuuttomilla
kustannuksilla. Asetuksessa säädetään palkkioista bonusten muodossa parhaille valmistajille,
jotka täyttävät ajoissa päästönormeja koskevat tavoitteet. Yritykset, jotka eivät pysty
mukautumaan ajoissa, saattavat saada sakkoja, joita ne eivät pysty siirtämään kuluttajille.
Äänestin tämän mietinnön hyväksymisen puolesta.

David Martin (S&D),    kirjallinen. – (EN) Äänestin tämän uusien kevyiden
hyötyajoneuvojen korkeampia päästönormeja koskevan ehdotuksen puolesta. Sen pitäisi
edistää huomattavasti erityisesti kaupunkien keskustojen ilmanlaadun parantamista.

Nuno Melo (PPE),    kirjallinen. – (PT) Kaksi vuotta sitten hyväksyttiin lainsäädäntö
henkilöautojen päästöistä. Nyt Euroopan parlamentin on aika hyväksyä
hiilidioksidipäästörajojen käyttöönotto uusille kevyille hyötyajoneuvoille. Näitä ajoneuvoja
käyttävät lähinnä yritykset, myös pienet ja keskisuuret yritykset, ja niiden osuus tällä
hetkellä käytössä olevista ajoneuvoista on noin 12 prosenttia. Ilmanlaadun paranemisen
ja EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamisen lisäksi ajoneuvojen pitäisi tarjota suurempia
polttoainesäästöjä niistä riippuvaisille pienyrityksille. Esitetyillä tavoitteilla pyritään
kannustamaan alan innovaatiota. Asetuksessa säädetään, että vuoteen 2014 mennessä
pannaan täytäntöön tavoite 175 grammasta CO2/km, jonka pitäisi asteittain laskea
147 grammaan CO2/km vuoteen 2020 mennessä. Seuraamuksia, joita sovelletaan, jos
valmistajat eivät noudata tätä asetusta, on noudatettava ankarasti.

Andreas Mölzer (NI),    kirjallinen. – (DE) Huomattavien hiilidioksidipäästövähennysten
aikaansaamiseksi valmistajien on suunniteltava ajoneuvot uudelleen, jotta ne eivät enää
tulevaisuudessa ylitä tiettyä tasoa. Henkilöautojen osalta teknisesti toteuttamiskelpoisilta
vaikuttavia toimenpiteitä ei välttämättä pystytä toteuttamaan kevyiden hyötyajoneuvojen
osalta. Koska ajoneuvojen muotoa ei ole oikeastaan mahdollista muuttaa, insinöörien on
keskityttävä moottoriin ja mekaanisiin osiin, mikä on asiantuntijoiden mukaan pitkä
prosessi. Siksi on löydettävä vaihtoehtoisia ratkaisuja, joiden avulla voidaan vähentää
kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjä. Tällä hetkellä on kaksi vaihtoehtoa. Yksi
on henkilöautojen vähennysten lisääminen hyötyajoneuvojen päästöjen kompensoimiseksi.
Toinen on nopeudenrajoittimien asentaminen, jolla saataisiin aikaan myös huomattavia
päästövähennyksiä. En äänestänyt mietinnön puolesta, koska mielestäni siinä on liian
vähän vaihtoehtoja.

Rolandas Paksas (EFD),    kirjallinen. – (LT) Meidän on pyrittävä alentamaan
hiilidioksidipäästöjen tasoa mahdollisimman paljon, ja siksi on hyvin tärkeää asettaa
päästötavoite ajoneuvoille, koska niillä on kielteinen vaikutus ympäristöön ja ihmisten
terveyteen. Päätöslauselmassa esitetystä ehdotuksesta nostaa päästötavoitetta uusien
kevyiden hyötyajoneuvojen osalta ja asettaa sama tavoite, jota sovelletaan henkilöautoihin,
pääasiassa kuitenkin keskustellaan niiden toimenpiteiden takia, joita suunnitellaan tämän
tavoitteen saavuttamiseksi, ja niiden kuorma-autojen valmistajiin kohdistuvien vaikutusten
takia. Nopeudenrajoittimien asentamista autoihin koskeva ehdotus voisi vaikuttaa
kielteisesti yrityksiin, ja se voisi vähentää niiden kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla.
Kuorma-autojen valmistajien olisi lisäksi nostettava hintojaan niille koituvien kustannusten
takia.
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Siksi meidän pitäisi ennen kyseisten merkittävien päätösten tekemistä tehdä kattava
tieteellinen tutkimus, joka todistaa, että nopeudenrajoittimien käyttöönotto vähentäisi
huomattavasti hiilidioksidipäästöjen tasoa. Meidän on luotava myös selkeät ja riittävät
bonusmekanismit ja suunniteltava edistäviä kannustimia. Mielestäni eurooppalaisten
autonvalmistajien kilpailukyvyn lisäämiseksi olisi kiinnitettävä enemmän huomiota
kannustintoimiin.

Alfredo Pallone (PPE),    kirjallinen. – (IT) Ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämistä
koskevat tavoitteet ovat tärkeitä näkökohtia EU:n saastumisen ja ilmastonmuutoksen
torjuntaa koskevassa strategiassa. Kevyistä hyötyajoneuvoista peräisin oleva saaste on
erittäin vähäistä verrattuna koko liikenneluokkaan, mutta kukin erillinen ala tarvitsee
rajoja, joiden avulla aiemmin asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa, ja siksi äänestin
mietinnön puolesta. EU:n tavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä 120 grammaan
CO2/km keskimääräisten päästöjen vähentämiseksi asteittain, joten olen samaa mieltä
asetuksen rakenteesta, jonka mukaan tammikuusta 2014 alkaen uusien rekisteröityjen ja
valmistettujen kevyiden hyötyajoneuvojen on tuotettava alle 175 grammaa CO2/km ja
pitkällä aikavälillä (vuoteen 2020 mennessä) niiden on tuotettava alle 147 grammaa
CO2/km osittain siksi, että saavutetaan näiden ajoneuvojen suunnitteluvaatimuksia koskeva
kompromissi.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    kirjallinen. – (PT) Äänestin tämän päästönormien
asettamisesta uusille kevyille hyötyajoneuvoille osana yhteisön kokonaisvaltaista
lähestymistapaa kevyiden ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi annettavaa
uutta lainsäädäntöä koskevan mietinnön puolesta. Päätökseni perustui eri asiakirjoissa
esitettyihin erilaisiin tietoihin, joissa tiedotetaan erityisesti siitä, että tällä hetkellä näiden
ajoneuvojen osuus käytössä olevista ajoneuvoista on noin 12 prosenttia.
Hiilidioksidipäästönormien asettaminen uusille kevyille hyötyajoneuvoille on välttämätöntä
sääntelyvajeiden välttämiseksi, ja autoteollisuuden kannustaminen investoimaan uusiin
tekniikoihin on myös tärkeää. Olen esittelijän kanssa samaa mieltä, kun hän korostaa, että
kevyiden hyötyajoneuvojen alan on seurattava autoalan esimerkkiä hiilidioksidipäästöjen
vähentämispyrkimyksissä. Toisin kuin autojen osalta, näihin ajoneuvoihin tehtävät
muutokset eivät liity niiden muotoon tai massaan, vaan niiden moottorin ja mekaniikan
muuttamiseen, minkä takia prosessi on paljon hitaampaa ja kalliimpaa. On kuitenkin
tärkeää edistää tätä teknistä prosessia kaikkien eduksi.

Rovana Plumb (S&D),    kirjallinen. – (EN) Tämä ehdotus on jatkotoimenpide yhteisön
strategialle kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi seuraavasti:

– vuoteen 2020 mennessä pitkän aikavälin tavoite unionissa rekisteröityjen uusien kevyiden
hyötyajoneuvojen keskimääräisistä päästöistä, jotka ovat 147 g CO2/km, edellyttäen, että
se on toteuttamiskelpoista. 1. tammikuuta 2013 mennessä niiden täydellisen tarkistuksen
jälkeen sitä muutetaan tarvittaessa ehdotuksella;

– lyhyen aikavälin tavoitteen, joksi on vahvistettu 175 g CO2/km, käyttöönotto asteittain
1. tammikuuta 2014 alkaen ja sen täysimääräinen noudattaminen uuden autokannan
osalta vuodesta 2017 alkaen;

– lisätään vaihtoehtoista polttoainetta käyttäville ajoneuvoille konkreettiset päästötavoitteet,
joilla pyritään edistämään tiettyjen vaihtoehtoista polttoainetta käyttävien ajoneuvojen
käytön lisäämistä unionin markkinoilla;
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– monivaiheiseen tyyppihyväksyntämenettelyyn kuuluvien ajoneuvojen osalta
valmistuneiden ajoneuvojen erityiset hiilidioksidipäästöt osoitetaan perusajoneuvon
valmistajalle. Superbonukset valmistajille, jotka tuottavat kevyitä hyötyajoneuvoja, joiden
hiilidioksidipäästöt ovat alle 50 grammaa CO2/km, rajoitetaan enintään 25 000 kevyeen
hyötyajoneuvoon valmistajaa kohti.

– seuraamukset: vuodesta 2019 alkaen vahvistetaan 95 euroon ja otetaan asteittain käyttöön
1. tammikuuta 2014 alkaen vuoteen 2018 asti.

Valmistajien auttaminen ympäristön kannalta suotuisan tekniikan kehittämisessä
kuorma-autoja varten on hyödyllistä sekä yrityksille että työpaikkojen luomiselle.

Frédérique Ries (ALDE),    kirjallinen. – (FR) Poikkeuksia ei voi olla: myös hyötyajoneuvojen
on viherryttävä. Äänestin tämän direktiiviehdotuksen puolesta, koska siinä vaaditaan
valmistajia vähentämään kuorma-autojen ja muiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjä
seuraavan vuosikymmenen aikana. Tämä ehdotus saa suuren osan innoituksestaan
vuodesta 2008 alkaen voimassa olleesta henkilöautojen hiilidioksidipäästöjä koskevasta
EU:n asetuksesta.

Tämä oli järkevä äänestys ja siinä seurattiin neuvoston kanssa tehtyä sopimusta, jossa
pääasiassa palataan Euroopan komission tärkeimpiin ehdotuksiin: velvollisuuteen vähentää
hyötyajoneuvojen saastepäästöjä 175 grammaan CO2/km vuoteen 2014 mennessä koko
autokannan osalta ja vähentää niitä asteittain 147 grammaan CO2/km vuoteen 2020
mennessä. Se on kuitenkin edelleen pienoinen pettymys, koska olimme syyskuussa 2010
äänestäneet kunnianhimoisemmasta tavoitteesta ympäristön, kansanterveyden ja
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnassa.

Kuorma-autojen ja pienoislinja-autojen valmistajien lisäkustannuksia puolestaan
kompensoidaan hyvin sillä, että nämä ajoneuvot saastuttavat vähemmän ja kuluttavat
vähemmän, ja loppujen lopuksi siitä autoilijat ovat kiinnostuneita.

Crescenzio Rivellini (PPE),    kirjallinen. – (IT) Haluaisin esittää onnitteluni Martin Callanin
tekemästä erinomaisesta työstä. Olemme tänään hyväksyneet sopimuksen, joka on
jäsenvaltioiden hallitusten kanssa saatu aikaan uusista hiilidioksidipäästörajoista EU:n
hyötyajoneuvoille, ja se kattaa myös teollisuuden kannustimet tuottaa energiatehokkaampia
kuorma-autoja ja seuraamukset niille, jotka eivät noudata uusia sääntöjä. Hyväksytty
lainsäädäntö on vaikea tasapainottava säädös, ja siinä esitetään monia kunnianhimoisia
mutta toteutettavissa olevia ympäristötavoitteita valmistajille.

Uudella lainsäädännöllä täydennetään EU:n sääntelykehystä ja tehdään lisäyksiä kaksi
vuotta sitten henkilöautojen päästöistä annettuihin määräyksiin. Jos valmistajat tuottavat
kuorma-auton, jonka päästöt ovat alle 50 grammaa CO2/km, niille myönnetään superbonus,
joka on voimassa tietyn ajan. Kyseinen ajoneuvo otettaisiin siis huomioon keskimääräisen
arvon laskemisessa 3,5 ajoneuvona vuosina 2014–2015, 2,5:nä vuonna 2016 ja 1,5:nä
vuonna 2017, joka on viimeinen vuosi, jolloin superbonusjärjestelmä on käytössä. Toisaalta,
uusiin valmistettuihin ajoneuvoihin, joiden päästöt ylittävät säädetyt rajat, sovelletaan
vuodesta 2019 alkaen seuraamusta, joka on enintään 95 euroa grammaa kohti.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    kirjallinen. – (EN) Huolimatta siitä, että
Verts/ALE-ryhmä äänesti valiokunnassa mietintöä vastaan (32/25/0), se kuitenkin sopi
muiden ryhmien kanssa, että neuvoston kanssa käytävissä neuvotteluissa pyrittäisiin
ensimmäisen käsittelyn sopimukseen, pääasiassa sen arvioinnin nojalla, että poliittiset
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enemmistöt eivät luultavasti parane täysistunnoissa ja että neuvotteluissa tulevien
puheenjohtajavaltioiden, Unkarin ja Puolan, kanssa tuskin saadaan parempaa tulosta
aikaan.

Ensimmäisen käsittelyn sopimuksen keskeinen sisältö oli seuraava: sitovan tavoitteen 175
grammasta CO2/km lykkääminen vuodella (2017), vuoden 2020 tavoitteen alentaminen
147 grammaan kilometriä kohti, mikä on vahvistettava lainsäädäntömenettelyssä,
liikapäästömaksun alentaminen 95 euroon grammaa kohti ja superbonusten lievä
nostaminen ja jatkaminen vuoteen 2017 asti. Lopputulos täysistunnossa oli kuitenkin
erittäin epätyydyttävä, ja päätimme äänestää vastaan.

Licia Ronzulli (PPE),    kirjallinen. – (IT) Äänestin tämän mietinnön puolesta, koska
ympäristönsuojelutavoitetta kannattaa mielestäni edistää. Tämä on merkittävä asiakirja,
jolla autetaan autoteollisuutta suunnittelemaan valmistuksensa tehokkaammin ja takaamaan
siten hiilidioksidipäästöjen vähenemisen. Tällä päätöksellä vauhditetaan innovaatiota ja
tutkimusta ja autetaan sekä kuluttajia että ennen kaikkia pieniä ja keskisuuria yrityksiä
saamaan aikaan säästöjä.

Parlamentin ja neuvoston välillä käytyjen pitkien neuvottelujen lopuksi saavutettiin
merkittävä tulos, joka on tulosta tasapainoisesta kompromissista 27 jäsenvaltion erilaisten
kantojen välillä. Näiden uusien tavoitteiden ja normien hyväksyminen tuottaa varmasti
konkreettisia tuloksia, ja niillä tarjotaan samalla parempaa suojelu kaikkien EU:n
kansalaisten terveydelle. Ilmastonmuutoksen torjuntaa ei voida lykätä, ja se pätee myös
ajoneuvojen päästöjen vähentämiseen.

Vilja Savisaar-Toomast (ALDE),    kirjallinen. – (ET) Äänestin tänään uusien kevyiden
hyötyajoneuvojen päästönormeja koskevan käsiteltävänä olevan mietinnön puolesta.
Minun mielestäni mietintö on välttämätön Euroopan unionin ilmastonmuutoksen ja
päästöjen rajoittamiseen liittyvien tavoitteiden takia. Olisi myös pantava merkille, että
koska kyseisiä kevyitä hyötyajoneuvoja käytetään palveluihin ja että niitä käyttävät lähinnä
pienet ja keskisuuret yritykset (pk-yritykset), on tärkeää ottaa myös niiden valmiudet
huomioon, kun tarvittavia muutoksia pannaan täytäntöön. Uskon vilpittömästi, että tässä
mietinnössä säädetyn tason saavuttamiseksi tarvitaan asianmukainen kompromissi, jossa
otetaan huomioon EU:ssa toimivat pk-yritykset ja Euroopan unionin maailmanlaajuiset
tavoitteet.

Bart Staes (Verts/ALE),    kirjallinen. –  (NL) Tuin täysimääräisesti uusien kevyiden
hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästönormien vahvistamista koskevaa alkuperäistä
ehdotusta, jotta voitaisiin tukkia porsaanreikä, joka johtuu tällä hetkellä henkilöautojen
ja kevyiden hyötyajoneuvojen rekisteröintiä koskevista tietyistä päällekkäisyyksistä. Tällä
hetkellä monet henkilöautoiksi luokitellut ajoneuvot, kuten kaupunkimaasturit,
rekisteröidään kevyiksi hyötyajoneuvoiksi, usein siksi, että hyötyajoneuvojen luokkaan
sovelletaan alhaisempaa verotusta, tai muiden verokannustinten takia. Vaikka henkilöautot
kattava lainsäädäntö (kuten tämäkin ehdotus) perustuu ajoneuvojen tyyppihyväksyntään
(rekisteröinnin sijasta), kevyitä hyötyajoneuvoja koskevan asetuksen puuttuminen tarkoittaa,
että on olemassa vaara, että suhteellisten suurten henkilöautojen valmistajat hakevat
kevyiden hyötyajoneuvojen tyyppihyväksyntää.

Se tarkoittaisi, että nämä suuripäästöiset ajoneuvot jäisivät hiilidioksidipäästönormien
soveltamisalan ulkopuolelle. Lopuksi, ensimmäisen käsittelyn sopimus on muuttunut
erittäin heikoksi sopimukseksi, jossa sitovaa tavoitetta 175 grammasta CO2/km on lykätty
vuodella. Vuoden 2020 tavoite on jätetty 147 grammaan kilometriä kohti ja sen
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noudattamatta jättämistä koskevia seurauksia on vähennetty 120 eurosta grammaa kohti
95 euroon grammaa kohti. Se on riittämätön symbolinen ele, joka tarkoittaa, että tällä
lailla ei onnistuta edistämään huomattavasti ilmastokeskustelua. Kiireellisyyden tunne on
kadonnut, sen verran on selvää. Siksi äänestin ei.

Catherine Stihler (S&D),    kirjallinen. – (EN) Olen tukenut tätä mietintöä, joka on osa
yhteisön strategiaa kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi.
Auttamalla valmistajia kehittämään vihreää teknologiaa hyödytämme yrityksiä ja luomme
myös työpaikkoja ja samalla autamme käsittelemään kohtaamiamme ympäristöongelmia.

Nuno Teixeira (PPE),    kirjallinen. – (PT) Komission käynnistämän kestävän kehityksen
strategian päätelmissä korostetaan, että kestävän kehityksen kiireellisimmät ongelmat ovat
juuri liikennealan energiatehokkuustoimenpiteet. Kun otetaan huomioon
ilmastonmuutoksen torjunta hiilidioksidipäästöjen osalta ja EU:n autoteollisuuden
kilpailukyvyn parantaminen, tällä asetuksella pyritään laatimaan kannustinjärjestelmiä
erityisesti myöntämällä superbonuksia ja maksuja ekoinnovaatioista ja myös vähemmän
seuraamuksia. Parlamentin sen osalta aikaansaama sopimus on kunnianhimoinen, mutta
kuitenkin toteutettavissa oleva. Vuoteen 2017 mennessä asteittain saavutettava lyhyen
aikavälin EU:n tavoite on 175 grammaa CO2/km ja vuoteen 2020 mennessä saavutettava
pitkän aikavälin tavoite on 147 grammaa CO2/km.

Samalla siinä tarjotaan superbonuksia ajoneuvoille, jotka täyttävät tehokkuusvaatimukset,
ja sovelletaan kohtuullisia seuraamuksia, jos hiilidioksidipäästöjen enimmäisrajat ylitetään.
Katson, että tämän asetuksen hyväksyminen on yhdenmukaista Euroopan unionin
ympäristön kestävyyttä koskevan politiikan kanssa, ja samalla siinä suojataan valmistajia,
joista useimmat ovat pieniä ja keskisuuria yrityksiä, ja käyttäjiä, sekä edistetään alan
innovaatiota.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D),    kirjallinen. – (RO) Äänestin tämän asetusta päästönormien
asettamisesta uusille kevyille hyötyajoneuvoille osana yhteisön kokonaisvaltaista
lähestymistapaa kevyiden ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi koskevan
ehdotuksen puolesta. Sen avulla voimme kannustaa valmistajia käyttämään ekoinnovaatiota
turvaamaan EU:n autoteollisuuden kilpailukyky.

Asetuksessa säädetään maksuseuraamuksista kevyiden hyötyajoneuvojen valmistajille
siinä määritettyjen erityisten keskimääräisten päästöjen ylittämisestä.

Haluaisin huomauttaa, että saastepäästöjen rajoittamista ei pitäisi tarkastella vain tarjonnan
kannalta, esimerkiksi sitä, miten kevyitä hyötyajoneuvoja on nykyaikaistettava niiden
tekemiseksi puhtaammiksi, mutta myös kysynnän kannalta. On tärkeää, että tämän
asetuksen säännöksiä noudattavat uudet ajoneuvot ovat kuluttajien saatavilla. Siten
asetuksella voidaan sekä tarjota kannustimia tehokkaan polttoainekulutuksen tarjoavien
ajoneuvojen tuotannolle että säätää seuraamuksista valmistajille, jotka eivät täytä sovittuja
tavoitteita. Kunkin jäsenvaltion velvollisuutena on 1. tammikuuta 2012 alkaen rekisteröidä
joka vuosi jokaisen niiden maassa rekisteröidyn uuden kevyen hyötyajoneuvon tiedot ja
varmistaa tämän asetuksen säännösten noudattaminen.

Derek Vaughan (S&D),    kirjallinen. – (EN) Äänestin tänään tämän mietinnön puolesta,
koska se on uusi askel oikeaan suuntaan ilmastonmuutoksen torjunnassa. Uusien
kuorma-autojen hiilidioksidirajat saavat aikaan puhtaampia, polttoainetehokkaampia
ajoneuvoja EU:ssa. Tavoitteet on asetettu, ja tehokkaampia kuorma-autoja koskevat
kannustivat käynnistävät toivottavasti innovaatiovauhdin koko alalla. Sen pitäisi antaa
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yrityksille, myös monille Walesin pienyrityksille, jotka käyttävät näitä kuorma-autoja,
mahdollisuus käyttää polttoainetehokkaampia kuorma-autoja ja hillitä kustannuksia öljyn
hinnan nousun aikana.

Angelika Werthmann (NI),    kirjallinen. – (DE) En ole äänestänyt Martin Callananin
mietinnön puolesta huolimatta siitä, että se on hyvin perusteltu ja että se on askel oikeaan
suuntaan.. Olen kuitenkin sitä mieltä, että kilometrikohtaisen hiilidioksidipäästörajan
pitäisi olla kunnianhimoisempi. Tuen siksi komission ehdotusta 135 grammasta
hiilidioksidia kilometriä kohti. Yhdistelmä päästöryhmittymistä, joita valmistajat voivat
perustaa koko niiden tuotantoalalla, ja 120 kilometrin tuntinopeusrajoitusta tekisi tästä
tavoitteesta saavutettavan, vaikka sen tekeminen edellyttäisi ankaria ponnistuksia. Emme
saa kuitenkaan sallia minkään näiden määräaikojen lykkäämistä ympäristön takia. Meidän
on pysyttävä vuodessa 2014.

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

Luís Paulo Alves (S&D),    kirjallinen. – (PT) Koska tämän kysymyksen käsittely on venynyt,
käsittely, johon kuuluu komission ehdotus asetukseksi vuonna 2000, sen hyväksyminen
parlamentissa vuonna 2002, alustavat tulokset vakavista ongelmista sen hyväksynnässä
jäsenvaltioissa, neuvoston päätelmät vuonna 2009, sen kannan täytäntöön panematta
jättäminen, ylitsepääsemättömät ongelmat neuvottelukierroksilla joulukuussa 2010 ja
sitä seurannut jäsenvaltioiden vähimmäismäärän sitoutuminen tiiviimmän yhteistyön
aloittamiseen tällä alalla huolimatta siitä, että se ei kuulu EU:n yksinomaiseen toimivaltaa,
hyväksyn tämän suosituksen. Olen samaa mieltä tämän asetusehdotuksen kanssa, koska
yhtenäisen patenttisuojan puuttuminen EU:sta voi johtaa pirstaloituneeseen,
monimutkaiseen ja kalliiseen patenttijärjestelmään. Koska kaikki vaatimukset täytetään,
tästä voi olla vain hyötyä sisämarkkinoille.

Roberta Angelilli (PPE),    kirjallinen. – (IT) Viime kuukausien aikana olen toistuvasti
ilmaissut tyytymättömyyteni patenttien kolmikielisestä kielijärjestelystä. Mikä vielä
tärkeämpää, katson, että tiiviimpää yhteistyötä koskevan EU:n välineen käyttäminen Italian
ja Espanjan veton kiertämiseksi, millä vältettiin keskustelun jatkaminen yhteisen ja
vähemmän rasittavan ratkaisun löytämiseksi, on poliittisesti ennenkuulumattoman vakava
asia. Tämä ehdotus päätökseksi on myös vastoin Euroopan unionista tehdyn sopimuksen
20 artiklan 2 kohdassa säädettyä viimeistä keinoa koskevaa vaatimusta, koska siinä todetaan,
että tiiviimpi yhteistyö voidaan sallia vain, kun kaikkien muiden vaihtoehtojen selvittämisen
jälkeen ei ole mahdollista saavuttaa tavoitteita kohtuullisessa ajassa.

Lisäksi, yli vuosi Lissabonin sopimuksen hyväksymisen jälkeen eurooppalaisten kielten
yhdenvertaista asemaa koskeva periaate on jo heitetty syrjään, mikä vaarantaa miljoonien
eurooppalaisten pienten ja keskisuurten yritysten kilpailukyvyn ja innovatiivisuuden sekä
EU:n kansalaisten oikeudet. Tällä patenttijärjestelyllä haitataan sisämarkkinoita ja alistetaan
ne maantieteelliselle lohkoutumisella, joka on este jäsenvaltioiden väliselle kaupalle ja jolla
on kielteinen vaikutus yritysten vakauteen ja pääoman vapaaseen liikkuvuuteen. Toistan
vastustavan kantani ja haluaisin sanoa, että minusta olisi ollut hyvä ajatus odottaa Euroopan
unionin tuomioistuimen 8. maaliskuuta annettavaa päätöstä ennen asian käsittelyä tällä
parlamentissa.

Sophie Auconie (PPE),    kirjallinen. – (FR) EU etenee. Lissabonin sopimuksen myötä nyt
on mahdollista, että maiden ryhmä, joka haluaa edetä yhdessä jonkin tietyn asian osalta,
voi tehdä niin, vaikka jotkin maat eivät ole siitä kiinnostuneita. Näin on jo tehty eri
kansallisuuksia oleviin avioeroa haluaviin aviopareihin sovellettavien sääntöjen osalta.
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Kutsumme sitä "tiiviimmäksi yhteistyöksi". Halusin, että samaa sovelletaan eurooppalaisten
keksintöjen suojeluun, ja halusin, että tiiviimpää yhteistyötä käytetään EU-patentin
luomiseen. Syy siihen on se, että keksintöjen suojelu patentilla maksaa EU:ssa kymmenen
kertaa enemmän kuin Yhdysvalloissa erityisesti käännöskustannusten takia, joten
25 jäsenvaltiota 27:sta haluaa luoda yhdessä EU-patentin; kyseinen patentti maksaisi
vähemmän, koska se olisi yhtenäinen. Yhtenäinen patentti laaditaan ranskaksi, englanniksi
tai saksaksi, ja sillä suojellaan keksintöjämme 25:ssä mukana olevassa maassa. Tämä suoja
on lisäksi loppujen lopuksi hinnaltaan kohtuullinen. Vaikka Espanja ja Italia eivät kannata
kyseistä järjestelmää kielellisistä syistä, on olennaisen tärkeää, että 25 kiinnostunutta
jäsenvaltiota etenee yhdessä tämän asian osalta. Äänestin tämän menettelyn puolesta,
koska se on suuri edistysaskel EU:n teollisuuden kilpailukyvylle.

Zigmantas Balčytis (S&D),    kirjallinen. – (LT) Yhtenäisen patenttisuojan luominen
Euroopan unioniin on olennainen osa innovaatioiden kehittämistä ja kilpailukyvyn
parantamista. Tuin tätä päätöslauselmaa, jossa annetaan lupa tiiviimmälle yhteistyölle
jäsenvaltioiden välillä yhtenäisen patenttisuojan luomisen alalla. Tähän mennessä Euroopan
unionissa on ollut pirstaloitunut patenttisuoja, jonka syynä ovat suuret kustannukset ja
patenttien voimaansaattamisen monimutkaisuus yksittäisissä jäsenvaltioissa. Vaikka
enemmän kuin yhdeksän jäsenvaltiota on ilmaissut aikovansa aloittaa keskenään tiiviimmän
yhteistyön yhtenäisen patenttisuojan luomiseksi, komission ja osallistuvien jäsenvaltioiden
pitäisi edistää mahdollisimman monen jäsenvaltion osallistumista. Tiiviimpi yhteistyö
edistäisi sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa ja poistaisi esteet tavaroiden vapaalta
liikkumiselta, mikä lisäisi keksijöiden määrää ja antaisi mahdollisuuden yhtenäiseen
patenttisuojaan kaikkialla EU:ssa.

Regina Bastos (PPE),    kirjallinen. – (PT) EU:n patenttijärjestelmä on välttämätön. Erilaiset
tulkinnat ja päätökset kussakin jäsenvaltiossa aiheuttavat oikeudellista epävarmuutta.
Kunkin patenttihakemuksen pakollinen kääntäminen 23 viralliselle kielelle on kallista,
aikaavievää, ja siten menetetään kilpailukykyä. Siksi suuri enemmistö asiaankuuluvista
osapuolista, myös ammattijärjestöt, on yleisesti samaa mieltä siitä, että käytetään vain
englantia.

Käsiteltävänä olevassa ehdotuksessa mainitaan kolme kieltä (englanti, ranska ja saksa) ja
kaikki muut kielet jäävät niiden taakse. Maailmanlaajuisesti portugali on kuitenkin
huomattavasti merkittävämpi kieli kuin ranska tai saksa. Minulla on myös monia varauksia
tiiviimmän yhteistyön käyttöä tässä tapauksessa koskevan mahdollisuuden osalta. Välinettä,
jonka tarkoituksena on antaa maiden ryhmille mahdollisuus aloittaa yhdentymisen
vahvistamista koskevia menettelyjä, joihin asteittain kaikki muut voisivat liittyä, ei pidä
muuttaa suljetuksi kerhoksi ja poissulkemismekanismiksi tai välineeksi, jolla vahvistetaan
joidenkin valta toisten yli. Siksi äänestän Klaus-Heiner Lehnen mietintöä vastaan.

Vito Bonsignore (PPE),    kirjallinen. – (IT) Vaikka arvostan tämän uudistuksen henkeä,
sillä siinä pyritään tarjoamaan EU:lle yksi patentti ja vähentämään siten
käännöskustannuksia, äänestin joka tapauksessa vastaan. Eurooppa-neuvoston esittämää
päätöstä koskevassa ehdotuksessa annetaan lupa tiiviimpää yhteistyötä koskevalle
menettelylle yhtenäisen patenttisuojan luomisen alalla, koska jotkin jäsenvaltiot, mukaan
luettuna omani, vastustivat suunnitellun käännösjärjestelmän hyväksymistä. Se olisi
kolmikielinen järjestelmä, joka olisi syrjivä, koska sillä rikotaan kaikkien Euroopan unionin
kielten yhdenvertaista asemaa koskevaa periaatetta.
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Lisäksi, minun mielestäni tiiviimpää yhteistyötä koskevalla järjestelmällä vahingoitettaisiin
sisämarkkinoita ja luotaisiin niillä jakoja ja kilpailun vääristymiä. Siksi olisi ollut suotavaa
odottaa tuomioistuimen päätöstä, jota odotetaan tulevina päivinä ja jossa ensinnäkin
selvitetään monia yhtenäiseen patenttijärjestelmään liittyviä teknisiä näkökohtia.

Jan Březina (PPE),    kirjallinen. – (CS) Minun mielestäni patenttisuojan pirstaloitunut
järjestelmä on este sisämarkkinoilla, ja erityisen vahingollinen se on innovatiivisille
yrityksille pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritykset) luokassa. Tuen siksi yksinkertaisen
ja edullisen yhden patentin luomista koko EU:lle. Olen huolissani siitä, että yhteisestä
ratkaisusta ei ole ollut mahdollista saada sopimusta aikaan patenttien kääntämisjärjestelyjä
koskevien ylitsepääsemättömien mielipide-erojen takia. Minun mielestäni jääräpäinen
vaatimus, että patentit on käännettävä useimmille EU:n virallisille kielille, kertoo
kansallisesta itsekkyydestä, koska sen kustannukset, hallinnolliset vaatimukset ja sen
vaatima aika pyyhkisivät suurelta osin pois yhden patentin edut.

Suhtaudun erittäin myönteisesti siihen, että kotimaani Tšekin tasavalta on päättänyt liittyä
kehotuksiin tiiviimmästä yhteistyöstä, jota olemme tänään tukeneet, ja liittynyt siten
jäsenvaltioiden suureen enemmistöön, joka jo tukee tätä. Vaikka yhtenäinen patentti ei
kata koko EU:ta, en epäile yhtään, etteikö se olisi hyödyllinen väline kehityksessä ja
pk-yritysten kilpailukyvyn vauhdittamisessa.

Zuzana Brzobohatá (S&D),    kirjallinen. – (CS) Patenttisuoja on yksi kilpailukyvyn ja
talouskasvun perusvälineistä. Sillä tuetaan tieteellistä tutkimustyötä ja vauhditetaan siten
työllisyyttä aloilla, joilla on paljon lisäarvoa. Olen tukenut parlamentin suosituksia
ehdotuksesta neuvoston päätökseksi luvan antamisesta tiiviimpään yhteistyöhön yhtenäisen
patenttisuojan luomiseksi, koska se perustuu neuvoston 4. joulukuuta 2009 antamiin
päätelmiin, joissa määritetään yhtenäisen patenttijärjestelmän tuleva muoto. EU:n
patenttijärjestelmän pitäisi perustua kahteen pilariin, jotka kattavat yhtenäisen järjestelmän
patenttikiistojen ratkaisemiseksi (eurooppa- ja EU-patenttituomioistuin) ja EU-patenttien
luomiseksi (väline, jota sovelletaan patentteihin koko EU:ssa).

Patentteja koskeva tiiviimpi yhteistyö yksinkertaistaa EU-patenttien hyväksymistä
tiiviimpään yhteistyöhön osallistuvien jäsenvaltioiden alueella, mikä vähentää kustannuksia
ja yksinkertaistaa patenttien hakumenettelyjä, ja samalla tämä mekanismi edistää tieteellistä
ja teknistä edistystä ja parantaa sisämarkkinoiden toimintaa. Tämän vuoden helmikuun
alussa Tšekin tasavalta liittyi kehotuksiin tiiviimmästä yhteistyöstä, ja toivon siksi, että
maani liittyminen yhtenäiseen patenttisuojajärjestelmään auttaa tukemaan tieteellisiä
resursseja ja parempia tieteellisiä tuloksia sekä Tšekin tasavallassa että muualla.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    kirjallinen. – (PT) EU-patentin luomisella edistetään
innovaatiota ja tieteellistä ja teknistä kehitystä EU:ssa. Mielestäni EU-patenttia koskevan
kysymyksen ratkaiseminen on olennaisen tärkeää. Suhtaudun kuitenkin varauksellisesti
suunniteltuihin kielijärjestelyihin. Minun mielestäni paras ratkaisu olisi pelkästään englannin
käyttäminen, mutta jos kielijärjestelyjä laajennetaan muihin kieliin, olisi harkittava
portugalia. Kilpailu on maailmanlaajuista, ja portugali on kolmanneksi puhutuin
länsimainen kieli, englannin ja espanjan jälkeen.

Carlos Coelho (PPE),    kirjallinen. – (PT) EU:n patenttijärjestelmä on välttämätön. Erilaiset
tulkinnat ja päätökset kussakin jäsenvaltiossa aiheuttavat oikeudellista epävarmuutta.
Kunkin patenttihakemuksen pakollinen kääntäminen 23 viralliselle kielelle on kallista,
aikaavievää, ja siten menetetään kilpailukykyä. Siksi suuri enemmistö asiaankuuluvista
osapuolista, myös ammattijärjestöt, on yleisesti samaa mieltä siitä, että käytetään vain
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englantia. Käsiteltävänä olevassa ehdotuksessa mainitaan kolme kieltä (englanti, ranska ja
saksa) ja kaikki muut kielet jäävät niiden taakse. Maailmanlaajuisesti portugali on kuitenkin
huomattavasti merkittävämpi kieli kuin ranska tai saksa. Minulla on myös monia varauksia
tiiviimmän yhteistyön käyttöä tässä tapauksessa koskevan mahdollisuuden osalta. Välinettä,
jonka tarkoituksena on antaa maiden ryhmille mahdollisuus aloittaa yhdentymisen
vahvistamista koskevia menettelyjä, joihin asteittain kaikki muut voisivat liittyä, ei pidä
muuttaa suljetuksi kerhoksi ja poissulkemismekanismiksi tai välineeksi, jolla vahvistetaan
joidenkin valta toisten yli. Siksi äänestän Klaus-Heiner Lehnen mietintöä vastaan.

Mário David (PPE),    kirjallinen. – (PT) Äänestin tämän Euroopan parlamentin
lainsäädäntöpäätöslauselman puolesta, koska olen samaa mieltä sen sisällöstä. Minusta
on kuitenkin valitettavaa, että portugalin kieli ei ole mukana EU-patentin järjestelyissä.

Luigi Ciriaco De Mita (PPE),    kirjallinen. – (IT) Sisämarkkinat ja kilpailupolitiikka ovat
kaksi Euroopan yhdentymisprosessin kulmakiveä, joiden tavoitteena on vahvistaa Euroopan
unionin taloutta ja sen yrityksiä sekä ennen kaikkea toteuttaa unionin perusvapaudet. Tätä
tavoitetta on edistettävä kaikkien EU:n kansalaisten ja yritysten hyödyksi ja tarjottava
yhdenvertaiset mahdollisuudet ja olennainen tasa-arvo ja samalla vältettävä ongelmia,
lisäkustannuksia ja ylärakenteita, jotka voisivat aiheuttaa eroja, syrjintää tai rajoituksia
mahdollisuuksissa käyttää tai suojella omia oikeuksia. Kaikkien Euroopan unionin
kansalaisten oikeus ilmaista itseään omalla kielellään heidän asioidessaan EU:n toimielinten
kanssa on perusoikeus tasa-arvon, yhdenvertaisten mahdollisuuksien ja syrjimättömyyden
kannalta. Pelkästään joidenkin virallisten kielten käyttö voi olla teknisesti perusteltua vain
EU:n toimielinten toimissa eikä sen suhteissa jäsenvaltioiden kansalaisiin, yrityksiin ja
instituutioihin. Tiiviimpää yhteistyötä koskevat menettelyt ovat hyödyllisiä, kun niillä
lisätään niihin osallistuvien mahdollisuuksia vaarantamatta muiden mahdollisuuksia.
Äänestin siksi tätä suositusta vastaan, koska minun mielestäni tiiviimpää yhteistyötä ei
voida hyväksyä näin arkaluonteisessa asiassa kuin kielten poliittinen yhdenvertaisuus,
koska se saisi aikaan syrjintää EU:n perusoikeuksien saatavuuteen liittyviä yhdenvertaisia
mahdollisuuksia koskevan oikeuden osalta.

Anne Delvaux (PPE),    kirjallinen. – (FR) Olen hyvin tyytyväinen pisteeseen, johon olemme
päässeet tässä asiassa, joka on ollut käsiteltävänä 1990-luvulta alkaen. Joulukuussa 2009
neuvosto hyväksyi periaatteen EU-patentin luomisesta. Vuotta myöhemmin neuvosto
kuitenkin vahvisti, että yksimielisyyttä edellyttävissä kielijärjestelyissä oli
ylitsepääsemättömiä vaikeuksia. EU:n puheenjohtajavaltio Belgia otti asian esiin, mutta
koska esteet pysyivät, 12 jäsenvaltiota pyysi ehdotusta luvan antamisesta tiiviimpään
yhteistyöhön yhtenäisen patenttisuojan luomiseksi. Kilpailukykyneuvosto antoi siten luvan
tiiviimmälle yhteistyölle maaliskuussa 2011. Muistuttaisin teitä siitä, että yhtenäisen
patentin luominen tuo etuja patenttijärjestelmän käyttäjille EU:ssa, ja erityisesti sen avulla
pienet ja keskisuuret yritykset, jotka usein jätetään huomiotta, voivat parantaa
kilpailukykyään saamalla paremmin suojelua patentin avulla sekä vähentämällä
kustannuksia.

Ioan Enciu (S&D),    kirjallinen. – (RO) Äänestin tämän mietinnön puolesta, koska katson,
että tiiviimpi yhteistyö yhtenäisen patentin luomisen alalla on tällä hetkellä paras ratkaisu,
ja toivon, että pian kaikki jäsenvaltiot osallistuvat siihen EU:n kansalaisten edun vuoksi.
Yhden patentin järjestelmä vähentää huomattavasti pienten ja keskisuurten yritysten
hallinnollisia kustannuksia, edistää innovaatiota ja auttaa luomaan uusia työpaikkoja, kun
EU tarvitsee niitä koko ajan enemmän.
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José Manuel Fernandes (PPE),    kirjallinen. – (PT) On olennaisen tärkeää, että on olemassa
EU:n laajuinen lainsäädäntö, jolla suojellaan patentteja teollis- ja tekijänoikeuksien
suojelemiseksi. Voimme saada aikaan yhtenäisen suojan osallistuvien jäsenvaltioiden
alueilla sekä vähentää kustannuksia ja yksinkertaistaa hallinnollisia menettelyjä. Haluan
huomauttaa, että tällä hetkellä patentin rekisteröinti maksaa EU:ssa noin kymmenen kertaa
enemmän kuin patentin rekisteröinti Japanissa tai Pohjois-Amerikassa. Innovaatio ja
tieteellinen tutkimus siis hyötyvät, ja samalla sisämarkkinat paranevat. Komission jäsenen
Barnierin mukaan vain Espanja ja Italia eivät ole osoittaneet kiinnostusta tähän tiiviimpään
yhteistyöhön. Hänellä kuitenkin on joitakin oikeudellisia varauksia tiiviimpää yhteistyötä
koskevan menettelyn sovellettavuudesta tähän konkreettiseen asiaan.

Euroopan unioni toiminnasta tehdyn sopimuksen 328 artiklan 1 kohdassa itse asiassa
todetaan seuraavasti: "Tiiviimpään yhteistyöhön voivat sitä aloitettaessa liittyä kaikki jäsenvaltiot
edellyttäen, että ne täyttävät siihen luvan antamista koskevassa päätöksessä vahvistetut mahdolliset
osallistumisehdot. Ne voivat myös milloin tahansa liittyä siihen edellyttäen, että ne mainittujen
ehtojen lisäksi noudattavat yhteistyön yhteydessä jo annettuja säädöksiä." Haluaisin huomauttaa,
että tämän tiiviimmän yhteistyön kielijärjestelyt kattavat vain kolme kieltä: englannin,
ranskan ja saksan.

Carlo Fidanza (PPE),    kirjallinen. – (IT) Vastustan parlamentin lupaa tiiviimpää yhteistyötä
koskevan menetelmän käytölle yhtenäisen patenttijärjestelmän luomiseksi, koska mielestäni
kielijärjestelyä koskevalla kysymyksellä on perustavanlaatuista merkitystä Italian eduille,
koska Italia on EU:ssa neljäs patenttihakemustan määrässä. Mielestäni tiiviimpää yhteistyötä
koskevaa menettelyä on käytetty kyynisesti. Se luotiin antamaan enemmän vauhtia
Euroopan unionin yhdentymisprosessille tarjoamalla mahdollisuus edetä tietyssä asiassa
jäsenvaltioiden pienemmän määrän kanssa, kun yksimielistä sopimusta ei saada aikaan.

Tämän pakottaminen saattaisi muodostaa vaarallisen ennakkotapauksen, koska se haittaa
jäsenvaltioita ja koska siinä kierretään yksimielisyys, jota Lissabonin sopimuksessa
edellytetään sisämarkkinoita koskevissa asioissa, sekä periaate siitä, että niillä ei vääristetä
kilpailua. Olisimme lisäksi halunneet odottaa tuomioistuimen päätöstä, jota odotetaan
8. maaliskuuta.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    kirjallinen. – (PT) Äänestimme tätä mietintöä vastaa kolmesta
perussyystä..

On mahdotonta hyväksyä, että parlamentti hyväksyy ehdotuksen tiiviimmästä yhteistyöstä
tällä niin sanotun yhtenäisen patentin alalla vain pyrkiessään vaarantamaan oikeudet, joita
jäsenvaltioiden on puolustettava etujensa vuoksi, pelkästään hyödyttääkseen
voimakkaampia maita.

Tämä on toinen kerta, kun Lissabonin sopimuksessa säädettyä tiiviimmän yhteistyön
periaatetta käytetään. Sen sisällyttämisen taustalla oleva tavoite alkaa käydä selväksi.

On mahdotonta hyväksyä painostus sellaisia EU:n jäsenvaltioita kohtaan, jotka eivät
hyväksy ehtoja, jotka enemmistö haluaa niille määrätä, erityisesti niin arkaluontoisilla
aloilla kuin kieli, koska ehdotetussa sopimuksessa uhataan maiden enemmistön kieliä.

Lopuksi viimeinen huomautus, jolla vahvistan, että Portugalin kommunistisen puolueen
edustajat Euroopan parlamentissa ovat aina puolustaneet horjumatta portugalin kieltä.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D),    kirjallinen. – (PL) Meillä ei joka päivä ole
tilaisuutta keskustella niin tärkeästä aiheesta kuin EU-patentti, joka on Klaus-Heiner Lehnen
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suosituksen aiheena. Olen siksi hyvin tyytyväinen voidessani osallistua tähän keskusteluun.
Ensinnäkin olisi pantava merkille, että olemme tällä hetkellä hyvin aikaisessa vaiheessa
tiiviimpää yhteistyötä koskevaa menettelyä. Euroopan parlamentin suosituksella vain
mahdollistetaan se, että neuvosto sopii virallisesti toimenpiteisiin ryhtymisestä. Kaikki on
siis edelleen mahdollista tai, ollakseni täsmällisempi, Euroopan komission ehdotuksiin
asetuksiksi on mahdollista tehdä tarkistuksia. Menemättä yksityiskohtiin itse patenttia tai
kielijärjestelyä koskevista asetuksista annettujen ehdotusten osalta haluaisin sanoa, että
pannessamme täytäntöön tätä suurta EU:n hanketta, meidän olisi pidettävä mielessä
kaikkien eurooppalaisten yrittäjien edut tai toisin sanoen sekä niiden, jotka patentoivat
keksintöjä että niiden, jotka ovat kiinnostuneita kyseisiä keksintöjä koskevien teknisten
tietojen helposta saatavuudesta. Ajattelen tässä esimerkiksi geneeristen lääkkeiden
valmistajia.

Koska kannatan vakaasti EU-patenttia ja olen samaan aikaan Puolan edustaja, maan, joka
tällä hetkellä on valitettavasti enemmän patentin "saaja" kuin patentin "antaja", pyrin
varmistamaan että patenttia koskevan keskustelun ala on mahdollisimman laaja ja että
siinä otetaan kaikkien mielipiteet huomioon, erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten,
jotka ovat olennaisia innovatiiviselle EU:n taloudelle.

Adam Gierek (S&D),    kirjallinen. – (PL) EU-patentin oletetaan auttavan meitä edistämään
innovaatiota, mutta miksi emme sitten itse kykene olemaan innovatiivisia
keskustellessamme siitä? Meidän pitäisi hävetä itseämme. Puhumme kaikesta muusta paitsi
patenttilainsäädännöstä; puhukaamme myös mahdollisimman hyvän patentin muodon
laatimisesta. Meillä on tällä hetkellä lyhyitä ja pitkiä patentteja, mutta jälkimmäiset eivät
välttämättä missään tapauksessa ole paremmin laadittuja. Kuvauksesta on usein
tarkoituksella tehty monimutkaisempi, jotta patentin muodosta voidaan tehdä epäselvä
ja monimutkainen.

Mielestäni meidän on luotava avoin muoto patenteille ja menettely niiden kuvaamiseksi,
jotta Internetiä ja sähköisiä tallennusmenetelmiä voidaan hyödyntää. Kieli on siihen liittyvä
asia, ja tiettyä algoritmia voitaisiin käyttää tämän ongelman ratkaisemiseksi. Mielestäni
edullisin menetelmä, joka ei edellyttäisi käännöksiä eri kielille, olisi sähköinen EU-patentti.
Ehkä komissio alkaa ajatella innovatiivisesti. Äänestin puolesta, vaikka katson, että komissio
osoittaa tässä asiassa liian vähän innovatiivisuutta.

Louis Grech (S&D),    kirjallinen. – (EN) Komission ja parlamentin yhtenäismarkkinoiden
uudelleen käynnistämiseksi antaman vauhdin takia ei ole koskaan tarvittu enemmän
yhtenäistä järjestelmää patenttien myöntämiselle ja sääntelylle. Juuri siksi äänestin tämän
lainsäädäntöpäätöslauselman puolesta.

Nykyisessä pirstaloituneessa patenttijärjestelmässä patentit on käännettävä kaikkien niiden
jäsenvaltioiden kielelle, joiden osalta ne on myönnetty, mistä seuraa kohtuuttomia
käännöskustannuksia yrittäjille, aloitteleville yrityksille ja muille innovaatioihin perustuville
pk-yrityksille: patentin saaminen EU:ssa on 13 kertaa kalliimpaa kuin Yhdysvalloissa ja
11 kertaa kalliimpaa kuin Japanissa. Uudessa järjestelmässä, jonka tiiviimpään yhteistyöhön
osallistuvat jäsenvaltiot tällä alalla hyväksyvät, yhtenäiseen patenttiin sovelletaan paljon
kohtuuhintaisempaa käännösjärjestelyä, joka koostuu vain ranskasta, englannista ja saksasta,
mikä laskee kustannuksia. Yhtenäisen ja kohtuuhintaisen patenttijärjestelmän
käyttöönotolla, vaikkakin vain joissakin EU:n jäsenvaltioissa, on merkittävä tehtävä
yhtenäismarkkinoiden edistämisessä erityisesti antamalla unionille vauhtia innovaatiossa
ja luovuudessa niiden tavaroiden ja palvelujen luomisessa, joita se niin kipeästi tarvitsee.
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Nathalie Griesbeck (ALDE),    kirjallinen. – (FR) EU:n taloutta on muihin suuriin
maailmanmahteihin verrattuna pidätellyt monien vuosien ajan kilpailukykyisen EU-patentin
puuttuminen. Euroopan komissio on ehdottanut noin 15 vuoden ajan yhden EU-patentin
luomista. Lopultakin "tiiviimpää yhteistyötä" koskevan menettelyn ansiosta, kun useat
jäsenvaltiot voivat tehdä yhteistyötä tietyllä alalla, kun lainsäädäntöaloite on estetty,
pystymme etenemään tähän suuntaan. Äänestin siksi innokkaasti tämän mietinnön
puolesta, sillä sen avulla voimme käynnistää tämän tiiviimpää yhteistyötä koskevan
menettelyn luodaksemme EU:n patenttijärjestelmän. Tämä on merkittävä edistysaskel
kaikille eurooppalaisille yrityksille ja kaikille pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka ovat
odottaneet tätä välinettä kauan, välinettä, joka on välttämätön innovaatiolle, tutkimukselle
ja kehitykselle ja kilpailukyvylle EU:ssa.

Françoise Grossetête (PPE),    kirjallinen. – (FR) Äänestin tämän luvan antamisesta
tiiviimpään yhteistyöhön EU-patentin luomiseksi annetun suosituksen puolesta.
Vuoden 2010 joulukuussa 12 jäsenvaltiota, myös Ranska, halusi käyttää tiiviimpää
yhteistyötä koskevaa menettelyä EU:n patenttijärjestelmän käyttöönoton osalta kielellisistä
eroista johtuneen 27 jäsenvaltion välisen erimielisyyden jälkeen. Lopuksi kaikki jäsenvaltiot
Italiaa ja Espanjaa lukuun ottamatta päättivät osallistua. Haluaisin, että nämä kaksi maata
voisivat tulla aloitteeseen mukaan milloin tahansa. Tällä hetkellä patentin hakeminen on
Euroopan unionissa 11 kertaa kalliimpaa kuin Yhdysvalloissa. Tulevaisuudessa tutkijamme
ja yrityksemme voivat lopultakin alkaa kilpailla tehokkaasti innovaatioiden osalta
Yhdysvaltojen ja Aasian kanssa.

Jarosław Kalinowski (PPE),    kirjallinen. – (PL) Yli kymmenen vuoden jälkeen työ
yhtenäisestä EU-patentista on lopultakin tulossa päätökseen. Huolimatta siitä, että olemme
saavuttaneet vain osittaisen onnistumisen, koska yhtenäinen patenttisuojajärjestelmä ei
kata koko Euroopan unionin aluetta, sitä on eittämättä pidettävänä merkittävänä
edistysaskelena. Rekisteröintimenettelyjen yksinkertaistaminen ja niiden kustannusten
huomattava vähentäminen edistävät sisämarkkinoiden kehittymistä ja vauhdittavat
tieteellistä ja teknistä edistystä koko EU:ssa, vaikka ne kattavat vain 12 jäsenvaltiota. Vaikka
lainsäädäntöä yhtenäistetään vain jonkin verran, tämä yhtenäistäminen vaikuttaa
todellisuudessa kaikkiin EU:n yrittäjiin, koska niihin jäsenvaltioihin sijoittautuneet
investoijat, jotka eivät osallistu, voivat myös hyödyntää yhtenäistä patenttisuojaa. Niiden
tehtävänä on päättää yksitellen, valitsevatko ne yhden tai useamman jäsenvaltion
oikeusjärjestelmään kuuluvan suojan vai käyttävätkö ne yhtenäistä EU-patenttia.

Minun mielestäni meidän pitäisi jatkaa toimenpiteitä, joilla pyritään laajentamaan yhtenäisen
patenttisuojan soveltamisalaa, jotta se lopulta kattaa koko Euroopan unionin alueen. Se
ei hyödytä pelkästään yksittäisiä yrittäjiä, koska EU:n markkinoista tulee myös
kilpailukykyisempiä verrattuna Yhdysvaltojen, Kiinan tai Japanin kaltaisiin muihin suuriin
talouksiin.

Arturs Krišjānis Kariņš (PPE),    kirjallinen. – (LV) Tuin tätä päätöslauselmaesitystä
ehdotuksesta neuvoston päätökseksi luvan antamisesta tiiviimpään yhteistyöhön yhtenäisen
patenttisuojan luomiseksi, koska katson, että yhtenäinen patenttien rekisteröintijärjestelmä
vähentää hallinnollisia esteitä eurooppalaisilta yrityksiltä. Euroopan unionilla ei ole varaa
pirstaloituneeseen rekisteröintijärjestelmään. Se on tänään ottanut valtavan harppauksen
kohti yhtenäistä rekisteröintijärjestelmää. Vallitseva tila, jonka mukaisesti yrityksen on
rekisteröitävä patenttinsa erikseen jokaisessa jäsenvaltiossa, on merkittävä este yritysten
kehittymiselle. Patentin rekisteröintiä Euroopan unionissa koskeva hidas ja monimutkainen
prosessi on tähän asti rajoittanut yritystemme mahdollisuuksia kehittyä dynaamisesti.
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Selkeällä ja tehokkaalla menettelyllä, jossa kaikki voivat rekisteröidä koko Euroopan
unionissa voimassa olevan patentin, varmistetaan, että uudet tuotteet pääsevät markkinoille
nopeammin ja nopeuttavat siten yritysten kehitysvauhtia. Tähän patentin
rekisteröintijärjestelmään osallistuvat maat ja näiden maiden yrittäjät, jotka voivat toimittaa
uusia tuotteita nopeasti kaikille eurooppalaisille kuluttajille, ovat voittajia.

Petru Constantin Luhan (PPE),    kirjallinen. – (RO) Sisämarkkinat ovat tällä hetkellä
erityisen pirstaloituneita Euroopan unionin patenttisuojan korkeiden kustannusten vuoksi,
ja eurooppalaiset keksijät eivät voi hyötyä kaikista yhtenäismarkkinoiden eduista. Vaikeuksia
ilmaantuu, kun he yrittävät saada parhaan mahdollisen suojan tason koko unionissa.
Tilanne vaikuttaa haitallisesti EU:n kilpailukykyyn, koska innovaatiota sisältävät toimet
tuottavat inhimillistä pääomaa, jolla on tapana olla muita aloja liikkuvampaa.

Tämänhetkiset vähemmät suotuisat innovaation edellytykset tekevät Euroopan unionista
vähemmän houkuttelevan paikan luovuudelle ja innovaatiolle, sekä eurooppalaisille että
muille kuin eurooppalaisille keksijöille. Äänestin tämän suosituksen puolesta, koska
jäsenvaltioiden ryhmän tiiviimpi yhteistyö yhtenäisen patenttisuojan alalla turvaa unionin
edut, koska sillä vauhditetaan EU:n kilpailukykyä ja tehdään siitä houkuttelevampi paikka
muulle maailmalle. Lisäksi jäsenvaltioiden ryhmän yhtenäisen patenttisuojan luominen
parantaisi patenttisuojan tasoa ja poistaisi asiaankuuluviin alueisiin liittyvät kustannukset
ja monimutkaisuuden, mikä edistäisi tieteellistä ja teknistä edistystä ja sisämarkkinoiden
toimintaa.

David Martin (S&D),    kirjallinen. − (EN) Äänestin tämän mietinnön puolesta. Minun
mielestäni elintarvikkeiden sallittua säteilytasoa on nostettava ja lisäksi valvontaa ja
sääntöjen noudattamista parannettava. Lopullisen tekstin tuloksesta riippuen tällä
asetuksella on mahdollisuudet edistää tuota prosessia. Suhtaudun myönteisesti siihen, että
tätä asetusta sovelletaan myös kolmansista maista tuotuihin elintarvikkeisiin tai rehuihin
tullipassituksessa tai vientiin tarkoitettuihin elintarvikkeisiin tai rehuihin.

Jiří Maštálka (GUE/NGL),    kirjallinen. – (CS) On täysin selvää, että teollis- ja
tekijänoikeuksien ala, ja erityisesti teollisoikeudet, ansaitsee erityistä huolta ja huomiota.
EU:n elimet ja toimielimet eivät siinä kuitenkaan aina onnistu. Kattava ja järjestelmällinen
ratkaisu kaatuu usein yksityiskohtiin tai jopa etujärjestöjen etuihin. EU-patenttia – aiemmin
yhteisön patentti – koskeva kysymys on tästä esimerkki. Nyt on ilmaantumassa
mahdollisuus ainakin osittaiseen ratkaisuun joidenkin jäsenvaltioiden yhtenäisen
patenttisuojan luomista koskevan tiiviimmän yhteistyön muodossa. Tšekin tasavalta haluaa
osallistua tähän tiiviimpään yhteistyöhön, ja se haluaa myös ottaa osaan tuleviin
neuvotteluihin konkreettisista ehdotuksista asetukseksi yhtenäisestä patentista ja sen
kielijärjestelystä. Osallistumattomuus tiiviimpään yhteistyöhön tarkoittaisi sitä, että tulevaan
EU-patenttijärjestelmään olisi mahdotonta vaikuttaa. Yksi merkittävä näkökulma on
taloudellinen hyöty tai uusista teknisistä ratkaisuista yrityksille tulevat edut tiiviimpään
yhteistyöhön osallistuvien yhteisten markkinoiden koon vuoksi. Haluaisin myös mainita,
että Tšekin tasavalta pidättää itselleen oikeuden vetäytyä tiiviimmästä yhteistyöstä, jos
tämän yhteistyön suunta olisi vastakkainen Tšekin tasavallan kantoihin nähden, erityisesti
kielijärjestelyn ja patentin oikeudenkäyttöalueen osalta.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    kirjallinen. – (FR) Äänestän tyhjää tästä mietinnöstä.
Se ei johdu siitä, että vastustaisin jäsenvaltioiden täysivaltaista oikeutta tehdä tiiviimpää
yhteistyötä koskevia sopimuksia keskenään, myös patenttien osalta. Meille ei kuitenkaan
ole annettu mitään takuuta ympäristöön ja hygieniaan liittyvistä normeista, joita sovelletaan
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näiden patenttien hyväksyntäprosesseissa, erityisesti muuntogeenisten organismien osalta.
En tue tällaista sopimusta ennen kuin siihen sisällytetään tarvittavat vaatimukset
kansanterveyden suojelemiseksi.

Nuno Melo (PPE),    kirjallinen. – (PT) Tämän mietinnön, jonka tavoitteena on aloittaa
tiiviimpi yhteistyö patenttien rekisteröinnin ja suojan osalta, hyväksyminen saattaa johtaa
siihen, että säädetään kielijärjestelyistä, jotka rajoittuvat vain kolmeen kieleen – englantiin,
saksaan ja ranskaan – kun patentin kääntämistä kunkin jäsenvaltion kansalliselle kielelle
ei enää vaadita. Vaikka EU-patentin luomisen tavoite on myönteinen siinä mielessä, että
sillä autettaisiin elvyttämään ja edistämään innovaatiota EU:ssa, katson kuitenkin, että sitä
ei voida jatkaa ja loukata itse EU:n kansalaisuuden perusperiaatteita, rikkomalla yhteisön
yhteenkuuluvuutta ja pirstomalla sisämarkkinoita eli ottamalla käyttöön uusia syrjinnän,
epätasa-arvon ja epätasapainon tekijöitä.

Portugalin kieli – kolmanneksi tärkein eurooppalainen kieli maailmanlaajuisesti – joutuu
kärsimään käsittämättömästä syrjinnästä, kun tämä "tiiviimpi yhteistyö" otetaan käyttöön.
Siksi äänestin niin kuin äänestin.

Andreas Mölzer (NI),    kirjallinen. – (DE) Kiistaa EU-patenteissa käytettävistä kielistä on
käyty yli 30 vuotta. Näiden 30 vuoden aikana eurooppalaisten yritysten on pitänyt selvitä
korkeista käännöskustannuksista, ja joissakin tapauksissa ne ovat joutuneet epäedulliseen
kilpailuasemaan maailmanmarkkinoilla. Aineettomille oikeuksille, kuten tavaramerkeille
ja patenteille, on vaikeaa määritellä hintaa. Niitä käytetään kuitenkin usein takuuna lainoille,
ja ne otetaan usein myös huomioon luottoluokituksissa.

Sitä vastoin uudessa patenttilaissa, joka on laadittu tiiviimpää yhteistyötä koskevan
menettelyn avulla ja joka on voimassa ainakin osissa EU:ta, edellytetään patenttien
kääntämistä vain saksaksi, englanniksi ja ranskaksi. Se vähentää ehdottomasti mukana
seuraavaa byrokratiaa. Uudella asetuksella vahvistetaan myös saksan kielen asemaa, kielen,
joka on edelleen laajimmin puhuttu alkuperäiskieli EU:ssa vuonna 2006 tehdyn tutkimuksen
mukaan. Periaatteessa ajatus on hyvä, mutta kieliä koskevat säännöt eivät ole selkeitä, ja
siksi äänestin tyhjää.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE),    kirjallinen. – (LT) Yhtenäisen patenttisuojan
luominen yhteisössä (nyt Euroopan unioni) ja tehokkaan patenttisuojan turvaaminen koko
EU:ssa on askel kohti EU:n parempaa kilpailukykyä. Tällä hetkellä Euroopan unionissa
työskentelevät keksijät ovat epäedullisessa asemassa verrattuna kollegoihinsa muissa maissa
ympäri maailmaa: keksintöjen suojeleminen koko EU:ssa on pitkä ja kallis prosessi.
Menettelyyn liittyvien haasteiden takia emme ole valitettavasti pystyneet luomaan yhtenäistä
järjestelmää koko EU:hun. Onnittelen kuitenkin niitä jäsenvaltioita, jotka ovat päättäneet
käynnistää yhteistyömenettelyn patenttisuojan alalla (olen erityisen tyytyväinen siihen,
että Liettua on näiden jäsenvaltioiden joukossa), ja äänestän tämän yhteistyön hyväksymisen
puolesta.

Tiziano Motti (PPE),    kirjallinen. – (IT) Äänestin patenttiasetusten kolmikielisen
järjestelmän käyttöönottoa vastaan. Patenttien kääntäminen ainoastaan englanniksi,
ranskaksi ja saksaksi aiheuttaisi vakavaa haittaa italialaisille yrityksille, joiden pitäisi vastata
erittäin korkeista teknisiä käännöksiä koskevista kustannuksista hakemiensa patenttien
osalta. Parlamenttiryhmäni vaati meitä äänestämään puolesta, mutta minä en katso voivani
hyväksyä lainsäädäntöä, joka on mielestäni haitallinen maani ja sen kansalaisten eduille,
erityisesti kaikille italialaisille pienille ja keskisuurille yrityksille ja kuluttajillemme. On
selvää, että yritysten kasvaneet kustannukset johtaisivat sitten korkeampiin
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tuotantokustannuksiin kuluttajien vahingoksi. Tiiviimmän yhteistyön olisi pysyttävä
mekanismina, jota käytetään poikkeuksellisissa oloissa, eikä sitä pitäisi käyttää sulkemaan
pois jäsenvaltioita, jotka ovat valmiita neuvottelemaan, kuten Italia ja Espanja. Tuen Italian
ehdotusta kirjoittaa patentit keksijän maan kielellä ja tarjota myös englanninkielinen
käännös. Siten voimme pitää kiinni kielellisestä itsenäisyydestämme ja maamme eduista.
Tiiviimpi yhteistyö 10–12 maan välillä tässä asiassa uhkaa todellakin vääristää
oikeudenmukaisen kilpailun edellytyksiä osallistuvien maiden eduksi.

Rolandas Paksas (EFD),    kirjallinen. – (LT) Kannatan tätä ehdotuksesta neuvoston
päätökseksi luvan antamisesta tiiviimpään yhteistyöhön yhtenäisen patenttisuojan
luomiseksi laadittua päätöslauselmaa. Koska nykyisessä tilanteessa on hyvin vaikeaa ja
kallista saada EU-patentti, kannatan ehdotusta yhteistyömenettelyn soveltamisesta ja luvan
antamisesta kaikille kiinnostuneille EU:n jäsenvaltioille yhtenäisen patenttijärjestelmän
luomiseksi.

Meidän on tehtävä kaikkemme ratkaistaksemme kielijärjestelyä koskeva kysymys, joka
vähentäisi EU:ssa toimiville yrityksille EU-patentin hankkimisesta koituvia kustannuksia.
Tehokkaasti toimiva patenttisuoja yksinkertaistaisi lisäksi riitojenratkaisumenettelyjä ja
vähentäisi hallinnollista taakkaa.

Olen tyytyväinen siihen, että monet Euroopan unionin jäsenvaltiot osallistuvat hankkeeseen
yhtenäisen patentin luomiseksi, ja toivon, että jäljellä olevat maat auttavat myös pian
saavuttamaan yhtenäisen patentin luomista koskevan tavoitteen talouden vapauttamisen
edellytysten parantamiseksi Euroopan unionissa. Vain tiiviimmällä yhteistyöllä voidaan
edistää sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa poistamalla esteet tavaroiden vapaalta
liikkumiselta.

Georgios Papanikolaou (PPE),    kirjallinen. – (EL) Äänestin luvan antamista tiiviimpään
yhteistyöhön yhtenäisen patenttisuojan luomiseksi koskevasta päätöksestä laaditun
suosituksen puolesta. EU:n tulevaisuus on vaakalaudalla, ja jäsenvaltiot, kuten Kreikka,
johon kriisi on iskenyt ankarasti, kiinnittävät toivonsa kansallisten talouksiensa elpymiseen
ja tuottavaan innovaatiorakenteeseen. Siksi on taloudellisesti toteuttamiskelpoista ja
yhteiskunnallisesti oikeudenmukaista tarjota oikeudellinen suoja patenteille, jotka kattavat
innovatiivisten ajatusten ja tuotteiden keksimisen ja täytäntöönpanon.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    kirjallinen. – (PT) Kannatan EU:n patenttijärjestelmää,
mutta harkittuani, ja kielellisistä syistä, äänestin tyhjää tästä mietinnöstä. Olisin itse asiassa
äänestänyt puolesta, jos tarkoituksena olisi ollut käyttää vain englantia, koska se toimii
nykyään yleiskielenä. Äänestin tyhjää kolmen perussyyn takia: ensinnäkin siksi, että sellaisen
patenttijärjestelmän, jossa kaikki hakemukset olisi käännettävä 23 viralliselle kielelle, olisi
kallista, hidasta ja se loisi vakavan kilpailuhaitan, toiseksi siksi, että käytännössä englannin
kieltä käytetään nykyään yleisesti yleiskielenä, ja kolmanneksi, koska 90 prosenttia
patenttihakemuksista tehdään joka tapauksessa englanniksi. En voi hyväksyä ranskan ja
saksan ottamista tähän prosessiin mukaan portugalin ja espanjan kaltaisten laajemmin
puhuttujen kielten kustannuksella (aivan kuin EU:ssa olisi kieliä, jotka ovat eri asemassa,
ja sitä ajatusta vastustan). Siksi äänestin tyhjää ja katson, että EU:n patenttijärjestelmässä
on edettävä mutta että paras ratkaisu olisi vain yksi kieli: englanti.

Miguel Portas (GUE/NGL),    kirjallinen. – (PT) Äänestin tyhjää, koska vaikka katson, että
on tärkeää parantaa EU:n patenttijärjestelmää ja erityisesti luoda yhtenäinen patentti ja
eurooppa- ja EU-patenttituomioistuin, joiden avulla olisi mahdollista voittaa ongelmat,
joita pienille ja keskisuurille yrityksille aiheutuu nykyisestä pirstaloitumisesta voimassa
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olevassa järjestelmässä, jolle on ominaista korkeat kustannukset ja liiallinen
monimutkaisuus, ymmärrän myös varaukset, joita jotkin maat ovat esittäneet EU-patentin
käännösjärjestelyjen osalta. En siksi vastusta tiiviimmän yhteistyön käynnistämistä tällä
alalla, vaikka katson, että se ei ole suotuisin eikä järkevin ratkaisu ongelmaan.

Paulo Rangel (PPE),    kirjallinen. – (PT) Koko Euroopan unionin yhtenäisen patenttisuojan
puuttuminen saa eurooppalaiset yritykset selkeästi epäedulliseen kilpailuasemaan verrattuna
niiden yhdysvaltalaisiin ja japanilaisiin kilpailijoihin. Patentin hankkimisen kustannukset
ovat EU:ssa miltei kymmenen kertaa korkeammat kuin patentin hankkimisen kustannukset
Yhdysvalloissa ja Japanissa, mikä johtuu pääasiassa patenttien kääntämistä EU:n eri maiden
kielille koskevista kustannuksista. Portugalin ja EU:n teollisuuden kilpailukyvyn lisäämiseksi
näissä puitteissa katson, että on olennaista edetä nopeasti kohti sellaisen yhtenäisen
patenttisuojajärjestelmän luomista, joka ei ole niin rasittava ja monimutkainen ja joka voi
toimia kannustimena innovaatiolle ja Portugalin ja EU:n tieteelliselle ja tekniselle
kehitykselle. Siksi äänestin tämän päätöslauselman puolesta. En voi kuitenkaan olla
ilmaisematta pahoitteluani kielijärjestelyä koskevista valinnoista. Katson itse asiassa, että
nykyistä kolmen kielen ratkaisua, jossa käytetään englantia, saksaa ja ranskaa, vastaan on
painavia perusteluja. Katson siksi, että olisi ollut kaikin tavoin suotuisampaa valita vain
englantia käyttävä järjestely.

Evelyn Regner (S&D),    kirjallinen. – (DE) Olen tänään äänestänyt yhtenäistä patenttisuojaa
koskevan tiiviimmän yhteistyön käyttöönoton puolesta, koska katson, että umpikuja,
johon neuvostossa päädyttiin kielijärjestelyjen takia, on perusteeton. Minun mielestäni
tarvitaan tietenkin ehdottomasti keskustelua. Minulle puolesta äänestäminen ei tarkoita,
että olen täysin samaa mieltä komission alkuperäisten ehdotusten sisällöstä. Annamme
tälle kysymykselle ensisijaisen aseman oikeudellisten asioiden valiokunnassa, ja esitän
ehdottomasti tarkistuksia, joissa on monia parannuksia. Haluaisin jälleen kerran selittää,
että ne, jotka katsovat, että tämän päivän äänestys johtaa siihen, että parlamentti menettää
oikeuksiaan, ovat erehtyneet. Lainsäädäntömenettely on vasta aivan alussa. Äänestämällä
tänään parlamentti antoi vain luvan jäsenvaltioiden ryhmälle aloittaa tiiviimpää yhteistyötä
koskeva menettely, joka mahdollistettiin vasta Lissabonin sopimuksella. Menettelyn
loppuosa sisältää a) parlamentin kuulemisen kielijärjestelyistä (neuvoston on tehtävä tässä
asiassa päätös), b) parlamentin osallistumisen patenttiasetuksen sisällöstä päättämiseen
osana tavallista lainsäätämisjärjestystä ja c) parlamentin hyväksynnän antamisen patentin
oikeudenkäyttöalueelle. Missään näissä mahdollisuuksissa ei ole muutosta parlamentin
prosessiin osallistumisen osalta. Edes ne Euroopan parlamentin jäsenet niistä jäsenvaltioista,
jotka eivät osallistu tiiviimpään yhteistyöhön, eivät menetä oikeuttaan äänestää
loppumenettelyssä, koska he ovat Euroopan parlamentin jäseniä eivätkä kansallisia edustajia.

Frédérique Ries (ALDE),    kirjallinen. – (FR) Belgian Euroopan unionin puheenjohtajakausi
on ollut täydellinen menestys. Yksi monista sen aikaansaamista asioista on sopimus
EU-patentista, asetus, joka on välttämätön innovaation ja kilpailukyvyn edistämiseksi
EU:ssa. Liberaalit eurooppalaiset ovat toivoneet tällaista oikeussuojan yhtenäistämistä
miltei 15 vuoden ajan. Sillä lopetetaan varojen tuhlaaminen, arviolta miltei 400 000 euroa
vuodessa, mikä johtuu kansallisten patenttien ja EU-patenttien rinnakkaiselosta. Lisäksi
se, että 12 jäsenvaltiota (Alankomaat, Liettua, Luxemburg, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa,
Slovenia, Suomi, Tanska, Viro ja Yhdistynyt kuningaskunta) käyttää tiiviimpää yhteistyötä
koskevaa menettelyä, on vielä parempi, jos se on ainoa tapa ratkaista umpikuja tässä asiassa.
Lissabonin sopimusta on sovellettu oikeudenmukaisesti antamaan lupa vähintään yhdeksän
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jäsenvaltion "eurooppalaiselle etujoukolle" tehdä yhteistyötä, kun lainsäädäntöaloite on
estetty.

Kaikkien näiden syiden takia Euroopan parlamentin tämän päivän äänestys Klaus-Heiner
Lehnen mietinnöstä keskipäivällä on olennaisen tärkeä. Sillä lähetetään myönteinen viesti
sekä eurooppalaisille yrityksille, joiden on kehityttävä vakaissa oikeudellisissa puitteissa,
luomalla niille tasapuoliset toimintaedellytykset kansainvälisessä kilpailussa, ja keksijöille,
joiden luovaa toimintaa Euroopan unionin on suojeltava paremmin.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    kirjallinen. – (EN) Ryhmämme ei voi tukea luvan
antamista ja menettelyn käynnistämistä, koska, tuomioistuimen julkisasiamiehen sanoin:
"Tällaisenaan yhtenäisen patenttioikeudenkäyntijärjestelmän luomista koskeva ehdotettu
sopimus ei ole yhdenmukainen perussopimusten kanssa". Ryhmämme on pyytänyt
lykkäämään äänestystä, koska tuomioistuimen on määrä antaa päätöksensä edellä
mainitusta julkisasiamiehen lausunnosta jo 8. maaliskuuta, ja parlamentin pitäisi olla täysin
tietoinen "tiiviimmän yhteistyön" oikeudellisista seurauksista ennen kyseisen
poikkeuksellisen hankkeen käynnistämistä.

Toiset poliittiset ryhmät eivät ole tukeneet pyyntöämme lykkäyksestä. Hyväksyntä ei koske
tiiviimmän yhteistyön täytäntöönpanoa koskevia konkreettisia toimenpiteitä. Kyseiset
ehdotukset toimitetaan myöhemmin, jos tiiviimmälle yhteistyölle annetaan lupa (eli
neuvoston asetukset yhtenäisestä patenttisuojasta ja yhtenäisen patentin
käännösjärjestelyistä).

Licia Ronzulli (PPE),    kirjallinen. – (IT) Minä äänestin tätä päätöslauselmaa vastaan, koska
katson, että vuonna 2000 alkaneen pitkän lainsäädäntömenettelyn jälkeen nyt on
mahdotonta hyväksyä, että EU-patenttien kielellisistä näkökohdista ei ole ehdotettu yhteistä
ratkaisua. Monien vuosien ajan Italia ja Espanja ovat painostaneet lujasti, jotta englanti
tunnustettaisiin ainoaksi viralliseksi kieleksi tekniikan ja tieteen alalla. Tällä yhden kielen
ratkaisulla leikattaisiin kustannuksia, rohkaistaisiin ennen kaikkea pieniä ja keskisuuria
yrityksiä käyttämään EU-patenttia, koska niiden taloudelliset ulottuvuudet tarkoittavat,
ettei niillä usein ole varaa korkeisiin käännöskustannuksiin.

Tällaisen arkaluontoisen asian edellyttämän yksimielisyyden ohittamiseksi on turvauduttu
tiiviimmän yhteistyön käyttöön (Lissabonin sopimuksen mukaisesti), jolloin päätöksiä
voisi tehdä vain kolmannes jäsenvaltioista. Muutaman kuukauden ajan Italian ja Espanjan
hallitukset ovat huomauttaneet epätavallisista piirteistä tässä menettelyssä, jonka nojalla,
jos se hyväksytään Euroopan parlamentissa ja neuvostossa määräenemmistöllä, EU-patenttia
alettaisiin soveltaa tiiviimpään yhteistyöhön osallistuvien valtioiden lisäksi myös muihin
jäsenvaltioihin kuuluvissa yrityksissä.

Oreste Rossi (EFD),    kirjallinen. – (IT) Italia ja EU joutuisivat kärsimään tästä päätöksestä
käyttää tiiviimpää yhteistyötä yhtenäisen patenttisuojan luomiseen. Tiiviimpää yhteistyötä
koskevan menettelyn täytäntöönpano tämän asian osalta on täysin väärin, koska sillä
mitätöidään kaikissa jäsenvaltioissa voimassa olevan EU-patentin luomiseksi toteutetut
ponnistelut.

Vastustamme myös päätöstä yrittää pakottaa tämä äänestys läpi parlamentissa ottamatta
huomioon tuomioistuimen yhtenäisen patenttioikeudenkäyntijärjestelmän
yhdenmukaisuutta perussopimuksen kanssa koskevan päätöksen seurauksia. Italia on
yhdessä Espanjan kanssa aivan oikein vastustanut vain kolmen kielen (englanti, ranska ja
saksa) käyttöä EU-patenttien hakemiseen sen sijaan, että kunnioitettaisiin kielten
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yhdenvertaista asemaa perussopimuksen mukaisesti. On selvää, että kyse ei ole vain
syrjinnästä, vaan sillä myös todella vahingoitetaan taloudellisesti yrityksiä maissa, joiden
kieli on jokin muu.

Olga Sehnalová (S&D),    kirjallinen. – (CS) Uskon lujasti, että tiiviimpi yhteistyö
patenttisuojan alalla auttaa poistamaan pirstaloitumisen tältä alalta, turvaamaan paremmat
puite-edellytykset innovatiivisille yrityksille koko unionissa, saamaan aikaan EU:n
suuremman kilpailukyvyn maailmanlaajuisesti sekä paremmin toimivat EU:n sisämarkkinat.
Patenttisuojamenettelyyn liittyvää odotettua kustannusten vähenemistä ei myöskään voi
jättää huomiotta. Siksi olen äänestänyt mietinnön puolesta.

Csanád Szegedi (NI),    kirjallinen.  –  (HU) Äänestin suosituksen puolesta, koska minusta
on häpeällistä, ettemme ole vieläkään pystyneet muodostamaan asiasta yhteistä kantaa.
Meidän on ymmärrettävä, että EU on jäänyt jälkeen maailmanlaajuisessa
innovaatiokilpailussa. Ilman kattavaa patenttisuojaa ei voi olla innovaatiota, mutta
yliopistot, pienemmät tutkimuslaitokset ja keksijät eivät pysty vastaamaan kyseisen
patentoinnin kustannuksista. Hankkimalla patentin vain omassa maassaan he itse asiassa
antavat keksintönsä maailmanmarkkinoille ilmaiseksi. EU:n patentointi on olennaisen
tärkeää. On erittäin tärkeää voida hankkia EU-patentti yhdellä hakemuksella. On elintärkeää,
että se tehdään kaikissa EU:n jäsenvaltioissa, myös kotimaassani, Unkarissa.

Marc Tarabella (S&D),    kirjallinen. – (FR) Euroopan komissio ehdotti yli 20 vuotta sitten
yhden eurooppalaisen patentin luomista mahdollisimman pian ja korosti, että kyseinen
patentti on saatava aikaan nopeasti. Tällä hetkellä patentit Euroopassa on hyväksyttävä
maittain, ja ne on käännettävä joka kerran asiaankuuluvalle kansalliselle kielelle.

Patentin hyväksymiseksi vain puolessa EU:n jäsenvaltioista on maksettava jopa
20 000 euroa, joista 14 000 euroa käännöksiä varten. Yhdysvalloissa riittää noin
1 850 euroa. EU-patentin puute haittaa kilpailukykyämme sekä eurooppalaista innovaatiota,
tutkimusta ja kehitystä. Siksi tiiviimpi yhteistyö on täysin perusteltua tässä asiassa, jonka
merkitys EU:n tulevaisuudelle on perustavanlaatuinen.

Nuno Teixeira (PPE),    kirjallinen. – (PT) EU:n yhtenäisen patentin luominen Euroopan
unionissa tuo etuja kaikille mukana oleville käyttäjille ja erityisesti pienille ja keskisuurille
yrityksille, sillä se edistää niiden kilpailukykyä kustannuksia vähentämällä. Tämä kysymys,
jota on jo käsitelty kaksi vuosikymmentä, edellyttää yksimielistä sopimusta neuvostossa
teollis- ja tekijänoikeuksiin Euroopan unionissa sovellettavien kielijärjestelyjen
määrittämiseksi. Sen osalta ja koska yhtenäisen patenttisuojan luomista ei ole sisällytetty
luetteloon aloista, jotka kuuluvat Euroopan unionin yksinomaiseen toimivaltaan, tämä
suositus liittyy tiiviimpää yhteistyötä koskevaan mahdollisuuteen tällä alalla. Vaikka
käsittelemme tässä menettelyn vaiheessa vasta parlamentin hyväksyntää tämän alan
päätöksenteolle, ja se saa ääneni, parlamenttia kehotetaan pian myös antamaan tuomionsa
kiistanalaisista kielijärjestelyistä ja kahdesta asetuksesta, jotka laaditaan
EU-patenttijärjestelmän sääntöjen osalta.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D),    kirjallinen. – (RO) Äänestin tiiviimpää yhteistyötä yhtenäisen
patenttisuojan luomiseksi koskevan luvan antamisen puolesta, koska mielestäni on
välttämätöntä hyväksyä toimenpiteitä yhtenäisen EU-patentin luomiseksi.

Vuonna 2011 Thomson Reutersin laatiman raportin "Patented in China" mukaan Kiina
on päihittämässä Japanin ja Yhdysvallat patenttien määrän osalta. Kiinan aikomus
vuonna 2006 käynnistetyssä ohjelmassa oli todellakin kehittyä innovaatioon keskittyneeksi
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maaksi, ja se onnistui lisäämään patenttien määrää 14,1 prosenttia Yhdysvaltoihin,
33,55 prosenttia EU:hun ja 15,9 prosenttia Japaniin verrattuna.

EU:ssa nykyinen patenttijärjestelmä on pirstaloitunut ja kohtuuton käännösvaatimusten
takia. Kustannukset EU-patentin voimaansaattamisesta 13 maassa ovat jopa 20 000 euroa,
joista suunnilleen 14 000 euroa menee pelkästään käännöskustannuksiin. Siten EU:n
patentti on kymmenen kertaa kalliimpi kuin patentti Yhdysvalloissa. Mielestäni luvan
antaminen tiiviimmälle yhteistyölle yhtenäisten patenttien luomisen alalla voi auttaa
kehittämään yhtenäisen patentin, joka on houkutteleva EU-patenttijärjestelmän käyttäjille,
joka tarjoaa teollis- ja tekijänoikeuksien suojan koko EU:ssa ja jolla poistetaan kustannukset
ja monimutkaisuudet tutkimuksen, kehityksen ja innovatiivisten pk-yritysten
kannustamiseksi.

Mietintö: Ivo Belet (A7-0001/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    kirjallinen. – (PT) Koska Euroopan parlamentin, neuvoston ja
komission oikeudellisista yksiköistä koostuva neuvoa-antava ryhmä totesi lausunnossaan,
että ehdotukseen ei sisälly muita asiasisältöön vaikuttavia muutoksia kuin ne, jotka on
mainittu, ja aiempien säädösten muuttumattomien säännösten kodifioinnista kyseisillä
muutoksilla, että ehdotus on säännönmukainen kodifiointi nykyisistä teksteistä eikä sillä
muuteta kyseisten säädösten asiasisältöä, tuen tätä mietintöä. Olen samaa mieltä EU:n
kansalaisten terveyden korkeatasoisen suojelun varmistamisesta radioaktiivisen saastumisen
tapahtuessa ja tämän direktiivin antamisen demokraattisesta oikeutuksesta, koska
oikeusperusta on mukautettava uuteen Lissabonin sopimukseen.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    kirjallinen. – (LT) Äänestin tämän elintarvikkeiden ja
rehujen radioaktiivisen saastumisen sallituista enimmäistasoista ydinonnettomuuden tai
muun säteilytilan jälkeen laaditun merkittävän päätöslauselman puolesta. Me kaikki
muistamme Tšernobylin murhenäytelmän 26. huhtikuuta 1986, kun huomattava määrä
radioaktiivisia aineita levisi ilmakehään saastuttaen useimmissa Euroopan valtioissa
elintarvikkeet (viljan, vihannekset, marjat ja sienet) ja rehut terveyden suojelun kannalta
merkittävässä määrin. Radioaktiivinen laskeuma saastutti myös maaperän, mikä lisäsi
laskeuma-alueelta metsästä kerättävän ravinnon ja maataloustuotteiden radioaktiivisuutta.
Ihmisten terveyden suojelun korkea taso on yksi Euroopan unionin tavoitteista.

Siksi me vaadimme perustamaan kiireellisesti järjestelmän, joka antaa Euroopan unionille
mahdollisuuden vahvistaa sellaisen ydinonnettomuuden tai muun säteilytilan jälkeen, joka
saattaa aiheuttaa tai on aiheuttanut elintarvikkeiden tai rehujen huomattavan radioaktiivisen
saastumisen, sallitut radioaktiivisen saastumisen enimmäistasot väestön terveyden
korkeatasoisen suojelun varmistamiseksi. Kaikilla EU:n kansalaisilla on oltava
mahdollisimman suuri suoja ydinonnettomuuden tai muun säteilyonnettomuuden
tapauksessa, ja Euroopan komission on oltava valmis toimimaan nopeasti. Ennalta
vahvistettuja saastumisen sallittuja enimmäistasoja on sovellettava elintarvikkeisiin ja
rehuihin.

Elena Oana Antonescu (PPE),    kirjallinen. – (RO) Tässä mietinnössä asetetaan
elintarvikkeiden ja rehujen radioaktiivisen saastumisen sallitut enimmäistasot
ydinonnettomuuden tai muun säteilytilan jälkeen. Olen samaa mieltä siitä, että Euroopan
parlamentilla on oltava olennainen asema tilanteissa, jotka vaikuttavat suoraan yleiseen
kansanterveyteen. Katson myös, että ydinonnettomuuden tai säteilytilan jälkeen Euroopan
komissiolla on oltava valvontatehtävä ja sen on julistettava hätätila ja hyväksyttävä luettelot
peruselintarvikkeista ja -rehuista. Jäsenvaltioiden on ylläpidettävä virallista
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valvontajärjestelmään näitä tuotteita varten ja tiedotettava suurelle yleisölle kaikista riskeistä.
Äänestin tämän mietinnön puolesta, koska sillä taataan EU:n kansalaisten elintarvikkeiden
turvallisuus ydinonnettomuuden tai muiden säteilytilojen tapauksessa.

