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ELNÖKÖL: LIBOR ROUČEK
alelnök

(Az ülést 09.00-kor megnyitják.)

1. Az ülés megnyitása

2. Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről
(benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok bejelentése): lásd a jegyzőkönyvet

3. Az új könnyű haszongépjárművekre vonatkozó kibocsátási követelmények (vita)

Elnök.   – A következő napirendi pont Martin Callanan jelentése a Környezetvédelmi,
Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság nevében az új könnyű
haszongépjárművekre vonatkozó kibocsátási követelményeknek a könnyű
haszongépjárművek szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésére irányuló közösségi integrált
megközelítés keretében történő meghatározásáról szóló európai parlamenti és tanácsi
rendeletre irányuló javaslatról (COM(2009)0593 – C7-0271/2009 – 2009/0173(COD))
(A7-0287/2010).

Martin Callanan,    előadó. – Elnök úr, örömömre szolgál, hogy megnyithatom a könnyű
haszongépjárművek kibocsátásaival foglalkozó jelentésemről szóló mai vitánkat.

Mielőtt a szöveg részleteire térnék, engedjék meg, hogy köszönetet mondjak: mindenek
előtt valamennyi képviselőcsoport árnyékelőadóinak; másodszor a Közlekedési és
Idegenforgalmi Bizottság és az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság előadóinak és
tagjainak az általuk nyilvánított véleményeikért; harmadszor pedig a biztos asszonynak
és csapatának – több nagyon konstruktív találkozót is folytattunk a kérdéssel kapcsolatban.
Negyedszer pedig szeretnék köszönetet mondani a belga elnökségnek a háromoldalú
tárgyalások során végzett nagyon kemény munkájáért; végezetül szeretnék köszönetet
mondani a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság titkársága
munkatársainak, Jos Vervloet úrnak és Isobel Findlay asszonynak, akik hihetetlen támogatást
nyújtottak végig a folyamat során. Különösen nagyra értékelem az Isobel által a komplex
komitológiai kérdésekben nyújtott segítséget.

A javasolt jogszabályra már azóta várunk, hogy hasonló jogszabály került elfogadásra a
személygépkocsikra vonatkozóan. Én személy szerint nem voltam teljes mértékben
meggyőződve e jogszabály szükségességéről, mivel a kisteherautók többségét üzleti
vállalkozások vásárolják – kicsik és nagyok egyaránt –, amelyek pedig nagyon odafigyelnek
a gazdaságosságra és az üzemanyag-hatékonyságra. Emiatt a folyamat során végig az volt
a meggyőződésem, hogy alapvető fontosságú az ambiciózus, de ugyanakkor reális hosszú
távú cél, valamint egy olyan megfelelő rövid távú cél kitűzése, amely figyelembe veszi mind
az ipari termékciklusok szükségleteit, mind pedig a környezet javulásának szükségességét.
A vita során mindig a hosszú távú célra helyeződött a legnagyobb hangsúly.

A Bizottság eredeti javaslata 135 g CO2/km volt, amelyet sok forrás egyszerűen
elérhetetlennek minősített. A könnyűhaszongépjármű-ágazat fejlesztési és gyártási
időtartama hosszabb, mint a személygépjármű-ágazaté. Emellett a könnyű
haszongépjárműveket – nevükből is adódóan – főként kereskedelmi célokra használják,
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és a személygépkocsikkal ellentétben kevesebb lehetőség van arra, hogy a járművek
formájának vagy súlyának alakításával kibocsátáscsökkentést érjenek el. A könnyű
haszongépjárművek esetében ezt főként a járművek motorjának és mechanikájának
módosításával lehet elérni, ami jóval hosszadalmasabb és költségesebb folyamat, mintha
pusztán a jármű alakját változtatnák meg, illetve csökkentenék a tömegét.

Meg kell azt is jegyezni, hogy a személygépkocsikhoz képest a könnyű haszongépjárművek
között sokkal elterjedtebb a dízelüzemanyag használata. Amikor a Bizottság közzétette
eredeti javaslatát, a gyártók közül többen is egyértelművé tették, hogy legfeljebb 160 g
CO2/km-ben hajlandók megállapodni, egy olyan értékben, amely viszont a legtöbbünket
megdöbbentette a Parlamentben, mivel túl visszafogott és indokolatlan. Végül a
dokumentumcsomag, amelyet valamennyien el tudtunk fogadni, és amely a mai napon
önök elé került, a még ésszerű, kompromisszummal elért 147 g CO2/km értéket tartalmazza.

Tekintve, hogy a gépkocsikhoz képest a könnyű haszongépjárművek
szén-dioxid-kibocsátásának csökkentése magasabb költségekkel jár és hosszabb fejlesztési
és gyártási ciklusokat igényel, a személyes véleményem az, hogy ez megfelelő egyensúlyt
kínál – egyfelől – a jobb környezetvédelmi teljesítmény biztosítása, és – másfelől – a
könnyűhaszongépjármű-gyártó ágazat számára kitűzött reális és elérhető cél között. Abból,
hogy a kompromisszumos érték miatt egyfelől amiatt támadnak, hogy túlságosan
iparpártiak vagyunk, másfelől pedig mert túlságosan környezetbarátok, arra következtetek,
hogy valószínűleg sikerült jól eltalálnunk az egyensúlyt.

A bizottsági javaslat egyik területe – amelynek megvalósíthatatlanságát illetően valamennyi
csoport egyetértett – a többlépcsős előállítású járművek rendkívül összetett kérdéséhez
kapcsolódott. Nyilvánvalóan nem lenne méltányos az alapjármű gyártóinak büntetése,
hiszen nem felelősek azért, ami a járművel történik az előállítás későbbi szakaszaiban. Az
önök előtt lévő dokumentumcsomag azt a nagyon ésszerű javaslatot tartalmazza, hogy a
Bizottság az év vége előtt felülvizsgálja a kérdést, és meghatározza azt az alapot, amely
szerint erre a felülvizsgálat majd sor kerül.

Hiszem, hogy az általunk megvitatott és a mai napon 58. módosításként a Parlament elé
kerülő dokumentumcsomag a lehető legjobb eredmény. Örömömre szolgál, hogy a legtöbb
fő képviselőcsoport támogatását élvezhetem. A jobb környezetvédelmi normák
szükségességét olyan reális és elérhető célokkal egyensúlyozza ki, amelyek nem érintik
hátrányosan a gyártóipart és az unióbeli munkahelyeket sem fenyegetik.

Általában nem kedvelem az első olvasatbeli megállapodásokat, mivel úgy vélem, a legjobb,
ha ezeket lehetőség szerint elkerüljük. Ebben az esetben azonban az első olvasatbeli
megállapodás egyértelműséget és biztonságot nyújt a még mindig a globális gazdasági
válságtól szenvedő ágazatnak, ugyanakkor megszabja azoknak a szigorú, de tisztességes
környezetvédelmi normáknak azt a szintjét, amelyeket mindannyian látni szeretnénk.
Remélem, hogy képviselőtársaim velem együtt támogatják majd a mai
dokumentumcsomagot.

Connie Hedegaard,    a Bizottság tagja. – Elnök úr, először szeretnék gratulálni az előadónak,
Callanan úrnak, és az árnyékelőadóknak a könnyű haszongépjárművekre vonatkozó
bizottsági javaslatról szóló megállapodás elérésével kapcsolatos erőfeszítéseikhez. A
gazdasági visszaesés utóhatásai közepette e megbeszélések valóban nehezek voltak.

Hadd fogalmazzak egyértelműen: az intézményközi megbeszélésekből származó
kompromisszumos csomag több pontban kevésbé ambiciózus, mint a bizottsági javaslat.
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A következőkről van szó: a rövid távú célnak való teljes megfelelőséget egy évvel
elhalasztották; a nem megfelelőségért járó büntetést – a „többletkibocsátási díjat” –
csökkentették; a hosszú távú célkitűzéshez kapcsolódó ambíciókat pedig visszafogták.
Ezért senkit nem ér majd meglepetésként, ha azt mondom, jobban örültem volna egy
ambiciózusabb eredménynek, és talán önök közül többen is osztják ezt a nézetem.

Mindazonáltal ez a kompromisszum fontos előrelépést képvisel. 2020-ra a kisteherautók
átlagos szén-dioxid-kibocsátását a viszonyítási szintnek vett 2007. évi kilométerenként
203 gramm szén-dioxidról kilométerenként 147 grammra csökkenti. Ez a
kisteherautó-állomány átlagban 28%-os kibocsátáscsökkenését jelenti 13 év távlatában.
Figyelemmel a könnyű haszongépjárművek iránti várhatóan növekvő igényre, a
megnövekedett hatékonyság jelentős mértékű hozzájárulást jelent a közlekedésből eredő
kibocsátások csökkentéséhez.

A kompromisszum az élettartamra vetítve járművenként több mint 2200 euró nettó
megtakarítást eredményez a fogyasztók, jellemzően a kis- és középvállalkozások számára.
A célkitűzések emellett ösztönzik az iparági innovációt, és lehetővé teszik a gyártók számára,
hogy hasznosítsák az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság irányába történő
átmenetet, és ilyen módon javítsák hosszú távú versenyképességüket. Ne feledkezzünk
meg arról, hogy ez a rendelet lépéselőnyhöz juttatja a gyártókat a világpiacon, ahol hasonló
szén-dioxid-kibocsátási normák várhatók, a hatékony járművek iránti kereslet pedig
várhatóan növekedni fog.

Emellett ez a rendelet megszünteti a személygépkocsik és kisteherautók között fennálló
szabályozási hézagot, és ennélfogva minimalizálja a személygépkocsik
szén-dioxidkibocsátásáról szóló rendeletre gyakorolt esetleges rendellenes hatásokat. A
nagyméretű személygépkocsik nem fognak tudni kibújni a szén-dioxid-kibocsátási normák
alól az által, hogy a járműkategóriát a típusjóváhagyáskor egyszerűen tehergépjárműre
változtatják.

Végül – amint azt önök is tudják – ma nagyobb a közlekedés kibocsátása, mint 1990-ben
volt, ami jelentős mértékben kiegyenlíti a más ágazatokban elért csökkenést. Ez,
természetesen, nem fenntartható. A közlekedésnek jelentős mértékben hozzá kell járulnia
az EU általános szén-dioxid-kibocsátáscsökkentési célkitűzéseinek eléréséhez.

Ez a rendelet egy újabb eszköz, amely segítséget nyújt a tagállamoknak az EU
kibocsátáskereskedelmi rendszerén kívüli ágazataik szén-dioxid-kibocsátásának
csökkentésére tett 2020-as kötelezettségvállalásaik csökkentéséhez.

Hiszek abban, hogy ez a megállapodás további bizonyítéka annak, hogy az EU elkötelezett
az éghajlat-változási céljainak elérése iránt, és remélem, hogy a mai szavazáson támogatni
fogják a kompromisszumos csomagot.

Werner Langen,    az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság véleményének előadója. – (DE)
Elnök úr, az első olvasatnak kivételnek kell lennie. Ebben az esetben ez azért volt lehetséges,
mert kompromisszumra jutottunk a Bizottság, a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és
Élelmiszer-biztonsági Bizottság, az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság javaslataival
kapcsolatban a legtöbb ellentmondásos témakört illetően. Az egyedüli dolog, amely lehetővé
tette számunk ennek az eredménynek az elérését, az volt, hogy a tárgyalásokat a valamennyi
képviselőcsoporttól megkapott közös tárgyalási meghatalmazással kezdtük meg. Különösen
Callanan úrnak szeretnék köszönetet mondani az elkötelezettségéért. Büszkék lehetünk
arra, amit elértünk. Az eredmény számos területen megegyezik az Ipari Bizottság által tett
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javaslattal. Azt hiszem, egy ambiciózus projektet indítottunk el, amely elérhető az ipar
számára, és amely lehetőséget ad a felhasználóknak arra, hogy megfizethető, modern,
alacsony szén-dioxid-kibocsátású járműveket vásároljanak. Ez konkrétan az ilyen jellegű
járműveket használó kis- és középvállalkozásokra, kereskedőkre, kiskereskedőkre és
mikrovállalkozásokra vonatkozik.

(Az elnök félbeszakítja a felszólalót.)

Van egy napirendi pont a dossziémban az Ipari Bizottság számára, amelyet nem foglaltak
bele, de ugyanakkor kis többséggel elfogadtak. A sebességkorlátozó készülékekről szóló
javaslatra vonatkozik. Ez már a tagállamok hatáskörébe tartozik, amelyeknek saját
előírásokat kell megállapítaniuk. Összességében elégedettek vagyunk a kompromisszummal.
Az Ipari Bizottság készen áll a teljes csomag támogatására.

Oldřich Vlasák,    a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményének előadója. – (CS)
Elnök úr, igaz, hogy a közlekedés egyike azoknak az ágazatoknak, amelyek kibocsátását
csökkenteni kell. A kibocsátáscsökkentésre való nagy igyekezetünk közepette azonban
nem szabad megingatnunk az európai autógyártók versenyképességét. Ez a követelmény
különösen a most zajló pénzügyi válságra figyelemmel sürgető, amelynek eddig is súlyos
következményei voltak az európai autóiparra nézve.

Ebből a szempontból az új kisteherautók átlagkibocsátására vonatkozó 147 g CO2/km
elérését meglehetősen ambiciózusnak tartom, és már nagyon szeretném megismerni azt
a megvalósíthatósági tanulmányt, amelyet majd a Bizottság készít el az aktualizált
eredmények alapján.

Ugyanakkor nagy figyelemmel kísérem a Bizottság és bizonyos más felek – akiknek a
javasolt cél nem tűnik elég ambiciózusnak – arra tett ismétlődő erőfeszítéseit, hogy újból
megnyissák a vitát e témakörről, és a szigorúbb célkitűzések megállapítása érdekében
megpróbálják módosítani ezt a rendeletet. Szilárd meggyőződésem, hogy a gazdasági
szereplőknek bizonyosságra van szüksége, hogy a szabályozás nem fog állandóan
megváltozni. Itt az ideje, hogy engedjük levegőhöz jutni az autógyártókat, hogy
dolgozhassanak, és új motorokat fejleszthessenek ki annak érdekében, hogy igazodni
tudjanak az előírásokhoz és az új célkitűzésekhez.

Úgy vélem, ehhez kapcsolódóan nagyon határozottan rajta kell tartani szemünket a 24.
indokoláson, amely fontolóra veszi a sebességkorlátozó készülékek alkalmazásának a
könnyű haszongépekre való kiterjesztését. Örülök annak, hogy külön fogunk foglalkozni
e kérdéssel, és hogy ez a vita üzleti, és nem pedig ideológiai jellegű lesz.

Elnök. -   Hölgyeim és uraim, tartanunk kell magunkat a rendelkezésre álló időhöz, mivel
teljes program áll előttünk, a szavazásra pedig délben kerül sor.

Richard Seeber,    a PPE képviselőcsoport nevében. – (DE) Elnök úr, a mai napon
Weisgerber asszonyt, a környezetvédelmi, közegészségügyi és élelmiszer-biztonsági
bizottságbeli árnyékelőadónkat képviselem, aki szülési szabadságon van. A legjobbakat
kívánjuk neki. Kiváló munkát végzett a dokumentumcsomaggal kapcsolatban.

Összességében valamennyien elégedettek vagyunk a kompromisszummal. Nem volt olyan
nehéz elérni, mint az autók esetében, mivel nem annyira érzelmekkel átitatott témakörről
van szó. Ugyanakkor jelentős környezetvédelmi és gazdasági kihívásokkal néztünk szembe.
Éghajlatváltozás-politikai szempontból fontos, hogy a teher egyenletesen legyen elosztva
a lánc valamennyi szemére, és ennek a láncszemnek viselnie kell a maga terhét.
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Biztosítanunk kell azonban azt is, hogy nehogy annyira elgyengítsük ezt a láncszemet,
hogy aztán egyszer csak elszakadjon. Mit értek ez alatt? Természetesen az ilyen jellegű
intézkedésekkel járó költségek a kis- és középvállalkozások (kkv-k) számára jelentős kihívást
képviselnek. A kisvállalkozások nagyon alaposan megfontolják, hogy érdemes-e lecserélni
régi járműveiket és új járműbe beruházniuk. Ezért kevésbé kell a műszaki szempontokra
összpontosítanunk, viszont jobban kell a gazdasági szempontokra figyelnünk. Technikailag
a helyzet a következő: elérhettünk volna sokkal többet is, de a költségek egészen biztosan
a kkv-kra hárultak volna, és az nem az elvárt eredményeket hozta volna.

Várnunk kell néhány évet, hogy rájöhessünk, jó-e ez a rendelet, mivel ez csak akkor lesz
így, ha ténylegesen elértük az előírt kibocsátási szinteket. Ha oda jutunk, hogy bírságokat
szabunk ki, akkor nem értük el célkitűzésünket. Nagyon oda kell figyelnünk arra, miként
alakul a helyzet.

Matthias Groote,    az S&D képviselőcsoport nevében. – (DE) Elnök úr, hölgyeim és uraim,
szeretném azzal kezdeni, hogy köszönetet mondok azért, amiért ilyen konstruktív módon
tudtunk együttműködni. Ma környezetvédelmi és gazdasági szempontból is jó
kompromisszumra jutottunk. Noha – véleményem szerint – messzebb is mehettünk volna
a korlát vonatkozásában, az a jogszabály, amelyet ma fogadunk el, még mindig a világ
legszigorúbb, könnyű haszongépjárművekre vonatkozó előírása. Ezt nem szabad
elfelejtenünk. Hedegaard asszony már elmondta, hogy – a kibocsátáskereskedelmi
rendszeren kívül – ezek az általunk bevezetett kis ágazatspecifikus jogszabályok nagyon
fontosak, mivel lehetővé teszik számunkra a magunk elé tűzött célok elérését. Ha a járművek
kevesebb tüzelőanyagot használnak el, akkor ez hozzáadott értéket biztosít, nem csak az
éghajlat, de a levegőminőség vonatkozásában is. A 147 grammos határértékkel – ami
5,6 liter dízel üzemanyagnak felel meg – a járművek kevesebb szennyezést bocsátanak ki.
Ez azt jelenti, hogy városainkban javulni fog a levegő minősége. Ma fontos előrelépést
teszünk.

Képviselőcsoportom a kompromisszumos csomag mellett szavaz, mivel a javaslat tartalmaz
egy fontos pontot, amely szerint legkésőbb 2014-ben el kell végeznünk annak értékelését,
hogy a ma elfogadni kívánt célok teljesültek, illetve meghaladtuk-e őket, valamint hogy
kell-e kiigazításokat alkalmaznunk e területen. Ez alapvető követelmény volt
képviselőcsoportom számára. Hosszas megbeszéléseket folytattam képviselőtársammal,
Pirillo úrral a kompromisszum jellegével kapcsolatban, és a felülvizsgálat a
kompromisszumos csomag egyik alapvető előfeltétele volt.

Az első olvasattal kapcsolatban már született néhány észrevétel. A jövőben ügyelnünk kell
arra, hogy kevesebb alkalommal jussunk első olvasatbeli megállapodásra. Ebben az esetben
az első olvasatban való megállapodás elfogadható, mivel a tárgyalások végső soron csupán
2 grammról szóltak. Nem volt szükség a második olvasatban való előterjesztésre.
Amennyiben azonban mindent első olvasatban fogadunk el, akkor a Parlament megfosztja
magát saját jogaitól.

Van még egy kérdés, amelyet szeretnék megemlíteni, és ez a vizsgálati ciklus kérdése.
Nagyon fontos lesz számunka, hogy a jövőben szabványosított vizsgálati ciklussal
rendelkezzünk, amely remélhetőleg egyszer csak világszerte is hatályba lép majd, és amely
a valóságot tükrözi. Jelenlegi vizsgálati ciklusaink nem tükrözik a valóságot, és fejlesztésekre
van szükségünk e területen. A nemzetközi tárgyalások folyamatban vannak, és remélem,
hogy sikerrel tudjuk majd lezárni őket, mivel ez azt jelenti majd, hogy a jogszabály a
tényleges vezetési ciklusokat tükrözi. Szeretnék ismételten köszönetet mondani valamennyi
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érdekelt félnek. A mai nap az európai unió éghajlati és környezetvédelmi politikájának
nagy napja.

Holger Krahmer,    az ALDE képviselőcsoport nevében. – (DE) Elnök úr, az arról folytatott
vitában, hogy ésszerű dolog-e első olvasatban megállapodásra jutni, nem szabad annyira
nagyon az elveinkhez ragaszkodni, ahogyan azt egyes képviselőtársaim is javasolták. Ennek
a dokumentumcsomagtól kell függenie. Hogyan haladnak a megbeszélések? Mennyire
vitatottak? A könnyű haszongépjárművek szén-dioxid-kibocsátása szabályozásának
esetében egyértelmű, hogy az intézmények álláspontjai nem távolodtak el nagyon
egymástól. Ennélfogva nem lett volna ésszerű belekezdeni a második olvasatba, kivéve a
heves viták tárgyát képező kérdés, azaz a hosszú távú cél esetében.

Az Európai Bizottság soha nem magyarázta meg megfelelően, és a hatásvizsgálatból sem
vált egyértelművé, hogy a kibocsátásnak a mai 203 grammról a 10 éven belüli 135 grammra
való csökkentése – ezek a Hedegaard asszony által az imént említett számadatok – hogyan
hajtható végre gazdaságilag is életképes módon. Ez 34%-os csökkentésnek felel meg, és
jóval túlmutat a többi éghajlat-változási célkitűzésen. A Parlament legfontosabb feladata
az volt, hogy ezt a célkitűzést visszahozza a valóság közelébe, és gazdasági szempontok
szerint is megvalósíthatóvá alakítsa. És ezt mi meg is tettük. Megelégedésemre szolgál,
hogy Groote úr elfogadta érvelésem, mivel a járműállomány 147 grammos átlagértéke
nagyon messze van a Bizottság eredeti javaslatától, de egyben a világ messze
legambiciózusabb célkitűzése is. Nem kellene magunkra kényszeríteni azt, hogy a könnyű
haszongépjárművek szén-dioxid-kibocsátásának korlátozása megmenthetné a világ
éghajlatát.

Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, így az előadóknak is, a kemény munkáért.
Örömömre szolgál, hogy nagy többséget értünk el ezzel a kompromisszummal
kapcsolatban.

Carl Schlyter,    a Verts/ALE képviselőcsoport nevében. – (SV) Elnök úr, szeretnék köszönetet
mondani az előadónak, Callanan úrnak, amiért rendkívül professzionális és körültekintő
módon járt el a tárgyalások levezetése során.

Nem köszönöm azonban meg a megállapodást. Mi, a Zöldek/az Európai Szabad Szövetség
Képviselőcsoportjának tagjai úgy véljük, hogy a Bizottság eredeti javaslata jó és reális volt,
ám sajnos az elért megállapodás túlságosan erélytelen. Semmiképpen nem válik hasznára
az autóipar versenyképességének. A kérdés az, hogy hová fogjuk eladni az autókat
2020-ban? Ázsiában fogjuk eladni őket, ott pedig rendkívül alacsony energiafogyasztású
járműveket igényelnek majd. Azaz, ha ki szeretnénk használni az iparág versenyképességét,
sokkal nagyobb célokat kell kitűznünk. A megállapodás nem lesz előnyös a környezet
számára sem, mert – még ha 28%-kal kevesebbet bocsátanak is ki a haszongépjárművek
– senki nem hiszi el, hogy a forgalom nem fog növekedni 2020-ig. Ilyen módon a 30%-os
csökkentésre irányuló kibocsátási célkitűzéseket – amelyekről várhatóan a dél-afrikai
Durbanban folytatott tárgyalásokon fogunk megegyezni – sem fogjuk tudni elérni.
Mindemellett a gazdaságnak sem származik előnye belőle, mivel senki nem várja, hogy az
üzemanyag ára 2020-ban 13 svéd korona vagy 1,30 euró körül alakul literenként. Ennél
természetesen sokkal magasabb lesz. Azaz a Bizottság eredeti javaslatának alapjául szolgáló
számítások sokkal reálisabbak voltak, és még akkor is majdnem túl nagyok voltak a számok
ahhoz, hogy hatékony gazdasági számításokat lehessen velük végezni. Így ez a megállapodás
sajnos sem a versenyképesség, sem a gazdaság, sem pedig a környezet számára nem lesz
előnyös.
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Éppen ellenkezőleg: véleményem szerint a természetes műszaki fejlődés ténylegesen
meghaladja majd a megállapodásban foglaltakat. Az iparág tervezési kilátásai rosszabbak
lesznek, mert 2020-ban a fogyasztók szinte egészen biztosan olyan autókat igényelnek
majd, amelyek kibocsátása legfeljebb 120 g CO2/km lesz.

Sajnálatos az is, hogy csökkentettük azok büntetési tételeit, akik nem érik el a célkitűzéseket.
Ez azt jelenti, hogy nem érjük el a jogszabály célját – kivéve, ha úgy történik majd, ahogy
gondolom: a célokat mindezek ellenére a természetes fejlődés révén érjük majd el. Ugyanez
a helyzet az extra kibocsátási egységekkel: abba a hitbe ringatnak bennünket, hogy a
kibocsátások kisebbek a ténylegesnél, ha egy villamos üzemű autó háromszorosan számít.
Ezért sajnos nem tudjuk támogatni ezt a megállapodást, szeretnék azonban köszönetet
mondani a résztvevőknek.

Miroslav Ouzký,    az ECR képviselőcsoport nevében. – (CS) Elnök úr, szeretnék köszönetet
mondani azért, amiért a vita egy részét cseh nyelven vezette le. De főként az előadóknak
és a főelőadónak, Martin Callanan úrnak szeretnék köszönetet mondani az elvégzett
munkáért. A vita tárgyát képező jogszabály – ahogyan azt az Európai Parlamenttől tudhatjuk
– az éghajlat-változási politikához kapcsolódik, és ez most nem az a hely, ahol a politikát,
illetve a teljes koncepciót kritizálhatnánk. Észre kell venni, hogy ezek főként az Európai
Parlament egyoldalú lépései, amelyekhez hasonlókat az EU-n kívül, a világ más részein
nem tesznek meg. Át kell gondolnunk, hogy mi lehet az ésszerű motiváció és mi az, ami
ésszerűtlen teher lehet az európai üzleti vállalkozások számára, és határozott
meggyőződésem, hogy ez a jelentés közelébe jutott az ésszerű motivációnak. Ebben az
esetben véleményem teljes mértékben eltér az előző felszólaló, Carl Schlyter által
elmondottaktól. Az európai versenyképességet nem segíti és nem is fogja segíteni a döcögő
európai ipar. Valamennyi eddigi bizonyíték arra utal, hogy az európai ipar hanyatlik, és
határainkon túlra települ át. A kisteherautókat érintő intézkedések sokkal bonyolultabbak
a személygépkocsikat érintő intézkedéseknél, és – ahogyan az korábban már elhangzott
– sokkal nagyobb terhet helyeznek a kisvállalkozásokra. Zárásul szeretnék köszönetet
mondani az előadóknak. Az elért kompromisszumot kiemelkedő eredménynek tartom.

Sabine Wils,    a GUE/NGL képviselőcsoport nevében. – (DE) Elnök úr, hölgyeim és uraim,
mielőtt rátérnék a könnyű haszongépjárművek kérdésének megvitatására, szeretném
emlékeztetni önöket, hogy az európai autógyártók – a megfelelő műszaki intézkedések
megtétele révén – több évvel a 2015-ös határidő előtt elérték az EU termékszintű
szén-dioxid-kibocsátási célkitűzéseit. Mostanra világossá vált, hogy a gyártók jelentős
mértékben túloztak az autókkal kapcsolatos szén-dioxid-kibocsátáscsökkentési intézkedések
határidőiről és célkitűzéseiről folyó tárgyalásokon, amelyek során aztán ezeket fel is
hígították. A gyártók ugyanezt a megközelítést alkalmazták a könnyű haszongépjárművekre
vonatkozó szén-dioxid-kibocsátáscsökkentési célkitűzésekkel kapcsolatos
lobbitevékenységeik során. Szeretném tudni, hogy a parlamenti többség hogyan tudja
szándékosan elkövetni ezt a hibát, és hogyan tud ismételten meghajolni az autóipar
követelései előtt.

Úgy vélem, hogy most, az éghajlatváltozás korában a fontos kérdések a környezet
védelmével és az emberi faj jövőjének biztosításával kapcsolatosak. Ha a Parlament végre
támogatná a Bizottság javaslatát, akkor az a műszaki fejlődés élvonalába helyezné az
európai gépjárműipart, és ilyen módon lehetővé tenné, hogy versenyképes maradjon. A
Bizottság kilométerenként 135 gramm szén-dioxid-kibocsátáscsökkentési célértéket
javasolt. A gyártóknak egy átmeneti időszakot követően, 2020-ig kellene elérniük ezt a
határértéket. Véleményem szerint ez megvalósítható lett volna. Ehelyett – a Tanács
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nyomására – zárt ajtók mögött azt az erélytelen kompromisszumot sikerült elérni, amely
szerint a gépjárműgyártóknak a könnyű haszongépjárművek szén-dioxid-kibocsátását
csak 197 CO2/kilométer értékre kell csökkenteniük 2020-ig. Ez a gyenge kompromisszum
ajándék az iparágnak. Az extra kibocsátási egységek, a bevezetési időszakok és a
csoportosulás a már most is gyenge határértéket még tovább lazítják. Ezt a szerény, kibúvók
egész sorát magában foglaló eredményt a gyártóknak a parlamenti képviselők körében
kifejtett lobbitevékenysége és a gépjárműgyártó országok, azaz Németország, Franciaország
és Olaszország által gyakorolt nyomás hozta létre.

A jelentés elfogadhatatlan. Ellentétes az EU éghajlattal kapcsolatos célkitűzéseivel és lelassítja
a műszaki innováció ütemét. Az Egységes Európai Baloldal/az Északi Zöld Baloldal
Képviselőcsoportja a jelentés ellen fog szavazni.

Paul Nuttall,    az EFD képviselőcsoport nevében. – Elnök úr, édesapám kisvállalkozó. Egy
villamossági vállalat tulajdonosa, és csak a konzervatív miniszterelnök és megingathatatlan
euroszkeptikus, Margaret Thatcher által biztosított adócsökkentéseknek és lehetőségeknek
köszöngetően indíthatta el vállalkozását még az 1980-as években.

Az összes kisvállalkozóhoz hasonlóan őt is túlterheli a bürokrácia és a szabályozás –
amelynek nagy része innen, az Európai Parlamentből ered. Apám kisvállalkozása kicsi is
marad. Az ilyen üzleti vállalkozások alkotják a brit gazdaság gerincét, és az Egyesült
Királyság valamennyi üzleti vállalkozásainak túlnyomó többségét, 73%-át adják.

Apám kisteherautót vezet, és sok más kisvállalkozáshoz hasonlóan ő is küszködik a
recesszió miatt. Nagyon aggódom amiatt, hogy ez a jogszabály örökre kiszorítja az
apáméhoz hasonló kisvállalkozásokat az üzlet világából, mivel arról értesültünk, hogy ez
a jogszabály 5000 euróval emeli majd meg a kisteherautók árát. A kisvállalkozók aligha
engedhetik meg maguknak ezt a kiadást a gazdasági nehézségek idején.

A szocialisták képviselőcsoportjának tagja azt mondta, hogy a mai nagy napja az EU
éghajlat-változási politikájának. Amennyiben azonban ez a javaslat átmegy, biztos vagyok
benne, hogy a mai szomorú napja lesz a kisvállalkozóknak szerte a kontinensen.

(A felszólaló beleegyezik, hogy az eljárási szabályzat 149. pontja (8) bekezdésének megfelelően kék
kártyás kérdést intézzenek hozzá)

Chris Davies (ALDE).   – Elnök úr, tisztelt képviselőtársam miért nem érti meg, hogy az
intézkedés célja a könnyű haszongépjárművek üzemanyag-hatékonyságának javítása? Ez
az egy mérföldre eső üzemeltetési költségeik csökkentését jelenti olyankor, amikor az
üzemanyagárak rekordmagasságokba törtek. Ez segíti, nem pedig akadályozza az üzleti
vállalkozásokat.