Zigmantas Balčytis (S&D),    kirjallinen. – (LT) Ihmisten terveyden korkeatasoinen suojelu
on yksi tavoitteista, joka Euroopan unionin on saavutettava politiikkaansa määrittäessään.
Radioaktiivisen saastumisen tasoja radioaktiivisen säteilytilan jälkeen koskevat EU:n
asetukset ovat pysyneet muuttumattomina vuodesta 1990 lähtien, joten näiden säännösten
tarkistaminen ja ajanmukaistaminen on välttämätöntä. Meidän on perustettava kattava
järjestelmä, joka antaa Euroopan unionille mahdollisuuden vahvistaa sellaisen
ydinonnettomuuden tai muun säteilytilan jälkeen, joka saattaa aiheuttaa todennäköisesti
elintarvikkeiden tai rehujen huomattavan radioaktiivisen saastumisen, sallitut radioaktiivisen
saastumisen enimmäistasot väestön terveyden korkeatasoisen suojelun varmistamiseksi.
Olen samaa mieltä siitä, että radioaktiivisen saastumisen sallitut tasot on tarkistettava
säännöllisesti, jotta voidaan ottaa huomioon viimeisin kansainvälinen tieteellinen edistys
ja tieteelliset suositukset ja välttää poikkeamia sääntelykäytännöistä.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    kirjallinen. – (LT) Äänestin tämän mietinnön puolesta, sillä
siinä määritellään menettely sellaisten elintarvikkeiden ja rehujen radioaktiivisen
saastumisen sallittujen enimmäistasojen vahvistamiseksi, joita voidaan saattaa markkinoille
sellaisen ydinonnettomuuden tai muun säteilytilan jälkeen, josta saattaa aiheutua tai joka
on aiheuttanut elintarvikkeiden ja rehujen merkittävän saastumisen. Liitteissä I ja III
puolestaan käsitellään elintarvikkeiden ja rehujen saastumisen sallittuja enimmäistasoja.
Vaikka tätä ehdotusta käsitellään uudelleenlaadintatekniikalla, katson, että meidän on
täydennettävä ehdotusta merkittävällä tavalla yli sen, mitä harmaalla on merkitty, jotta
oikeusvarmuus ja tekstin sisäinen johdonmukaisuus voidaan varmistaa. On välttämätöntä
yksinkertaistaa menettelyä säteilyhätätilan tapauksissa siten, että komissiolle annetaan
selkeä valvontatehtävä ja sen toimia (hyväksyminen, tarkistaminen) täsmennetään. Lisäksi
meidän on pyrittävä valvomaan kansalaisten etua parantamalla onnettomuuden
jälkitilanteen hallintaa. Meidän on varmistettava koko ehdotuksen oikeusvarmuus
saattamalla ehdotuksessa kodifioitavat vanhentuneet menettelyt – Euratom-sopimuksen
piiriin kuuluvat vastaavat hyväksytyt komitologiamenettelyt – vastaamaan Lissabonin
sopimuksen määräyksiä.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL),    kirjallinen. – (EL) Koska tällä mietinnöllä muutettavat
säteilystä annetut kolme asetusta annettiin Tšernobylin jälkeen noin 20 vuotta sitten,
katson, että Ivo Beletin mietintö, sellaisena kuin se on äänestyksen jälkeen, on ensimmäinen
yritys parantaa lähestymistapaa elintarvikkeiden ja maaperän radioaktiivista saastumista
koskevaan ongelmaan ja ajanmukaistaa sitä. Vaikka kannatan oikeusperustan muutosta
ja Euroopan parlamentin aseman vahvistamista lainsäädännön laajemman avoimuuden
ja kansalaisten laajemman suojelun aikaansaamiseksi, katson, että mietintö on riittämätön
ja monia askelia jäljessä siitä, mikä olisi perusteltu lähestymistapa ongelmaan. Sillä
tarkistetaan sitä, mistä on jo sovittu, ja säännellään vain ongelman seurauksia eikä niinkään
alkuperää. Siinä on lisäksi jätetty radioaktiivisen saastumisen enimmäisrajat erittäin
korkeiksi, ja siksi se on kaukana tavoitteesta suojella kansanterveyttä. Äänestin lopullisessa
äänestyksessä tyhjää edellä mainituista syistä.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    kirjallinen. – (RO) Minä katson, että EU:n jäsenvaltiot
ovat vastuussa tässä asetuksessa säädettyjen radioaktiiviselta saastumiselta suojaamista
koskevien tasojen noudattamisen valvonnasta erityisesti seuraamalla sekä elintarvikkeiden
että rehujen turvallisuusnormeja että valvomalla ympäristömittareita. Tuen ajatusta sellaisen
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järjestelmän perustamisesta, joka antaa EU:lle mahdollisuuden vahvistaa sallitut
radioaktiivisen saastumisen enimmäistasot väestön terveyden korkeatasoisen suojelun
varmistamiseksi ydinonnettomuuden tai muun säteilytilan jälkeen.

Edite Estrela (S&D),    kirjallinen. – (PT) Äänestin tämän elintarvikkeiden radioaktiiviseen
saastumiseen liittyvän mietinnön puolesta. Sen tavoitteena on vahvistaa elintarvikkeiden
ja rehujen sallitut radioaktiivisen saastumisen enimmäistasot ydinonnettomuuden tai
muun säteilytilan jälkeen. Asetuksen päätavoitteena on siten kansanterveyden suojelu ja
siksi oikeusperustan on oltava Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen
168 artikla.

Diogo Feio (PPE),    kirjallinen. – (PT) Tämän ehdotuksen tavoitteena on taata EU:n
kansalaisten terveyden korkeatasoinen suojelu radioaktiivisen saastumisen tapauksessa ja
myös antaa demokraattinen oikeutus tämän asetuksen antamiselle. Ei ole epäilystäkään,
että sen oikeusperusta on mukautettava uuteen Lissabonin sopimukseen, jotta parlamentille
voidaan antaa asema päätöksentekoprosessissa, joka koskee mahdollisesti kansanterveyteen
vaikuttavaa asetusta. Ehdotuksen pääasiallisena sisältönä on se, että sillä kodifioidaan
muuttamattomat säännökset kolmesta vuosien 1987 ja 1990 välisenä aikana annetusta
asetuksesta, jotka koskevat radioaktiivisen saastumisen sallittuja enimmäistasoja
radioaktiivisen säteilytilan jälkeen.

José Manuel Fernandes (PPE),    kirjallinen. – (PT) Kaikilla ihmisillä on oikeus terveelliseen
ruokavalioon. Se on kiistämätön oikeus ja ehdoton edellytys saavuttaaksemme
elämänlaadun, johon pyrimme, ja siitä säädetään Lissabonin sopimuksessa.

Tšernobylin onnettomuuden (1986) jälkeen ympäristön radioaktiivista saastumista
koskevasta kysymyksestä tuli merkittävä, ja se oikeutti antamaan vuosien 1987 ja 1990
välisenä aikana kolme asetusta, jotka koskevat radioaktiivisen saastumisen sallittuja
enimmäistasoja radioaktiivisen säteilytilan jälkeen, koska nähtiin, että nämä vaikutukset
ovat pitkäkestoisia ja, hyvin usein, ne voivat olla välillisiä (metsien saastuminen).

Vaikka ehdotuksen pääasiallisena sisältönä on se, että sillä kodifioidaan edellä mainittujen
asetusten muuttamattomat säännökset, äänestän tämän ehdotuksesta neuvoston asetukseksi
(Euratom) laaditun mietinnön puolesta, koska EU:n kansalaisten terveyden korkeatasoisen
suojan taattu säilyttäminen on vaarassa.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    kirjallinen. – (PT) Ehdotuksen pääasiallisena sisältönä on
se, että sillä kodifioidaan muuttamattomat säännökset kolmesta vuosien 1987 ja 1990
välisenä aikana annetusta asetuksesta, jotka koskevat radioaktiivisen saastumisen sallittuja
enimmäistasoja radioaktiivisen säteilytilan jälkeen. Se, että ehdotukseen kuitenkin lisätään
uusi johdanto-osan kappale, jossa esitetään perustelut olemassa olevalle artiklalle, jossa
säädetään täytäntöönpanovaltuuksien varaamisesta neuvostolle, muodostaa kuitenkin
merkittävän muutoksen, joka antaa perusteet uudelleenlaatimismenettelyn käytölle.

Asetus sisältää kaksitasoisen intervention ydinonnettomuuden tai muun säteilytilan
tapauksissa komission ehdotuksen mukaisesti:

– komissio hyväksyy välittömästi tiettyä tapausta ja rajattua aluetta koskevan ja
voimassaoloajaltaan rajoitetun asetuksen, joka koskee ehdotuksen liitteessä I ja III
tarkoitettuja radioaktiivisen saastumisen sallittuja enimmäistasoja;

– kuukauden kuluessa siitä, kun komissio on antanut mainitun ehdotuksen, neuvosto
hyväksyy tai vahvistaa mainitun voimassaoloajaltaan rajoitetun asetuksen.
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Kuten itse erityisvaliokunnassa käydystä keskustelusta ja sen esittämistä vaihtoehtoisista
ehdotuksista käy ilmi, komission ja neuvoston välillä on tässä meneillään valtataistelu.
Ensisijaisen tavoitteen pitäisi kuitenkin olla kansalaisten etujen valvominen parantamalla
onnettomuuden jälkitilanteen hallintaa asiaankuuluvien jäsenvaltioiden valtuuksia
kunnioittaen. Siksi äänestimme tyhjää lopullisessa äänestyksessä.

Vicky Ford (ECR),    kirjallinen. – (EN) ECR-ryhmän Euroopan parlamentin jäsenet tukivat
tätä mietintöä, koska katsomme, että tämän lainsäädännön oikeusperustaa olisi muutettava
Euratomin perustamissopimuksen 31 artiklasta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn
sopimuksen 168 artiklaan. Alkuperäisen asetuksen nojalla Euratomin
perustamissopimuksen 31 artikla (jossa keskityttiin ihmisryhmään, joka on saattanut
altistua radioaktiiviselle saastumiselle) katsottiin asianmukaisimmaksi oikeusperustaksi,
koska Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 168 artiklaa (joka liittyy
kansanterveyteen) ei ollut olemassa. Jos Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen
168 artikla olisi tämän asetuksen oikeusperusta, se tarkoittaisi siirtymistä kuulemisesta
tavalliseen lainsäätämisjärjestykseen, ja ehdotukseen sovellettaisiin siten täysimääräistä
Euroopan parlamentin valvontaa ja, mikä tärkeintä, täysimääräistä vaikutusten arviointia,
mukaan luettuna elintarvikkeiden tuottajien ja kuluttajien kuuleminen. Vaikka parlamentin
hyväksymässä mietinnössä saattaa olla tiettyjä kohtia, joita ECR-ryhmän Euroopan
parlamentin jäsenet eivät tue, katsomme vakaasti, että tämän asetuksen oikeusperustaa
olisi muutettava niin, että Euroopan parlamentti on täysimääräisesti mukana
lainsäädäntöprosessissa ja lisäksi että siihen pitäisi liittää perusteellinen vaikutusten arviointi.
Siksi ECR-ryhmä äänesti tämän mietinnön puolesta.

Adam Gierek (S&D),    kirjallinen. – (PL) Tänään laatimillamme asetuksilla on valtava
taloudellinen merkitys Euroopan unionille ja sen yhtenäismarkkinoille. Tšernobylin
katastrofi osoitti meille, että säteilyyn liittyvän vaaran lineaarinen ekstrapolaatio johtaa
tarpeettomiin taloudellisiin menetyksiin. Monen maan kokoiset alueet evakuoitiin
Valko-Venäjällä ja Ukrainassa. Valkovenäläiset ovat nyt palaamassa näille alueille, joissa
radioaktiivisuus on sama kuin Varsovan keskustassa, niin uskomattomalta kuin se
kuulostaakin. Jotkin näistä Tšernobylin uhreista, noin kahdeksan miljoonaa ukrainalaista,
jotka saavat korvauksia, jotka joka tapauksessa ovat liian matalia elämiseen, eivät harkitse
palaamista, koska pelkäävät tämän laihan korvauksen menettämistä. Euroopan unionin
pitäisi vetää johtopäätökset tästä kokemuksesta, joka on elintärkeä.

Ihmisten uudelleenasuttaminen entisessä Neuvostoliitossa oli helppoa, ja se tehtiin
tehokkaasti katastrofin jälkeen. On vaikeaa kuvitella, miten se tehtäisiin Euroopan tiheästi
asutuilla alueilla. Kenelle annettaisiin vastuu kyseisestä tehtävästä? Taloudellisia korvauksia
olisi myönnettävä erityisesti viljelijöille, jotka saattavat menettää satonsa lisäksi
mahdollisuuden viljellä muita viljoja moniin vuosiin. Sama koskee metsiä, vaikkakin
vähemmässä määrin. Tiedetään hyvin, että saastuttajan pitäisi maksaa, mutta miten
päätetään, kuka on vastuussa ja kenen pitäisi maksaa, jos meihin iskee ydinlaskeuma
kolmannesta maasta? Kuka käsittelee sitä? EU, tietysti. Siksi äänestin tämän mietinnön
hyväksymisen puolesta.

Catherine Grèze (Verts/ALE),    kirjallinen. – (FR) Minun on sanottava Ivo Beletin
mietinnöstä, jossa erityisesti pyydetään parlamenttia tulemaan toiseksi lainsäätäjäksi
terveyden suojelussa elintarvikkeiden radioaktiivisen saastumisen osalta, että en voisi
äänestää sellaisen mietinnön puolesta, jossa ei lujasti torjuta komission tällä hetkellä
ehdottamia annoksia. Komission ehdottamat suurimmat saastumistasot, jotka ovat olleet
voimassa vuodesta 1987 alkaen, ovat aivan liian korkeita. Tutkimukset osoittavat, että
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lapset kärsivät sydän- ja verisuoni- ja sisäeritysongelmista jopa pienten annosten takia.
Ehdotetut enimmäisannokset aiheuttaisivat syöpätapausten määrän kasvua, jota ei voida
hyväksyä. Lisäksi, koska sallitut tasot ylittävän saastumisen tapauksessa viljelijöille
maksettavia korvauksia koskevaa mekanismia ei ole, komission on ehdottomasti
ehdotettava korvausmekanismia saastuttaja maksaa -periaatteen mukaisesti.

Ian Hudghton (Verts/ALE),    kirjallinen. – (EN) Parlamentti äänesti tänään muutoksesta
elintarvikkeiden radioaktiivista saastumista koskevan lainsäädännön oikeusperustaan.
Tämä on erittäin merkittävä asia, ja on vain oikein, että tällä parlamentilla on
yhteispäätösvaltuudet.

Juozas Imbrasas (EFD),    kirjallinen. – (LT) Äänestin tämän elintarvikkeiden ja rehujen
radioaktiivisen saastumisen sallituista enimmäistasoista ydinonnettomuuden tai muun
säteilytilan jälkeen laaditun merkittävän asiakirjan puolesta. Se on elintärkeä, koska siinä
määritetään elintarvikkeisiin ja rehuihin sovellettavat suurimmat sallitut tasot
kansanterveyden korkeatasoisen suojelun turvaamiseksi ja Tšernobylin katastrofin
toistumisen välttämiseksi. Silloin elintarvikkeet (vilja, vihannekset, marjat, sienet ynnä
muut) ja rehut sekä maaperä saastuivat radioaktiivisesta laskeumasta, joka lisäsi metsän ja
maatalouselintarvikkeiden radioaktiivisuutta kyseisillä alueilla. Meidän on luotava
mekanismi, jolla turvallisuus voidaan turvata riittävästi ja tehokkaasti ydinonnettomuuden
tai säteilyonnettomuuden tapauksessa. Ihmisten terveyden suojelun korkea taso on yksi
Euroopan unionin päätavoitteista.

Jarosław Kalinowski (PPE),    kirjallinen. – (PL) Radioaktiivinen saastuminen on vaarallista
ihmisten terveydelle, ja meidän tehtävämme Euroopan parlamentin jäseninä on tehdä
kaikki voitavamme varmistaaksemme, että kuluttajille toimitetut elintarvikkeet ovat
turvallisia ja terveellisiä. Meidän pitäisi siksi ryhtyä tarpeellisiin valmisteluihin voidaksemme
vastata riittävän nopeasti ja tehokkaasti vaaratilanteessa ja samalla päivittää jatkuvasti
asetuksia ja mukauttaa niitä nykyiseen tekniikan tilaan ja sen edistymiseen. Menettelyjä
on yksinkertaistettava ja toimivaltaa siirrettävä jäsenvaltioissa, jotka voivat käsitellä kyseisiä
tilanteita tehokkaasti. Tässä tapauksessa näyttäisi olevan ensisijaisen tärkeää asettaa rajat
radioaktiivisten aineiden pitoisuuksille yhteiskunnan ja luonnonympäristön turvallisuuden
takia.

Elisabeth Köstinger (PPE),    kirjallinen. – (DE) Ydinonnettomuuden ja minkä tahansa
säteilyonnettomuuden tapahtuessa on olennaista ryhtyä asianmukaisiin toimiin.
Ennaltaehkäisevät toimenpiteet ja kohteeksi joutuneiden auttaminen on tärkeää.
Korvausmaksut viljelijöille ovat olennaisia, jotta voidaan auttaa maataloustuotteiden
tuottajia, jotka ovat kärsineet vahinkoa ilman omaa syytään. Yhden jäsenvaltion viljelijöille,
joihin vaikuttaa toisessa jäsenvaltiossa tapahtuneesta tällaisesta onnettomuudesta peräisin
oleva saastuminen, on myös maksettava korvausta. Ydinonnettomuuden vaikutukset eivät
saa vaarantaa viljelijöiden elantoa. Tuen Ivo Beletin mietintöä, koska meidän on taattava
viljelijöiden suojelu ulkopuolisten kolmansien osapuolien aiheuttamilta vahingoilta.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    kirjallinen. – (FR) Tämä mietintö ja
ympäristökatastrofit, joita siinä väitetään hallittavan, ovat meille muistutus siitä, miten
kiireellistä ydinvoimasta luopuminen on. Tässä mietinnössä ei kuitenkaan ole kyse
ydinvoimasta luopumisesta. Se on yksi asioista, joita tästä mietinnöstä puuttuu. Olisi
kannattanut hyväksyä tarkistus. Mietinnössä pyritään lisäksi antamaan komissiolle kaikki
tarvittavat valtuudet ottaa käyttöön ydinkatastrofissa tarvittavat turvallisuustoimet. Siten
jäsenvaltioiden johtajien valmiuksista toimia tässä asiassa tehdään pelkästään valinnaisia,
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vaikka juuri heidät kansa on valinnut. On käsittämätöntä, että valta pitäisi siirtää tällä
tavalla vastuuttomalle komissiolle, erityisesti, kun kyse on kansanterveydestä. Äänestän
mietintöä vastaan.

Nuno Melo (PPE),    kirjallinen. – (PT) Ehdotetussa asetuksessa määritellään menettely
sellaisten elintarvikkeiden ja rehujen radioaktiivisen saastumisen sallittujen enimmäistasojen
vahvistamiseksi, joita voidaan saattaa markkinoille sellaisen ydinonnettomuuden tai muun
säteilytilan jälkeen, josta saattaa aiheutua tai joka on aiheuttanut elintarvikkeiden ja rehujen
merkittävän saastumisen. Minun mielestäni meidän on pysyttävä valppaina ja valmiina
kaikkien Euroopassa mahdollisesti tapahtuvien hätätilanteiden varalta. Kaikki pyrkimykset,
joilla voimassa olevia asetuksia voidaan käyttää nopeammin ja joustavammin, tuovat
lisäarvoa koko Euroopan unionin alueelle.

Andreas Mölzer (NI),    kirjallinen. – (DE) Radioaktiivinen saastuminen voi olla joissakin
elintarvikkeissa ongelma monia vuosia. Vaikeuksia ilmaantuu, kun saastuneita
elintarvikkeita, esimerkiksi metsien luonnonantimia alueilta, jotka ovat altistuneet
radioaktiivisuudelle vuosisatojen ajan, ei enää kuluteta vain paikallisesti vaan myydään
myös muuten saastumattomille alueille, joilla niiden uskotaan olevan turvallisia. Nykyinen
tiedon tasomme osoittaa, että säteilyssä ei ole tasoja, jotka voidaan luokitella turvallisiksi
ehdottoman varmasti. Tutkimukset monien uusien sairausmuotojen, kuten allergioiden,
syistä ovat vielä lapsenkengissään. Siitä huolimatta elintarvikkeita säteilytetään edelleen,
eikä kukaan ole ajatellut kysymystä mahdollisesta vuorovaikutuksesta geenimuuntelun
kanssa. Kaikki rajat ovat loppujen lopuksi hyödyttömiä, jos elintarvikkeiden tarkistukset
saastuneilla alueilla ja niiden ympärillä eivät toimi moitteettomasti. Olen ottanut nämä
näkökohdat huomioon äänestäessäni.

Claudio Morganti (EFD),    kirjallinen. – (IT) Äänestin tämän päätöslauselman puolesta,
koska siinä yksinkertaistetaan menettelyä hätätilan tapauksessa ja vahvistetaan komission
asemaa toteamalla, että se – eikä neuvosto – on vastuussa päätöksenteosta
ydinonnettomuuden tapahtuessa ja että se laatii toimenpiteet, jotka tulevat voimaan
välittömästi. Komissiota avustaa kansanterveyteen ja elintarvikkeiden turvallisuuteen
erikoistuneiden riippumattomien asiantuntijoiden ryhmä.

Komission käyttöön on myös annettava saatavilla olevat tieteelliset tiedot, jotta niiden
merkitys voidaan arvioida. Jäsenvaltioiden on ryhdyttävä toimiin saastumisen riskien
vähentämiseksi, mukaan luettuna tiedottaminen yleisölle. Pääasiassa tällä mietinnöllä
suojellaan kansalaisia ja annetaan komissiolle ja parlamentille johtava asema.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE),    kirjallinen. – (LT) Äänestimme tänään
elintarvikkeiden ja rehujen radioaktiivisen saastumisen sallituista enimmäistasoista
ydinonnettomuuden tai muun säteilytilan jälkeen annetusta asetuksesta, jossa annetaan
suuntaviivat ydin- tai säteilyonnettomuuteen vastaamiselle. Tämä asiakirja on täysin
tekninen, ja pääosin siinä käsitellään komission, neuvoston ja jäsenvaltioiden toimivallan
rajoja ja säädetään saastumisen rajoista.

Haluaisin korostaa yhtä parlamentin ehdottamaa tarkistusta, jossa ehdotetaan säännöstä,
joka koskee korvausta viljelijöille, joiden maa on saastunut myrkyllisistä aineista ydin- tai
säteilyonnettomuudessa. Koska elämme sangen epävakaita aikoja ja näemme esimerkkejä,
joissa ihmisen huolimaton taloudellinen toiminta on usein suuronnettomuuksien syy,
meidän on annettava lainsäädäntöä, jossa säädetään selkeistä säännöksistä kriittisiin
tilanteisiin vastaamiseksi.
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Rolandas Paksas (EFD),    kirjallinen. – (LT) Tuen tätä ehdotusta, joka on laadittu neuvoston
asetuksesta elintarvikkeiden ja rehujen radioaktiivisen saastumisen sallituista
enimmäistasoista ydinonnettomuuden tai muun säteilytilan jälkeen. Ihmisten terveyden
suojelu on yksi Euroopan unionin ensisijaisista tavoitteista, ja meidän on siksi luotava
mekanismi, jolla turvallisuus voidaan turvata riittävästi ja tehokkaasti ydin- tai
säteilyonnettomuuden tapahtuessa.

Elintarvikkeiden ja rehujen radioaktiivisen saastumisen tasoja ydinonnettomuuden jälkeen
on säänneltävä erityisen ankarasti yleisölle mahdollisesti aiheutuvien kielteisten seurauksien
takia. Meidän on toteutettava kaikki mahdolliset toimenpiteet varmistaaksemme, että
onnettomuustapauksessa ilmaan leviävät radioaktiiviset hiukkaset saastuttavat
elintarvikkeita mahdollisimman vähän ja että radioaktiivinen vaikutus on mahdollisimman
vähäistä.

Olen samaa mieltä ehdotuksen kanssa sen osalta, että EU:n ympäristöön liittyvää
perusperiaatetta "saastuttaja maksaa" olisi sovellettava ja varmistettava siten tehokas
korvausmekanismi onnettomuuden tapahtuessa ja keskityttävä erityisesti viljelijöihin,
jotka kärsivät tällaisessa tapauksessa eniten.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    kirjallinen. – (PT) Tämä mietintö liittyy
lainsäädäntöehdotukseen, jonka pääasiallisena sisältönä on se, että sillä kodifioidaan
muuttamattomat säännökset kolmesta vuosien 1987 ja 1990 välisenä aikana annetusta
asetuksesta, eli Tšernobylin katastrofin jälkeen (1986), jolloin ympäristön radioaktiivista
saastumista koskevasta kysymyksestä tuli erittäin merkittävä. Kyseisillä asetuksilla
vahvistetaan radioaktiivisen saastumisen sallitut tasot radioaktiivisen säteilytilan
tapauksessa. Asetukset sisältävät kaksitasoisen intervention ydinonnettomuuden tai muun
säteilytilan tapauksissa komission ehdotuksen mukaisesti: a) komissio hyväksyy välittömästi
tiettyä tapausta ja rajattua aluetta koskevan ja voimassaoloajaltaan rajoitetun asetuksen,
joka koskee ehdotuksen liitteessä I ja III tarkoitettuja radioaktiivisen saastumisen sallittuja
enimmäistasoja, ja b) kuukauden kuluessa siitä, kun komissio on antanut mainitun
ehdotuksen, neuvosto hyväksyy tai vahvistaa mainitun voimassaoloajaltaan rajoitetun
asetuksen. Äänestän tämän mietinnön puolesta, koska mielestäni Euroopan parlamentin
ehdottamat tarkistukset ovat myönteisiä ja antavat tekstille sen nykyisen
johdonmukaisuuden. Koska asetuksen päätavoitteena on kansanterveyden suojelu, katson,
että oikeusperustan on oltava Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen
168 artikla.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    kirjallinen. – (EN) Elintarvikkeiden radioaktiivinen
saastuminen on selkeästi huoli Euroopan kansanterveydelle, ja siksi on olennaista, että
tästä lainsäädännöstä päätetään sen perusteella ja että Euroopan parlamentti on toinen
lainsäätäjä. Tällaisenaan ehdotus kuitenkin jää kauas siitä, mitä EU:n kansalaisten, erityisesti
lasten, suojelemiseksi elintarvikkeiden kautta tulevalta radioaktiiviselta saastumiselta
vaaditaan. Ehdotetut radioaktiivisen saastuminen enimmäistasot ovat aivan liian korkeita
asiantuntija-analyysien mukaan – jotkin niistä ovat jopa korkeampia, kuin itse paikalla
silloin, kun Tšernobylin katastrofi tapahtui.

Ehdotetut tasot tarkoittaisivat, että yleisö altistuu säteilylle, jonka tasot ovat korkeampia
kuin ionisoivan säteilyn turvallisuusnormeista voimassa olevassa EU:n lainsäädännössä
asetetut ylärajat. Se altistaisi EU:n kansalaiset, erityisesti heikossa asemassa olevat ryhmät
ja lapset, tarpeettomille saastumis- ja syöpäriskeille. Ei yksinkertaisesti voida hyväksyä,
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että tällä lainsäädäntötarkistuksella ei voitaisi varmistaa, että EU:n kansalaisia suojellaan
täydellisesti radioaktiivisuuden saastuttamilta elintarvikkeilta.

Licia Ronzulli (PPE),    kirjallinen. – (IT) Minä äänestin tämän päätöslauselman puolesta,
koska se valaisee perusongelmaa, jota ei ikinä pitäisi aliarvioida. Yhä useammat maat
turvautuvat ydinvoimaan, sekä siviili- että myös valitettavasti sotilastarkoituksissa. Tämä
on nyt maailmanlaajuisesti merkittävää todellisuutta, joka sisältää valitettavasti myös
poliittisesti erittäin epävakaita alueita. Kriisi- tai onnettomuustapauksessa Euroopan
unionilla ei ole varaa olla valmistautumaton hätätilan hoitamiseen. Vastausten on oltava
välittömiä, tehokkaita ja täysin yhteen sovitettuja eri jäsenvaltioiden välillä. Sellaista
tapahtumaa seuraava radioaktiivinen laskeuma johtaa sitten elintarvikkeiden ja rehujen
saastumiseen, joka, jos se pääsee elintarvikeketjuun, voi aiheuttaa mittaamatonta vahinkoa
ja saastuttaa kokonaisia alueita vuosikymmeniksi. EU:n kansalaisten on voitava nukkua
yönsä rauhassa, turvassa tietäen, että hätätilassa, jota kukaan meistä ei toivo, heitä ei jätetä
tapahtumien armoille. Yksinkertaistetut menettelyt ja selkeät säännöt ja vastuut ovat
olennaisia kansalaisten todellisten etujen turvaamiseksi.

Oreste Rossi (EFD),    kirjallinen. – (IT) Kannatamme mietintöä, jossa vahvistetaan
elintarvikkeiden radioaktiivisen saastumisen suurimmat sallitut tasot, koska siinä
yksinkertaistetaan menettelyä hätätilan tapauksessa ja vahvistetaan komission asemaa
antamalla sille valtuudet tehdä päätöksiä ydinonnettomuuden tapahtuessa.

Mietinnössä ilmoitetaan myös sekä elintarvikkeiden että rehun säteilyn enimmäistasot.
Äänestyksessä hyväksyttiin suullinen tarkistus, joka koskee korvausta viljelijöille, joihin
saastuneiden tuotteiden myyntimahdollisuuksien menettäminen vaikuttaa kielteisesti,
jälleen meidän tuellamme.

Artur Zasada (PPE),    kirjallinen. – (PL) Ydinonnettomuuksia voi tapahtua aina, kun
käytetään, varastoidaan tai kuljetetaan radioaktiivisia aineita, ei siis vain ydinvoimaloissa
vaan myös sairaaloissa, yliopistoissa, tutkimuslaboratorioissa ja teollisuuslaitoksissa, teillä
ja junaradoilla, satamissa ja telakoilla.

Esittelijä panee aivan oikein merkille, että radioaktiiviset aineet voivat vaikuttaa edelleen
monien vuosien ajan ja että ehdottomana tavoitteena pitäisi aina olla ihmisten elämän ja
terveyden suojelu. Tällä hetkellä yhä useampia elintarvikkeita säteilytetään, jotta ne saadaan
kestämään kauemmin. Kannattaa pitää mielessä, että säteilytys tuhoaa vitamiineja – jopa
90 prosenttia A-vitamiinista kanoissa, 86 prosenttia B-vitamiinista kaurassa ja 70 prosenttia
C-vitamiinista hedelmämehuissa. Elintarvikkeista tehdään siis pitkäkestoisempia niiden
ravintoarvojen kustannuksella. Tutkimukset ovat osoittaneet, että säteilytys tappaa
bakteereita, mutta se ei tuhoa viruksia tai poista likaa tai myrkkyjä, jotka saattavat päästä
lihaan ei-steriileissä ja epähygieenisissä teurastamoissa ja lihanjalostuslaitoksissa.

Säteilytys edistää myös laajamittaista, kallista ja epätaloudellista, usein suuryritysten
suorittamaa, elintarvikekuljetusta. Paikallisesti tuotettuja ja kulutettuja elintarvikkeita ei
tarvitse säteilyttää. Minun mielestäni jäsenvaltioiden olisi säilytettävä omat radioaktiivisen
saastumisen suurimpia sallittuja tasoja koskevat elintarvike- ja rehunvalvontajärjestelmänsä
ja parannettava ja tarkistettava niitä jatkuvasti, kuten esittelijä ehdottaa.

10. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja

(Istunto keskeytettiin klo 13.20 ja sitä jatkettiin klo 15.00.)
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Puhetta johti
puhemies  Jerzy BUZEK

11. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja

12. Perussopimukseen tehtävien muutosten hyväksyminen (keskustelu)

Puhemies.   – (PL) Esityslistalla on seuraavana komission julkilausuma perussopimukseen
tehtävien muutosten hyväksymisestä.

Haluan kiinnittää huomionne siihen, että tämän keskustelun aikana ei ole mahdollisuutta
esittää kysymyksiä salista. Tiedämme kuitenkin varsin hyvin, että tämä on erittäin tärkeä
keskustelu, joten painotamme hyvin paljon sen merkitystä.

José Manuel Barroso,    komission puheenjohtaja. – (FR) Arvoisa puhemies, hyvät komission
jäsenet, Euroopan komissio on tänään antanut myönteisen kantansa Eurooppa-neuvoston
joulukuussa tekemästä päätöksestä, jonka mukaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn
sopimuksen 136 artiklaan tehdään ainoastaan pieni muutos.

Kuten tiedätte, tavoitteena on antaa euroalueen maille mahdollisuus luoda pysyvä
mekanismi, jolla voidaan varmistaa koko euroalueen taloudellinen vakaus. Vuonna 2013
Euroopan vakausmekanismi korvaa nykyiset tilapäiset vakausvälineet eli Euroopan
vakautusrahaston ja Euroopan rahoitusvakausmekanismin, ja tiedämme kaikki, miten
hyödyllisiä ne ovat.

Keskustelemme nyt päätöksestä, jota tarvitaan voidaksemme päättäväisesti puolustaa
yhteisvaluuttaamme ja taata rahoitusvakauden silloin, kun joissakin jäsenvaltioissa ilmenee
taloudellisia epätasapainotiloja, jotka on korjattava. Tämä mekanismi on välttämätön,
jotta voisimme täydentää perussopimuskehystä.

Kuten itsekin korostin edellisen Eurooppa-neuvoston kokouksen aikana, siten aivan
jokaisen aloitteen on noudatettava perussopimusta sekä niitä periaatteita ja sääntöjä, jotka
olemme vahvistaneet unionia ja sen toimielimiä varten, ja tarkoitan myös Euroopan
talouden kilpailukykyä ja lähentämistä koskevia aloitteita. Sanon kilpailukyky ja
lähentäminen, koska tässä on kysymys myös jäsenvaltioiden talouksien lähentämisestä.

Komissio aikoo näin ollen ryhtyä kaikkiin mahdollisiin toimiin, niin lainsäädännöllisiin
kuin muihinkin toimiin, varmistaakseen johdonmukaisuuden tulevan vakausmekanismin
ja unionin harjoittaman talouden ohjauksen välillä euroalueella.

Perussopimuksen noudattaminen on tietenkin hyvin tärkeää, ja olen tyytyväinen siihen,
että tämä tunnustettiin yksitulkintaisesti Eurooppa-neuvoston kokouksessa 4. helmikuuta.
Kilpailukyvyn vahvistamiseksi ja Euroopan talouden lähentämiseksi tarkoitetut mekanismit,
jotka eivät koske ainoastaan 17 nykyistä euroalueen jäsentä vaan kaikkia 27 jäsenvaltioita,
kuuluvat unionin ja sen toimielinten ja etenkin parlamentin ja komission vastuulle.
Komission juuri hyväksymässä kannassa tämä asia mainitaan yksiselitteisesti.

Asia, josta keskustelemme tänään, liittyy Euroopan yleiseen etuun. On selvää, että euron
pelastaminen ei ole pelkästään euroalueen jäsenvaltioiden etu. Tästä syystä euroalueeseen
kuulumattomat jäsenvaltiot voivat halutessaan osallistua pysyvän mekanismin
käyttöönottoon liittyvään työhön. Tarpeen tullen ne voivat myös päättää osallistua
toimenpiteisiin, jotka toteutetaan tämän tulevan mekanismin yhteydessä, kuten jotkut
ovat jo tehneet nykyisten väliaikaisten mekanismien puitteissa.
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Keskustelemme tänään myös siitä, miten reagoimme yleisesti kriisiin. Siinä yhteydessä
yksi keskeisistä tekijöistä on tulevan eurooppalaisen vakausmekanismin perustaminen.
Meidän on edettävä nopeasti ja asianmukaisesti tässä asiassa.

Kiireellisyys ei tarkoita hätiköintiä, eikä se todellakaan tarkoita sitä, ettei yhteiseen
pohdintaan käytetä aikaa. Päätökset, joita teemme tulevien viikkojen aikana kriisistä
opittujen asioiden täytäntöönpanemiseksi, ovat olennaisen tärkeitä päätöksiä yhteisen
tulevaisuutemme kannalta. Meidän on näin ollen oltava hyvin selkeitä siinä, minkälaiseen
suuntaukseen haluamme sitoutua.

Olemme kaikki yhtä mieltä siitä, että meidän on noustava uudistuksen junaan talouden
vakauden säilyttämiseksi, taloutemme kilpailukyvyn ja lähentymisen lisäämiseksi sekä
työpaikkoja luovan kestävän kasvun koko hyödyntämiseksi kokonaisuudessaan.

Nyt on enää määriteltävä, millä raiteella tämän junan pitäisi kulkea, ja jotta tämä
eurooppalainen juna kulkisi eteenpäin, mielestäni on paras valita Euroopan unionin raiteet.
Tapa, jolla otamme Euroopan vakausmekanismin käyttöön, vastaa laajalti tähän
kysymykseen.

Komissio katsoo, että menettelyä varten laaditut ehdot on täytetty, kun on tehty
yksinkertaistettu perussopimuksen tarkistus, kuten Euroopan unionista tehdyn sopimuksen
48 artiklan 6 kohdassa on esitetty.

Tiedän, että monet teistä ovat ihmetelleet tämän pysyvän mekanismin vahvasti
hallitustenvälistä luonnetta. Mekin olisimme toivoneet sellaista nopeampaa kehitystä, joka
olisi ollut vahvemmin kytketty unionin järjestelmään. Meidän on kuitenkin tunnustettava,
että tämä uusi askel ei vähennä unionin ja sen toimielinten nykyistä toimivaltaa. Se lisää
yhteisiä valmiuksiamme vastata tiettyihin haasteisiin, joita ei yksiselitteisesti esitetty
perussopimuksessa.

Haluaisin korostaa nyt tiettyjä asiaan liittyviä seikkoja, joita painotettiin komission
lausunnossa. Mielestäni ne auttavat meitä suuntautumaan kohti sellaista unionia, joka
osoittaa nykyistä enemmän yhteisvastuuta, on nykyistä vastuuntuntoisempi, yhtenäisempi
ja vahvempi.

Ensimmäinen asia on yhteisvastuu. Keskustelemme nyt Euroopan unionin perusarvosta,
ja haluan olla hyvin täsmällinen tässä asiassa. Kaikissa keskusteluissa perussopimukseen
tehtävästä rajoitetusta tarkistusluonnoksesta komissio on todennut, että tämä tarkistus ei
vahingoittaisi millään tavoin yhteisvastuumekanismeja, joista on määrätty Euroopan
unionista tehdyn sopimuksen 122 artiklassa, siinä tapauksessa, että jäsenvaltiossa ilmenee
vaikeuksia tai vakavia uhkia. Tämän seurauksena ja vastoin joidenkin ihmisten näkemyksiä
122 artiklaan ei tehdä tarkistuksia.

Yhteisvastuu unionissa merkitsee myös vastuuta. Euroopassa ei voisi olla yhteisvastuuta
ilman vastuuta, eikä tietenkään voisi olla vastuuta ilman yhteisvastuuta. Tämä koskee
erityisesti taloudellista yhteisvastuuta ja vastuuta, ja tämä on tilapäisten vakausmekanismien
koko ydin. Tämä on myös pysyvän mekanismin ydin, ja sitä varten laaditaan hyvin tiukat
ehdot. Selvyyden vuoksi on todettava, että kaikkien jäsenvaltioiden on osoitettava arvostusta
vastuullista rahoituspolitiikkaa kohtaan.

Yhteisvastuuta ja vastuullisuutta voidaan Euroopan unionissa vahvistaa vain vahvemman
yhteistyön ja paremman valvonnan avulla. Olemme oppineet tästä kriisistä erään keskeisen
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seikan. Talouden ohjaus, jota unioni harjoittaa euroalueella, muodostaa siten perustan,
jolle tuleva vakausmekanismin on väistämättä tukeuduttava.

Meidän on vahvistettava Euroopan talouden ohjausta eli laajennettava ja syvennettävä sitä
varmistaaksemme erityisesti euroalueen vakauden ja yleisesti ottaen Euroopan unionin
vakauden. Talouden ohjauksen laajentaminen tarkoittaa sitä, että ohjaukseen ei sisällytetä
pelkästään budjettipolitiikka vaan myös talouspolitiikka ja rakenneuudistukset. Tämä on
koko eurooppalaisen ohjausjakson tavoite, josta olemme päässeet sopimukseen.

Tämä prosessi käynnistettiin esittelemällä komission valmistelema vuotuinen kasvuselvitys.
Kyseisessä asiakirjassa todetaan ja osoitetaan selvästi, että nykyiset poliittiset toimet eivät
ole riittävät. Meidän on tehtävä enemmän vastataksemme nykyisiin haasteisiin. Meidän
on tehtävä enemmän yhdessä, eikä meidän pidä jakaantua. Meidän on tehtävä enemmän
saadaksemme aikaan lähentymistä, eikä meidän pidä luoda lisää eroja.

Talouden ohjauksen syventämisestä totean, että juuri tämä on komission esittämän kuuden
esityksen paketin tavoite. Tiedämme, että voimme luottaa parlamentin vahvaan tukeen,
ja kiitän teitä tästä tuesta. Voitte olla varmoja siitä, että komissio tukee ja edistää tätä
prosessia aina sen loppuunsaattamiseen asti, jotta tavoitteemme voitaisiin saavuttaa.

Juuri tähän uudistuspakettiin Euroopan tuleva vakausmekanismi kuuluu, ja aivan
lähitulevaisuudessa siihen kuuluu Euroopan vakautusrahaston vahvistaminen. Olen
vakuuttunut siitä, että lähestymistapamme on oikea ja että jokaisella on oma tehtävänsä
siinä. Komissio hoitaa tehtäväänsä perusteellisesti, ja erityisesti se aikoo osallistua työhön
aktiivisesti esittelemällä Euroopan tulevan vakausmekanismin.

Oikea lähestymistapa ei kuitenkaan riitä, vaan meidän on myös sovellettava sitä.
Onnistumme mielestäni panemaan täytäntöön lähestymistapamme, jos kaikki noudatamme
muutamaa yksinkertaista ja selkeää menettelytapasääntöä. Tarkoitan tällä demokraattista
legitiimiyttä, joka perustuu Euroopan parlamentin harjoittamaan valvontaan. Tarkoitan
myös sitä vahvuutta, jota saamme pysyvistä elimistä, jotka toimivat avoimesti ja jotka ovat
yhteisiä elimiä 27 jäsenvaltioille ja takaavat myös johdonmukaisuuden koko unionin
alueella.

Puhun myös jäsenvaltioiden tasa-arvon periaatteesta perussopimuksessa ja
oikeudenmukaisen kilpailun periaatteesta. Näiden periaatteiden mukaan jäsenvaltioiden
päättämät toimet eivät voi vaikuttaa Euroopan unionissa tehtävän yhteistyön tehokkuuteen,
eikä muuttaa tai vahingoittaa sitä

Pyrimme tarkoin varmistamaan, että yksikään junavaunuista ei irtoa, mikä aiheuttaisi koko
junan suistumisen raiteiltaan. Meidän on panostettava enemmän jäsenvaltioiden väliseen
luottamukseen sekä jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin toimielinten väliseen
luottamukseen.

Olemme unioni, ja meidän on toimittava unionin tavoin, jotta selviäisimme kriisistä ja
kykenisimme rakentamaan vankan perustan nykyistä kilpailukykyisemmälle, vakaammalle
ja osallistavammalle Euroopalle. Tässä hengessä meidän on toteutettava toimemme, ja
tässä hengessä komissio on toiminut ja aikoo toimia edelleen. Voin mielestäni todeta, että
voimme luottaa tukeenne tässä.

Elmar Brok,    PPE-ryhmän puolesta. – (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission
puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet, olemme täysin tietoisia siitä, että tarvitsemme
perussopimuksen määräystä, jolla voimme toteuttaa oikeudellisen varmuuden. Omassa

161Euroopan Parlamentin keskustelutFI15-02-2011



kotimaassani tätä pidetään perustuslaillisena tarpeena, ja tämän vuoksi keskustelemme
tarpeesta tarkistaa perussopimusta, jotta voimme turvata euron vakauden pitkällä aikavälillä.

On monia muita mahdollisuuksia, jotka koskevat nykyistä laajempia tarkistuksia
perussopimukseen, ja sen kautta ne voitaisiin sisällyttää täysipainoisesti yhteisön
politiikkaan. Vaihtoehtoisesti voisimme käyttää toisenlaista sanamuotoa toisessa kohdassa
kyseessä olevan artiklan yhteydessä. Toisaalta taas on tietenkin olemassa vaara, että
yksinkertaistettua menettelyä ei enää voida soveltaa, minkä vuoksi saatettaisiin tarvita
kansanäänestyksiä. Näin ollen emme ehkä kykenisi saamaan ajoissa päätöstä aikaan, mikä
aiheuttaisi sellaisia ongelmia, jotka vaikuttavat rahoitusmarkkinoihin.

On kuitenkin tärkeää selittää, että rahaliitto merkitsee yhteisön toimivaltaa. Meidän on
varmistettava, että tätä toimivaltaa ei heikennetä vakausmekanismilla eikä kilpailukykyä
koskevalla sopimuksella.

Perussopimukseen liittyy puutteita, jotka voidaan valitettavasti ratkaista vain omaksumalla
hallitustenvälinen menetelmä jo kuvailtujen olosuhteiden vuoksi. On kuitenkin esimerkkejä
eräistä jäsenvaltioista, jotka kannattavat yhteisiä asetuksia, kuten parannettua
yhteistyömenettelyä, mutta jotka käyttävät Euroopan unionin toimielimiä tarvittavan työn
suorittamiseen. Tämän pitäisi olla mahdollista myös tässä yhteydessä, ja se koskee erityisesti
komissiota. Olisi väärin luoda päällekkäisiä rakenteita, jotka ajautuisivat yhä kauemmaksi
toisistaan ja estäisivät yhteisöä säilymästä pitkällä aikavälillä yhtenäisenä kokonaisuutena.
Meidän on vältettävä tätä kaikin tavoin. Jos emme toimi vastuullisesti ja oikein tulevina
viikkoina, tässä saattaa syntyä erimielisyyksiä.

On myös tehtävä selväksi, että yhteisömenetelmä ja hallitustenvälinen menetelmä eivät
ole tärkeydeltään samanveroisia. Hallitustenvälinen menetelmä on yksinkertainen apu,
jota voidaan käyttää silloin, kun yhteisömenetelmä ei ole käytettävissä perussopimukseen
liittyvistä syistä. Siksi meidän on varmistettava, että perussopimuksen mahdollisen
muutoksen tapauksessa asia voidaan siirtää yhteisön politiikan piiriin suuremmitta
ongelmitta, kuten olemme toimineet Schengenin sopimuksen ja monien muiden
esimerkkien yhteydessä menneisyydessä.

Tämä edellyttää radikaalia ratkaisua, joka tarjoaa samanaikaisesti selkeät oikeudelliset
rakenteet, jotta maat, jotka eivät ole mukana järjestelmässä, voivat olla varmoja siitä, että
ne otetaan mukaan, kun ne täyttävät vaadittavat ehdot. On myös varmistettava, että pienillä
mailla on yhdenvertaiset lähtökohdat, koska tiedämme, että yhteisön rakenteet takaavat
yhteisvastuun lisäksi myös päätöksentekokyvyn pitkällä aikavälillä. Meidän on vielä
selvitettävä, miten vaikea hallitustenvälinen lähestymistapa on kilpailukykyä koskevan
sopimuksen tapauksessa.

On kolme eri aluetta. Ensimmäinen näistä on vakaus- ja kasvusopimus, johon liittyy
normaali lainsäädäntö ja yhteisömenetelmä. On myös perussopimuksen muutos, johon
liittyy erimielisyyksien riski, ja kilpailukykyä koskeva sopimus, josta on ilman muuta
keskusteltava perusteellisemmin. Parlamentin on osoitettava, että se on vastuullinen, ja
meidän on tehtävä samoin oman ryhmämme keskuudessa. Tiedämme, miten tärkeitä
päivämääriä 24. maaliskuuta ja sitä seuraava maanantai ovat. Mielestäni emme tee nyt
työtä ihanteellisen ratkaisun hyväksi, mutta jos toimimme vastuullisesti, muiden
toimielinten ja etenkin neuvoston olisi toimittava samoin.

Ehdotuksemme on, että meidän olisi hyväksyttävä hallitustenvälinen lähestymistapa
tilapäisenä ratkaisuna. Tämä liittyy toimielinten toimivaltaan ja tässä tapauksessa erityisesti
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komission toimivaltaan. Neuvoston olisi oltava valmis keskusteluihin tulevien päivien
aikana. Tämä tarkoittaa sitä, että olemme valmiit keskustelemaan tästä asiasta
selvittääksemme parlamentissa ilmenevät ongelmat, koska pienten maiden ja euroalueen
ulkopuolella olevien maiden mielestä ne ovat epäedullisessa asemassa sen erityisen tavan
johdosta, jolla kilpailukykyyn liittyvä sopimus pantiin alkuun. Kaikki tämä vaikeuttaa
työtämme. Haluaisin auttaa varmistamaan, että enemmistö kannattaa tätä suunnitelmaa
tarvittavaan määräaikaan mennessä. Toivon, että neuvosto antaa meille keskustelujemme
aikana tilaisuuden saada tämä enemmistö kokoon.

Roberto Gualtieri,    S&D-ryhmän puolesta. – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kuulijat, olemme
nyt Euroopan unionin tulevaisuuden kannalta ratkaisevassa tilanteessa. Monien niiden
viivästysten jälkeen, joihin olemme syypäitä, kaikille on tullut selväksi, että Eurooppa
tarvitsee kunnollista talouden ohjausta, ja sen on oltava erityisen tiukka niitä maita kohtaan,
jotka ovat ottaneet käyttöön euron.

Näin ollen suhtaudumme myönteisesti pysyvän vakausmekanismin perustamiseen, koska
se on mielestämme keskeinen tekijä aidon talouden ohjauksen luomisessa Euroopassa,
vaikka meillä onkin edelleen oikeudellisia ja poliittisia varauksia hyväksyttyä menettelyä
kohtaan. Mielestämme se on riskialtis, eikä siinä hyödynnetä täysin perussopimuksen
tarjoamia välineitä. Olen iloinen kuullessani, että myös teillä on tällaisia varauksia.

Joka tapauksessa keskitymme nyt eri asiaan, eli siihen, miten uusi mekanismi todellisuudessa
toimii. Edistääkö se Euroopan unionin talouden ohjauksen vahvistamista vai onko se askel
kohti uutta (ja väistämättä harkinnanvaraista) hallitustenvälistä suuntausta, jota käytettiin
myös ranskalais-saksalaisen kilpailukykyä koskevan sopimuksen valitettavassa
sanamuodossa? Mihin suuntaan tämä juna on oikein lähdössä? Kuka sitä ohjaa?

Toisaalta ehdotetulla muutoksella perussopimuksen 136 artiklaan vahvistetaan sellainen
hallitustenvälinen mekanismi, joka on täysin irrallaan unionista ja sen toimielimistä, ja
toisaalta voimme lukea komission lausunnosta, että mekanismissa on voitava turvautua
unionin harjoittamaan talouden ohjaukseen ja että komissio ryhtyy kaikkiin toimiin
varmistaakseen vakausmekanismin ja edellä mainitun talouden ohjauksen välisen
johdonmukaisuuden.

Arvostan kyllä näitä aikeita, mutta koska esityksessä 136 artiklan muuttamisesta ei näy
merkkiäkään tästä, mielestämme on aika määritellä selkeästi, miten tämän mekanismin
on tarkoitus toimia. Mikä menettely on tarkoitus valita mekanismin täytäntöönpanemiseksi?
Mikä rooli komissiolla on sen hallinnassa ja sen soveltamisehtojen määrittelyssä? Mikä on
sihteeristön kokoonpano? Mitä neuvosto ajattelee siitä, mitä komission puheenjohtaja
Barroso totesi juuri nykyisten poikkeuksellisten yhteisvastuumekanismien kelpoisuudesta?
Mikä on Euroopan parlamentin rooli?

Olen sitä mieltä, että ainoastaan 136 artiklaan tehtävän muutoksen uusi sanamuoto tai
vaihtoehtoisesti Eurooppa-neuvoston selkeä lausunto näistä kysymyksistä antaa
parlamentille tilaisuuden laatia kanta, joka noudattaa Eurooppa-neuvoston toivomaa
aikataulua.

(Puhuja suostui vastaamaan sinisen kortin kysymykseen työjärjestyksen 149 artiklan 8 kohdan
mukaisesti)

William (The Earl of) Dartmouth (EFD).   – (EN) Arvoisa puhemies, haluaisin kysyä
jäsen Gualtierilta, onko hänen mielessään käynyt, että hallitustenvälinen yhteistyö voisi
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olla paljon parempi tie Euroopan kansalaisille ja Euroopan työttömille kuin se supervaltio,
jota hän vaikuttaa suosivan. Onko tämä asia käynyt hänen mielessään?

Roberto Gualtieri (S&D).   – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kuulijat, kannatan vahvasti
Euroopan unionin ja sille perussopimusten kautta osoitettujen toimivaltuuksien
kunnioittamista, ja pidän myös parhaana keinona hoitaa tehtäväämme Euroopan unionin
kansalaisten suorina edustajina.

Guy Verhofstadt,    ALDE-ryhmän puolesta. – (FR) Arvoisa puhemies, voimme mielestäni
olla tyytyväisiä jäsen Barroson julkilausumiin perussopimukseen tehtävistä muutoksista.
Nyt on tietenkin meidän tehtävämme laatia oma kantamme, ja meidän on tehtävä tämä
24. maaliskuuta mennessä, koska silloin pidetään tärkeä neuvoston kokous. Saammeko
aikaan yksinkertaistettua menettelyä tukevan yksimielisen kannan? Se jää nähtäväksi.
Mielestäni muutamia ehtoja on edelleen täytettävä.

Ensimmäinen mieleeni tuleva ehto on se, että meidän on varmistettava, että mekanismia
hallitsee komissio mahdollisimman pitkälle. Minulla on joitakin hyviä perusteluja tälle.
Olette varmasti huomanneet, että 6. tammikuuta Euroopan rahoitusvakautusmekanismi,
jota komissio hallitsee, laski 5 miljardia euron arvosta obligaatioita viiden vuoden aikana.
Tammikuun 25. päivänä Euroopan rahoitusvakausväline, joka on hallitustenvälinen, toimi
samoin, ja arvo oli myös 5 miljardia euroa ja ajanjakso viisi vuotta.

Komission hallitsemat obligaatiot laskettiin liikkeelle 2,5 prosentin korolla ja
hallitustenvälisen järjestelmän hallitsemat obligaatiot laskettiin markkinoille 2,89 prosentin
korolla. Tämä tarkoittaa sitä, että Euroopan rahoitusvakausmekanismi, jota hallitaan
yhteisömenettelyn kautta, laskee liikkeelle obligaatioita alhaisemmin koroin kuin
hallitustenvälinen järjestelmä. Halusin tuoda esiin tämän asian, koska on tärkeää osoittaa,
että yhteisömenettelyllä saadaan aikaan paljon parempia tuloksia kuin hallitustenvälisellä
järjestelmällä.

Toisena asiana haluan todeta, että mielestämme meidän on pohdittava, voimmeko käyttää
136 artiklaa voidaksemme vahvistaa talouden hallintapakettia, josta keskustellaan
parhaillaan. Jäsen Wortmann-Kool ja muut esittelijät ovat esitelleet kuusi ehdotusta.
Tarvitsemme näitä kuutta ehdotusta varten kuitenkin vielä vihreää valoa neuvostolta, jotta
komissio voi käynnistää menettelyt. Tämä ongelma voidaan ratkaista myös 136 artiklan
kautta. Voisimme todeta, että mikäli päätetään turvautua 136 artiklaan eli pysyvään
kriisimekanismiin, komissio kykenee automaattisesti aloittamaan tämän menettelyn ja
että neuvosto ei kykene estämään tätä käänteisellä määräenemmistöllä. Niinpä
seuraamuksiin liittyy todellinen automaattisuuden näkökulma. Tämä on toinen huomio,
joka meidän on kenties otettava huomioon kannassamme, kuten totesin jäsen Brokille ja
jäsen Gualtierille, valiokuntamme kahdelle esittelijälle.

Haluaisin esittää kolmannen ja viimeisen huomion. Hyvä jäsen Brok ja jäsen Gualtieri,
esittelijöinä teidän on pyrittävä saamaan neuvostolta lausuntoja ja vakuutteluja, mutta
tämä ei koske pelkästään nykyistä pakettia vaan kaikkia niitä asioita, jotka on ilmoitettu
muutaman viime päivän aikana. Näitä ovat kilpailukykyä koskeva sopimus,
hallitustenvälinen menettely, useat sitä vastustavat valtiot ja niin edelleen. Neuvosto on
toistaiseksi hyvin erimielinen näistä asioista. Mielestäni meillä on myös oltava neuvoston
vakuutus siitä, että se aikoo myös soveltaa yhteisömenettelyä tässä toisessa talouden
ohjauspaketissa. Kysymys kuuluu, miksi. Siksi, että hallitustenvälinen menettely ei toimi.
Kuvitelkaa hetken, että neuvosto hallitsisi kilpailua koskevia sääntöjä Euroopan unionissa.
Miten usein annettaisiin sakkoja yrityksille, jotka eivät ole noudattaneet kilpailusääntöjä?
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Yhtiötä tai yksityistä liiketoimintayksityistä ei koskaan sakotettaisi sen vuoksi, että se on
jättänyt noudattamatta kilpailusääntöjä Euroopan unionissa. Sama pätee näihin sääntöihin,
ja sen vuoksi esitän kahdelle esittelijälle pyynnön siitä, että he yrittäisivät varmistaa sen,
että yhteisömenettelyä sovelletaan myös toiseen talouden ohjauspakettiin.

Rebecca Harms,    Verts/ALE-ryhmän puolesta . – (DE) Arvoisa puhemies, hyvät kuulijat,
mielestäni on selvää, että Euroopan parlamentti ymmärtää, miksi perussopimuksen
muuttaminen perustuu yksinkertaistettuun menettelyyn. Meillä on nyt käsissämme
hätätilanne. Tästä huolimatta Euroopan parlamentti ei tietenkään pidä oikeana sitä, että
menettely, jolla kriisimekanismi käynnistetään, muuttuu yhteisömenettelyksi, joka sitten
päättyy tulevaisuudessa, ja Euroopan parlamentti ja komissio jätetään ainakin osittain
tämän tilanteen ulkopuolelle.

Haluaisin myös selventää hyvin kriittistä suhtautumistamme hallitustenvälisten ratkaisujen
lisäämiseen. Mielestäni tällä hetkellä yhä harvempi Euroopan kansalainen ymmärtää, mitä
päätöksiä kussakin tilanteessa tehdään. Saksalaiset ovat asettuneet kreikkalaisia vastaan,
ja kreikkalaiset ovat asettuneet saksalaisia vastaan. Irlantilaiset luulevat, että saksalaiset
pankit pelastetaan heidän kustannuksellaan. Tämä tilanteen ymmärtämättömyyden puute
liittyy siihen, että neuvosto on kuin musta laatikko ja että päätöksiä tehdään vain viime
hetkellä.

Avoimuutta on parannettava tällä alalla. Muuten menetämme kansalaisten luottamuksen
nopeammin kuin voimme edes kuvitella. Näin ollen teidän pitäisi olla valmistautuneita
tässä asiassa, mikäli haluatte meidän taipuvan yksinkertaistettuun menettelyyn tässä
vaiheessa ja vahvistavan parlamentin roolia kansalaisten edustajana neuvostossa ja
komissiossa, kuten kaikki toivoivat ennen Lissabonin sopimuksen voimaantuloa. Arvoisa
komission puheenjohtaja Barroso, tämä perussopimus ja vaatimus vahvemman
demokratian puolesta Euroopassa saivat tukensa teidän lisäksenne myös jäsenvaltioiden
valtaapitäviltä. Haluaisin nyt, että tämä pannaan täytäntöön.

Riittää, kun katsomme, mitä Kreikassa nyt tapahtuu. On olemassa suunnitelma rantojen
yksityistämiseksi, jotta Kreikan velka voidaan hoitaa. Tämä tarkoittaa loppua sille tavalle,
jolla kriisiä on hoidettu tähän mennessä. Mikäli keskitymme kokonaan tiukkaan
talouspolitiikkaan, jota Saksa on vienyt eteenpäin voimakkaasti, se ajaa nämä budjettivajeista
kärsivät maat entistä lähemmäs katastrofia. Meidän on arvioitava, mitä parhaillaan tehdään.
Meidän on keskusteltava tämän kriisipolitiikan rakenteesta ja oletetusta
yhteisvastuupolitiikasta. Miten muuten voimme varmistaa, että kaikkialla Euroopassa
vallitsee ymmärrys siitä, miten tämän kriisin keskellä on vielä tehtävä?

Haluaisin sanoa vielä yhden asian tässä vaiheessa. Mielestäni meidän pitäisi olla valmiit
osoittamaan yhteisvastuuta muita maita kohtaan Euroopassa. Nyt käytössämme olevat
varat eivät ole riittävät. Brysselissä tehtiin tänään päätös lisävarojen myöntämisestä. Meidän
on pian keskusteltava tästä uudelleen ja myös euro-obligaatioista. Jäsen Verhofstadt on
esittänyt oikean perustelun tälle. Meidän on kuitenkin keskusteltava myös siitä, miltä
haluamme tulopolitiikkamme näyttävän tulevaisuudessa.

Olen pahoillani siitä, että olen ylittänyt puheajan. Tarvitsemme kuitenkin viime kädessä
lisää aikaa tätä keskustelua varten, jotta voimme saada aikaan ratkaisun, emmekä pelkästään
toimi puolustusasenteella.

(Puhemies keskeytti puhujan.)
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Ashley Fox,    ECR-ryhmän puolesta. – (EN) Arvoisa puhemies, tuen perussopimuksen
muutosta, ja myös ryhmäni tukee sitä, koska haluamme vakautta euroalueelle. Vaikka
Yhdistynyt kuningaskunta ei ole euroalueen jäsen – ja toivon, ettei se koskaan liitykään –
sen menestyminen on oma etumme. Puolet Yhdistyneen kuningaskunnan kaupasta käydään
euroalueen maiden kanssa. Lontoon City on Euroopan rahoitusalan pääkaupunki. Näin
ollen Yhdistynyt kuningaskunta toivoo euroalueen menestyvän, ja toivomme, että ehdotettu
vakausmekanismi tarjoaa tukea lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

Toiveeni on, että parlamentti toimii vastuullisesti ja hyväksyy neuvoston esittämän
muutoksen. Mutta on todettava, että jos euron pitää säilyä pitkällä aikavälillä ja kukoistaa,
tarvitaan lisää radikaaleja muutoksia. Arvoisa puhemies, voitte järjestää niin paljon
valvontaa ja seurantaa kuin haluatte ja niin paljon talouden ohjausta kuin haluatte, mutta
jos Kreikan, Irlannin ja Portugalin kaltaisten maiden on määrä jäädä euroalueelle,
pohjimmiltaan niiden on muututtava nykyistä kilpailukykyisemmiksi, yhtä
kilpailukykyisiksi kuin Saksa. Tämä on se asia, johon komission on keskitettävä toimensa.

Lothar Bisky,    GUE/NGL-ryhmän puolesta. – (DE) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat,
Lissabonin sopimus on ollut voimassa vain lyhyen aikaa. Nyt sitä sitten kuitenkin muutetaan
toistamiseen vain muutaman kuukauden kuluessa, koska asian on oletettu olevan
kiireellinen. Tämän seurauksena perussopimuksen muuttaminen ei noudata Lissabonin
sopimuksessa määrättyä demokraattista prosessia. Tämän sijasta asioista päätetään
nopeutetun menettelyn kautta.

Olemme nähneet, miten tätä menettelyä käytettiin niin, että pankit saivat tukipaketteja,
joiden suuruus nousi miljardeihin euroihin, ja tämä tapahtui sivuuttamalla parlamentti.
Nyt neuvosto on jälleen kerran paineen alla, ja hallitusten päämiehet haluavat toteuttaa
uuden perussopimuksen muutoksen käyttämällä muka kokeiltua ja testattua nopeutettua
menettelyä. Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmä / Pohjoismaiden vihreä
vasemmisto vastustaa tätä lähestymistapaa, joka on vaarassa muuttua standardinmukaiseksi
prosessiksi, ja se vaatii, että perussopimukseen tehtäviä muutoksia hallitaan käyttämällä
tavanomaista menettelyä, yleissopimus mukaan luettuna, kuten Lissabonin sopimuksessa
on määrätty.

William (The Earl of) Dartmouth,    EFD-ryhmän puolesta. – (EN) Arvoisa puhemies,
ehkäpä voisin aloittaa aivan alusta. Kaikki alkoi selkeästä ja yksinkertaisesta tulliliitosta,
sitten siirryttiin poliittiseen liittoon, jolle ei kuitenkaan ollut annettu varsinaista
demokraattista hyväksyntää, ja sen jälkeen tuli rahaliitto. Ainakin siitä tuli jonkinlainen
rahaliitto, koska kymmenen jäsenvaltiota oli niin järkeviä, että ne jäivät sen ulkopuolelle.
Nyt voisimme kuitenkin sanoa, että tämä on velkaliitto, joka yksinkertaisesti ei toimi.

Katsotaanpa vaikka Saksan liittotasavallan korkoprosenttia. Mikäli rahaliitto toimisi, kaikki
rahaliiton jäsenet, kaikki euroalueen maat pystyisivät lainaamaan rahaa samalla korolla,
joka perustuu keskeiseen mittariin eli Saksan liittotasavaltaan, mutta tilanne ei kuitenkaan
todellakaan ole tämä. Tällä hetkellä Portugal maksaa 4,8 prosenttia enemmän, Irlanti
maksaa 5,9 prosenttia enemmän ja Kreikka maksaa 8,25 prosenttia enemmän kuin muut.
Aivan kuten jäsen Gualtieri totesi, tämä on ratkaiseva hetki.

En odottanutkaan, että PPE-ryhmän puheenjohtaja tai S&D-ryhmän puheenjohtaja (joka
nyökytteli päätään, kun puhuin) ymmärtäisivät tämän asian keskeistä merkitystä, mutta
pian heidän on mielestäni ymmärrettävä. Ongelmanne, joka on enimmäkseen todella
teidän ongelmanne, voitaisiin ratkaista paremmin hallitustenvälisellä yhteistyöllä. Talouden
ohjaus on ansa, ja lisäksi sille ei ole mitään mandaattia. Kukaan ei missään vaiheessa
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maininnut kansallisvaltion tiukoilla olevia veronmaksajia tai ei edes vaikuta ottavan heitä
huomioon, kun tätä epävakaata ja turhaa imperiumia yritetään rakentaa.

Haluan jälleen kerran muistuttaa teille, että unionissa on 27 jäsenvaltiota. Niistä 11 on
nettomaksajia, ja 16 on nettosaajia, ja tukemiseen osallistuvien ja niiden, jotka eivät osallistu
siihen, välillä on vedenjakaja. Epäilen kaikkein eniten sitä, että saksalaiset veronmaksajat
eivät siedä enää kovin kauan tätä kallista teeskentelyä.

Vuonna 1896 William Jennings Bryan totesi bimetallismia koskevassa tärkeässä puheessaan,
että ihmiskuntaa ei voi ristiinnaulita kultaristille. Nyt minun on entistä painokkaammin
sanottava teille ja ennen kaikkea komission puheenjohtajalle, jolla on toimeenpanovalta,
että te ette voi ristiinnaulita Yhdistyneen kuningaskunnan ja muun Euroopan kansalaisia
yhtenäisvaluutan ristille.

Bruno Gollnisch (NI).   – (FR) Arvoisa puhemies, haluan ensin puhua siitä skandaalista,
joka liittyy niin kutsuttuun yksinkertaistettuun menettelyyn perussopimuksen
muuttamiseksi. Tämä menettely on itse asiassa petollinen.

Asiasta ei käydä kunnollista keskustelua, ja kuten tavallista, kansalaisia ei kuulla asiasta
suoraan. Tämä ei kuitenkaan ole harmiton aihe. Tässä on kysymys siitä, että Euroopan
rahoitusvakausrahastosta halutaan tehdä pysyvä. Täytyy kuitenkin pohtia, mitä tämä
rahasto edustaa muuta kuin mahdollisuutta luoda Euroopalle velkaa, jonka jäsenvaltiot
mahdollisesti ottavat kantaakseen. Jäsenvaltiot ovat jo aivan liian velkaantuneita, ja ne
voivat joutua vastaamaan tästä Euroopan velasta ennen kuin ne hoitavat oman velkansa.
Tavallaan tämä on kuin ranskalaisen humoristisen sarjakuvakirjan tärkeimmän hahmon
Sapeur Camember'n talouspolitiikkaa. Tämä sotilas määrättiin täyttämään kasarmin pihalla
oleva reikä, ja täyttääkseen sen hän tekee toisen reiän sen viereen.

Vastapalveluksena Saksan osallistumisesta meille myönnetään sopimus, jolle on annettu
nimeksi kilpailukykyä koskeva sopimus, jonka yksityiskohtia meidän ei ole tarkoitus tietää
Ranskan hallituksen Eurooppa-asioista vastaavan valtioneuvoston kanslian ilmoituksen
mukaan. Itse asiassa ne ovat liiankin hyvin tiedossa. Tähän hoitomenetelmään kuuluvat
todellinen säästökuri, valvonta sekä budjettipolitiikan nykyistä laajempi standardointi.

Nyt on tarkoitus ulottaa lähentyminen koskemaan kaikkia politiikan aloja, joilla on vaikutus
kilpailukykyyn, vaikka periaatteessa ne kuuluvat jäsenvaltioiden toimivaltaan. Lyhyesti
totean, että nyt pitäisi siirtää osaksi kansallisia lainsäädäntöjä kaikki ne Saksan poliittiset
toimet, joista presidentti Sarkozy niin kovin haaveilee. Tässä ei ole mitään hyväksyttävää,
ei sen enempää kuin siinä vaihtoehdossa, että meillä on suvereenin velan eurooppalaiset
yhtenäismarkkinat, joihin kuuluu myös korotus Euroopan unionin talousarvioon ja
erityisveron perustaminen sen rahoittamiseksi. Meidän on tehtävä jotakin muuta.

José Manuel Barroso,    komission puheenjohtaja. – (FR) Haluan aluksi kiittää teitä
puheenvuoroistanne, ja haluan erityisesti kiittää esittelijöitä, jäsen Brokia ja jäsen Gualtieria
heidän kommenteistaan, jotka käsittelivät yhteisömenettelyn tärkeyttä. Lisäksi kiitän heidän
osoittamastaan kiinnostuksesta asiaan, josta voi tulla hallitustenvälinen suuntaus. Voin
vain kiittää heitä tästä kiinnostuksesta.

Tässä erityistapauksessa meidän on oltava ehdottoman selkeitä. Komissio on antanut
tukensa tälle muutokselle, koska mielestämme sen tavoitteena on vastata sellaista
toimivaltaa koskevaan haasteeseen, josta ei ollut määräystä perussopimuksessa.
Perussopimuksessa ei määrätty pysyvästä vakausmekanismista. Jäsenvaltiot päättivät näin
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ollen yksimielisesti luoda mekanismin, jota varten ne perustivat hallitustenvälisen perustan.
Tämä oli jäsenvaltioiden yksimielinen päätös.

En mitenkään salaile sitä, että tuen kaikkia niitä, jotka haluavat edetä nopeasti tässä asiassa,
ja olen todennut tämän hyvin selvästi. Hallitustenvälinen askel saattaisi merkitä edistystä,
mutta siirtyisimme mieluusti nopeammin hallitustenvälisin harppauksin. Kuten tiedämme,
eräät Euroopan yhdentymisen historian suurimmista edistysaskeleista ovat kuitenkin
saaneet alkunsa hallitustenvälisistä aloitteista, kuten esimerkiksi Schengenin sopimus tai
vapauteen ja oikeuteen perustuva alue. Poliittista vastuuta koskeva kysymys on näin ollen
seuraava: onko vai eikö meidän ole tuettava jotakin, joka ei ole täysin omien
painopisteidemme, toisin sanoen, yhteisömenettelyn, mukainen, vaikka sillä olisi tarkoitus
vahvistaa yhteistä kykyämme vastata haasteisiin, joista ei ole yksitulkintaisesti määrätty
perussopimuksessa? Vastauksemme tähän on "kyllä". Mielestäni meidän on tuettava tätä.
Tästä syystä komission lausunto on myönteinen tästä perussopimuksen muutosta
koskevassa asiassa.

Haluaisin kuitenkin sanoa kaikille teille hyvin avoimesti, että komissio pitää
yhteisömenettelyä parempana vaihtoehtona. Tämä on muuten se keskustelu, jota kävimme
päätöstä koskevien valmistelujen yhteydessä. Jotkut ihmiset halusivat ja jopa ehdottivat
muutosta 122 artiklaan, joka poistaisi sellaisen toimivallan, joka on ollut olemassa Rooman
sopimuksista lähtien. Itse vastustin tätä. Sen vuoksi voimme mielestämme todeta, että
voimme kehittää tätä uutta toimivaltaa yhdessä, vaikka tarkkaan ottaen siinä ei kyse ole
kuitenkaan yhteisömenettelystä. Samanaikaisesti toteamme kuitenkin hyvin selkeästi
omassa lausunnossamme seuraavaa: "Komissio aikoo tehdä monenlaisia aloitteita, myös
lakialoitteita, taatakseen tulevan mekanismin ja unionin euroalueella harjoittaman talouden
hallinnan välisen yhdenmukaisuuden perussopimuksella unionille ja sen toimielimille
myönnettyjä toimivaltuuksia kunnioittaen". Tämä on ehdottoman selkeä kanta, ja haluaisin
jakaa kanssanne tämän tavoitteen.

Keskustelun aikana jotkut ihmiset puhuivat esimerkiksi yhden jäsenvaltion ja muiden
jäsenvaltioiden, Yhdistyneen kuningaskunnan ja euroalueen maiden välisestä
vastakohtaisuudesta tai eroista. Tavallisesti en pidä tämän eron tekemisestä, mutta joitakin
eroja on, ja tärkein niistä on sivumennen sanottuna se, että euroalueen velka on paljon
pienempi kuin Yhdistyneen kuningaskunnan velka. Yhdistyneen kuningaskunnan velka
on paljon korkeampi kuin euroalueen velka yhteensä. Tämän vuoksi euroalueella vallitseva
ongelma, kuten monet teistä ovat jo muuten painottaneet, on aidosti suhteelliseen
kilpailukykyyn liittyvä ongelma. Tästä syystä pyrimme nyt löytämään ratkaisun
kilpailukykyyn ja lähentymiseen – korostan lähentymiseen – liittyvää ongelmaan unionissa.

Vaikka jotkut ihmiset eivät olekaan tästä samaa mieltä, kehotan niitä, jotka haluavat edetä,
siirtymään kohti tiiviimpää lähentymistä euroalueella ja unionissa, koska nyt federalistit
ja integrationistit eivät ole ainoita, jotka haluavat lisää hallinnointia Euroopan unionissa.
Myös markkinat vaativat tällaista hallinnointia, ja meidän on kuunneltava niitä. Nyt
markkinat eivät vaadi Eurooppaa pelkästään olemaan määrätietoinen puolustaessaan
euroaluetta, vaan ne vaativat sitä myös luomaan selkeämmän hallinnointijärjestelmän. On
lisäksi totta, että yhteisömenettely tarjoaa enemmän takeita kuin lähestymistapa, joka
jätetään usein pelkän johtajien hyväntahdon varaan.

(Suosionosoituksia)

Työskentelemme nyt tämän suuntaisesti muissa hankkeissa, erityisesti tässä kilpailukykyyn
ja lähentymiseen liittyvässä hankkeessa, mutta se on toinen keskustelu toista päivää varten.
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Joka tapauksessa uskon, että tässä asiassa komissio on ottanut oikean kannan. Se ilmaisee
selkeän kannan tästä perussopimuksen rajoitetusta muuttamisesta ja pyytää samalla kaikkia
muita kiinnittämään yhä enemmän huomiota siihen, että on vältettävä luomasta
mekanismeja, jotka saattavat, kuten esimerkiksi jäsen Brok totesi, aiheuttaa erimielisyyksiä,
koska juuri yhteisön elimet voivat taata unionin kokonaisuudessaan ja koska komissio
ryhtyy toimiin niin euroaluetta varten kuin niistä jäsenvaltioita varten, jotka eivät kuulu
euroalueeseen.

Meidän on siis syytä kiinnittää huomiota tähän seikkaan. Meidän ei pidä nyt haasteisiin
vastaamisen tarpeen innoittamina kehittää ongelmia, jotka saattaisivat aiheuttaa meille
tulevaisuudessa vielä suurempia ongelmia kuin nykyiset. Meidän on taattava päättäväisempi
hallinnointi samalla, kun takaamme unionin olemassaolon kokonaisuudessaan siinä
hengessä, jonka on tietenkin oltava unionin henki eli yhteisvastuun ja vastuullisuuden
henki.

Manfred Weber (PPE).   – (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen Barroso,
perussopimuksen tarvittava muutos ja toimielinten välinen keskustelu, jota käymme,
osoittavat molemmat, että nyt kun Lissabonin sopimus on ollut voimassa vain vuoden
verran, emme voi enää ratkaista maailman meille asettamia haasteita pelkästään
perussopimuksen turvin sellaisena kuin se nyt on. Juuri tätä tämänpäiväinen keskustelu
todistaa. Toisaalta on todettava, että keskustellessamme nykyisestä perussopimuksesta,
meille kerrotaan, että laajempi keskustelu perussopimuksesta on mahdoton ja turha, kun
otetaan huomioon tilanne jäsenvaltioissa ja etenkin Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja
Tšekin tasavallassa. Tämä on se ristiriita, johon usein ajaudumme. Tarvitsemme jotakin
enemmän, mutta emme saa sitä jäsenvaltioilta. Euroopan parlamentin on annettava vastaus.

Jos kuuntelemme sitä, mitä kansalaiset sanovat tänään, on selvää, että he ymmärtävät sen,
että meidän on tehtävä perussopimukseen muutoksia nyt. He esittävät esimerkiksi
kysymyksiä siitä, miten markkinat saadaan valvonnan alaisuuteen lähitulevaisuudessa.
Siksi tarvitsemme vahvan Euroopan.

Meidän on kuitenkin kysyttävä itseltämme vielä tärkeämpi kysymys, eli mitä hyvää
eurooppalaisella hankkeella saadaan viime kädessä aikaan? Vuosikymmenten ajan se on
ollut vastuussa rauhanturvaamisesta ja sodan loppuun saattamisesta maanosassamme.
Tänä aamuna toimin isäntänä ryhmälle koululaisvieraita. Nuorille sota ei luojan kiitos ole
enää mikään ongelma. He eivät voi kuvitella, minkälaista sota voi olla. Keskusteluissamme
nostamme nyt esiin globalisaation uhan ja selitämme, että Euroopan on pidettävä
globalisaation pahuus hallinnassa, mutta tämä on kielteinen aihe. Mikäli haluamme voittaa
puolellemme ihmisten mielien lisäksi myös ihmisten sydämet, meidän on otettava askel
eteenpäin ja kysyttävä, mitä hyvää eurooppalaisella hankkeella saadaan aikaan. Meidän
on keskusteltava kuvista ja kysyttävä itseltämme, mitä Eurooppa saavuttaa ja mikä on sen
tehtävä.

Kun maailman vaikutusvaltaiset maat, kuten Yhdysvallat, Japani, Euroopan maat, Brasilia,
Intia ja muut, liittyvät yhteen, on kysyttävä, kuka nostaa kätensä ja kysyy, kiinnitämmekö
riittävästi huomiota sosiaalisiin ongelmiin? Kiina ei tee niin. Meidän on itse tehtävä näin.
Kuka nostaa kätensä ja toteaa, että meidän on pohdittava ympäristökysymyksiä?
Yhdysvaltalaiset eivät tee näin. Meidän on korostettava tätä asiaa. Kuka kysyy, haluammeko
säilyttää rauhan kaikkialla maailmassa ja varmistaa, että konflikteista ei muodostu sotia?
Meidän on tehtävä tämä historiallisen kokemuksemme pohjalta.
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Jos katsomme Tunisiaa, on selvää, että ihmiset siellä haluavat saman mallin, jollainen meillä
on Euroopassa. Elämäntapamme on hyvin houkutteleva. Näin ollen kun keskustelemme
perussopimuskysymyksistä ja kun keskustelemme tavasta, jolla maanosamme toimii, sekä
työstä, joka meidän on tehtävä, meidän täytyy tarkastella laajempaa kuvaa, jotta voitamme
ihmisten mielten lisäksi myös heidän sydämensä tälle hankkeellemme. Sitten onnistumme
saamaan sille jäsenvaltioiden laajuisen hyväksynnän.

(Puhuja suostui vastaamaan sinisen kortin kysymykseen työjärjestyksen 149 artiklan 8 kohdan
mukaisesti)

Proinsias De Rossa (S&D).   – (EN) Arvoisa puhemies, haluan kiittää jäsen Weberiä siitä,
että hän otti esiin kysymykseni, johon toivon myös komission puheenjohtaja Barroson
ehkä myös vastaavan, koska se oli suunnattu suoraan hänelle.

Tuen tämän perussopimuksen muutoksen taustalla olevaa tavoitetta. Olen muiden tavoin
huolestunut mekanismista, mutta yksinkertaistetun menettelyn mukaan kaikkien
jäsenvaltioiden kansanedustuslaitosten, jokaisen 27 kansallisen parlamentin, on
myönnyttävä vähintään tämän perussopimuksen muutoksen hyväksymiseen.

Kansallisille parlamenteille annetaan kuusi kuukautta aikaa päättää, miten ne aikovat tehdä.
Puhumme nyt päätöksen tekemisestä maaliskuussa, ja tämän päätöksen neuvosto teki
joulukuussa. Miten tämä on mahdollista? Niiden täytyy varmasti odottaa kesäkuuhun asti
tehdäkseen päätöksen.

Manfred Weber (PPE).   – (DE) Arvoisa puhemies, on tärkeää, että jäsenvaltiot valvovat
perussopimuksia, minkä vuoksi muutos on tehtävä jäsenvaltioiden laajuisesti. Toisaalta
meidän on pohdittava kysymystä, joka sisältyy olennaisesti moniin sellaisiin kysymyksiin,
joita olen yrittänyt tuoda esiin. Pohdimmeko tarkoin tätä asiaa, varaammeko siihen
riittävästi aikaa, ja annammeko tarpeeksi aikaa sen, jotta kaikesta voitaisiin keskustella
yksityiskohtaisesti? Vai ovatko ihmisten odotukset niin korkealla ja maailmanlaajuisten
haasteiden aiheuttama paine niin suuri, että meidän on oltava nykyistä nopeampia ja
toimittava nopeammin? Tästä syystä en pidä tätä aikakysymystä ongelmana, mutta meidän
on kyettävä antamaan vastauksia. Tähän meidän on keskityttävä.

Puhemies. -    (PL) Seuraava puheenvuoron pitäjä listalla on jäsen Martin Schulz, jolta olen
saanut kirjeen. Mikäli listan järjestykseen liittyy väärinymmärryksiä, voin selventää niitä
keskustelumme jälkeen.

Martin Schulz (S&D).   – (DE) Arvoisa puhemies, tämä kirje on osoitettu suoraan teille,
ei parlamentille.

Perussopimuksen muutokset ovat aina monimutkaisia, jopa yksinkertaistetut muutokset.
Se, mistä keskustelemme nyt, osoittaa, että olemme hyvin vaikeassa tilanteessa. Termi
"yksinkertaistettu menettely" kätkee sen tosiasian, että tämäntyyppisen menettelyn on
mahdollista epäonnistua. Se voi epäonnistua täällä ja myös muualla. Meille on kerrottu,
että mikäli se epäonnistuu, joudumme hyvin vaikeaan asemaan. Siksi meidän on kysyttävä
itseltämme jälleen kerran, mitä voimme tehdä varmistaaksemme, että se ei epäonnistu.
On totta, että meitä kuunnellaan. Olipa kyse sitten pelkästä ratifiointimenettelystä, joka
epäonnistuu, tai myös eurohankkeesta kokonaisuudessaan, kaikki riippuu hallitusten
päämiesten määrätietoisuudesta ryhtyä johdonmukaisiin ja yhtenäisiin toimiin. Asiasta
on jo esitetty useita varteenotettavia huomioita.
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Haluaisin lisätä kolme seikkaa, jotka ovat olennaisen tärkeitä. Nyt, kun on kulunut vuosi
tämän vakavan kriisin alkamisesta, haluaisin kysyä teiltä, mikä valuuttamme ulkoinen arvo
on. Vastaus tähän kysymykseen on 1,35 Yhdysvaltain dollaria. Kun euro otettiin alun perin
käyttöön, sama luku oli 1,17 Yhdysvaltain dollaria. Nyt se on noussut 1,35 Yhdysvaltain
dollariin. Kansainvälisen valuutan arvo perustuu sen ulkoiseen arvoon. Viime vuoden
aikana euron ulkoinen arvo on ollut hyvin vakaa. Euron sisäinen rakenne ei kuitenkaan
ole lainkaan vakaa. Tämä johtuu erittäin monitulkintaisesta asenteesta sekä valtioiden tai
hallitusten päämiesten kaksinaismoralismista.

Ongelma ei ole se, että Eurooppa ei kykene toimimaan johdonmukaisesti. Onhan meillä
sentään välineitä käytössämme. Ongelma on se, että Eurooppa ei voi päästä sopimukseen
johdonmukaisesta menettelystä. Kun toteamme, että Eurooppa ei pääse sopimukseen,
meidän olisi myös lisättävä, että täällä olevat eivät pääse sopimukseen. Euroopan parlamentti
eikä liioin komissio, vaan jäsenvaltioiden hallitukset ovat ne, jotka ovat luoneen vahvan
raha-alueen, joka kykenee ryhtymään ulkotoimiin. Samalla ne eivät kuitenkaan ole valmiit
luomaan riippumattomia sisäisiä välineitä, joita tarvitaan vahvan talous- ja sosiaalipolitiikan
ja vahvan hallintopolitiikan luomiseen vahvan valuutan rinnalle. Tämä on olennaisen
tärkeä asia.

Toinen asia on se, että kaikki, mitä tapahtuu Euroopassa, tapahtuu perussopimusten
pohjalta. Kun jotakin tapahtuu perussopimusten puitteissa, emmekä halua luoda jotakin
sattumanvaraisesti perussopimusten rajojen ulkopuolella, koska jotkut ihmiset harkitsevat
toimivansa näin, Euroopan parlamentille on kuitenkin selvää, että tämän ytimessä olevan
toimielimen on oltava keskeinen toimielin perussopimuksen puitteissa, ja tämä toimielin
on komissio. Euroopan parlamenttiin suorassa suhteessa olevien Euroopan laajuisten
toimiemme demokraattisen oikeutuksen määrittää komissio. Sen vuoksi se, mitä olette
selittänyt, on oikein, samalla tavalla kuin se, mitä myös esittelijät jäsen Brok ja jäsen Gualtieri
ovat todenneet.

Kolmas näkökohtani on se, että Eurooppaa uhkaava vaara liittyy siihen, että se on vahva
toimiessaan johdonmukaisesti maailman laajimpana talousalueena, jossa on 500 miljoonaa
asukasta, mutta jos se sallii itsensä hajota 27 yksittäiseen osaan, silloin siitä tulee
merkityksetön. Valitettavasti tämä kävi selväksi Välimeren toisella puolella sattuneiden
tapahtumien aikana. Jos Eurooppa ei omaksu johdonmukaista linjaa, sillä ei ole
minkäänlaista roolia. Jos se omaksuu johdonmukaisen linjan, sosiaalisella ja taloudellisella
mallillaan siitä tulee maailmantalouden moottori ja vaikutusvaltainen kumppani
kansainvälisen politiikan näyttämöllä.

Asia, josta keskustelemme tämän yksinkertaistetun menettelyn yhteydessä, liittyy siihen,
onko Euroopalla tulevaisuutta vai hajoaako se yksittäisiin valtioihin ja alentuu
mitättömyyden ja merkityksettömyyden tilaan. Tämä on se asia, josta keskustelemme nyt.