Paul Nuttall (EFD).   – Elnök úr, a Parlament ismét arról tesz tanúbizonyságot, hogy
fogalma sincs, mi történik a való világban. Az emberek megélhetésükért küzdenek, és amit
ez a jogszabály eredményez – és ezt nagyon egyértelművé tették számunkra – az az, hogy
a kontinens sok-sok kisvállalkozója által üzemeltetett kisteherautók költségei
megemelkednek. A jogszabály legalább 5000 eurós növekedést okoz. Ez teljes mértékben
helytelen, és olyasmiről van szó, amit semmiképpen nem engedhetünk meg magunknak
a recesszió idején.

Nick Griffin (NI).   – Elnök úr, miközben az arról szóló vitákat hallgatom, hogy miként
lehetne a kisemberekből minél több pénzt kipréselni az éghajlatváltozás nevében, különösen
két dolog keltette fel a figyelmem. Az első, hogy már mennyire nem beszél senki a globális
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felmelegedésről. Még a legelvetemültebb képviselők számára is világossá vált, hogy az
áltudományos expozék és a szerte a világon tapasztalható rekordhideg telek – helyesen –
nagyon szkeptikussá tették a nyilvánosságot a vízbefúló jegesmedvékkel riogató hazug
propagandával szemben.

A második az alattunk lévő autóállomány – Porschék, Mercedesek, BMW-k, hobbiterepjárók
– azon emberek benzinzabáló luxusautóinak kavalkádja, akik megvetően ciccegnek a fehér
kisteherautók láttán, és arra szövetkeznek, hogy sebességkorlátozókkal és pénzügyi
büntetésekkel nehezítik meg még jobban a dolgozók életét, és ezt mind a megvett és
lefizetett tudósok klikkje által összehordott, rossz hírű statisztikákon alapuló dogma miatt,
amelyet a zöld ipari konglomerátumban való szupergazdag egyéni érdekeltségek – Al Gore,
Károly herceg, a Shell és a Goldman Sachs – finanszíroznak és támogatnak, akik
mindegyikének az a célja, hogy vagyonokat lopjanak el a szélerőmű-támogatások és a
kibocsátáskereskedelem révén beszedett adókból.

Noha értékelem egyes képviselőknek a szén-dioxid-hisztéria legrosszabb túlkapásainak
enyhítésére tett erőfeszítéseit, az igazság az, hogy mindenki, aki a legkisebb hitelt adja az
emberi eredetű globális felmelegedés elcsépelt beugatásának, közreműködik a történelem
legéletveszélyesebb csalásában. Igen, életveszélyes, mivel nem csak kirabolja az egyszerű
embereket, megfosztja iparától a Nyugatot; a világ legszegényebb gyermekeinek százezreit
éhezteti halálra, mivel az élelmiszernövények helyébe az adófizetők által támogatott
bioüzemanyagok kerülnek. Mindez ugyanakkor a Monsanto profitját növeli, az Európai
Parlament képviselőit pedig – a legteljesebb költségtérítés mellett – malajziai
olajpálma-ültetvényekre utaztatják, azaz minden a legnagyobb rendben van, nem?

Nem, egyáltalán nincsen rendben, különösen mivel elvonja a figyelmet a valódi válságról
– nem arról, hogy a fosszilis tüzelőanyagokból szén-dioxidot bocsátunk ki, hanem hogy
kezdünk kifogyni az olajból, amely civilizációnkat működteti. Minden nap, amelyet a
természet legfontosabb műtrágyája kibocsátásának korlátozásáról való szócsépléssel
töltünk, elvesztegetett nap a minél több ember minél kevesebb energia felhasználásával
történő fenntartásáért folytatott küzdelemben. Ha mindez nem volna ekkora tragédia,
mondhatnánk komédiának is.

(A felszólaló beleegyezik, hogy az eljárási szabályzat  149. pontja (8) bekezdésének megfelelően kék
kártyás kérdést intézzenek hozzá)

Carl Schlyter (Verts/ALE).   – Elnök úr, Griffin úr tévedett, amikor azt mondta, a világ
minden táján hideg volt az idei tél. Ez csupán Észak-Európa egyes részein, illetve az USA
bizonyos középső részein volt így. Globális léptékben 2010 az írott történelem két
legmelegebb évének egyike volt. Az, hogy most itt hidegebb volt, meglehetősen
kiszámítható, mert ha a Golf-áramlatot lenyomja az északi sarkkör olvadó jegének vize,
akkor ez egy jól megmagyarázható hatás. Tehát nem, 2010 nagyon forró év volt, az
éghajlat-változás valóság, az általunk elfogadni kívánt intézkedések pedig a gazdaság javát
szolgálják.

Nick Griffin (NI).   – Elnök úr, nem tudom, hogy a Parlament értesült-e róla, de tegnap
100 évre visszamenőleg rekordmennyiségű hó esett Koreában, azaz nem csupán néhány
helyről van szó. Ahogyan történt ez két évvel ezelőtt Koppenhágában, amikor az
éghajlat-változási konferencia zajlott, vagy ahogy a cancún-i éghajlat-változási konferencia
ideje alatt is évtizedes hidegrekord dőlt meg.
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Másodszor, nincs bizonyíték arra, hogy az északi sarkköri olvadó jég bénítaná meg a
Golf-áramlatot. Az áramlat semmilyen mértékben nem változott meg. Harmadszor, érvei
hatásosabbak lennének, ha mindezt a számítógépes éghajlat-változási modellek már néhány
évvel ezelőtt előre jelezték volna. De nem tették. Néhány évvel ezelőtt azt mondták,
gyermekeink nem ismerik majd a havat. Hogy ez teljes egészében mekkora nonszensz
volt!

Végül, ami pedig a globális felmelegedés tendenciáját mutató statisztikákat illeti, azt a
legfontosabb tényezőt mindenki figyelmen kívül hagyja, hogy a világ időjárás-állomásainak
65%-a valamilyen mesterséges hőforrás 10 méteres közelében van. Gyakorlatilag mind
városokban vannak. A Szovjetunió összeomlása azt jelenti, hogy a természetes hideg
területeken található meteorológiai állomások legtöbbjét bezárták. Ez az, ami eltorzítja a
statisztikákat, amelyek alapjában véve hamisak, mivel az ENSZ által feltüzelt emberek azért
látnak neki az emberi eredetű globális felmelegedés keresésének, hogy alkalmazni tudják
a kívánt megoldásokat.

Françoise Grossetête (PPE).   – (FR) Elnök úr, biztos asszony, szeretném azzal kezdeni,
hogy gratulálok az előadónak a megállapodás létrehozásához. Nehezen elért megállapodás
volt, amint azt vitáink jól láthatóan megmutatták. Úgy vélem, mindenki egyetért az
elhangzottakkal.

Igen, természetesen az éghajlatváltozás létezik, de a haszonjárművek nem azok a járművek,
amelyeket az emberek a vezetés puszta öröméért vagy szenvedélyből vásárolnak. Olyan
járművek, amelyet az emberek munkaeszközükül vásárolnak, ami azt jelenti, hogy a
2020-ra elérendő 147 gramm szén-dioxid a megfelelő egyensúlyt teremti meg. Jobban
örültem volna egy kicsit többnek, de legalább a javaslat sokkal kiegyensúlyozottabbnak
tűnik számomra, mint a Bizottság által eredetileg előterjesztett. Az a javaslat azt
eredményezte volna, hogy a technológiai célkitűzéseket rákényszerítették volna a gyártókra,
a kapcsolódó innovációs költségek pedig jelentős pénzügyi hatást gyakoroltak volna a
végfelhasználókra, akiket pedig nem kívánunk büntetni, mivel kivételes válságidőszakon
mennek keresztül.

Mindazonáltal támogatom a nagy hatékonyságú járművek gyártására irányuló ösztönzők
és a célkitűzésektől elmaradó gépjárműgyártókra kiróható büntetések bevezetését.
Ennélfogva mindez a megfelelő irányba tett lépés.

Örömmel látom azt is, hogy vannak büntetések. Örülök, hogy sikerült közös nevezőre
jutnunk a büntetéseket illetően, amelyek megegyeznek a személygépjárművek esetében
alkalmazottakkal. Ezen okok miatt örömmel szavazok majd a jelentés mellett.

Mario Pirillo (S&D).   – (IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim, az alacsony
szén-dioxid-kibocsátású gazdaság irányába történő átmenet és az éghajlat-változási
csomagban foglalt célkitűzések elérése azt jelenti, hogy a különböző ágazatok, így az
autóipari ágazat szén-dioxid-kibocsátását szabályzó előírásokat kell megállapítanunk.

Nagyon elégedett vagyok a tárgyalásokkal, amelyek a kibocsátások 2020-ig 147
g CO2/km-re való korlátozásáról szóló, a Tanáccsal való megállapodást eredményeztek.
Ez egy reális határ, amely egyben a környezetvédelmi, szociális és ipari szabályok közötti
kitűnő egyensúlyt is képviseli. Remélem, ebben én is szerepet játszhattam az Ipari, Kutatási
és Energiaügyi Bizottság árnyékelőadójaként.

A megállapodás figyelembe veszi az ágazat által átélt gazdasági válságot, és ésszerű
engedményeket tesz a személygépjármű-ágazat és a könnyűhaszongépjármű-ágazat közötti
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különbségek vonatkozásában. Ahogyan a személygépjárművekre vonatkozó szabályozás
esetében is láthattuk, az európai autóipari ágazat a könnyű haszongépjárművek számára
is zöld, versenyképes és környezetbarát technológiai megoldásokat fog tudni kifejleszteni.
Remélem, sikerül majd kihasználnia a környezetvédelmi kihívást arra, hogy még többet
ruházzon be az innovációba és kutatásba.

Chris Davies (ALDE).   – Elnök úr, talán fel kellene tennünk a kérdést, vajon többet
tudtunk-e volna elérni, ha ezt az intézkedést nem a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése,
hanem a haszongépjárművek üzemanyag-hatékonyságának javítása érdekében vezettük
volna be. A gyakorlatban ez természetesen ugyanaz, de az egyiket az üzleti tevékenység
költségének, a másikat megtakarításnak gondolhatjuk.

Nuttall úr szerint ez az intézkedés 5000 euróval növeli majd meg a járművek árát. Én azt
gyanítom, az intézkedés egyetlen euróval sem emeli az árat. Kerítsünk sort erre a vitára
három éven belül valamikor, hogy megnézhessük, kinek van igaza. A helyzet az, hogy az
olajárak most hordónként 100 USD szinten vannak. Ez több, mint amit a Bizottság becsült
az értékelés elkészítésekor. Az üzleti vállalkozások potenciális megtakarításai nagyobbak,
és azt szeretném, ha az Európai Néppárt ezt elismerné. Az Európai Néppárt a
nagyvállalkozások, a gyártók nevében beszélt ahelyett, hogy a könnyű haszongépjárműveket
használó és a költségek csökkentéséhez üzemanyag-takarékosabb technológiai
megoldásokat igénylő valamennyi üzleti vállalkozás nevében szólt volna.

A gyártók óriási műszaki előrehaladást értek el az elmúlt években. Támogatnunk kell ezt
a fejlődésre való törekvést. Remélem, hogy a Bizottság néhány év múlva visszatér majd a
kérdésre felülvizsgálatában, és gondoskodik arról, hogy ez a törekvés lehetőséget kapjon
a megfelelő megvalósulásra.

(A felszólaló beleegyezik, hogy az eljárási szabályzat  149. pontja (8) bekezdésének megfelelően kék
kártyás kérdést intézzenek hozzá)

Paul Nuttall (EFD).   – Elnök úr, tisztelt képviselőtársam valóban azt gondolja, hogy
helyénvaló egy olyan jogszabályra szavazni, amely gyakorlatilag megnöveli a járművek
költségeit? Tudja, hogy megnöveli a költségeket, és én is tudom, hogy így lesz. Gyakorlatilag
ellehetetleníti a liverpooli és manchesteri – azaz a saját választókörzetén belüli –
kisvállalkozások üzleti tevékenységét. Úgy gondolja, hogy ez tisztességes? Mit gondol,
erkölcsös dolog ez? Készen áll-e arra, hogy a három év múlva sorra kerülő választásokkor
is ezt az álláspontot képviselje?

Chris Davies (ALDE).   – Elnök úr, az Egyesült Királyság kormánya – a Közlekedési
Minisztériumon keresztül – elvégezte az intézkedés hatásainak felmérését. Úgy találta,
hogy ezek a Bizottság által becsültnél is kedvezőbb hatást gyakorolnak az üzleti
vállalkozásokra.

A jármű üzemeltetésével kapcsolatban elért megtakarítások – most, amikor az
üzemanyagárak rekordmagasságokba törtek – meghaladják a járművek árának minden
potenciális növekedését – ami megtakarítást jelent az üzleti vállalkozásoknak, és
alacsonyabb árakat a fogyasztóknak. Ez az, ami ellen az Egyesült Királyság Függetlenségi
Pártja olyan elszántan küzd. És mivel így tesz, azt szeretné, ha az üzleti vállalkozások a
szükségesnél többet fizetnének.

Oreste Rossi (EFD).   – (IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim, a javaslat eredetileg 135 g CO2/km
hosszú távú kibocsátási határértéket irányzott elő a könnyű haszongépjárművekre
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vonatkozóan, amelyet 2020-ig kellene elérni. A gyártók egyhangú véleménye szerint
azonban e határérték betartása technikailag lehetetlen.

Ha a jelentést adott formájában hagytuk volna jóvá, akkor a szén-dioxid-kibocsátás globális
szinten 0,00014%-kal csökkent volna, amelyhez csak Európában kiugróan nagy, 45 milliárd
eurót meghaladó gazdasági hatás társult volna, amely a járműárak elkerülhetetlen, átlagosan
3800 eurós darabonkénti növekedéséhez vezetett volna.

E problematikus kérdések ellenére sikerült a Tanáccsal első olvasatban megállapodásra
jutni, amely – a Bizottság által 2013 januárja előtt értékelendő megvalósíthatóság
függvényében – 147 g CO2/km-ben állapítja meg a 2020-ig elérendő kibocsátási
határértéket. Mindenesetre ez a döntés tisztán politikai indíttatású, és egyáltalán semmi
köze nincs a valódi iparági vagy piaci körülményekhez vagy a fogyasztói érdekekhez.

A jelentés ellen fogunk szavazni, mivel úgy véljük, a gazdasági hatás eltúlzott a globális
szinten elérhető, jelentéktelen mértékű szén-dioxid-kibocsátáscsökkenéshez képest.

Pilar Ayuso (PPE)   – (ES) Elnök úr, először is szeretnék az előadónak, Callanan úrnak
gratulálni, aki nagyon keményen dolgozott, és aki – ami a legfontosabb – optimális
eredményt ért el. Egyáltalán nem volt könnyű egy ehhez hasonló összetettségű rendelettel
kapcsolatban első olvasatban megállapodásra jutni.

A gépjárműipar létfontosságú az Európai Unióban. Emellett olyan iparágról van szó, amely
elkötelezett az Európai Unió kibocsátáscsökkentési célkitűzései és a technológiai innováció
mellett.

Ez a megállapodás stabil keretet jelent, amely jogbiztonságot biztosít járműgyártóink
számára. Úgy vélem, hogy a kibocsátáscsökkentési célkitűzéseink egyszerre ambiciózusak
és reálisak. A gyártóknak 2020-ig kell elérniük a kilométerenkénti 147 gramm CO2 értéket.
Biztos vagyok abban, hogy ez sikerülni fog nekik, és hogy addigra ők is hozzájárulnak az
Európai Unió 20%-os kibocsátáscsökkentési célkitűzéséhez.

Vannak azonban további, érdeklődésre számot tartó elemek is az új rendeletben, például
az extra kibocsátási egységek és az alternatív tüzelőanyagok előmozdítása. A
bioüzemanyagok egyértelműen támogatást kapnak, összhangban az EU megújuló
üzemanyagokkal kapcsolatos, 2020-ig megvalósítandó célkitűzéseivel. Azért emelem ki
ezt a magától értetődő tényt, mert amennyiben a Bizottság a bioüzemanyagokkal
kapcsolatban továbbra is ingatag javaslatokat tesz, akkor nem érjük el 2020-as
célkitűzéseinket.