Ivo Strejček (ECR).   – (CS) Arvoisa puhemies, riippumatta siitä, minkälainen suhteemme
on yhtenäisvaluutta euroon, uskon, että on jokaisen Euroopassa asuvan edun mukaista,
että euro ja euroalue kehittyvät vakaasti, käytimmepä sitä tai emme, koska taloutemme
on keskenään yhteydessä erittäin laajalti.

Tästä huolimatta on todettava, että kun puheenjohtaja Barroso kuvaili Euroopan
vakausmekanismia, hän käytti parannetun valvonnan, talousyhteistyön laajentamisen,
budjettipolitiikkojen koordinoinnin ja sosiaalipolitiikkojen yhdenmukaistamisen kaltaisia
sanoja. Hyvät kuulijat, tämä avaa tien veroliiton luomiselle, ja taloushistoria osoittaa meille,
että veroliitto ei koskaan kestä pitkään ilman poliittisen unionin luomista. Se pieni muutos,
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josta tänään keskustelemme, on näin ollen valtava muutos EU:n yksittäisille jäsenvaltioille.
Euroopan unionia muutetaan poliittisesti tulevaisuutta varten. Jäsen Weber totesi, että
Euroopan kansalaiset haluavat nähdä vahvemman Euroopan. Olemme tienneet tämän
täällä koko ajan. Kysykäämme tätä heiltä, koska Euroopan kansalaiset ovat vuosikymmenten
aikana yksinkertaisesti hyväksyneet, eivätkä päättäneet, mitä Euroopan toimielimissä
tapahtuu.

Joe Higgins (GUE/NGL).   – (EN) Arvoisa puhemies, nyt on esitetty uutta
vakausmekanismia. Irlannin vaalikampanjassa ne puolueet, jotka todennäköisesti
muodostavat hallituksen, lupaavat laajoja uusia neuvotteluja EU:n ja IMF:n nykyisestä
säästösuunnitelmasta niin, että sen tiukkuutta lievennetään. Tämä on kuitenkin puhdasta
pohdintaa, ja on epäoikeudenmukaista ja epädemokraattista, että Irlannin kansaa pyydetään
äänestämään epäselvistä arveluista.

Halusin pyytää komission puheenjohtaja Barrosolta, ettei komissio puuttuisi Irlannin
vaalikampanjaan, vaan oikeuttaisi Irlannin kansan demokraattisen oikeuden asiatietoon
ja totuuteen.

Komission jäsen Rehn totesi eilen, että EU:n ja IMF:n sopimusta koskevat uudet neuvottelut
vaikuttavat mahdollisilta, mutta minulla on asiasta neljä erityiskysymystä. Ensimmäiseksi
kysyn, onko uudet neuvottelut mahdollista käydä välittömästi, kun uusi hallitus aloittaa
virkakautensa Irlannissa ja ennen kuin uusi mekanismi otetaan käyttöön vuonna 2013.
Toiseksi kysyn, tarkoittaako tämä sitä, että perittyjen korkojen kova taso laskee
huomattavasti. Kolmas kysymys kuuluu, vaaditaanko rahoituskeinottelijoita vastaamaan
omista tappioistaan sen sijaan, että Irlannin kansa joutuu kärsimään. Neljänneksi kysyn,
ymmärtääkö hän, että ainoastaan uudet neuvottelut, joilla peruutetaan leikkaukset ja
sovitaan tuntuvista julkisista investoinneista työpaikkoihin, auttavat ratkaisemaan kriisimme
Irlannissa, kun taas lisäleikkaukset ja talouskuri olisivat yhteiskunnallemme tuho.

Nicole Sinclaire (NI).   – (EN) Arvoisa puhemies, olemme taas tässä tilanteessa.
Epäonnistunut poliittinen hanke, jollainen euro on ollut, on ajanut meidät muuttamaan
Lissabonin sopimusta kahdesti sen lyhyen eliniän aikana. Meidän olisi tietenkin muistettava,
että Lissabonin sopimus runnottiin läpi kansanäänestyksen kautta Irlannissa. Irlannin
kansa äänesti "ei", mutta sille valehdeltiin. Kansalaisille kerrottiin, että heidän talouttansa
suojeltaisiin, mutta heidät johdettiin harhaan, ja aivan kuten Euroopan unioni tekee
kohdatessaan ongelman, nyt se ei ota askelta taaksepäin ja kysy, mitä teimme väärin. Sen
sijaan haluatte jatkaa yhdentymistä ja haluatte pienten valtioiden kärsivän enemmän.
Haluatte sakottaa niitä, jos ne joutuvat uusiin vaikeuksiin, jotka ajavat ne yhä suurempiin
vaikeuksiin ja yhä riippuvaisemmiksi Euroopan imperiumista.

Haluan sanoa puheenjohtaja Barrosolle seuraavaa: Yhdistyneellä kuningaskunnalla on toki
velkaongelmansa, mutta sitä ei auteta sen vuoksi, että se on auttanut Irlannin kaltaisia
euroalueen maita selviytymään, kun meidän on pitänyt ensin lainata rahaa tätä varten.

Kay Swinburne (ECR).   – (EN) Arvoisa puhemies, perussopimuksen muuttaminen ei
ole jotakin sellaista, johon meidän pitäisi sitoutua helposti, etenkin, kun otetaan huomioon,
että Lissabonin sopimus vaati valtavasti töitä ja neuvotteluja. Tästä syystä parlamentin ja
neuvoston on oltava hyvin maltillisia siinä, miten ryhdymme muuttamaan sitä. Tämä
muutos on välttämätön, jotta voisimme suojella euroalueen heikompia talousjärjestelmiä.
Euroalueeseen kuulumattomien jäsenvaltioiden kannat on kuitenkin myös säilytettävä.
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Tämä perussopimuksen muutos ei ratkaise jäsenvaltioiden epäonnistumista noudattaa
sopimuksiaan vakaus- ja kasvusopimuksen mukaisesti. Se ei ratkaise valtavan julkisen
vajeen piileviä ongelmia, eikä se tee EU:sta kilpailukykyisempää maailmanlaajuisissa
yhteyksissä. Se on pelkkä tilapäisratkaisu, jonka pitäisi antaa meille enemmän aikaa saada
yksittäisten euroalueiden maiden ja yhteiset asiamme järjestykseen.

Jokaisen EU:n jäsenvaltion on tarkasteltava omia julkisia menojaan ja verotoimiaan sekä
laadittava realistisia ohjelmia taloutemme elvyttämiseksi. Yksi kansainväliseen sopimukseen
lisätty tekstirivi ei korvaa todellista uudistusta ja varovaisuutta, vaikka se onkin tarpeellinen.
Näin ollen on kehitettävä todellinen strategia maailmanlaajuista kilpailukykyä varten.

Maroš Šefčovič,    komission varapuheenjohtaja. –  (EN) Arvoisa puhemies, haluan kiittää
kaikkia keskusteluun osallistuneita ja Euroopan parlamentin jäseniä heidän selkeästä
tuestaan tälle yhteisön laajuiselle lähestymistavalle, vahvalle Euroopan unionille sekä
asianmukaisesta roolista tulevassa mekanismissa, josta keskustelemme tänään.

Kantamme oli hyvin selkeä, eli se, että kannatamme täysipainoisesti Euroopan
vakausmekanismin luomista ja että näemme sen hyvin tärkeänä osana mosaiikissa, josta
tulee entistä vahvempi ja taloudellisesti kukoistavampi Eurooppa. Teemme työtä
lisätäksemme rahoitusmarkkinoiden valvontaa parantaaksemme talouden ohjausta kuuden
käsiteltäväksi jätetyn lainsäädäntöesityksemme kautta. Käynnistimme ensimmäisen
eurooppalaisen ohjausjakson vuotuisella kasvuselvityksellä, ja sen pitäisi olla palapelin
viimeinen pala.

Olen myös sitä mieltä, että sillä ja tämänpäiväisellä keskustelullamme sekä maaliskuussa
tehtävän uskoakseni myönteisen päätöksen kautta lähetämme hyvin selviä signaaleja
kaikille niille, jotka lyövät vetoa euroa vastaan. Jos lyötte vetoa euroa vastaan, menetätte
rahanne. Tämä on hyvin tärkeä viesti.

Sen vuoksi tätä asiaa koskevan päätöksen on oltava ehdottoman ratkaiseva, mutta tiedän,
että parlamentille on myös hyvin tärkeää kunnioittaa kokonaisuudessaan unionin
toimivaltuuksia ja kunnioittaa kokonaisuudessaan unionin toimielinten etuoikeuksia ja
roolia. Komissio tietenkin huolehtii viime kädessä siitä, että Euroopan unionin lainsäädäntöä
noudatetaan aina.

Kuten totesimme lausunnossamme, komissio on myös valmis käyttämään
asiantuntemustaan näiden mekanismien käsittelyssä, koska niiden olisi mielestäni oltava
täysin johdonmukaisia parannetun talouden ohjauksen kanssa, etenkin talous- ja
rahoitustoimien koordinoinnin ja valvonnan yhteydessä jäsenvaltioissa ja erityisesti
euroalueen jäsenvaltioissa.

Jotkut teistä ovat olleet huolestuneita siitä, että meidän ei pitäisi luoda kaksitasoista
Eurooppaa. Mielestäni komission kanta on myös tässä hyvin selkeä: vaikka pääasiallinen
vastuu eurosta on jäsenvaltioilla, on hyvin selvää, että minkä tahansa tulevan
yhteistyömekanismin on oltava avoin muille ja että kaikki se työ, jota teemme kilpailukyvyn
ja lähentymisen lisäämiseksi, tehdään kaikkien 27 jäsenvaltion hyväksi.

Pidän siis hyvin tervetulleena sitä prosessia, jota käymme nyt läpi ja jossa myös
rahoitusmarkkinoilla oli tärkeä osa yhdentymisemme vauhdittamisessa sekä yhteistyömme
vauhdittamisessa talouden ohjauksen alalla, koska se tekee unionista ehdottomasti nykyistä
vahvemman.
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Haluan kiittää erityisesti kahta esittelijää, jäsen Brokia ja jäsen Gualtieria, heidän tiiviistä
yhteistyöstään, heidän käsiteltäväksi esittämistään ajatuksista sekä niistä kuulemisista, joita
komissiolla on esittelijöiden kanssa nykyiseltä pohjalta. Mielestämme heidän hyvä työnsä
johtaa mietintöön, joka hyväksytään parlamentissa ajoissa ennen Eurooppa-neuvoston
tekemää päätöstä.

Viimeisen huomioni osoitan Irlannista kotoisin olevalle jäsen Higginsille. Hän otti
perustellusti esiin komission jäsen Rehnin lausunnon, jossa todettiin, että Irlannin kanssa
oli tehty sopimus, ei hallituksen vaan Irlannin kanssa maana. Odotamme tietenkin, että
mikä tahansa tuleva hallitus kunnioittaa tätä sopimusta. On kuitenkin varsin selvää ja
ilmeistä, että komissio suhtautuu hyvin ymmärtäväisesti niitä nykyisiä vaikeuksia kohtaan,
joiden kanssa Irlanti nyt kamppailee, ja se tekee kaikkensa tukeakseen nopeaa paluuta
kasvun tilaan Irlannissa.

Euroopan instituutiot, olipa se Euroopan unioni, komissio tai Euroopan keskuspankki tai
jopa Kansainvälinen valuuttarahasto, ovat vaikuttaneet osaltaan merkittävästi tilanteen
vakauttamiseksi Irlannissa. Olen varma, että kaikki yhdessä teemme kaikkemme
palauttaaksemme kasvun ja hyvinvoinnin myös Irlannissa.

Puhetta johti
varapuhemies  Gianni PITTELLA

Kirjalliset lausumat (työjärjestyksen 149 artikla)

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    kirjallinen. – (PT) Tässä keskustelussa on tullut selväksi,
että Euroopan komissio on sitoutunut jatkamaan sillä tiellä, jonka se aloitti
epädemokraattisella tavalla, jotta Lissabonin sopimus hyväksyttäisiin. On syytä muistaa,
että sen jälkeen, kun kansalaiset Ranskassa ja Alankomaissa hylkäsivät niin sanotun
Euroopan perustuslain, Euroopan unionin johtajat tekivät kaikkensa, jotta uudet
kansanäänestykset voitaisiin välttää. Jopa Irlannin antaman ensimmäisen kieltävän
vastauksen jälkeen ne harjoittivat kaikin keinoin painostusta varmistaakseen, että kun
jonkin aikaa oli kulunut, järjestettiin uusi kansanäänestys.

Nyt, kun uuden sopimuksen voimaantulosta on kulunut muutamia kuukausia, nyt he
pyrkivät jälleen muuttamaan asioita nopeasti ilman minkäänlaista julkiseen tietoon
annettavaa päivämäärää, koska he pelkäävät kansalaisten reaktioita Euroopan unionin eri
jäsenvaltioissa, etenkin niissä, jotka kärsivät yhä kasvavien uusliberalististen politiikkojen
seurauksista.

Nyt he haluavat turvautua niin kutsuttuun yksinkertaistettuun menettelyyn peittääkseen
sen tosiasian, että he itse asiassa haluavat muuttaa tärkeää asiaa, joka liittyy
perussopimuksen muuttamiseen perustuslain muotoon. Tavoitteena on muuttaa Euroopan
rahoitusvakautusväline pysyväksi rahastoksi, ja se pitää sisällään niin kutsutun kilpailukykyä
koskevan sopimuksen sisältämiä ehtoja, joita on mahdoton hyväksyä, sekä vakavia
seurauksia sosiaalipolitiikkoihin, kuten palkkojen ja eläkkeiden alentaminen sekä eläkeiän
nostaminen.
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13. Eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän tila Euroopan
ihmisoikeustuomioistuimen hiljattain tekemän päätöksen jälkeen (keskustelu)

Puhemies.   – (IT) Esityslistalla on seuraavana keskustelu eurooppalaisen
turvapaikkajärjestelmän tilasta Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen hiljattain tekemän
päätöksen jälkeen.

Cecilia Malmström,    komission jäsen.  –  (EN) Arvoisa puhemies, Euroopan
ihmisoikeustuomioistuimen 21. tammikuuta antamassa päätöksessä asiasta M.S.S. vs.
Kreikka ja Belgia osoitetaan selkeästi, että EU:n on pikaisesti perustettava yhteinen
eurooppalainen turvapaikkajärjestelmä ja että meidän on tuettava jäsenvaltioita, jotta ne
voivat täyttää velvollisuutensa tarjota asianmukaista kansainvälistä suojelua.

Komissio on aina todennut, että yhteisön säännöstön soveltamisessa (Dublin-asetus on
tärkeä elementti turvapaikkoja koskevaa nykyistä yhteisön säännöstöä) jäsenvaltioita ei
koskaan vapauteta velvollisuudesta varmistaa perusoikeuksien suojelu. Euroopan unionin
tuomioistuin muistutti tästä periaatteesta päätöksessään.

Päätös ei vaikuta Dublin-järjestelmän toiminnan taustalla oleviin periaatteisiin. On oltava
selkeä järjestelmä, jonka pohjalta tunnistetaan, mikä jäsenvaltio on asioista vastuussa,
tutkitaan turvapaikkahakemus, taataan todellinen mahdollisuus päästä osaksi menettelyjä,
joilla määritetään pakolaisasema, sekä ehkäistään turvapaikkamenettelyjen väärinkäyttö
useiden hakemusten muodossa.

Komission tekemä Dublin-järjestelmän arviointi on kuitenkin osoittanut, että parannuksia
on mahdollista tehdä. Jo vuonna 2008 komissio ehdotti tarkistettua Dublin-asetusta
tunnistettujen puutteiden korjaamiseen. Sen pyrkimyksenä oli lisätä sekä kyseessä olevien
turvapaikanhakijoiden suojelustandardeja että Dublin-järjestelmän tehokkuuden tasoa
jäsenvaltioiden edun mukaisesti.

Suhtaudun myönteisesti Euroopan parlamentin vahvaan tukeen komission esityksille, ja
kehotan neuvostoa ja Euroopan parlamenttia työskentelemään yhdessä sellaisen
tasapainoisen kompromissin saavuttamiseksi, jonka ansiosta saadaan aikaan parannettu
Dublin II -asetus.

Tällaiseen kompromissiin olisi sisällyttävä myös hätämekanismi siirtojen keskeyttämistä
varten viimeisenä vaihtoehtona poikkeustilanteissa sekä tilanteessa, jossa
turvapaikkajärjestelmään kohdistuu erityistä painetta. Sillä tarjotaan yhteinen ja
kokonaisvaltainen ratkaisu tapauksiin, joita käsitellään nykyään harkinnanvaraisesti, jotta
voitaisiin lisätä luottamusta ja aitoa tukea Dublin-kumppanien välillä.

Komissio on ollut tietoinen Kreikan turvapaikkajärjestelmän puutteista. Sitä koettelee
poikkeuksellinen paine, joka johtuu eri ryhmistä koostuvista suurista muuttovirroista sen
alueella sekä asianmukaisen kansallisen turvapaikkajärjestelmän puuttumisesta. Olemme
jo ryhtyneet toimiin niiden arvioimiseksi.

Komissio aloitti rikkomismenettelyn Kreikkaa vastaan marraskuussa 2009, ja se esitti
huolensa useista EU:n lainsäädännön säädöksistä. Kreikka on itse sitoutunut uudistamaan
turvapaikkajärjestelmäänsä, joka perustuu komissiolle viime vuoden elokuussa esiteltyyn
toimintasuunnitelmaan, jossa on laadittu välittömät ja pitkän aikavälin toimet. Siitä lähtien
Kreikassa on tehty merkittäviä lainsäädännöllisiä uudistuksia.
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Samaan aikaan komissio on sitoutunut huomattaviin toimiin tukeakseen Kreikkaa yhdessä
jäsenvaltioiden, UNHCR:n ja EU:n virastojen kanssa. Tähän tukeen kuuluu merkittävä
taloudellinen ja käytännön apu kansallisen turvapaikkajärjestelmän uudistamiseksi, rajojen
ja palauttamisten hallinta sekä nykyistä tehokkaampi EU:n varojen käyttö muuttoliikkeen
hallitsemiseksi sekä parempi yhteistyö rajavaltioiden, erityisesti Turkin kanssa.

Haluan päättää puheenvuoroni muistuttamalla, että Euroopan unionin perustuu ihmisarvon
kunnioitukseen, vapauteen, demokratiaan, tasa-arvoon, oikeusvaltion periaatteen ja
perusoikeuksien kunnioittamiseen liittyviin arvoihin. Turvapaikka on yksi niistä
ihmisoikeuksista, joita Euroopan unioni on sitoutunut kunnioittamaan ja edistämään.
Komissio on vahvasti sitoutunut tekemään työtä oikeudenmukaisen, tehokkaan ja suojeluun
suuntautuneen yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän luomiseksi. Tämä on
paras tapa säilyttää yhdessä ihmisoikeudet yhtenä tärkeistä pilareista vapauden, oikeuden
ja turvallisuuden alalla.

Manfred Weber,    PPE-ryhmän puolesta. – (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen
Malmström, turvapaikkapolitiikka on hyvin ajankohtainen aihe, kuten olemme hiljattain
huomanneet Lampedusan ja Kreikan tapauksessa. Tämä aihe huolestuttaa Euroopan
kansalaisia. Meidän pitäisi olla ylpeitä siitä, mitä olemme saavuttaneet Euroopassa, kuten
yhteiset standardit, turvapaikkahakemusten asianmukainen käsittely sekä tapamme
huolehtia lapsista ja perheistä. Meidän pitäisi olla ylpeitä tästä kaikesta. Eurooppa on alue,
joka tarjoaa apua ja kumppanuutta ihmisille, jotka kärsivät vainosta kaikkialla maailmassa.
Ratkaiseva tekijä ei ole se, mitä kirjoitamme paperille parlamentin valiokunnissa,
komissiossa ja neuvostossa, vaan se, mitä tosielämässä todella tapahtuu. Euroopan
ihmisoikeustuomioistuin on hiljattain antanut Belgialle ja Kreikalle tuomion siitä, että ne
eivät ole panneet nykyistä lainsäädäntöä täytäntöön eivätkä noudattaneet sitä. Näin ollen
on selvää, että täytäntöönpanoprosessi ei toimi.

Pyytäisin komissiota saamaan aikaan nopeampia tuloksia sen nykyisten
toimintasuunnitelmien ohella. Meidän on kyettävä toteuttamaan ja panemaan täytäntöön
tärkeät standardit nykyistä nopeammin Euroopan unionissa. Kreikan erityistapauksesta
haluan korostaa, että meillä on raja, joka on turvattu molemmilta puolilta. Olen pettynyt
siihen, miten uusi kumppanimme Turkki on käyttäytynyt tässä asiassa. Olemme
allekirjoittaneet takaisinottosopimuksen Turkin kanssa, joka vaatii, että se voi tehdä paljon
vähemmän kuin sen olisi tehtävä, jos se olisi Euroopan unionin jäsen. Näin ollen meidän
pitäisi olettaa Turkin tekevän paljon enemmän tällä alalla kuin se nyt tekee.

Kukaan ei kiistele yhteisvastuustamme. Haluamme antaa käytännön apua Euroopan
pakolaisrahaston ja Frontexin muodossa, ja molemmat koskevat Kreikkaa, jonne on jo
tarjottu apua, sekä Lampedusaa Italiassa. Euroopan yhteisvastuuta ei nyt kyseenalaisteta.
Sitä tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan.

Stavros Lambrinidis,    S&D-ryhmän puolesta. – (EL) Arvoisa puhemies, kuten
tuomioistuimen päätös on osoittanut, olemme kaikki Dublin II -asetuksen loukussa.
Vastuun epätasaisen jakamisen seurauksena jäsenvaltiot ovat keskustelleet siitä, kuka on
vastuussa, ja valituksia on esitetty edestakaisin jo vuosia, ja epäonniset pakolaiset ovat
jääneet näiden keskelle loukkuun.

Viime aikoina 90 prosenttia Euroopassa olevista maahanmuuttajista ja turvapaikanhakijoista
on saapunut Kreikan kautta. Nyt paine on Algerian tapauksessa siirtynyt Italialle. Miten
kauan tietyt tahot aikovat esittää, että tämä on Kreikan, Italian, Maltan tai Kyproksen
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ongelma? Meidän rajamme ovat Euroopan rajoja. Kehityspolitiikkamme, ulkopolitiikkamme
tai pikemmin sen puute ovat Euroopan asioita.

Kotimaani on hiljattain saavuttanut valtavia edistysaskelia turvapaikkatilanteen
parantamiseksi Euroopan komission vankan tuen avulla. On selvää, että tämä ei kuitenkaan
riitä. Dublin-asetuksella on tehtävä loppu näistä massapalautuksista ensimmäiseen
jäsenvaltioon. Jäsenvaltioiden välille on luotava kunnollinen ja perustavanlaatuinen
yhteisvastuu. Tätä parlamentti on peräänkuuluttanut. On tullut aika, jolloin eräiden
neuvoston jäsenien on lakattava esittämästä Pontius Pilatusta ja pesemästä käsiään.

Cecilia Wikström,    ALDE-ryhmän puolesta. – (SV) Arvoisa puhemies, Euroopan
ihmisoikeustuomioistuimen päätöksessä tehdään selväksi, että Belgia ja Kreikka ovat
rikkoneet ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien suojelusta annetun yleissopimuksen 3 ja
13 artiklaa. Näin ollen molemmat maat ovat syyllisiä afganistanilaisen turvapaikanhakijan
epäinhimilliseen ja nöyryyttävään kohteluun, kun hänet siirrettiin Belgiasta Kreikkaan.
Valitettavasti tämä tapaus ei ole mitenkään harvinaislaatuinen. Euroopan
ihmisoikeustuomioistuimen päätös on kuitenkin ennakkotapaus ja siten tärkeä.

Dublin II -asetuksen tarkistamista koskevan mietinnön esittelijänä suhtaudun myönteisesti
tähän päätökseen. Se osoittaa tarvittavan selkeästi, että kaikkien jäsenvaltioiden on
lopetettava siirtämästä ihmisiä Kreikkaan niin kauan kuin tilanne sellainen kuin se nyt on.
Se osoittaa myös sen, että tarvitaan Euroopan laajuista yhteisvastuuta. Mikäli haluamme
vakavasti ottaen luoda yhteisen turvapaikkajärjestelmän vuoteen 2012 mennessä, meidän
on jaettava vastuu ja autettava toisiamme.

Haluaisin kysyä komissiolta, muuttaako tämä päätös komission näkemystä
Dublin-järjestelmästä yhteisen turvapaikkajärjestelmän kulmakivenä. Lisäksi haluaisin
tietää, onko komissiolla mahdollisuus tutustua tilastoihin, joista selviää, mihin jäsenvaltiot
perustavat siirtopäätöksensä. On tärkeää, että vältämme tämänkaltaisten tapausten
toistumisen.

Parlamentilla on selkeä kanta Dublin-asetuksesta, ja odotamme nyt kärsimättömästi sitä,
että voimme aloittaa neuvottelut. Painopisteemme ovat pidätykseen liittyvä kysymys,
yhteisvastuumekanismi, alaikäisten oikeudet ja oikeussuojaa koskevat tiukemmat
määräykset. Arvoisa komission jäsen Malmström, odotan kovin vastaustanne ja erinomaisen
yhteistyömme jatkamista.

Judith Sargentini,    Verts/ALE-ryhmän puolesta. – (NL) Arvoisa puhemies, kysymykseni
kuuluu: mitä teemme nyt, kun Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (ECHR) on todennut,
että meidän ei pidä enää lähettää enempää turvapaikanhakijoita takaisin Kreikkaan.
Kotimaani Alankomaiden oikeusministeri esitti ratkaisun. Hän sanoi, että ryhdymme
pikaisiin toimiin auttaaksemme Kreikkaa seuraamaan rajojaan tiukemmin, perustamaan
turvapaikkajärjestelmän, ja sitten voimme vain lähettää kaikki Dublin-hakijat takaisin
Kreikkaan. Se ei tietenkään viime kädessä ole mikään ratkaisu.

Tämä johtuu siitä, että kaikki osapuolet parlamentissa kautta koko poliittisen kirjon ovat
todenneet, että meidän on sisällytettävä yhteisvastuulauseke Dublin-järjestelmään. Jos tätä
ei tehdä, eteläisillä mailla on aina hankalampi tilanne kuin Pohjanmerellä sijaitsevassa
kotimaassani, jonka rannoille ei rantaudu niin paljon pakolaisveneitä.

Arvoisa komission jäsen, Lampedusaan saapuvista maahanmuuttajavirroista voimme
päätellä, että vaikka olisi mahdollista tehdä lujasti töitä rajojen valvomiseksi, sen lisäksi on
oltava valmistautuneita odottamattomiin tapahtumiin. Oletteko yhtä mieltä Vihreät /
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Euroopan vapaa allianssi -ryhmän kanssa siitä, että Dublin-järjestelmä on nyt repaleinen
ja että sen muuttamista aiotaan vauhdittaa jonkin verran? Oletteko samaa mieltä siitä, että
sen minkä taakseen jättää sen edestään löytää ja että pohjoisten maiden on nyt pakko
osoittaa yhteisvastuuta?

Haluaisin myös kuulla näkemyksenne Strasbourgin tuomioistuimen viime viikolla
antamasta päätöksestä, jossa todetaan, että säännön 39 mukaisten tapausten, eli
karkottamisen keskeytystä koskevien hakemusten, määrä on noussut 4 000 prosenttia
viime vuonna, koska ihmiset näkevät, että Dublin-järjestelmä ei yksinkertaisesti toimi.

Viimeinen asia, jonka haluan sanoa, on se, että Maritime Support Services'n (M.S.S.) ja
Belgian viranomaisten välisessä tapauksessa lopullinen tulos oli se, että Belgian viranomaiset
olivat väärässä. Niiden piti maksaa suurin rahoitusvaade. Ne olivat leväperäisiä. Milloin
voimme odottaa Dublin-järjestelmän muutoksia, jotta näitä ihmisiä ei enää pakoteta
epäinhimillisiin oloihin?

(Puhuja suostui vastaamaan sinisen kortin kysymykseen työjärjestyksen 149 artiklan 8 kohdan
mukaisesti)

Barry Madlener (NI).   – (NL) Arvoisa puhemies, hyvä jäsen Sargentini, miksi en kuullut
teidän toteavan, että nimenomaan Turkki käyttäytyy huonosti sallimalla kaikkien näiden
ihmisten tulla Turkkiin alun alkaen? Miksi en kuullut teidän toteavan, että niin monet
ihmiset, ihmiskauppiaat ja onnenonkijat käyttävät väärin Euroopan liian monimutkaista
turvapaikkalainsäädäntöä vain sen vuoksi, että se on liian monimutkainen? Miksi ette puhu
siitä mitään?

Judith Sargentini (Verts/ALE).   – (NL) Arvoisa puhemies, kiitos siitä, että annoitte minulle
mahdollisuuden vastata tähän kysymykseen.

Mielestäni meidän olisi ensin heitettävä hirsi pois omasta silmästämme. Eurooppa on
tehnyt omasta turvapaikkajärjestelmästään kaoottisen. Emme voi koskaan siirtää syytä
toisten harteille niin kauan kuin jatkamme näin ja niin kauan kuin olemme haluttomia
auttamaan Kreikkaa, jotta turvapaikanhakijat jättäisivät sen rauhaan lopullisesti, ja
varmistamaan, että meillä kaikilla on yhdenmukainen menettely sen arvioimiseksi, onko
joku aidosti poliittinen pakolainen.

Hyvä jäsen Madlener, olen kanssanne samaa mieltä siitä, että ihmiskauppiaat olisi pidätettävä
ja että Turkin olisi luotava kelvollinen turvapaikkajärjestelmä, jossa tunnustetaan ne
poliittiset pakolaiset, jotka eivät tule Euroopan unionista vaan muualta. Näin ollen pyrkisin
ensin heittämään hirren pois omasta silmästä ja laittamaan omat asiamme kuntoon.

Timothy Kirkhope,    ECR-ryhmän puolesta. – (EN) Arvoisa puhemies, haluaisin sanoa
komission jäsenelle, että on selvää, että tämä järjestelmä kariutunut. On selvää, että
Euroopan unionin tuomioistuimet ja Euroopan unionin lainsäädäntö ovat ristiriidassa.
Emme ole enää tilanteessa, jossa laki pannaan täytäntöön, vaan pikemmin sitä tulkitaan
uudella tavalla.

Mielestäni Euroopan unioni on parhaiten valmistautunut maahanmuuton haasteiden
kohtaamiseen vivahteikkaan mutta ei määräilevän järjestelmän, eikä entistä
yhdenmukaisemman eurooppalaisen lainsäädännön tai Euroopan unionin tuomioistuimien
moraalisten päätösten kautta. Se on parhaiten valmistautunut yhteisvastuun, yhteistyön
ja hyvän viestinnän avulla eurooppalaisten naapurien kesken.
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Meidän on oltava tietoisia siitä, että vaikka jokin taakka poistetaan yhdestä paikasta, sitä
ei niin vain siirretä muualle. Totta kai meillä on velvollisuuksia muita EU:n jäsenvaltioita
ja turvallisempaa ja vapaampaa elämää etsiviä ihmisiä kohtaan, mutta viimeaikaiset
oikeuden päätökset viittaavat suurempiin ongelmiin, joita ovat Euroopan tuomioistuinten,
Euroopan lainsäätäjien ja jäsenvaltioiden välinen suhde ja niiden omien rajojen valvonta.

Arvoisa komission jäsen, olisin kiinnostunut tietämään, miten komissio aikoo käsitellä
näitä kysymyksiä pitkällä aikavälillä. Voisitteko varmistaa parlamentille, että emme päädy
pelkästään laatimaan lisää EU:n laajuisia lakeja, jotka epäilemättä jossakin vaiheessa
tulevaisuutta kumotaan Euroopan tuomioistuimien toimesta? Voitteko sen sijaan kertoa
meille, miten voimme tehokkaasti tukea Kreikkaa ja muita jäsenvaltioita, jotka kamppailevat
parhaillaan tällaisten taakkojen kanssa?

Cornelis de Jong,    GUE/NGL-ryhmän puolesta. – (NL) Arvoisa puhemies, aluksi haluan
esittää kiitoksen sanan ja antaa tukeni komission jäsen Malmströmille. Viime viikolla hän
kehotti perustellusti jäsenvaltioita ryhtymään koko turvapaikkapakettia koskeviin toimiin.
Meillä ei todellakaan ole mitään ruokalistaa, josta valita.

Yhtäkkinen tunisialaispakolaisten virta on tuore todiste tästä. Italialla on kaikkein suurimmat
vaikeudet pyrkiessään varmistamaan, että asianmukaisia vastaanotto- ja
turvapaikkamenettelyjä noudatetaan. Jos muut jäsenvaltiot vain edelleen seisovat sivussa
seuraamassa, on vain ajan kysymys, milloin Euroopan ihmisoikeustuomioistuin päättää,
että turvapaikka-anomusten siirto Italiaan olisi keskeytettävä, kuten itse asiassa Kreikan
tapauksessa on toimittu.

Näin ollen on kaikkien etu, että kehitämme hätätilojen varalle menettelyn
Dublin-järjestelmän puitteissa, kuten komissio onkin esittänyt, ja että laadimme pikaisesti
vastaanottoa koskevia sitovia sopimuksia sekä korkealaatuisen turvapaikkamenettelyn.

Haluaisin kuulla komission jäseneltä, mitä mieltä hän on siitä, että asiasta vastaavat
parlamentin jäsenet antaisivat hänelle lisätukea suostuttelemalla jäsenvaltioita ryhtymään
näihin kipeästi tarvittaviin toimiin. Joka tapauksessa hän voi luottaa omaan sitoumukseeni.

Barry Madlener (NI).   – (NL) Arvoisa puhemies, Alankomaiden on jälleen kerran
selvitettävä Kreikan sotku. Ensinnäkin alankomaalaisten veronmaksajien oli maksettava
miljardeja euroja tämän miltei konkurssikypsän maan pelastamiseksi, ja nyt vastuullemme
on sälytetty 2 000 Kreikasta tulevaa turvapaikanhakijaa, joita ei saa lähettää takaisin.

Alankomaat ei halua näitä turvapaikanhakijoita. Alankomaat on kärsinyt tarpeeksi ja se
kärsii edelleen massamaahanmuutosta ja epäonnistuneesta monikulttuurisesta kokeilusta.
Alankomaat haluaa vähemmän maahanmuuttajia, joilla ei ole minkäänlaisia suunnitelmia,
ja Euroopan on alettava soveltaa entistä tiukempaa maahanmuuttopolitiikkaa. Muutoin
Euroopasta tulee lopulta Eurabia.

Kreikka on kuitenkin myös huonon naapurin, Turkin, uhri. Sen vuoksi Kreikan olisi
rakennettava muuri pitääkseen poissa turkkilaiset siirtolaiset ja ne siirtolaiset, joiden Turkki
sallii kulkea maansa alueen läpi. Meidän olisi tietenkin rangaistava Turkkia siitä, että se
sallii laittomille maahanmuuttajille mahdollisuuden kulkea Kreikan läpi.

Totean lisäksi, että Euroopan turvapaikkalainsäädännön olisi oltava huomattavasti tiukempi.
Olkaamme rehellisiä: turvapaikanhakijoista 99 prosenttia ei itse asiassa ole lainkaan
turvapaikanhakijoita, vaan taloudellisen onnen etsijöitä, jotka käyttävät väärin
turvapaikkalakejamme.
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Georgios Papanikolaou (PPE).   – (EL) Arvoisa puhemies, jatkan keskustelua seuraavin
olettamuksin: olemme nähneet levottomuudet Välimeren maissa ja Arabimaissa. Tiedämme,
että monet näiden maiden kansalaisista toivovat löytävänsä paremman kohtalon
Euroopassa. Tämä on jo arkipäivää, ja pelkään, että olettamuksesta, josta nyt puhun,
muodostuu jälleen uusi arkipäiväinen asia.

Kansalaiset lähtevät kolmansista maista tullakseen Eurooppaan. He saapuvat Lampedusaan,
ja olemme nähneet siellä syntyneet ongelmat. He pyrkivät myös pääsemään Kreikkaan
Turkin kautta käyttämällä hyväkseen järjestelmää niin, ettei heidän tarvitse anoa viisumia,
joka perustuu sopimuksiin, joita useat näistä kolmansista maista ovat tehneet Turkin
kanssa. Toiset menevät Maltalle, jotkut ehkä Portugaliin ja Espanjaan. Sitten jotkut heistä
anovat turvapaikkaa. On sanomattakin selvää, että jälleen kerran sovelletaan Dublin II
-asetusta. Tiedämme, että vaikka jotkut turvapaikanhakijat tekevät sitten esittävät
vetoomuksia näissä asioissa, jäsenvaltioiden tuomioistuimet antavat tuomioita, kuten
tähän mennessä on tehty, ennen kuin edes saamme vietyä asian Euroopan unionin
tuomioistuimen päätettäväksi. Älkäämme siis teeskennelkö muuta.

Sitten on toinenkin tilanne: jotkut pidätetään, eikä heille myönnetä turvapaikkaa. Jotta
EU:n alueelle Turkin kautta tulevat henkilöt voidaan palauttaa Turkkiin
takaisinottosopimuksen nojalla, tiedätte varmasti, että sen sopimuksen mukaan, josta
komissio ilmoitti juuri neuvottelujen päätteeksi, meidän on odotettava ensin kaksi vuotta
ennen kuin sopimusta sovelletaan ja niiden lisäksi kolme vuotta, joka on kolmansiin maihin
sovellettava siirtymäkausi, eli yhteensä viisi vuotta. Toisin sanoen tuon ajanjakson aikana
pidätettyjen henkilöiden on meitä nyt koettelevan kriisin vuoksi odotettava vuoteen 2016
tai 2017 saakka ennen kuin Turkki ottaa heidät takaisin.

Saanen todeta että tällaisella asioiden hoidolla Eurooppa ei mielestäni kykene hoitamaan
tätä tehtävää tällä hetkellä.

Sylvie Guillaume (S&D).   – (FR) Arvoisa puhemies, mielestäni on aina hyödyllistä
muistuttaa itseämme useista sitoumuksista ja erityisesti siitä, joka tehtiin 2008 Euroopan
maahanmuutto- ja turvapaikkasopimuksen kautta. Siinä ilmoitettiin, että on aika ryhtyä
uusiin aloitteisiin yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän käyttöönoton
päätökseen saattamiseksi ja näin ollen varmistaa korkeatasoinen suojelu Euroopan
unionissa.

Yli kaksi vuotta tämän lupauksen antamisesta komission esitykset ovat käsiteltävänä.
Emme kuitenkaan voi olla huomaamatta, että tämän eurooppalaisen
turvapaikkajärjestelmän ja yhdenmukaistamisprosessin puitteissa kuljetaan vaivoin kohti
päivänvaloa.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen hiljattain antama päätös on mielestäni tärkeä
käännekohta. On tietenkin selvää, että tilanteessa korostuvat Kreikan
turvapaikkajärjestelmän epäonnistuminen, mutta lisäksi se välittää vahvan viestin aikana,
jona Kreikka alkaa uudistaa turvapaikkajärjestelmäänsä ja ryhtyy samanaikaisesti
uudentyyppisiin aloitteisiin.

Tämän erikoisen tilanteen ohella tämä päätös kyseenalaistaa kuitenkin yleisesti koko
Euroopan turvapaikkajärjestelmän ja etenkin yhden sen keskeisistä osista eli
Dublin-asetuksen ja sen tärkeimmät lähtökohdat eli jäsenvaltioiden vastaavat
turvapaikkajärjestelmät unionissa. Päätös osoittaa, miten yhteinen eurooppalainen
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turvapaikkajärjestelmä on ristiriitaisesti saanut aikaan eräänlaista epäoikeudenmukaisuutta
sekä turvapaikanhakijoita että jäsenvaltioita kohtaan.

Tämän päätöksen seurauksena nyt tarvitaan välittömästi selkeitä toimia. Sillä välin, kun
Kreikassa valmistellaan toiminnallista turvapaikkajärjestelmää, jäsenvaltioiden on
keskeytettävä turvapaikanhakijoiden palauttaminen Kreikkaan ja käytettävä asetuksen
täysivaltaisuuslauseketta, joka sallii niiden ottaa vastuulleen hakemuksen tutkiminen.

Myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätös välittää signaalin kaikille osapuolille.
Mielestäni tämän päätöksen olisi toimittava muutoksen käynnistäjänä etenkin
Dublin-asetuksen yhdenmukaistamis- ja uudelleenlaatimisprosessissa.

Tässä on tietenkin ennen kaikkea kysymys mekanismista, jolla keskeytetään juuri
mainitsemani siirrot, kuten komissio on ehdottanut. ECHR:n päätös tuo selvyyttä tähän
mekanismiin sekä Euroopan sisäiseen yhteisvastuuseen. Kuten mainitsin, keskeytyksen
pitäisi käynnistää uudelleen keskustelut keskeytysmekanismin tarpeesta sellaisin ehdoin,
jotka on selkeästi määritelty.

Toinen asia on se, että tämän mekanismin ohella keskeytysjärjestelmän on toimittava myös
painostuskeinona – tai ainakin toivon sen toimivan –, jotta neuvottelujen aikana tuettaisiin
komission ehdottamia asetuksen tarkistuksia sekä muun muassa niitä, jotka tehty tästä
välineestä annetuista takuista.

ECHR:n antaman keskeytyspäätöksen olisi annettava meille mahdollisuus pohtia sitä
arkaluonteista tilannetta, johon turvapaikanhakijat ovat joutuneet. Sen myötä olisi myös
oltava välttämätöntä ehdottaa vetoomusmekanismia sellaisten turvapaikanhakijoiden
siirron keskeyttämiseksi, joista tehdään siirtopäätös Dublin-asetuksen soveltamisen
perusteella.

Nyt monet varoitusvaloista ovat punaisia, ja ne kertovat meille, että on aika uudistaa tätä
asetusta ja rakentaa todellinen yhteinen turvapaikkajärjestelmä, joka perustuu
yhteisvastuuseen ja vastuuntuntoon.

Nadja Hirsch (ALDE).   – (DE) Arvoisa puhemies, keskustelemme tänään Euroopan
ihmisoikeustuomioistuimen antamasta päätöksestä. Tässä on viime kädessä kysymys
Belgiasta, mutta se koskee jokaista Euroopan unionin jäsenvaltiota. Myös Saksa on päättänyt,
ettei se enää lähetä turvapaikanhakijoita takaisin Kreikkaan.

Kuten kollegani ovat maininneet, meidän on kysyttävä itseltämme, haluammeko rakentaa
muurit Euroopan ympärille vai haluammeko säilyttää ja kehittää turvapaikkaoikeuden,
jota minä liberaalina tuen vahvasti. Tämä tarkoittaa kuitenkin myös sitä, että meidän on
annettava jokaiselle turvapaikanhakijalle mahdollisuus asianmukaisesti organisoituun
prosessiin. Meidän on ymmärrettävä, että on epäoikeudenmukaista, jos panemme eteläiset
maat kantamaan koko tämän taakan yksin, ja se osoittaa myös yhteisvastuun puutetta.
Maantieteellisen sijaintinsa vuoksi nämä maat ovat joutuneet yhä suurempien
pakolaisvirtojen kohteeksi. Lampedusassa näin on tapahtunut Tunisian nykyisten
tapahtumien vuoksi. Tämä on kuitenkin myös jatkuva tilanne, josta paikalliset
turvapaikkaviranomaiset eivät kykene selviytymään.

Myös Kosovoa hiljattain koskenut vapauttaminen johti valtaviin turvapaikanhakijoiden
virtaan kohti Saksaa vain muutama viikko sitten. Myös meillä oli se ongelma, että emme
voineet alun perin käsitellä kaikkia hakemuksia kunnolla. Jos todella haluamme säilyttää
tämän turvapaikkaoikeuden, meidän on rakennettava järjestelmä uudelleen
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varmistaaksemme, että se tarjoaa yhä vahvempaa yhteisvastuuta tulevaisuudessa. Dublin
II -asetus ei voi enää toimia nykyisessä muodossaan.

Carmen Romero López (S&D).   – (ES) Arvoisa puhemies, hyvät kuulijat,
ihmisoikeustuomioistuimen päätöksessä mainittu Afganistanin kansalainen ei ollut
maahanmuuttaja, eikä hän käyttänyt väärin järjestelmää, eikä hän ollut ihmiskaupan uhri.
Tämän lisäksi häneen ei voitu soveltaa Geneven sopimusta, koska häntä ei vainottu. Hän
oli turvapaikanhakija, joten hänelle olisi kuulunut toissijainen suojeluasema ja
kansainvälinen suojeluasema. Päätös on näin ollen tärkeä, koska se on ennakkopäätös.

Montako ihmistä saattaa odottaa päätöksiä siitä, että he ovat vedonneet kielteisiä
turvapaikkahakemuksia vastaan? Montako ihmistä voisi vaatia korvausta menettelyjen
viivästymisen vuoksi? Mitä tapahtuisi, jos ihmisoikeustuomioistuin olisi tehnyt jäsenvaltioita
vastaan yli tuhat päätöstä? Mitä tapahtuisi Euroopan maineelle?

Voimmeko edelleen pitää itseämme perusoikeuksien puolustajina, jos kohtelemme sotaa
pakenevia turvapaikanhakijoita huonommin kuin jos he olisivat rikollisia?

Arvoisa komission jäsen, turvapaikanhakijat voivat olla odottamassa asian käsittelyä
vastaanottokeskuksissa jopa seitsemän kuukautta ilman prosessuaalisia oikeuksia, jos he
ovat pakolaisia tai heille on annettu toissijainen suojeluasema. Onko tämä inhimillistä?

Hyvä jäsen Weber, turvapaikkapakettia on seisotettu liian pitkään, eikä yhteistä
turvapaikkajärjestelmää ole olemassa. Kaikissa jäsenvaltioissa ei myöskään sovelleta samoja
menettelyitä. Nyt ilmenee yhteisvastuun puutetta, mikä on tämän kokemamme tilanteen
syy.

Afganistanin kansalaiselle maksettiin korvausta aineettomasta vahingosta, mutta tämä ei
tapahtunut Dublin-asetuksen perusteella. Mutta miten paljon korvausta voidaan maksaa
aineettomista vahingoista sotaa pakeneville, jotka kulkevat vuosikausia edestakaisin eri
leirien välillä? Olemme väsyneet keskustelemaan väärinkäytöstä ja ihmiskauppiaista. Onko
mahdollista, että haluamme katsoa toiseen suuntaan ja kieltää sellaisen tilanteen
olemassaolo, jonka pyrimme kieltämään yhä vain uudelleen? Dublin-asetusta voi totta kai
parannella, mutta sen lisäksi on tehtävä paljon enemmän. Arvoisa komission jäsen, tämä
on kiireellinen asia.

Simon Busuttil (PPE).   – (MT) Arvoisa puhemies, Euroopan unionin tuomioistuimen
päätös ei ole niinkään tuomio Belgiaa tai Kreikkaa vastaan, vaan pikemmin se on tuomio
Dublin-asetusta vastaan, koska juuri Dublin-asetus antoi Belgialle mahdollisuuden siirtää
Afganistanin kansalainen takaisin Kreikkaan. Tämä ei ole oikeudenmukaista. Ei ole
oikeudenmukaista, että rajavaltiot ottavat harteilleen koko taakan yksin, koska jos olemme
rehellisiä, rajavaltioiden tehtävänä ei ole toimia poliiseina tai rajavartijoina koko muun
Euroopan unionin puolesta.

Sen vuoksi on todettava, että Euroopan unionin tuomioistuimen antaman päätöksen
seurauksena nyt on selvää, että kun eurooppalainen maa siirtää turvapaikanhakijan takaisin
toiseen Euroopan maahan, joka on valtavan paineen alaisena, toiminta on vastoin Euroopan
ihmisoikeusyleissopimusta.

Esimerkiksi Saksa ja Yhdistynyt kuningaskunta ovat jo alkaneet tunnustaa tämän tosiasian
ja keskeyttäneet siirrot. Dublin-asetusta on kuitenkin nyt muutettava viipymättä.
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Kyriakos Mavronikolas (S&D).   – (EL) Arvoisa puhemies, tunnen tarvetta käyttää
puheenvuoron tämänpäiväisessä istunnossa, koska Kyproksen kysymystä ja
maahanmuutto-ongelmaamme ei ole otettu esiin.

Kypros on pieni valtio, jossa on asukkaita puoli miljoonaa, ja sinne saapuu päivittäin
maahanmuuttajia, jotka ylittävät vihreän linjan miehitetyiltä alueilta, ja heitä on päivässä
30–50, kun valtiossa on asukkaita puoli miljoonaa.

Meillä ei ole vastaanottokeskuksia turvapaikanhakijoille. Tästä seuraa se, että jos heidän
hakemuksensa hylätään, emme voi viime kädessä lähettää heitä takaisin siihen maahan,
josta he tulivat. He tulevat maahan miehitettyjen alueiden kautta, useimmat tuhoavat
henkilöpaperinsa ja yleisesti ottaen nämä maahanmuuttajat jäävät saarelle.

Gesine Meissner (ALDE).   – (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen Malmström,
me emme todellakaan tarvitse muureja turvapaikkaongelman ratkaisemiseksi. Täällä tehtiin
ehdotus muurin rakentamisesta, minkä vuoksi halusin pitää puheenvuoron. Kuka tahansa,
joka sanoo jotakin tämän kaltaista, ei ole todellakaan ymmärtänyt Euroopan arvoja.

Meidän mielestämme tässä on kysymys vain perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien suojelusta.
Ihmisistä, jotka ovat paenneet maastaan ja etsineet turvapaikkaa Euroopasta mistä tahansa
syystä, tai ihmisistä, jotka ovat vapaaehtoisesti nousseet ylikuormitettuun laivaan ja
vaarantaneet henkensä, emme voi sanoa, että haluamme lähettää heidät takaisin ennen
kuin he ovat edes saapuneet. Tarvitsemme näitä ihmisiä varten järkeviä
turvapaikkaprosesseja, jotka toimivat kunnolla. Emme voi jättää yksin tämän ongelman
kanssa niitä Euroopan eteläisiä maita, jonne näitä ihmisiä saapuu. Olen täysin samaa mieltä
kollegani jäsen Hirschin kanssa tästä asiasta.

Toisesta näkökulmasta totean, että on väärin sanoa, että haluamme kaikkien näiden ihmisten
jäävän Euroopan ulkopuolelle ja ettemme halua ottaa heitä vastaan. Euroopassa tapahtuu
väestörakenteen muutoksia ja tulevaisuudessa tarvitsemme integraatiota ja myös
turvapaikanhakijoita, jotka haluavat jäädä tänne. Tämä ei ole vain kysymys inhimillisyydestä
vaan myös terveestä järjestä. Sen vuoksi meidän on kehitettävä nopeasti ratkaisuja tähän
ongelmaan.

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Arvoisa puhemies, Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen
antaman päätöksen mukaan Kreikan turvapaikkajärjestelmä on epäinhimillinen. Tämä
johtuu siitä, että Kreikassa lopullisen päätöksen tekeminen saattaa kestää viisi vuotta. Nämä
menettelyt kestävät kuitenkin koko Euroopassa kauan, koska ihmiset valehtelevat,
henkilöpapereita poltetaan tai väärennetään, päätöksistä ei piitata ja turvapaikkajärjestelmää
käytetään yksinkertaisesti hyväksi ja väärin. Tämä on totta etenkin silloin, kun turvapaikan
tarpeeseen ei ole mitään todellista syytä, ja sen jälkeen, kun prosessi on kestänyt vuosia,
hakija voi yhtäkkiä vaatia oleskeluoikeutta humanitaarisista syistä.

Kun otetaan huomioon EU:n epäonnistunut turvapaikkajärjestelmä, meidän on viimeinkin
oltava rehellisiä ja myönnettävä, että EU ei voi hyväksyä taloudellisista syistä kaikkialta
muualta maailmasta maahan tulevia etenkään silloin, kun samanaikaisesti käytetään
miljardeja euroja kehitysapuun ja demokratian tukemiseen maissa, joista nämä ihmiset
tulevat.

Meidän on vihdoin laadittava selkeä turvapaikkaoikeutta koskeva määritelmä, jolla on
yhteys Geneven sopimukseen, jotta taloudellisesta maahanmuutosta tulisi loppu. Sen on
sisällettävä myös turvapaikanhakijoita koskeva velvollisuus tehdä yhteistyötä tämän
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menettelyn yhteydessä. Näin poistetaan oikeudellinen perusta humanitaarisin perustein
tehtäviltä petoksilta.

Salvatore Iacolino (PPE).   – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kuulijat, viisumivelvollisuuden
asteittainen poistaminen ja toisaalta maahanmuuttovirtojen äskettäinen lisääntyminen
tarkoittavat sitä, että turvapaikkapaketti on todella otettava painopisteeksi neuvostossa.
Jos tämä aloite saa komission tuen, sillä olisi myönteinen vaikutus, sillä säädeltäisiin
monimutkaista asiaa ja luotaisiin yhtenäinen strategia, jolla toimeenpannaan tänään
keskustelumme aiheena oleva päätös. Sen lisäksi se tarjoaa tilaisuuden välttää sellaiset
siirrot, joista olemme tänään keskustelleet.

Kannatamme tietenkin ihmisoikeuksien puolustamista, mutta tähän on tietenkin liitettävä
vaatimus siitä, että edellytykset tarkistetaan tiukasti. Arvoisa komission jäsen, koska
tilanteesta on tullut kestämätön, meidän on nyt ryhdyttävä laatimaan eräitä myönteisiä
sääntöjä ja selkeää sääntelykehystä. Tämä on tärkeä askel, joka voidaan avullanne lähettää
neuvoston arvioitavaksi kohtuullisessa ajassa, olen siitä varma.

Nathalie Griesbeck (ALDE).   – (FR) Arvoisa puhemies, esitän kysymykseni hyvin lyhyesti,
koska keskustelu on ollut hyvin intensiivinen, ja minulla on eräitä äärimmäisiä tekijöitä
lukuun ottamatta se tunne, että meillä on samat huolenaiheet.

Haluan kysyä komission jäseneltä, miten hän aikoo vastata siihen mullistavaan ajatukseen
muurin rakentamisesta Turkin ja Kreikan välillä, vaikka tämä voidaan selittää kyseisen
maan kohtaamalla vahvalla painostuksella ja vaikka jotkut jäsenet ovat todenneet, että
vastaanottokeskuksiin päätyvät joutuvat elämään erityisen vaikeissa oloissa.

Jäsenvaltiot ovat toki vapaita tekemään omat rakennussuunnitelmansa ja jopa rakentamaan
muurin, vaikka se onkin epärealistinen suunnitelma, mutta meitä eurooppalaisia koskee
erityisen vahvasti sekä jaksottaisesti se, mitä tapahtuu Lampedusassa ja Euroopan
ihmisoikeustuomioistuimen päätösten yhteydessä sekä rakenteellisesti eteläisten maiden
tilanteessa.

Nyt on siis tullut aika tarkistaa pikaisesti Dublin-asetus, jotta voimme kantaa yhteisesti
vastuun näistä tilanteista koko Euroopassa osoittamalla yhteisvastuuta ja inhimillisyyttä.
Kykenemme tekemään tämän ainoastaan laatimalla aito Euroopan laajuinen turvapaikkalaki,
ja tämä asia on kiireellisempi kuin koskaan.

Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE).   – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kuulijat, ne
arvot, joille Euroopan unioni on perustettu, eli ihmisarvot ja perusoikeudet, eivät voi olla
keskustelun aihe. Euroopan unionin tuomioistuimen päätös vaatii pikaista pohdintaa sekä
nopeaa ja tehokasta toimintaa. Tämä päätös edellyttää yhtenäisen strategian ja yhteisen
sitoumuksen kehittämistä, määrittelyä ja täytäntöönpanoa. Turvapaikkamenettelyt on
käsiteltävä välittömästi ja parhaalla mahdollisella tavalla.

Eurooppa ei voi kuitenkaan hylätä niitä rajavaltioita, jotka joutuvat nyt selvittämään
katastrofaalista maahanmuuttoa, joka ei koske pelkästään niitä vaan siten myös koko
Eurooppaa. Rajavaltiot eivät voi yksin kantaa koko vastuuta kustannuksista ja
turvapaikkahakemusten käsittelyyn tarvittavasta organisoinnista, mihin tarvitaan yleensä
paljon aikaa sekä pitkiä ja huolellisia arvioita. Näiden ajanjaksojen ja huolellisten arviointien
ei pidä vaikuttaa maahanmuuttajien ihmisarvoon, jota on joka tapauksessa aina suojeltava.

Cecilia Malmström,    komission jäsen. – (EN) Arvoisa puhemies, haluan kiittää kaikkia
keskusteluun osallistuneita. Päätös on hyvin mielenkiintoinen, mutta se ei täysin heikennä
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Dublin-järjestelmää sellaisena kuin se on nyt. Tämä toimii enemmän tai vähemmän, ja
päätöksestä riippuen se velvoittaa jäsenvaltioita varmistamaan, että perusoikeuksia
kunnioitetaan. Tästä huolimatta siinä korostetaan eräitä tärkeitä asioita, ja sen vuoksi
meidän on uudistettava Dublinin sopimusta, ja meidän on myös paranneltava sitä.

Sen vuoksi komissio on ehdottanut parannuksia, ja olen hyvin iloinen kuullessani, että
teette työtä näiden asioiden parissa ja että myös te näette tarpeen perustaa jonkinlainen
hätämekanismi tässä yhteydessä. Annamme teille täyden tukemme tässä asiassa.

Meidän on myös vauhditettava työtämme yhteisen turvapaikkajärjestelmän perustamiseksi.
Useimmat ihmiset ovat täällä olleet samaa mieltä asiasta, ja olen hyvin kiitollinen siitä
työstä, jota teette. Paras tapa saavuttaa tämä tavoite on jatkaa työtä, julkaista raportteja
sekä kannustaa neuvosta aloittamaan neuvottelut.

Jäsenvaltioiden välillä on nyt liian monia eroja, eikä sellainen ole kestävää. Yhteisessä
unionissa ja yhteisillä arvoilla sekä kansainvälisten standardien ja sopimusten yhteisellä
soveltamisella ei voi olla sellaisia eroja kuin nyt on. Ihmisiä on kohdeltava hyvin. Meidän
on varmistettava, että kaikkein haavoittuvaisimpia ihmisiä suojellaan. Tarvitsemme
tehokkaan järjestelmän, jotta ihmisiä ei pidetä vastaanottokeskuksissa kuukausia, joskus
jopa vuosia. Tämä on hyvin tuskallista yksittäiselle ihmiselle, ja se tulee myös hyvin kalliiksi
yhteiskunnalle. Meidän on parannettava sitä. Toistan, että voin vain kannustaa teitä ja
neuvostoa jatkaa työskentelyä tämän parissa.

Kreikassa komissio tekee paljon työtä maan auttamiseksi. Kreikan hallitus tekee työtä
toimintasuunnitelmansa parissa. Se on hyvin kunnianhimoinen suunnitelma, mutta alusta
asti on ollut selvää, että tätä ei voida ratkaista yhdessä viikonlopussa. Meillä on paljon
pitkäaikaisia ongelmia. Olemme valmiit tarjoamaan tukeamme, ja se, että kaikki jäsenvaltiot
osallistuvat Frontexin operaatioon ja mutta ovat lisäksi tarjonneet erilaista apua –
taloudellista tukea tai teknistä asiantuntemusta, tulkkeja, hallinnollista tukea – on osoitus
siitä, että Euroopassa on todellista yhteisvastuuta.

Meidän on autettava Kreikkaa, koska Kreikka on kovan paineen alla, ja se on myös Euroopan
laajuinen haaste. Kreikalla on tietenkin päävastuu. Se on tehnyt paljon, mutta sen on saatava
aikaan vielä enemmän. En ole vakuuttunut siitä, että aita tai muuri olisi ratkaisu, koska on
paljon muita uudistuksia, jotka ovat paljon tärkeämpiä. Teemme työtä myös EASOn eli
Vallettassa toimivan uuden turvapaikka-asioiden tukivirasto kanssa. Teemme työtä myös
UNHCR:n kanssa.

Turkki on viime aikoina osoittanut olevansa rakentava ja yhteistyöhaluinen. Olemme
viimeistelleet neuvottelut takaisinottosopimuksesta kahdeksan vuoden jälkeen. Toivon,
että jäsenvaltiot hyväksyvät sen, kun niillä on seuraava neuvoston kokous ensi viikolla.

Jäsen Wikström kyseli minulta luvuista, joista totean, että minulla olevat vuosia 2009 ja
2010 koskevat luvut osoittavat, että tuolloin jäsenvaltiot esittivät Kreikalle 16 328 pyyntöä
kantaa vastuu maahanmuuttajista tai ottaa heidät takaisin. Tästä määrästä hyväksyttiin
12 638 (77 prosenttia). Tästä huolimatta jäsenvaltiot toteuttivat vain 2 251 näistä siirroista,
eli hieman alle 14 prosenttia.

Haluaisin kiittää teitä jälleen siitä tuesta, jota annatte työllemme, jota yritämme tehdä
turvapaikkapaketin parissa. Lainsäädäntötoimia käsitellään parhaillaan. Jatkakaamme
työtä yhdessä, komissio, parlamentti ja neuvosto, jotta saamme asiat valmiiksi
mahdollisimman pian, jotta meillä olisi vihdoin yhteinen eurooppalainen
turvapaikkajärjestelmä.
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Puhemies.   – (IT) Keskustelu on päättynyt.

14. EU:n välittömät tukitoimenpiteet Italialle ja muille jäsenvaltioille, joihin
kohdistuu epätavallisen suuria muuttovirtoja (keskustelu)

Puhemies.   – (IT) Esityslistalla on seuraavana keskustelu EU:n välittömistä
tukitoimenpiteistä Italialle ja muille jäsenvaltioille, joihin kohdistuu epätavallisen suuria
muuttovirtoja.

Cecilia Malmström,    komission jäsen. – (EN) Arvoisa puhemies, kiitos tästä erittäin
ajankohtaisesta keskustelusta tilanteesta, joka ansaitsee kaiken huomiomme.

Komissio seuraa tilannetta erittäin tiiviisti, ja Frontex on lähettänyt tapahtumapaikalle
kaksi asiantuntijaa. Noin 5 500 tunisialaisen maahanmuuttajan kerrotaan saapuneen Italian
rannikolle parin viime päivän aikana, mutta luvut ovat pudonneet hieman viimeisen
24 tunnin aikana. Sinne saapuneet henkilöt ovat suurimmalta osin noin 30-vuotiaita
miehiä, mutta joukossa on myös 34 naista ja 108 lasta; 27 ihmisten salakuljettajaa on
tunnistettu. Italian rannikolle saapuvat henkilöt aiheuttavat poikkeuksellisia paineita Italian
vastaanottokeskuksille, erityisesti Lampedusassa.

Viime lauantain otimme jo yhteyttä Italian sisäministeriin, ja olemme saaneet myös virallisen
EU:n apua koskevan pyynnön. Olemme valmiit auttamaan Italiaa ja Tunisiaa. Asia on
erittäin tärkeä koko EU:lle, eikä vain kahdenvälinen asia. Jo ennen viimeaikaista kehitystä
komissio alkoi yhdessä Frontexin kanssa pohtia mitä voidaan tehdä lyhyellä ja keskipitkällä
aikavälillä. EU:n yhteisten toimien pitäisi perustua jäsenvaltioiden välisen solidaarisuuden
periaatteeseen, ja me olemme valmiit auttamaan Italiaa.

Lähestymistapamme pitäisi perustua myös solidaarisuuteen Tunisian ja sen demokraattisen
muutosprosessin kanssa. Näin totesi myös Catherine Ashton, kun hän vieraili eilen Tunisian
viranomaisten luona ja tarjosi näille poliittista ja taloudellista tukea.

Italian avustamiseksi näissä olosuhteissa olemme valmistelleet suuren joukon konkreettisia
toimia sekä pikaista talousapua. Taloudellisesti olemme valmiit ottamaan käyttöön
ylimääräistä tukea Euroopan pakolaisrahaston puitteissa vuodeksi 2011 jo aikaisemmin
Italialle varatun rahoituksen lisäksi. Se kattaisi maksut, jotka koskevat majoitusta,
infrastruktuuria, materiaaliapua, terveydenhoitoa, sosiaaliavustajia, oikeudellisiin ja
hallinnollisiin turvapaikkamenettelyihin liittyvää neuvontaa, oikeusapua, kieliapua ja niin
edelleen.

Voimme ottaa nopeasti käyttöön varoja EU:n rahastoista kuten ulkorajarahasto, ja
tarvittaessa Italia voi pyytää uutta Vallettassa sijaitsevaa Euroopan turvapaikka-asioiden
tukivirastoa lähettämään tukiryhmiä kansallisille viranomaisille, jotka käsittelevät
turvapaikkahakemuksia.

Ulkorajojen valvonnan alalla voitaisiin perustaa yhteinen Frontexin operaatio, ja minä
olen yhteydessä Frontexiin. Tiedän, että valmisteluja on tehty teknisellä tasolla.

Kuten tavallista tällainen yhteiskeskustelu riippuu siitä, miten paljon jäsenvaltiot tarjoavat
vapaaehtoisesti välineitä. Pyydän kaikkia jäsenvaltioita osoittamaan tukensa. Haluan
kuitenkin vakuuttaa teille yhden asian ja viittaan nyt keskusteluun, jonka kävimme muutama
minuutti sitten: koska meri- ja maarajaoperaatiot ovat luonteeltaan erilaisia ja jäsenvaltioille
on lähetetty pyyntö osallistua uuteen yhteiseen operaatioon, tämä ei kilpaile niiden
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panoksesta operaatioon, joka meillä nyt on Kreikan maarajalla. Sekin on tietysti yksi
painopiste.

Korostaisin sitä, että meidän on kiinnitettävä erityishuomiota hädänalaisiin ihmisryhmiin,
jotka tarvitsevat kansainvälistä suojelua. Niiden tarpeet on otettava huomioon, ja niiden
on saatava erityissuojelua, johon heillä on oikeus kansallisen ja EU:n lainsäädännön
perusteella.

Mainitsemillani konkreettisilla toimilla olemme valmiit tapaamiseen ja yhteistyöhön Italian
viranomaisten edustajien kanssa sopiaksemme kunkin toimen yksityiskohdista ja
jatkotoimista.

Tietysti myös keskipitkän aikavälin strategiaa on kehitettävä edelleen. Erityisesti
maahanmuuttovirtojen yhteydessä meidän on yhdistettävä tehokas rajavalvonta ja strategia,
jolla tuetaan demokraattista ja taloudellista muutosta. Lyhyellä aikavälillä Tunisian
viranomaisten pitäisi valvoa tehokkaasti oman valtionsa rajoja merellä ja rannikolla
estääkseen salakuljettajia ja vankilasta karanneita rikollisia käyttämästä tilannetta hyväkseen.
On myös tärkeää, että Tunisia ottaa takaisin ne, jotka ovat päässeet EU:n jäsenvaltioiden
alueelle ja jotka eivät tarvitse kansainvälistä suojelua.

Tarkastellessamme rakenteellisempaa toimintaa meidän pitäisi tutkia mahdollisuutta
kohdentaa EU:n tuki entistä paremmin edistämällä hankkeita, joilla voidaan tukea tuloja
ja työpaikkoja luovia toimia Tunisian eri alueilla, ja viittaan nyt erityisesti maan eteläosiin.

Laajemmin katsottuna yhtenäiseen lähestymistapaan, jolla tuetaan Tunisian poliittista ja
taloudellista kehitystä, on sisällytettävä kyseisten ihmisten mahdollisuus saapua EU:hun
laillisesti sekä tavaroiden, palvelujen ja osaamisen vaihto.

Välimeren yli puhaltaa tuuli kansannousujen seurauksena. Tuuli voi tuoda monenlaista
myönteistä kehitystä Tunisiaan, muihin valtioihin ja EU:hun. Lampedusan nykyisen tilanteen
ei pitäisi vähentää aikeitamme tarjota apua ja tukea kehittyville demokratioille ja nuorelle
sukupolvelle, joka on onnistunut intohimoisesti ja rauhanomaisesti saavuttamaan
perustavanlaatuisia poliittisia muutoksia.

Simon Busuttil,    PPE-ryhmän puolesta. – (EN) Arvoisa puhemies, humanitaarinen
hätätilanne Italiassa sekä erityisesti Lampedusan saarella – koska siitä tässä on kyse,
humanitaarisesta hätätilanteesta – vaatii meitä toimimaan nopeasti.

Ehdotan viittä askelta. Ensinnäkin todellinen Tunisialle ja Egyptille annettava Marshall-apu,
jolla tarjottaisiin konkreettista apua yleisesti mutta samalla edellytettäisiin Tunisian
viranomaisilta täyttä yhteistyötä rannikoiden sulkemisessa niin että maahanmuutto
pysäytetään.

Toiseksi meidän on käynnistettävä nopeasti Frontexin Rabit-operaatio – nopea
rajainterventioryhmä. Arvoisa komission jäsen, tarvitsemme Frontexin asiantuntijoiden
lisäksi Frontexin joukkoja, jotka on lähetettävä paikalle heti.

Kolmanneksi meidän on annettava Italialle konkreettista apua tuhansien Lampedusaan
saapuneiden ihmisten vastaanottamisessa. Rehellisesti sanottuna, komission jäsen, en näe
miten te voitte sanoa, että EASO lähettää asiantuntijoitaan, kun kyseinen EU:n virasto ei
edes toimi vielä, joten meidän on toimittava toisella tavalla.
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Neljänneksi meidän on autettava palautusprosessissa: ihmiset, jotka eivät täytä turvapaikkaa
koskevan suojelun vaatimuksia, on palautettava välittömästi. Heidät on lähetettävä
Tunisiaan, mistä he ovat tulleet.

Lopuksi meidän on muistettava, että perussopimuksessa on 80 artikla, jossa todetaan, että
maahanmuuttopolitiikkamme pitäisi perustua solidaarisuuden periaatteeseen ja vastuun
oikeudenmukaiseen jakamiseen. Mielestäni komission on nyt aika panna kyseinen artikla
täytäntöön.

Juan Fernando López Aguilar,    S&D-ryhmän puolesta. – (ES) Arvoisat puhemies ja
komission jäsen, uskon, että suurin osa tämän parlamentin jäsenistä suhtautuu myönteisesti
Välimeren valtioiden demokraattisiin liikkeisiin haasteena EU:n ulkopolitiikalle ja sen
sitoutumiselle arvoihinsa mutta monet meistä myös tietävät, että kyseiset liikkeet eivät ole
harmittomia. Niistä aiheutuu humanitaarisia vaikutuksia ja naapurimaihin kohdistuvia
maahanmuuttopaineita.

Siksi nyt on aika muistuttaa siitä, että Lissabonin sopimus on voimassa ja 67 ja 77 artiklassa,
78 artiklan 3 kohdassa ja 80 artiklassa määrätään, kuten juuri sanottiin, että jaettu
solidaarisuus ja vastuu tekevät haasteesta eurooppalaisen. Jaetun vastuun lisäksi kyse on
yhteisestä vastuusta, ja se vaikuttaa siten EU:n toimielimiin.

On aika sanoa, että mikään valtio ei ole yksin. Nyt on sanottava, että tässä ei ole kyse Italian
asiasta Lampedusassa tai Maltan, Kreikan tai Espanjan asiasta. Ei! Asia koskee EU:n
toimielimiä. On kuitenkin myös aika sanoa, että emme puhu Euroopan unionin
jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivasta virastosta, joka on
operatiivinen virasto, tai Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastosta vaan poliittisen
päätöksenteon tasosta. Sen takia on muistutettava, että nyt on investoitava tarvittavia
resursseja kehitysyhteistyöhön ja tuettava kyseisten valtioiden tarpeita, jotka koskevat
demokratian vakiinnuttamista ja vahvistamista. On kuitenkin investoitava tarvittavia
resursseja myös EU:n jäsenvaltioiden tukemiseen haasteessa, joka koskee
perusterveydenhuoltoa maahanmuuton yhteydessä ja yhteisten rajojen valvontaa.

Siksi nyt on aika sanoa, että Lissabonin sopimus tarjoaa kokonaisen ohjelman täytäntöön
pantavaksi ja että Euroopan parlamentti tukee sitä edessämme olevaan haasteeseen
vastaamisessa.

Niccolò Rinaldi,    ALDE-ryhmän puolesta. – (IT) Arvoisat puhemies ja komission jäsen,
hyvät parlamentin jäsenet, aloitan puheeni lausunnolla, jonka Italian ulkoministeri
oletettavasti antoi eilen Damaskoksessa. Hän totesi – kuulkaa tätä – että Syyria "on vakaa
valtio, jossa kansan uudistushalut on tyydytetty". Muutama päivä sitten Italian sisäministeri
antoi toisen lausunnon, jossa hän siirsi vastuunsa EU:lle, joka on kuulemma hylännyt
Italian "kuten tavallista", hän lisäsi hieman petollisesti.

Kuten tavallista todistamme tapaa syyttää EU:ta silloin kuin se sopii, samalla kun se jätetään
ärsyttävästi huomiotta, kun Brysselissä ei hyväksytä sopimusta meritse toteutettavista
palautuksista. Sopimus on humanitaarisen oikeuden vastainen ja sillä täytetään Afrikan
diktaattorien taskut – jotkut heistä on nyt kaadettu – ja Gaddafin Libyalle syydetään edelleen
miljardeja, tai sitten Italian hallitus kieltäytyy 10 miljoonasta eurosta, joita Euroopan
pakolaisrahasto sille tarjosi ja jotka Italia päätti jättää käyttämättä, mahdollisesti koska sen
olisi käytettävä rahat EU:n avointen sääntöjen mukaisesti eikä Italian pelastuspalveluviraston
sisäisten sääntöjen mukaisesti.
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Siten en usko meidän saavuttavan mitään toimimalla näin ja antamalla näitä julkilausumia.
Viime viikoista ei ole todella otettu opiksi. Lampedusa muistuttaa meitä siitä, että historia
on voimakkaampaa kuin tietyt poliittiset pelit ja turvautuminen harhakuvitelmia luoviin
julkilausumiin. Se muistuttaa meitä siitä, että kaikkea voidaan ostaa rahalla, että EU:n
puoleen ei voi kääntyä vain silloin kuin haluaa vaan se on hanke, johon on sitouduttava
joka päivä vaatien oikeuksia ja solidaarisuutta mutta myös kunnioittaen tehtyjä sitoumuksia.

Maahanmuuton hidastamiseksi kestävällä ja tarkoituksenmukaisella tavalla tarvitaan viittä
asiaa: demokratiaa, kehitystä, kansainvälisen oikeuden kunnioittamista, eurooppalaista
solidaarisuutta ja myös ennen kaikkea kansankiihotuksen välttämistä.

Barbara Lochbihler,    Verts/ALE-ryhmän puolesta. – (DE) Arvoisa puhemies, rajoittamalla
tämän keskustelun aiheen Italian ja muiden jäsenvaltioiden tukemiseen teemme jälleen
kerran sen erehdyksen, että keskitymme vain Välimeren rannikkovaltioihin. Emme huolehdi
niistä ihmisistä, jotka pakenevat meren yli.

Jos otamme pakolaisten suojelua koskevat periaatteemme todella vakavasti, meidän on
ensin varmistettava ja tarvittaessa tarkistettava yksittäistapauksissa missä tilanteessa kyseiset
henkilöt ovat ja sitten taattava, että heidän ihmisoikeuksiaan suojellaan. Emme voi sallia
sitä, että ihmisiä käännytetään ja rajamme linnoitetaan. Koko ajan viitataan apuun, jota
EU:n rajaturvallisuusvirasto Frontex voi tarjota tässä tilanteessa. On totta, että se voisi
auttaa, jos se keskittyisi toimiinsa pakolaisten suojelemiseksi ja pelastamiseksi. Emme saa
käännyttää pakolaisia täynnä olevia veneitä, kuten olemme aikaisemmin tehneet. Laadimme
täällä parlamentissa parhaillaan Frontexille uutta mandaattia, ja toivon, että onnistumme
toteuttamaan parannuksia, myös lisäämään avoimuutta ja antamaan virastolle
erityisvaatimuksia, jotka koskevat ihmisoikeuksien mukaista toimintaa.

Tietysti meidän on myös autettava Tunisiaa uudistamaan taloutensa nopeasti niin, että
ihmiset luottavat entistä enemmän siihen, että voivat ansaita kohtuullisen toimeentulon
kotimaassaan. Meidän on luotava Tunisialle mahdollisuus saavuttaa nopeaa ja myönteistä
talouskehitystä EU:n kanssa käytävän kaupan ja siellä toteutettaville hankkeille annettavan
tuen avulla. Se on yksi tärkeimmistä vaatimuksista, jotka koskevat Tunisian demokraattista
muutosta.

On täysin käsittämätöntä, että jälleen kerran monet EU:n jäsenvaltiot jättävät Välimeren
rannikkovaltiot selviytymään ennennäkemättömän pakolaistulvan kanssa. Vetoomus
vapaaehtoisista toimista Lampedusan ja Maltan kaltaisten saarten auttamiseksi ovat
kaikuneet kuuroille korville. Meidän on löydettävä ratkaisu, joka edellyttää EU:n keski- ja
pohjoisosissa olevia valtioita ottamaan vastaan pakolaisia. Infrastruktuuri on olemassa.
Puuttuu vain poliittinen tahto ja solidaarisuuden tunne.

Rui Tavares,    GUE/NGL-ryhmän puolesta. – (PT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin
jäsenet, emme voi keskustella todella Lampedusan ongelmasta pitämättä yhtä asiaa mielessä:
Tunisiassa oli presidentti Ben Alin valtakaudella voimassa laki, jota ei ole vielä kumottu ja
jossa maastamuutto säädettiin rikokseksi. Se merkitsee sitä, että asia ei koske vain Frontexia,
koska loppujen lopuksi on varmistettava, ettei kyseisiä ihmisiä palauteta vain päätymään
tunisialaiseen vankilaan, ja uusi hallitus on taivuteltava kumoamaan laki.

Ennen kaikkea katson kuitenkin, että tämä paljastaa perustavanlaatuisen todellisuudentajun
puutteen maahanmuuttopolitiikassamme, joka on riippuvaista yhdestä henkilöstä. Kyseinen
henkilö ei ole Cecilia Malmström eikä José Manuel Barroso; se on Muammar Gaddafi. Jos
Muammar Gaddafi kaatuu, kuten todella toivon tapahtuvan, mitä me teemme tärkeimmälle
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puskurillemme, joka torjuu maahanmuuttajia Pohjois-Afrikasta ja Saharan eteläpuolisesta
Afrikasta?

Se osoittaa meille myös sen, että meillä on tällä hetkellä Marokosta Syyriaan 5 000
kilometrin raja, jolla humanitaarinen riski on kasvanut joka kilometrillä, ja että meidän
on valmistauduttava pakolaiskriisiin tavalla, jollaista ei ole nähty Euroopan historiassa
vuoden 1956 ja Unkarin jälkeen. Se merkitsee päätöstä yhteispäätösmenettelylle uudelleen
asuttamisen alalla, koska meillä voisi olla pakolaisleirejä EU:n rajoilla, jos yksi
vallankumouksista epäonnistuisi – mitä emme toivo tapahtuvan – ja lopettaa kerralla EU:n
turvapaikkapolitiikan rakennelman sekä turvapaikanhakijoiden yhteisen uudelleen
asuttamisen EU:n jäsenvaltioissa.

Fiorello Provera,    EFD-ryhmän puolesta  .  – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin
jäsenet, meidän on annettava välitön poliittinen vastaus näihin hätätilanteisiin. Italian
pyytämät kiireelliset toimet ovat: 1) Frontexin muuttaminen koordinaatiovirastosta
operatiiviseksi rakenteeksi, jolla on omat työntekijänsä ja resurssinsa, 2) taakanjaon
periaatteen täytäntöönpano, 3) Europolin käyttö mahdollisten terroristien soluttautumisten
ja ihmiskauppaa harjoittavien rikollisjärjestöjen tutkimiseksi sekä 4) resurssien jakaminen
hätätilanteen käsittelemiseksi.

Missään tapauksessa mikään näistä ei ratkaise Maghreb-alueen vallankumousten
rakenteellisia syitä. Niitä ovat aitojen poliittisten puolueiden, ammattiliittojen, yhdistysten
ja vapaan lehdistön puuttuminen sekä ennen kaikkea ihmisoikeuksien loukkaukset.
Periaatteessa kyse on institutionaalisista välineistä, jotka ovat ominaisia todelliselle
demokratialle ja antavat ihmisille puuttuvan äänen. Ilman niitä ei voi olla taloudellista
kehitystä, työpaikkoja, vakautta ja turvallisuutta kaikille. Se on todellinen poliittinen haaste,
johon EU:n on vastattava.

Barry Madlener (NI).   – (NL) Arvoisa puhemies, meillä on EU:ssa todellinen hätätilanne.
Tällä hetkellä EU:hun tulvii islamilaisia maahanmuuttajia Barbareskivaltioista,
Pohjois-Afrikasta.

Kymmeniätuhansia onnenonkijoita, joista jotkut ovat paatuneita rikollisia tai jopa
terroristeja, on jo saapunut Lampedusaan, ja sadattuhannet aikovat seurata heidän
esimerkkiään. EU:n raja näyttää vuotavan kuin seula. Italia ei pysty suojelemaan
ulkorajaamme, ja tapahtumat ovat yllättäneet Frontexin.

Siksi kehotan neuvostoa ja korkeaa edustajaa Catherine Ashtonia kutsumaan koolle
28 artiklan 2 kohdan mukaisesti hätäkokouksen, jossa neuvosto ryhtyy jämeriin toimiin
maahanmuuttoaallon pysäyttämiseksi. Antaisin myös pääministeri Berlusconille sellaisen
neuvon, ettei hän pyydä meiltä rahaa sotkujensa selvittämiseen tai maahanmuuttajien
pitämiseen valtionsa ulkopuolella. Sen sijaan hänen pitäisi käyttää hiukan vähemmän aikaa
naisten perässä juoksemiseen ja ryhtyä töihin kaikkien näiden maahanmuuttajien
lähettämiseksi takaisin Afrikkaan.

Mario Mauro (PPE).   – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, ensinnäkin
kiitän komission jäsentä hänen toimistaan ja toimista, joita hän tekee tulevaisuudessa
humanitaarisen hätätilanteen hoitamiseksi. Arvoisa komission jäsen, tiedätte yhtä hyvin
kuin minäkin, että todellinen hätätilanne ei ole humanitaarinen – se on vain seurausta –
vaan se tosiasia, että koko Maghreb-alueen historiallisen kansannousun aikana EU:n
toiminta on ollut riittämätöntä. Toisin sanoen EU ei ole onnistunut kehittämään uutta
strategiaa Välimeren aluetta varten. Se on yrittänyt sitä monta kertaa ja on aina
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epäonnistunut. Lissabonin prosessi on epäonnistunut, ja Välimeren unioni on
epäonnistunut surkeasti.

Meillä ei ole asianmukaista näkemystä todellisista ongelmista. Meidän on käsiteltävä niitä
yhdessä, mutta neuvosto ei ole täällä tänään. Pyysimme neuvostoa tarkastelemaan EU:n
strategiaa, jossa ei käsitellä niinkään maahanmuuton ja laittoman maahanmuuton ongelmaa
vaan kysymystä demokratiasta ja vapaudesta koko Välimeren alueella.

Kun itäblokki romahti, me kaikki annoimme yhtenäisenä rintamana käytännön vastauksia
ja käsittelimme helposti tuhansien kaduillemme saapuneiden puolalaisten ongelmaa, koska
tarkastelimme ongelmaa, joka koski koko Itä-Euroopan integrointia EU:hun. Nyt meillä
ei ole Välimeren alueen tilanteesta mitään sanottavaa. Sen sijaan meidän on luotava strategia.
Ilman sitä emme voi tarjota vastauksia. Arvostamme hyviä aikeitanne, ja asia jää siihen.

(Puhuja suostui vastaamaan sinisen kortin kysymyksen työjärjestyksen 149 artiklan 8 kohdan
mukaisesti)

Miguel Portas (GUE/NGL  ). – (PT) Arvoisa puhemies, voin sanoa teille, miksi EU:lla ei
ole ollut vastausta maahanmuutto-ongelmaan. Sanoisin, että periaatteessa se johtuu siitä,
että EU on suunnitellut poliisitoimia ongelmaan, joka on sosiaalinen, taloudellinen ja
poliittinen.

Kysymys, jonka haluan esittää, liittyy kuitenkin kysymykseen, jonka kollegani Rui Tavares
esitti. Onko teidän mielestänne hyväksyttävää, että Frontexin tai muiden operatiivisten
menetelmien avulla palautetaan tunisialaisia, kun Tunisian laissa edelleen säädetään, että
palautetut ihmiset lähetetään vankilaan? Entä onko vaihtoehtoisesti taattava jonkinlainen
diplomaattinen toiminta sen varmistamiseksi, että kyseinen laki mitätöidään, jotta voimme
sitten puhua muuntyyppisistä välineistä, kuten ne, jotka juuri mainitsin?

Mario Mauro (PPE).   – (IT) Arvoisa puhemies, kiitos kysymyksestä. Huomauttaisin, että
vain pari päivää sitten, kun olin Tunisiassa suhteista Maghreb-valtioihin vastaavan
valtuuskunnan puheenjohtajan Pier Antonio Panzerin kanssa, panimme merkille, että
väliaikainen hallitus on tekemässä perusteellisia muutoksia oikeusjärjestelmään ja kaikkiin
asiaa koskeviin lakeihin.

EU:n ja Tunisiassa muodostumassa olevan uuden järjestelmän luottamussuhteiden
perusteella katson, että voimme ottaa ensimmäiset askelet esittämänne ongelman
ratkaisemiseksi.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL).   – (FR) Kyllä, se oli viimeistä edellistä edeltävä puhuja.
Halusin kysyä kollegaltani mistä hän on saanut sen käsityksen, että Lampedusalle saapuneet
ihmiset ovat islamisteja ja rikollisia, ja onko hänellä henkilökohtaisesti tietoja, jotka
vahvistavat sen, vai onko kyse itse asiassa hänen kuvitelmistaan.

Barry Madlener (NI).   – (NL) Arvoisa puhemies, sehän on yleisesti tiedossa, että
Lampedusaan Libyasta saapuneet ihmiset ovat suurimmalta osin islamilaisia ja että heidän
joukossaan on useita rikollisia ja jopa terroristeja?

Oletan, että kaikki täällä tietävät sen, ja jos ette sitä tienneet, niin teidän täytyy olla
uskomattoman naiivi.

David-Maria Sassoli (S&D).   – (IT) Arvoisat puhemies ja komission jäsen, hyvät
parlamentin jäsenet, olemme tyytyväisiä tähän keskusteluun komission kanssa
Pohjois-Afrikan maahanmuuttokriisistä. Olemme nähneet ihmisten saapuvan Lampedusaan
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vain havaitakseen, ettei siellä ole valmiuksia heidän vastaanottamista ja tunnistamista
varten. Itse asiassa Italian hallitus sulki olemassa olevan vastaanottokeskuksen ja supisti
valmiuksia jonkin aikaa sitten "nollamaahanmuuton" nimissä, mikä esti Italiaa käsittelemästä
laitonta maahanmuuttoa.

Tiedämme, että ongelma koskee Italiaa, mutta se koskee myös EU:ta. Ongelman
ratkaisemiseksi tarvitaan huomattavia investointeja koordinoitujen poliittisten puitteiden
sisällä noudattaen kansainvälisiä sopimuksia ja varmistaen, että pakolaisia suojellaan.
Arvoisa komission jäsen, vastauksessanne haluaisin kuulla tarkalleen milloin Italian hallitus
pyysi Euroopan komissiota puuttumaan asiaan, koska asiasta on erilaisia näkemyksiä,
kuten hyvin tiedätte.

Mara Bizzotto (EFD).   – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, Italiaan on
saapunut yli 5 000 maahanmuuttajaa viime tunteina, samalla kun 100 000 on lähdössä
Italiaan, Ranskaan ja Saksaan. Tunisian oikeusministeri on vahvistanut, että
maahanmuuttajien joukossa piileskelee 11 000 vankia, terroristia ja rikollista.

Toimitin komissiolle kiireellisen kysymyksen etukäteen saadakseni vastauksen Catherine
Ashtonilta – joka on selityksettä jäänyt pois täältä tänään – ja komissio suostui vain
välittämään kysymyksen eteenpäin tänään ja vain siksi, että parlamentti ajoi komission
eilen nurkkaan. Syvä hiljaisuus on selvin merkki EU:n ja sen hallinnon luonteen
heikkoudesta, kun tämä ei uskalla edes ottaa kantaa kohdatessaan humanitaarisen kriisin,
joka aiheuttaa vakavia humanitaarisia ongelmia ja turvallisuusongelmia.