Végül azzal szeretném lezárni hozzászólásomat, hogy gratulálok az Európai Néppárt
(Kereszténydemokraták) Képviselőcsoport árnyékelőadójának, aki anya lett, és aki nagyon
keményen dolgozott, és aki hozzájárult e megállapodás sikeréhez.

Marita Ulvskog (S&D).   – (SV) Elnök úr, először is szeretnék köszönetet mondani az
előadó Callanan úrnak, az árnyékelőadóknak és mindenkinek, aki részt vett az irányelvvel
kapcsolatos munkában. Most végre lesz a könnyű haszongépjárművek kibocsátásaira
vonatkozó szabályozási eszközünk, ami fontos dolog. Az irányelvet a lehető leghamarabb
be kell vezetni.

Ugyanakkor nem jutottunk olyan messzire, mint azt közülünk sokan szerettük volna, és
azt hiszem, erről nyíltan és őszintén kell beszélnünk. Ami előttünk van, az egy
környezetvédelmi és iparpolitikai döntés, amelyre egyértelmű hatást gyakorolt a gazdasági
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válság és az a tény, hogy olyan sok európai kormány – konzervatív, jobbra hajló kormány
– választotta a gazdasági válságra adott válaszul a kiadások csökkentését és a beruházások
végrehajtásának elhagyását. Ennek nagy munkanélküliség és alacsony kereslet az eredménye,
és ez mind a személygépjármű-, mind pedig a könnyűhaszongépjármű-ipart befolyásolja.
Természetesen ezt is nevezhetjük realizmusnak, de összességében a gazdasági válsághoz
és a megszorítások politikájához való erőltetett igazodást jelenti.

A Bizottság ennélfogva ambiciózusabb volt még a Parlament Környezetvédelmi,
Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottságánál is, ami szokatlan. Hálás vagyok
azért, hogy ez a határozat mindazonáltal tartalmazza a 2014-es kibocsátási célkitűzések
felülvizsgálatát. Ezért remélem, hogy újabb lehetőséget kapunk annak megmutatására,
komolyan gondoljuk, amikor arra kerül a sor, hogy nem engedjük a versenyképesség és
az éghajlat-változási politikával kapcsolatos fennhéjázó ambíciók egymással való
összeütközését, hanem ehelyett arra törekszünk, hogy e két tényező egymást ösztönözze
az előrehaladás felé.

Corinne Lepage (ALDE).   – (FR) Elnök úr, biztos asszony, vonakodva szavazok majd a
végleges kompromisszumra. A tárgyalások borzasztóak voltak, nekem pedig úgy tűnik,
ezt a szavazást a Parlamenten és a Tanácson belüli hatalmi játszma eredményeként varrták
a nyakunkba.

A főbb gyártó országok – az iparág érveire érzékeny képviselők többségének támogatásával
– sikeresen akadályoztak meg bennünket abban, hogy ambiciózus kibocsátáscsökkentési
célt tűzzünk ki. Szeretnék rámutatni arra, hogy a Bizottság kilométerenként 135 grammos
célt javasolt 2020-ig. Ennélfogva a Parlament kevésbé ambiciózus, mint a Bizottság, és ez
sajnálatos.

A szöveg ellen küzdő – és erre további példáink is vannak – gépjárműipar nyilvánvalóan
nem jött rá arra, hogy mindene megvan ahhoz, hogy hasznot húzhasson a
kibocsátáscsökkentés úttörő jellegű bevezetéséből, különösen mivel az Európai Közlekedési
és Környezetvédelmi Szövetség által tavaly novemberben elkészített tanulmány feltárta,
hogy a technológiai megoldások ténylegesen még léteznek. A tanulmány szerint az európai
személygépjármű-gyártók 2009-ben 2–10%-kal csökkentették a nem haszongépjárművek
szén-dioxid-kibocsátását, az egyik japán gyártó pedig már hat évvel korábban majdnem
elérte a kitűzött célt.

A kompromisszum mellett szavazok majd, mivel egy második olvasattal ennek az
előrelépésnek (akármilyen kicsi is) a semmissé tételét kockáztatnánk. Hangsúlyozom
azonban, hogy nem teszünk további engedményeket a gyártóknak a fennálló helyzet
védelmével, továbbá hogy amennyiben a hatóságok nem ösztönzik az innovációt, akkor
nem töltik be szerepüket.

Elisabetta Gardini (PPE).   – (IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim, az eredmény, amelyet
elértünk, rendkívül ambiciózus. Szeretném megjegyezni, hogy e járművek
szén-dioxid-kibocsátása jelenleg körülbelül 200 g négyzetkilométerenként. Ennek 147
grammra csökkentése ezért több mint 25%-kal csökkentené ezt a küszöbértéket. Emellett
hangsúlyozni szeretném azt is, hogy az elhanyagolható mértékű csökkentések a
legköltségesebbek, ezért óvatosnak kell lennünk.

Azt is gondolom, hogy a járművek e kategóriája nem hasonlítható össze a
személygépjárművekkel, amire egyébként gyakran sor került itt a Parlamentben. A gyártási
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ciklusok sokkal hosszabbak, és ez csupán 1,5%-os hatást érne el a teljes közlekedési ágazat
szén-dioxid-kibocsátása vonatkozásában.

Ha nem állapítjuk meg központi célunkat, akkor annak az lesz a vége, hogy egy olyan
ágazatot büntetünk, amely már eddig is hirtelen, több mint 30%-os visszaesést volt
kénytelen elszenvedni, és – mindenekelőtt – azoknak a kis- és középvállalkozásoknak
okozunk kárt, amelyekkel kapcsolatban alig 12 órája valamennyien megerősítettük, hogy
az európai foglalkoztatás motorjaként való óriási gazdasági és társadalmi jelentőségük
miatt támogatni kívánjuk őket. Ezért nagyon óvatosnak kell lennünk.

Üdvözlöm az elvégzett munkát, de valóban nagy gonddal kell eljárnunk.

Saïd El Khadraoui (S&D).   – (NL) Elnök úr, az előttünk lévő szöveg ténylegesen egy
kompromisszum, és jobban örültünk volna, ha itt-ott egy kicsit ambiciózusabbak lehetünk,
különösen, ami a büntetések időzítését és szintjét illeti.

Másfelől fontos, hogy kibocsátási normákat állapítsunk meg erre a járműkategóriára is –
mivel úgy tűnik, e kategória eddig kimaradt a szórásból, mivel a személygépjárművekre
és a nehéz tehergépjárművekre már egy sor szabály vonatkozik. A tendencia a megfelelő
irányban halad, de – ahogyan azt ön is mondta – a könnyű haszongépjárművek száma
jelentős mértékben nőtt az elmúlt években, és úgy tűnik, számuk még tovább fog növekedni
az elkövetkező években is.

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság tagjaként szeretnék röviden visszatérni a
sebességhatárokra. A szakbizottságban azt javasoltuk, hogy a sebességhatárt 2018-tól
kezdődően óránként 120 kilométerben állapítsuk meg, ami valóban nem ésszerűtlen érték.
Amint azt tudják, a nehéz tehergépjárművekre vonatkozóan már van korlátozás, és úgy
vélem, hogy mind környezetvédelmi, mind pedig közlekedésbiztonsági okokból tanácsos
volna ezt jogszabályban megállapítani. Úgy tűnik számomra, hogy ezt európai szinten kell
megtennünk, mivel kevés értelme volna a tagállamokra hagyni.

Következésképpen – biztos asszony – szeretném felkérni önt – az itt jelen lévő kollégájával,
Kallas úrral együtt – a kérdés felülvizsgálatára, áttanulmányozására és a javaslat
előterjesztésére. Úgy vélem, ez a feladat megfelelőképpen illeszkedne az önök hatásköreihez,
azaz a környezetvédelemhez és a közlekedésbiztonsághoz.

Christa Klaß (PPE).   – (DE) Elnök úr, Hedegaard asszony, hölgyeim és uraim, ma nem
azért gyűltünk össze, hogy az éghajlatról vitázzunk. Hanem egyszerűen azt kell
megtennünk, amire módunk van. Örülök az elért kompromisszumnak. A kibocsátások
2020-tól kezdődően kilométerenként 147 grammra való korlátozásával nagyon egyértelmű
normákat állapítunk meg. Ez ösztönzőket teremt az energiahatékonyság növelésére és az
éghajlatváltozás leküzdésére szolgáló új technológiai megoldások kifejlesztéséhez. A
járművek használói szintén kedvezményezettjei lesznek ezeknek az innovációknak, amelyek
üzemanyagot és ennélfogva pénzt takarítanak meg a számukra.

A kisteherautókat elsősorban kereskedők, kis- és középvállalkozások, mezőgazdasági
termelők és szőlősgazdák használják. Rendszerint kis távolságokat tesznek meg velük, és
gyakran sok éven keresztül használják őket egészen addig, amíg a vállalat a következő
tulajdonosra nem száll. Ennélfogva e járművek költségeinek kezelhető mértékűnek kell
maradniuk. A nagyobb beruházási költségeket az energiahatékonyság és az
energiatakarékosság alapján kell finanszírozni. A 2020-as hosszú távú cél elegendő időt
hagy az átmeneti időszakokra ahhoz, hogy a kutatószervezetek és az iparág új motorokat
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tudjon kifejleszteni és gyártani. A magunk elé kitűzött cél reális, megvalósítható és még
mindig hatékony. Remélem, széles körű támogatást kap majd.

Bogusław Sonik (PPE).   – (PL) Elnök úr, mindenkinek, aki részt vesz a közúti fuvarozásban
– a személygépjárművek gyártóinak és a könnyű haszongépjárművek gyártóinak egyaránt
– hozzá kell járulnia a teljes szén-dioxid-kibocsátás korlátozásához. Ezért üdvözlöm az
Európai Parlament, a Tanács és az Európai Bizottság által kidolgozott kompromisszumot,
amely határértékeket állapít meg a kibocsátásokra, illetve büntetéseket az e határértékeknek
való megfelelés elmaradására vonatkozóan.

A kötelező érvényű és ambiciózus, egyben pedig reális határértékek megállapítása kihívást
jelent majd az európai gépjárműipar innovációs potenciálja számára. Ösztönzőleg hat
majd az olyan konstrukciós megoldások megtalálására irányuló kutatási és fejlesztési
erőfeszítésekre, amelyek a környezetbarátabb gépjárművek gyártása során használhatók
fel. Rendelkeznünk kell saját zöld technológiákkal, hogy elkerülhessük a járművek
behozatalát, ahogy az a hibridtechnológia esetében is történik egyébként. Azt hiszem,
hogy az általunk meghozott jogalkotási döntések megfelelő ösztönző erővel hatnak majd
az európai autógyártók mobilizálására, akik ráébrednek majd, hogy a zöld technológiai
megoldások fejlődési lehetőséget kínálnak számukra.

Dominique Riquet (PPE).   – (FR) Elnök úr, azzal szeretném kezdeni, hogy gratulálok az
előadónak az álláspontjához, és szeretném megjegyezni, hogy a Parlament szorult
helyzetben van a nagyon ambiciózus Bizottság és a szokás szerint óvatos Tanács, a
klímaszkeptikusok és a klímakritikusok, valamint az iparág támogatói és a környezetvédők
miatt. Kiegyensúlyozott álláspontról van szó, amely ambiciózus marad, mivel a 2020-as
147 grammos cél elegendő időt biztosít az iparágnak a technológiai ugrás végrehajtásához,
ugyanakkor egyúttal rendkívüli hatékonyságra is ösztönzi. A módosítási időszak 2018-ig
való meghosszabbítása kedvező irányú lépés, és még vonzóbbá teszi majd a nem
környezetszennyező járművekkel kapcsolatos kutatást, illetve az ilyen járművek gyártását.

Zárásul két észrevételt szeretnék tenni. Természetesen üdvözlöm, hogy a javaslatot első
olvasatban fogadták el, és nem egészen értem képviselőtársamnak az imént elhangzott
megjegyzését, hogy jobban szereti a második olvasatokat. Másodszor – El Khadraoui úrhoz
hasonlóan – helytelenítem a sebességkorlátozó eszközök hiányát, mivel ez azt jelenti, hogy
az autópályákon továbbra is megelőznek majd bennünket azok a járművek, amelyek a
továbbiakban egyedüliként nem tartják be a sebességhatárokat, azaz a könnyű
haszongépjárművek.

Marian-Jean Marinescu (PPE).   – (RO) Elnök úr, ez a rendelet előrelépést jelent a könnyű
haszongépjárművekre vonatkozó európai szén-dioxid-kibocsátáscsökkentési célkitűzések
fokozatos elérése irányába. Ezt a járművek hatékonyabbá tételére irányuló ösztönző
rendszerek megteremtésével és a büntetéseknek az ilyen célkitűzéseknek meg nem felelő
gyártókra való kiszabásával lehet elérni.

Nem gondolom azonban azt, hogy a szén-dioxid-kibocsátáscsökkentésről szóló új
jogszabálynak veszélyeztetnie kellene a gépjárműgyártók vagy a fogyasztók helyzetét. Az
új jogszabályoknak figyelembe kell venniük a kkv-k és az európai gépjárműgyártók
szempontjait, amelyek azt kérik, hogy a szennyezési határértékek fokozatos bevezetése
2015 után kezdődjön meg, mivel a 2014-ben eladásra kerülő járművek már a fejlesztési
és gyártási szakaszba értek. A 147 grammos érték elfogadható kompromisszumot jelent
a korábban említett értékekhez képest. A Bizottságnak azonban szorosan nyomon kell
követnie az autóipar és a felhasználók közötti kapcsolatokat, hogy értékelni tudja az
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intézkedésnek az árakra, valamint – ezen túlmenően – a kisvállalkozások tevékenységére
gyakorolt hatását.

Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE).   – (PL) Elnök úr, a könnyű haszongépjárművek
gyártása és a kapcsolódó műszaki kérdések sokkal nagyobb beruházást és hosszabb távú
stratégiai tervet és gyártási ciklust tesznek szükségessé, mint a személygépjárművek
esetében. Hogy az iparág garantált biztonságot kaphasson a gyártáshoz, az ilyen hosszú
távú cél jóváhagyása alapvető fontosságú volt ebben a tekintetben. Másfelől nem hagyhatjuk
figyelmen kívül a 2010-ig elérendő 147 grammos célértéket. A kezdeti rövid távú,
175 grammban megállapított célkitűzés – figyelemmel a 147 grammos célkitűzés 2020-ig
való elérésére – jelentősen megnöveli majd a könnyű haszongépjárművek gyártásának
költségeit, ami még drágábba teszi majd őket sok olyan kisvállalat számára, amely a
mindennapos munkája eszközeként használja e járműveket. Remélem, hogy ez nem
eredményezi majd az új járművek értékesítéseinek zuhanását, ami viszont azt jelentené,
hogy a műszakilag elmaradottabb járművek – amelyek a sokkal nagyobb kibocsátási szintek
forrását jelentik – tovább maradnának az utakon.

Carlo Fidanza (PPE).   – (IT) Elnök úr, biztos asszony, hölgyeim és uraim, a Tanáccsal elért
kompromisszum kétséget kizáróan kiegyensúlyozottabbnak és reálisabbnak tűnik a
Bizottság eredeti javaslatánál, amely olyannyira ambiciózus volt, hogy némely részében
egyenesen utópisztikusnak tűnt, mivel nem vette megfelelőképpen figyelembe az iparági
feltételeket és a piacra gyakorolt hatást. Az átideologizált környezetvédelem mindig
magában hordozza annak kockázatát, hogy a kézzelfogható eredményeket kevésbé
valószínűvé teszi, ami a környezet károsítását eredményezi.

Véleményem szerint annak ellenére, hogy a 2020-ra elérendő 147 g CO2/km hosszú távú
célkitűzés még nem optimális, ésszerűbbnek és reálisabbnak bizonyulhat, mint az eredetileg
javasolt.

Üdvözlöm az ökoinnováció tervezett ösztönzőit is, de – véleményem szerint – megmarad
egy lényegi kérdés: az úgynevezett befejezett, azaz több lépcsőben készített járművek
kibocsátásairól való döntés. Remélem, a Bizottság tiszteletben tartja azt a
kötelezettségvállalását, hogy e kérdéssel kapcsolatban még az év vége előtt külön jogalkotási
javaslatot nyújt be.

Ioan Enciu (S&D).   – (RO) Elnök úr, köszönöm a kiváló munkát, amelyet az előadó,
Callanan úr és képviselőtársam, Groote úr végzett a jelentés elkészítésével kapcsolatban.
Ez a rendelet arra kényszeríti majd a gépjárműgyártókat, hogy új, környezetbarát
technológiai megoldásokat fejlesszenek ki, és – noha ez látszólag újabb terhet ró rájuk –
lendületet adhat a gépjárműipar versenyképességének a globális piacon. Ugyanakkor
segítséget nyújt a szén-dioxid-kibocsátáscsökkentési kötelezettségvállalásoknak az európai
uniós stratégiával összhangban történő teljesítéséhez. Az elfogadott kompromisszumos
megoldás elegendő időt biztosít a gyártók számára az új technológiai megoldások
végrehajtásának előkészítéséhez, valamint a Bizottság számára az e terület rendelkezései
megsértésének figyelemmel kísérésére szolgáló hatékony mechanizmus kidolgozására.

João Ferreira (GUE/NGL).   – (PT) Elnök úr, arra volna szükség, hogy az innováció kezelése,
vagy másként megfogalmazva az új technológiai megoldások és gyártási folyamatok
kutatása és fejlesztése, ezek nagy léptékben való végrehajtása és a végrehajtásukhoz
szükséges megfelelő idő kiválasztása a közérdek védelmét, az élet minőségének javítását
és a környezet védelmét tekintse iránymutató kritériumának. Elsősorban ezeknek az
elveknek – szemben az ipar és az üzlet szűk kereskedelmi érdekeivel – kellene
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meghatározniuk az innováció érdekében kifejtett erőfeszítéseket és az innovációs
eredmények végrehajtásának irányítását.

Ez a gépjárművek kibocsátásainak kérdésére is vonatkozik. Mivel a közlekedési ágazat
jelentős részben felelős a szén-dioxid-kibocsátásért, a kibocsátáscsökkentési erőfeszítések
megfelelő részének erre a területre kellene összpontosulniuk. Ezért fontos a járművek
energiahatékonyságának növelésére, az üzemanyag-fogyasztás csökkentésre, és – általában
– az alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó technológiai megoldások kifejlesztésére
törekedni. Ezt már lehetővé teszi a tudományos és technológia fejlődés, amely már rögtön
az elejétől kezdve tekintettel van a fosszilis tüzelőanyagok folyamatos és kérlelhetetlen
kimerülésére, amelynek kérdését mindenféleképpen figyelembe kell venni.

Gilles Pargneaux (S&D).   – (FR) Elnök úr, biztos asszony, rövid leszek! A szöveg mellett
fogok szavazni, mivel véleményem szerint ez a kompromisszum a helyes irányba tett lépést
jelent. Ugyanakkor azonban sajnálom, hogy nem ment olyan messze, mint
Hedegaard asszony javaslata.

Ezért szeretném arra kérni, hogy mondja el nekünk – a vitát követően és a néhány óra
múlva sorra kerülő szavazás előtt –, hogy a következő két évre vonatkozóan elfogadni
kívánt eljárás miket is tartalmaz, mivel 2013-ban felülvizsgálatra kerül sor, késedelem
nélkül lehetővé téve számunkra – ahogyan azt az előadó, Groote úr is kívánta –, hogy
tovább küzdjünk a könnyű haszongépjárművek okozta kibocsátás csökkentése érdekében.

Ez az én kérdésem önnek, biztos asszony, és tudom, állhatatos lesz majd, hogy előrehaladást
tudjunk elérni az ipari lobbi ellenére is, amelyet – az üggyel kapcsolatban felszólaló több
képviselőtársamhoz hasonlóan – nem tartok helyénvalónak.

Karin Kadenbach (S&D).   – (DE) Elnök úr, Hedegaard asszony, nem titkolom, egyike
vagyok azoknak, akik ma inkább a 135 grammos célkitűzést fogadták volna inkább el.
Úgy vélem azonban, hogy ez a kompromisszum megfelel a valóságnak, és azt mutatja,
hogy készen állunk a szén-dioxid-kibocsátások korlátozására és csökkentésére irányuló,
komoly közös erőfeszítés megtételére.

Az Európai Unió a közelmúltban sikert ért el a teljes szén-dioxid-kibocsátás 9%-kal történő
csökkentésével. A közlekedési ágazat kibocsátásai azonban közel 30%-kal növekedtek.
Szigorúan ebből a perspektívából nézve úgy vélem, hogy a mai egy újabb, a megfelelő
irányba tett lépés lesz.

Nem engedhetjük meg azonban magunknak, hogy eltekintsünk attól a ténytől, amely
szerint a közlekedési ágazat valódi problémái máshol rejlenek, tekintettel a 29%-os teljes
növekedésre. Másként megfogalmazva: nagyon határozottan a tömegközlekedés
fejlesztésére kell összpontosítanunk. Nem növelhetjük a kis- és középvállalkozásokra
nehezedő terheket. Ezzel szemben meg kell könnyítenünk az ingázók dolgát és fel kell
gyorsítanunk a vasútépítést. Sokkal többet érhetünk el az egyéni közlekedésről a közösségi
közlekedésre való átállással.

Azt hiszem, most az első lépést tesszük meg a megfelelő irányba, mivel – végső soron –
25%-os csökkenésről beszélünk.

Judith A. Merkies (S&D).   – (NL) Elnök úr, mindenkinek gratulálok, de sokkal jobban
örültem volna egy ambiciózusabb eredménynek. Egy sokkal ambiciózusabb eredménynek.
Hogy miért? Öt okát is felsorolom ennek: több innováció, Európa nagyobb
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versenyképessége, a környezet, természetesen, mivel nyersanyagokat takaríthatott volna
meg számunkra, és a fogyasztók számára is olcsóbb lett volna.

Mi, európaiak nagyon nagy mértékben függünk az energetikai nyersanyagok behozatalától.
A tisztább technológiával sokkal nagyobb megtakarítást érhettünk volna el, és óriási
lendületet adhattunk volna erős autóiparunknak ahhoz, hogy tiszta, intelligens technológiai
megoldásokkal álljon elő, amelyeket bárhol a világon értékesíteni lehetett volna, és amelyek
kezdeti előnyhöz juttattak volna bennünket.

Ez olcsóbb és hatékonyabb lehetett volna, pontosan azért, mert olyan nagy mértékben
függünk a behozataltól. És a fogyasztó oldalán is megtakarításként jelentkezett volna. A
vételár talán magasabb lett volna, de végső soron alacsonyabb kilométerköltséget
eredményezett volna. Ez különösen a kis- és középvállalkozások érdekét szolgálhatta volna.
A hollandok még mindig találónak vélik azt a közmondást, amely szerint: „Sok kicsi sokra
megy”.

Inés Ayala Sender (S&D).   – (ES) Elnök úr, szeretnék én is köszönetet mondani az
előadónak, és különösen árnyékelőadónknak, Groote úrnak a javaslatért, amely majd a
zöldebbé válásra ösztönzi iparunkat. Nagyon sajnálatra méltónak tartom azonban azt,
hogy nem éltünk a sebességkorlátozó eszközök bevezetésére kínálkozó lehetőséggel. Ezek
alapvető eszközei a levegőminőség javításának.

Rá kell mutatnom arra, hogy az irányelv már több mint másfél hónapja kötelező, amint
erről több város is tanúskodik, így például Barcelona, ahol a szocialista tanács óránként
80 kilométerben állapította meg a sebességhatárt, és a különbség érezhető volt a más,
konzervatív vezetésű városokkal, például Madriddal vagy Valenciával összehasonlítva,
ahol a népességet az allergia vagy a légzőszervi megbetegedések kialakulásának nagyon
nagy veszélye fenyegeti.

A sebességkorlátozó eszközök segítséget nyújthattak volna e problémák mérsékléséhez,
javítottak volna a közlekedésbiztonság helyzetén és csökkentették volna a halálos áldozatok
számát is. Mindez sajnálatos, és bízunk benne, hogy a jövőbeni jogalkotás során majd el
fogjuk tudni érni ezt.

Connie Hedegaard,    a Bizottság tagja. – Elnök úr, először egy rövid megjegyzés
Pargneaux úrnak, aki azt kérdezte, mik a következő néhány évre vonatkozó tervek.

Először természetesen – ahogyan megállapodtunk – a Bizottságnak el kell végeznie az elért
előrehaladás értékelését, és meg kell bizonyosodnia arról, megvalósíthatók-e a célkitűzések.
Ez az, amiben valamennyien egyetértettünk, de – természetesen – okunk van azt hinni,
hogy a célkitűzések megvalósíthatók, mivel a hatásvizsgálatunk ezt már alátámasztotta.
Tudatában vagyunk minden tettünk költségeinek és következményeinek, és az alkalmazni
kívánt szintet is ismerjük. Ezért úgy véljük, hogy megvalósítható lesz, de – természetesen
– meg fogjuk vizsgálni.

Szeretném még azt elmondani, hogy a vitának a 2020-as célkitűzéssel kapcsolatos ismételt
megnyitása a tervezés szintjén jelentkező bizonytalansághoz vezethet, ezért – természetesen
– most hangsúlyoznunk kell, hogy a hosszú távú célt már kitűztük. Sok gyártó értékeli ezt,
mivel a hosszú távra való tervezés lehetőségét biztosítja számukra, amire ténylegesen
szükségük van, illetve a kiszámíthatóságot, amire szintén szükségük van. Ezt végül értékelni
fogják. Ez egyben válasz a Vlasák úr által felvetett kérdésekre is.
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Csak egy rövid megjegyzés Nuttall úrnak – nem tudom, itt van-e még –, illetve inkább
Nuttall úr édesapjának, mivel egyáltalán semmi oka nincs az aggodalomra, eltekintve attól,
hogy a fia olyan forrásból származó számokra hagyatkozik, amelyeket én nem ismerek.
Az a helyzet, hogy a költség sokkal kisebb annál, mint amelyet Nuttall úr állított, és az
üzemanyag-fogyasztáson megtakarított pénz meghaladja a költségeket.

Azaz Nuttall úr édesapja a végén nem csak hogy pénzt takarít meg, de tiszta nyereségre is
szert tesz. Azt is elmondhatja majd, hogy gyermekei és unokái tisztább levegőhöz juthatnak.
Ugyanakkor most arra törekszünk, hogy fellendítsük Európa egyik nagyon fontos ipari
ágazatában az innovációt. Most ezt próbáljuk megtenni.

A vita összefoglalásául csak azt szeretném mondani, hogy rendelkezésünkre áll annak a
szerteágazó tapasztalatnak az előnye, amelyet a személygépjárművekre vonatkozó
jogszabályok területén szereztünk. Az mindenesetre kiderült, hogy a gyártók gyorsabban
és kisebb költséggel tudnak eleget tenni a jogszabálynak annál, mint ahogy azt állították.
Nem lennék meglepve, ha ugyanez történne a kisteherautóknál is.

A személygépkocsikra vonatkozó jogszabály már a helyén van. Most a kisteherautókon
van a sor. Nagyra értékelem e jogszabály széles körű támogatását. Az ezzel a területtel
kapcsolatos következő téma a nehéz tehergépjárművek kérdése lesz, és – természetesen –
már nagyon várom, hogy együttműködhessek a Parlamenttel.

Martin Callanan,    előadó. – Elnök úr, hadd válaszoljak röviden a számos itt elhangzott
felvetésre.

Schlyter úr azt mondta, úgy vélte, hogy a jogszabály hátrányos lesz az európai iparágra
nézve, és azt eredményezi majd, hogy több könnyű haszongépjárművet gyártanak majd
Ázsiában. Azt kell mondanom, egész egyszerűen nem értem a megjegyzést. A világ messze
legambiciózusabb céljait tűzzük ki. Sokkal szigorúbbak az Egyesült Államok szabályainál,
vagy bármilyen, Kínában vagy a Távol-Keleten hatályos szabálynál.

Wils asszony a személygépkocsikra vonatkozó előírással hasonlította össze ezt a jogszabályt.
Véleményem szerint ez nem helytálló összevetés. A személygépkocsik kibocsátása
csökkentésének lehetőségei sokkal nagyobbak a tömegcsökkentés és az üzemanyag-keverék
módosítása vonatkozásában. A kisteherautók piacán már most sokkal elterjedtebb a
dízelüzemanyag használata. A kisteherautók természetesen – jellegüknél fogva – sokkal
alkalmazásközpontúbbak, és üzleti vállalkozások vásárolják őket.

Nuttall úr – attól tartok – nem maradt itt a vita végéig, de tévedésben van az általa
megnevezett számokkal. A jogszabály összességében költségmegtakarítást hoz majd sok
üzleti vállalkozás számára. Azt kell mondanom, hogy kicsit jobban figyelembe tudtam
volna venni észrevételeit, ha az EFD képviselőcsoport vette volna a fáradságot és akár csak
egyetlen képviselőt is elküld háromoldalú találkozóink vagy árnyéktalálkozóink
valamelyikére, ha már egyszer kötelességüknek érzik, hogy állandóan a kisvállalkozásokra
hivatkozzanak.

(Taps)

Zárásul azt szeretném elmondani, hogy véleményem szerint az elért eredmény jó. A legjobb
egyensúlyt teremti meg az üzleti vállalkozások költségei, de ugyanakkor a környezetvédelmi
célú fejlesztések között is. Akárhogyan is vélekedik valaki az éghajlatváltozással
kapcsolatban, az üzemanyag-hatékonyságnak – azaz a drága erőforrások hatékonyabb
felhasználásának – jó dolognak kell lennie.
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Elnök.   – A vitát lezárom.

A szavazásra ma (2011. február 15-én) délben kerül sor.

Írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 149. cikke)

Daciana Octavia Sârbu (S&D),    írásban. – A Tanáccsal elért megállapodás kemény, az
iparág intenzív lobbitevékenysége mellett lefolytatott tárgyalások eredménye. Az egész
folyamat alatt ellenálltunk a gyártók által a szabályozás enyhítése és – leginkább – a hosszú
távú szén-dioxid-kibocsátáscsökkentési célkitűzések ambícióinak tompítása érdekében
kifejtett nagy nyomásnak.

Nehéz dilemma volt, mivel sokunk országa rendelkezik autóiparral, amely már most is
küszködik a gazdasági helyzet miatt. De a személygépjárművekre vonatkozó előírásokkal
kapcsolatos tapasztalatainkból tudjuk, hogy az autóipar jelentős előrehaladást ért el az
innováció és a tisztább technológiai megoldások kifejlesztése tekintetében, mert a
jogszabályi keretrendszer a megfelelő irányba terelte őket. Ezt a sikert kívántuk megismételni
a kisteherautókra vonatkozó jogszabállyal – nem csupán környezetvédelmi indíttatásból,
hanem mivel a nagyobb üzemanyag-hatékonyság végül számos üzleti vállalkozás esetében
a költségek csökkenését eredményezi.

Egy kompromisszumos szöveghez jutottunk, amely – noha nem annyira ambiciózus, mint
azt szerettük volna – a kisteherautók szén-dioxid-kibocsátásának jelentős csökkenéséhez
vezet majd, és hozzájárul az EU 2020-as és azon túli kibocsátáscsökkentési célkitűzéseinek
eléréséhez. Szeretnék gratulálni az előadónak és az árnyékelőadóknak a Tanáccsal folytatott
sikeres tárgyalásaikhoz.