Hyvät kuulijat, puoli tuntia on kaikki mitä tälle demokraattiselle instituutiolle on annettu
keskusteluun historiallisesta mullistuksesta ja sen seurauksista EU:n kansalaisille. Mitä
kerron äänestäjilleni, jotka ovat peloissaan? Mitä EU tekee huomenna – ja tarkoitan
huomista! käsitelläkseen tätä kauheaa tilannetta?

Salvatore Iacolino (PPE).   – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, keskellä
Välimerta on syrjäinen saari nimeltä Lampedusa. Vuonna 2008 saari nousi otsikoihin,
koska silloin siellä nousi maihin 40 000 pakolaista. Ongelma ratkaistiin myöhemmin
sopimuksella – niin kutsutulla "ystävyyssopimuksella" – jonka Italian ja Libyan hallitukset
allekirjoittivat.

Nyt olemme taas samassa tilanteessa, mutta se on tällä kertaa mutkikkaampi, Cecilia
Malmström. Tunisian ja Egyptin rauha, vakaus ja uudet hallitukset ovat käynnistäneet
myrskyn, joka pieksee Välimerta. Olen sisilialainen ja toisin kuin monet parlamentin
jäsenet, jotka ovat käyttäneet puheenvuoron, olen vieraillut tunnistus- ja
karkotuskeskuksessa. Keskus oli aikoinaan hyödyllinen, mutta kun ystävyyssopimus oli
tehty, sen olemassaololle ei enää ollut syytä.

Mitä komissio voi tehdä, ja mitä Frontex voi tehdä? Tietysti haluaisimme kaikki nähdä,
että nopea interventioryhmä lähetään käytännössä paikalle. Haluamme Frontexin olevan
joustava, tehokas ja hyvin organisoitu virasto omine varoineen, ja Simon Busuttil ja minä
tarkistamme sen mandaattia kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnassa.
Lisäksi Mario Mauro on pyytänyt neuvostoa toimimaan välittömästi ja sisällyttämään asian
viipymättä ohjelmaansa, koska se ajaa ehdottomasti muiden asioiden edelle ottaen
huomioon, että maahanmuuttajia on alkanut saapua nyt myös Egyptistä.

On olemassa todellinen riski, että monien pakolaisten arvokkuus kärsii väistämättömistä
viivästyksistä, vaikka olemmekin varmoja, että Cecilia Malmström varmistaa jälleen kerran,
että hänen sanansa otetaan hyvin vastaan.
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Pier Antonio Panzeri (S&D).   – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet,
nykyinen maahanmuuttovirta on vakava ongelma ja se koskee EU:ta. Nyt ei kuitenkaan
tarvita valituksia vaan tehokasta yhteistyötä nykyisen kriisin torjumiseksi rakentavalla ja
kaukokatseisella tavalla. Meidän on toimittava kahdella tasolla, ja tarvitsemme leveitä
hartioita vastuumme kantamiseen.

Ensimmäinen taso koskee välitöntä tilannetta. Kriisin käsittelyyn on annettava lisää varoja,
meidän on lopultakin käynnistettävä eurooppalaiset pyöreän pöydän neuvottelut ja
laitettava esityslistalle mahdollisuus jakaa maahanmuuttajat oikeudenmukaisesti eri
valtioihin ja lopuksi meidän on tavattava Tunisian väliaikainen hallitus ja vaadittava sitä
käyttämään resursseja ja välineitä nykyisen joukkopaon pysäyttämiseksi.

Toinen taso on luonteeltaan poliittisempi. On elintärkeää tarkistaa huomattavasti
naapuruuspolitiikkaamme. Tarvitaan toimia, jotka perustuvat uudistettuun talous-, rahoitus-
ja sosiaaliyhteistyötä koskevaan politiikkaan, älykkääseen maahanmuuttopolitiikkaan ja
tehokkaaseen tukeen talousuudistuksille ja demokraattiselle muutosprosessille Tunisiassa.

Vain tällaisten toimien avulla voimme käsitellä ongelmia, joita Italialla ja EU:lla on tällä
hetkellä, ja ratkaista ne. Arvoisa komission jäsen, olen varma, että olette kanssamme samaa
mieltä siitä, että nyt on todellakin tullut aika lopettaa puhuminen ja aloittaa toiminta.

Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PPE).   – (ES) Arvoisa puhemies, vaikka en haluakaan
viedä terrorismin ja maahanmuuton vertailua liian pitkälle, olen havainnut, että valitettavasti
EU:n toimintaa ohjaavat hätätilanteet, kuten vakava hyökkäys tai maahanmuuttajien vyöry,
kuten nyt tapahtuu Lampedusassa, missä tunisialaisten joukkopako Italian rannikolle voi
kulminoitua kuolemaan kronikkaan.

Toivon matkasta voi tulla kirottu matka, ja se on kaikkein meidän omallatunnollamme,
jotka todistamme jatkuvia hallitsemattomia virtoja emmekä sano "nyt riittää" tarpeeksi
painokkaasti. Kun se tapahtuu, nostamme kauhuissamme kädet ylös, mutta seuraavana
päivänä unohdamme asian.

Eurooppalaisilla on velvollisuus ja oikeus tietää totuus: Välimeren strategia ei toimi, yhteinen
maahanmuuttopolitiikka on unta siihen saakka, kunnes EU:n jäsenvaltiot sitoutuvat
antamaan Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä
huolehtivalle virastolle (Frontex) riittävästi resursseja tehokasta toimintaa varten.

Puhuminen ei maksa mitään, mutta meidän on toimittava. Uskotteko todella, että Frontex
voi tällä hetkellä taata EU:n rajojen turvallisuuden? En usko, että se voi. Toivotaan, että
Egyptin, Tunisian ja muiden Maghreb-valtioiden kansalaiset eivät päätä etsiä joukoittain
parempaa tulevaisuutta Euroopasta vaan että he tekevät niin kotimaissaan, koska sen
puolesta he ovat taistelleet, ja meidän on autettava heitä.

Siksi vaaditaan solidaarisuutta ja vastuuta muun muassa totuuden ohella, kun puhutaan
yhteisestä EU:n maahanmuuttopolitiikasta, jota tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan.

Roberta Angelilli (PPE).   – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, EU on
kauan ollut maahanmuuttoasioissa kuin Prinsessa Ruusunen, ja me maksamme nyt
hukatusta ajasta. Totuus on se, että maahanmuutto ei ole edelleenkään painopiste Euroopan
unionille tai 27 jäsenvaltiolle, vaan taakka sälytetään usein yksin rajavaltioiden
kannettavaksi. Sopivan Euro–Välimeri-strategian kehittämisen pitäisi myös olla yhteinen
tavoite, mutta tässäkin tapauksessa meidän on tunnustettava, että Barcelonan prosessi ei
ole itse asiassa koskaan lähtenyt käyntiin.
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Arvoisa komission jäsen, totuus on se, että nämä ovat epämiellyttäviä aiheita. Joidenkin
jäsenvaltioiden, kuten Italian, Kreikan, Maltan ja niin edelleen, on luonnollisesti käsiteltävä
niitä ja niillä on solidaarisuuden velvollisuus, kun taas useimmat jäsenvaltiot tarkastelevat
asioita sivusta passiivisesti ja vain luennoivat toisille.

Lainsäädäntörintamalla onkin sitten paljon tehtävää, kun on löydettävä varoja ja
vahvistettava välineitä – viittaan Frontexiin – mutta kaikkein eniten tarvitaan poliittista
tahtoa. Arvoisa puhemies, lopuksi kiitän Cecilia Malmströmiä ja koko komissiota juuri
siitä: Italian hallitukselle annetusta sitoutumista koskevasta vakuutuksesta – joka toistettiin
jälleen tänään – Lampedusan humanitaarisen kriisin ratkaisemiseksi.

Ioan Mircea Paşcu (S&D).   – (EN) Arvoisa puhemies, nopea kehitys Pohjois-Afrikassa
ja Lähi-idässä on ravistellut dolce far niente -tyyppistä luottamusta siitä, että EU on niin
vauras ja turvallinen, ettei sen tarvitse pelätä mitään turvallisuushaasteita.

Ajalla on kuitenkin se paha tapa, ettei se pysähdy, ja siitä, mikä vaikuttaa tänään
mahdottomalta, tulee huomenna todellisuutta. Ongelma, josta keskustelemme, on tekninen
ja poliittinen. Viittaan kirjeeseen, jossa sanotaan, että nyt kun Pohjois-Afrikasta tulee yhä
enemmän pakolaisia siellä tapahtuvan vallankumouksellisen kehityksen seurauksena, EU:n
ristiriitana on kehitykselle annettu julkinen tuki ja hiljainen tarve pitää porttinsa suljettuna.

Haluan vain sanoa, että jos haluamme säilyttää uskottavuutemme, ratkaisun tekniseen
ongelmaamme, joka on muutakin kuin rahaa ja politiikkaa, pitäisi olla yhdenmukainen
julkisten lausuntojemme kanssa. Siten kovat otteet, jollaisia jotkut EU:n jäsenvaltiot ovat
äskettäin soveltaneet muiden jäsenvaltioiden kansalaisia vastaan, mikäli ne hyväksytään,
saattavat EU:n vain huonoon valoon – tällä kertaa ei vain sisäisesti vaan myös ulkoisesti.

Sonia Alfano (ALDE).   – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, kiitän
komission jäsentä siitä, että hän oli välittömästi halukas ja kaukonäköinen tarjotessaan
Italialle apua, vaikka itse Italian hallitus aluksi hylkäsi avun

Arvoisa komission jäsen, olette perustellusti korostanut tarvetta tukea Tunisiaa
demokraattisen muutoksen aikana. Ihmettelen kuitenkin ja kysyn teiltä kaikilta: mitä on
tapahtunut rahalle, jota EU on syytänyt Tunisiaan kaikki nämä vuodet ja jota se edelleen
syytää Libyaan, jotka – kuten tiedämme – ovat demokraattisia valtioita? Siksi nyt on
ihmeellistä ja hämmästyttävää hurrata Tunisian kansan heräämiselle, vaikka ihmettelen
miten ihmeessä kaikki raha on yleensä myönnetty sille. Jos libyalaiset heräävät huomenna,
mitä päätelmiä meidän pitäisi siitä tehdä? Ajattelisimmeko taas kerran, että olemme
rahoittaneet demokraattisia hallituksia vain havaitaksemme seuraavana päivänä, että
olemme sen sijaan panneet täytäntöön katastrofaalista politiikkaa?

Arvoisa komission jäsen, ihmettelen miten ihmeessä EU on ollut vaiti tästä demokraattisesta
heräämisestä, kun vain Yhdysvallat on tarjonnut vahvaa ohjausta siinä suhteessa.

Palaisin siihen mitä Miguel Portas ja Rui Tavares sanoivat. He muistuttivat erikoisesti, että
Tunisian kaltaisissa valtioissa maastamuuttoa pidetään rikoksena.

Ensinnäkin jos ajatellaan kaikkia ihmisiä, jotka ovat saapuneet Lampedusaan – ja
muistuttaisin Barry Madleneria siitä, että he eivät ole libyalaisia vaan tunisialaisia, vaikka
tuskin sillä on merkitystä, koska myös libyalaisia alkaa saapua pian – kuka päättää ovatko
he pakolaisia vai eivät ottaen huomioon, että Tunisiassa vallitsee tällä hetkellä suuri
sekaannus. Ennen kaikkea ajattelen sitä miltä meistä tuntuu, jos palautamme kyseiset
ihmiset tietäen, että heidät paiskataan vankilaan heti kun he saapuvat?
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Siinä olivat seikat, joita meidän olisi mielestäni ajateltava, ja ennen kaikkea meidän olisi
tajuttava, että rasistinen politiikka, kuten se jota Italian hallitus on pannut täytäntöön, on
valitettavasti johtanut vain erittäin kielteisiin tuloksiin.

Mario Borghezio (EFD).   – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, olemme
komissiolle kiitollisia tehdyistä sitoumuksista, vaikka on sanottava, että kaikilla palkoilla,
joita Euroopan unioni maksaa kaikkialla maailmassa – missä on 136 diplomaattiedustustoa
– sen olisi kenties pitänyt tajuta aikaisemmin mitä tapahtuu. Itse asiassa edes sosialistisen
internationaalin edustajat eivät osanneet ennakoida tilannetta. Yksi sen jäsenistä oli
miellyttävä Tunisian diktaattori, jonka loistava sosiaalinen ja poliittinen valtionhallinto
johti tähän kaikkeen.

Haluamme kuulla komissiolta miksi se ei puhu meille selvästi kyseisten ihmisten jakamisesta
eri jäsenvaltioihin. Ei ole oikeudenmukaista – kuten rannikkovaltiot ovat sanoneet pitkän
aikaa – että ongelma vaikuttaa vain niihin valtioihin, joilla on Välimerellä meriraja
Pohjois-Afrikan valtioiden kanssa. Tämä on periaatekysymys, ja on periaatteessa muistettava
myös, että Frontexin resurssit ovat hyvin rajalliset: olen kuullut, että paikalle on lähetetty
kaksi asiantuntijaa. Lampedusassa on käynnissä valtava kriisi, ainakin humanitaarisesti,
jota on käsiteltävä riittävän suurella työryhmällä, jotta voidaan korjata lähimenneisyyden
virheet ja epäonnistumiset.

Tilanne on äärimmäisen vakava, ja se voi paheta kansanterveyden näkökulmasta, koska
vesi alkaa ehkä loppua Lampedusassa.

Puhemies.   – (IT) Aion olla tiukkana aikojen kanssa, enkä vähiten sen takia, että Cecilia
Malmströmin on lähdettävä parlamentista kello 18.00. Siksi meidän on annettava hänelle
mahdollisuus vastata kysymyksiinne, jotka jäävät muuten vaille vastausta.

David Casa (PPE).   – (MT) Arvoisa puhemies, olemme todellakin puhuneet tästä
murhenäytelmästä, joka on jatkunut Välimerellä vuosia, ja minun on sanottava, että ette
ole ottaneet vaarin. Olette laiminlyöneet sen, koska, kuten toiset ovat todenneet ennen
minua, EU:n laittoman maahanmuuton yhteydessä puhutaan epäaidosta solidaarisuudesta.

Tällä hetkellä murhenäytelmää voidaan todistaa Lampedusassa, ja kyse on vakavasta
murhenäytelmästä. Kun Lampedusasta tulee ylikansoitettu – mitä se jo on – kaikki lähetetään
Italiaan, ja tilanne on sitten ainakin siedettävämpi. Luoja paratkoon, komission jäsen, jos
sama määrä ihmisiä olisi tullut Maltaan, koska silloin murhenäytelmä olisi ollut paljon
suurempi. Sille, joka tulee Maltaan, ei ole muuta vaihtoehtoa kuin jäädä. Kuitenkaan Malta
ei voi venyä yhtään enempää. Varoja ei myöskään voida käyttää Maltan muuttamiseksi
valtavaksi vankilaksi, jonne suljetaan kaikki saarella olevat ihmiset.

Siksi jäsenvaltioilta tarvitaan todellista sitoutumista ja enemmän solidaarisuutta, erityisesti
Pohjois-Euroopan valtioilta, koska, kuten parlamentin varapuhemies totesi, emme näe
merkkejä kyseisestä solidaarisuudesta muiden EU:n jäsenvaltioiden taholta.

Rosario Crocetta (S&D).   – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, kiitän
komission jäsentä siitä, että hän on omistanut aikaansa Tunisian asialle. Ollakseni rehellinen
olisin halunnut antaa tälle keskustelulle eri nimen eli "keskustelu tuesta Tunisialle ja muille
valtioille, jotka taistelevat diktatuuria vastaan ja ihmisoikeuksien puolesta".

Sen sijaan teemme humanitaarisen kriisin siitä, että yhden maailman suurvalloista, Italian,
on käsiteltävä 5 000 ihmisen vastaanottamisen ongelmaa. Tietysti pakolaiset ovat ongelma
Lampedusalle, vaikka päivittäinen lauttayhteys yhdistääkin saaren Sisiliaan ja siellä on
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myös lentoasema, jonka kautta ihmiset voidaan viedä pois. Meidän on ymmärrettävä, että
tällä hetkellä ei keskustella Frontexin ongelmasta tai siitä miten pysäyttää veneet, vaan
siitä, että kyse on ihmisistä, jotka ovat taistelleet demokratian puolesta, ja nyt, kun he ovat
tehneet niin, meidän on voitava ottaa heidät vastaan. Uusien viisumien myöntäminen on
politiikka, jota Italia voi noudattaa kyseisten valtioiden auttamiseksi.

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Arvoisa puhemies, edellinen valtava pakolaisvirta, jollaisen
me nyt näemme Tunisian vallankumouksen seurauksena, oli todennäköisesti vuonna 1989
kommunismin romahtamisen jälkeen. EU ei ole oppinut mitään aikaisemmista
kokemuksistaan. Pakolaisvirta yllätti sen täysin. Nyt kun tänne saapuu ihmisiä, jotka eivät
halua kääriä hihojaan ja jälleenrakentaa kotimaataan, Italialta pyydetään, ettei se lähetä
takaisin tunisialaisia taloussiirtolaisia. Siinä se ongelma juuri onkin. Niin kauan kuin ihmiset
palautetaan kotimaahansa välittömästi ilman palautustukea, saamme niskaamme jatkuvia
taloussiirtolaisten aaltoja. Kymmeniätuhansia taloussiirtolaisia odottelee jo
naapurivaltioissa.

Joukkoarmahdukset ja anteliaat tarjoukset unohtaa se tosiseikka, että suurin osa ihmisistä
on vain taloussiirtolaisia, on johtanut aikaisemmin uuteen turvapaikanhakijoiden virtaan.
Jos otamme käyttöön kiintiöt turvapaikkamenettelyille sen sijaan, että maahanmuuttajat
lähetetään takaisin välittömästi, luomme vain kannustimia vastaavalla toiminnalle
tulevaisuudessa.

Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE).   – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin
jäsenet, kiitän sydämellisesti komission jäsentä tästä keskustelusta, siitä mitä hän on meille
kertonut, siitä että hän kunnioittaa meitä läsnäolollaan ja sitoumuksista jotka hän on
tehnyt, mikä osoittaa miten paljon keskinäinen ymmärrys EU:n ja Italian välillä voi auttaa
kotimaatani selviämään tästä kriisistä.

Kommentoisin jotakin mitä hän sanoi: "Välimeren yli puhaltaa tuuli." Se on totta, arvoisa
puhemies: se on vapauden ja demokratian tuuli, jolla on välittömiä vaikutuksia, jotka
Italian täytynee hoitaa. Kun tuuli puhaltaa kovempaa, toiset rakentavat muureja ja toiset
tuulimyllyjä. Kerronpa teille, komission jäsen, että Etelä-Italiassa Pugliassa, mistä Raffaele
Baldassare, Mario Mauro ja minä tulemme, on rakennettu tuulimyllyjä vuosikymmenien
ajan; se tarkoittaa sitä, että siellä on kehitetty vastaanoton muotoja ja tehty kovasti töitä,
jotta maahanmuuttajien ihmisarvo voidaan taata ja heille voidaan tarjota oikeudenmukainen
ja asianmukainen vastaanotto. Emme pysty siihen kuitenkaan yksin. Arvoisa komission
jäsen, olisi hienoa, jos tuulimyllyt, joita olemme rakentaneet vuosien ajan, näkisivät
merkkejä myös valppaasta ja tehokkaasta EU:sta, joka tulee auttamaan meitä niiden
rakentamisessa.

Jan Mulder (ALDE).   – (NL) Arvoisa puhemies, vaikuttaa melko ironiselta, että samalla
kun Tunisiassa on nähty ensimmäisiä merkkejä vapaudesta ja demokratiasta, pakolaisten
aalto on päässyt valloilleen. On aika vaikea uskoa, että he todella haluaisivat lähteä maasta.

Lähi-idässä näyttäisi olevan käynnissä suuria muutoksia, ja voi olla, että tämä on vasta
alkua tuleville tapahtumille. Siksi pidän myönteisenä sitä, että komissio tekee kaiken
mahdollisen valmistautuakseen tapahtumiin. Komission pitäisi nyt myös todistaa, että se
saa tilanteen hallintaansa.

Kaikki yhteisön esteet on poistettava, meidän on autettava Tunisiaa, mutta minusta on
väistämätöntä, että näissä olosuhteissa, juuri kun näemme Tunisiassa ensimmäisiä vapauden
merkkejä, monet ihmiset osoittautuvat muiksi kuin aidoiksi pakolaisiksi. Siitä syystä on
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aivan yhtä välttämätöntä, että komissio pyrkii lähettämään suuren määrän ihmisiä takaisin
Tunisiaan, nimenomaan antaakseen esimerkin tulevaisuutta varten, koska on mahdollista
että Lähi-idän valtioista tulee lisää pakolaisia.

Carlo Fidanza (PPE).   – (IT) Arvoisat puhemies ja komission jäsen, hyvät parlamentin
jäsenet, poikkeuksellinen maahanmuuttoaalto koettelee Italian rannikkoa ja siksi koko
EU:n on kannustettava meitä kehittämään lopultakin yhteinen lähestymistapa ilmiön
käsittelyä varten. Tässä suhteessa käynnissä olevissa keskusteluissa Italian viranomaisten
ja komission välillä ollaan löytämässä vastaus humanitaariseen kriisiin, josta me olemme
keskustelleet.

Kaikella kunnioituksella Rosario Crocettaa kohtaan, minun on huomautettava, että
ongelmana eivät ole niinkään tähän mennessä saapuneet 5 000 ihmistä vaan mullistusten
mahdollinen laajeneminen ja tuhannet uudet pakolaiset, jotka voivat tulla rannikollemme,
jos lähetämme selvän poliittisen viestin. Meidän on käsiteltävä asiaa kiireellisenä. Kriisi on
voitettava, mutta sitten tarvitaan rakenteellista ratkaisua.

Meidän on tehostettava Frontexin roolia, jotta siitä tulee entistä toimivampi ja se voi hallita
suoraan tiettyjä prosesseja, jotka koskevat pakolaisten tunnistamista, heidän
alkuperämaansa tarkistamista ja palautusten järjestämistä. Meidän on tehostettava Europolin
roolia, jotta voidaan estää mahdollisten terroristien ja rikollisten maahantulo. Ennen
kaikkea meidän on toimittava nopeasti. Mielestäni komissio on toiminut hyvin, ja toivon,
että myös neuvosto tekee osansa.

Carmen Romero López (S&D).   – (ES) Arvoisa puhemies, esittäisin teille kysymyksen,
arvoisa komission jäsen, sillä tänä iltapäivänä tässä parlamentissa näyttää vallitsevan melko
hysteerinen ilmapiiri. Kysyisin teiltä, onko mahdollista selvittää ovatko 5 000 Lampedusaan
saapunutta ihmistä todella terroristeja. Voisimmeko selvittää asian? Ei se niin vaikeaa olisi.

Ei se olisi niin vaikeaa, koska meillä on riittävät turvallisuspalvelut sen selvittämiseksi onko
se totta. Viisi tuhatta. Puhumme terroristeista, mutta tuhansia ihmisiä saapuu pienissä
veneissä rääsyihin pukeutuneena. Kysyisin teiltä seuraavaa: eikö teille olisi helpompaa
tehdä humanitaarinen vierailu Lampedusaan ja yrittää arvioida ja nähdä itse paikalla
resurssit, joihin Niccolò Rinaldi viittaa ja joita Italiassa ei ole käytetty? Se matka olisi hyvä
tehdä.

Teidän olisi hyvä käydä myös Tunisiassa, sillä ehkä ne, jotka ovat saapuneet Lampedusaan,
ovat tulleet sisämaan kaivosalueilta, missä Ben Alin korruptio on jättänyt asukkaat
köyhyyteen. Voisimme auttaa heitä aluekehityksen avulla. Ehkä voisitte sitten nähdä
muutoksen ja haasteet, joita Tunisiassa koetaan, ja voisitte seurata tilannetta ja edistää sitä
komissiossa.

Puhetta johti
varapuhemies  Isabelle DURANT

Tanja Fajon (S&D).   – (SL) Arvoisa puhemies, todistamme uutta humanitaarista
murhenäytelmää Euroopan unionin kynnyksellä. Se voi olla tänään Lampedusa, mutta
voimme odottaa entistä suurempaa maahanmuuttovirtaa muista Pohjois-Afrikan valtioista.

Jopa Egyptistä Israeliin sanotaan tulevan noin 600 maahanmuuttajaa joka kuukausi.
Viranomaiset eivät enää hallitse tilannetta.
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Tarvitsemme nopeaa yhteistä toimintaa. Emme saa vastata sulkemalla ovemme ja
rinnastamalla maahanmuuttajat rikollisiin. Olisi häpeä, jos joku todella ajattelisi noin
EU:ssa, missä liikkumisvapaus on perusoikeus ja vapauden ja tasa-arvon symboli.

Meidän jäsenvaltioiden on kannettava yhteinen vastuu ja taakka, joka on langennut nyt
Italialle. Meidän on koottava voimat ja varat, koska kyse on ihmishengistä.

Vastauksemme Tunisian ja Egyptin viimeaikaisiin tapahtumiin on ollut hajanainen ja hidas.
Osoitetaan uskottavuutemme nyt eikä alistuta äärioikeistolaisten ja muukalaisvihamielisten
puolueiden maahanmuuton vastaisiin puheisiin.

Italia tarvitsee konkreettista apua nyt; tulevaisuudessa se voi olla joku toinen valtio.
Tarvitsemme nyt nopeaa toimintaa.

Wim van de Camp (PPE).   – (NL) Arvoisa puhemies, Pohjois-Afrikassa voi hyvinkin
tapahtua demokraattista kehitystä, mutta se aiheuttaa EU:lle myös velvollisuuksia.
Pohjois-Afrikan ongelmia ei ratkaista Etelä-Euroopassa. Tässä asiassa seison rinta rinnan
italialaisten kollegoideni kanssa.

Kysyn komission jäseneltä seuraavaa: onko mahdollista lyhentää menettelyitä, ottaa
käyttöön nopeutettu hakemusten käsittely ja lähettää kaikki, jotka eivät ole vilpittömiä
pakolaisia, suoraan takaisin Tunisiaan? Syynä on se, että näemme suurten nuorten miesten
ryhmien lähtevän Etelä-Italiaan. Heidän joukossaan on todennäköisesti paljon
talouspakolaisia ja meidän on erotettava aidot pakolaiset talouspakolaisista.

Lisäksi on tietysti tiedotus- ja suhdetoimintaongelma. Monilla eurooppalaisilla on se
vaikutelma, että lauma tunisialaisia on tulossa Etelä-Italiaan. Se on tiedotus- ja
suhdetoimintaa koskeva ongelma: Italian lisäksi myös Euroopan unionille. Keskeiset tekijät
ovat siksi: entistä nopeammat menettelyt ja parempi tiedotus- ja suhdetoiminta.

Nadja Hirsch (ALDE).   – (DE) Arvoisat puhemies ja Cecilia Malmström, olemme kaikki
EU:n kansalaisina olleet tyytyväisiä Egyptin ja Tunisian vallankumoukseen sekä siihen, että
vapauden ja demokratian kaltaiset arvot ovat yhtäkkiä esillä. Kuvat kyseisistä valtioista
ovat hallinneet uutisia viime päivinä. Kahden kolmen viime päivän ajan olemme nähneet
televisioruuduissamme ja sanomalehdissämme kuvia myös pakolaisvirroista ja ihmisistä
veneissä. Meidän on toimittava nopeasti varmistaaksemme, ettemme hukkaa tätä
historiallista hetkeä ja etteivät vain kuvat pakolaisista jää muistoihimme. Meidän on
muistettava se, mitä kyseiset valtiot ovat todella saavuttaneet.

Meidän on selitettävä kansalaisille, että vaikka monet ihmiset ovat tulossa tänne, suurin
osa heistä palaa takaisin, koska heillä ei ole määritelmämme mukaan turvapaikkaoikeutta.
Meidän on tietysti esitettävä itsellemme kysymys, joka usein esitetään taloussiirtolaisista.
Yksi asia on selvä. Jos kyseisillä nuorilla ei ole tulevaisuudennäkymiä, he palaavat takaisin.
Ehkä eivät samat ihmiset, mutta jatkuva uusien maahanmuuttajien virta. Siksi meidän on
käsiteltävä tämä ongelma nyt.

Nikolaos Salavrakos (EFD).   – (EL) Arvoisa puhemies, Välimeren alue on liekeissä. On
selvää, että maahanmuutto lisääntyy. Sivistyneinä ihmisinä meidän on kohdeltava kaikkia
näitä ihmisiä inhimillisesti. Emme saa kuitenkaan sivuuttaa sitä tosiasiaa, että useimmat
maahanmuuttajat tulevat muslimimaista.

Virallisen raportin mukaan muslimiväestö kasvaa 35 prosenttia 1,6 miljardista 2,2 miljardiin
kahden seuraavan vuosikymmenen aikana. EU:n muslimiväestön osuus on tällä hetkellä
vain 2,7 prosenttia. Näiden maahanmuuttovirtojen ja syntyvyysasteen myötä luvun
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odotetaan kasvavan 6 prosenttiin 20 vuodessa. Kuten näette, EU:n toiminnassa,
eurooppalaisessa kulttuurissa on käynnissä taloudellinen ja sosiaalinen mullistus.

Siksi meidän on käsiteltävä asiaa EU:n näkökulmasta eikä jätettävä sitä yksin jäsenvaltioiden
hoidettavaksi.

Seán Kelly (PPE).   – (EN) Arvoisa puhemies, kuten komission jäsen sanoi, muutoksen
tuulet puhaltavat Pohjois-Afrikassa; se muistuttaa jonkin verran Itä-Euroopan tapahtumia
20 vuotta sitten. Jos tulos on sama – demokraattisten hallitusten perustaminen – niin
meidän pitäisi olla erittäin tyytyväisiä. Haittana on tietysti se, että ainakin lyhyellä aikavälillä,
meillä on pakolais- ja turvapaikkaongelma, erityisesti Italiassa.

Koska Italia kuuluu Euroopan unioniin, se on Italian ongelma, se on EU:n ongelma; ratkaisun
on oltava italialainen, ratkaisun on oltava eurooppalainen. Emme voi sulkea ovea
pakolaisilta, mutta ovea ei kuitenkaan voi avata kaikille maailman pakolaisille ja
turvapaikanhakijoille. Niinpä ratkaisuna on mielestäni todellakin kollegani Simon Busuttilin
ehdottama monikohtainen ohjelma erityisesti sen varmistamiseksi, että palautus toteutetaan
sitten kun se on asianmukaista ja turvallista, ja tietysti on lähetettävä takaisin myös
turvapaikanhakijat, jotka eivät ansaitse sitä asemaa EU:ssa. Meidän on toimittava
solidaarisesti Italian kanssa, ja voimme tehdä niin.

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Arvoisa puhemies, katson, että keskustelemme nyt
koko EU:ta koskevasta kysymyksestä. Meidän on ymmärrettävä, että EU:n on toimittava
solidaarisuuden ja yhtenäisyyden hengessä. Nyt meillä on ongelma Italian ja Tunisiasta
tulevien pakolaisten kanssa, mutta tulevaisuudessa ongelma voi koskea Algeriaa, Egyptiä
tai mahdollisesti Libyaa, mistä tuhannet ovat jo tulleet tänne aikaisemmin. Se, ettei neuvosto
ole edustettuna täällä, on tietysti ongelma. Neuvosto ei ole kiinnostunut tästä asiasta. Olen
pettynyt siihen, että neuvosto ei istu täällä tänään kuuntelemassa parlamentin keskustelua
meidän kanssamme. Mielestäni meidän on tehtävä yhteistyötä komission kanssa sellaisen
ratkaisun löytämiseksi, joka on toisaalta oikeudellisesti asianmukainen ja toisaalta, kuten
kollegani Seán Kelly totesi, emme voi yksinkertaisesti hyväksyä kaikkia pakolaisia, jotka
tulevat EU:hun Pohjois-Afrikasta. Se ei varmastikaan ole tavoitteemme, ja ne, jotka eivät
ansaitse poliittista turvapaikkaa, on palautettava alkuperämaahansa.

Georgios Koumoutsakos (PPE).   – (EL) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen,
tervetuloa istuntoon ja kiitos siitä, että tulitte. Tänään ongelma on Lampedusassa.
Huomenna se voi olla Maltassa tai Kreetalla. Ylihuomenna, ei huijata itseämme, se on
Milanossa ja pian sen jälkeen Brysselissä tai Pariisissa.

Tämä ongelma ei koske kumppanimaitamme etelässä; se on EU:n ongelma. Tarvitsemme
solidaarisuutta. Meidän on myös vahvistettava käytettävissämme olevia keinoja ja toimia,
mukaan luettuna Frontex, Europol ja meritiedustelu. On myös erittäin tärkeää, että
tarkastelemme kahdeksan vuoden jälkeen vakavasti ja tarvittaessa tarkistamme
Dublin II -asetusta.

Cecilia Malmström,    komission jäsen. – (EN) Arvoisa puhemies, jos Simon Busuttil olisi
kuunnellut mitä sanoin alustuksessani, hän olisi kuullut, että sanoin lähes kaiken mitä
hänen puheessaan oli, mutta toistan sen mielelläni. Olemme valmiita käyttämään varat,
jotka ovat käytettävissämme, auttaaksemme välittömästi Italian viranomaisia.
Keskustelemme heidän kanssaan, jotta saamme selville millaista apua he tarvitsevat. Italialla
on paljon kokemusta erilaisista katastrofeista, mutta se tarvitsee ehkä tukea humanitaarisessa
avussa suojien, elintarvikkeiden ja lääkkeiden muodossa, ja se voi tarvita tukea myös
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seulonnassa, avustuksessa ja tunnistamisessa. Toimitamme tuen heille, ja keskustelemme
heidän kanssaan parasta aikaa.

Kyse on eurooppalaisesta vastuusta, ja siksi meidän on löydettävä eurooppalainen ratkaisu.
Paikalla on Frontexin työntekijöitä, mutta tutkimme myös mahdollisuutta käynnistää
Frontexin operaatio hyvin lyhyessä ajassa – ja olemme siihen valmiit – mutta tietysti meidän
on keskusteltava yksityiskohdista Italian ja myös muiden valtioiden kanssa, jotka voivat
osallistua toimintaan. Olen iloinen siitä, että Simon Busuttil on Frontexista vastaava esittelijä,
joten tulevaisuudessa meillä on entistä paremmin toimiva Frontex muutoksineen.

Jos meillä olisi Frontexin operaatio Tunisian vesillä, meidän olisi tietysti tehtävä se
yhteistyössä Tunisian viranomaisten kanssa. Emme ole vielä niin pitkällä. Kannustamme
myös Tunisian viranomaisia ottamaan takaisin kansalaisensa, jotka eivät tarvitse
kansainvälistää suojelua. Tarkastelemme kyseistä lakia, kuten Rui Tavares ja muut
ehdottivat. Toivomme, että uusi demokraattinen hallitus ei säilytä tällaista lakia, mutta
tietysti asiaa on tutkittava tapauskohtaisesti ja sitä on tarkasteltava huolellisesti. Olemme
myös valmiita neuvomaan Tunisian viranomaisia, tukemaan rajavalvontaa ja poliisihallintoa
sekä myös koulutusta, välineistöä ja rahoitusta.

EASO ei toimi vielä Maltassa, mutta siellä toimii lautakunta, ja Malta on todennut, että voi
lähettää kansallisia ryhmiä auttamaan Italiaa, jos tämä niin haluaa. Keskustelemme asiasta
myös ensi viikolla ulkoasiain neuvostossa sekä oikeus- ja sisäasioiden neuvostossa, joka
kokoontuu ensi viikolla. Teemme yhteistyötä UNHCR:n kanssa ja pyydämme siltä apua
kansainvälistä suojelua tarvitsevien henkilöiden tunnistamisessa ja tulevaisuuden
analysoinnissa. Frontex osallistuu myös koko alueen analysointiin.

Tunisiassa on tietysti, kuten useimmat teistä ovat todenneet, erittäin toiveikas tilanne, ja
me kaikki tuemme sen demokraattista kehitystä. Catherine Ashton oli siellä eilen
keskustelemassa viranomaisten kanssa. Olemme valmiita tarjoamaan Tunisialle tukea
vaalien järjestämisessä. Keskustelemme eri tavoista muunlaisen tuen vahvistamiseksi sekä
demokraattisen kehityksen kehittämiseksi ja vahvistamiseksi. Talousapua voidaan antaa.
Keskustelemme erilaisista liikkuvuusohjelmista, ja meidän on myös lisättävä ihmisten
mahdollisuuksia tulla laillisesti EU:hun. Käynnissä on myös keskustelu avunantajien
konferenssista.

Olen samaa mieltä Mario Mauron ja muiden kanssa, jotka sanoivat, että tietysti meidän on
tarkasteltava koko aluetta. Monet taisivat olla aika yllättyneitä myös Berliinin muurin
kaatumisesta. Meillä ei ollut toimintasuunnitelmaa valmiina hihassa. Tilanne on nyt hieman
erilainen, mutta tietysti vapautta ja demokratiaa vaativat ihmiset ovat asia, jota meidän
EU:ssa olisi tuettava. Tarkistamme naapuruuspolitiikkaa koskevaa suunnitelmaa, koska
tapahtumat ovat tehneet siitä välttämätöntä, ja me tarkastelemme koko aluetta – erityisesti
Egyptiä mutta myös muita valtioita – käytettävissämme olevien eri välineiden, varojen ja
politiikan maksimoimiseksi ja niiden mukauttamiseksi alueen viimeaikaiseen kehitykseen.

Olen varma siitä, että palaamme tähän keskusteluun, koska asia on esityslistalla ja
todennäköisesti pysyy siellä, mutta halua vakuuttaa teille vielä kerran, että komissio seuraa
tilannetta erittäin tiiviisti. Olemme valmiita auttamaan Italiaa, Tunisiaa ja muita valtioita,
joihin tapahtumat vaikuttavat.

Puhemies.   – (FR) Keskustelu on päättynyt.

Kirjalliset lausumat (työjärjestyksen 149 artikla)
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Erminia Mazzoni (PPE),    kirjallinen. – (IT) Italian hallituksen vetoomus Euroopan unionille
on yksi jäsenyyteen kuuluvista oikeuksista. Kuten monet parlamentin jäsenet ovat todenneet,
solidaarisuuden ja oikeudenmukaisen vastuunjaon periaatteita, joista määrätään
perussopimuksessa, on noudatettava käytännössä. Vaikea tilanne, jossa Italia tällä hetkellä
on, kuuluu EU:n toimivaltaan, kuten Cecilia Malmström ehdotti. EU:n toimielinten
reagoinnin hitaus jää jälkeen Pohjois-Afrikan valtioiden tapahtumien erittäin nopeasta
etenemisestä.

Italia ja erityisesti maan eteläosa on EU:n ensimmäinen raja Välimerellä ja se joutuu
käsittelemään sellaisia ihmismääriä, joita voi kuvitella mutta joihin ei voi varautua. Se, mitä
me nyt koemme, osoittaa miten vakavaa on se, että olemme hylänneet Barcelonan prosessin.
EU:n on arvioitava uudelleen Välimeren strategiansa ja tehtävä siitä yksi painopisteistään
jälleen kerran. Lyhyen aikavälin vastaus, joka koskee taloudellista apua ja poikkeuksellisia
interventiotoimia, auttaa asiaa, mutta se ei riitä. Demokraattinen muutosprosessi, joka
leviää Välimeren vastarannalla sijaitsevissa valtioissa, on yhdistettävä keskipitkän ja pitkän
aikavälin aloitteisiin, joissa käsitellään sosiaalisia ja taloudellisia kysymyksiä.

Sergio Berlato (PPE),    kirjallinen. – (IT) Keskustelu, jota käymme tänään, on erityisen
tärkeä. Itse asiassa yli 4 000 pakolaisen läheisestä Tunisiasta on laskettu nousseen maihin
Lampedusan saarelle yksin neljän viime päivän aikana. Siten siellä on kehittymässä
kansanterveydellinen kriisi, jollaista ei ole ennen nähty. On muistettava, että
kunnanvaltuusto käsittelee kriisiä ilman tilanteen edellyttämiä resursseja ja tiloja.

Italia kääntyi välittömästi EU:n puoleen pyytääkseen nopeita toimia. Vaikka kannatankin
voimakkaasti avunpyyntöä, korostaisin, että Frontexin – Välimeren alueen maihinnousuista
vastaavan EU:n viraston – sitoutuminen on arvokasta mutta riittämätöntä tunisialaisten
laittomien maahanmuuttajien maihinnousujen käsittelemiseksi. Helmikuun
minitäysistunnossa ilmaisin huoleni Pohjois-Afrikan valtioiden heikkenevästä tilanteesta
ja sen vaikutuksista Eurooppaan. Korostan vielä kerran tässä salissa, että EU:n on
sitouduttava entistä tiiviimmin tehokkaaseen yhteiseen maahanmuuttopolitiikkaan, jonka
avulla EU voi hallita laitonta maahanmuuttoa ja ennen kaikkea auttaa niitä valtioita, kuten
Italiaa, joihin maahanmuuttovirrat suoraan kohdistuvat.

Dominique Baudis (PPE),    kirjallinen. – (FR) Tuhansien maahanmuuttajien yhtäkkinen
saapuminen pienelle italialaiselle Lampedusan saarelle on poikkeuksellinen tapahtuma.
Tapahtuma pakottaa meidän kohtaamaan ongelman, joka koskee kaikkia eurooppalaisia.
Juuri nyt on tärkeää, että eurooppalainen solidaarisuus toimii asianmukaisesti. Olen samaa
mieltä kanssanne, komission jäsen, kun vetoatte jäsenvaltioihin, jotta nämä antavat pikaista
apua Italialle tavaroiden ja rahoituksen muodossa. Kovin usein näissä tilanteissa valtiot,
joihin maahanmuuttajat saapuvat, eivät ole heidän lopullisia määränpäitään.
Vastaanottokeskukset ovat usein vanhentuneita, ja joskus esiintyy vakavia jännitteitä
alueilla, joilla maahanmuuttajia otetaan vastaan. Olemme jo saavuttaneet joitakin
merkittäviä virstanpylväitä laittoman maahanmuuton torjunnassa ja virtojen sääntelyssä.
Kuitenkin unionissa, jossa sisärajat ovat käytännössä hävinneet, sen on varustauduttava
pitkällä aikavälillä sellaisilla keinoilla, joilla tavoitteet saavutetaan. Unionin on luotava aito
maahanmuuttopolitiikka, käynnistettävä avoin rakentava vuoropuhelu alkuperämaiden
kanssa ja vahvistettava Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta
ulkorajayhteistyöstä huolehtivaa virastoa (Frontex) tämän toimissa.
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15. Riittävien, kestävien ja turvattujen eurooppalaisten eläkejärjestelmien
kehittäminen (keskustelu)

Puhemies.    – (FR) Esityslistalla on seuraavana Ria Oomen-Ruijtenin työllisyyden ja
sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta laatima mietintö riittävien, kestävien ja turvattujen
eurooppalaisten eläkejärjestelmien kehittämisestä (2010/2239(INI)) (A7-0025/2011).

Ria Oomen-Ruijten,    esittelijä. – (NL) Arvoisa puhemies, kiitän keskustelun aluksi
kollegoitani erittäin miellyttävästä ja hedelmällisestä yhteistyöstä. Kiitän myös parlamentin
sihteeristöjen neuvonantajia sekä tietysti omaa henkilöstöämme.

Ei ollut helppoa käsitellä näin suurta määrää tarkistuksia. Katson kuitenkin edelleen, että
olemme onnistuneet, koska me olemme saaneet aikaan jotain konkreettista vastauksena
vihreään kirjaan. Turvatut, kestävät ja riittävät eläkkeet, jotka muodostavat EU:n kansalaisten
haluaman takuun. Asia ei kuitenkaan ole niin yksinkertainen, koska eläkkeet kuuluvat nyt
ja tulevaisuudessa jäsenvaltioiden vastuulle.

Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettemme voi ilmaista mielipiteitämme tai jättää ehdotuksia
avoimella koordinointimenetelmällä, joka voi sisältää tarkistuksen.

Eläkejärjestelmien kestävyys on uhattuna, kun väestöpyramidit kääntyvät ylösalaisin:
meillä on nyt entistä enemmän ikä-ihmisiä, vanhukset elävät kauemmin ja siksi jäljelle jää
vähemmän ihmisiä maksamaan eläkkeet. Ensimmäisen pilarin jakojärjestelmät ovat
täydellinen ilmaus sukupolvien välisestä solidaarisuudesta, ja ne säilyvät tärkeimpinä myös
tulevaisuudessa.

Nuorempien sukupolvien taakan lisäksi esiintyy epäilemättä myös painetta yhteisiin
talousarvioihin, ja se puolestaan heijastuu vakaussopimukseen, pidimmepä siitä tai emme.

Jäsenvaltiot ovat nostamassa eläkeikää. Torjun ehdotuksen eurooppalaisesta eläkkeiden
indeksoinnista elinajanodotteen kasvuun. Teen niin, koska eri jäsenvaltioiden välillä on
merkittäviä eroja elinajanodotteessa ja koska, vaikka voisimmekin indeksoida nuo kaksi,
se ei olisi mielestäni sosiaalisesti vastuullista.

Olemme todenneet sen, että meidän on siirryttävä kohti korkeampaa eläkeikää ja että
prosessi on toteutettava jäsenvaltioissa yhdessä työmarkkinaosapuolten kanssa.

Kolikolla on myös kääntöpuolensa – ja huomaan, Elisabeth, saaneeni teidän huomionne
– joka on se, että meidän on varmistettava, että ikäihmiset jatkavat työssä. Se tarkoittaa
siten, että meidän pitäisi keskittyä entistä enemmän joustaviin urajärjestelmiin ja joustaviin
eläkejärjestelmiin ja että meidän on kehitettävä ja mukautettava olosuhteita, jotta ikäihmiset
voivat jatkaa työssä.

Jäsenvaltiot, jotka ovat perustaneet eläkejärjestelmänsä toiseen pilariin, ovat säästäneet
usein työnantajien ja työntekijöiden yhteisillä järjestelmillä, ja joissakin tapauksissa, uusissa
jäsenvaltioissa, sekajärjestelmillä. Varat on talletettu säästörahastoihin, eläkerahastoihin
tai ne näkyvät yritysten taseessa. Säästö- ja kartuttamisjärjestelmiin kohdistuu vähemmän
painetta kuin julkiseen talouteen, mutta niissäkin kasvanut elinajanodote aiheuttaa
ongelman.

Sen lisäksi on tullut rahoituskriisi, huonot tulokset joukkovelkakirja- ja osakemarkkinoilta
sekä alhaiset korot, jotka luovat paineita odotettujen eläkkeiden takuille.
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Komission valmistelema vastaus on seuraava: entistä tiukempien vakavaraisuusvaatimusten
soveltaminen – toistan sen jälleen täällä – ei ole oikea ratkaisu. Hyvä valvonta: kyllä! Ensin
meidän on kuitenkin, ennen kuin hyväksymme lainsäädäntöä, tehtävä perusteellinen
vaikutustenarviointi vakavaraisuuden vaikutuksista.

Tässä yhteydessä muistutan myös johdannaisia koskevasta keskustelusta. Johdannaisia ja
eläkerahastoja ei voi yhdistää noin vain. Eläkerahastossa johdannaisia käytetään riskeiltä
suojautumiseen. Ei siis keinotteluun. Jopa siellä, arvoisa komission jäsen, on parempi katsoa
kuin katua.

Sitten siirryn kolmanteen pilariin. Minusta vaikuttaa siltä, ettei meillä pitäisi olla
epärealistisia odotuksia. Yksilöllisiä säästömahdollisuuksia voi käyttää vain, jos on rahaa.
Haluamme kuitenkin lisätä tietoa, ja tieto lisääntyy, kun ihmisille tiedotetaan heidän
eläkkeistään, niinpä tarvitsemme myös seurantajärjestelmän.

Arvoisa puhemies, EU:n sisämarkkinat puuttuvat kolmannesta pilarista, joten meidän on
tehtävä jotain sillekin.

Yhteenvedoksi esitän kaksi kommenttia. Riittävyydestä: emme voi saavuttaa sitä EU:ssa,
jäsenvaltioiden on tehtävä se. Siirrettävyydestä: mielestäni avoimet työmarkkinat voivat
toimia vain, jos on enemmän vapaata työmatkaliikennettä, joka ei heikennä sitä käyttävien
työntekijöiden asemaa. Siinäkin tarvitsemme siirrettävyyttä: kyllä, mutta sopeutumiskauden
kanssa, niinpä tarvitsemme uusia sopimuksia ja sitten vaikutustenarvioinnin.

László Andor,    komission jäsen  .  – (EN) Arvoisa puhemies, vihreä kirja eläkkeistä, jonka
julkaisimme viime kesänä, käynnisti kaivatun keskustelun EU:n eläkkeiden tulevaisuudesta.
Siitä seurasi yli 100 kokousta ja konferenssia sidosryhmien kanssa, ja saimme lähes 1 700
vastausta.

Vihreässä kirjassa luetellaan keskeiset haasteet, joita unionilla on tällä alalla, ja esitetään
14 kysymystä siitä miten EU:n toiminta voisi auttaa jäsenvaltioita varmistamaan, että
eläkkeet ovat riittäviä, kestäviä ja turvattuja, noudattaen täysin toissijaisuusperiaatetta.
Vihreässä kirjassa on kokonaisvaltainen lähestymistapa, koska kollegani Olli Rehn ja Michel
Barnier ja minä olemme vakuuttuneita siitä, että riittävät, kestävät ja turvatut eläkkeet
edellyttävät koordinoitua, yhteistä politiikkaa, joka kattaa kolme vastuualaamme.

Toistan lyhyesti komission perusteet vihreän kirjan julkaisulle viime vuonna. Ensinnäkin
meidän on korjattava epätasapaino, joka johtuu elinajanodotteen ja eläkeiän kasvavasta
erosta. Toiseksi meidän on mukautettava eurooppalaista kehystä heijastamaan muutoksia,
joita on tapahtunut kansallisissa eläkejärjestelmissä vuosikymmenen jatkuneiden
eläkeuudistusten jälkeen. Kolmanneksi meidän on opittava rahoitus- ja talouskriisistä.
Kriisi on korostanut tarvetta tarkistaa rahoitusmarkkinoiden altistumista ja
eläkejärjestelmiemme mallia riskien lieventämiseksi ja rahastoivan eläkejärjestelmän
šokkien kestokyvyn parantamiseksi. Neljänneksi meidän on valmisteltava
eläkejärjestelmämme täydellisesti väestön ikääntymisen kiihtymiseen.

Jäsenvaltiot ovat jo käynnistäneet pitkäaikaisen yhteistyön oppiakseen toistensa
kokemuksista ja vaihtaakseen hyviä käytäntöjä eläkeuudistuksessa. Yksimielisyys vallitsee
tarpeesta EU:n laajuiseen koordinointiin ja EU:n sääntöjen laatimiseen rajat ylittäviä asioita
varten. 10 viime vuoden aikana koordinointia EU:ssa on tuettu jäsenvaltioiden pyrkimyksillä
uudistaa eläkejärjestelmiä, ja monet jäsenvaltiot ovat jo edistyneet eläkejärjestelmien
mukauttamisessa siten, että ne heijastavat demografista ikääntymistä, työmarkkinoiden
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muutoksia ja kehittyviä sukupuolirooleja. Useimmilla jäsenvaltioilla on vielä pitkä matka
edessään, ja muutama muu ei ole vielä edes aloittanut eläkeuudistuksia.

Olin tyytyväinen lukiessani mietintöä, josta onnittelen esittelijää. Mietinnössä tuetaan
valitsemaamme kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Siinä korostetaan useassa kohdassa
yhteyttä riittävyyden, kestävyyden ja turvallisuuden välillä. Siinä esitetään myös
politiikanaloja, joilla EU voi antaa lisäarvoa. Komissio saa pian valmiiksi kuulemisen
tulosten analysoinnin. Siihen sisältyy myös Euroopan parlamentin lopullinen mielipide.
Koska tilanne on kiireellinen, komissio on jo aloittanut valkoisen kirjan valmistelut. Se
julkaistaan vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä.

Lopettelen toteamalla, että yksi Euroopan sosiaalisen mallin suurista menestyksistä on sen
varmistaminen, että korkea ikä ei merkitse köyhyyttä. Se on lupaus, joka meidän on edelleen
pidettävä ja autettava jäsenvaltioita tekemään oikeat päätökset sen varmistamiseksi, että
eläkejärjestelmät vastaavat tarkoitustaan. Viimeisen vuoden aikana on käyty vilkasta
keskustelua eläkeuudistuksesta, ja tämä vuosi vaikuttaa yhtä lupaavalta. Luotan vahvasti
Euroopan parlamentin tukeen, jonka avulla saadaan aikaan todellinen muutos, jolla luodaan
riittävät ja kestävät eläkkeet tulevaisuudessa.

George Sabin Cutaş,    talous- ja raha-asioiden valiokunnan lausunnon valmistelija. – (RO)
Arvoisa puhemies, se, että me keskustelemme eläkkeistä tänään Euroopan parlamentin
täysistunnossa vahvistaa sen miten tärkeitä ne ovat EU:lle. Ikääntyvä väestö, talous- ja
rahoituskriisin vaikutus ja nuorten myöhäinen tulo työmarkkinoille vaativat yhteisiä
ratkaisuja. Eläkkeet ovat kuitenkin edelleen jäsenvaltioiden vastuulla, ja
toissijaisuusperiaatteen tarkoituksena on asettaa rajat EU:n toimille. Jos jäsenvaltiot
kuitenkin panevat nykyistä EU:n lainsäädäntöä paremmin täytäntöön, hyödymme
sisämarkkinoista, jotka toimivat tehokkaammin, mikä kannustaa työntekijöiden
liikkuvuuteen.

Lisäksi, jotta julkiset eläkejärjestelmät ovat kestäviä, meidän on varmistettava, että ihmiset
voivat jatkaa työntekoa eläkeikään saakka. Työttömyyden kasvu jäsenvaltioissa on
huolestuttavaa ja vaarantaa sukupolvien välisen solidaarisuuden periaatteen.
Eläkejärjestelmän uudistamista koskevien toimien on siis edettävä rinnakkain
työllisyyspolitiikan edistämisen kansa. Eläkeuudistus ei saa myöskään merkitä sitä, että jo
nyt heikossa asemassa olevilta ryhmiltä riistetään turvattu, kohtuullinen toimeentulo.
Valtiot eivät saa luistaa velvollisuudestaan tarjota riittäviä eläkkeitä kaikille kansalaisille.

Hyväksikäytön välttämiseksi jäsenvaltioissa meidän on esiteltävä ajatus riittävän eläkkeen
määrittelemisestä EU:ssa. Mielestäni ei riitä, että jäsenvaltioita pyydetään takaamaan
ensimmäisestä pilarista eläketaso, joka ylittää köyhyysrajan. Ymmärrän toki väitteen
jäsenvaltioiden olosuhteiden eroista ja valtioiden vastahakoisuuden sallia EU:n puuttuminen
kansallisen itsemääräämisoikeuden ytimessä olevaan asiaan. Katson kuitenkin, että EU:n
toimielinten on osoitettava enemmän huomiota EU:n kansalaisten elinoloille. Sosiaalisella
tyytymättömyydellä voi olla odottamattomia seurauksia. Kaksi tuoretta esimerkkiä EU:n
ulkopuolelta osoittavat sellaisen kansan sietokyvyn rajan, joka on jatkuvasti pakotettu
tekemään uhrauksia kansalaisten tarpeita laiminlyövien kansallisten hallitusten etujen
takia.

Cornelis de Jong,    sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan lausunnon valmistelija. – (NL)
Arvoisa puhemies, ensinnäkin kiitän vilpittömästi kollegaani Ria Oomen-Ruijtenia hyvästä
yhteistyöstä. Olen kiitollinen siitä, että hän toisti suuren osan lausunnosta, ellei itse asiassa
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koko lausuntoa, jonka kirjoitin sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan (IMCO)
puolesta.

Olen erityisen tyytyväinen suositukseen, että kehitetään eurooppalainen järjestelmä, joka
antaa kaikille mahdollisuuden tietää miten paljon eläkettä heille on kertynyt riippumatta
jäsenvaltiosta, missä se on kertynyt.

Minulla on kuitenkin vielä joitakin kysymyksiä erityisesti ristiriidasta, joka koskee Ria
Oomen-Ruijtenin äskeistä lausuntoa ja suositusta, että eläkepolitiikka siirretään EU:n
talouden ohjausjärjestelmän piiriin. Emme tiedä tarkalleen millaisen muodon se saa, mutta
on olemassa todellinen mahdollisuus, ettei se ole vapaaehtoista. En halua antaa mietinnön
puolesta äänestämällä vaikutelmaa, että esimerkiksi minä edistän kansallisen toimivallan
siirtoa EU:lle tässä asiassa.

Olen myös huolestunut suosituksesta, joka siinä itse asiassa on, että eläkeikää pitäisi nostaa
elinajanodotteen valossa. En pidä sitä todellakaan tarpeellisena Alankomaissa, ja siksi en
voi hyväksyä suositusta. Pyydän esittelijää kommentoimaan tätä asiaa.

Barbara Matera,    naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan lausunnon
valmistelija. – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, minäkin kiitän esittelijää
Ria Oomen-Ruijtenia.

On huolestuttavaa, ettei komission vihreässä kirjassa eurooppalaisten eläkejärjestelmien
tulevaisuudesta kiinnitetä tarpeeksi huomiota sukupuolikysymyksiin: naisia syrjitään
eläkelaskelmissa, koska he keskeyttävät uransa useammin hoitaakseen lapsiaan, sairaita
sukulaisiaan ja vanhuksia. Perhesitoumustensa täyttämiseksi naiset hyväksyvät miehiä
todennäköisemmin epävarman tai osa-aikaisen työn, mikä johtaa EU:ssa keskimääräiseen
18 prosentin palkkaeroon sukupuolten välillä.

Sen takia syrjitään väistämättä naisia, jotka saavat selvästi miesten eläkettä pienempää
eläkettä. Se lisää ikääntyneiden naisten köyhyyden riskiä, erityisesti kun otetaan huomioon
se tosiasia, että he elävät yleensä pidempään kuin miehet. Aika, jonka naiset käyttävät
lastensa ja muiden huollettavien perheenjäsenten hoitamiseen, on tunnustettava
laskentajärjestelmissä samanarvoiseksi kuin kaikki muut sopimukset eläkkeitä laskettaessa.
Vihreä kirja tarjosi...

Lopuksi toivon, että uudessa valkoisessa kirjassa kiinnitetään enemmän huomiota
arkaluonteiseen ja huolestuttavaan kysymykseen, joka koskee sukupuolten välistä eroa
eläkeoikeuksien laskennassa EU:ssa.

Csaba Őry,    PPE-ryhmän puolesta. – (HU) Arvoisa puhemies, ensinnäkin tarkistusten suuri
määrä – niitä on ollut lähes 500 – on hyvä osoitus valtavasta kiinnostuksesta aiheeseen,
ja esittelijä Ria Oomen-Ruijten ansaitsee kiitoksemme siitä, että on muuttanut valtavan
tarkistuspinon mietinnöksi, joka kuvastaa parlamentin nykyistä mielipidettä. Sanon sen
nykyisen mielipiteen, koska olemme keskustelun alussa, ja tämä koskee vihreää kirjaa, jota
seuraa valkoinen kirja ja sitten uudet mietinnöt, mikä merkitsee sitä, että olemme ilmeisesti
suuren prosessin yhdessä vaiheessa.

Yleisesti minun on sanottava, että hyväksyn komission lähestymistavan, jossa suhtaudutaan
myönteisesti monipuolistamiseen eli siihen, että eläkejärjestelmät perustuvat useaan pilariin,
mutta samalla huomauttaisin, että sanamuoto voisi olla hieman tarkempi. On selvää, että
kun puhumme toisista pilareista, tarkoitamme toisia pilareita, jotka täydentävät ensimmäisiä
pilareita näiden heikkouksien osalta. Se ei ole sama asia kuin toinen pilari silloin, kun jotain
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on poistettu ensimmäisestä vain sen takia, että järjestelmää käytetään eri tavoin. Edellinen
palauttaa vakauden, kun taas jälkimmäinen vaarantaa sen.

Meidän on kuitenkin myös ymmärrettävä – ja tämä on kenties jo sanottu mutta vahvistaisin
sen – että eläkejärjestelmillä ei välttämättä voida ratkaista niiden ongelmia sisältäpäin; on
jopa todennäköistä ettei se onnistu. Tarvitaan lisää työpaikkoja ja entistä vahvempaa
taloudellista yhteistyötä, ja tavoitteemme pitäisi ehdottomasti olla se, että kun komissio
on laatinut valkoisen kirjan, tämä yhteinen ajatusprosessi pitäisi jotenkin yhdistää
Eurooppa 2020 -strategian ja talouden ohjausjärjestelmän tavoitteisiin. On selvää, että jos
niin käy, voimme jatkaa tätä keskustelua entistä tuloksekkaammin.

Frédéric Daerden,    S&D-ryhmän puolesta. – (FR) Arvoisa puhemies, korostaisin aluksi
tärkeää konsensustyötä, jonka esittelijä on tehnyt. Onnittelut, Ria! Kun kompromisseista
neuvoteltiin, hän oli avomielinen ryhmäni esittämiä perusteluja kohtaan, mikä johti
mietintöluonnoksen hyväksymiseen suurella enemmistöllä työllisyyden ja sosiaaliasioiden
valiokunnassa. Jos suuri enemmistö asettuu sen taakse myös huomenna, se lähettää
voimakkaan viestin muille toimielimille.

Mietintö eurooppalaisten eläkejärjestelmien tulevaisuudesta on tähän mennessä ainoa
EU:n toimielimen laatima asiakirja, jossa vastustetaan komission ajattelua – sellaisena kuin
se esitetään erityisesti vuotuisessa kasvuselvityksessä – sekä Merkel–Sarkozy-kaksikon
ajattelua kilpailukykyä koskevasta sopimuksesta tehdyssä asiakirjassa. Kyseisissä asiakirjoissa
vaaditaan melko suoraan harkitsemaan uudelleen ensimmäistä pilaria ja myös nostamaan
automaattisesti lakisääteistä eläkeikää elinajanodotteen perusteella. Tarkistetussa ja
hyväksytyssä mietintöluonnoksessa Euroopan parlamentti suosittelee seuraavaa:
ensimmäiselle pilarille annetaan eläkkeissä keskeinen asema, joka tarjoaa hyvän
solidaarisuustakuun ja jota voidaan täydentää muilla pilareilla, mukaan luettuna toisen
pilarin ottaminen yleiseen käyttöön; kiinnitetään entistä enemmän huomiota todellisen
eläkeiän nostamiseen sekä työllisyystasoihin, erityisesti ikäihmisten osalta, sen sijaan että
lakisääteistä ikää nostetaan automaattisesti ja fatalistisesti; määritellään perusteet sille, että
jäsenvaltioissa voidaan taata riittävä vähimmäiseläke; vahvistetaan työmarkkinaosapuolten
asemaa kaikkien eläkeuudistusten määrittelyssä ja täytäntöönpanossa EU:ssa sekä poistetaan
miesten ja naisten väliset erot eläkkeissä, mikä liittyy syrjintään, josta Barbara Matera meitä
muistutti.

Olen tyytyväinen siihen, että Euroopan parlamentti voi näillä tekijöillä, näillä ja muilla
edistysaskelilla, jotka olisin voinut mainita, lähettää komission jäsenelle selvän viestin,
sosiaalisen ja edistyksellisen viestin, ja toivon, että hän ottaa sen huomioon valkoisen kirjan
seuraavassa vaiheessa.

Marian Harkin,    ALDE-ryhmän puolesta. – (EN) Arvoisa puhemies, ensinnäkin kiitän
esittelijää hyvästä työstä; hän todellakin teki elämästäni helppoa. Kiitän myös komission
jäsentä tämän erittäin ajankohtaisen keskustelun käynnistämisestä.

Jotkut puhuvat eläkkeiden aikapommista, ja jos otetaan huomioon luvut, joissa olen nähnyt
arvioitavan kuilua joka erottaa sen, mitä säästämme tällä hetkellä julkista ja yksityistä
eläketurvaa varten, ja resurssit, joita tarvitaan riittävän eläketurvan varmistamiseen
seuraavan 40 vuoden aikana, kuilu on valtava. Tässä yhteydessä ilmaisu "eläkkeiden
aikapommi" on todella osuva. Tiedämme toki kaikki mitä aikapommille on tehtävä: se on
tehtävä vaarattomaksi. Mielestäni tämä on prosessin alku.
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Tärkein kysymys on kuitenkin tämä: kuka on vastuussa? Mietinnössä toteamme selvästi,
että jäsenvaltiot ovat itse vastuussa sen varmistamisesta, että kansalaisille maksetaan
riittävästi eläkettä. Toteamme myös, että jäsenvaltioiden taloudet ovat toisistaan riippuvaisia
ja siksi eläkepolitiikan koordinointi avoimella koordinointimenettelyllä on varmasti
hyödyllistä. Emme kuitenkaan pidä mahdollisena sitä, että EU asettaa riittävän eläketason
tai itse asiassa yhdenmukaistaa eläkeiät.

Katsomme kuitenkin, että jäsenvaltioiden pitäisi määritellä riittävyys ehtona ikäihmisten
ihmisarvoiselle elämälle. Olen tyytyväinen siihen, että olemme korostaneet
sukupuolikysymystä ja pyytäneet jäsenvaltioita käsittelemään hoitovapaata ottaneiden
miesten ja naisten asiaa ja että olemme kiinnittäneet huomiota liikkuvuuskysymykseen
sekä Eurooppa 2020 -strategian rooliin.

Lopuksi totean kannattavani eläkevastuiden sisällyttämistä vakaus- ja kasvusopimukseen.
Tiedämme, että eläketurvassa on avautumassa fiskaalinen musta aukko emmekä voi vain
jättää sitä huomiotta.

Jean Lambert,    Verts/ALE-ryhmän puolesta. – (EN) Arvoisa puhemies, minäkin liitän ääneni
niiden joukkoon, jotka kiittivät esittelijäämme erittäin hyvästä työstä mietinnön eteen.

Tiedämme kaikki, että jäsenvaltioiden välillä on eroja samoin kuin poliittisten ryhmiemme
välillä, ja jos saa aikaan jotain, mikä saa osakseen huomattavaa tukea, se on melkoinen
saavutus. Ryhmäni on erityisen tyytyväinen siihen, että käsillä olevassa mietinnössä
tunnustetaan ensimmäisen pilarin eläkkeiden merkitys, sitoutuminen riittävään tasoon ja
ihmisarvoisen elämän takaaminen. Loppujen lopuksi vietimme koko viime vuoden 2010
käsitellen köyhyyttä koskevia kysymyksiä. Ja kyse on tietysti monille ihmisille kiinteästä
tulosta, olennaisesta takuusta. Muiden tavoin mekin olemme tyytyväisiä tunnustukseen,
että meidän on käsiteltävä täällä kohtuullisen eläkkeen maksamista naisille.

Tunnustamme myös sen, että on tärkeää torjua ikääntyneiden työntekijöiden syrjintä ja
käyttää muita toimia, joilla ihmisiä autetaan pysymään töissä. Meillekin eläkeoikeuksien
siirrettävyys on ratkaiseva kysymys. Yhä useammat ihmiset eivät työskentele yhdessä
yrityksessä koko työelämänsä ajan. Itse asiassa he työskentelevät useissa yrityksissä eivätkä
aina samassa maassa. Meidän on myös vältettävä eläketurvan pirstaloituminen, ja siinä
EU:lla on keskeinen rooli.

Olemme myös tyytyväisiä nähdessämme, että mietintö sisältää sitoumuksen toisen pilarin
turvasta ja että sen pitäisi olla käytettävissä ilman ikään, sukupuoleen ja työsopimukseen
perustuvaa syrjintää. Katsomme myös – ja olemme tyytyväisiä nähdessämme sen
mietinnössä – että meidän on hyväksyttävä pikemminkin elämänkaarta koskeva
lähestymistapa, jossa käsitellään nykyaikaisen työelämän erilaisia rytmejä ja muotoja,
myönteisiä ja kielteisiä.

Tunnustamme jälleen solidaarisuuden merkityksen ensimmäisessä pilarissa varsinkin niille,
joiden työelämään liittyy enemmän tilapäisiä töitä, lyhytaikaisia sopimuksia ja niin edelleen.
Olemme huolestuneita kaikista toimista, joilla ajetaan kolmannen pilarin yksityisen
eläketurvan asiaa, ja katsomme, että on olennaisen tärkeää, että ihmiset saavat riittäviä ja
selviä tietoja.

Olisimme tyytyväisiä myös siihen, että mietintö sisältää – jos eläketurvaan tulee muutos
– riittävästi aikaa ihmisille harkita uudelleen taloudellista tulevaisuuttaan.
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Julie Girling,    ECR-ryhmän puolesta. – (EN) Arvoisa puhemies, ryhmäni tukee vihreän
kirjan julkaisua. Se on erittäin ajankohtainen ja tulee aikana, jolloin me keskustelemme
kaikissa jäsenvaltioissa asioista, jotka on jo mainittu ja joista en aio jauhaa enempää –
muuttuva väestörakenne, sukupuolihaaste, vain kaksi mainitakseni.

Mietinnössä tunnustetaan se, että jäsenvaltioiden on tärkeää jakaa parhaita käytäntöjä ja
vaihtaa tietoja, mutta korostetaan myös sitä, että eläkkeet säilyvät jäsenvaltioiden
toimivallassa. Siinä tunnustetaan, että EU:n ei pitäisi antaa lainsäädäntöä eläketason
riittävyydestä ja eläkeiästä, vaan pyytää – ja pyytää erittäin selvästi ja ponnekkaasti – että
jäsenvaltiot antavat säännöksiä omien olosuhteidensa mukaisesti ottaen kyseiset asiat
huomioon.

Katson, että siirrettävyyttä koskevan työn jatkaminen on erittäin tärkeää sisämarkkinoiden
vahvistamiseksi. EU:n kansalaisia, jotka työskentelevät muualla EU:ssa – ja olen tavannut
heistä monia – ei saa jättää heikompaan asemaan sen takia, että heidän eläkesäästönsä on
jäädytettynä eri jäsenvaltioissa. Väestörakenne muuttuu, ja niin muuttuvat työtavatkin.
Odotuksemme muuttuvat, mutta on elintärkeää, että pysymme muutosten tasalla
ajattelussamme ja päätöksenteossamme.

Ilda Figueiredo,    GUE/NGL-ryhmän puolesta. – (PT) Arvoisa puhemies, tässä keskustelussa
emme saa unohtaa, että on olemassa ehdotus niin kutsutusta kilpailukykyä koskevasta
sopimuksesta, jonka avulla Saksan johtama direktoraatti haluaa käynnistää uuden
hyökkäyksen yleistä ja keskinäistä julkista sosiaaliturvajärjestelmää vastaan, nostaa eläkeikää
ja alentaa palkkoja ja yrittää lopettaa indeksoinnin inflaatioon vain hyödyttääkseen
rahoitusalaa, joka yrittää löytää kyseisistä eläkkeistä uusia muotoja suurille
keinotteluvoitoille.

Vastustamme painokkaasti tällaista tietä Euroopan integraatioon, joka perustuu
antisosiaaliseen politiikkaan, joka tässä mietinnössä valitettavasti hyväksytään, kun siinä
tuetaan Euroopan komission vihreää kirjaa, annetaan luoda yhteys lakisääteisen eläkeiän
ja elinajanodotteen välillä, kannustetaan ihmisiä pysymään entistä pidempään
työmarkkinoilla ja sallitaan tuki yksityisille eläkejärjestelmille vaikka jo nyt tiedetään, että
rahastojen ja yksityispankkien keinottelusta niillä voi koitua vakavia seurauksia, jotka
jättävät vanhukset sekä erityisesti vanhat naiset köyhyyteen.

Siksi olemme jättäneet vaihtoehtoisen päätöslauselman, jossa osoitetaan, että on mahdollista
parantaa etuja ja eläkkeitä nostamatta lakisääteistä eläkeikää edellyttäen, että työpaikkoja
ja niihin liittyviä oikeuksia lisätään, erityisesti nuorten työpaikkoja, palkkoja korotetaan
ja rahoitusalan ja rahoitustapahtumien valvontaa lisätään.

Vastustamme eläkeiän nostamista ja puolustamme eläkejärjestelmää, joka on integroitu
yleiseen ja keskinäiseen julkiseen sosiaaliturvajärjestelmään. Näin korotetaan pienten etujen
ja eläkkeiden arvoa, kunnioitetaan ikäihmisiä ja annetaan heidän elää arvokkaasti, millä
edistetään köyhyyden poistamista. Sitä kansalaiset odottavat taistelussa, jota olemme
nähneet Portugalissa, Ranskassa, Kreikassa ja niin monessa muussa paikassa.

Derek Roland Clark,    EFD-ryhmän puolesta. – (EN) Arvoisa puhemies, esittelijä sanoi
työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnassa 22. marraskuuta viime vuonna, että eläkkeet
kuuluvat yksinomaan jäsenvaltioiden toimivaltaan. Nyt se kuulostaa enemmän seuraavalta:
vaikka jäsenvaltiot ovat johtoasemassa, on osia, joissa eurooppalainen koordinaatio on
tärkeää. Päätöslauselman 9 kohdassa korostetaan jäsenvaltioiden toimivaltaa mutta
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vaaditaan niitä koordinoimaan erilaista eläkepolitiikkaansa. Se on kaksinaamaista, ja EU:n
hallinta kumoaa periaatteen.

Yhdistyneen kuningaskunnan eläkerahastojen järjestö (NAPF) toteaa, että mietintö tekee
eläkkeistä entistä kalliimpia – 90 prosenttia Punter Southallin vakuutusmatemaattisten
neuvonantajien mukaan. Jos se on liioittelua, on varmasti totta, että tarvitaan valtavasti
lisää rahaa eläkkeiden romahduksen estämiseksi, joten vakuutusmaksut nousevat valtavasti.
Eläkeyhtiöt ja jäsenvaltiot eivät tarvitse tätä mietintöä; ne tarvitsevat apua vakuutusmaksujen
pitämisessä alhaalla. Muuten tällä harhaanjohtavalla mietinnöllä voidaan tuhota se, mitä
sillä yritetään suojella.

Marine Le Pen (NI).   – (FR) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet,
vakaussopimuksen Euroopassa – ja tulevaisuudessa kilpailukykyä koskevan sopimuksen
Euroopassa – eläkeuudistukset ovat tulilinjalla.

Miten voimme pelastaa eläkkeet, kun Euroopan unioni vaatii jäsenvaltioita, jotka ovat nyt
alijäämäisiä, tasapainottamaan talousarvionsa vuoteen 2013 mennessä? Teidän ratkaisunne
on nostaa eläkeikä 67:ään ja toteuttaa jakojärjestelmien perusteellisia uudistuksia
vakuutettujen ihmisten etujen supistamiseksi. Mietintö ei ole väärässä tässä asiassa, koska
siinä vaaditaan taattua eläkkeiden vähimmäistasoa, jonka te pakotatte meidät takaamaan
ulkomaalaisille, jotka saapuvat rannoillemme mutta jotka eivät ole koskaan suorittaneet
maksuja.

Lisäksi suorien julkisten eläkevastuiden laskeminen, sellaisena kuin se mietinnössä esitetään,
lisää entisestään jäsenvaltioiden paineita ja pakottaa ne kehittämään eläkerahastoja, jotka
perustuvat pääoman muodostamiseen, ja me tunnemme hyvin suuret riskit, joita siitä
aiheutuu.

Eläkejärjestelmät kuuluvat jäsenvaltioiden toimivaltaan. Kuitenkin te esitätte vastoin
kansalaisten tahtoa ennennäkemätöntä budjettikuria. Euroopan unionin työssäkäyvät
ihmiset, virkamiehet ja eläkeläiset muodostavat joustavan muuttujan, jolla euro ja teidän
ääriliberalistinen unioninne pelastetaan.

Thomas Mann (PPE).   – (DE) Arvoisa puhemies, on hyvä, että kerrankin
valiokunta-aloitteista mietintöä ei piiloteta maanantaihin ja käsitellä muutamassa
minuutissa. Se johtuu työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan jättämästä
463 tarkistuksesta sekä talous- ja raha-asioiden valiokunnan jättämästä 211 tarkistuksesta.

Olisin toivonut, että sitoudutaan jatkamaan onnistuneita ammatillisia lisäeläkejärjestelmiä
Saksassa, Luxemburgissa, Suomessa ja Itävallassa. Valitettavasti enemmistöpäätöksellä
suositeltiin uusia vähimmäisnormeja ja Solvenssi II:n soveltamista ammatillisiin
lisäeläkkeisiin. Siihen liittyy riski, että kustannukset kasvavat huomattavasti, mikä yksin
Saksassa voisi johtaa vapaaehtoisissa lisäeläkkeissä 40 prosentin kasvuun. Emme saa tuhota
sitä, mikä on saavutettu ammattiliittojen ja johdon välisen konsensuksen perusteella.
Pystyin vaikuttamaan kompromisseihin ehdottamalla, että tulevaisuudessa kaikkia Solvenssi
II:n vähimmäisnormeja on arvioitava yksityiskohtaisesti perusteellisessa
vaikutustenarvioinnissa. Se merkitsee edistystä lisäeläkkeiden jatkamisen suuntaan, vaikka
se ei millään tavoin takaa sitä.

Myönteistä on se, ettei meillä ole standardoitua määritelmää riittävistä eläketasoista. Lisäksi
ehdotus yhdenmukaisesta eläkeiästä EU:ssa on hylätty. Liittokansleri Merkel ja presidentti
Sarkozy kannattavat perustellusti eläkejärjestelmien ja eläkeiän asteittaista lähentämistä.
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Koska syntyvyysasteet ja elinajanodotteet vaihtelevat eri valtioissa, kukin kansallinen
eläkejärjestelmä on mukautettava väestörakenteen muutoksiin.

Kompromissit saavutettiin kovassa ajallisessa paineessa. Toivon, että voimme käydä
yksityiskohtaisemman keskustelun valkoisesta kirjasta, joka sisältää yritysten käytännön
kokemukset. Vapaaehtoisiin lisäeläkkeisiin liittyvät rahamäärät ovat suurempia kuin EU:n
pelastuspaketissa.

(Puhuja suostui vastaamaan sinisen kortin kysymykseen työjärjestyksen 149 artiklan 8 kohdan
mukaisesti)

Ria Oomen-Ruijten,    esittelijä. – (NL) Arvoisa puhemies, en halua, että tästä asiasta jää
mitään epäselvyyttä. Siksi pyydän teitä, Thomas Mann, määrittelemään missä mietinnön
kohdassa sanotaan, että solvenssia on pakko soveltaa toisen pilarin eläkkeisiin? Vastustan
sitä henkilökohtaisesti, mutta missä niin sanotaan?

Thomas Mann (PPE).   – (DE) Arvoisa puhemies, meillä on kaksi mietintöä kahdelta
valiokunnalta, joissa suositellaan Solvenssi II:n soveltamista ammatillisiin
lisäeläkejärjestelmiin. Mielestäni se ei yksinkertaisesti toimi. Ranskan kaltaisissa valtioissa
on saatu siitä kokemuksia, mutta ei muissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Meidän olisi
tutkittava asia yksityiskohtaisesti. Saamme siihen tilaisuuden, kun käsittelemme valkoista
kirjaa ja keskustelemme siitä perusteellisesti vakuuttaaksemme kaikki siitä, koska monilla
ihmisillä ei ole siitä kokemuksia eivätkä he ole vielä törmänneet siihen kotimaassaan. Siinä
on meille hyvä tilaisuus tehdä pohjatyötä.

Pervenche Berès (S&D).   – (FR) Arvoisat puhemies ja komission jäsen, olemme täällä
suuntaa-antavassa keskustelussa, ja Euroopan parlamentti haluaa teidän vievän viestiä
eteenpäin. Tällä välin maailma kuitenkin menee eteenpäin ja myös kysymys eläkkeistä on
mainittu. On selvää, että haluan mainita täällä Euroopan unionin standardoidun
eläkejärjestelmän 67 vuoden iässä. Se on luotu kilpailukykyä koskevassa
sopimusluonnoksessa. Huomaamme selvästi, että jos alamme rakentaa siitä sosiaalista
Eurooppaa, niin me rakennamme sitä kansalaisia vastaan, emmekä me sitä halua.

Ria Oomen-Ruijtenin mietinnössä mainitsemme muita suuntauksia monessa kohdassa,
ja pyytäisin teitä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta ottamaan sen
huomioon, kun kehitätte komission kantaa valkoisen kirjan ympärillä. Tämä koskee
sukupuolikysymystä, jota ette ole ottaneet riittävästi huomioon.

Mainitsemme myös ajatuksen, että paras keino päättää eläkekysymyksestä on tukea
työllisyyttä ja että sen sijaan, että takerrumme lakisääteiseen eläkeikään, meidän on otettava
huomioon todellinen ikä. Ria Oomen-Ruijtenin mietintö sisältää ranskalaisten sosialistien
mielestä yhden asian, joka on meille ongelma ja jota emme voi hyväksyä. Ymmärrätte toki,
että meille ajatus siitä, että kasvanut elinajanodote on automaattisesti indeksoitava
lakisääteiseen eläkeikään, on taantumuksellinen askel sosiaalisten oikeuksien kannalta,
emmekä voi sitä tukea.

Lopuksi totean, että ilman työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua, ilman
työmarkkinosapuolten osallistumista kaikkiin näihin neuvotteluihin, ajaudumme karille.

Dirk Sterckx (ALDE).   – (NL) Arvoisa puhemies, minusta tuntuu siltä, että esittelijän
avulla olemme saaneet monia erittäin tasapainoisia vastauksia komission kysymykseen.
Löydän kaksi asiaa, joissa Euroopan unioni todella tuo lisäarvoa.
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Jos tunnustamme ensimmäisen pilarin merkityksen, mikä on järkevää, niin meidän on
tunnustettava samalla myös, että julkisten talouksiemme terveys on yhtä tärkeää, koska
vakaat julkiset taloudet tukevat ensimmäistä pilaria. Toiseksi on tunnustettava pitkäaikainen
rasitus, jonka eläkkeet aiheuttavat valtiolle, ja se on tehtävä täysin selväksi. Mielestäni
komission ja Euroopan unionin on tehtävä se selväksi kaikille jäsenvaltioille, niin että
kaikki voivat nähdä missä riskit ja vaikeudet ovat.

Toinen asiani on se, että Euroopan unioni on merkittävässä roolissa myös toisessa pilarissa.
Siinä olette huomauttaneet Solvenssi II:n merkityksestä. Pyydämmekin, että komissio tutkii
pitkän aikavälin riskit ja tekee säännöissään selväksi miten riskeiltä tulee suojautua. Katson,
että siinä yhteydessä on otettava erityisesti huomioon eläkejärjestelmien pitkäaikainen
riski yleisesti: ei vain yhden tyypin riski vaan kaikkien toisen pilarin eläkejärjestelmien
riski. Siinä on siis työ, joka täytyy tehdä.

Kun tarkastelen lukuja, kuten Marian Harkin on tehnyt, pelkään, ettemme ole suojautuneet
kaikilta riskeiltä kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa.

Tadeusz Cymański (ECR).   – (PL) Arvoisa puhemies, Euroopan parlamentin
päätöslauselmaesitys, josta on keskusteltu Euroopan komission kuulemisten aikana,
ansaitsee tukemme. Päätöslauselmassa suositellaan keskinäisen valtion sisäisen
koordinoinnin ja parhaiden käytäntöjen vaihdon tehostamista puuttumatta samalla
jäsenvaltioiden toimivaltaan eläkejärjestelmien alalla, mikä on erittäin tärkeä ja erittäin
arkaluonteinen ala.

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnassa pidetyn keskustelun aikana korostin
demografisen kehityksen merkitystä eläkejärjestelmien turvallisuuden ja tulevaisuuden
kannalta. Siksi on erittäin tärkeää, että me toteutamme kaikki mahdolliset toimet, joilla
pyritään torjumaan demografinen kriisi Euroopassa. Kun arvioimme eläkejärjestelmiä ja
laadimme ehdotuksia, meidän olisi mielestäni myös otettava huomioon merkittävät erot
yksittäisten jäsenvaltioiden välillä niiden taloudellisissa valmiuksissa sekä julkisissa ja
pääomaan perustuvissa lisäeläkejärjestelmissä, joita on jo olemassa.

Thomas Händel (GUE/NGL).   – (DE) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet,
valtion vauraus luodaan sen kansalaisten työllä. Tulevaisuudessa sosiaalialan töistä on
maksettava paremmin. Ihmiset haluavat asianmukaisia, turvattuja eläkkeitä vanhuudessaan.

Yksi selvä viesti kriisistä on se, että vain julkiset ja valtion eläkkeet ovat luotettavia ja vakaita.
Sitä vastoin lisäeläkerahastot ja yksityiset eläkerahastot ovat hävinneet miljoonia euroja
pörssissä. On naurettavaa keskittyä entistä enemmän yksityisiin, pääomaan perustuviin
eläkejärjestelmiin, kun huolehditaan ihmisten eläkkeistä. Kansalaiset ovat rahoittaneet
suurten pankkien pelastuspaketit. Ihmiset maksavat tiukasta säästöpolitiikasta, joka on
Euroopan unionin valvonnassa. Nyt heidän odotetaan terveyttävän kansalliset
talousarvionsa hyväksymällä leikkauksia eläkkeisiinsä ja korkeamman eläkeiän.
Aikaisemmat eläkeuudistukset ovat jo johtaneet vanhusten köyhyyden lisääntymiseen.
Ainoa ratkaisu on vahvistaa luotettavia julkisia eläkejärjestelmiä.

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Arvoisa puhemies, EU:n väestöpyramidi kääntyy pian
ylösalaisin ja yli 55-vuotiaiden ryhmä edustaa pian väestön suurinta osaa. Elinajanodote
kasvaa edelleen, ja syntyvyysaste säilyy alhaisena. Nuoret aloittavat työnteon aina vain
myöhemmin. Tiedämme kaikki sen seuraukset: ikääntyvä väestö ja pullonkaulojen määrän
kasvu eläkkeiden rahoituksessa.
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EU:ssa tarvitaan perhemyönteistä politiikkaa, kuten perheveron jakamista tuloveron alalla
tai vastaavia sosiaalisia toimia, joissa otetaan huomioon panos, jonka perhe antaa
sukupolvien väliseen sopimukseen vähentämällä perheiden verotaakkaa. Lisäksi meidän
on luotava kannustimia, joilla ikäihmiset pidetään töissä niin pitkään kuin mahdollista.

Haluan välittää László Andorille selvän viestin. Suosittu joukkomaahanmuuttoa koskeva
politiikka on väärä keino eläkkeidemme turvaamiseksi, ja sillä vaarannetaan lopulta myös
yhteiskuntarauha EU:ssa.

Danuta Jazłowiecka (PPE).   – (PL) Arvoisa puhemies, väestörakenteen muutokset,
pidentyneet eliniät ja laskeva syntyvyysaste, eläkejärjestelmissä myönnetyt erilaiset
etuoikeudet ja talouskriisi ovat asettaneet valtavia paineita jäsenvaltioiden julkisille
talouksille. Meidän on esitettävä entistä useammin kysymyksiä, jotka koskevat nykyisten
eläkejärjestelmien vakautta ja turvallisuutta sekä sitä, kuinka pitkälle ne takaavat
oikeudenmukaiset tulot eläkkeellä. Olemme päätymässä siihen tulokseen, että uudistukset
eurooppalaisissa eläkejärjestelmissä, jotka kuuluvat jäsenvaltioiden toimivaltaan, ovat
elintärkeitä. Siitä tulee erittäin pitkä ja kallis prosessi, ja jotta valtiot voivat päättää niin
suuren askelen ottamisesta, neuvoston ja Euroopan komission on taattava, että uudistusten
kustannukset otetaan aina huomioon, kun liiallisia alijäämiä koskevaa menettelyä
sovelletaan. Kaikki muut ratkaisut voivat johtaa tilanteeseen, jossa valtiot hylkäävät
uudistukset taloudellisen taakan pelossa.

Muistuttaisin näiden olennaisten uudistusten kahdesta keskeisestä näkökohdasta. Ensinnäkin
eläkejärjestelmien turvallisuuden takaamiseksi meidän on monipuolistettava tulolähteitä
ja luotava järjestelmiä, jotka perustuvat muun muassa pääomamarkkinoilta tulevaan
julkiseen rahoitukseen ja työntekijöiden eläkejärjestelmiin. Toiseksi meidän on varmistettava
korkeampi työllisyys eläkejärjestelmien vakauden takaamiseksi. Jäsenvaltioiden on pyrittävä
varmistamaan, että todellinen eläkeikä on sama kuin lakisääteinen ikä, ja tarvittaessa niiden
on harkittava lakisääteisen eläkeiän nostamista luonnollisena seurauksena siitä, että
eurooppalaiset elävät aina vain vanhemmiksi. Työelämän pidentämiseen pitäisi liittää
vastaavia työmarkkinoiden uudistuksia, mukaan luettuna asianmukaisen koulutuksen ja
terveydenhuollon tarjoaminen työntekijöille.

Onnittelen esittelijää ja kiitän häntä avusta ja erinomaisesta yhteistyöstä mietintöä
laadittaessa.

Sergio Gutiérrez Prieto (S&D).   – (ES) Arvoisa puhemies, on jo sanottu, että
eurooppalaisten eläkejärjestelmien selkärankana on ja sen on tulevaisuudessakin oltava
julkinen järjestelmä, koska se on ainoa järjestelmä, joka takaa koheesion ja vähentää lisäksi
köyhyyden riskiä yhteiskunnassamme.

On kuitenkin silmiinpistävää, että OECD-valtioissa suurin tasa-arvo tulojen osalta vallitsee
eläkkeissä tai että kriisin takia yksityiset eläkkeet menettivät 20 prosenttia arvostaan yksin
vuonna 2008 ja ovat edelleen kaukana vaaditusta vakavaraisuuden tasosta.

Kaikki tämä osoittaa, että väistämättömien uudistusten aikana toimien, jotka koskevat
eläkkeidemme kestävyyden varmistamista, on oltava monialaisia ja niissä on otettava
huomioon muiden tekijöiden ohella kunnianhimoinen syntyvyysastetta sekä työ- ja
perhe-elämän tasapainottamista koskeva politiikka sekä kunnianhimoinen politiikka, jolla
varmistetaan että ihmiset pääsevät töihin ja pysyvät töissä, tai jopa maahanmuuttopolitiikka
joka perustuu kotouttamiseen, mikä takaa myös eläkkeidemme kestävyyden demografisesta
näkökulmasta.
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Minusta on valitettavaa, että tekstissä ei aseteta rajoja avustuksen käsitteen väärinkäytölle
yrityksissä, koska yleisesti ottaen niihin ei sovelleta sosiaaliturvamaksuja. Mielestäni se on
olennaista kokonaiselle uudelle työntekijöiden sukupolvelle, koska jos heiltä vaaditaan
enemmän kohtuullisen eläkkeen saamiseksi, heidän ei pitäisi kärsiä niin paljon saadakseen
kunnon työtä.

Elizabeth Lynne (ALDE).   – (EN) Arvoisa puhemies, kiitän Ria Oomen-Ruijtenia kovasta
työstä mietinnön eteen. Mielestäni hän on tehnyt erittäin hyvää työtä.

Tässä tehdään hyvin selväksi, että eläkkeet kuuluvat ennen kaikkea jäsenvaltioiden vastuulle.
Onneksi olemme torjuneet kaikki vaatimukset eurooppalaisesta vähimmäiseläkkeestä ja
sen, että eläkkeisiin sovelletaan Solvenssi II -tyyppistä säännöstä. Lissabonin sopimuksessa
tehdään täysin selväksi, että eläketurvasta vastaavat jäsenvaltiot eikä EU. Mitä sitten voimme
tehdä parhaiden käytäntöjen ja kokemusten vaihtamiseksi. Olen tyytyväinen siihen, että
mietintöön on sisällytetty tarkistukseni, jossa vaaditaan panemaan täytäntöön työdirektiivi
2000 syrjinnän estämiseksi iän perusteella.

Eläkeiästä olen aina tehnyt selväksi sen, että meidän on säilytettävä jäsenvaltioiden säätämä
eläkeikä – ikä jolloin ihmisellä on oikeus eläkkeeseen – mutta samalla on poistettava
pakollinen eläkeikä, joka pakottaa ihmiset lopettamaan työnteon vaikka he haluaisivat
jatkaa. Olen pahoillani, että sitä ei ollut mietinnössä.

Milan Cabrnoch (ECR).   – (CS) Arvoisa puhemies, onnittelen esittelijää, joka on tehnyt
erinomaista työtä käsittelemällä satoja tarkistuksia. Vaikka mietintö ei koske lainsäädäntöä,
se on erittäin tärkeä EU:n jäsenvaltioiden sosiaalijärjestelmien tulevaisuuden kannalta.
Tärkeimmät päätelmät, joita me tuemme, ovat:

– eläkejärjestelmiä koskevat päätökset ovat poliittisia päätöksiä ja kuuluvat täysin ja
yksinomaan yksittäisten jäsenvaltioiden vastuulle

– on tärkeää nostaa eläkeikää

– ainoa kasvun lähde EU:ssa tulevina vuosina on työvoiman tuottavuuden kasvu

– keskeinen tehtävä on tukea ikääntyneiden työntekijöiden työllisyyttä, erityisesti lisäämällä
joustoa palvelussuhdelainsäädännössä ja mukauttamalla oikein eläkejärjestelmiä

– EU:n ei ole syytä koordinoida eläkejärjestelmiä ja niiden uudistuksia

– emme kannata eläkeiän standardointia koko EU:ssa, emmekä kannata sen yhdistämistä
keskimääräiseen elinajanodotteeseen

– emme kannata toimia määritelmien yhtenäistämiseksi, esimerkiksi yhteisön määrittelemä
riittävä eläke.

Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL).   – (NL) Arvoisa puhemies, toissijaisuus, yksittäisten
jäsenvaltioiden asia, ja solidaarisuus, siinä ovat kaksi asiaa, joita esittelijä korosti
eläkepolitiikassa. Siksi ajattelin, että hän laittaisi menoleikkauksia puolustavan vihreän
kirjan välittömästi roskakoriin. Putosin melkein tuoliltani, kun esittelijä viittasikin vihreään
kirjaan myönteisenä asiana.

Vaikka esittelijä toisaalta puhuu koko ajan toissijaisuudesta, toisaalta hän tekee
lukemattomia ehdotuksia EU:n vaikutusvallan lisäämiseksi. EU:n pitäisi antaa
vähimmäiseläkettä koskevat vaatimukset. EU:n pitäisi taivutella jäsenvaltiot nostamaan
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eläkeikää. EU:n pitäisi edistää kilpailua eurooppalaisten eläkerahastojen ja yksityistämisen
jatkamisen välillä. Toissijaisuus? Mikä toissijaisuus?

Jos tämä kaikki johtaisi sosiaalisesti vastuullisempiin eläkejärjestelmiin, niin ehkä te sitten
voisitte perustella EU:n vaikutusvallan täällä. Valitettavasti komissio ja esittelijä ovat
asettaneet sisämarkkinat etusijalle ja vain lisäävät kuilua rikkaiden ja köyhien välillä.

David Casa (PPE).   – (MT) Arvoisa puhemies, aloitan onnittelemalla kollegaani Ria
Oomen-Ruijtenia erinomaisesta työstä tämän mietinnön laadinnassa. Mietinnössä
tunnustetaan, että aikana, jolloin Euroopan unionin kansalaiset ovat erityisen haavoittuvia,
jäsenvaltioiden on tärkeää varmistaa, että sosiaaliturvatoimet sekä erityisesti eläkkeet ovat
korkeita ja luotettavia, ja siten taata jatkuvasti ikääntyvän väestön mielenrauha ja varmistaa,
että he pysyvät taloudellisesti riippumattomina.

Korostaisin sitä miten tärkeää on se, että jäsenvaltiot määrittelevät tarvittavat kriteerit
turvatakseen kohtuullisen elintason ikä-ihmisille. Määrittelyssä on otettava huomioon
erityiset olosuhteet, jotka koskevat kutakin valtiota, ja siksi toissijaisuusperiaatetta on
noudatettava.

Suhtaudun kuitenkin myönteisesti komissiolle esitettyyn pyyntöön antaa suuntaviivoja
ja kannustaa parhaiden käytäntöjen vaihtoon. Tällä tavoin tehdyt päätökset ovat niiden
henkilöiden etujen mukaisia, joihin ne suoraan vaikuttavat. Monissa jäsenvaltioissa
eläkeuudistus on elintärkeä, jos aiomme saavuttaa vihreässä kirjassa mainitut tavoitteet;
se merkitsee vakaita, riittäviä ja kestäviä eläkejärjestelmiä.

Uudistus voi olla vaikea toteuttaa erityisesti näinä vaikeina aikoina, ja siksi uudistuksen
menot on myös otettava huomioon talouden ohjausjärjestelmässä.

Kinga Göncz (S&D).   – (HU) Arvoisa puhemies, useiden minua ennen puhuneiden
parlamentin jäsenten tavoin minäkin pidän tärkeänä sitä, että eläkkeissä on mahdollisimman
paljon EU:n koordinointia. Yksi syy siihen on se, että kriisi on nostanut esiin kysymyksen
makrotalouden vakaudesta ja se on nostanut esiin myös kysymyksen siitä, miten me
voimme varmistaa turvallisuuden ja ihmisarvon vanhuudessa. On selvää, että jäsenvaltioissa
tapahtuu erilaisia muutoksia. Jotkut valtiot ovat lähteneet uudistusten tielle ja vahvistavat
yksityisten eläkerahastojen pilaria tai luovat sellaisen, kun taas toiset yrittävät palata ajassa
taaksepäin. Olipa muutoksen luonne millainen tahansa, on kuitenkin erittäin tärkeää tehdä
eläkkeiden kestävyydestä, vakaudesta ja ihmisarvoisesta vanhuudesta painopisteitä.

Kaikista muutoksista on kuultava työmarkkinaosapuolia, ja muutoksille on varattava
riittävästi aikaa. Ihmisille, kansalaisille on kerrottava siitä, mitä muutoksia toteutetaan ja
miten ne vaikuttavat heihin, jotta voidaan antaa heille mahdollisuus tehdä kaikissa
tapauksissa tietoon perustuvia päätöksiä ja kaikki muutokset on tehtävä kansalaiset
huomioon ottavalla tavalla.

Vicky Ford (ECR).   – (EN) Arvoisa puhemies, kun Bismarck otti käyttöön valtion eläkkeen
vuonna 1889, keskimääräinen elinajanodote oli vain 45 vuotta. Nykyään elämme
vanhemmiksi, mutta meillä on haasteena se, miten saavuttaa kohtuullinen tulotaso
eläkkeellä. Taloudelliset, demografiset ja työmarkkinoita koskevat perinteet vaihtelevat.
Yksittäisten jäsenvaltioiden on vastattava omista uudistuksistaan ja politiikastaan. Kestävät
valtion eläkkeet edellyttävät kestävää julkista taloutta, mutta tässä parlamentin mietinnössä
tehdään selväksi, että yhteistä EU:n eläkeikää tai vähimmäistulotasoa ei voi määrätä.
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Yritysten järjestelmät ja yksittäiset säästöt pitäisi voida siirtää yhdeltä työnantajalta toiselle
ja toiseen valtioon. Säästäjät ansaitsevat avointa tietoa, joka on helposti ymmärrettävissä
ja saatavilla. Tarvitsemme toki säästöjärjestelmiä, mutta pääomaa koskevien sääntöjen on
oltava älykkäistä. Eläkkeitä koskevat riskit eivät ole samoja kuin vakuutusyhtiöillä tai
pankeilla. Sääntelyn kustannukset lankeavat kuluttajien ja tässä tapauksessa
vanhuuseläkeläisten maksettavaksi.

Elisabeth Morin-Chartier (PPE).   – (FR) Arvoisa puhemies, totean aluksi, että kriisi ja
väestörakenne aiheuttavat meille yhdessä tämän ongelman, joka koskee eläkkeitä kaikissa
EU:n jäsenvaltioissa.

Käsiteltävänä olevassa työssä olen tyytyväinen ensinnäkin edistysaskeleeseen, jonka
muodostavat kuuleminen, josta komission jäsen meille kertoi ja jonka puheenjohtajana
hän toimi vihreän kirjan valmistelussa, mutta myös kuulemiseen perustuvaan työhön,
avoimuuteen ja kompromissiin, jotka Ria Oomen-Ruijten toteutti valmistellessaan
mietintöä.

Korostaisin kolmea seikkaa, jotka meidän on ehdottomasti otettava huomioon, jotta
voimme ratkaista eläkkeiden vakavaraisuutta koskevan ongelman.

Ensimmäinen seikka on eläkeiässä olevien naisten kohtaama epätasa-arvo, koska
epätasa-arvo työssä johtaa köyhyyteen eläkeiässä.

Toinen seikka, arvoisat komission jäsen ja Ria Oomen-Ruijten, on se, että haluan varmistaa
leskeneläkkeiden säilyttämisen. Meillä on edelleen sukupolvi köyhiä naisia, jotka eivät ole
työskennelleet mahdollisen työelämänsä aikana ja joiden leskeneläke on ainoa keino saada
vähimmäiseläkettä.

Kolmas seikka on nuorten sukupolvien tulo työmarkkinoille. Heidän on kohdattava kriisi,
mutta heidän on myös kannettava useiden sukupolvien taakka: heidän lastensa,
vanhempiensa ja isovanhempiensa.

Se muodostaa lopulta ikäihmisten ongelman, jota meidän on käsiteltävä entistä nopeammin
työssämme.

Jutta Steinruck (S&D).   – (DE) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, eläkkeiden
on riitettävä elämiseen koko EU:ssa. Yksi tärkeä vaatimus on se, että ihmisillä on kunnollinen
työpaikka, koska matalapalkkaiset työt johtavat vanhuuden köyhyyteen ja riittämättömään
eläketurvaan. Kun kuulen toisten parlamentin jäsenten sanovan, että ihmisten on vain
otettava yksityinen lisäeläke vanhuutta varten, haluan vastata, että monet ihmiset tuskin
selviävät tuloillaan saati että he voisivat maksaa yksityistä lisäeläkettä. Siksi eläkejärjestelmän
ensimmäinen pilari on erittäin tärkeä. Jakojärjestelmän, joka perustuu
solidaarisuusperiaatteeseen, on muodostettava eurooppalaisten eläkkeiden perusta ja sen
on oltava niin suuri, että ihmiset voivat elää sillä. Emme voi vain sanoa, että asia kuuluu
jäsenvaltioille. Meidän on lähetettävä selvä viesti siitä, että tarvitsemme eläkkeitä, jotka
tarjoavat ihmisille riittävästi rahaa kohtuulliseen elämänlaatuun.

Thomas Mann kuvasi yksityiskohtaisesti Saksan ammatillista lisäeläkejärjestelmää. Minäkin
haluan sen mainita, vaikka en käsittelekään sitä niin yksityiskohtaisesti. Arvioidessani
vihreää kirjaa olen tehnyt saman päätelmän, minkä takia käsittelimme tarkistuksia yhdessä
valiokunnassa. Siksi kehotan komissiota varmistamaan sen, että kaikessa mitä me teemme
tulevaisuudessa ei sivuuteta valtioiden erityispiirteitä – asioita jotka toimivat todella hyvin
ja jotka ovat olennaisia jäsenvaltioiden eläkejärjestelmien selviytymisen kannalta.
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Theodor Dumitru Stolojan (PPE)  . – (RO) Arvoisa puhemies, mielestäni meidän on
oltava realistisia ja tunnustettava, että nykyiset julkiset eläkejärjestelmät, jotka perustuvat
resurssien siirtoon sukupolvien välillä ja jotka tunnetaan "jakojärjestelminä", eivät ole enää
taloudellisesti elinkelpoisia ja ne vaativat siksi tukea julkisista varoista selviytyäkseen.

Väestön ikääntyminen ja työvoiman liikkuvuuden lisääntyminen vain pahentavat kyseisten
eläkejärjestelmien epätasapainoa, ja ehdotetut toimet, joilla nostetaan eläkeikää tai
korotetaan maksuja, ovat rajallisia ja niitä rajoittaa entisestään tällaisten toimien sosiaalinen
vastustus. Loppujen lopuksi meidän on tunnustettava, että ratkaisuna on siirtyä sellaisiin
eläkejärjestelmiin, joissa ihmiset kartuttavat oman eläkerahastonsa työelämänsä aikana.

Ádám Kósa (PPE).   – (HU) Arvoisa puhemies, Euroopan unioni on käsitellyt monia asioita,
jotka liittyvät vammaisiin. Valitettavasti jäsenvaltioiden eläkejärjestelmät eivät näytä todella
kattavan juuri kyseistä sosiaalista ryhmää, mitä ei voida hyväksyä. Niiden lisäksi, jotka ovat
joutuneet työkyvyttömyyseläkejärjestelmään ilman omaa syytään, on monia, jotka ovat
päässeet järjestelmään käyttämällä hyväksi sen aukkoja. Ongelma koskee pääasiassa Keski-
ja Itä-Euroopan eläkejärjestelmiä, joissa hyväksikäyttäjiä on erittäin suuri määrä. Heidän
määränsä on niin korkea, että he järkyttävät itse eläkejärjestelmän perusteita. Tilanne ei
ole Eurooppa 2020 -strategian mukainen. Kyseiset henkilöt saavat ei-yksilöllisiä palveluja
todellisen avun sijasta, vaikka he voisivat pärjätä työmarkkinoilla ja tehdä työtä. Nykyiset
ennusteet osoittavat, että huollettavien määrä EU:ssa kaksinkertaistuu pian. Samaan aikaan
työikäisten ihmisten määrä putoaa miljoonalla joka vuosi. Kaiken kaikkiaan sen merkitsee
sitä, ettei tällä hetkellä ole kestäviä eläkejärjestelmiä, varsinkaan ilman aktiivisia ihmisiä,
joilla on vammoja. Kannatan täysin esittelijän ajatusta siitä, että EU:ssa, jossa asuu
50 miljoonaa vammaista, vain noin 40 prosenttia heistä tekee työtä. Missä loput
60 prosenttia ovat? Tärkeintä on se, että heidänkin pitäisi tehdä työtä.

Konstantinos Poupakis (PPE).   – (EL) Arvoisa puhemies, onnittelen esittelijää
pyrkimyksistä löytää tarvittava tasapaino eläkejärjestelmien taloudellisen kannattavuuden
ja sosiaalisen riittävyyden välillä ottaen huomioon, että korkean työttömyyden,
työmarkkinoiden sääntelyn purkamisen, palkkaleikkausten ja vakavien demografisten
haasteiden aikana riittävien, sosiaalisesti oikeudenmukaisten ja taloudellisesti kannattavien
eläkejärjestelmien luominen ja vahvistaminen on suuri haaste kaikille jäsenvaltioille.

Järjestelmien on kuitenkin perustuttava ensimmäiseen pilariin, julkiseen, tasaavaan pilariin,
ainoana riittävien etujen perustakuuna. Pilaria on täydennettävä, ei tuettava toisella pilarilla,
ja niiden pitäisi toimia yhdessä, kun on huolehdittu yleisestä pääsystä siihen ja myös sen
turvallisuudesta perustamalla sitä koskeva hallintokehys.

Yhdistämällä korkeampi eläkeikä elinajanodotteeseen ei millään tavoin saada aikaan
automaattisia mukautuksia. Tietysti on otettava huomioon muita parametreja, kuten
sijainti, työn luonne, erittäin epäterveelliset työt, elämän laatu ja terveys. Myös työn
jatkamista koskevien kannustimien ehtona pitäisi olla turvajärjestelmiä, joilla ylitetään
esteet, jotka voivat estää nuoria pääsemästä työmarkkinoille, erityisesti aikana, jolloin
työttömyys on valitettavasti noussut huimiin korkeuksiin.

(Suosionosoituksia)

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE).   – (PL) Arvoisa puhemies, keskustelut, joita
tietyissä EU:n jäsenvaltioissa käydään eläkejärjestelmistä, ja julkiset tunteet, jotka liittyvät
kyseisiin keskusteluihin, osoittavat miten tärkeä ja samalla vaikea aihe se on. Ei ole
mahdollista ottaa käyttöön yhtä eläkemallia, jota sovellettaisiin kaikissa EU:n jäsenvaltioissa.
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Talouskriisin ja väestörakenteen muutoksen aikana kansallisten eläkejärjestelmien
uudistuksista on tulossa väistämättömiä. Jo nyt monet valtiot kokevat ongelmia, jotka
johtuvat eläkkeiden kasvavista kustannuksista, ja tällaiset ongelmat voivat heikentää
sukupolvien välisen solidaarisuuden periaatetta. Meidän on kuitenkin muistettava, että
eläkkeiden on oltava turvattuja ja turvallisia, ja niissä on otettava huomioon mitä meille
maksetaan. Tässä yhteydessä kiinnittäisin entistä enemmän huomiota naisten ja miesten
palkkaeroon, koska naisten alhaisemmat tulot johtavat pienempiin eläke-etuihin.

Rovana Plumb (S&D).   – (RO) Arvoisa puhemies, haluan mainita sen, että tämänkin
keskustelun alussa komission jäsen puhui Euroopan sosiaalisen mallin menestyksistä. Yksi
niistä on myös naisten ja miesten välisen tasa-arvon saavuttaminen. Toivon, että tällä
mietinnöllä lähetetään selvä viesti sukupuolten tasa-arvon integroinnista osaksi
oikeudenmukaisen eläkejärjestelmän saavuttamista.

Siksi haluan, jos sallitte, korostaa kolmea seikkaa. Ensinnäkin se, että arvioidaan kotona
tehdyn työn tunnustamista koskevien toimien vaikutusta yhteiskuntaan ja naisten
työllisyyteen, mukaan luettuna kustannuslaskelmien käyttö eläketarkoituksiin. Kehotan
komissiota käynnistämään menettelyn direktiivin 2004/113/EY 5 artiklan 2 kohdan
poistamiseksi. Siinä sallitaan naisten syrjintä eläketuotteiden tapauksessa.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).   – (ES) Arvoisa puhemies, eläkejärjestelmä on
Euroopan sosiaalisen mallin keskeinen osa, joka on säilytettävä. Se on jäsenvaltioiden
vastuulla, mutta sen säilymisen varmistamiseksi meidän on toteutettava toimia ja
saavutettava mahdollisimman suuri yksimielisyys työmarkkinaosapuolten ja
kansalaisyhteiskunnan kanssa. Kyseisissä toimissa on keskityttävä asettamaan
eurooppalainen normi, jolla taataan kaikkien järjestelmien vakavaraisuus soveltamalla
niihin valvontaperusteita jäsenvaltioiden julkisen talouden alijäämän rajoittamiseksi ja
laajentamalla takuita, joita vaaditaan vakuutusyhtiöiltä vuodesta 2013 keskinäisille yhtiöille,
jotka hallinnoivat järjestelmiä joissakin jäsenvaltioissa.

Kyseinen normi on asetettava keskustelun järkeistämiseksi, koska ongelman ratkaiseminen
merkitsee enemmän kuin eläkeiän määrääminen lainsäädännössä. Meidän on otettava
huomioon henkilön työajan pituus ja maksutaso, ja sisällytettävä siihen tekijöitä, jotka
liittyvät eläkeläisten toiveisiin. Työelämän pidentämisen on johdettava parempaan
eläkkeeseen.

Kyseisessä normissa on katsottava myös tulevaisuuteen. Työntekijöiden liikkuvuus
edellyttää, että passiivisten oikeuksien siirtäminen valtiosta toiseen ei muodostu ongelmaksi.
Kun eurooppalaiset siirtyvät valtiosta toiseen, heidän on voitava päästä käsiksi
työhistoriaansa kaikissa jäsenvaltioissa, joissa he ovat suorittaneet maksuja.

Katson myös, että meidän on kiinnitettävä erityistä huomiota sukupuoleen ja
vammaisuuteen.

Elisabeth Schroedter (Verts/ALE).   – (DE) Arvoisat puhemies ja László Andor, kysyisin,
onko järkevää vastata tähän keskusteluun ja mietintöön valkoisella kirjalla. Eikö meidän
sen sijaan pitäisi pyrkiä ratkaisemaan todella kiireellisiä ongelmia? Minun mielestäni käsillä
on kaksi ongelmaa: Toinen on se, että todellisen eläkeiän ja lakisääteisen eläkeiän välillä
on valtava kuilu. Se merkitsee sitä, että syrjinnän vastaiset toimenpiteet on todella pantava
täytäntöön komission toimien tai valvonnan muodossa tilanteen parantamiseksi, koska
se tekee eläkkeistä kestäviä.
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Toinen on se, että mietinnössä vaaditaan selvästi toteuttamaan heti ammatillisten
lisäeläkkeiden siirrettävyyttä koskevia toimia, mikä merkitsee uuden direktiivin
harkitsemista. Se on paljon kiireellisempää, koska yrityksestä toiseen siirtyvät työntekijät
menettävät paljon rahaa eläkkeissään, jotka toisivat heille paljon turvaa vanhuudessa. Siksi
meidän on toteutettava toimia tällä alalla. Me vain tuhlaamme aikaa valkoisella kirjalla.

Alfreds Rubiks (GUE/NGL)  . – (LV) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet,
talouskriisin ja väestön ikääntymisen seurauksena sosiaaliturvabudjetteihin suoritettavat
maksut vähenevät. Se on yleisesti tunnustettu tosiasia. Eläkeläisten määrä kasvaa. Se uhkaa
eläkejärjestelmien kestävyyttä. On välttämätöntä mukauttaa sosiaaliturva- ja
eläkejärjestelmiä nykypäivän haasteisiin. Olen samaa mieltä komission jäsenen kanssa,
kun hän sanoi, että tarvittaisiin paljon kovaa työtä tämän asiakirjan laatimiseen. Uskon
kuitenkin, että meidän pitäisi perustaa EU:n laajuinen sosiaalirahasto, samanlainen kuin
koheesiorahasto, jonka tavoitteena on auttaa eläkeläisiä niissä valtioissa, joissa tulot ovat
suhteellisen alhaiset. Kansallisilla talousarvioilla ei voida turvata ihmisarvoista vanhuutta.
Meillä on jo kokemuksia siitä. Viime vuonna torjuimme köyhyyttä, ja tulos on se, että
meillä on enemmän köyhiä kuin koskaan.

László Andor,    komission jäsen  .  – (EN) Arvoisa puhemies, onnittelen vielä kerran kaikkia
valiokuntia, jotka ovat osallistuneet keskusteluun ja mietintöjen laatimiseen.

Ymmärrän, että on vaikeaa koota yhteen niin monen erilaisen poliittisen ja kansallisen
taustan omaavien edustajien kannat, mutta valiokuntien äänestykset osoittavat, että
mietinnöt ovat saaneet osakseen laajaa tukea. Se lähettää selvän viestin komissioon vihreän
kirjan jatkokäsittelyä varten. Julkistanen yhteenvedon ensi kuun alussa, ja sisällytän siihen
Euroopan parlamentin kannan. Jatkamme käsittelyä vuoden 2011 jälkipuoliskolla
valkoisella kirjalla, jonka mainitsin aikaisemmassa puheenvuorossani ja johon liitetään
sopiva vaikutustenarviointi. Se antaa kaikille sidosryhmille mahdollisuuden osallistua
keskusteluun vielä kerran.

Eläkkeitä käsittelevä komission jäsenten ryhmä keskusteli jo viime viikolla mahdollisista
menettelytavoista, jotka koskevat sitä miten päivittää ja kehittää eläkkeitä koskevia
eurooppalaisia puitteita. Siellä sovittiin, että meidän pitäisi jatkaa kokonaisvaltaista
lähestymistapaa eläkeuudistuksiin.

Sen osana meidän on jatkettava vuoropuhelua keskeisten sidosryhmien kanssa mahdollisista
uusista sääntelyaloitteista sellaisilla aloilla kuin siirrettävyys, ammatilliset
lisäeläkejärjestelmät ja maksukyvyttömyyttä koskeva suojelu sekä muut ei-sitovat
sääntelymuodot, kuten menettelyohjeet. Päätimme myös käsitellä perusteellisesti
sukupuoliulottuvuutta ja käsitellä sitä valkoisessa kirjassa perusteellisemmin kuin vihreässä
kirjassa.

Tällä välin haluan varmistaa, että vihreää kirjaa ja valkoista kirjaa ei sekoiteta muihin
Euroopan taivaalla lentäviin kohteisiin. Komissiolla ei ole mitään yhteistä sellaisten
lähestymistapojen kanssa, joissa oletetaan, että Euroopan unionissa voisi olla yhtenäinen
eläkeikä. Monimuotoisuus on keskeistä unionissa, ja se koskee myös demografista
todellisuutta ja meidän on tutkittava asiaa entistä perusteellisemmin.

Meidän olisi tunnustettava myös, että jatkuvat uudistukset sisältävät uusia riskejä, koska
ne tekevät tulevista eläkkeistä paljon riippuvaisempia työmarkkinoiden ja
rahoitusmarkkinoiden pitkän aikavälin kehityksestä. Se tarkoittaa sitä, että meidän on
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luotava työllistymismahdollisuuksia myös vammaisille ja lisättävä rahoitusjärjestelmien
vakautta.

Odotan innokkaasti yhteistyötä Euroopan parlamentin ja sen valiokuntien kanssa tässä
erittäin tärkeässä asiassa.

Ria Oomen-Ruijten,    esittelijä. – (NL) Arvoisa puhemies, käytän tätä tilaisuutta antaakseni
tunnustusta kollegoilleni, jotka ovat työskennelleet kanssani tämän mietinnön parissa:
George Cutaş, Barbara Matera ja Cornelis de Jong. En tiedä, missä Cornelis de Jong on. Hän
onkin tuolla takana. Hän on antanut muutaman kommentin, joita en ymmärrä, esimerkiksi
kun hän sanoi, että me haluamme löytää kaikkeen eurooppalaisen ratkaisun. Se ei pidä
paikkaansa. Toissijaisuus on tässä johtavana periaatteena.

Voisin selventää kohtaa, jossa Cornelis de Jong kyseenalaisti talouden ohjausjärjestelmän:
haluamme sellaisen talouden ohjausjärjestelmän, jolla varmistetaan että jokainen, joka
yrittää parhaansa, voittaa. Sitä me haluamme, emmekä sitä, että tiettyjä jäsenvaltioita –
niitä kymmentä jotka ovat kirjoittaneet meille kirjeen – rangaistaan siitä, että ne varautuneet
hyvin tulevaisuuteen, eläkkeisiinsä. Toivottavasti tämä tyydytti teitä, Cornelis de Jong.

Kartika Liotard ei ole täällä, mutta minua hämmästyttää se, ettei hän näytä lukeneen
mietintöä ja kuitenkin hän kommentoi sitä ikään kuin olisi.

Arvoisa puhemies, olen jo kiittänyt kollegoitani George Cutaşia, Barbara Materaa ja Cornelis
de Jongia, mutta kiitän vielä Frédéric Daerdenia, Marianne Harkinia, Julie Girlingiä ja Jean
Lambertia, jotka ovat puhuneet ryhmiensä puolesta, sekä oman puolueeni Euroopan
kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) varjoesittelijää Danuta Jazłowieckaa siitä, että hän
teki tästä mietinnöstä sen mitä se on. Mielestäni olemme tehneet perusteellisen analyysin
siitä mitä on tehtävä.

Tiedän myös, että mietinnössä on vielä joitakin erittäin arkaluonteisia aiheita, jotka koskevat
yksittäisiä jäsenvaltioita. Toivon kuitenkin, että me, valiokunta, ja te, komission jäsen
Andor, olemme auttaneet viemään asioita oikeille raiteille, että me voimme saada myös
parlamentin valkoisen kirjan taakse ja että kaikki myös äänestävät sen puolesta. Se oli
vaativa asiakirja, mutta toivon, että voimme huomenna sanoa: "loppu hyvin, kaikki hyvin".

Puhemies.   – (FR) Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan huomenna keskipäivällä (keskiviikkona 16. helmikuuta 2011).

Muistutan niitä, jotka eivät saaneet tilaisuutta puhua, että halutessanne te voitte jättää
korkeintaan 200 sanaa sisältävän kirjallisen lausuman, joka liitetään sanatarkkaan
istuntoselostukseen, jos te haluatte pitää kirjaa siitä mitä halusitte sanoa, jos olisitte voinut
tehdä niin.

Kirjalliset lausumat (työjärjestyksen 149 artikla)

Corina Creţu (S&D),    kirjallinen. – (RO) Arvoisa puhemies, EU:n haavoittuvin
eläkejärjestelmä on julkinen eläkejärjestelmä, joka perustuu sukupolvien väliseen
solidaarisuuteen. Eläkeoikeus on nimittäin periytyvä oikeus, jota hallitukset eivät voi evätä
riippuen siitä, vallitseeko kriisiaika vai ei, vaikka jotkin hallitukset, kuten Romanian hallitus,
katsovat, että ne voivat tehdä mitä huvittaa eläkkeille ja niiden laskentamenetelmille.
Demografinen tilanne ei myöskään ole meidän kannaltamme suotuisa. Niinpä järjestelmän
kestävyys on kiireellisesti ratkaistava ongelma. Eläkejärjestelmiä eivät rahoita hallitukset
vaan ne, jotka suorittavat maksuja kyseisiin järjestelmiin, eli työmarkkinaosapuolet,
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työntekijät ja työnantajat, tyypistä riippumatta. Kaksi tekijää vaikuttavat merkittävästi
näihin järjestelmiin: laiton työnteko ja unionin talouden kyvyttömyys luoda uusia
työpaikkoja, joista maksetaan asianmukaista palkkaa ja jotka ovat kohtuullisen
pitkäkestoisia. Julkiset järjestelmät ovat jatkuvassa kriisitilassa huonopalkkaisten ja
epävarmojen työpaikkojen vuoksi, joiden väitetään edistävän työmarkkinoiden joustavuutta.
Mielestäni on kannustavaa, että eläkejärjestelmiä koskevassa Euroopan parlamentin
päätöslauselmassa korostetaan, että naisia syrjitään eläkkeen määrään nähden, vaikka
eläkeikä ja ajanjakso, jolta eläkemaksuja maksetaan, ovat käytännössä samat kuin miehillä.
Tämä on ensimmäinen askel kohti epäkohdan poistamista, minkä lisäksi on toteutettava
muita toimia.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    kirjallinen. – (LT) Arvoisa puhemies, Euroopan komission
vihreässä kirjassa esitetään vakuuttavia väitteitä nykyisten eläkejärjestelmien parantamisen
puolesta. On kuitenkin muistettava, että suuri osa ehdotetuista ratkaisuista on
yhteiskunnallisesti arkaluonteisia.

Tästä syystä on arvioitava huolellisesti kyseisten ratkaisujen tuottamia etuja mutta myös
niihin mahdollisesti liittyviä riskejä, erityisesti, kun tarkastellaan eläkeiän nostamista tai
sitä, että jäsenvaltiot menettävät vaikutusvaltansa eläkepolitiikkaan nähden. Vaikka komissio
katsoo, että eläkeiän nostaminen on helpoimpia tapoja mukautua eliniänodotteen
nousemiseen, se ei esitä erityisiä ehdotuksia ikääntyneiden ihmisten työllistämiseksi
työmarkkinoilla. Jos eläkeikää on mahdollista nostaa, monet työttömät, jotka eivät ole
saavuttaneet eläkeikää, saattavat jäädä köyhyysloukkuun. Sitäkään ei ole otettu riittävästi
huomioon, missä määrin ihmisten terveys sallii eläkkeelle siirtymisen lykkäämisen. Lisäksi
on huomioitava, että naiset tekevät miehiä useammin matalapalkkaista tai osa-aikaista
työtä, että he menettävät vakuutustakuut synnytysten, äitiyden sekä lasten ja vammaisten
perheenjäsenten hoitamisen takia ja saavat lopulta pienempää eläkettä. Meidän on mielestäni
tarkasteltava lähemmin muita keinoja eläkejärjestelmien parantamiseksi, kuten työelämään
siirtymisen ajoittamista, työ- ja perhe-elämän parempaa yhteensovittamista, eläkeiän
"joustavaa" arvioimista, eläkkeitä koskevien vähimmäisvaatimuksien käyttöön ottamista
ja niin edelleen.

Katson kuitenkin, että vihreä kirja on vakavasti otettava askel kohti normaalien elinolojen
takaamista tuleville ja nykyisille eläkeläisille.

Alajos Mészáros (PPE),    kirjallinen. – (HU) Arvoisa puhemies, muuttuvien demografisten
indikaattoreiden ja pitempien eliniänodotteiden vuoksi on kehitettävä eläkejärjestelmiä
koskeva uusi strategia. Meidän on määriteltävä uudelleen nuorten ja vanhojen tulevaisuuteen
liittyvät näkökulmat, jotta voimme taata eläkkeiden kestävän, varman ja asianmukaisen
maksamisen. Unionin jäsenvaltioiden välillä vallitsee suuria eläkejärjestelmiin liittyviä
eroja. Siinä, missä tämänhetkisten ja tulevien kustannuksien nousemisesta johtuvat
ongelmat koettelevat Länsi-Euroopan valtioita, uudet jäsenvaltiot pyrkivät luomaan erilaisia
järjestelmiä. Kun vuonna 2008 oli jokaista eläkeläistä kohti neljä henkilöä työmarkkinoilla,
vuonna 2020 heitä on viisi. Syynä on muun muassa se, että eurooppalaiset nuoret siirtyvät
myöhemmin työmarkkinoille pidemmän ja kattavamman koulutuksensa vuoksi, ja se,
että työntekijöiden työsuhteet eivät kestä lakisääteiseen eläkeikään saakka.

On luotava kestävä järjestelmä, jolla taataan eläketurva ottaen huomioon jäsenvaltioissa
vallitseva tilanne. On myös tarkasteltava mahdollisuutta vapaaseen liikkuvuuteen EU:ssa.
Lähtökohtana on oltava olettamus siitä, että uuden sukupolven tehokas ja menestyvä
työvoima edellyttää myös liikkuvuutta. Eläkejärjestelmien tulevan uudistuksen vuoksi on
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luotava yhteys ensimmäisen ja toisen pilarin välille, jotka ovat jo useissa jäsenvaltioissa
osittain päällekkäisiä, ja ne on myös liitettävä läheisesti kolmanteen pilariin. Laitonta työtä
on myös pyrittävä poistamaan, mikä on yhtä ratkaisevassa asemassa eläkejärjestelmiemme
suojelemisen kannalta.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    kirjallinen. – (RO) Arvoisa puhemies, Euroopassa viime
vuosina havaittu väestön ikääntymistä koskeva suuntaus on aiheuttanut suuria muutoksia
lääketieteen ja kulutustottumuksien alalla samoin kuin väestörakenteeseen ja
sosiaaliturvajärjestelmään. Näissä oloissa eläkejärjestelmien toimivuuden takaaminen
tulevaisuudessa liittyy tiiviisti siihen, miten pitkään EU:n kansalaiset osallistuvat aktiivisesti
työmarkkinoiden toimintaan. Mielestäni on hyödyllistä, että EU 2020 -strategialla tuetaan
aktiivista ja kohdennettua työmarkkinapolitiikkaa, jolla edistetään ikääntyneiden
työntekijöiden, naisten, vähemmistöryhmiin kuuluvien henkilöiden ja pitkäaikaistyöttömien
työllistymistä. Katson, että tämän tavoitteen saavuttamisen myötä työntekijöiden määrä
kasvaa Euroopassa, samoin kuin talous, mikä vaikuttaa myönteisesti eläkejärjestelmien
toimivuuteen EU:ssa.

Jarosław Kalinowski (PPE),    kirjallinen. – (PL) Arvoisa puhemies, me kaikki tiedämme,
ettei ihanteellista eläkejärjestelmiä koskevaa mallia ole olemassakaan. Kukin valtio on
kehittänyt omat ratkaisunsa ja tulevia uudistuksia koskevat suunnitelmansa, joita
mukautetaan vastaamaan tarpeita. Yksittäisten järjestelmien välisistä merkittävistä eroista
huolimatta katson, että Euroopan unionin olisi näytettävä suunta, jota kaikkien
jäsenvaltioiden olisi seurattava muutoksia toteutettaessa. Valiokunnassa painotettiin
moneen kertaan, että viime vuosien rahoitus- ja talouskriisin myötä on käynyt selväksi,
että eläkejärjestelmiä on uudistettava kiireellisesti. Solidaarisuus- ja toissijaisuusperiaatteet
velvoittavat meitä vahvistamaan jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä tällä alalla. Jakamalla
kokemuksemme vältämme hukkaamasta aikaa päällekkäisyyksiin, jotka ovat jo aiheuttaneet
tuhoisia seurauksia yhdessä valtiossa, ja parhaita käytäntöjä koskevan tiedonvaihdon avulla
on mahdollista kehittää tehokkaasti parhaita strategioita.

On muistettava, että pelkkien maksujen korottamisen ja niiden maksuajan pidentämisen
lisäksi on toteutettava muita uudistuksia. Talousarvion vakaus, eläkkeiden rajat ylittävät
koordinointitoimet, vähimmäistakuiden kehittäminen ja miesten ja naisten yhtäläiset
oikeudet ovat kysymyksiä, joita olisi tarkasteltava kussakin jäsenvaltiossa. Kaikkialla
unionissa olisi kehitettävä keskinäisessä riippuvuussuhteissa oleviin ja toisiaan täydentäviin
pilareihin perustuvaa kestävää järjestelmää, joka kattaa julkiset ja yksityiset eläkkeet sekä
työntekijäeläkkeet samoin kuin rahastoivat ja muut kuin rahastoivat eläkejärjestelmät.
Tämän ratkaisun avulla voidaan mielestäni taata vakaiden ja oikeudenmukaisten
eläkejärjestelmien luominen, jotka pysyvät samanaikaisesti riittävän joustavina, jotta
voimme mukautua kokemiimme sosiaalisiin ja taloudellisiin muutoksiin.

Zuzana Roithová (PPE),    kirjallinen. – (CS) Arvoisa puhemies, lähes kaikki maailman
valtiot joutuvat väestönsä ikääntymisen vuoksi kohtaamaan kysymyksen siitä, miten
tulevaisuudessa rahoitetaan etupäässä joustavaan rahoitukseen perustuvia eläkejärjestelmiä.
Pidän myönteisenä jäsen Oomen-Ruijtenin laatimaa erinomaista mietintöä, jossa ehdotetaan
ratkaisumahdollisuutta toissijaisuusperiaatetta kunnioittaen. Haluaisin mainita
ratkaisuvaihtoehdon, jota kristillis-demokraattinen liitto – Tšekkoslovakian kansanpuolue
(Christian and Democratic Union – Czechoslovak People’s Party, KDU-ČSL) on jo vuosien ajan
edistänyt Tšekin tasavallassa. Ansiotyössä käyvien lasten olisi halutessaan voitava ohjata
osa lakisääteisistä maksuistaan joustavaan järjestelmään eli vanhempiensa eläketilille,
kattaen siten osittain heidän lapsuutensa aikana aiheutuneet kustannukset mahdollistamalla
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näin vanhemmilleen maksettavan suuremman eläkkeen. Tämä yksilöllinen sukupolvien
välinen solidaarisuus kohdistuisi yhtäältä oikeudenmukaisempana nykyisiä eläkeläisiä
kohtaan, jotka ovat tehneet hyvää työtä kasvattaessaan uuden sukupolven, kun taas siitä
toisaalta olisi varmasti apua pyrittäessä parantamaan yhteiskunnan suhtautumista
suurperheitä kohtaan. Lasten hankkimisen olisi oltava kannattavaa eikä pelkkä kustannus.
Tämä on avain sekä eläkeongelmasta aiheutuvien seurauksien että sen pääsyyn pysyvään
ratkaisemiseen.

Jaromír Kohlíček (GUE/NGL),    kirjallinen. – (CS) Arvoisa puhemies, kymmenen vuoden
työ vihreän kirjan parissa, jonka otsikkona on harhaanjohtavasti "Riittävien, kestävien ja
turvattujen eurooppalaisten eläkejärjestelmien kehittäminen", on johtanut pelkkään
järjettömistä väitteistä koostuvaan sattumanvaraiseen kokonaisuuteen. En tiedä, millainen
tilanne on muissa valtioissa, mutta esimerkiksi Tšekin tasavallassa asiantuntijoiden 10 vuotta
sitten esittämät syntyvyyslukuja koskevat arviot eroavat niin perinpohjaisesti vallitsevasta
asiaintilasta, että vihreän kirjan väittämät, jotka koskevat vuosia 2040–2060, ovat mielestäni
järjettömiä. Mikäli asiantuntijat eivät pysty ennustamaan syntyvyyslukujen kehittymistä
edes viiden-seitsemän vuoden päähän, miten heidän ennustuksillaan, jotka ulottuvat yli
30 vuoden päähän, voi olla minkäänlaista arvoa? Koko vihreä kirja perustuu sille
virheelliselle olettamukselle, että niin kauan kuin veronmaksajat velvoitetaan lain nojalla
sijoittamaan osa eläkejärjestelmään osoitetuista varoista rahastoon, joka ei ole valtion
takaama, he saavat suurempaa eläkettä kuin yksinomaan ensimmäisen pilarin perusteella.
Vastuuntuntoinen perustuslakituomioistuin kuvailisi tällaista lakia epäilemättä perustuslain
vastaiseksi. Jopa sellaisissa valtioissa, joissa toinen pilari otettiin aiemmin käyttöön, se ei
selvästikään tuottanut toivottuja tuloksia. Esimerkiksi Chilessä 1970-luvulla, kun Augusto
Pinochet oli suistettu vallasta, yksityiset rahastot, jotka eivät olleet valtion takaamia, olivat
pakollisia armeijaan ja poliisivoimiin kuulumattomille kansalaisille. Miksi näin oli? Miksi
Unkarin nykyinen konservatiivihallitus poistaa myös eläketurvan tehottomasta toisesta
pilarista? Nämä ovat tärkeimmät syyt, joiden vuoksi Euroopan yhtyneen vasemmiston
konfederaatioryhmä / Pohjoismaiden vihreä vasemmisto ei voi äänestää jäsen
Oomen-Ruijtenin mietinnön puolesta. Emme voi tukea vuosisadan suunniteltua rikosta!

Louis Grech (S&D),    kirjallinen. – (EN) Arvoisa puhemies, EU:n ja jäsenvaltioiden on
vastattava yhteen suurimmista niihin kohdistuvista haasteista taatakseen eläkejärjestelmien
riittävyyden ja kestävyyden unionissa. Koska suuri prosenttiosuus kansalaisista on
toimeentulonsa kannalta erittäin riippuvainen eläkejärjestelmästä, painotan
solidaarisuusperiaatteeseen perustuvien valtion rahoittamien eläkejärjestelmien merkitystä.

Monitahoisissa tilanteissa, joissa on kyse eläkejärjestelmiin liittyvistä erilaisista perinteistä
ja tyypeistä, ja ottaen huomioon, että jäsenvaltioilla on päävastuu eläkeuudistuksesta, on
mahdoton soveltaa "yhden koon" periaatetta. EU voi kuitenkin tuottaa lisäarvoa
toteuttamalla koordinointitoimia eri eläkejärjestelmien välillä ja jakamalla parhaita
käytäntöjä.

Eläkejärjestelmiä olisi uudistettava avoimesti, kuluttajien tarpeita suojellen ja tiedottaen
heille heidän oikeuksistaan eri eläkejärjestelmiin nähden samoin kuin asiaan liittyvistä
riskeistä, kuten erityisesti rajat ylittävään liikkuvuuteen liittyvistä riskeistä. Eläkejärjestelmien
olisi kestettävä jäsenvaltioihin mahdollisesti kohdistuvia budjetti- ja väestörakennepaineita
aiheuttamatta tarpeetonta painetta tavallisille kansalaisille.
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Kaikkea tätä on tarkasteltava ottaen huomioon tulevat demografiset ja sosioekonomiset
haasteet, kuten epätyypillisten työsuhteiden kehittyminen, naisten työvoimaosuuden
kasvaminen, muuttuvat perherakenteet ja nuorten työttömyys.

Angelika Werthmann (NI),    kirjallinen. – (DE) Arvoisa puhemies, jotkin tätä vihreää
kirjaa koskevaan komission aloitteeseen sisältyvät aiheet ovat mielestäni erityisen tärkeitä.
Olemme velvollisia huolehtimaan siitä, että erityisesti ikääntyneet kansalaiset, jotka ovat
työelämänsä aikana osallistuneet nykyisen vaurautemme luomiseen, eivät joudu
haavoittuvaan asemaan vanhoilla päivillään. Samalla mietinnössä otetaan
toissijaisuusperiaate asianmukaisesti huomioon. Komission olisi vaadittava selvemmin
miesten ja naisten välistä tasa-arvoa. Naiset ovat miehiä yleisemmin epätyypillisissä
työsuhteissa. Heidän eläkkeensä ovat usein pienempiä, minkä vuoksi heihin kohdistuu
suurempi vanhuusiän köyhyysriski. Asianmukaiset ja varmat eläkejärjestelmät ovat
sukupolvien välisiä pitkän aikavälin sopimuksia. Kannustan näin ollen komissiota
hyödyntämään vihreää kirjaa sellaisten aloitteiden käynnistämiseksi, joilla edistetään
yleisön tietoisuutta sukupolvien välisestä solidaarisuudesta eläketurvan alalla.

Elena Băsescu (PPE),    kirjallinen. – (RO) Arvoisa puhemies, EU:ssa on mielestäni luotava
avoin, yhtenäinen eläkejärjestelmä, jossa otetaan huomioon demografiset suuntaukset ja
liikkuvuus. Mainitsen esimerkkinä oman kotimaani. Vuotuiset eläkemenot ovat Romaniassa
talousarvion suurin menoluokka. Valtion sosiaaliturvamenoissa on havaittu vuodesta 2006
alkaen vuotuinen alijäämä, joka oli suuruudeltaan 1,5 miljardia euroa vuonna 2009.
Maailmanpankin arvioiden mukaan eläkemenoista johtuva alijäämä olisi noussut
12 prosenttiin BKT:stä vanhan järjestelmän kehyksessä. Tästä syystä ja lain N:o 263/2010
hyväksymisen myötä Romaniassa on toteutettu merkittäviä uudistuksia, joilla varmistetaan
julkisen eläkejärjestelmän kestävyys keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Näitä uudistuksia
ovat muun muassa varhaiseläkkeelle ja perusteettomista lääketieteellisistä syistä
työkyvyttömyyseläkkeelle jäämisen rajoittaminen, julkiseen ja yhtenäiseen
eläkejärjestelmään osallistuvien henkilöiden määrän lisääminen sekä miesten ja naisten
tavanomaisen eläkeiän vaiheittainen nostaminen 65 vuoteen miesten kohdalla
vuoteen 2015 mennessä ja 63 vuoteen naisten kohdalla vuoteen 2030 mennessä.

Ville Itälä (PPE),    kirjallinen. – (FI) Arvoisa puhemies, tällä hetkellä kaikki eläkkeet ovat
kunkin jäsenvaltion vastuulla, mutta EU:lla on jo vahva rooli eläkepolitiikassa. Jotta me
voimme päästää päämäärään, että ihmisten ja työvoiman vapaa liikkuvuus on todella
aidosti vapaata, tulee eläkejärjestelmien olla riittävästi harmonisoituja ja riittävä minimitaso
on turvattava, jotta perheet voivat todellisuudessa liikkua täysin vapaasti. Sen takia on
mentävä kohti yhtenäistä järjestelmää, ja mitä nopeammin, sen parempi. Muuten
epäyhtenäinen eläkejärjestelmä luo todellisuudessa esteen vapaalle liikkuvuudelle EU:n
sisällä.

Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE),    kirjallinen. – (PL) Olin iloinen saadessani tietää,
että komission vihreää kirjaa riittävien, kestävien ja turvattujen eurooppalaisten
eläkejärjestelmien kehittämisestä koskeva mietintö sisällytetään tämän päivän esityslistalle.
Kysymykset, jotka koskevat tulevia eläkkeitä, niiden turvallisuutta ja niiden tuottamaa
tulotasoa, ovat tärkeimpiä yhteiskuntaan kohdistuvia ongelmia. Vaikka jäsenvaltioiden
tehtävänä on päättää eläkejärjestelmien muodosta eikä Euroopan unionilla periaatteessa
ole oikeutta toteuttaa toimia tällä alalla, EU:ssa olisi laadittava eläkejärjestelmiä koskevia
tietynlaisia oikeudellisia ratkaisuja. Parlamentin vaatimus siitä, että komission olisi
kehitettävä suuntaviivoja jäsenvaltioiden hallituksia varten, on hyvin merkittävä eläkeläisten
taloudellisen turvan kannalta, koska suuntaviivoissa vahvistettaisiin eläkkeiden
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vähimmäistaso ja eläke-etujen laskentaperusteet, minkä ansiosta naisten eläke-edut eivät
enää jäisi jälkeen miesten eläke-eduista. Naiset joutuvat tyytymään pienempiin eläkkeisiin
ilman omaa syytään, sen vuoksi, että heille maksetaan erisuuruista palkkaa samasta työstä
tai että he ovat joutuneet keskeyttämään työnteon hoitaakseen lapsia, minkä vuoksi heidän
eläkemaksunsa jäävät alhaisemmiksi koko heidän työelämänsä ajan. Eläkejärjestelmien
vakauteen kohdistuvat uhat huomioon ottaen komission on syytä varmistaa sellaisten
oikeudellisten ratkaisujen käyttöön ottaminen, joilla taataan miesten ja naisten yhtäläinen
kohtelu kaikkialla EU:ssa tulevien eläkkeiden tasoon liittyen.

Mara Bizzotto (EFD),    kirjallinen. – (IT) Unionissa, jossa on nyt kauhistuttavat
23 miljoonaa työtöntä, saavutettiin vuonna 2011 kaikki vuosikymmenen negatiiviset
ennätykset työllisyyspolitiikan alalla, minkä myötä sen voidaan virallisesti katsoa
epäonnistuneen. Kriisi on enemmän kuin riittävä peruste hyväksyä asiakirja, jossa esitetty
kehotus soveltaa toissijaisuusperiaatetta eläkkeiden alalla osoittaa, että eurokraatit ovat
jälleen tulleet järkiinsä ryhtyessään tarkistamaan todella epäonnistunutta Euroopan
sosiaalista mallia. Hallitukset, joita on vuosikymmenen ajan sysätty syrjään, astuvat nyt
esiin ja edistävät sosiaalisen unionin uudelleen rakentamista prosessin tärkeimpinä
toimijoina. Tämä ei kuitenkaan riitä: ainoastaan ruohonjuuritason demokratiaa puoltava
rohkea päätös, joka perustuu työnteon houkuttelevuutta lisääviin työllisyysalan uudistuksiin
ja palkkakuittifederalismiin, jossa otetaan huomioon elinkustannuksien vaihtelevuus eri
Euroopan alueilla, minkä perusteella mukautettaisiin niin palkkoja kuin eläkkeitä, olisi
todellinen suunnanmuutos kohti uudistumista. Työvoimakustannuksien alentaminen
vähentämällä verotusta ja antamalla pienyrityksille mahdollisuus jatkaa toimintaansa ja
sijoitustoimien toteuttamista alueellaan on keskeisessä asemassa, jotta varmistetaan
eläkemaksujen yhtäläisyys vanhemmille sukupolville ja varmuuden ja elämänlaadun
täyteinen tulevaisuus uusille sukupolville.

16. Väärennetyt lääkkeet (keskustelu)

Puhemies.   – (FR) Esityslistalla on seuraavana Marisa Matiasin ympäristön, kansanterveyden
ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta laatima mietintö ehdotuksesta
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2001/83/EY muuttamisesta
siltä osin kuin on kyse tunnistetiedoiltaan, tuotehistorialtaan tai alkuperältään
väärennettyjen lääkkeiden pääsyn estämisestä lääkkeiden lailliseen toimitusketjuun
(KOM(2008)0668 – C6-0513/2008 – 2008/0261(COD)) (A7-0148/2010).

Marisa Matias,    esittelijä.  –  (PT) Arvoisa puhemies, nyt, kun olemme saavuttaneet tämän
kohdan, tämän ajankohdan ja tämän pitkän prosessin päätöspisteen, tiedämme kaikki,
mikä meitä, jokaista miestä ja naista, yhdistää tässä salissa: potilaiden terveyden suojelu.
Velvollisuutenamme on suojella 500:aa miljoonaa eurooppalaista, jotka eivät tiedä, ovatko
heidän käyttämänsä lääkkeet aitoja vai väärennettyjä. Meidän on taattava se, että lääkkeet,
joita he käyttävät, auttavat pelastamaan heidän henkensä eivätkä aiheuta heidän
ennenaikaista kuolemaansa. Ongelma on mielestäni aivan liian vakava, jotta sen voisi enää
antaa olla ratkaisematta.

Tästä syystä olen monesti luonnehtinut näitä väärennettyjä lääkkeitä "hiljaisiksi tappajiksi",
koska sellaisia ne juuri ovat. Jos nimittäin käy niin, että ihmiset, joilla on ongelmia…
Tiedämme, miten väärennysverkostot ovat muuttuneet: muutama vuosi sitten kaikki
puhuivat Viagrasta, mutta nyt on mahdoton olla puhumatta lääkkeistä, joilla torjutaan tai
pyritään torjumaan sellaisia sairauksia kuin syöpää, diabetesta, sydänsairauksia ja
kolesterolia.
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Niinpä, kuten totesin, kyse on "hiljaisista tappajista", koska jolleivät ne paranna näitä
sairauksia, ne eivät auta ihmisiä.

Keskustelemme täällä tänään sitoumuksesta, joka yhdistää jotkin prosessin välityksellä
saavutetut muutokset. Aloitimme markkinoista ja päädyimme terveyteen (ja pidän hyvin
myönteisenä tätä siirtymistä terveyteen), aloitimme fyysisestä tilasta ja otimme mukaan
myös Internetin, koska oli mahdotonta sulkea pois väärennettyjen lääkkeiden tärkeintä
kulkureittiä unioniin, aloitimme pelkästä valvontajärjestelmästä, johon lisäsimme sanktioita
ja rangaistuksia. Väärennöksien rangaistavuus edellytti nimittäin niiden lisäämistä.

Asiaan vaikuttaa myös toinen tärkeä tekijä eli se, että ongelma ei rajoitu pelkästään
Eurooppaan. On myös varmistettava, että kolmansia valtioita, joissa väärennöksiä koskeva
tilanne on vielä vakavampi, tarkastellaan myös täällä tänään esitetyssä ehdotuksessamme.

Tiedämme, että valvonnan satunnaisuudesta huolimatta takavarikoitujen väärennettyjen
lääkkeiden määrä on kasvanut 400 prosenttia. Tiedämme myös, että väärennettyjen
lääkkeiden kauppa tuottaa vuosittain 45 miljardia euroa rikollisverkostoille ja aiheuttaa
täydellistä tuhoa kansalaisten terveydelle.

Tästä syystä haluan tehdä hyvin selväksi, että lääkkeiden väärentäminen ei ole mitä tahansa
väärentämistä, koska se on väärentämisen muoto, joka horjuttaa terveydenhoitojärjestelmiä
kohtaan tunnettua luottamusta. Koska kyse on järjestäytyneestä rikollisuudesta, kuten
olen jo maininnut, katson, että sitä on torjuttava lainsäädännön, sitoumuksemme ja
yhteisten toimien avulla. Niinpä ehdotamme valvontajärjestelmää, joka ulottuu valmistajista
potilaisiin. Parlamentti on taistellut asian puolesta, ja olen hyvin tyytyväinen siihen, että
se on nyt varmistettu.

Menettelyn aikana on vaihtunut kaksi komission jäsentä ja neljä puheenjohtajakautta.
Kuten mainitsin, aloitimme työskentelyn teollisuustoiminnasta vastaavan komission
jäsenen kanssa ja päätämme työskentelyn terveysasioista vastaavan komission jäsenen
kanssa. Prosessi on ollut pitkä ja päätän puheenvuoroni kiittämällä erityisesti muiden
ryhmien esittelijöitä, jotka ovat osallistuneet menettelyyn alusta loppuun asti sitoutuneina
ja omistautuneina: kiitän jäsen Grossetêtea, jäsen Roth-Behrendtia, jäsen Krahmeria,
jäsen Tremopoulosia, jäsen Yannakoudakisia ja jäsen Rosbachia. Ilman heitä keskustelu
ei olisi ollut yhtä kiinnostava ja samalla tuottoisa. Tiedämme, että edustimme toisinaan
toisistaan eroavia kantoja, mutta tiedän myös, että meillä oli yhteinen tavoite eli potilaiden
terveyden suojeleminen. Koska on mahdoton kiittää kaikkia asianosaisia, esitän symboliset
kiitokseni kaikille direktiivin parissa työskennelleille henkilöille ja mainitsen nimeltä
Pantazidoun, joka antoi minulle valtavasti tukea koko prosessin aikana.

Puhetta johti
varapuhemies  Diana WALLIS

John Dalli,    komission jäsen.  –  (EN) Arvoisa puhemies, olen hyvin tyytyväinen saatuani
tilaisuuden käyttää parlamentissa puheenvuoron tästä väärennettyjä lääkkeitä koskevasta
tärkeästä asiasta. Tänään tarkasteltavanamme oleva ehdotus väärennettyjä lääkkeitä
koskevan direktiivin tarkistamiseksi vie meidät uusille urille, mikäli parlamentti hyväksyy
ehdotuksen. Mikäli asiakokonaisuus saatetaan onnistuneesti päätökseen, Euroopan unioni
on pystynyt ensimmäistä kertaa vastaamaan lainsäädännöllisin keinoin väärennettyjä
lääkkeitä koskevaan erityiseen uhkaan.
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Tämän asiakirjan ansiosta sääntelyjärjestelmämme selviää tulevista haasteista; sen avulla
edistetään merkittävästi potilaiden suojelemista monilta väärennettyihin lääkkeisiin liittyviltä
uhilta. Kuten parlamentin jäsenet tietävät, väärennetyt lääkkeet eroavat tuoteväärennöksistä.
Väärennetyissä lääkkeissä on kyse kansanterveydestä.

Pidin hyvin myönteisenä, että yhteislainsäätäjät saavuttivat alustavan yhteisymmärryksen
ehdotuksen asiasisällöstä juuri ennen joulua. Haluan kiittää kaikkia niitä, jotka tekivät
kovasti töitä yhteisymmärryksen saavuttamiseksi, erityisesti asiasta vastaavan valiokunnan
esittelijää, jäsen Matiasia, ja lausunnon laatineiden valiokuntien esittelijöitä, jäsen Sartoria
ja jäsen Bastosia. Kiitän myös kaikkia varjoesittelijöitä.

Komissio tukee täysin tämän tasapainoisen sopimuksen sisältöä, jossa otetaan käyttöön
kurinalaisia ja tehokkaita toimia pyrkien samalla toimimaan riskeihin nähden
oikeasuhteisesti ja joustavasti. Tämä on olennaisen tärkeää, koska kaikki lääkkeet eivät ole
samanlaisia. Väärennöksien todenmukaisuus vaihtelee, samoin kuin kansanterveydelle
aiheutuva riski.

Erityiskysymyksistä haluaisin korostaa seuraavia: turvallisuuteen liittyvänä uhkana on,
että jäsenvaltiot saattavat tulevaisuudessa omaksua eri lähestymistapoja pakkauksiin
nähden. Näin Euroopan unionissa toteutettaisiin eritasoisia suojelutoimia, jolloin Euroopan
unionin lääkemarkkinat pirstoutuisivat. Olen varma siitä, että jäsenet ovat yhtä tyytyväisiä
kuin minäkin siihen, että olemme tasoittaneet tietä kohti sellaista unionin turvamerkintää,
jolla lääkkeitä tunnistetaan ja siten todennetaan niiden alkuperäisyys. Komissio on aina
tukenut unionin lähestymistapaa asiaan.

Vaikuttavista farmaseuttisista aineista todettakoon, että hyväksytyssä tekstissä vahvistetaan
alalla toteutettavia tarkistustoimia ja kansainvälistä yhteistyötä. Komissio ja unionin
virastojen muodostama verkosto toimivat tiiviimmässä yhteistyössä kansainvälisten
kumppanien kanssa. Vain tällaisen yhteistyön avulla on mahdollista luoda todella tehokas
tarkastus- ja täytäntöönpanojärjestelmä.

Kun lainsäädäntö on hyväksytty, se edistää lääkkeiden jakeluun osallistuvien toimijoiden
avoimuutta. Lopuksi todettakoon, että parlamentti painotti Internetissä tapahtuvan
lääkkeiden myynnin sääntelemistä. Parlamentti saavutti mielestäni lujan ja käytännöllisen
ratkaisun keskittymällä avoimuuteen liittyviin seikkoihin. Apteekkeja koskeva sääntely
vaihtelee EU:ssa, joskin potilaiden on jatkossa kaikkialla EU:ssa helpompi erottaa lailliset
toimijat laittomista Internet-apteekeista.

Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, luotan siihen, että saan täyden tukenne
tämän arvokkaan ja kauan kaivatun aloitteen päätökseen saattamiseksi toteutettavan
lainsäädäntöprosessin toisessa vaiheessa.

Regina Bastos,    sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan lausunnon valmistelija. – (PT)
Arvoisa puhemies, haluaisin ensiksi onnitella esittelijä Matiasia ja kiittää kaikkia hänen
kanssaan yhteistyössä toimineita.

Valitettavasti lääkkeiden väärentäminen on viime vuosina yleistynyt täällä Euroopassa.
Euroopan unionin tietojen mukaan laillisen toimitusketjun kautta myydään vuosittain
1,5 miljoonaa väärennettyä lääkepakkausta. Tämä on rikollista toimintaa, joka uhkaa
vakavasti eurooppalaisia potilaita ja unionin teollisuutta. Direktiivin tarkoituksena on
estää väärennettyjen lääkkeiden pääsy toimitusketjuun ja siten suojella kansanterveyttä.

15-02-2011Euroopan Parlamentin keskustelutFI226



Haluan korostaa seuraavia, laatimaani lausuntoon sisältyviä keskeisiä seikkoja: sellaisen
väärennetyn lääkkeen määritelmän käyttöön ottaminen, jossa huomio keskitetään selvästi
kuluttajansuojaan, turvamerkintöjä koskevien määräyksien soveltaminen lääkemääräystä
edellyttäviin lääkkeisiin, kaikkien toimitusketjuun osallistuvien tahojen vastuuvelvollisuus
ja lopuksi tehokkaiden seuraamuksien määrääminen jäsenvaltioissa tämän rikollisen
toiminnan torjumiseksi.

Amalia Sartori,    teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan lausunnon valmistelija. – (IT)
Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, haluan aluksi onnitella esittelijä Grossetêtea
hänen tekemästään hyvästä työstä. Väärennetyt lääkkeet ovat vaarallisia, koska niillä on
valtava vaikutus kansanterveyteen, taloudellisesta vaikutuksesta puhumattakaan.

Vaikka kompromissiteksti on selvä parannus vuoden 2001 direktiivin määräyksiin
verrattuna, siinä ei tarkastella seikkoja, jotka ovat mielestäni perustavan tärkeitä ja jotka
haluan tässä mainita. Niiden jäsenvaltioiden, joihin vaikuttavia farmaseuttisia aineita
viedään, olisi tehtävä tarkastuksia kolmansissa maissa toimivien ja kyseisiä aineita
valmistavien toimijoiden luona kolmannen valtion toimivaltaisten viranomaisten toimiessa
välittäjinä.

Farmaseuttisten aineiden olisi oltava selvästi jäljitettävissä eri vaikuttavien aineiden
valmistajan ja alkuperämaan osalta, mikäli näitä tietoja ei ole täsmennetty uudessa
ehdotuksessa. Internet-myyntiä koskeva ongelma on edelleen ratkaisematta.

Korostan kuitenkin, että mietintö on kaikkiaan myönteinen ja siinä kohennetaan asiaintilaa.
Tuen jäsen Grossetêtea kompromissin edistämisessä.

Françoise Grossetête,    PPE-DE-ryhmän puolesta. – (FR) Arvoisa puhemies, arvoisa
komission jäsen, haluan aluksi kiittää esittelijä Matiasia hänen tekemästään työstä. Haluan
myös onnitella neuvostoa ja komissiota, koska olemme vihdoin päässeet sopimukseen
tästä erittäin tärkeästä direktiivistä, joka koskee väärennettyihin lääkkeisiin liittyvän
järjestäytyneen rikollisuuden torjumista. Luvut ovat aivan liian suuria: Euroopan unionissa
takavarikoitiin 34 miljoonaa väärennettyä lääkettä vuonna 2008, mikä vastasi valtavaa
380 prosentin lisäystä. Yli 50 prosenttia Internetissä myytävistä lääkkeistä on väärennettyjä,
mikä on vakava uhka kansalaisten kannalta.

Direktiivi on edistysaskel. Mielestäni se on vain askel, koska emme ole valitettavasti
edistyneet riittävän pitkälle. Meidän olisi pitänyt edetä nopeammin. Se on kuitenkin
edistysaskel, jossa edellytetään vaikuttavien aineiden valmistajia koskevia ankarampia
tarkastuksia, mikä on erityisen arvokas tekijä. Pyrimme parantamaan turvallisuutta, minkä
vuoksi meidän on määriteltävä kunkin toimitusketjun toimijan eli valmistajien,
tukkumyyjien, rinnakkaismaahantuojien, välittäjien ja jakelijoiden tehtävät. Turvallisuuden
nimissä on myös varmistettava, että jokainen lääkemääräystä edellyttävä lääkepakkaus on
jäljitettävissä. Tältä osin olisin toivonut ehdotuksessa mentävän pidemmälle.

Sen lisäksi, että alkuperäisyys todennetaan merkitsemällä jokaiseen pakkaukseen oma
koodi, turvallisuusmääräyksiin sisältyy myös sääntöjä, jotka koskevat
rinnakkaismaahantuojien käsittelemien pakkauksien muuntelemattomuutta. Asiasta on
käyty pitkällisiä keskusteluja. Se on tärkeä, koska tarkastelemme parhaillaan todellista
vitsausta, josta aiheutuu seurauksia kansanterveydelle. Apteekkareilla on myös oltava
pääsy laadukkaiden tuotteiden luotettavaan tarjontaan. Arvoisa komission jäsen, olen
samaa mieltä kanssanne todetessanne, että meidän on oltava valppaina, kun panemme
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täytäntöön kaikkia näitä turvallisuusmääräyksiä. Työmme ei mielestäni kuitenkaan pääty
tähän. Direktiivin toimeenpanoa on valvottava tarkasti.

Dagmar Roth-Behrendt,    S&D-ryhmän puolesta. – (DE) Arvoisa puhemies, hyvät
parlamentin jäsenet, voimme kaikki kuvitella painajaismaisen tilanteen, jossa joku, jonka
tunnemme, on sairastunut vakavasti. Hänelle annetaan lääkkeitä, mutta ne eivät auta, koska
ne ovat väärennettyjä.

Olemme kiitollisia komissiolle ehdotuksen laatimisesta. On totta, että siitä on keskusteltu
jo jonkin aikaa. Keskustelut aloitettiin parlamentin edellisellä toimikaudella ja haluaisin
kiittää entistä parlamentin jäsentä Adamos Adamouta alustavasta työstä, jota hän teki
jäsen Matiasin puolesta.

Olemme mielestäni saavuttaneet hyvän kompromissin, kuten jäsen Grossetête totesi. Kyllä,
olisimme voineet mennä pidemmälle. Olemme kaikki kärsimättömiä ja haluamme edistää
turvallisuutta, mutta tämä on hyvä kompromissi. Mitä olemme saavuttaneet? Olemme
sijoittaneet potilasturvallisuuden lainsäädännön ytimeen. Käyttöön ottamillamme
turvatoimilla varmistetaan, että tuotteet ovat jäljitettävissä koko toimitusketjun varrella.
Lääkkeiden alkuperä on jäljitettävissä valmistajalta apteekkarille asti. Niihin merkitään
tunnistuskoodi, josta ilmenee välittömästi, ovatko ne väärennettyjä tai jäljennettyjä tai
liittyykö niihin muita epäsäännönmukaisuuksia, joiden johdosta voidaan sitten toteuttaa
toimia. Toimi on tieten tahtoen toteutettu siten, että järjestelmästä aiheutuvat kustannukset
pysyvät kohtuullisina kaikkien asianosaisten osalta ja ettei järjestelmä ole ylimitoitettu.
Emme kuitenkaan tingi potilasturvallisuudesta.

Jäljitettävyys edellyttää, että pakkaus on vahingoittumaton, jotta potilas, jolle pakkaus
annetaan, huomaa ehjästä sinetistä, ettei sitä ole avattu. Lisäksi luovutaan aiemmin yleisesti
käytössä olleista kahtia jaetuista lääkepakkauksista. Kaikki tämä edistää turvallisuutta ja
lisää potilaiden luottamusta.

Mitä muuta olemme saavuttaneet? Olemme ottaneet käyttöön varhaisvaroitusjärjestelmän.
Tämä on erinomainen asia, koska kyse on samasta järjestelmästä, joka on ollut käytössä
vuosikymmenien ajan elintarvikealalla ja jota pidämme itsestään selvänä. Saastuneiden
elintarvikkeiden varhaisvaroitusjärjestelmä on käytössä kaikkialla Euroopan unionissa.
On vaikea käsittää, ettei vastaavaa järjestelmää ole ollut käytössä lääkealalla. Väärennetyn
lääkkeen paljastuessa siitä on nyt mahdollista lähettää varhaisvaroitus. Jäsenvaltioiden on
määritettävä potilaat, joihin tilanne vaikuttaa, ilmoitettava kaikille asianosaisille ja
varmistettava, että liikkeellä olevaan lääkkeeseen liittyvästä riskistä tiedotetaan julkisesti.
Pidämme tätä itsestään selvänä autojen ja elintarvikkeiden kohdalla, mutta toistaiseksi
järjestelmää ei ole ollut käytössä niinkin keskeisellä alalla kuin lääkeala.

Internetistä todettakoon, että kaikkien, jotka päätyvät laittomalle Internet-sivustolle, on
voitava havaita sen laittomuus. Tästä syystä on sertifioitava lailliset Internet-sivustot, joille
lisätään tulevaisuudessa linkki luvan myöntävän kansallisen elimen Internet-sivustolle. Ne
saavat oikeuden ottaa käyttöön Euroopan komission kehittämän tunnuksen. Kaikki
Internetistä lääkkeitä ostavat voivat toimia itsenäisesti. He tietävät, ovatko he tekemisissä
turvallisen ja laillisen vai laittoman Internet-sivuston kanssa.

Kaikkea tätä voidaan pitää virstanpylväänä ja suurena edistysaskeleena potilasturvallisuuden
alalla. Mikäli hyväksymme säännöksen huomenna, voimme olla ylpeitä siitä, mitä olemme
saaneet aikaan, ja meidän on myös syytä esitellä saavutuksemme suurelle yleisölle.
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Holger Krahmer,    ALDE-ryhmän puolesta. – (DE) Arvoisa puhemies, Eurooppaa pidetään
syystäkin alueena, jossa lääkkeet ovat maailman turvallisimpia. Turvallisuutta edistetään
vielä entisestään tällä säännöksellä, josta olemme keskustelleet kauan – käsittääkseni kahden
vuoden ajan. Kiitän lämpimästi jäsen Matiasia, joka tarttui uutena parlamentin jäsenenä
näin monitahoiseen mietintöön. Tehtävä oli valtavan suuri ja hän suoriutui siitä oikein
hyvin. Se edellytti myös runsaasti ryhmätyötä ja kiitän kaikkia siihen osallistuneita.
Saavutimme varsin hyviä tuloksia.

On kuitenkin muistettava, että sääntelyn avulla ei koskaan saavuteta täydellistä
turvallisuutta. Tämä pätee kaikilla aloilla, ei ainoastaan lääkkeiden kohdalla. Olemme
hyvästä syystä keskittyneet tarkastelemaan keskeisiä kysymyksiä, kuten eri pakkaustyyppien
välisiä eroja ja jäljitettävyyttä toimitusketjun varrella. Noudatamme oikeaa lähestymistapaa
tehdessämme eron lääkemääräystä edellyttävien lääkkeiden ja käsikauppalääkkeiden välillä,
koska on muistettava, että jokainen säännös ja jokainen pyrkimys edistää tuotteiden
turvallisuutta maksaa rahaa. Tästä syystä on järkevää, ettei jokaista aspiriinipakettia tai
käsikauppalääkettä sisällytetä alusta alkaen automaattisesti sääntelykehykseen. Sen sijaan
komissiolle tai virastolle on annettava tehtäväksi valvoa markkinoita ja tarkastella tilanteen
kehittymistä.

Mielestäni voimme olla ylpeitä saavutuksistamme. Olemme laatineet säännöksen, josta
aiheutuu todellista hyötyä. Useimmat potilaat eivät todennäköisesti tiedä sen olevan EU:n
lainsäädännön ansiota, mitä meidän on näin ollen syytä korostaa.

Michail Tremopoulos,    Verts/ALE-ryhmän puolesta. – (EL) Arvoisa puhemies, äänestämme
huomenna tästä tarkistetusta direktiivistä, jolla torjutaan miljoonien väärennettyjen
lääketuotteiden pääsyä toimitusketjuun, juuri siitä syystä, että haluamme suojella
kansanterveyttä tältä hiljaiselta tappajalta.

Pohjimmiltaan tilanne on se, että tietyissä oloissa on otettava käyttöön lääkemääräystä
edellyttävien lääkkeiden ja sellaisten käsikauppalääkkeiden, joihin kohdistuu väärentämisen
riski, tiettyihin riskinarviointia koskeviin kriteereihin perustuva pakollinen turvamerkintä
sekä valvottava tarkasti EU:n tunnuksen käyttöön ottaneiden hyväksyttyjen
Internet-apteekkien välityksellä tapahtuvaa Internet-myyntiä.

Keskusteltuamme neuvoston ja komission kanssa asiasta perinpohjaisesti olemme päässeet
sopimukseen useista kompromissitekstin kohdista. Me Vihreät / Euroopan vapaa allianssi
-ryhmän jäsenet kannatamme soveltamisalan ulottamista kaikkiin lääketuotteisiin, joihin
väärentämisen riski kohdistuu, ja Internet-myynnin tiukempaa sääntelemistä. On mielestäni
myönteistä, että nämä asiat on ratkaistu tyydyttävällä tavalla neuvoston kanssa saavutetussa
lopullisessa sopimuksessa.

Marina Yannakoudakis,    ECR-ryhmän puolesta. – (EN) Arvoisa puhemies, minäkin haluan
onnitella esittelijää.

Tarkastellessamme lääkealaa nykyisillä maailmanlaajuisilla markkinoilla käy ilmi, että
rajoja ei ole. Niinpä väärennettyjä lääkkeitä voidaan tarkastella vain maailmanlaajuisessa
kehyksessä. Vain noudattamalla yhtenäistä EU:n lähestymistapaa voidaan torjua entistä
yleisemmin saatavilla olevia väärennettyjä tuotteita, joita ei myydä ainoastaan kaupoissa
vaan myös Internetin kaltaisten jakelukanavien välityksellä.

Direktiivissä painellaan kaikkia oikeita nappuloita ja edistytään kohti ongelman
ratkaisemista. Olisimmeko voineet edetä pidemmälle? Vastaus on kyllä. Olisiko meidän
pitänyt edetä pidemmälle? Tähän on vastattava kielteisesti. Olemme aloittaneet
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valvontatoimien tiukentamisesta lääkemääräystä edellyttävien lääkkeiden kohdalla. Olemme
tarkastelleet Internet-apteekkeja koskevaa asiaa. Olemme tarkastelleet
turvallisuusmääräyksiä. Kyllä, olisimme toki voineet edetä pidemmälle jäljitettävyyden
kohdalla jatkamalla ketjua potilaisiin saakka, mutta sen taistelun olisimme hävinneet ja
viivyttäneet siten koko direktiiviä.

Kuten sanonta kuuluu, Roomaa ei rakennettu päivässä. Odotan kiinnostuneena direktiiviin
perustuvien toimien toteuttamista.

Anna Rosbach,    EFD-ryhmän puolesta. – (DA) Arvoisa puhemies, jäsenvaltioiden
markkinoilla liikkuu valitettavasti entistä enemmän väärennettyjä lääkkeitä. Tästä syystä
ehdotus on tärkeä. EU:n potilaille on tiedotettava siitä, miten he voivat välttää väärennettyjä
lääkkeitä. He ovat myös oikeutettuja havaitsemaan, että me lainsäätäjät torjumme
toimillamme näitä tuotteita. On tärkeää ottaa käyttöön selkeitä määritelmiä. Hyväksymme
aivan liian usein epätarkkoja ja epäselviä säännöksiä. Tämä ei saa toistua näin tärkeässä
tapauksessa. Lääkkeet on tarkastettava ennen niiden markkinoille pääsyä eikä vasta sen
jälkeen, kun potilaat ovat toimineet vuosien ajan koekaniineina. Meidän on varmistettava,
että turvallisuus ja todentamismahdollisuus asetetaan lääkkeiden tuonnin yhteydessä
ensisijaiseksi painopistealaksi. Lääkkeiden väärentäminen vahingoittaa niin potilaita kuin
lääkealan yrityksiä jäsenvaltioissa. Tästä syystä toivon, että saavutamme yhteisymmärryksen
tiukemmasta lähestymistavasta kuin mitä komissio ehdottaa, ja kiitän jäsen Matiasia hänen
tekemästään erinomaisesta työstä.

Peter Liese (PPE).   – (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen Dalli, hyvät
parlamentin jäsenet, minäkin haluan kiittää esittelijä Matiasia. Esitän kiitokseni myös
Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraattien) ryhmän varjoesittelijälle, jäsen
Grossetêtelle, ja jäsen Roth-Behrendtille. Kumpikin teki erinomaista pohjatyötä direktiivin
parissa parlamentin edellisellä toimikaudella.

Lääkkeiden väärentäminen on kasvava ongelma. Väärennystapauksia havaittiin
7,5 miljoonaa vuonna 2009 eli paljon enemmän kuin aikaisempina vuosina. Kyse on
ainoastaan paljastuneista tapauksista. Raportoimattomia tapauksia on runsaasti, minkä
vuoksi voimme vain olettaa, että ongelma on todella laajamittainen.

On hyvin harmillista, mikäli käy ilmi, että niin sanotut elämäntapalääkkeet eivät sisällä
vaikuttavia aineita, mutta on hengenvaarallista, jos esimerkiksi elintärkeät syöpälääkkeet
eivät sisällä lainkaan vaikuttavia aineita tai jos ne sisältävät vääriä aineita taikka väärässä
suhteessa annosteltuja aineita. Tämän vuoksi tarvittiin kiireellisiä toimia. Olemme
noudattaneet järkevää lähestymistapaa. Tietosuoja on hyvin arkaluonteinen aihe, jonka
yhteydessä olemme saavuttaneet oikean tasapainon. Toimintamme perustuu asiaan liittyviin
riskeihin ja keskitymme aluksi lääkemääräystä edellyttäviin lääkkeisiin. Mikäli on syytä
olettaa, että asiaan ei liity riskejä, käytettävissä on opt-out-menettely. Käsikauppalääkkeisiin
sovelletaan myös opt-in-prosessia, mikäli on syytä epäillä, että ne ovat väärennettyjä.

Kompromissi on kaikkiaan oikein hyvä ja esitän kaikille asianosaisille lämpimät kiitokseni.

Judith A. Merkies (S&D).   – (NL) Arvoisa puhemies, kiitän jäsen Matiasia erinomaisesta
työstä ja hyvästä yhteistyöstä. Kyse on mielestäni kuluttajien terveyden kannalta hyvin
tärkeästä järjestelmästä, vaikka he eivät todennäköisesti ole tähän mennessä edes olleet
tietoisia siitä, että heidän terveytensä on ollut uhattuna. Onneksi olemme nyt vihdoin
päässeet toteuttamaan toimia kaikkien riskien torjumiseksi.
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Ihmisten terveydellä ei pitäisi leikitellä. Olen tosiaan sitä mieltä, että otamme tämän
järjestelmän myötä tärkeän askeleen kohti pakkauksien turvallisuuden edistämistä ja
tilanteen selventämistä. Olen myös hyvin tyytyväinen siihen, että parlamentin vaatimuksesta
lääkkeiden Internet-myynti on sisällytetty direktiiviin, koska se oli kaikkia vaivaava asia.
Jos tilannetta vertaa kuluttajien terveydellä pelattavaan uhkapeliin, Internet-myynti on
kuin venäläistä rulettia. On 50–90 prosentin mahdollisuus törmätä väärennettyyn
lääkkeeseen ja sitten – pam! Olen hyvin tyytyväinen siihen, että asiaa tarkastellaan
järjestelmän kehyksessä.

Katson kuitenkin, että lisämuutoksia tarvitaan, koska emme ole vielä onnistuneet laatimaan
varmoja turvatakuita. Oletan, että se kuuluu kunkin yksittäisen jäsenvaltion tehtäviin.
Lisäksi on vielä tarkasteltava tunnukseen liittyvää kysymystä ja sitä, onko sitä täysin
mahdoton väärentää Internetissä; tätä näkökulmaa on siis tosiaan seurattava tiiviisti.

Avoimuudesta ja luotettavuudesta kuluttajien kannalta totean toivovani, että kuluttajat
voivat käyttää lääkkeitä asettamatta terveyttään alttiiksi.

Antonyia Parvanova (ALDE).   – (EN) Arvoisa puhemies, aloitan onnittelemalla Marisaa
ja kollegojani sen johdosta, että neuvoston kanssa saavutettiin yhteisymmärrys näin
monitahoisesta asiakirjasta.

Tarkasteltavana olevassa tekstissä vahvistetaan lääkkeiden laillisen toimitusketjun
turvallisuutta, mutta saanen kuitenkin korostaa, että vain prosentti väärennetyistä lääkkeistä
saavuttaa potilaat tämän laillisen ketjun välityksellä. Loput 99 prosenttia pääsee
markkinoille laittomien kanavien ja pimeiden markkinoiden välityksellä.

Tältä osin pidän hyvin myönteisinä Euroopan parlamentin esittämiä ja Internetiä koskevia
lisäsäännöksiä. Voidaksemme vastata tähän potilaiden turvallisuuden kannalta vakavaan
riskin meidän on myös vahvistettava EU:n toimia oikeudellisella, poliisitoimen ja
tulliyhteistyön alalla. Komission olisi edettävä vielä pidemmälle tällä alalla, mitä painotamme
väärennettyjen lääkkeiden asianmukaiseksi torjumiseksi.

Kehotan komissiota valvomaan tiiviisti direktiivin aiheuttamia seurauksia sopimuksen,
josta äänestämme huomenna, sisältämiin erityismääräyksiin ja aivan erityisesti uusiin
täytäntöön pantaviin turvallisuusmääräyksiin nähden. Ympäristövaliokunta totesi
alkuperäisessä mietinnössään, että toteutettavien toimien olisi noudatettava kolmea
ohjaavaa periaatetta, joita ovat oikeasuhteisuus, kustannustehokkuus ja riippumattomuus.

Miroslav Ouzký (ECR).   – (CS) Arvoisa puhemies, haluan myös kiittää esittelijää ja
varjoesittelijöitä erinomaisesta työstä. Tiedämme kaikki, että lääketeollisuus on hyvin
merkittävä teollisuudenala. Sen väitetään olevan maailman kolmanneksi suurin
teollisuudenala huumausaineiden ja aseiden jälkeen. Alalla liikkuu näin ollen paljon rahaa,
jota tietyt tahot ovat aina valmiit tavoittelemaan laittomin keinoin. On mahdotonta estää
väärennettyjen lääkkeiden tuottamista. Tehtävänämme on minimoida riskiä siitä, että ne
päätyvät Euroopan markkinoille ja kansalaisten ulottuville. Tiedämme, että kun joku myy
väärennetyn kellon, hän syyllistyy teollis- ja tekijänoikeuksien rikkomiseen, mutta
väärennettyjä lääkkeitä myytäessä kyse on välittömästä terveysriskistä.

Tämä tosiasia on johdattanut ja johdattaa meitä kannattamaan mietintöä. Tiedämme,
ettemme pysty ratkaisemaan kaikkia ongelmia. Tiedämme myös, että ongelmia liittyy
esimerkiksi siihen, että pakkaukset tuotetaan usein erillään lääkkeistä ja että aitoihin
pakkauksiin pakattuja väärennettyjä lääkkeitä liikkuu ympäri maailman. Tämä on kuitenkin
askel oikeaan suuntaan ja pyrkimys saavuttaa maksimaalinen suojelu.
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Oreste Rossi (EFD).   – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, vaikka komission
ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevaan direktiiviin esittämien tarkistuksien tavoitteena
on torjua osaltaan väärennettyjen lääkkeiden pääsyä markkinoille, olisimme odottaneet
konkreettisempia tuloksia, erityisesti siten, että olisi otettu käyttöön sellaisissa
tuotantolaitoksissa, jotka sijaitsevat kolmansissa valtioissa ja joissa valmistetaan vaikuttavia
aineita, toteutettavat pakolliset tarkastukset.

Vaihtoehto hylättiin sillä perusteella, että tällaiset tarkastustoimet olisivat liian kalliita.
Tosiasia on, että eurooppalaisten yrityksien on täytettävä erittäin korkeat laatunormit
toisin kuin muualla maailmassa toimivien valmistusalan yrityksien.