José Manuel Fernandes (PPE),    írásban. – (PT) A közúti közlekedési ágazat a második
legnagyobb forrása az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának az EU-ban, és a
kibocsátások növekedésének üteme nem áll meg. Az ilyen kibocsátások csökkentésére
irányuló előírásoknak ezért valamennyi járműtípusra, így a könnyű haszongépjárművekre
is kell terjedniük. Az üvegházhatást okozó gázkibocsátások csökkentésének célkitűzése
eredményesebben érhető el, ha a különböző célkitűzésű nemzeti jogszabályok helyett az
egész EU-ra kiterjedő jogszabályok vannak. Erre figyelemmel az ambíciókat realizmussal
és józansággal kell ötvözni. Ennélfogva – és figyelemmel arra, hogy a kis- és
középvállalkozások leginkább könnyű haszongépjárműveket használnak, továbbá hogy
az EU-ban a kis- és középvállalkozások alkotják a társaságok 99,8%-át és ők biztosítják a
munkahelyek 67,4%-át – nem törekedhetünk olyan célok elérésére, amelyek a
kisvállalkozásokat fenyegethetik. Ennélfogva egyetértek az új könnyű haszongépjárművekre
vonatkozó kilométerenkénti 147 grammos európai uniós szén-dioxid-kibocsátási
célértékkel, ha megerősítést nyer, miszerint ez a lehetőség működőképes. Üdvözlöm azt
a tényt is, hogy e járművekre vonatkozóan nem került bevezetésre egységes, európai uniós
sebességkorlátozás.

Jim Higgins (PPE),    írásban. – (GA) Üdvözlöm ezt az intézkedést, mivel nagyon fontos a
környezet védelme, a munkahelyek védelme és az európai uniós kkv-k versenyképessége
közötti egyensúly fenntartása.

4. Az autóbusszal közlekedő utasok jogai (vita)

Elnök.   – A következő napirendi pont Antonio Cancian jelentése az egyeztetőbizottság
parlamenti küldöttsége nevében az autóbusszal közlekedő utasok jogairól szóló és a
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2006/2004/EK rendeletet módosító európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló
javaslat egyeztetőbizottság által jóváhagyott közös szövegtervezetéről (00063/2010 –
C7-0015/2011 – 2008/0237(COD)) (A7-0020/2011).

Antonio Cancian,    előadó. – (IT) Elnök úr, biztos úr, hölgyeim és uraim, az első évben és
azt követően, az egyeztetés – megjegyzem, a Lisszaboni Szerződést követő első egyeztető
eljárás – során folyó tárgyalások, amelyeket én vezettem Kratsa-Tsagaropoulou asszony
iránymutatásával és Simpson úr, a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság elnöke
támogatásával, fáradságosabb és nehezebb, mint vártam.

E rendelet révén Európa 70 millió, autóbusszal közlekedő utasa is egy sor olyan jogot fog
élvezni, amely más közlekedési eszközökkel összehasonlítva eddig igen korlátozott volt,
vagy szinte nem is létezett.

Az erről a fontos kérdésről három, egymást követő elnökséggel folytatott tárgyalások során
a következő célokat kívántuk elérni:

– olyan rendeletet, amely védené az autóbusz-közlekedéshez való megkülönböztetéstől
mentes hozzáférést;

– olyan rendeletet, amely szem előtt tartaná az ágazat különös jellemzőit, amely kis-és
középvállalkozásokat érint, amelyekre nem róhatók további és túlzott gazdasági terhek;

– olyan rendeletet, amely kitöltené azt a szabályozási rést, amely a többi közlekedési
eszközzel összehasonlítva fonák helyzetet teremtett az autóbuszágazatban, és ily módon
minimális garanciákat biztosítana valamennyi utasnak;

– olyan rendeletet, amely a lehető legnagyobb mértékben védené a csökkent
mozgásképességű személyek jogait, mivel a Tanácsban hajthatatlan szemléletet
tapasztalható;

– olyan rendeletet, amely szem előtt tartaná az elöregedő lakosság igényeit, akik számára
a tömegközlekedés alapvető erőforrás lesz a következő évtizedekben.

A mai napon megszavazott szöveg rendkívül kemény harcok árán elért kompromisszum
eredménye, amely azonban a vita alakulása és maga a tárgyalás miatt örömmel tölt el.

A fő problémát az alkalmazási kör meghatározása jelentette. A rendelet tulajdonképpen
valamennyi menetrend szerinti, helyközi, belföldi vagy nemzetközi járatra vonatkozik,
250 kilométert meghaladó távolság esetén. Mindenesetre elkészítettük az alapvető jogok
listáját, amelyeket a távolságtól függetlenül, feltétlenül figyelembe kell venni. Ezek a jogok
elsősorban a közlekedéshez való jogot, valamint az oktatást, a tájékoztatást és a felelősséget
állítják a középpontba.

A 250 kilométert meghaladó távolságok esetében a rendelet alapvetően a baleset esetén
nyújtandó kártérítést és segítségnyújtást, valamint az utasok jogait a járatkimaradás vagy
-késés esetén, a fogyatékossággal élő vagy csökkent mozgásképességű személyek jogait
írja elő. Ezenkívül a panaszokra vonatkozóan a fuvarozók kötelesek a jelen rendeletben
említett jogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatos panaszokat kezelő rendszert felállítani
és működtetni. A panaszra annak benyújtásától számított három hónapon belül végleges
választ kell adni.

Végül valamennyi tagállamnak új testületet – vagy ami még jobb, meglévő testületet – kell
kijelölnie arra, hogy végrehajtsa ezt a rendeletet. A tagállamok négyéves türelmi időt kapnak
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a rendelet végrehajtására, amely időtartam egyszer meghosszabbítható, amennyiben annak
okairól előzetesen értesítik a Bizottságot.

A tagállamokat arra kérjük és ösztönözzük, hogy dolgozzanak ki egységes jegyet minden
közlekedési típusra, és hozzanak létre az utasok jogaiért valamennyi közlekedési eszköz
esetében felelős, egységes nemzeti testületet. A végleges szöveg kellemes és kiegyensúlyozott
kompromisszumnak tekinthető. Az egyeztető eljárás eredménye győzelmet jelent a
Parlament számára.

Enikő Győri,    a Tanács soros elnöke. – Elnök úr, nagyon örülök, hogy részt vehetek az
autóbusszal közlekedő utasok jogairól szóló rendeletre irányuló javaslat megvitatásán. Ez
nagyon fontos momentum, mivel két év után végre lezárulnak az erről a jogi aktusról
folytatott megbeszéléseink.

Először is a Tanács nevében megköszönöm és méltányolom az Európai Parlament
együttműködését és kompromisszumkészségét, ami lehetővé tette, hogy az
egyeztetőbizottságban az Unión belül autóbusszal közlekedő utasok javát szolgáló
megállapodásra jussunk, különösen a fogyatékossággal élő személyek és csökkent
mozgásképességű utasok tekintetében.

A három intézmény között folyó megbeszélés nem volt egyszerű, de mindig konstruktív
és kompromisszumra kész volt a hozzáállás. A közös szövegtervezet, amelyről
megállapodás született az egyeztetőbizottság ülésén, és amely a mai napon remélhetőleg
elfogadásra kerül, a politikai képviselőcsoportok közötti kompromisszumot képviseli.
Következésképpen tisztelettel adózom mindenkinek, aki részt vett a jogalkotási javaslat
kidolgozásában, és külön köszönetet érdemel Kratsa-Tsagaropoulou alelnök, Brian Simpson,
a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság elnöke, az előadó Cancian úr, valamint a
segédelőadók. Ők együttesen vitték sikerre a jogalkotási folyamatot.

Köszönetet kívánok mondani továbbá Kallas biztos úrnak és csapatának, valamint a
Parlament és a Tanács titkárságain dolgozó munkatársaiknak. Mindannyian fáradságot
nem kímélve dolgoztak a dolgok előmozdításán. Végül, de nem utolsósorban elismerőleg
kívánok szólni a belga elnökség által végzett kiváló munkáról: a Tanácson belül biztosította
a megfelelő támogatást az egyeztetőbizottságban megkötött kompromisszum számára.

Meggyőződésem, hogy a egyeztetőbizottság ülésén megfogalmazott közös szövegtervezet
tisztességes egyensúlyt biztosít az autóbusszal közlekedő utasok jogai és a fuvarozók
érdekei között, amely fuvarozók túlnyomórészt kis- és középvállalkozások.

A Tanács véleménye szerint a rendelet fő célja, hogy jogokat biztosítson a legalább 250
kilométeres távolságon belül közlekedő, menetrend szerinti járatok utasai számára. Továbbá
az utazási távolságtól függetlenül garantált számú jog lesz alkalmazandó. Az új szabályok
különösen a fogyatékossággal élők és csökkent mozgásképességű utasok segítését állítják
a középpontba.

A három intézmény között folyó megbeszélések során kölcsönösen elfogadható
megoldásokat sikerült találnunk számos nehéz problémára, nevezetesen a hatályra, az
utasok jogaira járatkimaradás vagy -késés esetén, a kártérítésre és segítségnyújtásra baleset
esetén, az új szabályokra való áttérést megkönnyítő rendelkezésekre és végül a
fogyatékossággal élő személyek és csökkent mozgásképességű utasok jogaira.
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Amint arról értesültek már, a Tanács a 2011. január 31-én megtartott ülésén jóváhagyta
a közös szövegtervezetet. Ez a jogi aktus tehát holnap kerül aláírásra. Várhatóan márciusban
hirdetik ki az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

Enikő Győri, a Tanács soros elnöke. – (IT) Elnök úr, végül gratulálni szeretnék Cancian
úrnak a kiváló munkájához.

a Tanács soros elnöke. – Hadd gratuláljak a kiváló munkához!

Siim Kallas,    a Bizottság alelnöke. – Elnök úr, az autóbusszal közlekedő utasok jogairól
szóló jogalkotási javaslat, amelyet a mai napon vitatunk meg, igen bonyolult folyamat –
többek között egyeztetés – eredménye. Az egyeztetőbizottságban 2010. november 30-án
este folytatott hosszas tárgyalások áttöréshez vezettek, és több mint két év tárgyalást
követően kompromisszum született.

Őszintén köszönöm önöknek, hogy ez megtörténhetett. Köszönöm elsősorban
Kratsa-Tsagaropoulou alelnök asszonynak a hozzáértő irányítását, Simpson úrnak, a
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság elnökének, Cancian előadó úrnak, és természetesen
meg kell említenünk a belga elnökséget is.

Hálás vagyok a Parlamentnek, amiért mindig az utasok magas szintű védelméért küzd. A
Tanács január 31-i jóváhagyását követően felkérem önöket, hogy szintén fogadják el ezt
a rendeletet, és hivatalosan zárják le az eljárást.

Az autóbusszal közlekedő utasok jogairól szóló javaslat most kiegészíti az utasok védelmét
szolgáló intézkedéseket, és biztosítani fogja, hogy az utasok az Unió bármely részében
közlekedve egységes alapvető normákkal és szolgáltatási színvonallal találkozzanak.

A kompromisszumos szöveg jelentős vívmányokat tartalmaz: előírja az autóbusszal
közlekedő utasok alapvető jogait. Amint azt Cancian úr már említette, a tárgyalások utolsó
pillanatáig voltak nyitott kérdések. Egyesek azt mondhatják, hogy a legalább 250 km
távolságon közlekedő autóbuszjáratokról szóló rendelet hatálya túlságosan korlátozott,
és a helyi tömegközlekedést igénybe vevő utasok védelmét is biztosítani szerették volna.
Mások azt állíthatják, hogy a szöveg olyan rendelkezéseket tartalmaz, amelyek végrehajtása
költséges lenne, különösen a kisebb üzemeltetők számára. Véleményem szerint a szöveg
rendkívül kiegyensúlyozott kompromisszumot tükröz.

Ne feledjük, hogy egy sor alapvető jog alkalmazandó mindenféle szolgáltatásra, és különös
védelmet nyújt a legkiszolgáltatottabb utasoknak. Másrészről minimális szinten tartottuk
az ágazatot esetlegesen érintő költségvonzatot. Mindent egybevetve a kompromisszumos
szöveg valódi előrelépést jelent a közlekedő polgárok számára, és javítja az ágazatról
kialakult képet.

Mathieu Grosch,    a PPE képviselőcsoport nevében. – (DE) Elnök úr, Győri asszony, Kallas
úr, hölgyeim és uraim, Cancian úrnak külön meg szeretném köszönni az általa végzett
kemény munkát, mert annak ellenére, hogy nem volt egyszerű a dokumentáció, dűlőre
jutottunk.

Nyilvánvaló, hogy a kompromisszumoknak mindig megvannak a maguk előnyei és
hátrányai. Egyesek azt gondolják, hogy túl messzire mentünk, mások szerint nem mentünk
elég messzire. Nem mentek egyszerűen a dolgok a Tanácsban, ezért őszintén meg szeretném
köszönni a Tanácsnak, hogy lehetővé tették, hogy az utolsó pillanatban kompromisszumra
juthassunk. Úgy vélem, hogy a jelentés hatálya megfelelő. Elmondtuk, hogy három országot
nem érint közvetlenül a dolog. Mivel azonban Luxemburg nemzetközi szempontból
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érintett, ténylegesen csak két olyan ország van, amelyet nem érintenek közvetlenül a
szabályok. A helyi tömegközlekedés esetében könnyű lesz olyan rendelkezéseket belevenni
a tenderek követelményekre vonatkozó előírásaiba, amelyek kijelentik, hogy az utasok
jogait tiszteletben kell tartani és meg kell erősíteni. Ennélfogva nem életszerű azért kritizálni
minket, hogy kizártuk a helyi közlekedést. Ezzel regionális szinten foglalkozhatunk.

Az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) Képviselőcsoport maradéktalanul támogatni
fogja ezt a kompromisszumot. Az utasok jogaira teljes csomagként tekintünk, és reméljük,
hogy a közeljövőben lehetőség lesz egy, az egész területet lefedő, egységes szerkezetbe
foglalt változat kidolgozására, hogy rövid időn belül olyan jogokat lehessen hatályba
léptetni, amelyek a jogászok helyett inkább a polgárok javát fogják szolgálni. Véleményem
szerint még mindig vannak problémák – különösen ami a végrehajtást illeti –, amikor a
szabályok nem szolgálják a polgárok javát, és nem elég egyértelműek ahhoz, hogy
megállapítsák az utasok jogait. Az elmondottak alapján mindenkinek köszönetet szeretnék
mondani, aki részt vett ebben a nehéz munkában. Remélem, hogy a plenáris ülésen elsöprő
többséggel tudjuk támogatni ezt az egészséges kompromisszumot.

Brian Simpson,    az S&D képviselőcsoport nevében. – Elnök úr, először is mind a magam,
mind az S&D képviselőcsoport nevében köszönetet szeretnék mondani Cancian úrnak a
valóban rendkívül problémás és bonyolult dokumentáción végzett kemény munkáért.

A megállapodásra tekintve két kérdés ötlik fel az emberben. Az első kérdés, hogy ideális-e,
a második, hogy előrelépést jelent-e. Az első kérdésre parlamenti szempontból azt hiszem,
meg kell állapítanunk, hogy nem ideális. Mivel kompromisszumról van szó, annak
természetéből adódóan a Parlamentnek fel kellett adnia bizonyos dolgokat – különösen
az alkalmazási körre vonatkozóan, ahol kisebb távolságot szerettünk volna látni a rendelet
hatályba lépése előtt.

Előrelépést jelent-e? Nos, határozottan igen, mert most az autóbusz-közlekedésre
vonatkozóan a más közlekedési módokra jelenleg érvényben lévőkhöz hasonló jogok
fognak érvénybe lépni. Abban a tekintetben is előrelépést jelent, hogy kötelezettséget
vállaltunk arra, hogy javítjuk az autóbuszos közlekedéshez való hozzáférést a csökkent
mozgásképességű és ténylegesen fogyatékossággal élő személyek számára az Európai Unió
egész területén.

Hadd ragadjak ki egy problémát, amely megkívánja, hogy a személyzetet kiképezzék a
csökkent mozgásképességű és ténylegesen fogyatékossággal élő személyek segítésére, hogy
az egészséges emberekkel egyenlő hozzáférésük legyen a tömegközlekedéshez. Tudom,
hogy a tagállamok erre a területre vonatkozóan öt évre mentességet kaphatnak, és remélem,
hogy nem fognak ezzel élni.