Äänestämme kuitenkin mietinnön puolesta, koska siinä otetaan käyttöön toimia, joilla
varmistetaan, että maahantuodut lääkkeet ovat turvallisempia, jäljitettävyys mukaan lukien,
uudelleen pakkaamista koskeva kielto, EU:n turvallisuusnormien noudattaminen,
Internet-myynnin osittain sääntely ja mahdollisuus ulottaa vastaavat toimet koskemaan
myös käsikauppalääkkeitä.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE).   – (PL) Arvoisa puhemies, Maailman
terveysjärjestön mukaan väärennettyjen lääkkeiden osuus maailman lääkemarkkinoista
on noin 10 prosenttia. Ongelman tarkkaa laajuutta on vaikea arvioida Euroopan unionin
yksittäisissä jäsenvaltioissa, mutta mainittakoon esimerkkinä, että yksinomaan Puolassa
takavarikoitiin vuonna 2009 yli 100 000 väärennettyä lääkettä.

Lääkkeiden väärentämiseen liittyvien ongelmien ohella potilaille aiheutuu ongelmia
pakkauksen sisältöä koskevan luotettavan tiedon puutteesta sekä uudelleen pakkaamisesta,
jolloin sisältö saattaa muuttua. On myös hyvin tärkeää, että potilaat saavat luotettavaa
tietoa Internetistä. Valitettavasti Internetissä on oikean tiedon lisäksi myös paljon virheellistä
tietoa. Tätä taustaa vasten on tärkeää ottaa käyttöön järjestelmä, jonka avulla valvotaan ja
tarkastetaan lääkkeitä ja jolla potilaille annetaan luotettavaa tietoa. Olemme kuitenkin
tietoisia siitä, että paraskaan sääntely ei tuota odotettua tulosta, jos siinä ei rangaista
asianmukaisesti väärennettyjä lääkkeitä liikkeelle laskevia tahoja. Tästä syystä tänään
käytävä keskustelu on erittäin tärkeä samoin kuin sellaisten säännöksien käyttöön
ottaminen, joilla estetään väärennettyjen lääkkeiden jakelu ja otetaan käyttöön
valvontajärjestelmä, mutta myös ja ennen kaikkea rangaistaan väärennöksien valmistajia.
Tällaisia toimia toteuttamalla vähennetään väärennettyjen lääkkeiden määrää ja edistetään
lääkkeiden käytön turvallisuutta.

Onnittelen lopuksi esittelijä Matiasia hyvästä mietinnöstä. Olen tietoinen siitä, ettei sen
avulla voida ratkaista jokaista ongelmaa, mutta se on tärkeä toimi, jolla lisätään potilaiden
turvallisuutta.

Puhemies. -    (EN) Hyvät kollegat, totean vain, että olette kaikki onnistuneet pitäytymään
puheaikanne rajoissa, mutta teetätte tulkeilla kovasti töitä puhumalla hyvin nopeasti.
Kehotan pyrkimään kultaiseen keskitiehen.

Gilles Pargneaux (S&D).   – (FR) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, saanen
tämän asiakirjan valossa ilmaista tyytyväisyyteni ja korostaa tiettyä vaatimusta ja kohtaa,
joita on seurattava valppaasti.

Olen tyytyväinen siihen, että olemme onnistuneet laajentamaan direktiivin oikeudellista
perustaa, joka kattoi alun perin yhtenäismarkkinat ja on nyt laajentunut kattamaan myös
kansanterveyden.
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Esitämme yhden vaatimuksen: olemme pyrkineet varmistamaan, että Internet-myynti on
direktiivissä keskeisessä asemassa, jotta voidaan ottaa käyttöön havaintojamme vastaavia
tarkastus- ja valvontatoimia.

On myös toinen kohta, joka edellyttää valpasta lähestymistapaa. Tiedämme, että
väärennettyjen lääkkeiden osuus markkinoista on 1-3 prosenttia kehittyneissä valtioissa,
10–30 prosenttia Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa ja jopa 70 prosenttia joissakin
Afrikan valtioissa. Joidenkin tutkimuksien mukaan väärennettyjen lääkkeiden kauppa
saattaa olla 25 kertaa kannattavampaa kuin huumausainekauppa.

Tiivistettynä todettakoon, että olemme onnistuneet vakiinnuttamaan yhden vaatimuksen
ja kohdan, joita on seurattava valppaasti, mikäli haluamme laajentaa kansainvälistä
yhteistyötä; sen ansiosta Euroopan unioni voi vuorostaan nousta johtoasemaan torjuttaessa
väärennettyjen lääkkeiden vitsausta.

Kiitän jäsen Matiasia hänen tekemästään työstä samoin kuin ryhmämme esittelijää, jäsen
Roth-Behrendtia, jonka panos on aina arvokas tällä alalla.

Horst Schnellhardt (PPE).   – (IT) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen Dalli, hyvät
parlamentin jäsenet, haluan onnitella esittelijää ja varjoesittelijöitä heidän tekemästään
erinomaisesta työstä. Kävimme alkuaan hyvin kiivasta keskustelua tästä aiheesta.
Joulukuussa 2008 toteutetulla Medi-Fake-aloitteella on kuitenkin saattanut olla vaikutusta
tällä alalla. Kahden kuukauden aikana Euroopan unionin ulkorajoilla takavarikoitiin
34 miljoonaa väärennettyä tablettia. Tämä varoitus sai meidät nopeuttamaan
toimintaamme. Olemme nyt saavuttaneet tuloksia, joihin voimme olla todella tyytyväisiä.
Olemme taanneet lääkkeiden jäljitettävyyden. Jokainen apteekkari voi tunnistaa skannerin
avulla, onko tuote väärennetty vai aito.

Haluan kuitenkin esittää pyynnön. On totta, että Internet-sivustot ovat nyt valvottuja ja
että niillä on otettu käyttöön tunnus – joskin sekin on väärennettävissä – mutta kun on
kyse Internet-myynnistä, meidän on tiedotettava unionin kansalaisille Internet-ostoihin
liittyvistä riskeistä. Olen hyvin tyytyväinen siihen, että rinnakkaiskauppa on säilytetty. Sillä
on huonompi maine kuin se itse asiassa ansaitsee ja sen asema on taattu.

Haluan esittää vielä viimeisen huomautuksen. Olisi kenties pohdittava, olisiko kansalaisten
turvallisuuden ja tietoisuuden edistämiseksi hyvä ajatus ratkaista ongelma, joka liittyy eri
valtioissa käytettäviin ja laajalti toisistaan eroaviin pakkauskokoihin, standardiratkaisun
käyttöön ottamiseksi.

Zuzana Roithová (PPE).   – (CS) Arvoisa puhemies, olemme kahden vuoden ajan
keskustelleet väärennettyjen lääkkeiden, myös elintärkeiden lääkkeiden, hälyttävästä
yleistymisestä markkinoillamme. Keskustelun seurauksena on laadittu hyvä direktiivi, jossa
tiukennetaan niin jakelijoihin kuin vähittäismyyjiin kohdistuvia valvontatoimia, otetaan
käyttöön pakollisia suojatoimia ja toteutetaan tarkastustoimia rikkomuksien torjumiseksi.
Tuottajat arvioivat myös riskejä, jotka liittyvät tukien käsittelyyn, mitä on tapahtunut jo
vuosien ajan esimerkiksi Tšekin tasavallassa. Tästä syystä on todella hyvä asia, että tätä
sovelletaan kaikkialla EU:ssa.

Järjestelmän ei pidä myöskään rajoittua koskemaan ainoastaan lääkemääräyksiä edellyttäviä
lääkkeitä. Mikäli emme halua hävitä kamppailuamme väärennöksiä vastaan, jäsenvaltioiden
on lisättävä yhdentymistä terveydenhoidon alalla, toimittava yhteistyössä väärennöksiä
tarjoavien Internet-sivustojen kieltämiseksi ja toteutettava tarkastustoimia kolmansien
valtioiden tuottajiin nähden, kuten elintarvikkeiden maahantuonnin alalla. Yksistään
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Kiinassa on nimittäin 500 väärennettyjä lääkkeitä tuottavaa tehdasta. Meidän on
yksinkertaisesti nopeutettava toimiamme lisätäksemme unionin markkinoiden
turvallisuutta.

Åsa Westlund (S&D).   – (SV) Arvoisa puhemies, haluan kiittää komission jäsentä Dallia,
esittelijä Matiasia ja varjoesittelijöitä erinomaisesta työstä, jota he ovat tehneet tärkeän
asian parissa, koska väärennetyt lääkkeet ovat selkeästi potilaiden terveyteen kohdistuva
vakava uhka. Erityisen huolestuttavaa on, että elintärkeiden lääkkeiden väärentäminen
lisääntyy. Näillä tarkoitetaan syöpä- ja sydänlääkkeitä sekä tartuntatautien lääkkeitä eli
sellaisissa tilanteissa, joissa tarvitaan todella tehokkaita lääkkeitä, annettavia lääkkeitä.

Otamme nyt merkittävän edistysaskeleen lääkealalla EU:n sisällä, mutta ongelma ulottuu
selvästi yli EU:n rajojen. Maailman terveysjärjestön asiantuntijaryhmän mukaan monissa
Afrikan valtioissa sekä osissa Aasiaa ja Latinalaista Amerikkaa on alueita, joilla yli
30 prosenttia myynnissä olevista lääkkeistä saattaa olla väärennettyjä. Tästä syystä on
erittäin tärkeää vahvistaa kolmansien maiden kanssa tehtävää yhteistyötä. Toivottavasti
muutokset, joita nyt pannaan täytäntöön EU:ssa, vaikuttavat myös unionin ulkopuolisiin
valtioihin.

Struan Stevenson (ECR).   – (EN) Arvoisa puhemies, kuten olemme kuulleet, väärennetyt
lääkkeet ovat kasvava ongelma.

Tulliviranomaiset estivät 32 miljoonan väärennetyn lääkkeen pääsyn EU:hun vuonna 2008.
Maailman terveysjärjestö arvioi, että 50 prosenttia Internetin välityksellä myydyistä
lääkkeistä on väärennettyjä ja on myös havaittu tapauksia, joissa väärennetyt lääkkeet ovat
soluttautuneet lailliseen toimitusketjuun. Mainittakoon esimerkiksi, että lääke- ja
terveydenhoitotuotteiden sääntelyviranomainen (Medicines and Healthcare Products Regulatory
Agency) raportoi tapauksista, joissa vähittäismyyjiltä ja jopa apteekkien hyllyiltä oli löytynyt
väärennettyjä elintärkeitä lääkkeitä Yhdistyneessä kuningaskunnassa vuosina 2005–2007.
Tällaisia lääkkeitä olivat AstraZenecan valmistama eturauhassyöpälääke Casodex ja
hyytymien muodostumisen estävä lääke Plavix, joka suojaa sydänkohtauksilta ja
halvauksilta.

Tästä syystä on kiireellisesti tiukennettava väärennettyjen lääkkeiden tuontia, vientiä ja
kauppaa koskevia sääntöjä. Kannatan painokkaasti asetusta.

João Ferreira (GUE/NGL).   – (PT) Arvoisa puhemies, väärennettyihin lääkkeisiin liittyvä
ongelma on selvästi vakava uhka kansanterveydelle, olipa kyse lääkemääräystä edellyttävistä
lääkkeistä tai käsikauppalääkkeistä. Sanotun vaikuttamatta joidenkin mietinnössä
ehdotettujen tärkeiden toimien hyväksymiseen haluan kiinnittää huomion ongelman
kannalta keskeiseen tekijään. Kuten muunkin laittoman toiminnan kohdalla, lääkkeitä
väärennetään, koska taloudelliset tekijät kannustavat toimintaa. Näin ollen on tarkasteltava
perussyitä, joiden vuoksi lääkeala on merkittävä teollisuudenala – yksi maailman
suurimmista liiketoiminnan aloista.

Meidän on vahvistettava alalla noudatettavaa julkista politiikkaa sekä tutkimusalaan ja
uusien lääkkeiden kehittämiseen liittyviä julkisia valmiuksia, torjuttava lääketeollisuuden
monopoliasemaa ja sen tuhoisia seurauksia lääkkeiden saatavuuteen nähden sekä
vahvistettava julkisia valmiuksia lääkkeiden tuotannon, valvonnan ja seurannan alalla.

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Arvoisa puhemies, kannatan kyseistä ehdotusta, jossa
tarkistetaan vuonna 2001 väärennettyjen lääkkeiden pääsyn estämisestä lääkkeiden lailliseen
toimitusketjuun annettua direktiiviä ja jossa siihen tehdään lisäyksiä.
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Jyrkästi heikentyvä tilanne markkinoilla, joilla laillisesti liikkeellä olevien väärennettyjen
lääkkeiden määrä on viime aikoina noussut huomattavasti, edellyttää valvontasääntöjen
ja rangaistuksien perusteellista tiukentamista. Tilanteen vakavuutta lisää se, että väärentäjät,
jotka pyrkivät kaikin tavoin maksimoimaan hyötynsä, ovat siirtyneet valmistamaan
väärennettyjen ravintolisien sijaan väärennettyjä elintärkeitä lääkkeitä eli syöpä- ja
sydänlääkkeitä sekä tartuntatautien lääkkeitä. Tällaisista väärennöksistä voi aiheutua
kohtalokkaita seurauksia potilaille, jotka saattavat olla täysin tietämättömiä siitä, että he
ovat joutuneet petoksen uhreiksi ja että heidän nauttimansa tabletit ovat pelkkiä
valelääkkeitä eivätkä suinkaan paranna heitä.

Hyvät parlamentin jäsenet, tehtävänämme on näin ollen torjua tätä epärehellistä toimintaa,
joka vaikuttaa kansalaisten elämään ja terveyteen.

John Dalli,    komission jäsen.  –  (EN) Arvoisa puhemies, olen hyvin tyytyväinen voidessani
osallistua tähän myönteiseen liikkeeseen ja hyvin mielenkiintoiseen keskusteluun. Tämä
muodostaa nimittäin laatimamme Pharma-paketin toisen pilarin ja kolmas pilari, joka
koskee potilaille tiedottamista, on jo saanut hyvää mainetta täällä parlamentissa. Toivon,
että edistämme asiaa varsin painokkaasti tulevien kuukausien aikana.

Kuten olette todenneet, ja olen tästä samaa mieltä, painopistealana on kuluttajien suojelu.
Tällaista jakoa olisi noudatettava tänään toteuttamamme toimen kaltaisessa toiminnassa.

Työtä on tehty paljon. Työtä on edelleen tehtävä paljon niiden yksityiskohtien
kehittämiseksi, joilla varmistetaan direktiivin toimintakyky. Tämän jälkeen meidän ei
kuitenkaan pidä jäädä lepäilemään laakereillemme tyytyväisinä siihen, että olemme laatineet
mukavan säännöksen, joka sisältää runsaasti hyvin avantgardistisia teknisiä yksityiskohtia.
Meidän on tiedotettava kansalaisille siitä, mitä se tarkoittaa, ja miten he voivat käyttää
direktiivissä heille annettuja välineitä, jotta he eivät mene ansaan ja osta väärennettyjä
lääkkeitä.

Teemme kaiken voitavamme asianmukaisen jäljitettävyyden varmistamiseksi. Kolmansissa
valtioissa toteutettavat tarkastukset ovat tärkeitä. Meidän on kuitenkin oltava tietoisia siitä,
että esimerkiksi 80 prosenttia aineista, joita käytetään Euroopan lääketeollisuuden
valmistamissa tuotteissa, on peräisin kolmansista valtioista. Meidän on näin ollen toimittava
käytännönläheisesti.

On myös valittava tarkasti, millaisia tarkastuksia toteutetaan. Joissakin kolmansissa valtioissa
toteutetaan hyvin korkeatasoisia tarkastustoimia ja noudatetaan korkeita normeja. Meidän
on luonnollisesti tehtävä yhteistyötä näiden valtioiden kanssa varmistaaksemme, että
normeja noudatetaan. Muissa valtioissa, joissa toiminta ei ole yhtä pitkälle kehitettyä,
meidän on mentävä paikan päälle nähdäksemme omin silmin ja kosketellaksemme omin
käsin. Tällaista politiikkaa meidän on edistettävä. Odotan kiinnostuneena parlamentin
kanssa seuraavissa vaiheissa asian edistämiseksi toteutettavaa yhteistyötä.

Marisa Matias,    esittelijä. – (PT) Arvoisa puhemies, haluan tietysti kiittää kollegojani
kaikista heidän esittämistään kannanotoista. Aikomuksenani ei ole mainita heitä yksitellen.
Mikäli sanan "sitoumus" merkitys oli vielä epäselvä, täällä on ymmärtääkseni käynyt hyvin
selväksi, mitä se tarkoittaa. Emme ole kaikki esittäneet täydellisiä ehdotuksia, mutta
tärkeämpää kuin tietää, onko jokin ehdotus täydellinen, on tietää, että käytössämme on
väline, jonka ansiosta meidän ei tarvitse enää lykätä potilaiden suojelua. Meidän ei pidä
myöskään viivyttää sen mukauttamista saati sen täytäntöönpanoa, ja onnistumme tässä
ainoastaan tekemällä yhteistyötä.
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Totean henkilökohtaisena kannanottona – ja komission jäsen mainitsi tarkastuksia koskevan
kysymyksen – että esitin alkuperäisessä ehdotuksessani muutosta, joka koskee kolmansissa
valtioissa toteutettavia pakollisia tarkastuksia. Tähän olemme sitoutuneet; tästä huolimatta
voitamme joillakin aloilla ja häviämme toisilla. Komissio selvitti meille, että tätä olisi
mahdoton saavuttaa.

Haluaisin vielä ottaa kantaa tähän sitoumukseen. Pidämme mielestäni kaikki itseämme
sitoutuneina asiaan, mutta katson myös ja olen tietoinen siitä, että meidän on kaikkien
vaadittava sitoumuksen kunnioittamista, koska muuten se jää tehottomaksi. Sitoumukseen
sisältyy takuita, joilla varmistetaan, että voimme valvoa ja arvioida menettelyä sekä saada
järjestelmällisesti tietoa, jonka avulla voimme tarkastaa, pannaanko menettelyä täytäntöön
asianmukaisesti ja onko muutoksia tarpeen toteuttaa.

Päätän puheenvuoroni kiittämällä Euroopan komissiota sen myötävaikutuksesta ja erityisesti
puheenjohtajavaltioita Espanjaa ja Belgiaa, joiden kanssa olemme tehneet yhteistyötä
kuluneiden kuuden kuukauden aikana. Täydellisiä ehdotuksia ei ole olemassakaan, saati
täydellisiä toimenpiteitä. Puutteita tulee aina olemaan, mutta katson, että olemme tehneet
vahvan ja määrätietoisen sitoumuksen, johon tukeutuen pystymme puolustamaan
potilaiden terveyttä ja taistelemaan sen puolesta. Koska omakin puheenvuoroni on täynnä
puutteita, unohdin kiittää kollegojani Bastosia ja Sartoria muiden valiokuntien lausuntojen
johdosta. Kiitän teitä myös tuestanne.

Puhemies.   – (EN) Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan huomenna keskipäivällä (keskiviikkona 16. helmikuuta 2011).

Kirjalliset lausumat (työjärjestyksen 149 artikla)

Jolanta Emilia Hibner (PPE),    kirjallinen. – (PL) Arvoisa puhemies, väärennetyt lääkkeet
ja laiton lääkekauppa ovat maailmanlaajuisia ongelmia niin kehittyneissä valtioissa kuin
kehitysmaissa. Ongelma on leviämässä entistä laajemmalle, mikä uhkaa potilaiden
turvallisuutta ja henkeä. Tähän on syynä muun muassa se, että väärennetyt lääkkeet, joita
pidetään kaupan paikoissa, joilla ei ole lupaa myydä niitä, eivät täytä lääkkeille asetettuja
laatuvaatimuksia ja sisältävät kiellettyjä aineita, joiden käytöstä saattaa aiheutua
tuntemattomia seurauksia. Olen samaa mieltä siitä, että ongelman ratkaiseminen edellyttää
tehokasta ja vahvistettua kansainvälistä koordinointia ja yhteistyötä, jotta taataan tehokas
strategia väärennettyjen lääkkeiden torjumiseksi. Kannatan täysin ehdotusta, jonka mukaan
olisi toteutettava toimia, jotta minimoidaan väärennettyjen lääkkeiden kauppaan liittyvää
ongelmaa; sama koskee lääkkeitä, joita pidetään kaupan paikoissa, joilla ei ole lupaa myydä
niitä, ja muita lääkkeiden kriteerit täyttäviä väärennettyjä tuotteita. On syytä kiinnittää
huomiota tarpeeseen säännellä lääkkeiden posti- ja Internet-myyntiä.

Maailman terveysjärjestön tietojen mukaan lähes 50 prosenttia Internetin välityksellä
myydyistä tuotteista on väärennettyjä lääkkeitä. Mielestäni on olennaisen tärkeää suunnitella
ja panna täytäntöön toimia, joiden tavoitteena on asettaa saataville väärennettyjä lääkkeitä
ja laittomista lähteistä peräisin olevia lääkkeitä koskevaa tietoa sekä toteuttaa julkisia
tiedotuskampanjoja siitä, millaisia uhkia liittyy lääkkeiden ostamiseen paikoista, joilla ei
ole lupaa myydä niitä. Katson myös, että olisi järkevää ottaa käyttöön takuita, joiden
ansiosta voidaan tunnistaa lääkkeitä ja varmentaa niiden aitous ja jäljitettävyys.

Bogusław Sonik (PPE),    kirjallinen. – (PL) Arvoisa puhemies, väärennetyt lääkkeet ovat
maailmanlaajuinen ongelma ja niitä olisi tarkasteltava maailmanlaajuisessa yhteydessä.
Ongelman syitä ovat muun muassa lääkkeiden korkeat hinnat ja potilaiden tiedonpuute,
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mutta ne ovat laajalti myös lainsäädäntöön liittyviä syitä. Rikollisryhmät hyödyntävät
tilannetta ympäri maailman. Annan tästä syystä tunnustusta EU:n toimielimien toteuttamille
yhteisille toimille ja lähes yksimieliselle kannalle, jonka kaikki poliittiset ryhmät ovat
hyväksyneet asiaa koskevan kompromissisäädöksen laatimiseksi. Lainaan Interpolin entisen
pääsihteerin Ronald Noblen esittämää lausuntoa, jossa hän vertaa terrorismin ja
väärennettyjen lääkkeiden aiheuttamien uhrien määrää: 45 vuoden aikana terroristit ovat
tappaneet 65 000 ihmistä, kun taas väärennetyt lääkkeet ovat vaatineet yksinomaan
Kiinassa 200 000 uhria.

Olen sitä mieltä, että seuranta, valvontatoimet, normien tiukentaminen ja vastavuoroisen
tunnustamisen järjestelmän käyttöön ottaminen, joita kaikkia korostan, ovat hyviä
lähtökohtia. Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan
varapuheenjohtajana painotan myös potilaille suunnattujen tiedotuskampanjojen
merkitystä ja alaan liittyvien velvoitteiden asettamista lääkealan yrityksille. Potilaiden olisi
saatava korkealaatuista ja objektiivista tietoa siitä, miten lääkkeitä määrätään, ja niiden
ominaisuuksista.

Marc Tarabella (S&D),    kirjallinen. – (FR) Arvoisa puhemies, väärennettyjen lääkkeiden
osuus Internetin välityksellä myydyistä lääkkeistä on 50 prosenttia ja 1-3 prosenttia
apteekeissa myydyistä lääkkeistä. Väärennetyt tuotteet ovat kehittyneet: niihin kuuluu nyt
sekä elintärkeitä lääkkeitä että niin sanottuja elämäntapalääkkeitä. Velvollisuutenamme
on suojella niiden kansalaisten terveyttä, jotka tilaavat lääkkeitä Internetistä säästääkseen
aikaa tai rahaa ja jotka eivät ole tietoisia asiaan liittyvistä riskeistä. Mikä vielä vakavampaa,
nämä väärennetyt lääkkeet soluttautuvat viralliseen toimitusketjuun ja apteekkien
varastoihin, joissa ne saattavat aiheuttaa kenen tahansa kuoleman. 200 000 ihmistä
menehtyy vuosittain syötyään väärennettyjä lääkkeitä. Suuntaus on enemmän kuin
huolestuttava ja meidän on torjuttava vitsausta kaikin käytettävissä olevin keinoin. Tästä
syystä pidän myönteisenä direktiivin tulevaa hyväksymistä; direktiivin myötä otetaan
käyttöön ainutlaatuinen jäljitys- ja seurantakoodi, jolla osoitetaan lääkkeiden aitous, sekä
norminmukainen tunnus lääkkeitä myyvien luotettavien Internet-sivustojen
tunnistamiseksi. Korostan kuitenkin, että tämän turvallisuuden takaamista, mihin potilailla
on oikeus, ei pidä käyttää verukkeena hintojen korottamiselle.

Siiri Oviir (ALDE)  , kirjallinen. – (ET) Arvoisa puhemies, lääketeollisuus on yksi kolmesta
kannattavimmasta teollisuudenalasta. Tämä on varmasti tärkeimpiä syitä, joiden vuoksi
väärennetyt lääkkeet leviävät markkinoilla. Tulli takavarikoi viime vuonna 384 prosenttia
enemmän lääkkeitä kuin viisi vuotta sitten. Ilmiön torjumiseksi on hyvin tärkeää hyväksyä
yhtenäisiä turvatoimia Euroopan unionissa, myös uudelleen pakkaamiseen liittyen.
Potilaiden on voitava täysin luottaa siihen, että heidän syömänsä lääkkeet ovat juuri sellaisia
kuin niiden oletetaankin olevan ja että lääkemääräyksen vaikuttava aine vastaa lääkkeen
vaikuttavaa ainetta. Kansanterveyden kannalta on erittäin tärkeää, että lääkkeet ovat
tehokkaita, korkealaatuisia ja turvallisia. On kiellettävä sellaisten kolmansien osapuolien
eli lääkealan yrityksien, jotka ovat hankkineet myyntiluvan toimivaltaisilta toimielimiltä,
toteuttamat harhaanjohtavat tiedotuskampanjat. Kiellon olisi koskettava myös lääkealalla
työskenteleville jaettavaa tiedotus- ja mainosmateriaalia.

Elisabetta Gardini (PPE),    kirjallinen. – (IT) Arvoisa puhemies, on olennaisen tärkeää
suojella lääkkeiden toimitusketjua väärennetyiltä lääkkeiltä suuren yleisön ja asianmukaisesti
ja vastuuntuntoisesti toimivien yrityksien vuoksi. Parlamentin tarkasteltavana olevaa
direktiiviä on näin ollen syytä tukea täysimääräisesti, koska siinä otetaan käyttöön
menettelyjä ja velvoitteita, joiden toivon johtavan konkreettisiin ja tehokkaisiin tuloksiin.
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Korostan erityisesti toimitusketjuun osallistuville toimijoille – jakelijoista tukkumyyjiin –
asetettuja velvoitteita ja ennen kaikkea lääkemääräystä edellyttäviä lääkkeitä koskevia
turvallisuusmääräyksiä, joiden tavoitteena on saada kuluttajat vakuuttuneiksi valmistus-
ja toimitusketjun loukkaamattomuudesta. Tarkastuksia, lääkkeiden sisältämien aineiden
jäljitettävyyttä ja Internet-myyntiä koskevat tiukemmat säännöt ovat myös toimia, joilla
voidaan uskoakseni hillitä väärennettyjen lääkkeiden kauppaa. On kuitenkin syytä panna
merkille, että kompromissitekstin mukaan kolmansissa valtioissa sijaitsevissa
tuotantolaitoksissa toteutetaan säännöllisiä tarkastuksia, mutta niiden toteuttajina ovat
kyseisen kolmannen valtion viranomaiset. Olisin pitänyt parempana, että niiden valtioiden
viranomaiset, joihin lääkkeet toimitetaan, toteuttavat tarkastukset, koska suurin
väärentämiseen liittyvä uhka on juuri peräisin kolmansista valtioista.

Cristian Silviu Buşoi (ALDE),    kirjallinen. – (RO) Arvoisa puhemies, saavutettu
kompromissi on tasapainoinen ja merkittävä edistysaskel potilaiden turvallisuuden ja
terveyden kannalta. Pidän myönteisenä, että lääkepakkauksiin lisätään turvamerkintöjä.
Niiden tehokkuuden varmistamiseksi on keskeisen tärkeää, että kaikki toimitusketjuun
osallistuvat tahot noudattavat tiukempia sääntöjä. Välittäjien osallistuminen on epäilemättä
myönteinen askel.

Kompromississa pyritään myös tasapainottamaan potilaiden terveyden suojelua ja
kustannuksia, joita lääketeollisuuden yrityksille aiheutuu uusien säännöksien johdosta.
On ensiarvoisen tärkeää ottaa käyttöön lähestymistapa, joka perustuu asianomaisten
lääkkeiden väärentämisriskiin. Tästä syystä pidän myönteisenä lääkemääräystä edellyttävien
lääkkeiden merkintöjen rajoittamista. Olisi epäasiallista, että ne lääketeollisuuden yritykset,
joiden tuotteita ei ole väärennetty, joutuisivat vastaamaan turvamerkinnöistä aiheutuvista
korkeista kustannuksista.

Totean lopuksi, että Internet-apteekkien mukaan ottaminen on merkittävä edistysaskel
sellaisten potilaiden turvallisuuden kannalta, jotka ostavat lääkkeitä Internetin välityksellä.
Emme voi sallia sitä, että väärentäjät hyötyvät oikeudellisesta tyhjiöstä ja vaarantavat siten
potilaiden terveyden. Ottamalla käyttöön takuita, joilla osoitetaan, että kyseisellä sivustolla
myydään aitoja lääkkeitä, autetaan merkittävästi Internetin välityksellä lääkkeitä ostavia
potilaita.

Liite - komission kanta

Tarkistukset:

Välittömästi hyväksyttävät tarkistukset: tarkistus 120 (teksti kokonaisuudessaan, ryhmä 1,
kompromissitarkistus). Komissio puoltaa kompromissiesityksen hyväksymistä
lainsäädäntöelimissä.

17. Kyselytunti (kysymykset komissiolle)

Puhemies.    (EN) Esityslistalla on seuraavana kyselytunti (B7-0009/2011).

Käsittelemme komissiolle osoitettuja kysymyksiä.

Gilles Pargneaux'n laatima kysymys numero 18 (H-000028/11)

Aihe: Médiator-lääkkeen markkinoinnin kieltäminen

Voiko komissio ilmoittaa, miksi benfluoreksia sisältävien lääkkeiden markkinoinnin
kieltämispäätöstä ei tehty jo vuonna 1998? Eikö Espanjan ja Italian viranomaisten
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markkinointikieltojen olisi pitänyt havahduttaa komissio uudestaan? Miksi siis komissio
odotti näin kauan eli kesäkuuhun 2010 tehdäkseen lopullisen päätöksen tämän molekyylin
markkinoinnin kieltämisestä?

Aikooko komissio pyytää Euroopan lääkevirastoa toteuttamaan taannehtivia tutkimuksia
tämän lääkkeen käytöstä viimeksi kuluneen 20 vuoden ajalta?

John Dalli,    komission jäsen.  –  (EN) Käsittelen kysymyksen neljää osakysymystä kutakin
erikseen.

Ensimmäinen kuului seuraavasti: voiko komissio ilmoittaa, miksi benfluoreksia sisältävien
lääkkeiden markkinoinnin kieltämispäätöstä ei tehty jo vuonna 1998? Vastaus kuuluu
seuraavasti: benfluoreksista keskusteltiin vuonna 1998 Euroopan lääkeviraston alaisessa
lääkevalmistekomiteassa, jota kutsutaan nykyään ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä
käsitteleväksi komiteaksi, ja myöhemmin lääkevalvontatyöryhmässä.

Komitea katsoi, ettei benfluoreksia pidä sen erilaisesta toimintatavasta johtuen sisällyttää
Euroopassa meneillään olevaan arviointimenettelyyn, joka koskee tiettyjä ruokahalua
hillitseviä aineita. Komitean lääkevalvontatyöryhmä tutkisi kuitenkin sovitun mukaisesti,
liittyisikö kyseiseen yhdisteeseen turvallisuusongelma. Lääkevalvontatyöryhmä päätteli
maaliskuussa 1999, ettei benfluoreksia sisältäviin lääkkeisiin liity merkittäviä
riski-hyötyongelmia. Lääkevalvontaryhmässä käydyt lisäkeskustelut eivät muuttaneet tätä
päätelmää.

Toinen kysymys kuului seuraavasti: Eikö Espanjan ja Italian viranomaisten
markkinointikieltojen olisi pitänyt havahduttaa komissio uudestaan? Vastaus kuuluu
seuraavasti: Italia ja Espanja eivät ole peruuttaneet benfluoreksin myyntilupia. Ranska
peruutti vuonna 2009 Médiator-lääkkeen myyntiluvan, mikä oli itse asiassa ensimmäinen
kerta, kun jokin jäsenvaltio ryhtyi tosiasiallisiin toimiin tämän lääkkeen kansallisen
myyntiluvan peruuttamiseksi.

Espanjassa myyntiluvan peruutti vuonna 2003 myyntiluvan haltija Servier.

Tuotteen myynti oli edelleen sallittua Ranskassa, Portugalissa, Luxemburgissa ja Kreikassa.
Benfluoreksista keskusteltiin lääkevalvontatyöryhmässä, joka toimii jäsenvaltioiden
foorumina lääkevalvontaa koskevien tietojen vaihdossa.

Haluaisin selventää, että lääkevalvontaa koskevien tietojen seuranta ja lääkkeiden kansallisia
myyntilupia koskeva myöhempi päätöksenteko ovat etupäässä jäsenvaltioiden vastuulla.
Komission toiminta näissä asioissa on poikkeuksellista ja rajoittuu lainsäädännössä
säädettyihin konkreettisiin tilanteisiin.

Komissio voi käynnistää Euroopan laajuisen Euroopan lääkeviraston arvioinnin kahdessa
tapauksessa: ensinnäkin silloin, kun jäsenvaltiot tekevät toisistaan poikkeavia kansallisia
myyntilupapäätöksiä, ja toiseksi ennen päätöksen tekemistä myyntilupien myöntämisestä,
muuttamisesta, keskeyttämisestä tai peruuttamisesta, mikä osoittautuu tarpeelliseksi
etenkin otettaessa huomioon lääkevalvontaa koskevat tiedot tapauksissa, joissa komissio
katsoo, että yhteisön intressit ovat kyseessä.

Tässä tapauksessa EU:ssa ei käynnistetty toimia lääkevalvontatyöryhmän päätelmien sekä
sen perusteella, ettei jäsenvaltioissa tehty tuolloin työryhmän keskusteluihin perustuvia
toisistaan poikkeavia kansallisia päätöksiä.
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Kolmas kysymys kuului seuraavasti: miksi siis komissio odotti näin kauan eli kesäkuuhun
2010 tehdäkseen lopullisen päätöksen tämän molekyylin markkinoinnin kieltämisestä?
Vastaus kuuluu seuraavasti: Jäsenvaltioista Ranska peruutti Médiator-lääkkeen myyntiluvan
vasta vuonna 2009. Vuonna 2004 voimaan tulleiden uusien säännösten nojalla tämä
käynnisti automaattisesti tuotteen hyöty-riskitasapainoa koskevan tarkastuksen, joka johti
komission päätökseen vaatia kaikkia jäsenvaltioita peruuttamaan benfluoreksia sisältävien
lääkkeiden kansalliset myyntiluvat.

Tältä osin on tärkeää korostaa, että lääkevalvonnasta 15. joulukuuta 2010 annetussa
uudessa lainsäädännössä on lisäsäännöksiä, joilla varmistetaan, että Euroopan lääkevirasto
lisää kansallisen luvan saaneisiin tuotteisiin selkeät turvallisuusmerkinnät, sekä luodaan
näiden tuotteiden turvallisuusmerkintöjen arviointia koskevia uusia EU:n menettelyjä
jäsenvaltioiden toiminnan yhdenmukaistamiseksi.

Neljäs ja viimeinen kysymys kuului seuraavasti: aikooko komissio pyytää Euroopan
lääkevirastoa toteuttamaan taannehtivia tutkimuksia tämän lääkkeen käytöstä viimeksi
kuluneen 20 vuoden ajalta? Vastaus kuuluu seuraavasti: komissio ei ole toistaiseksi pyytänyt
Euroopan lääkevirastoa toteuttamaan taannehtivaa ja kattavaa tutkimusta kyseisen lääkkeen
käyttötavoista 20 vuoden ajalta. Ranskan selvityksessä mainituista luvuista ja
dokumentoinnista käy selvästi ilmi, että tuotetta käytettiin ylivoimaisesti eniten Ranskassa.

Puhemies. -    (EN) Haluaisin vain tehdä selväksi, miten menettelen lisäkysymysten kanssa
tänä iltana. Otan kaikki lisäkysymykset esille yhdessä (muistakaa, että teillä on puoli
minuuttia aikaa kutakin lisäkysymystä kohti), minkä jälkeen kehotan komission jäseniä
vastaamaan kaikkiin lisäkysymyksiin yhdellä kertaa.

Gilles Pargneaux (S&D).   – (FR) Arvoisa puhemies, minulla olisi yksi ihan lyhyt
lisäkysymys komission jäsen John Dallin puheenvuoroon ja vastaukseen liittyen, ja kiitänkin
häntä tarkennuksista. Kuten totesitte, arvoisa komission jäsen, Servier-laboratorio vaati
vuosina 2003 ja 2005 kyseisen lääkkeen myyntiluvan peruuttamista näissä kahdessa
maassa. Totesitte myös, että lääkevalvontatyöryhmä ei antanut vuosina 1998 ja 1999
lupaa lääkkeen myyntiluvan peruuttamiselle eikä myöskään esittänyt sitä. Lääkkeen
myyntilupa peruutettiin Yhdysvalloissa jo vuonna 1997, kuten tiedetään.

Siten on selvää (tämä on lisäkysymykseni ydin), että Euroopan unionin laajoilla,
500 miljoonaa kansalaista käsittävillä markkinoilla tarvitaan entistä enemmän valvontaa
ja erityisesti lisää turvallisuusmerkintöjä, jotta mahdollistetaan toimet koko Euroopan
unionin alueella niin, että Euroopan komissiolla ja Euroopan lääkevirastolla on selkeä
toimivalta. Tällä tavoin voimme estää joissakin jäsenvaltioissa, kuten esimerkkinä mainitussa
Ranskassa, tapahtuneiden asioiden toistumisen.

Marc Tarabella (S&D).   – (FR) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, laajentakaamme
keskustelua, sillä Médiator-lääkettä koskeva asia on vain jäävuoren näkyvä huippu ja se
herättää joukon muita kysymyksiä.

Kuinka esimerkiksi on mahdollista, että lääke, jota pidetään mahdollisesti vaarallisena ja
jopa kuolemaan johtavana ja joka on vedetty markkinoilta joissakin jäsenvaltioissa, voi
edelleen liikkua vapaasti Euroopan unionin alueella?

Eikö nyt olisi syytä pohtia vakavasti Euroopan lääkeviraston roolia ja tehokkuutta, koska
sen päätelmät eivät sido jäsenvaltioita?
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John Dalli,    komission jäsen.  –  (EN) Menettelyt, jotka olivat voimassa vastauksessani
selostamieni aiempien tapahtumien aikaan, olivat seuraavat, kuten totesin: jäsenvaltioiden
ja EU:n viranomaisten välillä tehtiin selkeä ero, joka on itse asiassa yhä olemassa ja josta
jäsenvaltiot pitävät tiukasti kiinni. Tämän vuoksi katsommekin, että lääkevalvontaprosesseja
ja -menettelyjä olisi ajan mittaan parannettava.

Minun on sanottava, että nykyisten lääkevalvontamenettelyjen ja -prosessien tarkistamisessa
sekä edellisessä lääkevalvontasopimuksessa otettiin edistysaskel vuonna 2004. Nyt meillä
on paljon "tulppia", ja nykyään Euroopassa voidaan ryhtyä myös muunlaisiin toimiin sen
varmistamiseksi, että kaikista markkinoilta vedetyistä tuotteista ilmoitetaan ja voidaan
ryhtyä asian vaatimiin toimiin. Näin ei ollut aikaisemmin.

Tämä on siis nykytilanne. Olen määrännyt yksikköni tekemään stressitestin, joka käsittää
myös edellisen sopimuksemme jälkeen kehitetyt uudet lääkevalvontaprosessit ja -menettelyt.
Komission yksiköt pitävät Médiator-lääkettä tapaustutkimuksena, jotta voidaan selvittää,
voisiko viimeisimpien lääkevalvontaprosessien aikana tapahtua niin, mitä tapahtui
Médiator-lääkkeen kanssa. Aiomme varmistaa, että jos löydämme puutteita, pullonkauloja
tai tyhjiä kohtia, joissa ei ryhdytä toimiin näissä tapauksissa, palaamme asiaan ja yritämme
korjata tilanteen.

Puhemies. –    (EN)  Ivo Beletin laatima kysymys numero 19 (H-000027/11)

Aihe: iPad-tilausten myynti Applen toimesta

iPad-valmistaja Apple vaatii, että sanoma- ja aikakauslehtien kustantajat tarjoavat tuotteitaan
(irtonumeroita ja tilauksia) lukijoilleen yksinomaan Applen iTunes-verkkokaupan kautta,
jotta sillä säilyy määräysoikeus myyntiehdoista. Tämä merkitsee, että iPad-käyttäjät eivät
enää voi tilata sanoma- tai aikakauslehtiä iPadiin kustantajan verkkokaupasta.

Onko tällainen kauppatapa komission mielestä yhteensopiva EU:n säädösten kanssa sekä
yhteentoimivuuden ja avoimen internetin periaatteiden kanssa?

Onko kyseessä mahdollisesti määräävän markkina-aseman väärinkäyttö ja näin ollen
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 101 ja 102 rikkominen?

Mihin toimiin komissio aikoo ryhtyä tässä asiassa?

Andris Piebalgs,    komission jäsen. –  (EN) Apple ilmoitti tänään, että se tarjoaa digitaalisia
sanoma- ja aikakauslehtitilauksia iPad-laitteisiin yksinomaan sen verkkokaupassaan
myytävien sovellusten (Apps) kautta. Kustantajat voivat silti edelleen tarjota online-tilauksia
verkkosivujensa kautta tai muilla keinoin, mutta ne eivät voi enää hoitaa tilauksia iPhoneen
App-sovelluksen kautta käyttämällä Applea välikätenä.

Se, rikkooko Applen toiminta EU:n kilpailusääntöjä, riippuu erinäisistä tosiasioista sekä
laillisista ja taloudellisista seikoista. Se edellyttää muun muassa sitä, että Applella on määräävä
markkina-asema. Määräävän markkina-aseman rajat eivät ole selvät, sillä ala on edelleen
melko uusi ja kehittyy koko ajan, ja myös useat kilpailevat vastaavanlaiset ohjelmat ja
laitteet tarjoavat samoja toimintoja niin, että jotkin käyttävät verkkokauppasovelluksia,
sillä kuluttajien kysyntä elektronisista tai painetuista aikakauslehdistä on epävarmaa ja
muuttuvaa.

Määräävää markkina-asemaa koskeva kysymys on arvioitava sitten, kun markkinat on
määritelty asianmukaisesti. Euroopan unionin tuomioistuin on määritellyt määräävän
markkina-aseman yrityksen taloudelliseksi valta-asemaksi, jonka perusteella se voi estää
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toimivan kilpailun merkityksellisillä markkinoilla, koska se voi toimia huomattavan
itsenäisesti suhteessa kilpailijoihinsa, asiakkaihinsa ja lopulta kuluttajiin.

Komissio panee erityisesti merkille, että vaihtoehtoisia sovellusohjelmia on olemassa ja
että monet yritykset ovat hiljattain tuoneet markkinoille tai tuovat lähitulevaisuudessa
markkinoille laitteita, joissa on samankaltaisia toimintoja kuin iPadissa. Komissio seuraa
Applen kaupallisen politiikan kehitystä ja on tiiviissä yhteydessä kansallisiin
kilpailuviranomaisiin.

Ivo Belet (PPE).   – (NL) Arvoisa puhemies, Apple ilmoitti tosiaan tänä iltapäivänä, että
se haluaa tarjota uuden mallin tilaajilleen, mutta on selvää, että se haluaa hyötyä
markkina-asemastaan, on se sitten määräävä tai ei, päästäkseen käsiksi kustantajien hallussa
oleviin kuluttajatietoihin. Tämä saattaa olla pitkällä aikavälillä erityisen vahingollista
eurooppalaisille kustantajille sekä tiedotusvälineiden moniarvoisuudelle.

Siten haluaisin tiedustella teiltä, oletteko valmiita toimimaan riippumatta siitä, onko kyse
määräävästä markkina-asemasta vai ei, ja milloin teette aloitteen asiassa, jos ylipäätään
teette? Toisin sanoen voisitteko selventää, mikä on se aikataulu, jonka kuluessa olette
ajatellut toimia? Onko komission aloitteen teossa kyse viikoista vai kuukausista?

Janusz Władysław Zemke (S&D).   – (PL) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen,
kiitän teitä vastauksestanne, mutta minusta jätitte mainitsematta erään hyvin tärkeän asian,
nimittäin sen, voimmeko ylipäätään tietää, mikä osuus Euroopan markkinoista Applen
uudella tuotteella on hallussaan. Vastauksenne oli varsin ylimalkainen, kun sanoitte, että
asiaa on tutkittu vasta nyt. Meidän olisi minusta kuitenkin hyvä tietää, onko olemassa
todellinen vaara, että Apple saisi määräävän markkina-aseman Euroopan markkinoilla.

Andris Piebalgs,    komission jäsen. –  (EN) Nähtäväksi jää, saako Apple määräävän
markkina-aseman markkinoiden kehittyessä. Meidän on arvioitava markkinat ja se, mitä
määräävä asema näillä markkinoilla tarkoittaa. Tässä vaiheessa markkinat ovat vielä pienet,
ja on ennenaikaista puhua komission toimista.

Jos kilpailijoilta tulee paljon ehdotuksia ja Applen toiminta ei johda määräävän
markkina-aseman syntymiseen, komission ei tarvitse ryhtyä toimiin. Kuten totesin, komissio
seuraa tilannetta EU:n kilpailulainsäädännön sääntöjen perusteella, ja jos toimenpiteisiin
on aihetta, niihin ryhdytään ajankohdan sopivuudesta riippumatta sitten, kun katsomme
toimet aiheellisiksi. Olkaa siis huoleti, toimiin kyllä ryhdytään tarvittaessa.

Puhemies.    – (EN)  Laima Liucija Andrikienėn laatima kysymys numero 20
(H-000053/11)

Aihe: Investointien suojaaminen – EU:n ja Venäjän neuvottelut uudesta kumppanuus- ja
yhteistyösopimuksesta

Ottaako komissio neuvotteluissa, joita se käy Venäjän federaation kanssa uudesta
kumppanuus- ja yhteistyösopimuksesta, esiin investointien suojaamisen etenkin
energia-alalla? Kun otetaan huomioon, että useat eurooppalaiset energiayhtiöt on pakotettu
pois Venäjän markkinoilta, ilman että niillä on ollut mahdollisuutta puolueettomaan ja
oikeudenmukaiseen paikalliseen oikeussuojaan, aikooko komissio sisällyttää sijoittajan ja
valtion väliseen riitojenratkaisuun liittyvän mekanismin uuteen Venäjän kanssa tehtävään
kumppanuussopimukseen tai muihin taloussopimuksiin?

Mikä on komission kanta sopimuksesta Euroopan energiaperuskirjasta (ECT)? Toivooko
komissio yhä, että Venäjän hallitus saattaisi allekirjoittaa ECT:n uudelleen ja mahdollisesti
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ratifioida sen? Vai sisällytetäänkö uuteen kumppanuussopimukseen vastaavia määräyksiä
investointien suojasta energia-alalla?

Andris Piebalgs,    komission jäsen. –  (EN) Arvoisa puhemies, Euroopan unioni on
ylivoimaisesti suurin ulkomainen investoija Venäjän federaatiossa, sillä vuoden
2008 loppuun mennessä se oli tehnyt investointeja yhteensä 92 miljardilla eurolla.

EU:n vakaana aikomuksena on taata energia-alalla, että energiaperuskirjaa koskevassa
sopimuksessa kirjatut keskeiset periaatteet sisällytetään myös Euroopan unionin ja Venäjän
federaation välillä käynnissä oleviin uutta sopimusta koskeviin neuvotteluihin. Asiaa
koskeviin määräyksiin olisi sisällytettävä myös investointien suoja energia-alalla sekä
etenkin vakaa riitojenratkaisumekanismi.

Tämä lähestymistapa ei heikentäisi EU:n yleistä arviointia siitä, että energiaperuskirjaa
koskeva sopimus on yhä hyödyllinen monenkeskinen väline, jolla voidaan ohjata
kansainvälisiä energia-alan suhteita. Sen ainutlaatuinen piirre on, että se asettaa laillisesti
sitovia sääntöjä investointien suojan siirrosta ja sisältää määräyksiä energia-alan
riitojenratkaisusta.

Euroopan unioni katsoo, että Venäjän uusi sitoutuminen energiaperuskirjaprosessiin
sellaisena kuin se esitettiin edellisessä EU:n ja Venäjän välisessä huippukokouksessa, on
erittäin tärkeä, ja EU noudattaa rakentavaa ja avointa lähestymistapaa asiassa. Tältä osin
EU suhtautuu myönteisesti Venäjän ilmaisemaan mielenkiintoon laillisesti sitovaa
energia-alan kehystä kohtaan, ja tämä perustuu EU:n hiljattain tekemään esitykseen
yleissopimusehdotuksesta, jolla taataan kansainvälinen energiavarmuus.
Energiaperuskirjaprosessin uudistaminen voisi tarjota sopivan kontekstin esitystä koskeville
monenvälisille neuvotteluille.

Laima Liucija Andrikienė (PPE).   – (EN) Minulla on yksi lisäkysymys. Euroopan
parlamentissa valmistellaan parhaillaan EU:n tulevaa investointipolitiikkaa. Venäjästä
puhuttaessa kuulemme usein uutisia venäläisten yritysten toiminnan laajenemisesta etenkin
Euroopan energiamarkkinoille, mutta samaan aikaan eurooppalaiset sijoittajat kohtaavat
suuri ongelmia halutessaan tehdä sijoituksia Venäjällä erityisesti aloilla, joita Venäjä pitää
strategisina, kuten energia-alaa. Miten komissio aikoo siten varmistaa, että uudessa
kumppanuussopimuksessa vaalitaan investointisuhteiden vastavuoroisuuden periaatetta?

Andris Piebalgs,    komission jäsen. –  (EN) Meillä on viikon kuluttua tapaaminen Venäjän
hallituksen kanssa, ja siellä puhutaan varmasti investointipolitiikkaa koskevista asioista,
sillä molemmilla osapuolilla on argumentoitavaa siitä. Venäjä väittää muun muassa, että
osa sen investoinneista saa vain vähän arvostusta Euroopan unionissa, minkä vuoksi
neuvotteluja käydään koko ajan.

Samalla voin todeta selvästi, että viime vuonna suhteet varsin hankalissa asioissa alkoivat
mennä parempaan suuntaan: Venäjä on ollut entistä avoimempi keskustelemaan asioista
perusteellisesti ja yksityiskohtaisesti. Olen kuitenkin sitä mieltä, että suhteiden olisi
perustuttava sopimukseen ja että mainitsemiini uusiin sopimuksiin, joita tehdään
kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen jälkeen, pitäisi sisällyttää vankat investointisuojaa
koskevat lausekkeet. Vain tällä tavoin voimme todella välttää tilanteet, joissa toinen osapuoli
syyttää toista pelisääntöjen rikkomisesta.

Nykyinen poliittinen dynamiikka antaa paljon toivoa siitä, että saamme tehtyä sopimuksen
ja sisällytettyä siihen varsin sitovia määräyksiä. On aivan selvää, että suhteissamme tapahtui
viime vuonna perustavanlaatuisia myönteisiä muutoksia.
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Puhemies. –    ( Anne E. Jensenin laatima kysymys numero 21 (H-000058/11)

Aihe: EU:n tuki aidsin, tuberkuloosin ja malarian torjuntaa koskevalle maailmanlaajuiselle
rahastolle

Aidsin, tuberkuloosin ja malarian torjuntaa koskevalle maailmanlaajuiselle rahastolle on
vuoden 2011 talousarviossa osoitettu paljon määrärahoja (65 000 000 euroa
maksusitoumusmäärärahoina ja 47 608 950 euroa maksumäärärahoina).

Viimeaikaisten tietojen mukaan rahastossa on havaittu merkittäviä puutteita ja jotkin
jäsenvaltiot ovat rahastoon liittyvien korruptio- ja lahjontaongelmien takia keskeyttäneet
maksunsa sille.

Miten komissio huolehtii siitä, ettei rahastolle osoitettuja määrärahoja käytetä lahjontaan
eikä korruptioon?

Mitä komissio on tehnyt varmistaakseen, että rahasto edelleen noudattaa EU:n varojen
tukikelpoisuutta koskevia sääntöjä?

Onko komissio harkinnut keskeyttävänsä rahoituksen kyseiselle rahastolle?

Andris Piebalgs,    komission jäsen. –  (EN) Tämä on hyvin olennainen kysymys asiassa,
jonka komissio ottaa hyvin vakavasti ja seuraa sitä siten tarkoin ja suurella huolella. EU
antaa huomattavaa tukea aidsin, tuberkuloosin ja malarian torjunnan maailmanlaajuiselle
rahastolle. Rahaston toiminta on ollut hyvin menestyksellistä, ja vakaa aikomukseni on
toimia yhteistyössä rahaston kanssa ongelmien ratkaisemiseksi madollisimman nopeasti,
jotta komissio voi olla edelleenkin rahaston suurimpia tukijoita.

On tärkeää korostaa, että havaitut ongelmat eivät johdu rahastosta itsestään vaan ne
syntyivät yksittäisissä maissa ihmisten sitouduttua toteuttamaan ohjelmia. Näissä maissa
on aina oltava tarkkoina vastaavien ongelmien välttämiseksi. Yleisesti tiedetään, että
rahaston tarkastusviranomaisen toimisto (Office of the Inspector General) on tehnyt selvityksiä
4,8 miljardin dollarin käytöstä 33 maassa. Selvityksiä on tehty joko järjestelmällisesti tai
vastauksena tietoihin, joita on saatu varojen mahdollisesta kavalluksesta. Selvitys on nyt
valmistunut, ja tarkastusviranomaisen toimisto on antanut siitä raportin ja julkaissut sen
rahaston verkkosivuilla.

Käytäntö on osoittautunut tehokkaaksi ja avoimeksi tavaksi toteuttaa rahaston ilmoittamaa
korruption nollatoleranssipolitiikkaa. Komissio puolestaan on tilannut riippumattoman
viisipilarisen rahaston tilintarkastuksen, kuten Euroopan unionin varainhoitoasetuksissa
vaaditaan kaikilta EU:n rahoitustukea saavilta järjestöiltä. Marraskuussa 2010 annettuun
tilintarkastuskertomukseen sisältyi tilintarkastajien yleispäätelmä, että rahaston sisäinen
valvontaympäristö noudattaa vastuunjaon ja taloudellisen ohjauksen periaatteita maittain
ja alueittain tapahtuvassa tilinpäätösraportoinnissa. Vakiomekanismit ja valvonta ovat siis
jo olemassa sen varmistamiseksi, että lahjoittajilta saatuja varoja hoidetaan asianmukaisesti.

Tilintarkastajat tekivät kuitenkin useita esityksiä varainhoidon parantamiseksi nykyisen
riskinhallintastrategian lisäksi. Yksikköni keskustelevat parhaillaan
tilintarkastuskertomuksen pohjalta välttämättömistä muutoksista, joilla on tarkoitus
parantaa ja nopeuttaa 4. tammikuuta hyväksyttyä rahaston uudistusohjelmaa. Aloittelemme
myös toista tarkastusohjelmaa, joka käsittää maakohtaisia käyntejä ja joka on jatkoa
institutionaaliselle arvioinnille. Olen jo ottanut 27. tammikuuta 2011 päivätyllä kirjeellä
ja 2. helmikuuta pidetyssä videokonferenssissa yhteyttä rahaston pääjohtajaan
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Michel Kazatchkineen muistuttaakseni lisäuudistusten kipeästä tarpeesta rahaston
perusvarainhoitoprosessien ja -toimintojen parantamiseksi edelleen.

Tällä välin rahaston sihteeristö ehdotti 2. helmikuuta kokoontuneessa johtokunnan
kokouksessa ulkoisen tarkastuksen teettämistä rahaston valvontamekanismista.
Johtokunnan jäsenet kannattivat ehdotusta. Vastauksena kysymykseenne siitä, onko
komissio harkinnut keskeyttävänsä EU:n rahoituksen kyseiselle rahastolle, kerron, että
komissio on ilmoittanut rahaston pääjohtajalle ja johtokunnan jäsenille, että EU:n varoja
ollaan jäädyttämässä. Samalla katson, että Euroopan unionin ja varsinkin komission on
pidettävä kiinni rahaston tavoitteista, uudistusprosessista sekä maakohtaisesta
terveydenhuoltojärjestelmien mukauttamisstrategiasta.

Komissio määrittelee tältä osin selkeät hakukriteerit ennen kuin rahastolle voidaan alkaa
myöntää uudelleen varoja. Nämä petosten ennaltaehkäisyn ja havaitsemisen varmistamiseksi
tarkoitetut toimet eivät vaikuta elintärkeän hoidon antamiseen potilaille, mutta samaan
hengenvetoon on syytä tiedostaa, että on tarpeen kehittää ripeästi uudet ja entistä paremmat
valvontamekanismit, sillä ajan myötä maksuista kiinni pitäminen loputtomiin ei ole paras
ratkaisu. Tarvitsemme entistä lujemmat valvontamekanismit maatasolla, mikä vähentää
varojen kavalluksen riskiä ja mahdollistaa maksujen jatkamisen. Kuten jo totesin, komissio
on edelleen rahaston vahva tukija, sillä rahasto on tehnyt hienoa tulosta petoksista
huolimatta, mutta tämä ongelma on hoidettava asianmukaisesti.

Anne E. Jensen, (ALDE)   . – (DA) Arvoisa puhemies, haluan kiittää komission jäsentä
paitsi rahaston tukemisesta myös niistä päättäväisistä toimista, joihin hän on ryhtynyt
selvittääkseen tapahtunutta, ja asian ottamisesta hyvin vakavasti. Kysymykseni komission
jäsenelle on tarkalleen ottaen seuraava: mitä aikataulua hän on harkinnut rahaston varojen
jäädyttämiseksi? Miten nopeasti ongelmiin voidaan hänen mukaansa odottaa ratkaisua?
Rahaston mukaan osa kavalluksiin syyllistyneistä on pidätetty. Asiassa on ryhdytty toimiin.
Haluaisin tietää, kuinka kauan hän uskoo kestävän, ennen kuin rahastoon pääsee taas
virtaamaan rahaa?

Michael Cashman (S&D).   – (EN) Arvoisa komission jäsen, oletteko samaa mieltä siitä,
että aidsin, tuberkuloosin ja malarian torjunnan maailmanlaajuinen rahasto on elintärkeä
ja että olisi rikos, jos sen rahoittaminen lopetettaisiin nyt, sillä se tekisi lopun näistä
hankkeista, joilla voidaan säästää ihmishenkiä?

Oletteko samaa mieltä myös siitä, että meidän on, kuten sanoitte, vahvistettava
valvontamekanismeja sekä sitoutumistamme sen varmistamiseksi, että rahasto auttaa apua
eniten tarvitsevia eli niitä, joille aids tai hiv, tuberkuloosi ja malaria ovat uhka?

Korruption vitsausta ei pidä maksattaa viattomilla aids- tai hiv-potilailla tai malarian ja
tuberkuloosin uhan alla elävillä.

Georgios Papanikolaou (PPE).   – (EL) Arvoisa puhemies, myös minä kiitän arvoisaa
komission jäsentä hänen vastauksestaan. Julkistettujen tilastotietojen mukaan Euroopan
unioni on varannut aidsin, tuberkuloosin ja malarian torjunnan maailmanlaajuiseen
rahastoon 972,5 miljoonaa euroa vuosiksi 2002–2010. Tämä on noin puolet rahaston
koko varoista.

Kysymykseni kuuluu seuraavasti: lukuun ottamatta sitä, mitä sanoitte meille
havaitsemistanne ongelmista, onko komissio laatinut arviointikertomuksen tai tehnyt
tutkimusta siitä, onko rahaston kaikki varat suunnattu sovittuihin kohteisiin?
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Andris Piebalgs,    komission jäsen. –  (EN) Tällä asialla on kaksi puolta. Yhtäältä myönnän,
että rahasto tekee hienoa työtä ja auttaa niitä, jotka ovat eniten avun tarpeessa. Siitä ei ole
epäilystäkään.

Toisaalta kyse on kuitenkin julkisista varoista. Julkiset varat ovat veronmaksajien rahaa,
ja yksi kavallus tai yksi petostapaus voivat tuhota satojen tuhansien ihmisten työn.
Ongelmaan on siten löydettävä hyvin nopeasti ratkaisu. Tavoitteeni on ryhtyä kesään
mennessä lisätoimiin, jotta maksujen maksaminen voidaan aloittaa uudelleen syksyllä.
Uskon, että tavoite on saavutettavissa.

Olemme tunnistaneet alueen, jolla tämä on tarpeen: nimittäin kansallisesti.
Keskustoimistossa on tehty asianmukainen tilintarkastus ja rahaa siirtäessämme kaikki on
kunnossa, mutta maiden täytäntöönpanossa on liian monia riskitekijöitä. Jos näkisitte,
mitkä maat ovat olleet kyseessä, ja näkisitte niille myönnettyjen määrärahojen suuruuden,
ymmärtäisitte, että summat ovat liian suuret maksujen keskeyttämiseksi ja että uudistuksia
tarvitaan hyvin nopeasti.

Jos ensi vuonna havaitaan kavalluksia, olette ensimmäisinä sanomassa minulle, että tiesin
tapauksista, ja ihmettelette, miksen ryhtynyt toimiin. Vastaisin siihen, että mielessäni olivat
vain sairaat ihmiset. Se ei olisi riittävä vastaus.

Jos selvitämme ongelman puolessa vuodessa eli kesään mennessä, emme ole vaikuttaneet
merkittävästi rahaston toimintaan mutta olemme lisänneet luottamusta rahaston toimintaan
ja EU:n veronmaksajien rahan käyttötapaan.

Puhemies.    – (EN)  Jim Higginsin laatima kysymys numero 22 (H-000013/11)

Aihe: CE-merkintä

Voisiko komissio kertoa, miten CE-merkinnän vahvistamisessa on edistytty Euroopan
viennin edistämiseksi muun muassa Etelä-Amerikan ja Aasian markkinoilla, sillä tämä oli
yksi komission jäsen Tajanin virkaan nimittämisensä yhteydessä antamista lupauksista?

Antonio Tajani,    komission varapuheenjohtaja. – (IT) Arvoisa puhemies, arvoisa Jim Higgins,
CE-merkintä on näkyvä osa mekanismia, joka on ratkaisevan tärkeä sisämarkkinoiden
sujuvan toiminnan kannalta.

Uuden lainsäädäntökehyksen hyväksymisellä vuonna 2008 parannettiin merkinnän
luotettavuutta erityisesti kolmessa eri asiassa. Ensinnäkin sillä parannettiin CE-tuotteiden
sertifiointijärjestelmän valvontaa ja toiseksi sen ansiosta kansalliset viranomaiset ovat
aloittaneet markkinoiden valvonnan, sillä heidän on tarkistettava valmistajien ilmoitukset
vaatimustenmukaisuudesta sekä riippumattomien järjestöjen myöntämät sertifikaatit,
joilla annetaan lupa CE-merkintöjen käytölle tuotteissa, ja kolmanneksi lainsäädännössä
jäsenvaltioita vaaditaan parantamaan tullitarkastuksia niin, että vain lainsäädännön mukaiset
tuotteet päästetään Euroopan ja maailman markkinoille.

Uuden lainsäädäntökehyksen tehokkaalla täytäntöönpanolla parannetaan CE-merkinnän
uskottavuutta ja siten CE-merkinnällä varustettujen tuotteiden mainetta Euroopan ja
samalla myös kansainvälisillä markkinoilla sen ansiosta, että lainsäädännöllä tarjotaan
aiemmin puuttuneita välineitä CE-merkinnän suojelemiseksi. Tuontituotteiden valvonnan
tehostamisella varmistetaan lisäksi CE-merkintöjen väärinkäytön väheneminen
maailmanmarkkinoilla. Komissio on lisäksi parlamentin nimenomaisesta pyynnöstä
käynnistänyt onnistuneesti sekä taloudellisille toimijoille (etenkin pienille ja keskisuurille
yrityksille) että kuluttajille suunnatun tiedotuskampanjan CE-merkinnästä.
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Kampanjan tavoitteena on lisätä asianosaisten, kuten etenkin pienten ja keskisuurten
yritysten, tietoa merkinnän merkityksestä ja siihen liittyvän mekanismin toiminnasta, jotta
asianosaiset voisivat noudattaa merkintäsääntöjä asianmukaisesti ja puolustautua entistä
tehokkaammin oikeudessa vaarallisten tuotteiden väärennöstapauksissa. Tämä lisää
eurooppalaisten tuotteiden kilpailukykyä.

Kolmansien maiden (myös Mercosur-maiden ja Latinalaisen Amerikan maiden, kuten
erityisesti Argentiinan) kanssa tekemiemme sopimusten ja käymiemme neuvottelujen
tarkoituksena on edistää CE-merkintää koskevaa sääntely- ja teknistä mallia. Ollessani
yhteydessä näiden maiden kanssa aion selventää näitä seikkoja ja tietenkin ajaa ratkaisuja,
joiden täytäntöönpanosta olemme sopineet. Matkustan keväällä Latinalaiseen Amerikkaan,
missä myös tämä kysymys on esillä tapaamisissani niiden maiden hallitusten edustajien
kanssa, joissa käyn: Brasiliassa, Argentiinassa ja Chilessä.

Vahvistan luonnollisesti sitoumukseni siihen, että toimin tiiviissä yhteistyössä kanssanne
sen varmistamiseksi, että CE-merkinnän taustalla oleva mekanismi toimii kunnolla ja että
jäsenvaltiot noudattavat velvoitteita, joilla tuotteistamme on määrä tehdä entistäkin
kilpailukykyisempiä. Pidän teidät luonnollisesti säännöllisesti ajan tasalla näistä asioista ja
saanen muistuttaa, että komissio tutkii tilanteen uudelleen ja antaa siitä parlamentille
kertomuksen vuonna 2013 asetuksen (EY) N:o 765/2008 edellyttämällä tavalla.

Jim Higgins (PPE).   – (EN) Haluan kiittää komission jäsentä vastauksesta. Konsepti on
mielestäni oikein hyvä. Se on kuluttajakeskeinen ja ottaa huomioon tuotteiden maineen
sekä EU:ssa valmistettujen tavaroiden luotettavuuden. En kuitenkaan löydä lainkaan tietoja
esimerkiksi Eurostatilta siitä, mikä arvo CE-merkinnällä on Euroopan liiketoiminnassa tai
kuinka moni eurooppalainen ylipäätään tietää, mitä EY tekee.

Toiseksi olen sitä mieltä, että meidän olisi hyödynnettävä CE-merkintää nykyistä enemmän.
Huhtikuussa 2010 pidetyillä Hannoverin messuilla järjestettiin laaja kampanja
CE-merkinnän tunnetuksi tekemiseksi, mutta muutoin emme hyödynnä sitä tarpeeksi.
Tarvitaan paljon sitkeämpiä ponnisteluja, sillä merkinnällä on todella iso potentiaali.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Arvoisa puhemies, koska mainitsitte Euroopan
unionin kilpailukyvyn ja koska kannatan toimianne Euroopan unionin teollisuuspolitiikan
kehittämiseksi, haluaisin tiedustella teiltä seuraavaa: mikä osa Euroopan markkinoilla
olevista tuotteista on varustettu CE-merkinnällä ja mikä osa Euroopan sisämarkkinoilla
olevista tuotteista on valmistettu Kiinassa?

Antonio Tajani,    komission varapuheenjohtaja. – (IT) Arvoisa puhemies, olen kiitollinen
siitä, että olemme käsitelleet monia niistä kysymyksistä, jotka ovat myös meille tärkeitä,
sillä totuus on, että Euroopan unionin ulkopuolelta laillisesti tai laittomasti tuodut tuotteet
ovat usein väärennettyjä. Silti sekä komissiolta että muilta unionin toimielimiltä puuttuu
tuontituotteiden tarkastuksista vastaava tulli- tai poliisilaitos, minkä vuoksi meidän on
luotettava tarkastuksiin, joita jäsenvaltiot tekevät CE-merkinnällä varustettujen tuotteiden
tullessa EU:n alueelle ja markkinoille.

Selostan asiaa yksityiskohtaisesti myöhemmin vastatakseni Jim Higginsin lisäkysymykseen,
mutta haluan täsmentää, että olemme käynnistäneet tiedotuskampanjan, jonka tavoitteena
on paitsi tehdä CE-merkintää tunnetuksi myös varmistaa tuotteiden entistä suurempi
varmuus väärennökset havaitsemalla.

Ehdotus vierailusta Rotterdamin satamassa, minne suurin osa leluista saapuu, on ajatus,
jota olen työstänyt. Käyn satamassa kenties itse osoittaakseni, että komissio kiinnittää
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huomiota niiden tuotteiden tarkastamiseen, jotka tulevat Euroopan unionin ulkopuolelta
unionin alueelle sen tärkeimpien satamien kautta.

Olen samaa mieltä siitä, että CE-merkinnän käyttöä on kannustettava. Olemme
alkuvaiheessa, mutta minusta meidän on jatkettava tällä tiellä. Tähän pyritään
tiedotuskampanjalla, joka järjestettiin myös Euroopan parlamentin pyynnöstä. Ollessani
vielä Euroopan parlamentin jäsen saimme paljon aikaan vaatimalla EU:lle merkintää, jolla
varmistettaisiin ensisijaisesti, että tuotteet ovat EU:n lainsäädännön mukaisia. Meidän ei
nimittäin pidä unohtaa, ettei CE-merkintä ole eurooppalainen laatumerkintä vaan se
tarkoittaa vain sitä, että tiettyjä EU:n sääntöjä on noudatettu, toisin sanoen se on eräänlainen
vaatimustenmukaisuusvakuutus tai kolmannen osapuolen myöntämä sertifikaatti.

Jotkut parlamentin jäsenet toivovat, että CE-merkintää seuraisi laatumerkintä, ja parlamentti
itse asiassa kiirehti minua asiassa vuosi sitten pidetyssä kuulemisessa asettuessani ehdolle
komission jäseneksi. En todellakaan vastusta ajatusta, mutta meidän on minusta ensiksi
edistettävä ja lisättävä CE-merkinnän käyttöä EU:ssa järjestettävällä tiedotuskampanjalla.
On tehtävä entistä enemmän, ja seuraavassa vaiheessa meidän on harkittava uusia aloitteita.
Sitä ennen meidän on kuitenkin ennen kaikkea varmistettava, että CE-merkinnästä tulee
yleinen käytäntö kaikissa EU:n yrityksissä ja erityisesti pienissä ja keskisuurissa yrityksissä,
jotka tarvitsevat todennäköisesti lisätiedotusta.

Voin vakuuttaa, että olen valmis parantamaan tiedotusta. Olen iloinen näistä keskusteluista
ja kysymyksistä (kiitän niistä Jim Higginsiä), sillä ne vauhdittavat keskustelua työssä, jota
Euroopan parlamentti ja sen yksittäiset jäsenet sekä komission jäsenet ja komission
edustustot ja parlamentti tekevät Euroopan unionissa.

On elintärkeää tiedottaa jäsenvaltioille ja liikeyrityksille tämän välineen käytön
merkityksestä, ja yhtä tärkeää on (olen jo korostanut tätä puheenvuorossani) painostaa
jäsenvaltioita harjoittamaan tiukkaa valvontaa sekä maiden rajoilla että markkinoilla
väärennösten ja CE-merkkinän laittoman käytön estämiseksi tai edes vähentämiseksi, jotta
voimme suojella eurooppalaisia tuotteita ja varmistaa ennen kaikkea kuluttajien etuja
suojelevan EU:n lainsäädännön noudattaminen.

Puhemies.    – (EN) Georgios Papanikolaoun laatima kysymys nro 23 (H-000015/11)

Aihe: Jäsenvaltioiden vaihtelevat yritystoimintaympäristöt

Yksi Eurooppa 2020 -strategian tärkeimmistä painopistealueista on yrittäjyyden tukeminen
laatimalla toimintalinjoja, joilla kehitetään ja parannetaan etenkin pk-yritysten
yritystoimintaympäristöä. Tästä huolimatta yritystoimintaympäristöt vaihtelevat
jäsenvaltioiden välillä huomattavasti, ja monissa jäsenvaltioissa vallitsee tiukka byrokratia
ja uuden yrityksen perustaminen aiheuttaa suuria kustannuksia, mikä haittaa yrittäjyyttä.
Lisäksi talouskriisi pahentaa tätä ongelmaa ja luo tilanteen, jossa yrittäjyys ja sen myötä
talouskasvu vaihtelevat EU:n sisällä.

Kysyn komissiolta seuraavaa: Onko Eurooppa 2020 -strategiaan sisältyvä yrittäjyyden
kasvun tavoite sen mielestä realistinen, ja voidaanko se saavuttaa kaikissa jäsenvaltioissa
tulevien 10 vuoden aikana, kun otetaan huomioon edellä mainitut vaihtelevat olosuhteet?

Aikooko komissio suositella jäsenvaltioille konkreettisia toimintalinjoja ja yhteistä kehystä
yrittäjyyttä haittaavien ongelmien ratkaisemiseksi?
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Brian Crowleyn laatima kysymys numero 24 (H-000042/11)

Aihe: Pienet ja keskisuuret yritykset

Voiko komissio ilmoittaa, mitä toimia se toteuttaa niiden Eurooppaan sijoittautuneiden
pienten ja keskisuurten yritysten tukemiseksi, jotka haluavat viedä tuotteita ja investoida
Kiinan kaltaisiin kehittyviin kansantalouksiin?

Marian Harkinin laatima kysymys numero 25 (H-000057/11)

Aihe: Yrittäjien asema säästötoimia toteuttavissa jäsenvaltioissa

Onko EU ehdottanut yrittäjyyden tukemista erityisesti ankaria säästötoimia toteuttavissa
jäsenvaltioissa?

Antonio Tajani,    komission varapuheenjohtaja. – (IT) Arvoisa puhemies, yritän esittää asiani
ytimekkäästi, kuten minulla oli tapana parlamentin jäsenenä toimiessani. Käsittelemme
hyvin mielenkiintoisia kysymyksiä, kuten ennen kaikkea komission valmiutta tukea
yrittäjyyttä ja parantaa yritysten ja varsinkin pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten)
toimintaympäristöä auttamalla niitä pääsemään osallisiksi kolmansien maiden markkinoista.
Nämä kolme kysymystä ovat mielestäni ensisijaisen tärkeitä.

Tästä syystä komission vuonna 2008 hyväksymää pk-yrityksiä tukevaa eurooppalaista
aloitetta (Small Business Act) tarkistetaan lähipäivinä. Aloitteen periaatteet ja määräykset
ovat täysin sopusoinnussa Europe 2020 -strategian kanssa ja niiden täytäntöönpano
jäsenvaltioissa on varmistettu sillä, että kaikki asianosaiset kannattavat niitä. Toisin sanoen
kaikki – jäsenvaltiot ja liikeyritykset – otetaan mukaan saatujen tulosten valvontaan.

Aiomme varmistaa, että Small Business Act -aloitteessa tuetut periaatteet, joiden
tarkoituksena on edistää yrittäjyyttä ja poistaa kriteeri, että politiikan suunnittelussa
ajatellaan ennen kaikkea "pienet ensin" -periaatteen mukaisesti, pannaan täytäntöön sekä
unionissa että jäsenvaltioissa.

Olemme jo ottaneet käyttöön pk-yrityksille tarkoitetun testin, jonka tavoitteena on ottaa
entistä paremmin huomioon pk-yritysten toimintaa haittaavien politiikanalojen ja
velvoitteiden vaikutusten arviointimenettelyt. Tarkistettuun Small Business Act -aloitteeseen
sisältyy testin käytön yhdenmukaistamiseen sekä arviointien laadun parantamiseen
tarkoitettuja toimenpiteitä. Lisäksi kaikkia jäsenvaltioita kehotetaan noudattamaan
samanlaista menettelyä kansallisessa päätöksenteossa.

Olemme tietoisia tarpeesta vähentää byrokratiaa ja poistaa maiden välisiä eroja, minkä
takia osoitamme erityisiä toimia (kuten keskitettyjen palvelupisteiden perustaminen sekä
sähköisen hallinnon hyödyntäminen) alan toimintojen nopeuttamiseksi. Komissio
valmistelee lisäksi kansallisten virkamiesten välistä parhaiden käytäntöjen vaihtoa erityisistä
aiheista.

Nuorten yrittäjyyden edistämiseksi ja rajatylittävän kaupan alan yhteistyön vauhdittamiseksi
Euroopassa olemme jälleen parlamentin aloitteesta kehittäneet nuorille yrittäjille suunnatun
Erasmus-ohjelman, jonka tulokset ovat olleet myönteisiä. Aikomuksenamme onkin löytää
ohjelmalle oikeusperusta, jotta tästä kokeiluhankkeesta voitaisiin tehdä jatkuva ohjelma.

Olemme suunnitelleet myös erityisesti naisyrittäjille tarkoitettuja toimenpiteitä: meillä on
nyt verkosto, johon kuuluu 250 naispuolista lähettilästä 22:sta Euroopan maasta. Toivon,
että verkosto voisi laajeta edelleen. Kehitämme parhaillaan myös naisyrittäjille tarkoitettuja
tukiohjelmia ainakin kahteentoista EU:n jäsenvaltioon.
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Mitä tulee pk-yrityksille annettavaan tukeen unionin ulkopuolelle suuntautuvaa vientiä ja
investointeja varten, käynnistimme viime vuoden alussa laajan julkisen kuulemisen
aikomuksestamme lisätä tukitoimia. Kuulemisen tulosten pohjalta voimme mukauttaa
ehdotettuja suuntaviivoja, joiden tavoitteena on lisätä pk-yritysten tukipalveluja niin, että
samalla varmistetaan julkisten varojen tehokas käyttö.

Meillä on jo paljon kokemusta pk-yritysten kansainväliseksi tekemisessä. Viittaan nyt
suurta menestystä saaneisiin hankkeisiin, joita ovat muun muassa Kiinassa toimivien
pk-yritysten immateriaalioikeuksia koskeva Helpdesk-hanke, EU:n ja Japanin välinen
teollisuusalan yhteistyökeskus, Enterprise Europe Network -yritysverkosto sekä joukko
koulutusohjelmia. Lisäksi valmistelemme parlamentin rahoittaman selvityksen tulosten
pohjalta tiedonantoa pk-yritysten tukemisen lisäämisestä kolmansien maiden markkinoilla.

Kiinan kaltaisista nousevista talouksista puhuttaessa voin vahvistaa, että komissio on
käyttänyt Small Business Act -aloitteen puitteissa varoja, joita parlamentti on osoittanut
valmistelutyöhön ja joiden avulla Kiinaan ja Intiaan on voitu perustaa pk-yritysten avustus-
ja tukikeskuksia. Kävin itse Pekingissä viime marraskuussa Kiinassa toimivien pk-yritysten
EU:n tukikeskuksen avajaisissa.

Lisäksi voin kertoa, että komissio nimittää huomenna uudeksi pk-yritystoiminnan
erityisedustajaksi yritys- ja teollisuustoiminnan pääosaston apulaispääjohtajan Daniel
Callejan, joka vastaa Small Business Act -aloitteen toteutuksen tiiviistä valvonnasta ja toimii
pk-yritysten yhteyshenkilönä.

Hyväksymisvaiheessa olevassa komission asiakirjassa kehotetaan kaikkia jäsenvaltioita ja
paikallisviranomaisia nimittämään pk-yritystoiminnan erityisedustaja vastaamaan Small
Business Act -aloitteen toteutuksen valvonnasta Euroopan unionin eri alueilla. Minulla on
ilo kertoa teille, että olen jo saanut myönteistä palautetta monilta jäsenvaltioilta ja unionin
eri alueilta.

Georgios Papanikolaou (PPE).   – (EL) Arvoisa puhemies, paljon kiitoksia sanoistanne,
arvoisa komission jäsen; tämä kaikki kertoo kunnianhimoisista tavoitteista. Palaan kuitenkin
hieman taaksepäin todetessani, että kilpailukykyasioita käsittelevä neuvosto kehotti
joulukuussa 2008 jäsenvaltioita lyhentämään yritysten perustamiseen menevää aikaa
enintään kolmeen päivään, ja komissio lupasi luonnollisesti valvoa tätä kehitystä.

Kolme vuotta myöhemmin talouskriisin ollessa pahimmillaan voimme todeta, että yrityksen
perustamiseen menee Kreikassa 15 päivää, Itävallassa 11 päivää, Suomessa 8 päivää ja
Belgiassa vain puolitoista päivää. Erot ovat siis valtavat.

Kysymykseni kuuluu seuraavasti: kun me kaikki olemme yhtä mieltä siitä, että yrittäjyys
on talouskasvun elinehto, kuinka komissio voisi pelkkien kehotusten sijasta todella
painostaa valtioita niin, että voimme yhdenmukaistaa näitä menettelyjä?

Brian Crowley (ALDE).   – Haluaisin nostaa esiin kolme seikkaa.

Ensimmäinen koskee Kiinan helpdesk-hanketta. Se on erinomainen ajatus, mutta
pk-yritysten on vaikea päästä juuri niille aloille, joilla ne toimivat. Hanke näyttää sopivan
paremmin suurille yrityksille.

Toiseksi otan esille keskitettyjen palvelupisteiden mallin, joka on jo käytössä EU:n sisällä
ja jota voitaisiin hyödyntää entistä paremmin Bric-maissa eli Brasiliassa, Venäjällä, Intiassa
ja Kiinassa viennin määrän ja niiden ulkomaisten investointien lisäämiseksi, joita
eurooppalaiset yritykset voivat tehdä.
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Kolmanneksi ja viimeiseksi totean, että toistaiseksi parhaiten toiminut malli on EU:n ja
Japanin väliset suhteet. Se on toiminut parhaiten sekä kaupassa että investoinneissa. Se
voisi kenties olla jatkossa noudatettava malli.

Marian Harkin (ALDE).   – (EN) Kysymykseni on varmasti hieman hankala, sillä se liittyy
maihin, jotka toteuttavat tiukkoja säästötoimia, kuten kotimaani Irlanti.

Asia on seuraava: Pk-yritysten on saatava luottoa, jota ne eivät nyt saa monesta eri syystä
ja kenties siksi, että pankit vaativat enemmän lisävakuuksia kuin pk-yritykset voivat tarjota,
tai koska toisinaan pk-yritykset eivät vain halua ottaa riskiä ja ottaa lainaa nykyisessä
yritysilmastossa, jossa ei tapahdu kasvua.

Kysymykseni tähän liittyen on: voisiko komissio tukea muita toimia, kuten
lainatakuuohjelmia tai jopa EU:n mikrorahoitusjärjestelyn laajentamista?

Antonio Tajani,    komission varapuheenjohtaja. – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin
jäsenet, olen todella iloinen siitä, että pienten ja keskisuurten yritysten kysymys on
keskeisellä sijalla parlamentin keskustelussa jo toista päivää peräkkäin. Käsittelimme eilen
illalla kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmaa sekä sitä, miten pieniä ja keskisuuria
yrityksiä sekä mikroyrityksiä voitaisiin auttaa saamaan EU:n rahoitusta seuraavasta
kahdeksannesta puiteohjelmasta. Kartoitimme myös, mitä olemme tähän asti tehneet ja
mitä teemme parhaillamme tämän kategorian yritysten hyväksi.

Kuten jo totesin puheenvuorossani (totesin tämän myös eilen illalla), pienten ja keskisuurten
yritysten tukeminen on mielestäni ensisijainen tavoite monestakin syystä. Ensinnäkin
pk-yrityksillä on vääjäämättä keskeinen asema nykykriisistä selviämisessä. Reaalitaloudesta
on tehty Eurooppa 2020 -strategiassa jälleen talouspolitiikan ydin. Pk-yritykset ovat
reaalitaloutemme elinehto, ja tulevaisuutta ajatellen olen sitä mieltä, että pk-yrityksillä voi
olla ennen kaikkea myös merkittävä yhteiskunnallinen rooli, koska ne luovat työpaikkoja
Euroopan unioniin, vaikka suuret teollisuusyritykset käyvätkin läpi rakenneuudistuksia.

Meidän on siis luotava edellytykset pienten ja keskisuurten yritysten kilpailukyvylle.
Kilpailukyky on yhtä kuin innovointi, ja ollaksemme innovatiivisia meidän on autettava
pk-yrityksiä luotonsaannissa. Euroopan parlamentin tuen ansiosta olemme voineet antaa
Small Business Act -aloitteeseen kuuluvan direktiivin viranomaisten takia ja kaupallisissa
toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjunnasta. Tulos on loistava ja toivon mukaan
jäsenvaltiot panevat täytäntöön tämän koko Euroopan unionia sitovan direktiivin vuoden
sisällä viime lokakuusta laskien ja kenties jopa ennen lopullista määräaikaa. Tämä tuo
markkinoille likviditeettiä noin 180 miljardia euroa pienten ja keskisuurten yritysten
hyväksi.

Tässä ei ole vielä kaikki. Olen perustanut myös pk-yritysten rahoitusfoorumin, kuten
pk-yrityspolitiikkaa ja kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmaa käsittelevässä
parlamentin mietinnössä todetaan. Foorumi on komission uusi väline, paikka, jossa
kartoitamme luotonsaantivaikeuksia ja etsimme ratkaisuja näihin ongelmiin. Ei ole
sattumaa, että olemme saaneet Lontoon pörssin mukaan tähän aloitteeseen ensimmäistä
kertaa. Tämä on voimakas viesti Yhdistyneeltä kuningaskunnalta rahamaailman
huomattavasta tuesta pienten ja keskisuurten yritysten hyväksi. Rahatalous siis tukee ja
palvelee nyt reaalitaloutta, mikä on minusta tärkeä signaali. Pidän huolen siitä, että
pk-yritysten rahoitusfoorumin toimintaa tuetaan edelleen luotonsaannissa, ja aion myös
kartoittaa kaikki saatavilla olevat aloitteet, mukaan lukien rajat ylittävä riskipääoma sekä
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pyrkimykset poistaa "pullonkauloja" Euroopan investointipankin ja kotimaisten
luottolaitosten väliltä, sillä jälkimmäiset viime kädessä myöntävät rahoituksen.

Mitä meidän olisi tehtävä EU:n rahoituksen saannin helpottamiseksi? Valmistelemme
parhaillaan seuraavaa kahdeksatta puiteohjelmaa, ja pk-yritysten hyväksi on jo saatu aikaan
myönteisiä tuloksia. Toistan sen, mitä totesin eilen illalla, sillä en ole varma, olivatko tänä
iltana paikalla olevat jäsenet läsnä myös eilen: kemikaalien rekisteröintiä, arviointia,
lupamenettelyitä ja rajoituksia koskevan asetuksen (REACH-asetuksen) osalta voin sanoa,
että olen leikannut rekisteröintimaksuja 60 prosenttiin pk-yritysten ja 90 prosenttiin
mikroyritysten hyväksi. Olen lisäksi varmistanut, että REACH-asetuksen
täytäntöönpanosäännöt on käännetty kaikille Euroopan unionin virallisille kielille.
Pk-yrityksille on siis annettu voimakas viesti tuesta myös tältä suunnalta. Tarkoituksemme
on toimia samoin myös rakennusalalla toimivien mikroyritysten kanssa.

Olen lisäksi järjestänyt useita mikroluottoa käsitteleviä kokouksia. Käsittelin tätä kysymästä
tarkkaan myös Brysselissä kaksi viikkoa sitten pidetyssä kokouksessa, johon otti osaa
Italian valtion alaisen uuden mikroluottolaitoksen edustaja; tämä on minusta esimerkki
hyvin toimivasta aloitteesta. Toivon voivani levittää alaa koskevia hyviä käytäntöjä
jäsenvaltioiden välillä, jotta niitä voitaisiin soveltaa.

Yritysten perustamisluvan saamiseen menevässä ajassa ilmenevät erot ovat todellinen
ongelma. On selvää, että jäsenvaltioita on painostettava vähentämään byrokratiaa. EU:n
byrokratiasta puhutaan paljon, ja toki sitä ilmenee, mutta jäsenvaltioissa sitä esiintyy joskus
lähes yhtä paljon. Menettelyjen keventäminen on joka tapauksessa minusta kansalaisten
etujen mukaista. Kun sanomme, että meidän pitäisi soveltaa "pienet ensin" -ajatusmallia,
on varmistettava, että jäsenvaltiot ryhtyvät soveltamaan sitä komission tavoin. Tarkistetun
Small Business Act -aloitteen esittäminen Euroopan eri pääkaupungeissa tarjoaa niin ikään
tilaisuuden kehottaa jäsenvaltioita lyhentämään pk-yritysten perustamisluvan saamiseen
menevää aikaa.

Puhemies.    – (EN) Vilija Blinkevičiūtėn laatima kysymys numero 30 (H-000019/11)

Aihe: Komission tasa-arvostrategia

Komissio käynnisti 17. joulukuuta 2011 uuden tasa-arvostrategian, joka on voimassa
vuoteen 2014 asti. Strategiassa vahvistetaan uusia tavoitteita, joihin kuuluvat naisten
lukumäärän lisääminen keskitason johtotehtävissä ja naisten palkkaaminen
hallintovirkamiehen (AD) virkoihin komission pääosastoihin, osastoihin ja yksiköihin.

Uudella tasa-arvostrategialla pyritään turvaamaan komissiossa työskentelevien naisten ja
miesten yhtäläiset mahdollisuudet, mutta se ei koske Euroopan unionin muita toimielimiä
ja elimiä. Tuleeko komission laatima tasa-arvostrategia vaikuttamaan EU:n muissa
toimielimissä työskentelevien naisten asemaan? Eikö komissio katso, että olisi syytä laatia
yhteinen tasa-arvostrategia, jolla yhtäläiset mahdollisuudet turvattaisiin myös muissa
unionin toimielimissä ja elimissä työskenteleville naisille ja miehille? Sukupuolten tasa-arvo
ja yhtäläiset mahdollisuudet ovat Euroopan unionin perusperiaate, jota olisi sovellettava
yleispätevästi ja poikkeuksetta kaikkiin EU:n työntekijöihin.

Maroš Šefčovič,    komission jäsen.  –  (EN) Olen hyvin iloinen saadessani tämän kysymyksen,
sillä minulla on hyviä uutisia. Tammikuun 1. päivästä alkaen komissiossa työskentelee itse
asiassa ensimmäistä kertaa enemmän naisia kuin miehiä. Olemme varsin ylpeitä tuloksesta,
mutta tiedämme myös, ettei kehitys lopu tähän. Meidän on jatkettava
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tasa-arvopolitiikkaamme nostaaksemme myös johtotehtävissä ja hallintovirkamiehen
viroissa (AD) toimivien naiskollegoidemme määrää komissiossa.

Hyväksyimme siten strategian vuosiksi 2010–2014 eli nykyisen komission toimikauden
loppuun. Haluaisimme todella päästä tulokseen, jossa naisten osuus olisi 25 prosenttia
ylemmän tason johtotehtävissä toimivista, 30 prosenttia keskitason johtotehtävissä
toimivista sekä 43 prosenttia hallintovirkamiehen viroissa olevista henkilöistä. Olemme
saavuttaneet jo melkoisesti 15 vuoden aikana, sillä johtotehtävissä toimivien naisten määrä
on noussut valtavasti. Haluamme luonnollisesti jatkaa näitä ponnisteluja. Käytämme
menetelmää, jossa eläkkeelle jäävät korvataan naistyöntekijöillä, joiden osuus on
30 prosenttia ylempien johtotehtävien viroista ja 50 prosenttia keskitason johtotehtävien
ja hallintovirkamiesten viroista. Tämä tarkoittaa siis sitä, että kun kyseisissä johtotehtävissä
toimivat jäävät eläkkeelle, 30 tai 50 prosenttia heistä on tarkoitus korvata naisilla.

Tarkistin vastauksena kysymykseenne muiden toimielinten tilanteen ja minun on sanottava,
että pärjäätte varsin hyvin parlamentissa. Luvut ovat hyvin vaikuttavia. Ihan samaa ei voida
sanoa neuvostosta, jossa tulokset ovat rehellisesti sanottuna hieman erilaiset. Paras tapa
minusta edetä asiassa olisi kuitenkin se, että jatkamme parhaiden käytäntöjen vaihdon
politiikkaa ja vaihtaisimme kokemuksia politiikan täytäntöönpanosta.

Tiedän, että myös hallintojohtajamme eli pääsihteerimme keskustelevat asiasta
säännöllisesti, ja uskon, että hyvien käytäntöjen vaihto johtaa tarkoituksenmukaisiin
tuloksiin kaikissa EU:n toimielimissä.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D).   – (LT) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, kiitoksia
hyvistä uutisista. Olen iloinen, että komissiossa työskentelee enemmän naisia kuin miehiä.
Haluan kuitenkin esittää teille seuraavan lisäkysymyksen: Kuinka paljon aikaa uskotte
menevän siihen, että Euroopan komissiossa työskentelee johtoasemassa naisia 50 prosenttia
25 tai 42 prosentin sijasta? Kuinka kauan siihen menisi arvionne mukaan aikaa? Sanoitte,
että tähän päästäisiin vasta toimikautenne loppuun mennessä.

Ette kuitenkaan vastannut kysymykseeni kovin selkeästi. Mitä mieltä olette komission
jäsenenä Euroopan unionin toimielinten tasa-arvostrategiasta? Mitä mieltä olette tästä
kaikkia Euroopan unionin toimielimiä edustavasta strategiasta? Tämä olisi oiva
malliesimerkki jäsenvaltioille, sekä julkisella että yksityisellä sektorilla työskenteleville
henkilöille.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Arvoisa puhemies, laajentaisin hieman kollegani
kysymystä ja kysyn komission jäseneltä, onko tasa-arvostrategia olemassa myös muilta
osin? Tarkoitan uusista jäsenvaltioista tulevien henkilöiden nimittämistä ylemmän ja
keskitason johtotehtäviin EU:n toimielimissä.

Maroš Šefčovič,    komission jäsen.  –  (EN) Suurkiitokset lisäkysymyksistänne.

Olen samaa mieltä siitä, että mainitsemanne luvut eivät ehkä tunnu niin kunnianhimoisilta
kuin toivoisitte niiden olevan tulevaisuudessa, mutta totuus on, että aloitettuamme
tasa-arvopolitiikan komissiossa vuonna 1995 olemme onnistuneet lisäämään naisten
osuutta huippuviroista viisinkertaiseksi. Tämä tarkoittaa, että näissä viroissa on nykyisin
viisi kertaa naisia enemmän kuin aiemmin. Meidän on tietenkin katsottava perustasoa.
Myönnän, että se oli varsin alhainen. Meidän on myös suhteutettava tilanne siihen,
millaisessa ympäristössä toimimme Euroopassa.
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Tämä on myös osa vastaustani toiseen kysymykseen eli että on edelleen parannettava
menettelyjä, joilla naisille voidaan luoda tällaiset edellytykset paitsi EU:n toimielimissä
myös jäsenvaltioissa. Ensinnäkin meidän on luotava sopivat edellytykset naisille niin, että
he voivat todella toimia korkeissa viroissa, mikä edellyttää tarkoituksenmukaista
lastenhoitoa, tarkoituksenmukaisia työskentelytiloja, joustavia työaikoja ja muita oloja,
jotka mahdollistavat käytännössä naisten toimimisen johtotehtävissä. On selvää, että näitä
edellytyksiä luodaan vähitellen. Olemme mielestäni saavuttaneet varsin korkean tason
EU:n toimielimissä, ja on nähtävissä, millä eri tasoilla nämä edellytykset on taattu
jäsenvaltioissa.

Täten kollegani komission varapuheenjohtaja Viviane Reding on nyt ehdottanut strategiaa,
jota kutsutaan sukupuolten väliseksi tasapainottamiseksi liikealan johtotehtävissä. Tämä
on toistaiseksi henkilökunnan valmisteluasiakirja, josta keskustellaan liikealan johtajien
kanssa kahden kuukauden sisällä, minkä jälkeen aloitetaan julkiset kuulemiset. Mitä tässä
voidaan ottaa opiksi? Pitäisikö meidän käydä läpi pakollinen kiintiöjärjestelmä? Pitäisikö
meidän valita järjestelmä, joka meillä on käytössä komissiossa, jossa pyrimme luomaan
kannustavaa ympäristöä ja johdon kannustimia niissä pääosastoissa, joissa voidaan todella
saavuttaa naisia varten asetetut tavoitteet? Tämän jälkeen voimme mielestäni päästä
tarkoituksenmukaisiin tuloksiin.

Puhemies.   – (EN) Kysymyksiin, joihin ei ajanpuutteen vuoksi voitu vastata, vastataan
kirjallisesti (ks. liite).

Seán Kelly (PPE).   – (EN) Arvoisa puhemies, haluan käyttää työjärjestyspuheenvuoron
ja esittää vain erään huomion (tiedän, että monet jäsenet ovat samaa mieltä kanssani), joka
ei liity mitenkään henkilöönne vaan koskee kyselytunnin järjestämistä.

Illasta toiseen jäsenet eivät tiedä, kuinka moneen kysymykseen vastataan, kuinka monta
lisäkysymystä esitetään, kuinka kauan vastauksiin menee aikaa ja onko meillä kyselytuntia
komission tai neuvoston kanssa ylipäätään. Tähän ei voida tyytyä. Tapasin Sarah Ludfordin.
Hän myöhästyi tunnin illalliselta, koska hän luuli, että hänen kysymykseensä vastataan.
Minäkin laskin, että kysymykseni otetaan esille, minkä vuoksi kieltäydyin illalliskutsusta.
Jäsenille olisi vähintäänkin kerrottava etukäteen, kuinka moneen kysymykseen vastataan,
jotta he voivat suunnitella aikataulunsa sen mukaan.

Tiedän, että saan kirjallisen vastauksen, mutta jos minä ja muut jäsenet haluamme kirjallisen
vastauksen, meidän on lähetettävä sähköpostia omasta kodistamme käsin ja saamme
vastauksen sähköpostiimme.

Tässä oli kaikki, mitä halusin sanoa. Minusta se pitäisi ottaa huomioon. Arvoisa puhemies,
tämä ei liity mitenkään henkilöönne: hoidatte asiaa oikein hyvin. En halua olla mitenkään
epäkunnioittava teitä kohtaan.

Puhemies.   – (EN) Hyvä jäsen Seán Kelly, kiitoksia puheenvuorostanne. Haluaisin sanoa
yhtenä niistä varapuhemiehistä, jotka vastaavat kyselytunnista, että pelkään, ettemme ole
toimielimenä ryhtyneet komission kanssa toteuttamaan sitä, mistä sovimme toimielinten
välisessä sopimuksessamme eli että parannamme kyselytuntia. Olen iloinen, että komission
jäsen Maroš Šefčovič on läsnä tänä iltana ja että hän on nähnyt omakohtaisesti
ongelmamme. Toivon siten, että löydämme uutta intoa pyrkiä tilanteeseen, jota
suunnittelimme toimielinten välistä sopimusta koskevissa neuvotteluissa.

(Istunto keskeytettiin klo 20.50 ja sitä jatkettiin klo 21.00.)
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Puhetta johti
varapuhemies  László TŐKÉS

18. Albanian tilanne (keskustelu)

Puhemies.   – (EN) Esityslistalla on seuraavana komission julkilausuma Albanian tilanteesta.

Štefan Füle,    komission jäsen. (EN) Arvoisa puhemies, kiitos, että kutsuitte minut puhumaan
Albanian tilanteesta tänä iltana. Vaikka Albania sijaitsee Euroopan mantereella, se oli
eristäytyneenä suuren osa 1900-lukua. Albania on kuitenkin nykyisin avoin ja
vastaanottavainen. Sillä on nykyään mahdollisuus liittyä tulevaisuudessa EU:hun.

Albaniassa on käsillä poliittinen kriisi. Tapahtumat Tiranassa perjantaina 21. tammikuuta
2011 olivat traagisia. Jatkuvasti paheneva poliittinen pattitilanne on johtanut neljään
turhaan kuolemaan. Tiranan tilanteeseen on tultava muutos. Vaarallisesta alamäen kierteestä
on tehtävä loppu. Poliittiseen kriisiin on löydettävä ratkaisu. Tämä on Albanian poliittisten
johtajien yhteisellä vastuulla.

Tätä Albanian kansalaiset odottavat, ja täysin oikeutetusti. Demokraattisesti valittujen
edustajien on käyttäydyttävä sen mukaisesti: edustettava kansaa ja löydettävä
demokraattinen kompromissi.

Kriisiin on löydettävä ratkaisu kotimaisin keinoin, mutta meidän ulkopuolisten on tehtävä
voitavamme helpottaaksemme ratkaisun löytymistä. Ulkosuhdehallinnon johtaja Miroslav
Lajčák kävi Tiranassa kahteen otteeseen tapaamassa maan presidenttiä, pääministeriä ja
opposition johtajaa, ja olen iloinen, että hän on kanssani täällä tänään.

Hänen viestinsä unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja
komission varapuheenjohtajan Cathy Ashtonin puolesta ja minun puolestani olivat selkeät:
väkivaltaisuudet on ensinnäkin lopetettava ja sen jälkeen on tutkittava asianmukaisesti,
mitä 21. tammikuuta tapahtui. Tutkinnan johto on uskottava oikeusviranomaisille ilman
poliittista väliintuloa.

Toiseksi on lopetettava sanallinen väkivalta sekä valtionlaitosten epäsuora ja suora
heikentäminen.

Kolmas viesti oli, että poliittinen vuoropuhelu on saatava takaisin raiteilleen: on
tunnustettava, että vastuu nykyistä valoisamman Albanian tulevaisuuden turvaamisesta
on yhteinen. Tämä tarkoittaa, että lähitulevaisuudessa on yhdessä varmistettava vapaiden,
oikeudenmukaisten ja avointen paikallisvaalien järjestäminen.

Neljäs viesti oli, että maassa on aloitettava komission vuonna 2010 antamassa lausunnossa
hahmoteltujen 12 prioriteetin täytäntöönpano, joka on tärkeä asia. Hallituksen ja opposition
on huolehdittava siitä yhdessä.

Poliittiset johtajat ja kansalaiset suhtautuivat rohkaisevasti ja myönteisesti Miroslav Lajčákin
vierailuun. Havaittavissa olevaa momentumia voidaan ja sitä pitää hyödyntää, jotta kriisi
voidaan muuttaa mahdollisuudeksi.

Molemmat Albanian johtajat suhtautuvat myönteisesti saamaansa huomioon, mutta he
ovat kiinni maan sisäisessä umpikujassa, eikä johtajien välistä vuoropuhelua voida korvata
Euroopan unionin hyvällä tahdolla eikä tuella.
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Voimme auttaa kuilun kaventamisessa aktiivisella toiminnallamme. Se on kuitenkin
mahdollista vasta, kun molemmat osapuolet osoittavat aitoa halua asettaa Albanian
tulevaisuus EU:ssa puoluepolitiikan ja oman epäluuloisuutensa edelle.

Rusinoiden poimimiseen pullasta ei ole varaa. Albanian on täytettävä kaikki
Kööpenhaminan kriteerit, mikä pitää sisällään myös interaktiivisen poliittisen vuoropuhelun
ja toimivan parlamentin – kaikki tai ei mitään.

Seuraavia asioita käsitellään Albanian yhteydessä: mahdollisuus liittyä EU:hun neuvoston
päätelmien mukaisesti ja Kööpenhaminan kriteerien pohjalta; komission vuonna
2010 antaman lausunnon sisältämien niiden 12 prioriteetin selkeä tunnistaminen, joiden
tosiasiallisen täytäntöönpanon jälkeen Albania voisi aloittaa liittymisneuvottelut Euroopan
unionin kanssa. Nämä 12 prioriteettia sisältävät muun muassa seuraavaa: parannetaan
demokraattisten elinten toimintaa ja poliittista vuoropuhelua, oikeusvaltiota ja
oikeuslaitoksen uudistusta, järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa sekä ihmisoikeuksien
puolustamista.

Nämä 12 prioriteettia ja Kööpenhaminan kriteerit eivät ole vain poliitikkoja varten.
Pikemminkin ne merkitsevät selkeää ja mitattavissa olevaa hyötyä kansalaisille. Albanian
poliitikkojen on pantava pikaisesti Albanian kansalaisten edut etusijalle.

Tehkäämme näistä prioriteeteista EU:n kehys, jonka puitteissa Albanian poliittiset haasteet
saadaan ratkaistua. Lähetin tässä tarkoituksessa Albanian pääministeri Sali Berishalle
viikkoa ennen tammikuun mielenosoituksia kirjeen, jossa selostin näihin 12 prioriteettiin
perustuvaa etenemissuunnitelmaa, jolla on tarkoitus auttaa Albaniaa selviytymään
poliittisesta umpikujastaan. Olemme kaikki olleet todistamassa tästä aiheutuneita traagisia
tapahtumia.

Vielä ei ole liian myöhäistä. Jos saamme peruuttamattomia viestejä molemminpuolisesta
halusta hyödyntää EU:n kehystä poliittisen pattitilanteen ja käsillä olevan kriisin asteittaiseksi
selvittämiseksi, vastaamme myönteisesti.

Myös Euroopan parlamentilla on elintärkeä rooli. Te poliitikot voitte lähettää selkeän
viestin muille poliitikoille. Selkeä ja yhtenäinen viesti täältä parlamentista sekä koko
Euroopan unionilta sitoutumisvalmiudesta saisi albanialaiset pohtimaan parasta
toimintatapaa.

Saanen käyttää tilaisuutta hyväkseni ja kehottaa pääministeri Sali Berishaa luomaan
Albaniaan aidosti osallistavaa poliittista ympäristöä. Muut poliittiset puolueet ja
kansalaisjärjestöt hyötyisivät Euroopan yhdentymisestä.

Kehottaisin myös sosialistisen puolueen johtajaa Edi Ramaa varmistamaan, että hänen
puolueensa on aidosti rakentava oppositio, joka nauttii eduista mutta ottaa myös vastuuta
poliittisesti osallistavassa ympäristössä, jonka toivomme syntyvän Albaniaan.

Michael Gahler,    PPE-ryhmän puolesta. – (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen
Štefan Füle, hyvät kollegat, haluan ensimmäiseksi kiittää teitä kovasti selkeästä
julkilausumastanne. Se on nähdäkseni saanut hyvän vastaanoton. Demokratiassa ja
oikeusvaltiokysymyksissä tapahtuva kehitys on mielestäni välttämätön edellytys sille, että
Albania voi aloittaa liittymisprosessin EU:hun. Tämä pitää sisällään toimivat demokraattiset
laitokset, joita hyödynnetään asianmukaisesti. Parlamentti on se paikka, missä
demokraattisia keskusteluja pitäisi käydä. Tästä syystä kansalaiset ovat valinneet parlamentin
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jäsenet. Tämä foorumi ei ole korvattavissa katumielenosoituksilla eikä ainakaan niin, mitä
Edi Rama yritti 21. tammikuuta.

Kehotan sosialistista puoluetta osallistumaan täysipainoisesti parlamentaariseen prosessiin
ja etsimään poliittisia vaihtoehtoja parlamentissa. On aika lopettaa epäilyt vaalituloksesta.
Sosialistisen puolueen on otettava vastuu roolistaan parlamentaarisena oppositiopuolueena.
Sen olisi hyödynnettävä tilaisuus laatia erityisiä ehdotuksia tulevaisuuden varalle myös
parlamentaarisessa tutkintavaliokunnassa. Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö (Etyj)
ja sen demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimisto (ODIHR) ovat laatineet
suosituksia vaalien perusedellytysten parantamiseksi. Lisäksi on tärkeää, että sosialistit
otetaan mukaan myös näiden asioiden hoitoon. Olen kuullut, että Edi Rama suostui täällä
Strasbourgissa käydessään ottamaan osaa 8. toukokuuta järjestettäviin paikallisvaaleihin.
Suhtaudun myönteisesti hänen päätökseensä. Toivon, ettei hänen lupaukseensa liity ehtoja
tai porsaanreikiä. Edi Rama on nähtävästi kuunnellut sosialistikollegojensa hyviä neuvoja
ja myös niitä, joita hän on saanut tapaamisissa muiden ryhmien kanssa.

Voin vakuuttaa hänelle, että monet ryhmämme jäsenet toimivat aktiivisesti puolestamme
Albaniassa ja tukevat komission jäsen Fülen mainitsemaa osallistavaa lähestymistapaa.
Tämän ansiosta olemme voineet yhdessä vaikuttaa sen varmistamiseen, että Albaniaa
odottaa valoisa tulevaisuus.

Adrian Severin,    S&D-ryhmän puolesta  .  – (EN) Arvoisa puhemies, Albanian nykyistä
poliittista tilannetta voidaan totisesti kutsua pattitilanteeksi. Välillä kriisi hellittää ja välillä
taas voimistuu, mutta sille ei näy loppua.

Parlamentti antoi viime vuonna päätöslauselman, jossa kaikkia kotimaisia poliittisia
toimijoita kehotetaan löytämään poliittinen ratkaisu kriisiin ja rakentamaan kansallista
vähimmäistason konsensusta. Poliittiset puolueet ja etenkin hallitus ovat sivuuttaneet
päätöslauselman. Komission ja neuvoston suositukset on niin ikään sivuutettu toistaiseksi.

Ei voida hyväksyä, että kokoontumisoikeuden ja mielenosoitusoikeuden harjoittamista
kutsutaan vallankaappaukseksi korruption ryvettämässä maassa.

Ei voida hyväksyä, että valtion instituutioiden (presidentin viran, virallisen syyttäjänlaitoksen
ja muiden) uskottavuus kärsii hallituksen päämiehen lausunnoista.

Ei voida hyväksyä, että siviilimielenosoittajia kohti ampuvia pidetään kansakunnan
sankareina, joille luvataan armahdus.

Uudet paikallisvaalit pidetään pian. Vaalit ovat nykytilanteessa poliittinen testi kaikille
poliittisille sidosryhmille. Kehotamme komission jäsen Štefan Fülea sekä
ulkosuhdehallinnon johtaja Miroslav Lajčákia tekemään parhaansa sen varmistamiseksi,
että vaaleja tuetaan ja valvotaan kansainvälisesti niin, että varmistetaan, että ne ovat vapaat
ja oikeudenmukaiset tai ainakin että voimme arvioida, ovatko ne vapaat ja
oikeudenmukaiset.

Kannatamme komission ja etenkin komission jäsen Štefan Fülen lähestymistapaa. Tuemme
Miroslav Lajčákin toimia. Meidän on kehotettava kaikkia poliittisia puolueita saattamaan
maa ulos kriisistä, sillä vaihtoehtona on Albanian eristäytyminen ja EU:hun liittymisen
vaarantuminen.

Marietje Schaake,    ALDE-ryhmän puolesta. – (EN) Arvoisa puhemies, minulla oli tänään
oikein mielenkiintoinen päivä Albanian kysymykseen liittyen. Olen puhunut kahden
Albanian suurimman poliittisen puolueen edustajien kanssa. Pyysin molempia kertomaan

257Euroopan Parlamentin keskustelutFI15-02-2011



ajatuksia siitä, kuinka maata voitaisiin viedä eteenpäin ja kuinka poliittisesta pattilanteesta
päästäisiin käsittelemään kaikkia kansalaisia koskevia ongelmia: järjestäytyneen
rikollisuuden torjuntaa, korruption kitkemistä, työllisyyden luomista sekä mahdollisuuksien
luomista nuorelle sukupolvelle.

Kukaan heistä ei keksinyt vastausta. Toisten syyttely tuntui tärkeämmältä. Albanian
poliittiset vallanpitäjät ovat nähtävästi kiinnostuneempia itsestään kuin kansastaan. Minun
ei tarvinne kertoa teille, kuinka vaikeaa meidän on saada valitsijamme mukaan, kun ajamme
EU:n laajentamista. Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä haluaa vastustuksesta
huolimatta nähdä Länsi-Balkanin maat osana Euroopan unionia.

Meidän mielestämme EU on arvoyhteisö, jolla on jakaantunut menneisyys mutta joka on
valinnut yhtenäisen tulevaisuuden. Meidän on kehotettava Albanian viranomaisia
toimimaan samoin niin, etteivät he anna menneisyyden varjojen tukahduttaa vaan käyvät
kohti valoisaa tulevaisuutta. He eivät saa unohtaa, että ennen kaikkea heidän vastuullaan
on huolehtia kansalaisten hyvinvoinnista eikä kieltää heiltä tulevaisuutta EU:ssa, sillä on
täysin selvää, että poliittinen kriisi hidastaa kehitystä kaikissa tilanteissa.

Uudet vaalit pidetään toukokuussa, ja valmistelut ovat jo käynnissä. Kaikkien poliittisten
puolueiden olisi syytä tukea vaaleja. Suhtaudun myönteisesti ehdotukseen, että EU:n olisi
otettava aktiivinen rooli sen varmistamiseksi, että vaalit ovat sekä vapaat että
oikeudenmukaiset. Demokratia on kuitenkin pitkä prosessi, joka on taatusti enemmän
kuin vain "yksi mies ja yksi ääni". Se edellyttää demokraattisia instituutioita ja oikeusvaltiota,
ja sen voima on sidoksissa vähemmistöjen kunnioittamiseen. Demokratiassa ei ole kyse
siitä, että "voittaja saa kaiken".

EU:hun liittyminen on pitkä prosessi, joka vaatii kovaa työtä ja yhteistä sitoutumista;
Albaniassa tehtyjä uudistuksia voidaan hyödyntää parhaiten yhteistyöllä ja jatkuvalla
sitoutumisella EU:n prosessiin.

Marije Cornelissen,    Verts/ALE-ryhmän puolesta. – (NL) Arvoisa puhemies, Albanian kriisi
ei ole mikään uusi asia. Kriisi ei alkanut tammikuussa mielenosoittajiin kohdistetulla
väkivallalla, eikä se alkanut vuonna 2009, jolloin sosialistinen puolue boikotoi parlamenttia
vaalien jälkeen ja nälkälakko puhkesi.

Kriisi on poliittisen kulttuurin kriisi. Boikotit, nälkälakot ja mielenosoitukset ovat tavallisia
tapoja tehdä bisnestä Albanian politiikassa. Niin ovat myös korruptio, median manipulointi
sekä poliittiset nimitykset. Kaikki tämä on todella kaukana politiikasta, jollaista haluaisimme
nähdä maassa, joka on matkalla kohti EU:n jäsenyyttä.

Toivon siten todella, että Albanian kansalaiset saisivat lopulta vastuullisen hallituksen ja
vastuullisen parlamentin, joissa toimii poliitikkoja, jotka asettavat kansalaistensa
hyvinvoinnin oman arvovaltansa ja omien etujensa edelle. Molempien osapuolten on
ryhdyttävä tekemään siirtoja tähän vaiheeseen pääsemiseksi. Hallituksella on erityinen
vastuu. Hallituksilla on yksinoikeus väkivaltaan ja hallituksilla on erityinen vastuu nousta
puoluepolitiikan yläpuolelle, jotta mahdollistetaan kansalaisten kannalta oikeudenmukainen
toiminta.

Meidän on voitava odottaa tältä hallitukselta, että se tekee kaiken mahdollisen estääkseen
tammikuisten tapahtumien toistumisen. Meidän on voitava odottaa myös, että hallitus
toimii täysipainoisesti yhteistyössä sen riippumattoman tutkinnan parissa, jolla on tarkoitus
selvittää tammikuisia tapahtumia, että se panee korruption kuriin omissa riveissään ja
antaa tilaa parlamentaariselle keskustelulle. Myös oppositiolla on vastuunsa. Myös sen on
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tehtävä kaikkensa tammikuisten väkivaltaisuuksien toistumisen estämiseksi niin, että se
tekee täysipainoista yhteistyötä asianmukaisten ja oikeudenmukaisten vaalien järjestämiseksi
toukokuussa sekä osallistuu parlamentaariseen keskusteluun, jossa toivon mukaan
keskustellaan kerrankin muun muassa Albanian huiman korkeasta työttömyydestä.

Kuinka saatte molemmat osapuolet näin pitkälle? Olin hyvin toiveikas marraskuussa,
jolloin komission jäsen Štefan Füle heitti pallon Albanialle todeten: edistystä ei tapahdu
ennen kuin ratkaisette tämän asian. Sen jälkeen voimme taata Albanialle hakijavaltion
aseman. Tämä ei valitettavasti tuonut muutosta tilanteeseen. Panen nyt toivoni siihen, että
Miroslav Lajčák onnistuu siinä, missä muut ovat epäonnistuneet: saamaan molemmat
osapuolet neuvottelupöydän ääreen läpimurron saavuttamiseksi. Olen toiveikas, mutta
en ole kovinkaan varma siitä, että tämä onnistuu ilman järeitä toimenpiteitä.

Olen sitä mieltä, että meidän on säilytettävä sanktioiden mahdollisuus. On tehtävä selväksi,
että neuvottelujen epäonnistumisella on vääjäämättä seurauksensa. Sanktiot on kuitenkin
kohdistettava poliittisiin johtajiin, ei kansalaisiin. Tämä ei suinkaan tarkoita sitä, että meidän
pitäisi puuttua Albanian viisumivapauteen, mitä olen kuullut käytävillä puhuttavan. Se
olisi kansalaisten todelliseksi vahingoksi. Haluaisin totisesti vakuutuksen komission
jäseneltä, ettei viisumivapaus joudu kärsimään tässä poliittisessa prosessissa.

Ajatus, jota voisimme kuitenkin harkita, on se, että otamme liittymistä valmistelevan
tukivälineen (IPA) varojen valvonnan pois Albanialta ja palautamme sen EU:n vastuulle.
Siten mahdollistettaisiin kaikkien maassa tehtävien merkittävien investointien läpimeno
niin, että hallitusta voidaan jossakin määrin valvoa. Tämäntyyppinen sanktio kohdistuisi
nähdäkseni poliitikkoihin mutta ei kansaan. Toivon vilpittömästi, ettei tähän kaikkeen
tarvitsisi ryhtyä vaan että molemmat osapuolet olisivat valmiita kompromissiin ja että
Miroslav Lajčák onnistuu tehtävässään Albanian kansan eduksi.

Charles Tannock,    ECR-ryhmän puolesta. – (EN) Arvoisa puhemies, jos Albania aikoo
edistyä matkallaan kohti lopullista tavoitettaan päästä EU:n jäseneksi, maan poliittisten
johtajien on sitouduttava siihen entistäkin rakentavammalla, demokraattisemmalla ja
kypsemmällä tavalla. Viime kuussa puhjenneet väkivaltaisuudet olivat muistutus Albanian
politiikalle tyypillisestä epävakaudesta.

Pohdin myös, ovatkohan neuvosto ja komissio harkinneet tarkistavansa viime vuonna
tehtyä päätöstä myöntää albanialaisille oikeus matkustaa EU:n jäsenvaltioihin ilman
viisumia, kun otetaan huomioon verenvuodatukset, jotka saattavat luonnollisesti lisätä
taloudellisista syistä tapahtuvaa muuttoa Schengen-maihin, jos ulkomaiset suorat
investoinnit tyrehtyvät.

Kyseisellä toimella korostettaisiin varmasti sitä, että Albania on vielä kaukana EU:n
odotuksista. Järjestäytynyt rikollisuus ja korruptio rehottavat yhä maassa ja oikeuslaitos
on liian usein poliitikkojen manipuloinnin armoilla. Pääministeri Sali Berisha jopa sekaantui
valtakunnansyyttäjän määräykseen pidättää mielenosoittajia ampuneet kaartilaiset väittäen,
että kyse oli vallankaappauksen uhasta. Maan demokraattiset instituutiot ovat heikkoja ja
lehdistönvapaus on harvinaista.

Edi Raman sosialistisen puolueen päätös boikotoida parlamenttia väitetyn vaalivilpin
perusteella on pahentanut Albanian epävakautta. Albanialla ei ole nykyisessä poliittisen
epävakauden ilmapiirissä mitään mahdollisuuksia edes aloittaa EU:n luottamuksen
palauttamiseksi tarvittavia uudistuksia. Epävakaus saattaa nyt johtaa siihen, että myös Nato
harkitsee uudelleen laajentumispolitiikkaansa, sillä Albania liittyi puolustusliittoon vain
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vajaat kaksi vuotta sitten. Naton johtajien on nyt arvioitava, myönnettiinkö Naton jäsenyys
Albanialle liian varhain.

Sen ohella, että olen huolissani Albanian poliittisesta epävakaudesta ja siitä, miten se
vaikuttaa maan pyrkimyksiin liittyä EU:hun, minulla on epäilykseni myös Albanian
strategisista prioriteeteista. Albania on Islamististen maiden konferenssin (OIC) täysjäsen;
tämä järjestö on yhä vaikutusvaltaisempi YK:n puitteissa toimiva eturyhmä, joka ajaa
jäsentensä etuja ja äänestää yhtenä ryhmänä ihmisoikeuksia ja ulkopolitiikkaa koskevista
asioista. OIC:n jäseniin kuuluvat Albania ja Turkki ovat molemmat allekirjoittaneet Kairon
ihmisoikeusjulistuksen, jossa Šaria mainitaan muslimimaiden ihmisoikeuksien perustana.

Albanian on Turkin tavoin nyt päätettävä, valitseeko se länsimaiset arvot vai asettaako se
etusijalle Šariaan sisältyvät arvot, jotka täällä Strasbourgissa toimiva Euroopan unionin
ihmisoikeustuomioistuin on katsonut olevan ristiriidassa eurooppalaisten arvojen kanssa,
vaikka totuuden nimissä on sanottava, että Albanian jäsenyys OIC:ssä vaikuttaa minusta
toistaiseksi vain nimelliseltä. Albania on kuitenkin käytännössä maallikkovaltio. Albanian
johto on nähtävästi suunnitellut liittymistä OIC:hen Lähi-idän rahan houkuttelemiseksi
sen sijasta, että liittymistä perusteltaisiin voimakkaalla uskonnollisella vakaumuksella,
mutta tämä kaikki saattaa vielä toki muuttua tulevaisuudessa.

Nikolaos Chountis,    GUE/NGL-ryhmän puolesta. – (EL) Arvoisa puhemies, arvoisa
komission jäsen, olin toivonut, että Albanian poliittinen umpikuja olisi ratkaistu, kun
edellisistä parlamenttivaaleista on kulunut jo puolitoista vuotta. Olin toivonut tehtyjen
suositusten tekemisen jälkeen ja Euroopan parlamentin annettua päätöslauselmansa, että
olisimme pitäneet mielessä, mitä sanoimme. Olin vakuuttunut siitä, että Albanian toiveet
EU:hun liittymisestä (sillä tätä Albanian kansa haluaa) olisivat voimakas kannustin paitsi
poliittisen ongelman myös taloudellisten, sosiaalisten ja demokratiaa koskevien ongelmien
ratkaisemiseksi. Umpikujaa ei valitettavasti ole ratkaistu. Meillä on leijonanosa vastuusta,
minkä vuoksi katson, ettei meillä ole varaa arvostella Albanian kansaa.

Tilanne on valitettavasti kuitenkin pahentunut. Haluan vielä kerran ilmaista suruni 21.
tammikuuta pidetyn mielenosoituksen uhrien vuoksi. Vastustamme väkivaltaisuuksien
laajenemista, vaadimme sortotoimien lopettamista sekä ihmisoikeuksien ja demokraattisten
oikeuksien noudattamista sekä syyllisten rankaisemista.

En kuitenkaan salaa sitä tosiasiaa, että olen huolissani lähestyvistä paikallisvaaleista, jotka
järjestetään toukokuussa. Meidän on yksinkertaisesti tehtävä voitavamme sen
varmistamiseksi, että kaikki tarvittavat turvatoimet toteutetaan, jotta vaalit voisivat sujua
kitkattomasti. Meidän on saatava kaikki poliittiset puolueet osallistumaan tähän
vaalimenettelyyn, ja vaalit on järjestettävä asianmukaisia ja demokraattisia vaaleja koskevien
kansainvälisten sääntöjen mukaisesti.

Olen sitä mieltä, että tukemme eli Euroopan parlamentista ja Euroopan unionilta yleisesti
tulevan tuen (olen tässä samaa mieltä Štefan Fülen kanssa) on oltava täydentävää ja
avustamistarkoituksessa annettavaa eikä siihen pidä luonnollisestikaan sekoittaa
puoluepolitiikkaa tai poliittista veljeilyä (jos sallitte ilmaisun). Meidän asiamme ei ole tuoda
ratkaisua Albanian yhteiskunnalle ja Albanian ongelmaan. Albanian kansan ja Albanian
poliittisten puolueiden on se ratkaistava. En hyväksy ääneen lausuttuja uhkailuja
toimenpiteisiin ryhtymisestä, sillä suurin osa kuulemistamme toimenpiteistä on suunnattu
Albanian kansaa vastaan. En usko, että näin saadaan aikaan erityisiä tuloksia.
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Minusta voimme harjoittaa mahdollisimman suurta painostusta EU:n toimielinten kautta
ja suhteissamme tähän Euroopan unionin ovea kolkuttavaan maahan niin, että tuomme
esille, että valitettavasti kaikki nämä tapahtumat hidastavat sen liittymisnäkymiä. Meidän
on tuotava esiin, että umpikuja on ratkaistavissa vain poliittisten johtajien vastuullisella
toiminnalla niin, että he ovat valmiita poliittiseen vuoropuheluun eikä niin, että sovelletaan
"voittaja saa kaiken" -ajatusta tai samantapaista käytäntöä ja käyttäytymismallia, kuten
olemme kuulleet tehtävän.

Olen sitä mieltä, että jos Albanian poliittiset johtajat pitävät kiinni tällaisesta käytännöstä
ja lähestymistavasta, umpikuja ja kriisi vain pahenevat eikä maassa kyetä ratkaisemaan
poliittisen ongelman rinnalle nousevia vakavia ongelmia: ongelmia, joita nousee (ellei jo
ole noussut) naapurimaita Italiaa ja Kreikkaa koettelevan talouskriisin vuoksi, sillä näiden
maiden Albaniaan lähettämä raha on helpottanut jossain määrin Albanian taloustilannetta.
Poliittisen umpikujan ratkaiseminen, poliittinen vastuunotto ja poliittinen vuoropuhelu
ovat siten niitä tekijöitä, joiden avulla poliittiset johtajat voivat löytää nopean ratkaisun
Albanian ongelmiin.

Bastiaan Belder,    EFD-ryhmän puolesta. – (NL) Arvoisa puhemies, ollessani toimittaja
kävin Albaniassa useaan otteeseen 1990-luvulla. Siellä tapaamani lahjakkaat nuoret tekivät
joka kerta minuun vaikutuksen. On selvää, että maalla, jossa on tällaisia lahjakkaita nuoria,
on oltava tulevaisuus. Uskoni Albanian tulevaisuuteen EU:ssa heräsi viime kesänä uudelleen
eloon eteläisen Vlorën piirikunnan kesäyliopistossa.

Vaihdoin tänä aamuna sähköpostia muutaman korkeakoulututkinnon suorittaneen
albanialaisen kanssa tämäniltaisesta keskustelusta. Molemmat ovat noin kolmikymppisiä
ja molemmat ovat päättäneet jäädä Albaniaan. He ansaitsisivat paljon enemmän ulkomailla,
mutta silti he ovat päättäneet jäädä Albaniaan. He haluavat palvella omaa kansaansa ja
kirkkoaan. Mitä he voisivat kuitenkin tehdä kotimaansa poliittisen umpikujan hyväksi?
Molempien viesti on selkeä ja se on kuin avunhuuto: "Eurooppa, älkää jättäkö poliittisia
johtajiamme oman onnensa nojaan. Jos nimittäin teette niin, he tuhoavat kansakuntamme
tulevaisuuden. Eurooppa, pakottakaa molemmat osapuolet eli sosialistit ja demokraatit
neuvottelemaan, kunnes he löytävät ratkaisun."

Arvoisa komission jäsen, myönnän ensimmäisenä, että tämä on helpommin sanottu kuin
tehty, mutta tämä oli silti heidän avunhuutonsa. Olen kuitenkin luottavainen sen suhteen,
että haluatte tehdä parhaanne vastataksenne toivoon, jonka monet kunnon albanialaiset
ovat panneet EU:hun ja teihin, asiasta vastaavaan komission jäseneen. Toivon teille paljon
voimia ja menestystä tässä asiassa.

Lopuksi haluaisin ottaa esille vielä toisen, yhtä tärkeän Albanian kysymyksen. Tiranan
tietolähde on varoittanut minua vaarasta, että suuri määrä albanialaisia tyttöjä ja naisia
matkustaa tänä keväänä Länsi-Eurooppaan, missä he päätyvät prostituutioverkostoon.
Yhdyttekö tähän pelkoon, arvoisa komission jäsen, ja mitä resursseja Euroopan unionilla
on käytössään ennalta ehkäistäkseen naisten salakuljetusta ja tyttöjen värväämistä
prostituutioon Albaniassa?

Béla Kovács (NI).   – (HU) Arvoisa puhemies, Albanian poliittinen elämä on ollut
umpikujassa vuonna 2009 järjestetyistä parlamenttivaaleista lähtien. Parlamentti ei voi
harjoittaa tehtäväänsä hallituksen valvojana, eivätkä parlamentaariset instituutiot toimi
valitettavasti tehokkaasti. Se, että sosialistit syyttävät hallitusta vaalivilpistä ja korruptiosta
sekä vaativat hallituksen eroa ja ennenaikaisten vaalien järjestämistä ennen vuotta 2013,
jolloin ne on määrä järjestää, sekä se, että pääministeri Sali Berisha on haluton eroamaan
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ja syyttää oppositiota pyrkimyksestä nousta valtaan voimakeinoin, osoittavat, että
neuvottelut Euroopan unionin kanssa on tuomittu epäonnistumaan hyvin nopeasti.

Euroopan unionin mielestä on elintärkeää, että ehdokasvaltiot vauhdittavat ponnistelujaan
korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi. Tämä on tärkeää EU:lle, mutta
sen lisäksi siitä hyötyvät myös kyseisten maiden yhteiskunta puhumattakaan siitä, että se
auttaa kohentamaan ehdokasvaltioiden imagoa. Tästä syystä nykyisen tilanteen
ratkaiseminen edellyttää ehdottomasti demokraattisten instituutioiden aseman
palauttamista.

Eduard Kukan (PPE).   – (EN) Arvoisa puhemies, Albanian poliittinen kriisi on kestänyt
jo aivan liian pitkään. Tilanne ei ole silti umpikujassa tai pattitilanteessa vaan kyse on
pitkittyneestä poliittisesta kriisistä. Se vahingoittaa maan mainetta, sen kansalaisia sekä
heidän pyrkimyksiään olla tulevaisuudessa osa EU:ta.

Emme saa antaa poliittisen kriisin ja jännitteiden yltyä enää yhtään. Nyt on lähetettävä
yhteinen viesti siitä, että hyväksymme Albanian ehdokasvaltioksi mutta maan poliittisten
johtajien on puolin ja toisin osoitettava, että he ratkaisevat poliittiset ongelmat
oikeusvaltiota, perustuslakia sekä demokraattisten instituutioiden perusteita täysin
kunnioittaen.

Olemme liian kauan yrittäneet auttaa Albaniaa tilanteen ratkaisemisessa saamatta aikaan
konkreettisia tuloksia. Tuomitsemme ankarasti Tiranan kaduilla 21. tammikuuta
järjestetyissä mielenosoituksissa puhjenneet väkivaltaisuudet. Väkivaltaisuudet, joissa kuoli
neljä ihmistä, on tutkittava asianmukaisesti.

Albania odottaa paikallisvaaleja, jotka järjestetään tämän vuoden toukokuussa. Niillä maan
demokratian tilanne testataan toistamiseen. Nyt poliittisten johtajien on jälleen aika keskittää
ponnistelunsa sen takaamiseen, etteivät vaalit lisää jännitteitä eivätkä pitkitä kriisiä.

Haluan lopuksi korostaa komission jäsen Štefan Fülen keskustelun alussa pitämän
puheenvuoron sisältämien poliittisten viestien ja ehdotusten merkitystä. Parlamentti voi
auttaa tilannetta parhaiten asettamalla koko painoarvonsa näiden ehdotusten taakse ja
lähettämällä sen mukaisesti yhteisen ja selkeän viestin Albanian poliittisille puolueille.

Hannes Swoboda (S&D).   – (DE) Arvoisa puhemies, haluan ensimmäiseksi kiittää Štefan
Fülea hänen selkeästä julkilausumastaan tänään sekä hänen sitoumuksestaan tähän pitkään
kestäneeseen ongelmaan. Haluan kiittää myös Miroslav Lajčákia asiaan paneutumisesta
viime kuukausina. Hän on tottunut selvittämään ja ratkomaan kiperiä ongelmia. Toivotan
molemmille kovasti onnea. Keskustelumme on päätynyt yhtenäiseen rintamaan ja
yhtenäiseen tukeen molempien miesten ponnisteluille löytää ratkaisu Albanialle.

Myönnän olleeni skeptinen keskustelumme alkaessa. Mikään ei olisi pahempaa Albanian
kehitykselle kuin keskinäiset syyttelyt täällä parlamentissa, samanlaiset, joita Albanian
kaksi suurinta poliittista ryhmää, hallitus ja oppositio, ovat harjoittaneet. Olen hyvin
tyytyväinen, että olemme päässeet yksimielisyyteen yhteisestä lähestymistavasta ainakin
toistaiseksi. Toivon, että näin on myös on jatkossa. Molempien osapuolten, molempien
poliittisten ryhmien – hallituksen ja opposition – on sitouduttava etsimään ratkaisua
kriisistä ulos pääsemiseksi.

Olen samaa mieltä jäsen Belderin kanssa. Kävin Albaniassa pian Hoxhan hallinnon
romahdettua. Oli varsin hämmästynyt siellä vallinneesta mielialasta sekä nuorten
innostuneisuudesta. Olen kuitenkin hyvin pettynyt siihen, mitä tästä on seurannut ja mitä
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ei. Minun on sanottava, ettei Albanian poliittinen luokka pysty toteuttamaan kansan toiveita
ja unelmia.

Meillä on luonnollisesti edelleen poliittiset kantamme ja henkilökohtaiset
ystävyyssuhteemme. Nyt on kuitenkin elintärkeää vaatia molempia osapuolia istumaan
yhdessä neuvottelupöydän ääreen ja vaatia heitä yrittämään varmistaa, että edes
paikallisvaalit ovat avoimet ja vapaat. Meidän on lisäksi vaadittava molempia osapuolia
valmistautumaan Etyjin alaisen demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien
toimiston (ODIHR) vaaleja varten laatimien vaatimusten täytäntöönpanoon joko
lainsäädännöllisin toimin tai käytännön toimin niin, että vaalit ovat tulevaisuudessa aidosti
oikeudenmukaiset ja avoimet.

Minusta parlamentin olisi myös syytä lähettää Albaniaan mahdollisimman monta
vaalitarkkailijaa siitä huolimatta, että kyse on paikallisvaaleista, sillä ne voivat kuitenkin
olla uuden poliittisen ilmapiirin alku Albaniassa. Tätä Albania kaipaa kipeästi.

Olen samaa mieltä kaikkien niiden kanssa, jotka ovat sanoneet, että jollei mikään muutu
Albaniassa, se eristäytyy. Emme kuitenkaan halua, että Albania eristäytyy. Haluamme, että
se astuu Euroopan unioniin johtavalle tielle.

Stanimir Ilchev (ALDE).   – (BG) Arvoisa puhemies, haluan aloittaa sanomalla, että
Albanian yhteiskunta ja Albanian kansa ovat erityinen tapaus, mutta älkää käsittäkö minua
väärin. Maan historia ja kulttuuriperinteet ovat poikkeavia, ja osa näistä poikkeavaisuuksista
on säilynyt kansakunnan luonteessa ja tavassa, jolla se on kehittynyt tähän päivään asti,
mikä vaikuttaa tapaan, jolla maassa mielletään poliittiset prosessit ja kehitetään niitä.

Jos siis aiomme auttaa puheena olevan ongelman ratkaisua, meidän on osoitettava
luovuutta, joustavuutta ja mielikuvitusta. Minusta meidän pitäisi esimerkiksi ottaa yhteyttä
paitsi törmäyskurssilla olevien kahden pääpuolueen johtajiin myös Albanian yhteiskunnan
epävirallisiin johtajiin.

Täällä on sanottu paikkansa pitäviä asioita Šariasta ja Islamististen maiden konferenssista,
mutta meidän on syytä muistaa, että albanialaiset suhtautuvat suvaitsevaisesti kaikkiin
maan kolmeen pääuskontoon, myös itäortodoksiseen kirkkoon ja katoliseen kirkkoon.
Kaikilla kolmella uskonnollisella yhteisöllä on vaikutusvaltaisia johtajia, kuten on myös
kansalaisjärjestöillä ja nuorten järjestöillä. Meidän olisi otettava yhteyttä myös näihin
johtajiin pyrkiessämme saamaan sovinnon aikaan kahden poliittisen puolueen välillä.

Ulrike Lunacek (Verts/ALE).   – (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen Štefan
Füle, arvoisa Miroslav Lajčák, hyvät kollegat, haluan omalta osaltani kiittää Štefan Fülea ja
Miroslav Lajčákia heidän kovasta työstään ja pyrkimyksistään löytää ratkaisu ongelmaan.
Olen iloinen myös siitä, ettei tämänpäiväisessä keskustelussa ole sorruttu samanlaiseen
nahisteluun, jota Albanian kahden tukkanuottasilla olevan puolueen välillä on nähty.
Parlamentin kannalta olisi ollut hyvin valitettavaa, jos siihen olisi sorruttu, ja toivon, ettei
siihen tarvitse mennä.

Albanian institutionaalinen kriisi on todellisuudessa myös poliittisen kulttuurin kriisi.
Siinä on kyse myös verbaalisesta väkivallasta, joka on äitynyt katuväkivallaksi ja aiheuttanut
neljän ihmisen kuoleman. Yhdyn niihin, jotka sanovat, että väkivaltaisuudet on tutkittava.
Todellisten syyllisten selvittäminen on tärkeää. Se, että verbaalinen väkivalta on äitynyt
todelliseksi katuväkivallaksi, saattaa kuitenkin vaarantaa Albanian liittymisen Euroopan
unioniin.
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Kuten komission jäsen Füle jo selosti, kyse on siitä, että Albanian poliittiselle oppositiolle
tehdään selväksi, että sen tehtävänä on toimia Albanian kansan etujen mukaisesti. Euroopan
unioniin johtava tie edellyttää poliittisen kriisin ratkaisua, istumista saman
neuvottelupöydän ääreen ja sitä, että lopetetaan peli, jossa ryhmät syyttelevät jatkuvasti
toisiaan eivätkä huomaa, että ne itse voivat vaikuttaa tilanteen muuttamiseen. Juuri tätä
tarvitaan. Jatkuva syyttely siitä, kuka aloitti ja kuka on syypää tilanteeseen, ei sovi
eurooppalaiselle valtiolle. Toivon, että kiistapuolet oppivat tästä ja ymmärtävät, ettei tilanne
voi jatkua entisellään.

Jos Edi Rama ja hänen puolueensa osallistuvat todella paikallisvaaleihin, kuten hän ilmoitti
osalle meistä tänään tapahtuvaksi, ja nimittävät vaalilautakunnan jäsenet, kannatan sitä ja
toivon, että se on ensimmäinen askel sen varmistamiseksi, että nämä paikallisvaalit voidaan
järjestää vapaasti ja avoimesti ja että tulos voidaan jälkeenpäin hyväksyä.

Parlamentti tuki täysin täällä jo mainittua viisumivapautta. Pyyntöni komission jäsen Štefan
Fülelle kuuluu seuraavasti: toivon, ettei komissio harkitse luopumista Albanian kansalaisten
viisumivapaudesta mahdollisena sanktiona kahdelle kiistelevälle puolueelle. Toivon, ettei
näin tapahdu. Toinen kysymykseni koskee mahdollisuuksia lisätä painostusta, jos osapuolet
eivät pääse sopuun. Yksi vaihtoehto olisi, kuten jäsen Cornelissen jo esitti, että liittymistä
valmistelevan tukivälineen (IPA) varojen valvonta otetaan pois Albanian hallitukselta ja
palautetaan komission vastuulle. Toinen mahdollisuus olisi IPAn varojen jäädyttäminen.
Tämä aiheuttaisi kuitenkin kärsimystä kansan keskuudessa, mikä ei voi olla tarkoituksemme.
Mitä suunnitelmia teillä on siinä tapauksessa, ettei ratkaisua löydetä?

Vielä viimeinen huomautus: Dick Martyn Euroopan neuvostolle laatimassa raportissa
Albanian salaista palvelua syytettiin osallisuudesta elinten salakuljetuksessa tai sen
tukemisessa. Onko teillä tietoa siitä, ovatko Albanian salainen palvelu ja oikeuslaitos
valmiita yhteistyöhön?

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Arvoisa puhemies, poliittiset jännitteet ovat jatkuneet
Albaniassa vuonna 2009 pidetyistä yleisvaaleista lähtien; jännitteet syntyivät vaalituloksen
salailusta, mitä hävinneet poliittiset puolueet pitävät vaalitulosten peukalointina.

Edi Raman johtama Albanian sosialistipuolue syyttää pääministeri Sali Berishaa paitsi
vaalivilpistä myös siitä, että hän on vastuussa korruption leviämisestä sekä kansalaisten
elinolojen huononemisesta. Opposition Albanian pääkaupungissa Tiranassa 21.
tammikuuta järjestämään mielenosoitukseen otti osaa yli 20 000 ihmistä, jotka vaativat
Sali Berishan hallituksen eroa. Poliisi puuttui kuitenkin mielenosoitukseen muun muassa
vesitykeillä, kyynelkaasulla ja kumiluodeilla aseistautuneena, mikä johti neljän ihmisen
kuolemaan ja yli 150:n haavoittumiseen. Poliisin väkivaltainen väliintulo sekä se, että Sali
Berisha antoi kaikille mielenosoituksen tukahduttamiseen osallistuneiden
turvallisuusjoukkojen jäsenille huomattavan palkinnon, nimittäin kuukauden palkan, on
selkeä osoitus siitä, että Albanian pääministeri on ostamassa turvallisuusjoukkojen suosion
saadakseen niiden tuen Albanian kansaa vastaan.

Kunnon sivistyneessä valtiossa hallituksesta päättävät kansalaiset, äänestäjät, eivätkä
lahjotut turvallisuusjoukot tai poliisi. Jos Sali Berisha on unohtanut tämän demokraattisen
hallinnon perusperiaatteen, minusta hänellä ei ole mitään asiaa demokraattisen valtion
johdossa. Hyvät kuulijat, en usko, että kukaan meistä haluaa, että Euroopassa tuetaan
hallintoja, joiden valta rakentuu vaalivilppiin ja lahjottuun poliisiin ja joita edustavat
pikkudiktaattorit, jotka eivät osaa jakaa valtaa maassaan asiaankuuluvalla tavalla. Meidän
on siten ajettava demokratiaa Albaniaan entistä ponnekkaammin.
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Doris Pack (PPE).   – (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen Štefan Füle, arvoisa
Miroslav Lajčák, puheena oleva ongelma ei alkanut 21. tammikuuta. Meidän onkin syytä
kysyä itseltämme ja kysyn myös teiltä seuraavaa: Miksi komissio ja muut kansainväliset
elimet eivät sammuttaneet tulipaloa liekkien ilmaantuessa ensimmäistä kertaa vuoden
2009 puolessavälissä? Vuonna 2009 järjestetyt vaalit olivat parhaimmat Albaniassa tähän
asti pidetyt vaalit, jotka perustuivat vaalilainsäädäntöön, joka hämmästyttävää kyllä
hyväksyttiin sosialistien ja demokraattien välisen konsensuksen tuloksena. Konsensuksen
löytyminen on jotain aivan uutta Albaniassa. Tämä on mielestäni tärkeää. Kaikki sosialistien
vaalilautakunnat, Etyjin alainen demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimisto
(ODIHR), vaalitarkkailijat, me mukaan lukien, olivat sitä mieltä, että vaalit hoidettiin
asianmukaisesti.

Myöhemmin muodostettu hallitus oli niin ikään uutta Albaniassa. Kaksi puoluetta, jotka
eivät voi sietää toisiaan, istuivat alas tekemään yhteistyötä: demokraattinen puolue toisella
puolen ja pienempi sosiaalidemokraattinen puolue toisella. Kaksi vastakkain olevaa ryhmää
ryhtyivät yhdessä auttamaan Albaniaa pääsemään eteenpäin. Albania on liittynyt Natoon
ja sillä on viisumijärjestelmä, mutta sille ei ole vielä valitettavasti myönnetty hakijavaltion
asemaa.

Juuri hallituksen muodostamishetkellä oppositio kuitenkin tuli siihen tulokseen, ettei
vaaleja ollut järjestetty asianmukaisesti, ja vaati vaaliuurnien avaamista. Minkälainen hallitus
oikein vaatii vaaliuurnien avaamista? Ei ainakaan sellainen, joka meidän maassamme tai
teidän maassanne on. Meidän on vietävä asia perustuslakituomioistuimeen tai
vaalilautakuntaan. Emme voi yksinkertaisesti hyväksyä näkemiämme protesteja,
nälkälakkoja tai kieltäytymistä yhteistyöstä tärkeiden lakien säätämiseksi parlamentissa.
On tärkeää tehdä tämä selväksi ja tunnustaa tosiasiat. Aina ei ole mahdollista saada kaikkea
samalle tasolle.

Haluaisin saada selville tärkeimmät ja kiperimmät kysymykset. Syytökset, joita on esitetty
aivan äskettäin ja alusta asti, koskivat vaaliuurnien avaamista. Se ei ole mahdollista, koska
se kielletään perustuslaissa. Kuinka siitä voidaan neuvotella, jos se kielletään laissa? Tilanne
on nyt kärjistynyt, ja neljä ihmistä on kuollut.

On hyvä, että olette tänään yrittäneet esittää toimintasuunnitelman. Voi kuitenkin olla
hieman liioiteltua sanoa sitä "tiekartaksi". Toivon totisesti, että Miroslav Lajčák sekä te,
arvoisa komission jäsen Štefan Füle, hyödynnätte tiekarttaa viitoittamaan tietä Albanian
kansan entistä paremmalle tulevaisuudelle.

Victor Boştinaru (S&D).   − (EN) Arvoisa puhemies, suhtaudun myönteisesti komission
jäsenen antamaan julkilausumaan. Haluan korostaa Miroslav Lajčákin panosta hänen
yrittäessään löytää ratkaisuja päästä ulos dramaattisesta tilanteesta.

Paikallisdiktaattorit vastustivat varmasti Tunisiassa ja Egyptissä äskettäin järjestettyjä
mielenosoituksia, ja he joutuivatkin lopulta lähtemään kotimaastaan, mutta suurta
väkivaltaa tai teloituksia ei tapahtunut, toisin kuin Tiranassa, missä tiedotusvälineet olivat
niitä todistamassa. Mitä tulee pääministeri Sali Berishan väitteisiin siitä, että
mielenosoituksissa oli kyse puhtaasta vallankaappauksesta, jota johtivat oppositio, Albanian
presidentti, yleinen syyttäjä sekä salaisen palvelun johtaja (jotka kaikki on nimitetty Berishan
johdon alaisuudessa), kysyisin, ovatko kaikki nämä ihmiset sosialisteja vai onko Berishalla
jokin ongelma?
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Lainaisin tältä osin Yhdysvaltain ulkoministeriön vara-apulaisministeri Thomas
Countrymania, joka kiisti julkisesti väitteen, että siinä, mitä tapahtui 24. tammikuuta, olisi
ollut kyse vallankaappauksesta. Meidän on oltava sitoutuneita ja yhtä ponnekkaita kuin
Yhdysvallat ja Nato yrittäessään juuri nyt painostaa ja auttaa Albanian osapuolia pääsemään
neuvotteluratkaisuun, mutta kehotan myös kaikkia Barishaa varauksettomasti tukevia
kollegojani luopumaan yksipuolisesta asenteestaan. On tärkeää painostaa molempia
osapuolia, jotta kyseiset kaksi ryhmittymää pääsi lopulta ratkaisuun.

Toistaiseksi vain toinen osapuoli on osoittanut jonkinasteista valmiutta panna täytäntöön
sekä Euroopan parlamentin päätöslauselma ja ne 12 ehdotusta, jotka mainitsitte aiemmin,
arvoisa komission jäsen. Kehotan komissiota pyrkimään tiukan sitoutuneesti sopimuksen,
joka perustuu Euroopan parlamentin päätöslauselmaan ja 12:een aiemmin mainitsemaanne
ehtoon niin, että muistetaan, että ilman kattavaa molemminpuolista sopimusta Albanian
liittymisprosessi saattaa pysähtyä kokonaan.

Antonio Cancian (PPE).   – (IT) Arvoisa puhemies, haluan kiittää komission jäsentä
toimintasuunnitelmasta, jonka hän esitti tänä iltana Albaniaa varten ja jota kannatan
vilpittömästi. Olen ehdottoman vakuuttunut siitä, että Albanian tulevaisuus on EU:ssa ja
että sille pitäisi siten myöntää ehdokasvaltion asema.

Verenvuodatus 21. tammikuuta vei Tiranaa taaksepäin usealla vuodella. Mielenosoitukset
ja väkivaltaisuudet muistuttivat 1990-luvulla koettuja. Olen siksi hyvin huolissani
viimeaikaisista tapahtumista ja maan lähitulevaisuudesta.

Sain yhdessä muiden kollegojen kanssa nähdä omin silmin Albanian ongelmia
käydessämme maassa viimeksi marraskuussa 2010 suhteista Kaakkois-Euroopan maiden
kanssa vastaavan valtuuskunnan kanssa sekä sitä ennen 3. ja 4. toukokuuta 2010
parlamentaarisen vakautus- ja assosiaatiovaliokunnan kanssa. Emme onnistuneet viemään
neuvotteluja päätökseen lopullisella päätöslauselmalla merkkinä yhteisymmärryksestä.
Saatoimmeko mahdollisesti sivuuttaa maan todelliset ongelmat? Mainittiinko yhteiskunnan
todellista syöpää eli työttömyyttä lainkaan pelkän poliittisen alkemian ohella? Vaadimme
nyt kovaan ääneen vastuun palauttamista!

Pyrkiessämme tässä asiassa edes jonkinasteiseen lähentymiseen perussäännöistä
enemmistön ja opposition välillä, on tärkeää varmistaa kaikin mahdollisin tavoin, että
seuraava vaalikierros on mahdollisimman avoin ja demokraattinen. Kaupunginjohtaja Edi
Rama asettuu piakkoin eli 8. toukokuuta vaaliehdokkaaksi Tiranan vaalipiiristä, jolloin
saamme tilaisuuden tarkistaa ja arvioida poliittista tilannetta ja demokratian tasoa, sillä
olemme luonnollisesti mukana paikan päällä.

EU:n on jatkettava vuoropuheluun ja yhteistyöhön pyrkimistä riippumatta Albaniassa
tänä aikana saavutetusta edistyksestä. Haluan kiittää komission jäsentä työstä, jota hän on
tehnyt ja jota hän jatkaa edelleen, sillä läsnäolomme Albaniassa on tarpeen.

Maria Eleni Koppa (S&D).   – (EL) Arvoisa puhemies, olen seurannut Albanian tapahtumia
hyvin huolestuneena. Korruption vastaisen mielenosoituksen kuluessa tapahtuneet traagiset
tapahtumat sekä kuolemantapaukset yhteenotoissa turvallisuusjoukkojen kanssa on
tuomittava jyrkästi.

Jatkuva poliittinen kriisi vaarantaa vakavasti maan vakauden. Jokaisella on osuutensa tästä.
Valitun hallituksen olisi kuitenkin otettava vaarin kansan viestistä, että maa tarvitsee vankan
hallinnon. Oikeusvaltion luominen korruptio tukahduttamalla on oltava Albanian
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hallituksen keskeisiä tehtäviä. Kansalaisilla on oikeus osoittaa mieltään lain sallimissa
rajoissa, jos heistä tuntuu, että hallitus toimii heidän etujensa vastaisesti.

Euroopan unionin on tehtävä kaikkensa rauhan ja järjestyksen takaamiseksi. Meidän
kaikkien on osallistuttava tähän.

Kehotan Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ryhmään kuuluvia kollegojani,
että he ottaisivat huomioon hallituksen vakavan vastuun eivätkä syyttäisi poliittisesta
kriisistä yksistään oppositiota. Tässä vaiheessa poliittinen vuoropuhelu olisi mielestäni
aloitettava uudelleen ja ratkaisu olisi löydettävä perustuslaissa ja lainsäädännössä säädettyjen
menettelyjen mukaisesti.

Simon Busuttil (PPE).   – (MT) Arvoisa puhemies, seuratessani Albanian tapahtumia tulen
kovin surulliseksi, sillä muistelen kotimaani historiaa 1980-luvun alussa 30 vuotta sitten,
jolloin Malta oli samankaltaisessa tilanteessa: maa oli hyvin jakautunut ja siellä vallitsi
jännittynyt ilmapiiri, politiikassa kilpailtiin ja uhkauksia ja jopa väkivaltaa esiintyi. Ilmapiiri
oli tukahduttava, minkä vuoksi en voinut olla ylpeä kotimaastani. Albanian kansalaiset
ovat samalla lailla uskoakseni yhtä murheissaan maansa nykyisestä ahdingosta, eivätkä he
voi todellakaan olla ylpeitä siitä, mitä maassa tapahtuu.

Nykyisin olen todella ylpeä maastani, koska olemme luoneet vakaan ja demokraattisen
järjestelmän sekä ennen kaikkea koska kuulumme nyt eurooppalaiseen perheeseen.
Poliittinen ilmapiiri on muuttunut rajusti. Toivon, että Albania saavuttaa päämääränsä
vakaasta maasta, joka kuuluu eurooppalaiseen perheeseen. On kuitenkin selvää, että jos
maan kaksi pääpuoluetta pysyvät itsepintaisesti kannoissaan, tavoitetta ei koskaan saavuteta.
Se on ikävää, mutta se on totuus.

Euroopan unioni tekee voitavansa; albanialaiset ovat nyt saaneet viisumivapauden. Siitä
huolimatta myös Albanian on tehtävä osansa, mikä edellyttää, että kaikki asianosaiset,
myös hallitus ja oppositio, omaksuvat toisenlaisen toimintatavan, sellaisen, jossa politiikka
perustuu vuoropuheluun, kypsään toimintaan ja vastuuseen Albanian kansasta ja joka ei
pyri hajottamaan vaan yhdistämään.

Meidän asiamme ei ole sanoa albanialaisille ja Albanialle, mitä tehdä. Olemme täällä sitä
varten, että sanomme heille, että päätös Albanian mahdollisesta kuulumisesta
eurooppalaiseen perheeseen on heidän käsissään.

Anna Ibrisagic (PPE).   – (SV) Arvoisa puhemies, vaikka Albanian kriisi on jatkunut jo
pitkään, se on nyt vasta alkanut todella levitä, ja tällä kertaa EU on toiminut välittömästi
ja oikealla tavalla. Komission jäsen Štefan Fülen ja muiden sitoutumisen ansiosta EU on
osoittanut, ettei Albanian tarvitse kohdata ongelmiaan yksin. Ongelma on vakava ja
vahingoittaa maan uskottavuutta siinä, että se pyrkii tosissaan lähemmäksi EU:ta.

Kyse ei ole siitä, kuka on oikeassa ja kuka väärässä, vaan tarpeesta palauttaa poliittinen
vuoropuhelu poliittisten elinten piiriin. Meidän ei pitäisi myöntää kummankaan puolen
olevan oikeassa tai väärässä ja meidän on tehtävä täysin selväksi, että toukokuussa
pidettävien vaalien on oltava viesti siitä, ottaako Albania kurssin kohti EU:ta vai jatkaako
eristäytymistään.

Zigmantas Balčytis (S&D).   – (LT) Arvoisa puhemies, yhdyn kollegojeni huoleen, että
Albanian tilanne on huolestuttava ja saattaa vaikuttaa kielteisesti paitsi Albaniaan itseensä
myös koko Balkanin alueen maiden tulevaisuudennäkymiin. Euroopan unionin ilmoitti
viime vuoden lopulla luottavansa siihen, että Albania sekä Bosnia ja Hertsegovina edistyvät
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ja voivat edistyä panemalla alulle merkittäviä uudistuksia, ja myönsi siten viisumivapauden
albanialaisille. Poliittiset levottomuudet, jotka alkoivat vain muutaman kuukauden kuluttua
ja johtivat useiden ihmisten kuolemaan, osoittavat kuitenkin, että Albania on epäonnistunut
tässä kokeessa.

Väkivaltaisuuksien puhkeaminen Albaniassa kyseenalaistavat alueen yhdentymisen
mahdollisuudet pitkällä aikavälillä, sillä Euroopan unionin politiikassa keskitytään alueen
vakauteen, mikä on oikea lähestymistapa. Balkanin alueen maiden olisi siten syytä olla
solidaarisia toisiaan kohtaan ja entistä suuremman alueellisen yhtenäisyyden ja poliittisen
vakauden säilyttäminen ja lisääminen olisi niiden yhteisen edun mukaista.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Arvoisa puhemies, Albaniaan tammikuun lopulla syntynyt
kireä tilanne korostaa, kuinka tärkeää poliittisessa keskustelussa on säilyttää tietyt rajat.
Hallituksen ja opposition välisten kiistojen äityminen äärimmilleen on aiheuttanut
ihmishenkien menetyksiä. Minun on syytä korostaa, että demokraattisessa valtiossa tällaiset
konfliktit eivät saisi mennä parlamentin seinien ulkopuolelle. Katu ei ole oikea paikka niille.
Järjestäytyneiden oppositioryhmittymien hyökkäys hallituksen rakennukseen tarkoituksena
anastaa valta väkisin on vakava asia, ja joidenkin viranomaisten juonittelu syyllisten
salaamiseksi on tuomittavaa. Tämän vuoksi kehotan Albanian oppositiojohtajia palaamaan
neuvotteluprosessiin parlamentissa. Vuonna 2009 pidetyt vaalit olivat oikeudenmukaiset,
ja poliittisten puolueiden velvollisuutena on kunnioittaa kansan tahtoa. Valtion
instituutioiden vaarantaminen ei ole vastaus omien vakaumusten tai tyytymättömyyden
ilmaisulle.

Georgios Papanikolaou (PPE).   – (EL) Arvoisa puhemies, haluan tehdä seuraavan
huomautuksen: on todella yllättävää, että vaikka Albanian kasvuindikaattorit ovat jatkuvassa
nousussa ja talouskasvu oli yli 2 prosenttia vuonna 2010 globaalin taloudellisen
epävakauden ollessa pahimmillaan ja vaikka vuodeksi 2011 ennustetaan 3 prosentin
kasvua, yhteiskunnalliset jännitteet vain pahenevat eivätkä hellitä.

Arvoisa komission jäsen, kasvu ei ilmeisesti ole synnyttänyt Albanian kansassa tunnetta
hyvinvoinnista. Päinvastoin yhtä ilmeistä on, että pettymys (ja sen myötä pelko uudesta
siirtolaisaallosta naapurimaihin) saa yhä enemmän jalansijaa. Saimme kokea tämän kipeästi
Kreikassa 1990-luvulla.

EU:n velvollisuutena on siten tässä vaikeassa vaiheessa paitsi neuvoa Albaniaa poliittisesti
myös välittää käytäntöjä ja esimerkkejä niin, että kaikki yhteiskunnan osa-alueet hyötyvät
kasvusta.

György Schöpflin (PPE).   – (EN) Albanian nykytilannetta voidaan kuvailla parhaiten
kylmäksi kansalaissodaksi. Sotivien osapuolten roolissa ovat poliittiset puolueet, jotka
vievät maata alaspäin. Tämä selittyy sillä, että sekä vasemmisto että oikeisto ovat sitä mieltä,
ettei poliittisten puolueiden pidä hallita yksinomaisesti, kuten kommunistinen puolue teki
aikoinaan.

Vastakkainasettelun kerran alettua on hyvin vaikeaa muuttaa tilanne sellaiseksi, että se
muistuttaisi demokraattista normia, sillä tässä yhteydessä yksinomainen valta on täysin
rationaalista, mikä on traaginen asia. Onko ulospääsy mahdollinen? Kyllä se on: se on
mahdollista jännitteiden purun, katarsiksen kautta. Tähän päästään kuitenkin vain suuren
kriisin tai suuren historiallisen kompromissin kautta.
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Štefan Füle,    komission jäsen.  –  (EN) Arvoisa puhemies, haluan kiittää teitä tästä hienosta
keskustelusta ja, ennen kuin esitän viimeiset kommenttini, haluan puhua niistä kahdesta
kysymyksestä, jotka täällä on keskustelun kuluessa esitetty.

Ensimmäiseen, jäsen Belderin esittämään kysymykseen vastaan kirjallisesti ottamalla
huomioon asiat, joihin tämänpäiväisessä keskustelussamme on ensisijaisesti keskitytty.
Myös toinen kysymys esitettiin: se koski sitä, harkitsemmeko mahdollisesti sanktioita.
Emme harkitse. Minkä vuoksi? Sen vuoksi, että laajentumisasioissa ehtojen asettaminen
toimii varsin hyvin, kuten selvästi myös tässä tapauksessa. Jos ehdot täytetään,
liittymisprosessi voi jatkua ja lopulta maa voi liittyä Euroopan unioniin. Jos ehtoja ja
vaatimuksia ei täytetä, prosessi hidastuu ja lopulta pysähtyy. Tämä on valitettavasti
perimmäinen hinta, jonka maksavat sekä kyseisen maan poliitikot että kansalaiset.

Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja sekä minä jatkamme
pyrkimyksiä edistää Albanian enemmistön ja opposition välistä vuoropuhelua. Meillä on
selkeä ajatus siitä, kuinka teemme tämän. Tarvitsemme myös teidän tukenne sen
varmistamiseksi, että Albanian suurimman oppositiopuolueen johtajat sekä pääministeri
ymmärtävät viestimme.

Tämä saattaisi johtaa maan ulos poliittisesta kriisistä ja mahdollistaa maan etenemisen
kohti EU:n jäsenyyttä. Euroopan unioni lupasi kaikille Länsi-Balkanin maille EU:n
jäsenyyden. Pidämme lupauksestamme kiinni ja nopeutamme ponnistelujamme, kunhan
maat täyttävät niille asetetut kriteerit. Albanian on pantava kiireesti täytäntöön komission
lausunnon 12 prioriteettia.

Niihin kuuluu demokratian perusperiaatteiden, kuten parlamentin asianmukaisen
toiminnan, vallanjaon, vaalien suorittamisen sekä oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamisen
varmistaminen. Kaikki tämä on mahdollista vasta sitten, kun poliittisessa tilanteessa on
tapahtunut kunnon myönteinen käänne niin, että täysipainoinen ja rakentava poliittinen
vuoropuhelu käynnistyy uudelleen, kaikkia valtion instituutioita kunnioitetaan sekä
ymmärretään, että Albanian kansalaisten toiveita on syytä kuunnella. Albanian johtajien
on ryhdyttävä toimiin heti kansansa hyväksi.

Euroopan unioni on valmis auttamaan.

Puhemies.   – (EL) Keskustelu on päättynyt.

Kirjalliset lausumat (työjärjestyksen 149 artikla)

Niki Tzavela (EFD),    kirjallinen . – (EL) Albaniassa käsillä oleva kriisi, joka vaarantaa
Balkanin alueen geopoliittisen vakauden, antaa aihetta voimakkaaseen huoleen ja
levottomuuteen. Hallituksen ja opposition välinen umpikuja vaarantaa Albanian
EU-näkymät, eikä presidentti Sali Berishalla ole aikomustakaan peräytyä. Vaikka Albanian
tilanteen ja Pohjois-Afrikan viimeaikaisten tapahtumien välillä ei voida tehdä suuria
rinnastuksia, yhteistä näille maille ovat kuitenkin köyhyys, työttömyys, korruptio,
kansansuosiota tavoitteleva hallinto sekä demokratian puuttuminen. Albanian kriisi on
voitu toistaiseksi ehkäistä, mutta meidän on siitä huolimatta tehtävä tiivistä yhteistyötä
maan kanssa poliittisen tilanteen rauhoittamiseksi. Komission olisi selvitettävä, miten se
aikoo turvata Albanian kreikkalaisten ja muiden vähemmistöjen oikeudet sujuvan ja
demokraattisen järjestelmän toimimisen avulla sekä parantaa Frontexin toimintaa Kreikan
ja Albanian rajalla Kreikkaan suuntautuvaa poliittisten levottomuuksien mahdollisesti
synnyttämää maahanmuuttoaaltoa silmällä pitäen. Komission olisi myös otettava kunnolla
huomioon se tosiasia, etteivät Albanian kansalaiset tarvitse enää viisumia Turkkiin
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matkustamiseksi, mikä tekee Euroopan etelärajojen ylityksen Albaniasta käsin entistä
helpommaksi, jolloin Kreikka on ensimmäinen välisatama, ja muut Euroopan maat tulevat
perässä.

19. Salakuunteluskandaali Bulgariassa (keskustelu)

Puhemies.    (HU) – Esityslistalla on seuraavana komission julkilausuma
salakuunteluskandaalista Bulgariassa.

Andris Piebalgs,    komission jäsen. – (EN) Arvoisa puhemies, haluan korostaa, että EU:n
lainsäädännössä suojellaan sähköisen viestinnän luottamuksellisuutta. Siinä kielletään
kuuntelu, salakuuntelu, tallennus tai viestinnän sieppaaminen tai valvominen muulla
tavalla ilman kyseisten käyttäjien nimenomaista suostumusta. Muunlaisiin
telekuuntelukäytäntöihin kuten salakuunteluun sovelletaan erityisedellytyksiä, lukuun
ottamatta tietynlaisen viestinnän laillisesti sallittua tallentamista tavanomaisessa
liiketoiminnassa kuten liiketapahtumien yhteydessä.

Poikkeuksellisia telekuuntelukäytäntöjä koskevista edellytyksistä on säädettävä laissa, ja
näiden käytäntöjen on oltava välttämättömiä, asianmukaisia ja oikeasuhteisia
demokraattisessa yhteiskunnassa julkisten tavoitteiden kuten yleisen turvallisuuden tai
rikostentorjunnan varmistamiseksi.

Myös EU:n oikeuden yleisiä periaatteita on noudatettava. Komission mielestä Bulgarian
lainsäädäntö vaikuttaa täyttävän nämä edellytykset. Erityisistä tutkintakeinoista annetussa
laissa ja sähköisestä viestinnästä annetussa laissa säädetään jo asianmukaiset mekanismit
lailliseen valtuuttamiseen, valvontaan sekä henkilötietojen käsittelyyn ja saatavuuteen ja
varmistetaan siten perusoikeuksien kunnioittaminen.

Nyt kyseessä oleva asia koskee oikeudellisten velvoitteiden täytäntöönpanoa. Bulgarian
viranomaisilla on velvollisuus varmistaa, että erityisiä tutkintakeinoja koskevassa Bulgarian
lainsäädännössä vahvistettuja oikeudellisia ja menettelyllisiä takeita noudatetaan.

Komissio korostaa, että jäsenvaltioiden on kunnioitettava perusoikeuksia ja menettelyllisiä
takeita oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti pannessaan täytäntöön EU:n lainsäädäntöä.
Komissiolla on se käsitys, että Bulgarian viranomaiset toteuttivat tarvittavat toimenpiteet
valvoakseen erityisten tutkintakeinojen käytön laillisuutta ja selvittääkseen, oliko lehdistön
julkaisemat tiedot saatu erityisten tutkintakeinojen väärinkäytön avulla.

Vaikka komissio ei ole saanut valituksia, jotka liittyisivät sähköisen viestinnän
telekuunteluun Bulgariassa, se jatkaa nykyisen tilanteen seurantaa valvoakseen EU:n
oikeuden noudattamista.

Simon Busuttil,    PPE-ryhmän puolesta. – (EN) Arvoisa puhemies, olen hyvin yllättynyt
tästä keskustelusta, jota ei edes syntynyt asiasta vastaavassa kansalaisvapauksien sekä
oikeus- ja sisäasioiden valiokunnassa ennen kuin se käytiin täällä parlamentissa.

Toimenpide, jota vastaan tässä keskustelussa hyökätään, on laillinen oikeudellinen väline,
jota voidaan käyttää rikosten torjunnassa. Se jos mikä osoittaa, että Bulgaria aikoo
vakavissaan vastata korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan asettamaan
merkittävään haasteeseen, mitä olemme pitkään siltä vaatineet. Laissa säädetyt toimenpiteet
voidaan toteuttaa laillisella tavalla, ja edellytämme, että ne toteutetaan siten.
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Lain mukaan puhelinkuuntelua voivat pyytää vain yleiset syyttäjät tai
lainvalvontaviranomaiset, kuten poliisi ja kansallisen turvallisuuden virasto, jos ne epäilevät,
että kyseessä oleva henkilö on mukana rikollisessa toiminnassa. Lisäksi niiden on saatava
tuomioistuimen valtuutus.

Erityisten tiedustelukeinojen käytöstä annetussa laissa säädetään käyttötarkoituksen
rajoittamisesta ja edellytetään, että näitä keinoja voidaan käyttää vain järjestäytyneen
rikollisuuden torjumiseen tai kansallisen turvallisuuden suojeluun. Kerätyt tiedot on
pidettävä salassa, ja niitä saa käyttää vain laissa mainittuihin tarkoituksiin. Myös tämän
oikeudellisen järjestelmän parlamentaarinen valvonta on vakiintunutta. On siis selvää, että
suojatoimia – erityisesti kansalaisten yksityisyyden suojaamista ja tietosuojan noudattamista
koskevia suojatoimia – on toteutettu, eikä se minun nähdäkseni mitenkään voi olla
lainvastaista. Siksi tämän välineen kritisoiminen tässä vaiheessa tarkoittaisi käytännössä
vastuutonta hyökkäystä jäsenvaltion järjestäytyneen rikollisuuden ja korruption
torjuntapyrkimyksiä kohtaan.

Tämä arvostelu vahingoittaa Bulgariaa suuresti, sillä edellä mainittujen ilmiöiden torjuminen
on maalle äärimmäisen tärkeää siihen sovelletun yhteistyö- ja seurantamekanismin ja myös
sen mahdollisen Schengen-alueeseen liittymisen takia. Ainoa uskottava selitys tälle
keskustelulle vaikuttaa siis olevan, että sen motiivi on poliittinen.

Hannes Swoboda,    S&D-ryhmän puolesta. – (EN) Arvoisa puhemies, olin yksi niistä
parlamentin jäsenistä, jotka tukivat vahvasti Bulgarian liittymistä Euroopan unioniin.

Olen hyvin iloinen siitä, että Bulgaria on nyt jäsenvaltio, mutta olen hyvin pettynyt joihinkin
Bulgarian nykyisen hallituksen toteuttamiin toimenpiteisiin. Kannatamme kyllä varauksetta
korruption vastaisia toimia. Ne ovat erittäin tärkeitä, ja annamme täyden tukemme
komission toteamukselle, että Bulgariassa on annettava videonauhoituksia ja telekuuntelua
koskevia lakeja.

Komission jäsen harkitsi sanansa tarkoin. Hän totesi, että Bulgaria vaikuttaa täyttävän
eurooppalaiset vaatimukset ja toi hyvin selvästi esiin, että toimenpiteiden on oltava
oikeasuhteisia. Onko oikeasuhteista, että yhtäkkiä kolmen vuoden aikana, vuosina
2008–2010, telekuuntelun määrä lisääntyy 6 000 tapauksesta 16 000:een. Onko
oikeasuhteista ja kohtuullista, että vain 2 prosenttia videonauhoituksista menee
tuomioistuimille, ja niitä hyödynnetään 1 prosentissa tuomioista?

Onko oikeasuhteista ja kohtuullista, että sisäministeriö suodattaa oikeudenkäyntitiedot?
Miksi kaikkea tietoa ei anneta oikeusviranomaisille? Miksi sisäministeriö suodattaa tietoja?
Mitä sisäministeriö tekee saamillaan tiedoilla? Haluaisin pyytää, että komissio tutkisi sen
seurantaprosessia sikäli kuin on kyse loppujen tietojen kohtalosta.

Bulgarian parlamentin ja tiedotusvälineiden selvitysten mukaan myös sisäministeriön
kyvystä suojata tietoja on esitetty vahvoja epäilyksiä. Tietovuotoja on jo tapahtunut.

Te mainitsitte Schengenin, ja tietenkin haluamme laajentaa Schengen-alueen rajoja. Se
tarkoittaa nyt Bulgariaa ja Romaniaa, mutta kun näemme, mitä täällä tapahtuu, teille ei
voi tulla yllätyksenä, että jotkut Euroopassa suhtautuvat tähän laajentumiseen kriittisesti.

Pyydän komission jäsentä hoitamaan työnsä kuten ennenkin ja vaatimaan, että Bulgarian
hallitus lopettaa tällaisen virheellisen täytäntöönpanon ja virheellisen lainvalvonnan, jolla
pyritään erittäin tiukkaan telekuuntelukäytäntöön. Olkaa oikeudenmukainen, avoin ja
selkeä ja tehkää loppu tämänkaltaisesta toiminnasta, joka on vastoin EU:n säädösten henkeä.
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(Puhuja suostui vastaamaan sinisen kortin kysymykseen työjärjestyksen 149 artiklan 8 kohdan
mukaisesti)

Andrey Kovatchev (PPE).   – (BG) Arvoisa puhemies, hyvä Hannes Swoboda, haluaisin
esittää teille kysymyksen. Mainitsitte tietoja vuosilta 2008 ja 2010.

Kertoisitteko, mistä nämä luvut ovat peräisin, ja uskotteko niiden olevan paikkansapitäviä?
Mainitsitte, että vain 1–2 prosenttia tiedoista käytetään tuomioistuimissa. Bulgariassa
liikkuvat tiedot ovat melko erilaisia, ja tiedot niiden ihmisten lukumäärästä, joita
todellisuudessa salakuunneltiin, ja oikeudessa todisteena käytettyjen tietojen
prosenttiosuudesta ovat täysin erilaisia. Vuoden 2009 osalta ne olivat 30 prosenttia ja
vuoden 2010 osalta 40 prosenttia. Toisin sanoen luvut eroavat täysin juuri äsken
mainitsemistanne luvuista.

Hannes Swoboda (S&D).   – (EN) Arvoisa puhemies, olemme saaneet bulgarialaislähteistä
erilaisia lukuja. Kenties pitäisi antaa komission tehtäväksi osoittaa, kuka on oikeassa.
Ainakin sikäli kuin bulgarialaislähteistä tiedän, vain hyvin pieni osuus tiedoista toimitetaan
syyttäjille ja vain hyvin vähäinen määrä niistä johtaa tuomioihin.

Tämän me tiedämme useista eri lähteistä saamiemme tietojen perusteella. Mielestäni myös
Bulgarian parlamentti on laatinut selvityksen. Komission pitäisi tutustua siihen. Miksi
Bulgariassa on tällainen skandaali? Meidän on todella selvitettävä tämä asia.

(Puhuja suostui vastaamaan sinisen kortin kysymykseen työjärjestyksen 149 artiklan 8 kohdan
mukaisesti)

Dimitar Stoyanov (NI).   – (BG) Arvoisa puhemies, esitän vain nopean kysymyksen
Hannes Swobodalle. Oletteko tietoinen siitä, että tutkinta, jonka juuri mainitsitte
sisäministeriön tekemäksi, siirrettiin sille oikeusviranomaisilta ryhmäänne kuuluvan
Bulgarian sosialistipuolueen ollessa vallassa?

Hannes Swoboda (S&D).   – (EN) Arvoisa puhemies, vaikuttaa siltä, että Dimitar
Stoyanoville ja Simon Busuttilille kyse on aina puoluepolitiikasta. Minulle tämä ei ole
puoluepoliittinen kysymys, vaan oikeuksia – ihmisoikeuksia – ja EU:n oikeuden
noudattamista ja kunnioittamista koskeva peruskysymys riippumatta siitä, kuka siirsi sen
sisäministeriölle.

Toiseksi tärkeää on se, kuinka erityisiä tutkintakeinoja käytetään. Samaa välinettä voidaan
käyttää hyvin rajoitetusti taikka hyvin laajasti. Kuten aiemmin totesin, on hyvin
kiinnostavaa, mitä sisäministeriön tallentamilla tiedoilla tehdään. Se on kaikkein tärkein
kysymys. Kun tallennetaan suuri määrä tietoa luovuttamatta sitä syyttäjäviranomaisille,
väärinkäytön vaara on aina olemassa. Väärinkäytöksille saattaa olla poliittiset tai
henkilökohtaiset motiivit. Meidän olisi torjuttava tällaisia väärinkäytöksiä.