Végül úgy gondolom, hogy fontos, hogy támogassuk ezt a végső megállapodást, hogy
most valamennyi közlekedési módra vonatkozóan hatályba lépjenek a jogok. Tudom,
hogy a jövőben újra megvizsgáljuk és felülvizsgáljuk ezeket, de véleményem szerint
előrelépést tettünk ezen a területen, és a Parlamentnek támogatnia kellene a megállapodást,
amit Cancian úr ért el a Tanáccsal egyeztetve.

Gesine Meissner,    az ALDE képviselőcsoport nevében. – (DE) Elnök úr, hosszú folyamatnak
értünk a végére, ami jó hír. Mindennek vannak pozitív aspektusai is. Az egyik, hogy a
fogyatékossággal élő személyek alapvető jogai körébe tartozik a tájékoztatáshoz való jog
és a hozzáféréshez való jog. Másik pozitívum, hogy a kis- és középvállalkozások által
fizetett kártérítések méltányos mértékűek, ami eredetileg nem volt így. Az is jó dolog, hogy
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megállapodásra jutottunk, mert különben megrekedtünk volna az egyeztetésnél, és nem
született volna semmilyen szabályozás a közlekedés adott területére vonatkozóan.

Ki szeretnék azonban emelni néhány negatívumot is, mivel nem sikerült valódi európai
megoldásra jutnunk. Habár azt mondjuk, hogy az emberek, az áruk és a szolgáltatások
szabad mozgása európai alapelv, nem jutottunk európai megoldásra ezen a területen, ha
az három országra nem vonatkozik, és más országokban nincsen ilyen távolságú
autóbuszjárat. A fogyatékossággal élő személyek kísérethez való joga – amire gyakran van
szükségük, hogy utazni tudjanak – csak nagy utazási távolságok esetén biztosított. Ezenkívül
a súlyos természeti csapásokról szóló pont – ami nem vonatkozik a légi utazásra, mert
hamufelhő esetén kártérítést kellene fizetni – az autóbuszokra alkalmazandó. Ez azt jelenti,
hogy elsősorban a rövid távon utazó, szegényebb utasok nem fognak kártérítést kapni, és
nem rendelkeznek semmilyen joggal. Nyilvánvaló, hogy ez nem jó dolog.

Tehát a pozitívumokat és negatívumokat összevetve tartózkodtunk az egyeztető eljárás
éjféli ülésén sorra került szavazástól, és ugyanígy fogunk ma is eljárni.

Eva Lichtenberger,    a Verts/ALE képviselőcsoport nevében. – (DE) Elnök úr, annak ellenére,
hogy az Európai Unió aláírta a vonatkozó egyezményt, a csökkent mozgásképességű utasok
jogait nem veszi figyelembe ez a dokumentáció.

A jelentéshez fűzött megjegyzéseim elején megemlítettem ezt, mert úgy vélem, hogy a
jelentés legsúlyosabb hiányossága az a tény, hogy mindig belefoglaljuk a „lehetőség szerint”
korlátozást. Sajnos elég jól ismerem ezeket a helyzeteket ahhoz, hogy azt mondhassam,
hogy ez a „lehetőség szerint” általában azt eredményezi, hogy nem lehet hatékony megoldást
találni a csökkent mozgásképességű utasok számára.

Különösen csalódott voltam amiatt, hogy korlátozásra kerültek az autóbusz-közlekedésre
vonatkozó tájékoztatás akadálymentesítésének formái. Ez is csökkentés tárgya lett, így a
csökkent mozgásképességű személyek még azt sem tudhatják meg, hol kaphatnak segítséget
és így tovább.

Más problémák is felmerültek a tárgyalások utolsó fordulója nyomán – amely tárgyalásokba
Cancian úr szívét-lelkét beleadta, és ezért köszönet illeti. Mindent megtett annak érdekében,
hogy megfelelő eredményt produkáljon, de a próbálkozásainak útját állja a Tanács
rendíthetetlen hozzáállása. Egy másik szempont a 250 kilométeres távolság, amiről már
szó esett. Attól tartok, hogy a hosszabb távolságokat szakaszokra fogják osztani, és az
500 kilométeres távolságokat két szakaszra osztják, hogy ne kerüljön veszélybe az utasok
jogainak biztosítása. Ezt figyelembe kell venni a végrehajtás során.

Helyes gondolat volt egy egyeztető testület bevezetése, amely hasznos lesz a fogyasztók
számára. További pozitívumot jelent az a tény, hogy a folyamatos javítás elve alkalmazandó,
és hogy a személyzet képzésben fog részesülni. Más szempontból azonban, hölgyeim és
uraim, ez egyáltalán nem nevezhető az európai jogalkotás gyöngyszemének.

Roberts Zīle,    az ECR képviselőcsoport nevében. – (LV) Elnök úr, én is köszönetet szeretnék
mondani mindenkinek, aki részt vett a kompromisszum megkötésében, és különösen meg
szeretném köszönni Cancian úrnak, aki véleményem szerint a Parlament nevében
tökéletesen megtalálta a kompromisszum lehetőségeit. Az autóbusszal közlekedő utasok
jogainak belefoglalása révén elvileg valamennyi közlekedési módba bevezettük az
utasjogokat. Természetesen mondhatnánk, hogy a különböző közlekedési módok között
nagymértékben változnak ezek a jogok, ami a kártérítés mértékét illeti, a késés időtartamától
vagy az adott közlekedési mód útvonalának törlésétől függően. Tehát még ha az Európai
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Unióban közlekedő utasok össze is zavarodnak esetleg az első években, ez akkor is
előrelépést jelent az utasjogok biztosítása terén, és az a tény, hogy ezeket a jogokat az
autóbusszal közlekedő utasok esetében vezetjük be legutoljára, azt mutatja, hogy
valamennyi közül talán ez volt a legnehezebb lépés.

Különösen örülök a fogyatékossággal élő és különleges igényekkel rendelkező személyek
alapvető jogainak, valamint annak, hogy ezek a jogok megilletik őket a 250 kilométernél
rövidebb autóbuszutakon, a Simpson úr által említett egyetlen kivétellel, nevezetesen hogy
az ezeket a szolgáltatásokat nyújtó üzemeltetők elhalaszthatják a személyzet képzését.
Nagyon remélem, hogy erre nem fog szándékosan sor kerülni, mint ahogyan a tagállamok
legfeljebb kétszer négy évig, a lehetséges végső időpontig halaszthatják el ezen irányelv
végrehajtását. Köszönöm.

Jaromír Kohlíček,    a GUE/NGL képviselőcsoport nevében. – (CS) Elnök úr, az Európai
Parlamentben az utóbbi években valamennyi közlekedési mód esetében egyre fontosabb
vitatémává váltak az utasjogok. El kell, hogy mondjam, hogy számos esetben látok olyan
problémákat, amelyek az utasjogok alkalmazásából adódhatnak, és e problémák elleni
védelem bizonyára igen jövedelmező terület lesz számos pénzintézet számára.

Másrészről logikus, hogy az új költségekből adódóan emelkedni fognak a viteldíjak. Nem
újság, hogy a Tanács alapvetően az autóbusszal közlekedő utasok jogaira vonatkozóan
próbált változtatni a rendelet-tervezet alapvető elemein. A korábbi egyeztető eljárások
során már megismertük a Tanács erre vonatkozó álláspontját. Az ezzel kapcsolatosan
elvégzett, kiváló munkáért köszönet illeti Rodi Kratsa-Tsagaropoulou-t, a küldöttség
alelnökét, Brian Simpsont, a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság elnökét és az előadó
Antonio Canciant. Amit elértek, az valóban nagyon ésszerű kompromisszum.

A következő elemeket különösen pozitívnak tartom:

1. a távolsági közlekedés meghatározása: olyan közlekedés, amely során a teljes távolság
meghaladja a 250 kilométert, azzal a kikötéssel, hogy a rendelet azokra a személyekre is
alkalmazandó, akik utazásuk egy részében veszik igénybe a távolsági utazást;

2. a fogyatékossággal élő és csökkent mozgásképességű személyek helyzetének javítása –
még akkor is, ha az nem ideális – erre a közlekedési módra vonatkozóan;

3. kártérítés és segítségnyújtás baleset esetén. Itt kívánom megjegyezni, hogy a
kerekesszékhez hasonló eszközökben keletkezett kár esetén teljes összegű kártérítés
előirányzott, ami bizonytalanságot teremt, és biztosan tisztázni kell majd a megfogalmazást
például felső összeghatár megjelölése révén;

4. viszonylag egyértelműen meghatározottak azok az utasjogok, amelyek az utazás
megszakítására vagy a járatok késésére vonatkoznak. Szintén pozitívumnak tartom az
utasok megfelelőbb tájékoztatását;

5. képviselőtársaim többségéhez hasonlóan én is üdvözlöm azt a tényt, hogy a rendelet
végrehajtására vonatkozó átmeneti időszakot négy évben kellene maximálni. Másrészről
egyáltalán nem örülök annak, hogy ezt az időszakot további négy évvel meg lehet
hosszabbítani.

Úgy vélem, hogy a közeljövőben nem lesz semmilyen alapvető probléma az utasjogok
alkalmazásának meghatározásában, a távolsági közlekedési útszakaszokkal párhuzamos
útvonalakon. A pénzügyi korlátok meghatározásának kérdése még fennáll, hiszen az
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inflációt az euró árfolyamával összhangban be kell építeni a pénzügyi korlátokba, hogy
változatlan maradjon a határértékek reálértéke.

A megállapodást megfelelő kompromisszumnak tartom. A végső cél az, hogy valamennyi
közlekedési módra vonatkozóan tovább szélesítsük az utasjogokat, és az
autóbusz-közlekedés terén tett újabb lépés az egyeztető eljárás egyértelműen sikeres
eredménye. Az Egységes Európai Baloldal/az Északi Zöld Baloldal Képviselőcsoportja
támogatja ezt az eredményt.

Juozas Imbrasas,    az EFD képviselőcsoport nevében. – (LT) Elnök úr, jó dolog, hogy a vitát
és az álláspontok egyeztetését követően a végleges szöveg rendkívül kielégítő és
kiegyensúlyozott kompromisszumnak tekinthető. Anélkül sikerül az utasjogokat
biztosítania, hogy nehéz terhet róna a fuvarozókra, amelyek többségükben kis- és
középvállalkozások. Az egyeztető eljárás eredménye különösen sikeresnek mondható az
Európai Parlament szempontjából, amihez gratulálok.

Figyelembe véve, hogy folyamatosan növekszik ez a közlekedési ágazat, e javaslat célja,
hogy az Európai Unió egész területén érvényes, a többi közlekedési módéhoz hasonló
jogokat állapítson meg az utasok védelme érdekében, és hogy egyenlő feltételeket biztosítson
a különböző tagállamok fuvarozói, valamint a különféle közlekedési módok számára.

A rendelet megerősíti az utasok kártérítési jogosultságát halálozás esetén – beleértve az
indokolt temetési költségeket is – vagy személyi sérülés esetén, valamint a balesetből adódó
poggyászkár esetén. Ezenkívül baleset esetén az utasok azonnali gyakorlati szükségleteik
kielégítése érdekében segítségnyújtásra is jogosultak, szükség esetén beleértve az élelmiszer
és ruházat biztosítását, a szállítást, elsősegélynyújtást és szállást. Járatkimaradás vagy 120
percet meghaladó járatkésés esetén az utasok a menetjegy árának visszatérítésén kívül a
jegyár 50%-ának megfelelő kártérítésre jogosultak.

A rendelet továbbá megerősíti a fogyatékossággal élő és csökkent mozgásképességű
személyeket érintő segítségnyújtást, ami nagyon fontos dolog. Az utasokat valós időben,
elektronikus úton kell folyamatosan tájékoztatni.

Ez helyes döntés. Gratulálok hozzá!

ELNÖKÖL: DIANA WALLIS
alelnök

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Elnök asszony, a menetrend szerinti autóbuszjáratokkal
közlekedő utasok jogainak szélesítése kívánatos cél. A javaslat néhány pontja azonban túl
messzire megy. Az utasok például akár két éjszakai szállodai elhelyezésre is jogosultak, ha
egy menetrend szerinti autóbuszjárat több mint 90 percet késik. A közúti közlekedés
azonban gyakran olyan tényezők függvénye, amelyek az egyes autóbusz-üzemeltető cégek
hatáskörén kívül esnek: például baleset miatti forgalmi dugók, rossz időjárási körülmények
és a hóeltakarítás hiánya. Mindez költséges felelősség-vállalási ügyeket fog eredményezni,
amelyek során lehetetlen lesz azt az alapelvet alkalmazni, miszerint a felelős fél felel a
kárért.

A vasúti személyszállítást igénybe vevő utasokról szóló legfrissebb uniós rendelet hasonló
helyzetben van. A társaságoknak most olyan késésekért kell fizetniük, amelyeket nem ők
okoztak. Az osztrák szövetségi vasúttársaság például felelősséggel tartozik a vonatok
késéséért, ami a múlt évben összesen 2800 órát jelentett amiatt, hogy a vonatok nagy
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késéssel érkeztek Németországból. A jövőben el kell kerülnünk az ehhez hasonló, helytelen
intézkedéseket.

Dieter-Lebrecht Koch (PPE).   – (DE) Elnök asszony, Kallas úr, hölgyeim és uraim, nagyon
örülök az egyeztető eljárás eredményének. A rendelet végrehajtásakor az autóbusszal
közlekedő utasok – a csökkent mozgásképességű utasokat is beleértve – ugyanolyan szintű
védelmet fognak élvezni, mint ami a többi közlekedési módra vonatkozik. A rendelet
továbbá magas szintű általános fogyasztóvédelmet garantál és figyelembe veszi azt a tényt,
hogy ez a közlekedési ágazat elsősorban kis- és középvállalkozásokból áll. Megszűntek
azok a túlzott követelmények, amelyek majdnem ellehetetlenítették az autóbuszos
közlekedést, és azok is, amelyek a tagállamok többségét kizárták volna a rendelet hatályából.

A polgárok többségét kiszolgáló autóbuszjáratok a fogyatékossággal élő és csökkent
mozgásképességű személyek számára is magas színvonalú szolgáltatást kell, hogy
biztosítsanak. Biztosítani kell számukra a segítséghez való jogot, és a segítséget a társadalmi
integráció érdekében térítésmentesen kell biztosítani.

Debora Serracchiani (S&D).   – (IT) Elnök asszony, hölgyeim és uraim, én is köszönetet
kívánok mondani Cancian úrnak a nehéz kompromisszum érdekében tett erőfeszítéseiért.
E rendeletnek hála az autóbusszal közlekedő utasok hasonló jogokat élvezhetnek, mint a
más közlekedési eszközökkel – vasúton és hajón – utazók.

A valamennyi, legalább 250 kilométeres távolságú belföldi és nemzetközi szolgáltatásra
vonatkozó rendelet azokat az utasokat is védi, akik rövidebb távokon veszik igénybe a
menetrend szerinti járatokat. Itt elsősorban a fogyatékossággal élő és csökkent
mozgásképességű személyeket említeném meg, akik számára megkülönböztetés-mentes
hozzáférést garantálunk a közlekedéshez, a kerekesszékekben keletkezett kár vagy veszteség
esetén kártérítésre jogosultak, valamint az autóbusz-közlekedésben dolgozók
fogyatékossággal kapcsolatos képzését említeném.

Annak is örülök, hogy megállapodás született a kártérítési jogosultságról halálozás esetén
– beleértve az indokolt temetési költségeket is – vagy személyi sérülés esetén, valamint a
balesetből adódó poggyászkár esetén. Azt is előrelépésként értékelem, hogy az utasok
választhatnak: vagy felár nélkül folytathatják az utazást vagy visszakérhetik a jegy árát,
járatkimaradás, két órát meghaladó járatkésés vagy túlfoglalás esetén.

Ami az utastájékoztatást illeti, véleményem szerint hasznos lenne tájékoztatni az utasokat
a másfajta közlekedési eszközre való átszállási lehetőségekről, ily módon is biztosítva a
párbeszédet az autóbuszos és vasúti utasszállítás között. Végül nagyon örülök annak, hogy
a tárgyalások során sikerült maximális segítségnyújtást garantálnunk a fogyatékossággal
élő és csökkent mozgásképességű személyeknek, térítésmentes kíséret lehetőségét biztosítva.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).   – (ES) Elnök asszony, köszönetet szeretnék mondani
Cancian úrnak, aki keményen dolgozott azért, hogy megszülessen ez a megállapodás, és
bonyolult tárgyalásokat követően megállapodás született erről a dokumentumról.