Diana Wallis,    ALDE-ryhmän puolesta. – (EN) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen,
kiitos hyvin harkitsevaisesta julkilausumastanne. Ne parlamentin jäsenet, jotka tuntevat
minut ja tietävät minun toimineen Euroopan parlamentissa 12 vuoden ajan, tietävät, että
osallistun tällaisiin keskusteluihin hyvin maltillisesti. Toimiessani yli vuosi sitten
parlamentin varapuhemiehenä minut kutsuttiin vierailulle Bulgariaan puhumaan
oikeusasioita koskevasta Tukholman ohjelmasta.

On selvää, että oikeusasioita koskevan ohjelman painopiste on siirtynyt turvallisuudesta
oikeusasioihin, ja meidän kaikkien on jäsenvaltioissa löydettävä niiden välille tasapaino.
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Bulgariaan tekemästäni vierailusta muistan bulgarialaisten tuomareiden suuren
kiinnostuksen siihen, mitä me teemme ja mitä haluamme saavuttaa unionitasolla. Viime
viikolla koin kuitenkin yllätyksen vastaanottaessani työhuoneeseeni Brysselissä vieraan,
joka kertoi salaisen palvelun tunkeutuvan bulgarialaisten koteihin yöllä. Pidän tätä
pelkästään vastenmielisenä, ja minusta sitä on hyvin vaikea ymmärtää ja kertoa täällä
parlamentissa.

Niinpä minusta näyttää siltä, kuten Hannes Swoboda jo totesi, että nykyinen
puhelinkuuntelua – puhukaamme asioista niiden oikeilla nimillä – koskeva lainsäädäntö
vaikuttaa tarkoituksenmukaiselta. Siihen, mikä ennen kuului riippumattoman elimen
valvontaan, sovelletaan nyt parlamentaarista valvontaa. Onko se heikentänyt oikeuksien
kunnioittamista? Tapausten määrä näyttää lisääntyneen, mikä puolestaan vaikuttaisi
tarkoittavan – korostan sanaa "vaikuttaisi" – että tuomioistuimet myöntävät
salakuuntelumahdollisuuden helpommin ja nopeammin.

Osasyy siihen, että haluan käyttää puheenvuoron, on tähän kytköksissä oleva asia, joka
liittyy kansalaisaloitteeseen. Vaikuttaa siltä, että ihmisten mielestä heitä painostetaan
perumaan allekirjoituksensa. Meidän on toteutettava eurooppalainen kansalaisaloite ensi
vuoden kuluessa. Pyytäisin komissiota seuraamaan tätä ajanjaksoa tarkasti.

Jaroslav Paška,    EFD-ryhmän puolesta. – (SK) Arvoisa puhemies, erityiset valvontakeinot
ovat arka aihe missä tahansa maassa.

Usein epäillään, että hallitus käyttää niitä paitsi järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseen
myös poliittisen opposition valvontaan ja tukahduttamiseen. Tilanne Bulgariassa on
kuitenkin erityisen kummallinen. Tiedot, jotka on saatu salakuuntelemalla
puhelinkeskusteluja arveluttavissa olosuhteissa, eivät päädy asiasta vastaaville elimille,
vaan ne julkaistaan useissa tiedotusvälineissä. Bulgarian pääministeri on jopa ilmoittanut,
että salainen palvelu salakuuntelee jatkuvasti myös valtion korkeimpia edustajia. Ilmeisesti
tämä tehdään korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi. Hallituksen päämies
ei useinkaan myönnä luottavansa niin suuresti lähimpiin kollegoihinsa, että hänen on
annettava salakuunnella heitä, jotta he eivät sorru kiusaukseen ottaa vastaan lahjuksia tai
toimia yhteistyössä järjestäytyneen rikollisuuden kanssa.

Joka tapauksessa Bulgariassa vallitsee tällä alalla kummallinen tilanne, ja mielestäni olisi
hyvä auttaa bulgarialaisia ystäviämme selvittämään asiat, jotka koskevat asianomaisen
lainsäädännön soveltamista.

Dimitar Stoyanov (NI).   – (BG) Arvoisa puhemies, Bulgariassa meillä on sanonta sille,
mitä olemme kuulleet meneillään olevassa keskustelussa: "varas, joka huutaa 'varas'!". Kun
kolmen puolueen koalitiohallitus oli vallassa, mafia soluttautui palvelualalle, minkä
vahingolliset seuraukset ovat nyt nähtävissä.

Koalition vallassaoloaikana jouduin itse poliisin pieksämäksi opposition mielenosoituksessa.
Jälkeenpäin nämä sudet lammasten vaatteissa, jotka nyt esiintyvät poliisivaltion vastustajina,
muuttivat lakia, jonka nojalla hyökkääjiäni vastaan nostettu oikeusjuttu on ollut vireillä
tuomioistuimessa nyt kolme vuotta. Sosialistit ja rojalistit, teidän hallituskaudellanne poliisi
hyökkäsi rauhanomaisten mielenosoittajien kimppuun, mutta nyt olette nostamassa
meteliä kansalaisvapauksien loukkaamisesta.

Kun te olitte vallassa, toimittaja Ognyan Stefanov piestiin kuoliaaksi, ja nyt te valitatte
sensuurista. Teidän vallassaoloaikananne sieppauksia tapahtui päivittäin. Mafia oli
kaikkivoipa, kun taas kansalaisilla ei ollut mitään oikeuksia. Tuomioistuimia ostettiin ja
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myytiin. Teidän vallassaoloaikananne keinottelusta ja kansallisomaisuuden myymisestä
tuli vallitsevia käytäntöjä.

Nyt turvaudutte jälleen vanhoihin temppuihinne yrittäen estää Bulgariaa liittymästä
Schengen-alueeseen siinä toivossa, että voitte vierittää syyn rikollisen hallintonne synneistä
muiden niskoille. Se ei kuitenkaan onnistu, sillä äänestäjät eivät ole sokeita. He pyyhkäisivät
teidät vallasta, paiskasivat teidät politiikan romukasaan, eikä mikään sepittämänne vääryys
voi muuttaa tätä tosiasiaa.

Mariya Nedelcheva (PPE).   – (BG) Arvoisa puhemies, jokaisessa Euroopan parlamentissa
käydyssä keskustelussa pohditaan Euroopan kansalaisten etuja.

Tämänpäiväinen keskustelu toimii kuitenkin hyvänä esimerkkinä siitä, miten
eurooppalaisesta foorumista voi tulla väline itsekkäiden sisäpoliittisten etujen ajamiseen.
Aina kun kansallinen asialista kaataa EU:n asialistan, sitä ei voida tulkita kansalliseksi
vastuunilmaukseksi vaan ristiriitatilanteeksi niiden arvojen kanssa, joiden takia bulgarialaiset
äänestivät edustajansa Euroopan parlamenttiin. Tunnistaisivatko he itsensä tästä
keskustelusta? Tuskin.

Kollegani Euroopan parlamentissa ovat epäilemättä oikeassa todetessaan, että bulgarialaisten
on oltava selvillä oman maansa tapahtumista ja siitä, kunnioitetaanko heidän
perustuslaillisia oikeuksiaan. Tietyn rajan ylittyessä demokraattiset instituutiot kuitenkin
jätetään huomiotta, jotta voidaan turvata arveluttavien eturyhmien edut; näillä ryhmillä
on selvä päämäärä: horjuttaa Bulgarian eurooppalaistumispyrkimyksiä ja horjuttaa
GERB-puolueen muodostaman hallituksen pyrkimyksiä tehdä loppu kyseenalaisista
käytännöistä, jotka ovat saaneet kehittyä vuosien ajan. Haluan kiinnittää huomionne
joihinkin niistä asioista, joita kollegani ovat tuoneet julki.

Ensinnäkin väite, jonka mukaan salakuuntelutapausten määrä on kaksinkertaistunut.
Viralliset luvut ovat aivan erilaiset. Ne ovat julkisesti kenen tahansa saatavilla, joka haluaa
tietää totuuden. Haluan kuitenkin esittää kysymyksen. Mistä lähtien tämä tieto on ollut
avoimesti saatavilla? Tähän on vain yksi vastaus: tästä saadaan kiittää GERBin muodostamaa
hallitusta, jonka mielestä avoimuus ja kansalaisten mahdollisuus tutustua vapaasti valtiota
koskeviin tietoihin on olennainen periaate.

Toiseksi väite, jonka mukaan salakuuntelulaitteiden valvontaa hoitamaan perustetun
viraston sulkeminen on tehnyt lopun niiden käytön oikeudellisesta valvonnasta, on täysin
perusteeton. Haluan muistuttaa teille, että kyseinen virasto ei ole koskaan toiminut kunnolla,
varsinkin kun alkuperäisen ajatuksen siitä esittivät toimeenpanoviranomaiset. Teille ei
tarvitse muistuttaa, että Bulgaria on parlamentaarinen tasavalta, ja salakuuntelulaitteita
koskevista lupa- ja hakemusmenettelyistä sekä näiden laitteiden käytön parlamentaarisesta
valvonnasta ja seurannasta vastaava erityinen alivaliokunta perustettiin juuri
demokraattisten instituutioiden ja perustuslain kunnioittamisen puitteissa.

Haluan myös muistuttaa teille, että kaikki poliittiset puolueet ovat edustettuina
alivaliokunnassa pariteettiperiaatteen mukaisesti. Lisäksi hallituspuolueella ei ole oikeutta
toimia valiokunnan puheenjohtajana. Kaikki tämä osoittaa, että Bulgarian lainsäätäjä on
liittänyt mukaan täydet takeet tällaisten lainmukaisten toimien toteuttamisesta ja niitä
tukevista luotettavista tarkistuksista. Vallitsevan tilanteen muuttaminen on vaikeaa, ja
myönteisen kehityksen aikaansaaminen vielä sitäkin vaikeampaa. Kaikkein hankalinta
kuitenkin on, kun jotkut maamme edustajat tulevat Euroopan kaikkein demokraattisimpaan
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toimielimeen sekaantuakseen sisäisiin kiistoihin, joiden tavoitteet ovat kaukana niistä,
joihin päivittäin täällä pyrimme.

Claude Moraes (S&D).   – (EN) Arvoisa puhemies, on aina kiusallista, kun jonkin
jäsenvaltion sisäistä tilannetta tarkastellaan perinpohjaisesti. Haluan todeta samassa
hengessä kuin Diana Wallis, että kotimaani Yhdistyneen kuningaskunnan hallitusta tutkittiin
sen luovutustoiminnan takia – sitä syytettiin ihmisten viemisestä kidutettavaksi. Tämä oli
tietenkin minulle ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallitukselle hyvin kiusallista, mutta
olin aktiivisesti mukana tutkinnassa, koska se oli toteutettava Euroopan-laajuisesti.

Miksi? Ja miksi me tänään keskustelemme parlamentissa Bulgarian hallituksen sisäisistä
telekuuntelujärjestelyistä? Emme Bulgarian takia, vaan koska me olemme arvoyhteisö.
Koska olemme arvoyhteisö, kysymyksen nosti esiin komission jäsen toteamalla – häntä
lainatakseni – "että telekuuntelua on käytettävä poikkeustilanteissa". Vaikka en olekaan
merkittävä lakimies, kuten Diana Wallis, olen kuitenkin lakimies ja tiedän, että telekuuntelua
on käytettävä vain poikkeustilanteissa. Se on yksi niistä asioista, josta tarpeettomasti,
epäasiallisesti tai epäsuhtaisesti käytettynä tulee pikemminkin valtiollinen ase kuin
järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseen käytetty apuväline, joka on erittäin tärkeä
Bulgariassa ja muualla Euroopan unionissa.

Sillä ei ole merkitystä, mikä poliittinen puolue on panemassa alulle tätä keskustelua;
siirtyminen järjestäytyneen rikollisuuden torjumista koskevasta keskustelusta valtiollisen
välineen epäsuhtaiseen käyttöön on Euroopan unionin kannalta erittäin vakava asia, eikä
se koske nykyisin yksinomaan Bulgariaa. Huomenna kyseessä voi olla jokin toinen
jäsenvaltio.

Otin rehellisesti selvää kaikista lähteistä ja luvuista, ja kysyisin kollegoiltani parlamentin
poliittisissa ryhmissä seuraavaa: väittääkö joku, että telekuuntelua käytettiin tai ei käytetty
epäasianmukaisesti tai epäsuhtaisesti? Jos haluatte kiistää Hannes Swobodan ilmoittamat
luvut, niin kiistääkö joku, että telekuuntelun epäsuhtaista käyttöä on tapahtunut? Olen
tutkinut monia lähteitä ennen tämänpäiväistä puheenvuoroani, sillä tällaisista asioista on
puhuttava harkiten. En ole kuullut kenenkään keskustelun eri osapuolista sanovan, ettei
epäsuhtaista käyttöä ole tapahtunut.

Siitä syystä komission on tutkittava tämä asia.

(Puhemies keskeytti puhujan.)

Gianni Vattimo (ALDE).   – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, Italian kansalaisena
en todellakaan vastusta laillista salakuuntelua. Italiassa siitä on erittäin paljon hyötyä mafian
vastaisessa taistelussa, ja hiljattain sitä on käytetty pääministeri Silvio Berlusconin
syyllisyyden osoittamiseksi väitetyissä lahjontaa ja alaikäisiä prostituoituja koskevissa
rikostapauksissa.

Bulgarian hallituksen tilanne vaikuttaa täysin erilaiselta, sillä se näyttää käyttäneen
salakuuntelua opposition leimaamiseen herättäen laajasti pelkoa monitahoisissa
yhteiskunnallisissa organisaatioissa ja pyrkien yhdistämään opposition yleisesti rikollisiin
– jolloin hallitus voi toimia täysin ihmisoikeuksista piittaamatta ja saada aikaan
poliisivaltion. Tällaiset tilanteet voivat johtaa vain yhteiskunnallisen väkivallan
lisääntymiseen.
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Siksi parlamentin ja Euroopan komission on kiinnitettävä erityistä huomiota Bulgarian
tilanteeseen ja pyrittävä rajoittamaan vahinkoa, jota sen hallituksen menettely uhkaa
aiheuttaa.

Ernst Strasser (PPE).   – (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen Andris Piebalgs,
olen seurannut tätä keskustelua ja Albaniasta käytyä keskustelua hyvin tarkasti. Mikä ero!
Albaniaa koskevassa keskustelussa pyrittiin säilyttämään kohtelias ja ystävällinen sävy yli
puoluerajojen. Täällä on esitetty täysin perusteettomia vihjailuja. Toisessa keskustelussa
tavoitteena oli saattaa kaksi pääosapuolta yhteen. Täällä toisen niistä tavoitteena on iskeä
kiilaa osapuolten väliin. Toisessa keskustelussa osapuolilla oli halu yhdistää voimansa ja
tehdä yhteistyötä ihmisten hyvinvoinnin puolesta. Täällä kyse on valitettavasti pelkästään
siitä, että osa parlamentista tuomitsee tilanteen ennakolta.

Miksi teette tämän? Miksi en ole kuullut teidän mainitsevan yhtä ainoaa tosiasiaa? Olette
käyttäneet vain sellaisia ilmauksia kuin "Asia vaikuttaa olevan niin…" tai "Olemme saaneet
tietoomme määrätyistä lähteistä…" tai "Olemme kuulleet, että…". Jos tämä on teidän
käsityksenne tilanteesta, miksi ette mene asiasta vastaaviin parlamentin valiokuntiin? Miksi
ette mene turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokuntaan? Miksi ette esitä komissiolle
kysymyksiä? Sen sijaan vaaditte julkista keskustelua, koska haluatte käydä sitä poliittisista
syistä. Vastustamme tätä. Emme ymmärrä, miksi tämä keskustelu käydään Bulgarian
hallituksen ja bulgarialaisten kustannuksella. Jos on jotakin, mistä pitää keskustella, kehotan
teitä tekemään niin asiasta vastaavissa valiokunnissa.

Meille on päivänselvää, että oikeusjärjestys, toimiva oikeusjärjestelmä ja asianmukainen
parlamentaarinen valvonta ovat välttämättömiä erityisesti telekuuntelun kaltaisissa
arkaluonteisissa kysymyksissä, joista kaikista vastaa tämän hallituksen virkaan asettama
ja kaikkien parlamentaaristen puolueiden edustajista koostuva parlamentti. Olen kiitollinen
komission jäsenelle Cecilia Malmströmille, joka totesi viime viikolla Sofiassa, että tämä on
sisäinen asia, ja komission jäsenelle, joka toi selvästi julki, että Bulgarian hallitus on
toteuttanut kaikki tarvittavat toimet.

Hannes Swoboda (S&D).   – (EN) Arvoisa puhemies, käytän työjärjestyspuheenvuoron.
Tuolla ylhäällä joku henkilö filmasi meitä, jopa allekirjoittaessamme.

Hän sanoo olevansa Bulgarian valtuuskunnasta. En tiedä, miten se on mahdollista, sillä
kaikki bulgarialaisjäsenet näyttävät olevan täällä. On hyvin outoa, että joku on tullut
istuntosaliin ja filmannut meitä keskustellessamme ja allekirjoittaessamme.

Kenties istuntopalvelut voisivat selvittää tapahtumia, sillä emme voi hyväksyä sitä, että
ulkopuoliset tulevat saliin filmaamaan toimintaamme.

Puhemies. -    (HU) Hyvä jäsen Hannes Swoboda, selvittelen asiaa ja ryhdymme tarvittaviin
toimenpiteisiin.

Iliana Malinova Iotova (S&D).   – (BG) Arvoisa puhemies, tämänpäiväisessä keskustelussa
ei ole kyse pelkästään laajamittaisesta salakuuntelusta Bulgariassa. Kyse on huolestuttavista
pyrkimyksistä lakkauttaa kansalaisten oikeudet Euroopassa.

Sisäpoliittiset ongelmat ovat Bulgarian toimivaltaisten viranomaisten vastuulla; niiden on
itse otettava kysymykset käsiteltäväksi ratkaistakseen ne. Euroopan tasolla lähentäminen
EU:n lainsäädäntöön on sujunut ongelmitta ja, arvoisa komission jäsen, olette oikeassa
siinä, että ongelmat ovat täytäntöönpanossa. Siitä syystä kysyimme teiltä, mitä tekisitte
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varmistaaksenne, ettei EU:n oikeutta käytetä väärin. Siksi vastaukseni teillekin, hyvä Ernst
Strasser, on se, että me olemme jättäneet asian komission käsiteltäväksi.

Bulgarian skandaali on vaarantanut perusoikeuskirjan, Tukholman ohjelman, direktiivin
9546 ja lukuisat tietosuojaa koskevat asiakirjat, sillä Bulgariassa lääkäreiden nauhoitettuja
keskusteluja julkaistaan ilman oikeudellisia perusteita ja mahdollisuutta oikeussuojaan.

Salakuuntelulaitteiden määrän huomattava lisääntyminen on käänteisessä suhteessa niiden
oikeudelliseen tehokkuuteen. On syytä epäillä, että niistä saadut tiedot kerätään ja niitä
käytetään poliittisiin tarkoitusperiin, mikä on erityisen vaarallista vuoden kuluessa
toimittavia vaaleja silmällä pitäen. Arvoisa komission jäsen, kehotamme komissiota
tekemään aloitteen salakuuntelulaitteiden valvonnasta vastaavien riippumattomien elinten
perustamisesta jäsenvaltioihin.

Nämä laitteet ovat erittäin tärkeitä korruption ja rikollisuuden torjunnassa, ja siksi
pyydämme teitä varmistamaan, että niitä käytetään laillisesti yhteistyö- ja
seurantamekanismin puitteissa.

Stanimir Ilchev (ALDE).   – (BG) Arvoisa puhemies, erityisten salakuuntelulaitteiden
käytön selvä yleistyminen Bulgariassa on tosiasia, ja siksi kansalaiset ovat niin kiihdyksissä
ja huolestuneita.

Bulgarian parlamentaarisesta valvonnasta vastaava elin päätyi näihin ratkaisevan tärkeisiin
tuloksiin. Pyydän komissiota perehtymään niihin. On muitakin tärkeitä seikkoja. Aikooko
komissio antaa signaalin niille, jotka ovat tietämättömiä turvallisuuden ja vapauden välisestä
hiuksenhienosta rajasta? Aikooko komissio tuomita ihmiset, jotka käyttävät valtiollisia
välineitä puoluepoliittisten ja jopa henkilökohtaisten etujensa ajamiseen? Miten jyrkästi
komissio kehottaa kansallisia parlamentteja – ei välttämättä Bulgarian parlamenttia –
korjaamaan lainsäädännön puutteista johtuvat ongelmat ja ottamaan uudelleen käyttöön
lakkauttamansa riippumattomat valvontaelimet?

On käynyt ilmi, että salaisesti kerättyjä tietoja on jaettu paitsi erityisyksiköissä myös
turvallisuuspalvelun hierarkiassa toimiville poliittisille merkkihenkilöille, että
turvallisuuspalvelun työntekijät suodattavat tietoja, mikä ei ole heidän lainmukainen
tehtävänsä, että salakuuntelulaitteita käytetään usein näennäisesti teknisin perustein ja
todennäköisesti ilman perusteltua syytä.

Valitettavasti Bulgarian erityisyksiköt, jotka ovat kuin ovatkin mukana rikollisuuden
torjunnassa, ovat alkaneet valvoa refleksinomaisesti lähes kaikkea, mikä hengittää ja liikkuu.
Ei ole yllättävää, että arvostetut tuomarit – huomatkaa, eivät siis poliitikot – väittävät, että
joko järjestelmässä on puutteita tai että kyseessä on tietoinen taantumuspolitiikka. Puutteet
pitäisi korjata, ja sen puolesta me nyt kamppailemme. Sikäli kuin on kyse tietoisesta
taantumuksellisuudesta, meidän pitäisi mielestäni kaikkien vastustaa sitä ja ilmoittaa, että
EU:n poliittisen filosofian ydin ovat ihmisoikeudet, vapaudet ja ihmiselämän pyhyys.

Tukholman ohjelma ei ole museotavaraa. Siinä edellytetään Euroopan muuttamista
vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueeksi, emmekä saa antaa yksilöiden, puolueiden
tai hallitusten viedä yhtään jäsenvaltiota takaisin pimeään sorron, epäoikeudenmukaisuuden
ja epävarmuuden aikaan.

Andrey Kovatchev (PPE).   – (BG) Arvoisa puhemies, se, mitä kuulimme komissiolta,
vahvistaa sen tosiasian, että Bulgarian lainsäädäntö käy salakuuntelulaitteiden käytön osalta
yksiin EU:n lainsäädännön kanssa. Emme voi olla erilaisia, koska jokainen jäsenvaltio on
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velvollinen turvaamaan kansalaistensa perusoikeudet ja noudattamaan oikeudellisia
menettelyjä, aivan kuten Bulgaria tekee.

Mikä siis on saanut aikaan parlamentin tämänpäiväisen keskustelun? Vastaus on
yksinkertainen. Bulgariassa on käynnissä vaalikampanja, ja Bulgarian oppositio on tuonut
kiistan Euroopan parlamenttiin selvästi riippumatta siitä, saattaako se Bulgarian huonoon
valoon vai ei, ainoana tarkoituksenaan saada poliittista hyötyä, mikä on – vakuutan teille
– äärimmäisen kyseenalaista.

EU:n toimielinten on varmasti vaikea vakuuttua Bulgarian entisen kolmipuoluekoalition
edustajien hyvistä aikomuksista; koalition hallituskaudella saatiin runsaasti esimerkkejä
korruptiosta, haluttomuudesta torjua rikollisuutta ja luottamuspulasta Euroopan
parlamentin taholta. Ne kollegat, jotka aloittivat tämän keskustelun, ovat selvästi
kyllästyneet odottamaan komission vastauksia ja halusivat, että keskustelu käytäisiin ennen
väliraportin laatimista yhteistyö- ja seurantamekanismin puitteissa saavutetusta edistyksestä
Bulgariassa.

Haluaisin laskea tässä hieman leikkiä. Kollegoitani ohjaavat selvästi ylevät isänmaalliset
ajatukset mahdollisimman suuren vahingon aiheuttamisesta Bulgarian hallitukselle. On
häpeällistä, että tässä tyhjässä, puolityhjässä tai käytännöllisesti katsoen tyhjässä salissa
me bulgarialaiset olemme toistemme kimpussa. Sen sijaan, että tekisimme yhteistyötä
kansalaistemme edun mukaisesti, me turvaudumme kuulopuheisiin, manipulointiin ja
poliittiseen loanheittoon.

Bulgarian nykyhallitus on aiempien vallanpitäjien, valtarakenteisiin jääneiden
kommunistihallinnon rippeiden ja siirtymäkauden aikana laittomasti rikastuneiden
hyökkäyksen kohteena. Tämän yhteisrintaman tavoitteena ei ole vain Bulgarian aseman
horjuttaminen ja GERB-puolueen oikeudenmukaisemman yhteiskunnan
edistämispyrkimysten pysäyttäminen, vaan myös maamme saattaminen huonoon valoon
eurooppalaisten kumppaniemme silmissä. Toistan: se, mitä täällä tänä iltana tapahtuu, on
säälittävää ja häpeällistä.

Tämä on selvästi kyseisten sekä taloudellisten että poliittisten piirien kateutta, joka johtuu
hallituksen menestyksestä ja sen tinkimättömästä taistelusta rikollisuutta ja korruptiota
vastaan sekä sen rehellisestä ja avoimesta tavasta harjoittaa politiikkaa. Viime päivinä
Bulgarian oppositiossa olevat kollegat ovat esittäneet Bulgarian tilanteen synkimmässä
mahdollisessa valossa. He puhuvat pelosta, poliisivaltiosta, sorrosta, nälästä, köyhyydestä,
taantumuksesta, kuten juuri kuulimme, ja niin edelleen. Bulgarian maine tahrataan lyhyen
aikavälin poliittisten voittojen takia. Totuus on aivan toisenlainen.

Palkkamurhia ja sieppauksia ei ole, järjestäytynyt rikollisuus on kärsinyt vakavan iskun ja
korruptioväylät, joista entisten vallanpitäjien piirit hyötyivät paitsi taloudellisesti myös
poliittisesti, on katkaistu. Bulgarian makrotalous on vakaa, ja sen tarjoamat
investointiedellytykset ovat Euroopan parhaimmistoa. Hallitus on vakiintunut, Bulgarian
parlamentissa on vankka enemmistö, se hallitsee avoimesti ja on arvostettu ja
varteenotettava eurooppalainen kumppani.

Lopuksi haluan vielä kerran pyytää anteeksi muita jäsenvaltioita edustavilta kollegoiltani,
jotka ovat paikalla, heidän aikansa tuhlaamisesta tähän valitettavasti hyvin bulgarialaiseen
vaalikeskusteluun.
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Ioan Enciu (S&D).   – (RO) Arvoisa puhemies, laittoman puhelinkuuntelun ja salakuuntelun
käyttö Bulgariassa on äärimmäisen vakava asia. Vielä sitäkin vakavampaa on, että se ei ole
ainoa tämänkaltainen tapaus Euroopan unionissa.

Arvoisa komission jäsen, tämä keskustelu olisi pitänyt käydä toisestakin jäsenvaltiosta,
nimittäin Romaniasta. Romaniassa tilanne on vuonna 2011 se, että yksityisiä keskusteluja
salakuunnellaan ilman minkäänlaista lakisääteistä toimivaltaa, vaikka perustuslaissa,
kansallisissa säädöksissä ja EU:n lainsäädännössä kielletään ehdottomasti kaikenlainen
henkilökohtaisen yksityisyyden suojan loukkaaminen ilman vankkoja perusteita ja ilman
tuomioistuimen nimenomaista lupaa. Toimittajien ja poliitikkojen välisiä keskusteluja
nauhoitetaan laittomasti, samoin kuin oppositiopuolueiden kokouksien sisäisiä keskusteluja
tai yksityisiä oikeudenistuntoja. Perusoikeutta yksityisyyden suojeluun loukataan
järjestelmällisesti ja toistuvasti. Laittomasta puhelinkuuntelusta on tullut syyttäjien suosituin
tutkintamenetelmä. Salainen palvelu tarkkailee jatkuvasti nykyisen hallituksen poliittisten
vastustajien puhelinkeskusteluja. Tämä on erittäin vakava tilanne, ja kehotan Euroopan
komissiota toteuttamaan kiireellisiä toimia oikeusvaltioperiaatteen ja demokratian
ylläpitämiseksi molemmissa jäsenvaltioissa.

Vladimir Urutchev (PPE).   – (BG) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät
kollegat, sallinette minun toistaa Euroopan komission arvion siitä, että Bulgarian
nykyhallitus on asettanut todella korkeat tavoitteet järjestäytyneen rikollisuuden kuriin
panemiseksi. Tuskin kukaan kieltää, että ensimmäistä kertaa maamme on saavuttanut
tässä asiassa todellista edistystä. Tämän puolesta bulgarialaiset äänestivät vuonna 2009.

Tulokset on saavutettu lainvalvontaviranomaisten toteuttamien määrätietoisten toimien
ansiosta; ne kokeilivat kaikkia laillisia rikosten selvittämismenetelmiä. On aivan normaalia,
että toimien – ja siten myös tutkittujen ihmisten – määrän kasvaessa toiminta tehostuu.

Älkäämme kuitenkaan olko naiiveja. Järjestäytyneellä rikollisuudella on käytettävissään
runsaasti rankaisemattomuuden ja toimettomuuden vuosina hankittuja voimavaroja
ennätyksellisten vastareaktion aikaansaamiseen. Se on käynnistänyt koneiston vallassa
olevan koalition heikentämiseksi saattaakseen sen huonoon valoon juuri sen vahvimmalla
alueella.

Kampanja käynnistettiin julkaisemalla huolellisesti valikoituja ja manipuloituja
salakuuntelunauhoituksia, joita tuntemattomat henkilöt levittivät muistitikuilla.
Tiedotusvälineet ja poliitikot tekevät kaikkensa kommentoidakseen Bulgariassa tapahtuvia
kauheuksia, kansalaisiin kohdistuvaa uhkaa ja sitä, kuinka paljon keskeisiä yleissopimuksia
ja julistuksia on heikennetty.

Ne, jotka aloittivat tämän hysterian, jotka hankkivat ja jakelivat laittomasti näitä mainetta
vahingoittavia tietoja, hieroskelevat nyt käsiään tyytyväisinä. Todennäköisesti he eivät
edes voineet kuvitella, miten helposti syöttiin tartuttaisiin, jopa siinä määrin, että
nelivetoajoneuvo, jolla muistitikkuja kuljetettiin, varastettiin.

Jotkut paikalla olevat poliitikot ovat onnistuneet levittämään tätä hysteriaa Euroopan
parlamenttiin nimittämällä sitä Bulgarian salakuunteluskandaaliksi. Tällaista skandaalia
ei Bulgariassa ole. On vain hyvin organisoitu hyökkäys maata hallitsevan koalition ja sen
huomattavimpien jäsenten maineen mustaamiseksi. Lokaan vedetyt oppositiopuolueiden
poliitikot menivät mukaan tähän villitykseen toivoen korjaavansa hyödyt tulevassa
vaalikampanjassa.
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Saanko kysyä kollegoiltani, ovatko he tietoisia siitä, kenen pussiin he pelaavat nykyisillä
toimillaan?

Ivailo Kalfin (S&D).   – (BG) Arvoisa puhemies, haluan kääntyä komission jäsenen Andris
Piebalgsin puoleen, sillä Bulgarian hallituspuolueelta on kuultu tänään runsaasti
propagandaa. Parlamentin valiokunta, jota johtaa hallitsevan puolueen koalitiokumppani,
nationalistinen Ataka-puolue, esitteli Bulgarian parlamentille mietinnön, jossa todettiin,
että hallitus suodattaa salakuuntelutietoja ennen niiden toimittamista tuomioistuimille.

Mietinnössä todetaan, että hallitus ei suojele luottamuksellisia henkilötietoja, jotka
julkaistaan tiedotusvälineissä. Mietinnössä todetaan myös – ja toistan, että mietinnön laati
Bulgarian parlamentti – että Bulgariassa asuvien ihmisten, jotka niin ikään ovat Euroopan
kansalaisia, perusoikeuksia loukataan. Tämä on vastoin useita EU:n direktiivejä. Se on
vastoin Euroopan unionin perusoikeuskirjaa.

Katson myös, että komission ainoaksi vaihtoehdoksi jää verrata Bulgarian oikeutta ja sen
täytäntöönpanoa kaikille Euroopan kansalaisille asetettuihin vaatimuksiin. Tässä ei ole
kysymys propagandasta tai poliittisesta kampanjasta. Kysymys on selvistä tosiasioista, ja
uskomme, että komissio perussopimusten valvojana perehtyy niihin ja antaa lausuntonsa.

Nadezhda Neynsky (PPE).   – (BG) Arvoisa puhemies, koska käytän viimeisten joukossa
puheenvuoron tässä keskustelussa, haluan esittää yhteenvedon muutamalla sanalla.
Tämänpäiväinen keskustelu ei liity erityisiin salakuuntelulaitteisiin Bulgariassa, eikä se
myöskään ole keskustelu tietyn ministerin puolesta tai häntä vastaan. Se on keskustelu
EU:n periaatteista ja arvoista, ja siksi on vain luonnollista, että se käydään täällä
parlamentissa. Se johtuu siitä, että kysymys on vapaudesta, ihmisoikeuksista,
demokraattisista säädöksistä, jotka eivät ole eivätkä voi olla pelkästään sisäpoliittinen
keskustelunaihe.

Keskustelu ihmisoikeuksista kuuluu yhdentyneen Euroopan periaatteisiin; se on päämäärä,
joka innoitti uusia demokratioita Berliinin muurin murtumisen jälkeen. Jos ne menettävät
uskonsa siihen, että Eurooppa perustuu periaatteille, monet niiden kansalaisista tulevat
siihen tulokseen, että EU:n jäseneksi pyrkiminen, joka on ollut pitkä ja vaikea tie, oli
hyödytön hanke.

Tämänpäiväisessä keskustelussa on kyse totuudesta. Totuus ei voi olla oikeistolainen tai
vasemmistolainen. Puolitotuuksia ei ole. On vain yksi totuus, ja kehotamme Bulgarian
vastuunalaisia toimielimiä vahvistamaan sen mahdollisimman pian. Mitä enemmän ne
viivyttävät vastaustaan tarkoituksella tai tahattomasti, sitä enemmän ne ruokkivat väärien
huhujen maaperää ja hyödyttävät siten ainoastaan niitä, jotka väittävät torjuvansa näitä
huhuja.

Tämänpäiväisessä keskustelussa on kyse myös vastuusta – ei menneiden tai tulevien
hallitusten vaan nykyisen hallituksen vastuusta. Demokraattisen hallituksen erottaa siitä,
että se on aina vastuussa äänestäjilleen riippumatta siitä, äänestivätkö ne hallituksen puolesta
vai sitä vastaan. Opposition yhdistäminen järjestäytyneeseen rikollisuuteen on keino, jota
käyttävät erilaiset kaikkea muuta kuin demokraattiset hallitusmuodot.

Iliana Ivanova (PPE).   – (BG) Arvoisa puhemies, kaiken tähän saakka kuulemani jälkeen
voin vain todeta, että olemme valitettavasti jälleen saaneet todistaa Bulgarian opposition
järjestämää säälittävää esitystä, jolla se pyrkii tuomaan sisäpoliittisen keskustelun Euroopan
parlamenttiin.
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Ne, jotka aloittivat tämän keskustelun, eli sosialistit ja liberaalit, jotka hallitsivat Bulgariaa
kahdeksan vuoden ajan, haluavat selvästi hyödyntää jokaisen tilaisuuden tuhotakseen
julkisesti Bulgarian maineen eurooppalaisten kumppaneidemme silmissä. Tämänpäiväiset
väitteet eivät ratkaise sitä, kuka on oikeassa ja kuka väärässä, mutta keskustelumme katkera
sävy ja molemminpuoliset syytökset jäävät ihmisten mieleen.

Vetoan teihin, oppositioon kuuluvat kollegat: jos ette voi toimia rakentavana vastavoimana
Bulgarian nykyhallitukselle, jos ette pysty keskittymään rakentaviin, asiantunteviin,
yhteisymmärrykseen perustuviin ehdotuksiin Bulgarian kansalaisten tilanteen
kohentamiseksi, älkää ainakaan asettuko niiden tielle, jotka pystyvät sen tekemään.

Kristian Vigenin (S&D).   – (EN) Arvoisa puhemies, en aikonut käyttää nyt
catch-the-eye-menettelyn mukaista puheenvuoroa, mutta en saanut lupaa esittää sinisen
kortin kysymystä.

Halusin vastata Ernst Strasserille.

(BG) Hyvä Ernst Strasser, ensinnäkin haluan sanoa, että en voi olla samaa mieltä siitä, ettei
salakuuntelulaitteiden käytöstä ole tietoa.

Korkeimmalta kassaatio-oikeudelta saatujen tietojen mukaan vuonna 2010 myönnettiin
15 946 salakuuntelulupaa, joista vain 1 918:aa käytettiin oikeudessa, mikä on 12 prosenttia
kokonaismäärästä. Kuten näette, loppuja salakuuntelulaitteita selvästikin käytettiin muihin
tarkoituksiin. Kun salakuuntelulaitteita on 16 000, se merkitsee, että ennen vuotta 2010
noin 5–10:tä prosenttia Bulgarian kansalaisista salakuunneltiin, suoraan tai välillisesti.

Haluaisin kysyä teiltä, Ernst Strasser, teittekö näin Itävallassa? Hyväksyisittekö sen, että
sisäministeriönne ja syyttäjänvirastonne menettelisivät näin Itävallassa? Eikö teidän
mielestänne tätä keskustelua käydä periaatteesta, joka koskee vapauden ja demokratian
tilaa Euroopan unionin jäsenvaltiossa? Minun nähdäkseni näistä kysymyksistä on
keskusteltava täällä, koska meillä ei selvästikään ole voimaa siihen Bulgariassa.

Antonyia Parvanova (ALDE).   – (BG) Arvoisa puhemies, haluan kysyä Euroopan
komissiolta, onko se tietoinen siitä, että Bulgarialle on annettu 27 tuomiota Euroopan
ihmisoikeustuomioistuimessa Strasbourgissa poliisivaltuuksien väärinkäytöstä.

Tänään keskustelemme salakuuntelulaitteista, mutta kansallisen turvallisuuden virasto on
tarkkaillut myös kansalaisaloitetta, ja ihmisiä on pakotettu perumaan allekirjoituksensa.
Taloudellisia asioita koskeviin rauhanomaisiin mielenosoituksiin osallistuvia ihmisiä on
jälkeenpäin viety poliisikuulusteluihin. Huomiota herättäviä pidätyksiä on tehty harkitun
kovakouraisesti.

Hallitsevan poliittisen puolueen julkilausumassa väitetään, että sekä vasemmisto- että
oikeisto-oppositiolla on sormensa pelissä järjestäytyneessä rikollisuudessa ja että
GERB-puolueen viholliset ovat valtion vihollisia, kun taas poliittinen oppositio ja rikollinen
vastarinta rinnastetaan nykyään toisiinsa. Samaa tyyliä Mussolinikin käytti, ja se huolestuttaa
minua suuresti.

Samoin meitä painostettiin eilen oman poliittisen puolueeni ja GERB-puolueen johtajiston
virallisessa kokouksessa perumaan suullinen kysymyksemme, mitä pidän
epädemokraattisena ja sietämättömänä toimintana.
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Mitä toimenpiteitä komissio aikoo toteuttaa palauttaakseen ihmisoikeudet Bulgariaan?
Tämänpäiväisessä keskustelussa ei ole kyse bulgarialaisten asettumisesta toisiaan vastaan,
vaan bulgarialaisten toiminnasta valtionsa ja kansalaistensa parhaaksi.

Hans-Peter Martin (NI).   – (DE) Arvoisa puhemies, haluaisin puhua teille suoraan. Minusta
on valitettavaa, että ette hyödynnä sinistä korttia yrittäessämme yhdessä elävöittää
parlamentin keskusteluja. Se olisi huomattavasti parantanut tämän keskustelun tasoa.

Arvoisa puhemies, jos ette kuuntele minua, minun ei tarvitse jatkaa. Tämä on
yksinkertaisesti turhaa. Tätä voidaan erään Euroopan parlamentin pitkäaikaisen jäsenen
tavoin verrata karaokeparlamenttiin, jossa pyrkimykset käydä keskusteluja ja parantaa
niiden laatua sivuutetaan täysin.

Evgeni Kirilov (S&D).   – (EN) Arvoisa puhemies, halusin vain yhtyä niihin väittämiin,
joiden mukaan ette ollut huomaavinanne sinisiä kortteja tänä iltana. Koska kaikki yrittivät
vihjata, ettei paikalla ole tarpeeksi kollegoja, haluaisin sanoa, että keskustelua todellakin
kuuntelee riittävä määrä arvostettuja kollegoita.

Haluan vain ilmaista pettymykseni siihen, mitä Ernst Strasser sanoi. Se ei todellakaan ollut
esimerkki hyvästä demokraattisesta puheenvuorosta henkilöltä, joka edustaa aidosti
demokraattisena pitämäämme maata.

Zigmantas Balčytis (S&D).   – (LT) Arvoisa puhemies, tämä on todellakin varsin
monimutkainen kysymys. Annettujen tietojen perusteella on selvää, että tässä on ongelma.
Olen ehdottomasti samaa mieltä kollegani kanssa, joka totesi aiemmin, että tämä ei ole
vain Bulgariaa koskeva kysymys. Kyse on määrätyistä arvoista, Euroopan unionin arvoista,
tunnustetuista arvoista, ja meidän kaikkien on kunnioitettava jokaista, joka osallistuu
keskusteluun tässä istuntosalissa.

Euroopan unionissa on muuan peruskirja nimeltä Euroopan unionin perusoikeuskirja.
Bulgarian, Liettuan, jota itse edustan tänään, ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden
on kaikkien noudatettava sitä. Siinä määritellään selvästi meidän toimintamme ja hallituksen
toiminnan rajat. Perusajatus on kuitenkin ihmisoikeuksien kunnioittaminen. Arvoisa
komission jäsen, siksi katson, että komission edustajan on todellakin seurattava tätä asiaa
hyvin tarkasti, sillä tunnelma parlamentissa on tänäänkin liian jännittynyt.

Filiz Hakaeva Hyusmenova (ALDE).   – (BG) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen,
hyvät kollegat, on selvää, että luovuttamattomat eurooppalaiset perusarvot kuten
turvallisuus ja ihmisoikeudet sekä niiden välisen hiuksenhienon rajan avartaminen
herättävät keskustelua. Niin ristiriitaiselta kuin se saattaakin tuntua, tänä iltana esitetyillä
erilaisilla kannanotoilla oli yksi yhteinen piirre, ja se on huoli.

Euroopan komissio pyysi Bulgarian viranomaisilta tietoja voidakseen tutkia, käytetäänkö
salakuuntelulaitteita laillisesti. Me liberaali- ja sosialistiryhmiin kuuluvat Euroopan
parlamentin jäsenet vaadimme keskustelua, koska olimme huolissamme laillisuudesta.
Toimme mielipiteemme julki saadaksemme äänestäjämme vakuuttuneiksi siitä, että olemme
valppaina heidän oikeuksiinsa kohdistuvien loukkausten varalta. Kollegani Euroopan
kansanpuolueesta ovat lausunnoissaan ilmaisseet huolensa huonoista menettelytavoista
ja luottamuksensa niiden parantamiseen.

Toivon, että pystymme tämän yksimielisyyden avulla saamaan aikaan nopeita prosesseja
demokratian tavanomaisten toimintamuotojen palauttamiseksi.

15-02-2011Euroopan Parlamentin keskustelutFI282



Niccolò Rinaldi (ALDE).   – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, olen
liberaalidemokraatti sekä EU:ssa että Italiassa. Toisinaan kuitenkin minua ja
puoluekollegoitani kutsutaan kotimaassani kommunisteiksi vain siksi, että vastustamme
nykyistä hallitusta.

Vaikuttaa siltä, että kollegoillemme Bulgariassa on nyt käymässä samoin, kun
liberaalidemokraatteja ja sosialisteja kutsutaan rikollisiksi vain sen takia, että he edustavat
maansa oppositioryhmittymää. Paheksumme tätä kehitystä, sillä jos se on vitsi, sen pitäisi
tosiaankin olla lyhyt. Tällainen käytös voi lopulta muuttua todella vaaralliseksi.

Lisäksi kaiken sen jälkeen, mitä Egyptissä ja Tunisiassa on tapahtunut, Italian ulkoministeri
vieraili juuri eilen Damaskoksessa, Syyriassa, ja kutsui sitä "demokraattiseksi maaksi, joka
vastaa kaikilta osin kansalaistensa uudistusvaatimuksia".

Jos edustajiemme puheet ovat tällaisia, on meidän velvollisuutemme Euroopan parlamentin
jäseninä tuomita ne, ja komission on oltava hyvin tarkkana.

Andris Piebalgs,    komission jäsen. – (EN) Arvoisa puhemies, tämä on ollut melko kiivas
keskustelu, mutta haluan korostaa kolmea mielestäni olennaista seikkaa.

EU:hun liittymiseen tähtäävä prosessi, jonka kotimaani kävi läpi, ei ole helppo, mutta kun
jokin maa hyväksytään EU:n jäseneksi, me todella uskomme, että kyseinen jäsenvaltio
kykenee valvomaan perusihmisoikeuksien toteutumista ja myös EU:n oikeuden
täytäntöönpanoa.

Meillä on nimenomaan tätä alaa koskevaa erityislainsäädäntöä. Siihen kuuluu
henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla annettu
direktiivi.

Niinpä komissiolla on erittäin pitkä ja minun mielestäni kunnioitettava kokemus EU:n
lainsäädännön täytäntöönpanon valvonnasta jäsenvaltioissa. Annoin parlamentille
kertomuksen tämänhetkisistä lähtökohdistamme, ja mielestäni teidän pitäisi täysin luottaa
siihen, että komissio toteuttaa toimia EU:n oikeuden rikkomistapauksissa. Jos sitä ei rikota,
komissio ei toteuta toimia.

Näin ollen komissio seuraa tilannetta ja toimii tarpeen vaatiessa, mutta mielestäni meidän
ei pitäisi ylittää yhteisön oikeusjärjestelmän rakenteita, ja komissio aikoo ehdottomasti
pysyä yhteisön oikeuden rajoissa.

Puhemies.   – (HU) Keskustelu on päättynyt.

20. Maailmanpankin energiastrategia (keskustelu)

Puhemies.   – (HU) Esityslistalla on seuraavana keskustelu Eva Jolyn
kehitysyhteistyövaliokunnan puolesta komissiolle laatimasta suullisesta kysymyksestä
Maailmanpankin energiastrategiasta kehitysmaille (O-000020/2011 - B70012/2011).

Franziska Keller,    laatija. – (EN) Arvoisa puhemies, sähkönjakeluverkkojen ulkopuolella
elää nykyään maailmassa noin 1,5 miljardia ihmistä, mutta energian saatavuus on näiden
ihmisten köyhyyden poistamisen edellytys. Oikeus energiaan edellyttää luotettavien
energiatoimitusten yleisen saatavuuden toteutumista: yhtäläinen saatavuus, joka kaventaa
kaupunki- ja maaseutualueiden välistä eroa ja on myös kohtuuhintaista. Maiden on myös
ratkaisevan tärkeää kehittää kestävä ja varma energiahuolto, ja kaikkein luotettavinta ja
turvallisinta on uusiutuvien energialähteiden hajautettu käyttö.
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Energialta ei kuitenkaan vaadita pelkästään turvallisuutta ja luotettavuutta; sen tuotannossa
on myös otettava huomioon muita tekijöitä kuten ilmastonmuutos, metsäkato, ympäristön
pilaantuminen, ihmisten terveys ja energiaköyhyys. Näitä ongelmia ei ratkaista fossiilisilla
polttoaineilla. Fossiilisten polttoaineiden vaikutukset terveyteen, ympäristöön ja ilmastoon
ovat tuhoisat. Samanaikaisesti ilmastokriisi aiheuttaa enemmän vahinkoa äärimmäisessä
köyhyydessä eläville. Fossiiliset polttoaineet aiheuttavat pilaantumista, joka vaarantaa sekä
ihmisten terveyden että terveellisen ympäristön. Lisäksi ne ovat kalliita ja niiden hinnat
nousevat sitä mukaa kuin öljy- ja kaasuvarat hupenevat. Fossiilisten polttoaineiden takia
energian jakelu keskittyy ja siitä tulee hierarkkista ja joustamatonta.

Meidän on keskitettävä huomiomme uusiutuviin energialähteisiin. Meidän on autettava
kehitysmaita välttämään oma tuhoisa fossiilisten polttoaineiden käyttöhistoriamme. Nämä
ongelmat voidaan ratkaista vain uusiutuvilla energialähteillä. Uusiutuvaan energiaan
käytetyt resurssit eivät koskaan ehdy ja monilla kehitysmailla on niitä runsaasti: tärkeimmät
ovat aurinko ja tuuli. Niitä voidaan käyttää paikallisesti hyvin pienimuotoisesti ja edullisesti,
mikä myös aivan kirjaimellisesti lisää ihmisten mahdollisuuksia. Hajautetut
energiantoimitukset ovat ihmisten käsissä. Ne ovat demokraattisia. Siitä huolimatta
Maailmanpankki jatkaa energiastrategiassaan fossiilisten polttoaineiden tukemista. Vaikka
lainanantoa uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuteen on viime aikoina lisätty, se on
edelleen vähäistä, ja on selvää, mitkä energiamuodot asetetaan etusijalle.

Fossiilisiin polttoaineisiin liittyviä investointeja tehdään myös sellaisten rahoituksen
välittäjien kautta, joita Maailmanpankki ei riittävästi valvo. Fossiilisista polttoaineista
annetut selvitykset ovat puutteellisia. Maailmanpankki tekee edelleen huomattavia
investointeja hiilivoimaloihin, mikä houkuttelee kehitysmaita kivihiileen perustuvan
energian käyttöön tulevina vuosikymmeninä. Tämä ei näytä energiavallankumoukselta.

Maailmanpankin energiapolitiikka kärsii avoimuuden puutteesta. Tähän ongelmaan pitäisi
puuttua määrittelemällä selkeät vaatimukset, jotka rahoituksen välittäjien on täytettävä
voidakseen välittää monenkeskistä rahoitusta. Maailmanpankin yksityissektorille
myöntämistä lainoista 40 prosenttia siirretään kyseisten rahoituksen välittäjien kautta, ja
suuri osa niistä menee energia-alalle, erityisesti kaivannaisteollisuudelle. Päinvastoin kuin
pankkien suorista hankeinvestoinneista, näistä yksittäisiin osahankkeisiin tehdyistä
investoinneista ei kuitenkaan ole julkisesti saatavilla tietoa, mikä tekee rahoituksen välittäjien
lopullisen rahoituskohteen jäljittämisestä hyvin vaikeaa.

Tarkasteltaessa sitä, minkälainen energia luokitellaan vähähiiliseksi, voidaan huomata,
että strategiaan kuuluu suuria vesivoimaloita. Tällaiset suuret vesivoimalat tuhoavat valtavat
määrät luontoa ja pakottavat ihmiset lähtemään kodeistaan. Tämä ei ole kestävää eikä
ihmisten ja yhteiskunnan edun mukaista. Myöskään hiilidioksidin talteenotto ja varastointi
eivät tee hiilivoimasta päästötöntä. Hiilidioksidi on edelleen olemassa, eikä kukaan pysty
ennakoimaan, mitä sille tapahtuu maan alla. Kukaan ei pysty varmasti sanomaan, että se
pysyy siellä rauhassa seuraavat vuosituhannet. Tämä on ennustamista eikä tutkimusta,
eikä varsinkaan päätöksentekoa.

Sama pätee ydinenergiaan. Uraanin louhinta tuottaa valtavat määrät hiilidioksidia, eikä
kukaan tiedä, miten menetellä tuottamamme jätteen kanssa. Tämä ei ole vähähiilistä eikä
kestävää. Siksi Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmä äänestää päätöslauselmaa vastaan,
ellei sanamuotoa "vähähiilinen" muuteta.

Mielestämme päätöslauselmassa on kuitenkin myös joitakin myönteisiä puolia: esimerkiksi
huomion kiinnittäminen maaseutualueille ja pienimuotoiseen paikalliseen tuotantoon
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soveltuviin kantaverkkojen ulkopuolisiin uusiutuviin energialähteisiin sekä huoli
hallitsevasta vientisuuntautuneisuudesta, suurimittaisista laitoksista ja biopolttoaineista.

Lopuksi totean vielä seuraavaa: kohdistamme myös erittäin paljon huomiota vaatimukseen
teknologiansiirron lisäämisestä. Teknologiansiirto ei vaadi paljoa, etenkin jos
immateriaalioikeudet säilyvät ennallaan. Ensisijaisena tavoitteena pitäisi olla
immateriaalioikeuksien käsittely tavalla, joka mahdollistaa kohtuuhintaisen teknologian
saatavuuden. Tämä oli lupauksemme ilmastoneuvotteluissa, ja meidän olisi pidettävä
lupauksemme.

(Puhuja suostui vastaamaan sinisen kortin kysymykseen työjärjestyksen 149 artiklan 8 kohdan
mukaisesti)

Hans-Peter Martin (NI).   – (EN) Arvoisa puhemies, voin vain kiittää Franziska Kelleriä
hänen puheenvuorostaan ja analyysistään. Kysyn siis seuraavaa: Nämä ongelmat ovat olleet
tiedossamme nyt kaksi vuosikymmentä. Hyvä Franziska Keller, koska olette käsitellyt tätä
kysymystä perinpohjaisemmin kuin useimmat meistä, voitteko mainita jonkin erityisen
seikan, joka saa teidät toiveikkaaksi sen suhteen, että se, mistä olemme päättämässä, voisi
tosiasiassa tuoda mukanaan hieman edistystä, tai että Maailmanpankki on vihdoinkin
menossa oikeaan suuntaan?

Franziska Keller,    laatija. – (EN) Arvoisa puhemies, olemme todellakin keskustelleet
näistä asioista yli kaksi vuosikymmentä, ja toivon todella, että Maailmanpankki ottaa opiksi
näistä keskusteluista, sillä yleinen yksimielisyys vallitsee siitä, että tulevaisuus on
uusiutuvissa energialähteissä.

Olemme nähneet hienoisen muutoksen tässä strategiassa. Se on ensinnäkin siirtynyt hieman
kohti uusiutuvia energialähteitä, mutta tämä on pieni askel, joka ei lähimainkaan riitä.
Fossiilisilla polttoaineilla on edelleen liian hallitseva asema, ja uusiutuvien energialähteiden
osalta keskitytään liiaksi vesivoimaloihin – ne eivät ole uusiutuvaa energiaa eivätkä ne ole
kestäviä kenenkään kannalta.

Toivonkin, että Euroopan parlamentti voi ottaa voimakkaasti kantaa siihen, mihin suuntaan
haluamme EU:n energiapolitiikan ja maailmanlaajuisen energiatukipolitiikkamme menevän.
Toivon, että tuette "vähähiilisyyttä" koskevan sanamuodon poistamista ja puhtaan, kestävän
ja uusiutuvan energian valitsemista.

Andris Piebalgs,    komission jäsen. – (EN) Arvoisa puhemies, mielestäni minäkin otin hyvin
voimakkaasti kantaa. Ensinnäkin korostaisin, että Maailmanpankin energiastrategia on
erittäin tervetullut, koska Maailmanpankilla on erityinen kansainvälinen rooli varsinkin
kehitykseen liittyvissä kysymyksissä. Ei ole vähättelyä sanoa, että se on johtava
mielipidevaikuttaja ja kehitysstrategioiden suunnittelija. Tarkoitan, että meidän pitäisi
suhtautua tähän asiaan kaikella vakavuudella.

Samanaikaisesti emme saisi unohtaa muutamaa seikkaa, jotka ovat hyvin ratkaisevia
arvioidessamme vastaustamme strategiaan. Vielä nykyäänkin huomattava määrä
kotitalouksia elää kaikentyyppisten energiaverkkojen ulkopuolella. On totta, että vaikka
olemme keskustelleet tästä kysymyksestä 20 vuotta, sadatmiljoonat ihmiset erityisesti
Saharan eteläpuolisessa Afrikassa ovat jääneet vaille merkittäviä energia-alan investointeja
tai energiapalvelujen tarjontaa. Mielestäni meidän onkin ymmärrettävä haasteen laajuus.
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Toinen seikka, joka meidän on otettava huomioon, on kasvu. Kysynnän kasvu on valtavaa
kaikissa kehittyvissä maissa. Meidän pitäisi vastata kysynnän kasvuun tarjonnalla.
Laajuutensa takia kysyntä asettaa merkittävän lisähaasteen.

Kolmas seikka – ja tästä olen täysin samaa mieltä Franziska Kellerin kanssa – on kestävyys
ja ennakointi. Kaikkia energia-alan toimia pitäisi tarkastella niiden vaikutusten valossa,
joita niillä on ilmastonmuutokseen. Tiedämme, että nykyisellään energia-ala on suurin
kasvihuonekaasujen aiheuttaja. Lisäksi meidän pitäisi tarkastella fossiilisen polttoaineen
hintaa, sillä emme saisi unohtaa, että fossiilisen polttoaineen hintojen asettama haaste on
vielä edessämme. Toivon, että se on edessämme mieluummin myöhemmin kuin ennemmin,
mutta se on ehdottomasti osa strategiaan kuuluvaa ennakointia.

Toivoisin parlamentin ottavan suuntaa-antavasti huomioon EU:n kehityspolitiikasta
annetun vihreän kirjan, jossa uusiutuvan energian saatavuudesta kehitysmaissa tehdään
yksi EU:n uuden kehitysyhteistyöpolitiikan keskeisistä tukipilareista. Jos emme ota tätä
uraauurtavaa askelta, emme voi odottaa saavamme Maailmanpankkia ja muita tahoja
helposti vakuuttuneiksi siitä, että meidän pitäisi keskittää investoinnit uusiutuvaan
energiaan. Uskon, että pystymme suoriutumaan uusiutuvaan energiaan tehtävistä mittavista
investoinneista. Tarvitsemme vain rohkeutta. On totta, että se edellyttää nykyisin paljon
taloudellisia resursseja, mutta mikä tahansa energiastrategia edellyttää melkoisia
investointeja. Jos siis tarkastelen hintojen ennakointia, väittäisin joka tapauksessa, että
uusiutuvan energian on ehdottomasti oltava keskeisellä sijalla missä tahansa
energiapolitiikassa missä päin maailmaa tahansa.

Nykyinen tietämyksemme uusiutuvan energian tekniikoista antaa hyvät takeet siitä, että
me todella voimme muuttaa asioita näissä maissa. Uskon myös, että hyödyntämättömiä
mahdollisuuksia on paljon. Tiedän, että esimerkiksi vesivoima on kaikista näkökulmista
katsoen varsin haastava energialähde, mutta mikäli suoritetaan ekologista kestävyyttä
koskeva arviointi, uskon, että useimmilla mailla on erinomaiset hyödyntämättömät
mahdollisuudet myös vesivoiman alalla, mistä saadaan lisäperusteita mittaville hankkeille,
kuten Ingan putousten padolle.

Alussa meidän on johdettava näyttämällä esimerkkiä. Jos EU toimii taitavasti ja parlamentti
käsittelee EU:n kehityspolitiikasta annetusta vihreästä kirjasta laadittua mietintöä,
parlamentin pitäisi vahvasti tukea EU:n kehityspolitiikan ohjaamista tähän suuntaan.
Saamme paremmat perusteet, joilla suostutella Maailmanpankki todella noudattamaan
tätä linjaa ja kiinnittämään enemmän huomiota hiilivoimaloihin tehtäviin investointeihin.
Pankki on nyt vahvistanut kuusi perustetta hiileen tehtävien tulevien investointien yleisiksi
suuntaviivoiksi. Maailmanpankki osallistuu Bob Zoellickin johdolla erittäin aktiivisesti
keskusteluun, joten vaikuttaisi siltä, että Maailmanpankki on hyödyllinen asia eikä jotain
sellaista, mitä meidän pitäisi pelätä. Se on meidän tukijamme, mutta EU:n on todella otettava
ohjat käsiinsä tässä asiassa ja kehitysmaiden energia-alan puolesta.

Haluan käsitellä myös EIP:hen liittyvää aihetta, sillä se kuului kysymykseen. Cotonoun
sopimus on oikeusperusta EIP:n toimille, joita se toteuttaa 3,1 miljardin euron arvosta
AKT-maiden hyväksi. Merkittävä väline tässä yhteydessä on AKT-maiden investointikehys.
Siitä rahoitetaan infrastruktuuria ja ilmastoystävällisiä energiahankkeita. Ainakaan
energia-alan osalta käynnissä ei ole fossiilisiin polttoaineisiin liittyviä hankkeita. Yleinen
toimintalinja on erittäin selvä: tuuli-, vesi- tai aurinkoenergiaan perustuvien
ilmastoystävällisten hankkeiden rahoittaminen.

15-02-2011Euroopan Parlamentin keskustelutFI286



EIP:n ulkoisen valtuuden väliarvioinnin yhteydessä – se kattaa liittymistä valmistelevat
maat, naapurimaat, Aasian, Latinalaisen Amerikan ja Etelä-Afrikan – komissio on esittänyt
ehdotuksen 2 miljardin euron lisävaltuuden käyttöönotosta vuosiksi 2011–2013
tukeakseen EIP:n rahoitustoimia ilmastonmuutoksen lieventämisen ja siihen sopeutumisen
alalla kaikilla alueilla. Ehdotuksessa korostetaan, että EIP:n omiin sääntöihin ja menettelyihin
on sisällytettävä tarvittavat edellytykset sen varmistamiseksi, että valtuuden nojalla tuetaan
ainoastaan taloudellisesti, rahoituksellisesti, ympäristön kannalta ja yhteiskunnallisesti
kestäviä hankkeita.

Mielestäni EU on jo toteuttanut joitakin oikeansuuntaisia toimia, mutta voisimme tosiaankin
toteuttaa lisätoimia osoittaaksemme todellista maailmanlaajuista johtajuutta etenkin
käsittelemällä Maailmanpankin energiastrategiaa.

Alf Svensson,    PPE-ryhmän puolesta. – (SV) Arvoisa puhemies, parlamentissa käsitellään
erittäin kiireellistä ja merkittävää asiaa, nimittäin vaiheittaista luopumista fossiilisiin
polttoaineisiin liittyvien hankkeiden luotottamisesta. Mielestäni meillä pitäisi olla rohkeutta
sanoa juuri se, mitä komission jäsen Andris Piebalgs totesi, nimittäin että Maailmanpankin
energiastrategia on hyvin tarkkaan harkittu. Voimme tässä suhteessa puhua jopa
kannustimista, ja se on ilmeisen myönteinen asia. Tietenkään kyse ei ole vain vaiheittaisesta
luopumisesta, vaan myös vaiheittaisesta käyttöönotosta, kuten on todettu.

Haluan hellittämättä toistaa, että EU:lla on tässä tilaisuuksia investoida erityisesti
kehitysmaiden ihmisten auttamiseen Afrikassa, Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa.
Luullakseni komission jäsen on kuullut aiemmin minun puhuvan hökkeleissä ja tavallisissa
taloissa nykyisin käytettävistä puu-uuneista, jotka myrkyttävät ihmisiä. Kaksi miljoonaa
ihmistä kuolee ennenaikaisesti tavallisissa kodeissa syntyviin kaasuihin.

Tässä asiassa voisimme Yhdysvaltojen ja joidenkin Euroopan maiden tavoin investoida
yksinkertaisiin aurinkoenergiakäyttöisiin uuneihin, joiden ansiosta ainakin 95 prosenttia
kaasuista saadaan poistettua. Ihmisten ei myöskään enää tarvitsisi käyttää lantaa, jota
tiedämme heidän tarvitsevan kasvinviljelyyn, eikä heidän enää tarvitsisi lämmittää
kivihiilellä. Heidän ei myöskään tarvitsisi kaataa metsiä, jotka pitäisi ehdottomasti säilyttää.

Haluaisin jälleen kerran korostaa, että tarjolla on tilaisuuksia tehdä jotain konkreettista.
Usein puhuessamme vaihtoehtoisista energialähteistä puhumme suureellisesti tuuli- ja
aurinkoenergiasta, ja tietenkin meidän on tehtävä niin. Konkreettiset tulokset kuitenkin
puuttuvat siitä huolimatta, että mahdollisuudet ovat olemassa. Älkää antako EU:n jäädä
jälkeen näissä asioissa, vaan antakaa sen olla mukana kehittämässä konkreettisia tapoja
korvata fossiilinen polttoaine, jota emme enää halua teollisuusmaissa emmekä
kehitysmaissa.

Kriton Arsenis,    S&D-ryhmän puolesta. – (EL) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen,
ensiksi haluan kiittää Franziska Kelleriä hänen poikkeuksellisen hyvästä työstään tämän
mietinnön parissa. Jokainen, joka oli mukana laatimassa tätä mietintöä, tosiaankin huomasi,
miten toteuttamiskelvoton Maailmanpankin strategia on useissa kohdin. Kuten Franziska
Keller totesi, sillä rahoitetaan toteuttamiskelvottomia, laajamittaisia hankkeita, kuten
vesivoimaa ja lukuisia muita hankkeita.

On totta, että uusiutuvien energialähteiden rahoitus on lisääntynyt 300 prosenttia.
Samanaikaisesti kuitenkin fossiilisiin polttoaineisiin liittyvien hankkeiden rahoitus on
lisääntynyt 430 prosenttia.
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Maailmanpankki ei ole kiinnittänyt huomiota rahoittamiensa hankkeiden
ympäristövaikutuksiin, mikä on mielestäni pöyristyttävää. Samanaikaisesti se vielä
nykyäänkin keskustelee mahdollisuudesta aloittaa palmuöljyviljelmiä koskevien ohjelmien
rahoittaminen. Se ei kunnioita paikallisen väestön rahoitettaville hankkeille antaman
vapaaehtoisen tietoon perustuvan ennakkosuostumuksen periaatetta, eikä se ole sisällyttänyt
rahoittamiinsa hankkeisiin koko niiden keston kattavaa analyysiä, kuten sen pitäisi tehdä.

Toivon todella, että tämä äänestyksen jälkeen lopullisen muotonsa saava mietintö lähettää
voimakkaan viestin niistä sisäisistä ympäristöpoliittisista uudistuksista, joita
Maailmanpankin on toteutettava.

Charles Goerens,    ALDE-ryhmän puolesta. – (FR) Arvoisa puhemies, Maailmanpankin
edellytetään tehtäviensä mukaisesti vaikuttavan köyhyyden poistamiseen kehitysmaista.
Kaikilla Maailmanpankin rahoittamilla hankkeilla on oltava tämä tavoite. Sen on
noudatettava tätä vaatimusta silloinkin, kun se rahoittaa sosiaalisten peruspalveluiden –
terveydenhuolto, koulutus, vesihuolto – rahoittamiseen tarkoitettua yrityshanketta. Jos
Maailmanpankki asettaa köyhyyden torjumisen etusijalle, voimme olla tyytyväisiä siihen,
että se täyttää sille määräämämme tehtävän.

Suullisessa kysymyksessä, josta keskustelemme, suhtaudutaan hyvin varauksellisesti
bensiiniin tai hiileen liittyvien hankkeiden rahoittamiseen. Haluaisin esittää muutamia
huomioita.

Ensinnäkin Maailmanpankin rahoittaman hankkeen toimintapuitteisiin on sisällytettävä
alusta lähtien sovellettavat arviointiperusteet. Arvioinnin kohde on määriteltävä selvästi,
ja näin ollen arviointiperusteet on otettava huomioon hankkeen koko keston ajan.

Toiseksi Maailmanpankin ja sen kumppanin välisessä poliittisessa vuoropuhelussa on
tarkasteltava politiikan ja talouden ohjausjärjestelmiä sekä kyseessä olevassa maassa että
suhteessa sen luotonantajaan.

Kolmanneksi uusiutuvan energian tuotantoa on suosittava silloin, kun uusiutuvien
energialähteiden edistäminen on mahdollista ja kustannukset ovat perusteltuja.

Neljänneksi – ja tässä yhteydessä minun on kiitettävä komission jäsentä Andris Piebalgsia
siitä, että hän on jo käsitellyt yhtä huolenaiheistani Franziska Kellerille antamassaan
vastauksessa – Euroopan investointipankki ottaa jo kaikki nämä tekijät huomioon.

Voin vain toivoa, että Maailmanpankki noudattaa muiden sellaisten tahojen esimerkkiä,
jotka ovat jo vahvistaneet nämä painopisteet, varsinkin Euroopan investointipankin
esimerkkiä. Koska Euroopan unionin 27 jäsenvaltiota ovat myös Maailmanpankin jäseniä,
emme voi väittää, ettei sen toimintalinjalla ole meihin mitään vaikutusta.

Mielestäni kannattaisikin keskustella voimien yhdistämisestä Maailmanpankin kanssa
Franziska Kellerin esiin tuomien ongelmien ratkaisemiseksi. Haluaisin kiittää Franziska
Kelleriä hänen erinomaisesta työstään.

Marisa Matias,    GUE/NGL-ryhmän puolesta. – (PT) Arvoisa puhemies, ennen kuin jatkan,
haluan myös kehua kollegani tekemää työtä ja todeta, että annan täyden tukeni täällä
mainituille kysymyksille.

Aion nyt tehdä jotakin, mitä en ole ennen tehnyt, mutta joka on mielestäni hyödyllistä.
Meillä on joukko asiakirjoja, jotka sisältävät erilaisia olettamuksia, joista keskustellaan
harvoin, ikään kuin ne olisivat keskustelunaiheeksi kelpaamattomia olettamuksia. Meillä
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on suullinen kysymys ja meillä on päätöslauselma, jossa on kerrottu erilaisia asioita, myös
se, että perinteiset Maailmanpankin rahoittamat maaseudun sähköistämisohjelmat ovat
täysin epäonnistuneet tehtävässään auttaa maaseutualueiden köyhiä.

Saamme myös tietää, että Maailmanpankin energiastrategiassa tapahtuu mahdollinen
oletettu muutos vuoden 2011 puolivälissä, mutta tiedämme myös, että juuri energia-alalla
voimme torjua köyhyyttä aivan erityisellä tavalla ja auttaa ihmisiä nousemaan köyhyydestä.
Siksi vetoamme Maailmanpankkiin, että se omaksuisi kehitykseen perustuvan
lähestymistavan, jolla voidaan maksimoida köyhien saama hyöty samalla kun voimme
torjua ilmastonmuutosta.

Olemme myös jo todenneet, että fossiilisille polttoaineille myönnetty luototus hallitsee
edelleen Maailmanpankin koko energiarahoitusta ja että sen hallitsevasta asemasta on
päästävä eroon. Meille on myös luvattu, että tämä hallitseva asema päättyy vuoteen 2015
mennessä ja että näiden fossiilisiin polttoaineisiin perustuvien hankkeiden rahoitusta
vähennetään asteittain.

Lisäksi on annettu erilaisia lausumia, jotka koskevat erityisesti Maailmanpankin tarvetta
asettaa etusijalle pienimuotoisen paikallisen energian saatavuus. On myös hyvin monia
muita lausumia, joissa ilmastonmuutos otetaan huomioon.

Edellä esittämieni seikkojen perusteella haluan editoida sitä, mitä on sanottu ja mille annan
tukeni. Editoin kaikkia antamiamme lausumia ja jätän jäljelle vain kaksi lopullista kysymystä,
sillä ei kannata jatkaa pelkkiä aiejulistuksia.

Ensimmäinen kysymys kuuluu: miksi emme voi kaiken tämän perusteella tehdä tällaisia
peruspäätelmiä? Miksi annamme edelleen maksajan määrätä tahdin? Miksi Maailmanpankki
vastaa edelleen maailman energiastrategiasta? Milloin aiomme päättää, että maailman
energiastrategian maailmanlaajuinen koordinointi on kytkettävä tiiviisti Yhdistyneisiin
Kansakuntiin?

Toinen kysymys, jonka jätän pohdittavaksenne – pahoittelen, että puheaikani ylittyy
hieman – kuuluu: milloin aiomme lakata tyrkyttämästä muulle maailmalle kehitysmalleja,
olipa kyseessä sitten ensimmäinen tai toinen sukupolvi, toisin joko suoraan tai välikäsien
kautta, aivan kuin omaa kehitysmalliamme pitäisi soveltaa kaikkiin?

Ylimielisyydelläkin on rajansa. Meidän on oltava demokraattisempia.

Hans-Peter Martin (NI).   – (DE) Arvoisa puhemies, 1970-luvulla ja 1980-luvun alussa
Maailmanpankin sokeus ympäristöasioita kohtaan oli tärkeä keskustelunaihe. Tuolloin
puhuttiin samoista asioista kuin täällä puhutaan tänään, ja puheisiin yhdistetään määrättyjä
Maailmanpankin lupauksia. Maailmanpankin uudistamiseksi ryhdyttiin toimeen, mutta
siitä on kulunut vuosikymmeniä. Vierailin lukuisten eri syiden takia äskettäin muutamissa
maissa, joita yleensä nimitetään kehitysmaiksi. Tilanne oli kestämätön. Miten kaikille
hankkeille on käynyt? Missä ovat tropiikin aurinkovoimalat? Missä on Amazonin alueen
tai Vietnamin kestävä metsätalous? Missä ovat Kenian aurinkopaneelit ja tuuliturbiinit?

Noissa maissa ei ole kerta kaikkiaan mitään. On ainoastaan käynyt niin, että eurooppalainen
itsehallintomalli on siirretty sinne sellaisenaan. Asukkailla on itsehallinto, ja he ovat
pelanneet muutaman suuren eturyhmän pussiin, mutta mitään kehitystä he eivät ole saaneet
aikaan. Sitten me hämmästelemme, kun kehitysmaiden kansalaiset sanovat epätoivoissaan:
"En halua enää asua Karibialla. Haluan muuttaa Yhdysvaltoihin ja päästä EU:hun Martiniquen
kautta". Olemme ihmeissämme, kun kaikki Maghreb-maiden asukkaat haluavat muuttaa
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Eurooppaan. Tämän keskustelun tekopyhyys on aivan uskomatonta. Meidän on
ymmärrettävä, että miljoonat ihmiset ovat radikalisoituneet. He ovat yksinkertaisesti
todenneet: "Olemme saaneet tarpeeksemme!".

Jokaisen, joka on nähnyt Euroopan parlamentin päätöslauselmaesityksen, on myönnettävä,
ettei se olisi voinut olla ratkaisu. Meidän olisi pitänyt pitää paljon kovempaa ääntä. Meidän
olisi pitänyt vaatia Maailmanpankkia paljon selvemmin toteuttamaan tarvittavat toimet.
Miksi meillä on kaikki nämä valiokunnat – kehitysyhteistyövaliokunta, AKT:n ja EU:n
yhteinen parlamentaarinen edustajakokous ja niin edelleen – jos niiden ainoa aikaansaannos
on sekava pieni paperinpala, joka sisältää osittain samat päätelmät kuin 1970-luvun lopulla
käydyssä keskustelussa? Koko juttu on kiusallinen.

Filip Kaczmarek (PPE).   – (PL) Arvoisa puhemies, meidän ei tarvitse vakuutella
kenellekään, miten tärkeää energia on kehitysmaille. Olen nähnyt hämmästyksen ihmisten
kasvoilta monta kertaa, kun he kuulevat, kuinka paljon sähkö maksaa Afrikassa.
Todennäköisesti meidän ei myöskään tarvitse vakuutella kenellekään, että Maailmanpankin
rooli kehitysmaiden energia-asioissa on kaikkea muuta kuin vähäpätöinen.

Oma poliittinen ryhmäni, Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit), jätti
käsiteltäväksi muutamia tarkistuksia, joista äänestetään erillään käsittelemästämme
päätöslauselmasta. Mielestämme päätöslauselmassa suhtaudutaan osittain liian kriittisesti
Maailmanpankkiin. En esimerkiksi usko, että pystymme kiinnittämään Maailmanpankin
huomion siihen, että se pitää tietyntyyppisiä energiamuotoja puhtaina, vaikka niitä pitäisi
pitää ympäristön kannalta sopimattomina tai haitallisina. Esimerkiksi ydinenergiaa
käytetään yleisesti EU:n jäsenvaltioissa, ja yhä useammat hiilestä tai kaasusta riippuvaiset
Euroopan maat kärsivät jossain määrin joutuessaan vähentämään päästöjään; siitä aiheutuu
kustannuksia, jotka jakautuvat hyvin epätasaisesti yksittäisten jäsenvaltioiden kesken. Siksi
meidän on noudatettava varovaisuutta antaessamme ulkopuolisille elimille neuvoja eri
energiamuotojen kehittämisestä. Olen kuitenkin samaa mieltä ajatuksesta, jonka mukaan
kannattaa erityisesti tukea pieniä alueita koskevia paikallishankkeita, vähäpäästöisiä
hankkeita ja ideoita, jotka liittyvät energialähteiden monipuolistamiseen ja
energiariippuvuuden torjumiseen.

Haluaisimme Maailmanpankin investoivan uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuden
parantamiseen, mutta meidän on koko ajan pidettävä mielessä perimmäinen tavoite, eli
toisin sanoen se, miten energian saatavuuden pitäisi auttaa ihmisiä pääsemään eroon
köyhyydestä. Meidän pitäisi lyödä useampia kärpäsiä yhdellä iskulla: luoda edellytykset
kehitykselle, vähentää päästöjä ja ottaa huomioon sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät
näkökohdat uusissa energiahankkeissa. Nämä ovat merkittäviä tehtäviä, ja toivon, ettei
Maailmanpankki pelkää niitä. Samanaikaisesti tiedän, että komission jäsen Andris Piebalgs
painottaa voimakkaasti energiahankkeiden kehittämistä kehitysmaissa, ja voin vahvistaa,
että tästä keskustellaan vihreässä kirjassa ja että Euroopan parlamentin pitäisi tukea tätä
strategiaa.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Arvoisa puhemies, sähkönjakeluverkkojen
ulkopuolella elää maailmassa nykyään noin 1,4 miljardia ihmistä, joista 85 prosenttia
maaseudulla. Vuosituhannen kehitystavoitteita, jotka koskevat köyhyyden poistamista
vuoteen 2015 mennessä, ei saavuteta, koska energiansaannin turvaamisessa ei ole
tapahtunut huomattavaa edistymistä. Tämän tavoitteen saavuttaminen vuoteen 2015
mennessä merkitsee, että 395 miljoonaa ihmistä liittyy sähkönjakeluverkkoihin ja 1 miljardi
ihmistä saa hygieeniset ruoanlaittomahdollisuudet. Kaikki nämä toimenpiteet edellyttävät
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vuosina 2010–2015 arviolta 40 miljardin Yhdysvaltain dollarin vuotuisia investointeja,
mikä on 0,6 prosenttia suhteessa maailman BKT:hen.

Sähkön yleismaailmallinen saatavuus on yksi tärkeimmistä kehitysmaiden hallitusten
asettamista tavoitteista. Sähköistämistä haittaaviksi esteiksi on todettu sähköntoimitusten
korkeat kustannukset maaseudulla ja kaupunkien laitamilla oleviin kotitalouksiin,
verohelpotusten tai rahallisten kannustimien puute, riittämättömät valmiudet
sähköistämishankkeiden kehittämiseen ja toteuttamiseen sekä rajallinen
sähköntuotantokyky.

Maaseutualueet ovat erityistapaus energiavaatimusten osalta. Maaseudulla on turvattava
paitsi energialähde myös varsinainen energiantuotantoprosessi, mikä myös lisää työllisyyttä
ja tukee taloudellista ja sosiaalista kehitystä.

Maailmanpankin 11. helmikuuta 2011 päivätystä raportista ilmeni, että paikallinen
uusiutuviin energialähteisiin perustuva energiantuotanto alhaisin tuotantokustannuksin
on pitkällä aikavälillä toteuttamiskelpoisempi taloudellinen ratkaisu. Tällä saattaa olla
ratkaiseva merkitys Intian energiavarmuuden parantamisessa siten, että energiantuontia
ja öljyn hintavaihtelujen vaikutusta voidaan vähentää. Siksi Maailmanpankki voisi toimia
kehitysmaiden kumppanina. Mielestäni Maailmanpankin pitäisi tukea kyseisiä hankkeita
parantamalla energiatehokkuutta ja uusiutuviin energialähteisiin perustuvaa paikallista
energiantuotantoa sekä laajoja hankkeita, joihin kuuluu sähköistämistä ja eri maiden välille
perustettavia yhteenliitäntöjä.

Zigmantas Balčytis (S&D).   – (LT) Arvoisa puhemies, ensinnäkin haluan kiittää esittelijää
siitä, että hän nosti ajoissa esiin todella hyvin ajankohtaisen kysymyksen. Energiaköyhyys
on edelleen valtava ongelma, ja siihen liittyvät ongelmat estävät maailman köyhimmillä
alueilla eläviä ihmisiä parantamasta elämänlaatuaan, saamasta toimeentulomahdollisuuksia
ja yleisesti lisäämästä kasvua ja tuottavuutta. Tämä on yksi keskeisistä tekijöistä, jotka
haittaavat yleistä talous- ja yhteiskuntakehitystä ja estävät nostamasta näitä alueita pois
köyhyydestä.

Kuten esittelijä mainitsi, tilastot ovat huolestuttavia – noin 1,5 miljardia ihmistä elää
sähkönjakeluverkkojen ulkopuolella ja yli 2,5 miljardia ihmistä käyttää edelleen perinteisiä
biomassapolttoaineita. Maailman terveysjärjestön tietojen mukaan maailmassa kuolee
joka vuosi 2 miljoonaa ihmistä ennenaikaisesti hengityselinten sairauksiin kyseisen
polttoaineen käytön takia.

Toistaiseksi Maailmanpankin edellinen energiastrategia ei ole tuottanut konkreettisia
tuloksia. Lisäksi fossiilisen polttoaineen käyttöä tuetaan edelleen enemmän kuin uusiutuvien
tai puhtaiden energialähteiden käyttöä. Tähän mennessä merkittäviä investointeja on
mahdollistettu hiilivoimaloille, ja tästä syystä köyhät maat ovat edelleen riippuvaisia
ympäristöä raskaasti kuormittavista fossiilisista polttoaineista.

G20-ryhmän valtionjohtajien tekemä sopimus fossiilisiin polttoaineisiin liittyvien
hankkeiden tukien ja rahoituksen vähentämisestä ja tuen lopettamisesta kokonaan
vuodesta 2015 alkaen on myönteinen ja tervetullut kannustin. Uudessa strategiassa on
myös arvioitava perinpohjaisesti kysymys rahoitusvalvonnasta ja -tarkastuksista, jotta tätä
apua käytetään niihin energiahankkeisiin, joista voidaan saada pitkäaikaisia hyötyjä ja joilla
voidaan aidosti edistää näiden alueiden kehitystä ja parantaa ihmisten elämänlaatua.

Paul Rübig (PPE).   – (DE) Arvoisa puhemies, kiitän erityisesti Andris Piebalgsia. Entisenä
energia-asioista vastaavana komission jäsenenä hän luonnollisesti tietää kaiken meidän
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strategiastamme. Uskon, että kehitysyhteistyön alalla on paljon tehtävää erityisesti teknisen
avun osalta. Euroopan ei pidä ainoastaan suorittaa maksuja Maailmanpankille; sen on
myös toteutettava toimia. Euroopan ja EU:n toimielinten on vahvistettava asemaansa
Maailmanpankissa, ja pääasiallisena haasteena on varmistaa, että perheyrityksille voidaan
myöntää kehitysapua, että pieniä ja keskisuuria energiantuotantoyrityksiä voidaan tukea,
sillä monet pienet yritykset voivat yhdessä saavuttaa mittakaavaetuja ja saada vastaavasti
tuottoa sijoittamalleen pääomalle.

Yksi tärkeimmistä kysymyksistä on tietenkin energian varastointi. Tällä on olennainen
merkitys kehitysyhteistyössä.

Seán Kelly (PPE).   – (EN) Arvoisa puhemies, luultavasti voidaan sanoa, että ne meistä,
jotka ovat edelleen täällä tähän aikaan illasta, saavat todennäköisesti energiansa
jonkinlaisesta uusiutuvasta energialähteestä, kenties aurinkoenergiasta tai jopa jumalallisesta
voimasta päämme päällä olevan sädekehän muodossa.

Keskustelu on joka tapauksessa ollut hyvin monipuolinen, eikä se ole yllätys, koska tämä
on aina kiistanalainen aihe. Mielestäni komission jäsen kuitenkin löysi tasapainon – kenties
paremmin kuin useimmat meistä – siltä osin, minne olemme menossa ja mitä on tehtävä
tulevaisuudessa. Mielestäni muutamia seikkoja on tarkennettava. Jos jollakin maalla,
riippumatta siitä, onko se kehitysmaa vai teollisuusmaa, on fossiilisia polttoainevaroja –
hiiltä – tai ydinenergiaa, se käyttää niitä. Kysymys kuuluu: rahoitammeko niitä vai emme?
On selvää, että Euroopassa halutaan Cancúnin ilmastokokouksen ja Kioton pöytäkirjan
mukaisesti edistää uusiutuvia energialähteitä koskevaa strategiaa, mikä on aivan oikein.
Mielestäni kuitenkin Hans-Peter Martin on todennäköisesti tavallaan oikeassa siinä, että
kyseisen tavoitteen toteuttamiseksi meidän on pidettävä kovempaa ääntä ja vaadittava
Maailmanpankkia edistämään ja rahoittamaan enemmän uusiutuvaan energiaan liittyviä
hankkeita kuin se kenties nyt tekee.

Andris Piebalgs,    komission jäsen. – (EN) Arvoisa puhemies, tämä on erittäin tärkeää
keskustelumme kannalta, vaikka onkin myöhäinen ilta, sillä mielestäni Maailmanpankin
energiastrategia on mahdollisuus. Se on todellinen mahdollisuus vastata energiaa koskeviin
haasteisiin.

Jos tarkastelemme myös Kansainvälisen energiajärjestön toteamuksia energiaköyhyydestä
ja uusiutuvasta energiasta, haaste on todellakin valtava, mutta Maailmanpankki voisi
meidän johdollamme saada aikaan tarvittavan muutoksen. Jos palaamme muutaman
vuoden taaksepäin unionin historiassa, uusiutuvaa energiaa koskevan tavoitteemme
saavuttaminen näytti mahdottomalta, vaikka se olikin melko vaatimaton 18 prosentin
tavoite, mikäli muistan oikein. Nyt näyttää siltä, että olemme selvästi oikeilla raiteilla.

Joskus on kuitenkin otettava härkää sarvista ja ennakoitava todelliset haasteet.
Maailmanpankki tekee koko prosessista erittäin avoimen. Washingtonissa pidetään
Maailmanpankin energiaviikko. Voisimme myös esittää omat ehdotuksemme
Maailmanpankille, joka on erittäin vastaanottavainen uusille ideoille. Jos me olemme
rohkeita, se lisää entisestään Maailmanpankin rohkeutta. Niinpä on tärkeää, että menemme
paikalle avoimin mielin ja esitämme nämä hyvin kunnianhimoiset ideat Maailmanpankille.
Muuten monet ihmiset voivat yrittää vältellä tätä haastetta.

Kyse on ehdottomasti siitä, mistä pitäisi aloittaa. Mielestäni meidän pitäisi edelleen
tarkastella energian saatavuutta, sillä energian saatavuus merkitsee myös kestävää ja
tehokasta energiaa. Nykyiset kehityssuunnat niissä maissa, joiden kanssa teemme
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yhteistyötä, osoittavat valtavaa kaupungistumista, mikä on tavallaan muuttanut koko
energiakysymyksen muotoa. Se merkitsee paitsi hajautettua tuotantoa myös taajama-alueita,
joten energiatehokkuuden, niin kummalliselta kuin se kuulostaakin, pitäisi myös olla osa
strategiaa.

Mikä tärkeintä, meidän pitäisi tehdä parannuksia. Meillä on energiarahoitusta:
200 miljoonaa euroa. Energia-alalla 200 miljoonalla eurolla ei pystytä suuriin saavutuksiin.
Meidän on suunniteltava pitkän aikavälin rahoitusta, koska mielestäni Euroopan
tunnusmerkkinä pitäisi olla uusiutuva energia. Tämän rahoituksen ja Maailmanpankin
valmiuksien avulla voisimme todella tehdä jotakin ratkaisevaa, ei ainoastaan energiahuollon
kannalta vaan myös merkittävien ilmastonmuutoksen torjuntatoimien toteuttamiseksi.

Puhemies.   – (HU) Olen vastaanottanut yhden työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan
mukaisesti käsiteltäväksi jätetyn päätöslauselmaesityksen (1) .

Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan torstaina 17. helmikuuta 2011.

21. Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja

22. Istunnon päättäminen

(Istunto päättyi klo 23.50.)

(1) Ks. pöytäkirja.
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