Előrelépés történt az utasjogok területén – ami a baleset, járatkimaradás vagy -késés esetén
való kártérítést és segítségnyújtást illeti –, valamint az alapvető utasjogok elismerése
területén, távolságtól függetlenül; a megállapodás kiterjed a fogyatékossággal élő és csökkent
mozgásképességű személyek jogaira is.

Az alkalmazás hatályának meghatározása – a 250 kilométert meghaladó utazás – azonban
azt jelenti, hogy három ország kimarad ebből az európai jogszabályból. Véleményünk
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szerint ez nem kielégítő, habár elismerjük, hogy az eredeti állapothoz képest előrelépés
történt. Képviselőcsoportunk ennélfogva tartózkodni fog.

Ryszard Czarnecki (ECR).   – (PL) Elnök asszony, az Európai Parlament ma rendkívül
pozitív üzenetet küld az autóbusszal közlekedő utasoknak, adófizetőknek és európai
szavazó polgároknak, a fogyatékossággal élő személyeket is beleértve. Azok az emberek,
akik ránk szavaznak, és akiktől a fizetésünket kapjuk, elvárják tőlünk, hogy pontosan ilyen
konkrét döntéseket hozzunk. A tisztelt Házban természetesen elhangzottak olyan
megjegyzések, miszerint nem ez a legfontosabb ügy, ha a dolgokat szélesebb körben
vizsgáljuk, és ehhez nem fér kétség. Úgy vélem azonban, hogy ez nagyon jelentős előrelépés,
amely humánusabbá teszi Európát és az Európai Uniót, és az Unió a politikusokon kívül
a fogyasztók, azaz a különféle közlekedési eszközöket igénybe vevők igényei iránt is
nyitottabbá válik. Meg szeretném köszönni szomszédomnak, Cancian úrnak az előadói
minőségében végzett gondos munkáját.

Anna Rosbach (EFD).   – (DA) Elnök asszony, a késésekre, a járatkimaradásokra, a
poggyászkárra vonatkozóan és sok más területen többé-kevésbé ugyanolyan jogokat
élveznek a távolsági autóbuszjáratok utasai, mint a légi, a vasúti és a hajóközlekedést
igénybe vevő utasok. Ez elvileg rendben is van, azonban néhány kritikus megjegyzést
szeretnék felvetni. A csökkent mozgásképességű személyek több jogot kaptak e tekintetben.
Nem minden autóbusz képes azonban egy időben mind fogyatékossággal élő, mind
egészséges utasokat fogadni, és nem minden autóbusz alakítható át fogyatékossággal élő
személyek szállítására. Sokat kell tehát még tennünk ezen a területen, ha a lehető
legmagasabb szintű egyenlőségre törekszünk. A távolsági menetjegyek árát a leggyakrabban
a lehető legalacsonyabb szinten tartják, hogy versenyezhessen a légi közlekedés áraival.
Következésképpen lehetetlennek tartom, hogy a kis autóbusztársaságok képesek legyenek
eleget tenni az itt előírt valamennyi kárigénynek és kártalanítási jognak. Jelentősen romlani
fog a versenyképességük, és hamarosan bezárhatják a boltot. Ez aligha szolgálhatja az Unió
érdekeit, mert az Európai Unió határozottan támogatni kívánja a kis- és
középvállalkozásokat.

Georges Bach (PPE).   – (DE) Elnök asszony, gratulálni szeretnék minden résztvevőnek,
de különösen Cancian úrnak a kemény és hosszadalmas folyamat során tett erőfeszítéseiért,
aminek eredményeképpen kompromisszum született erről a bonyolult dokumentációról.

A sikerek közül néhány már említésre került, de csalódásuknak is hangot adtak egyesek,
különösen a hatályra és más, már említett, kevésbé fontos pontokra vonatkozóan. Az
autóbusz-közlekedésre vonatkozó kompromisszum megkötése révén valamennyi
közlekedési típusra megállapítottuk az utasjogokat. Következő lépésként egységes,
következetes és hatékony keretprogramot kell kialakítanunk valamennyi utasjogra
vonatkozóan.

Az európai polgárok Európai Unióba vetett hite szempontjából különösen fontos, hogy
igazságos és egyértelműen meghatározott jogokat léptessünk hatályba. Ahhoz, hogy
szavahihetők legyünk, biztosítanunk kell, hogy egységesek legyenek a különféle közlekedési
eszközökre vonatkozó jogok. A légi közlekedést igénybe vevő utasok jogaira vonatkozó
kritériumok nem lehetnek alapvetően eltérőek a például vasúton közlekedő utasokéitól.

Ennélfogva különösen fontos, hogy a keretprogramunkat ne a legalacsonyabb,
legengedékenyebb normák alapján határozzuk meg. Ehelyett ambiciózus célokat kell
kitűznünk Európa polgárai nevében.
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Saïd El Khadraoui (S&D).   – (NL) Elnök asszony, természetesen azzal szeretném kezdeni,
hogy köszönetet mondok az előadónak az erőfeszítéseiért, valamint a segédelőadóknak,
Simpson úrnak és mindenkinek, aki hozzájárult az eredményhez; nem beszélve a belga
elnökségről.

Hadd kezdjem azonban egy kritikus megjegyzéssel, amelyet elsősorban a Tanácshoz
címzek. Sajnálatos tény, hogy a hatály csak 250 kilométeres utazásokra terjed ki. Európai
szempontból értelmes dolog lenne, ha valamennyi nemzetközi járatra vonatkoznának az
irányelv rendelkezései. Az irányelv még akkor is alig kapta meg az elfogadáshoz elegendő
támogatást a tagállamoktól, amikor azt a 250 kilométeres utazásokra korlátozták.

A jelen dokumentáción kívül számos más dokumentáció alapján is úgy tűnik, hogy a
tagállamok többségét egyre nehezebb rávenni arra, hogy a fogyasztók érdekeit szem előtt
tartva vagy európai szemszögből érveljenek, és ezt rendkívül aggasztónak tartom.

Ezzel a rendelet kiegészíti a listát. Most már valamennyi közlekedési mód esetében európai
szabályok vonatkoznak az utasjogokra. Az lesz a következő lépés – és a Bizottság
bejelentette, hogy erre vonatkozóan intézkedni fog –, hogy tanuljunk a különböző
ágazatokban megszerzett tapasztalatból, és átfogóbb módon tekintsünk az utasjogokra.
Ezt különösen a felszíni közlekedésre vonatkozóan kellene végrehajtanunk.

Ez a rendelet különösen a csökkent mozgásképességű személyek számára fog előrelépést
fog jelenteni. Ezentúl mindenhez hozzáférhetnek, és szükség esetén számíthatnak a
segítségre. Ezt fontosnak tartom. A rendelet más közlekedési módokhoz hasonlóan
kártérítést biztosít egyes esetekben, és szállás biztosításáról is rendelkezik az elhúzódó
késések miatt szorult helyzetben levő utasok számára.

Ezeknél az okoknál fogva támogatni akarjuk ezt a kompromisszumot. Nem tesszük nagyon
nagy lelkesedéssel, mert a rendelet csak két év múlva lép hatályba. Mindazonáltal a helyes
irányba tett lépésről van szó, és kompromisszumot jelent a Tanács szélsőséges álláspontja
és a mi ambiciózusabb céljaink között.

Vilja Savisaar-Toomast (ALDE).   – (ET) Elnök asszony, egy észt közmondás szerint „a
gyakorlat teszi a mestert”. Ez sajnos nem mondható el az autóbusszal közlekedő utasok
jogairól szóló irányelvről, amely hosszas egyeztető eljárást követően végül eltávolodott
az Európai Parlament által kért alapelvektől. Valóban jó dolog, hogy most meghatároztuk
az alapvető jogok minimumát, de elfogadhatatlan, hogy a megállapodás szerinti 250
kilométeres távolság három állam esetében cáfolja ezeket a jogokat. Ezenkívül ezek a jogok
három vagy négy további államban minimális szintűek, mert ott talán egy vagy két, ilyen
távon közlekedő autóbuszjárat létezik.

Elfogadhatatlan továbbá, hogy a határokon átnyúló autóbuszjáratok kizárásra kerültek,
azok útvonalának hosszától függetlenül, és azt sem tudjuk támogatni, a tagállamok számára
nyolc évig nem kötelező az említett irányelv végrehajtása. Az észt kormány sajnos támogatta
ezeket a feltételeket, sőt hosszabb útvonalat követelt. Most fel kell tennünk magunknak
azt a kérdést, hogy valóban az utasjogokat támogatjuk-e vagy az autóbusz-társaságok
érdekeit és azok nyereségét. Mindenesetre támogatom az Európai Unió polgárait,
ugyanakkor nem értem, hogy Európa egy részét miért hagyjuk ki ebből az irányelvből.
Következésképpen úgy érzem, hogy nem tudom szavazatommal támogatni az irányelvet,
illetve a jelentést.
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Philip Bradbourn (ECR).   – Elnök asszony, határozottan támogatom az utasjogok
alapelvét, és csak helyeselni tudom, hogy az ügyfelek magas színvonalú szolgáltatást kell,
hogy elvárjanak.

Figyelembe kell azonban vennünk az arányosság elvét, és meg kell vizsgálnunk, hogy
ténylegesen mi lesz ennek a hatása. Össze kell vetnünk a felhasználóknak nyújtott valódi
előnyöket az ágazatban tevékenykedő vállalkozások valóságos költségeivel.

A tisztelt Ház és a Bizottság gyakran mindent egy kaptafára akar húzni, de el kell fogadnunk,
hogy az utasjogok eltérnek a különböző közlekedési módok esetében. A légi közlekedés
nem ugyanaz, mint az autóbusz-közlekedés. A különbséget itt elsősorban az ágazatban
működő kis- és középvállalkozások száma adja. Úgy vélem, hogy az ülésteremben mindenki
tudja, milyen fontos a megbízható és nyereséges autóbusz-szolgáltatás a helyi gazdaságaink
számára, és ez oknál fogva határozottan támogatom a 250 kilométeres szabály bevezetését.
Egyszerűen nem tartom helyénvalónak, hogy a helyi vagy helyközi szolgáltatásokat
biztosító, helyi kisvállalkozásokra ilyen terheket rójunk.

A védelem bevezetését és a jogszabály hátterét képező alapelvek értékét figyelembe véve
határozottan támogatom a kompromisszumot.

Jim Higgins (PPE).   – Elnök asszony, ez a kezdeményezés már majdnem három éve
napirenden van, és ez egyszer a Parlament helyett inkább a Tanács oldalán álltam.

Természetesen meg kell védenünk az utasok, és különösen a fogyatékossággal élő utasok
jogait, de ha az eredeti javaslatot fogadtuk volna el – amint azt Philip Bradbourn elmondta
–, az súlyos következményekkel járt volna a személyszállító kisvállalkozásokra. Sokuknak
minden bizonnyal le kellene húzniuk a redőnyt. Ez okból létfontosságú volt az egyeztető
eljárás, és a kompromisszum tisztességes egyensúlyt teremt egyrészről az utasok, másrészről
a szolgáltatók jogai között. Teljes mértékben egyetértek Bradbourn úrral abban, hogy
egyazon csomagon belül nem tekinthetjük egyenlőnek a hajó-, a légi, a vasúti és az
autóbuszos közlekedést igénybe vevő utasok jogait.

Dicséret illeti Brian Simpsont, a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság elnökét, aki kiváló
munkát végzett, az előadó Cancian urat és saját koordinátorunkat, Mathieu Grosch-t. Végül
igazságos és kiegyensúlyozott csomagot sikerült összeállítanunk, amely valamennyi érintett
előnyére válik.

Oldřich Vlasák (ECR).   – (CS) Elnök asszony, az Európai Parlament az elmúlt években a
Tanáccsal együtt jogszabályokat fogadott el a légi és vasúti közlekedésben részt vevő utasok
jogaira vonatkozóan. Logikusnak tartjuk tehát, hogy most hasonló intézkedést fogadjunk
el az autóbusz-közlekedésre vonatkozóan is annak ellenére, hogy az Európában utazók
még mindig inkább az egyéni közlekedést választják, és hogy az autóbusz-közlekedés
normái maguk is gyorsan javulnak.

Mindazonáltal világos határt kell szabnunk a szabályozásra tett erőfeszítéseinknek és
lelkesedésünknek. Logikus, hogy alapvető normákat határozzunk meg az Európai Unión
belül a határátlépésre vonatkozóan, hogy megvédjük a kiszolgáltatott utascsoportokat és
biztosítsuk jogaikat. Másrészről a jogok helyi közlekedésre való kiterjesztésére tett
erőfeszítés, valamint a lehető legnagyobb kártérítés biztosítására vagy a legkisebb részletekre
is kiterjedő szabályozásra tett kísérletek alkalmatlan beavatkozást jelentenek a belső piacba.
Világos, hogy valamennyi fölösleges kötelezettség nagyobb költséget jelent a
személyszállítók számára, ami végül a menetjegyek árában fog megjelenni.
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Volt polgármesterként tehát aggodalommal kísértem azt a javaslatot, miszerint az irányelv
hatályát ki kellene terjeszteni a városi és elővárosi közlekedésre. Örülök annak, hogy ebben
az esetben felülkerekedett a józan ész, és hogy a városi és elővárosi közlekedést megóvjuk
a túlzott szabályozástól.

Ville Itälä (PPE).   – (FI) Elnök asszony, köszönetet szeretnék mondani mindenkinek, aki
részt vett a kompromisszum kidolgozásában, és külön köszönetet érdemel az előadó és
Simpson bizottsági elnök úr. Habár kompromisszumról van szó, fontos előrelépést is
jelent az utazó közönség szempontjából. Ha figyelembe vesszük a késések és poggyászkárok
kérdését, rendkívül fontos a nagyközönség számára, hogy tudja, hogy a jogai védelme
érdekében jogszabályt vezettünk be.

A 250 kilométerben megállapított távolság nem a lehető legjobb megoldás, és nem is
sikeredett olyan jóra, mint azt sokan állították. Úgy vélem, hogy a jogi aktusnak talán ez
a leggyengébb pontja, és erre biztosan vissza kell még térnünk, másrészről viszont nagy
lépést jelent a fogyatékossággal élő és csökkent mozgásképességű személyek jogainak
jelentős mértékű javítása terén. Az utazóközönség szempontjából pont olyan jogszabályt
képvisel, amilyet be kellene vezetnünk.

Seán Kelly (PPE).   – Elnök asszony, ez a jogszabály ilyen is, olyan is. Vannak benne jó
részek. Különösen örülök a fogyatékossággal élő és csökkent mozgásképességű személyekre
vonatkozó rendelkezéseknek, de ugyanazok az aggodalmaim, mint amelyeket más
felszólalók megfogalmaztak a 250 kilométeres határértékről. Nem lehet mindent egy
kaptafára húzni. A 27, különböző méretű országból álló Európai Unióban bizonyos
rugalmasság szükséges ahhoz, hogy mindent belefoglalhassunk a rendelkezésekbe.

Én magam a fővárosunktól 300 kilométerre lakom. A választókerületemhez tartozó
térségek és a főváros, Dublin között számos autóbusz-üzemeltető kisvállalkozás működik.
Ezekre most súlyos nyomás fog nehezedni a javaslat rendelkezései miatt, valamint
különösen a megnövekedett biztosítási díjak miatt, ami kiszoríthatja őket az üzleti életből.
Ha lehúzzák a redőnyt, munkahelyek szűnnek meg, és az utasok számára is megszűnik az
utazási lehetőség. Ezt folyamatosan figyelemmel kell kísérnünk.

Ádám Kósa (PPE).   – (HU) Üdvözlöm a buszon utazók jogairól szóló jelentést. Az európai
uniós polgárok, így a fogyatékossággal élő emberek is könnyebben tudják igénybe venni
ezt a szolgáltatási formát. A kompromisszum létrejötte egy hosszú egyeztetést előz meg.
Ezalatt az Európai Parlament és Cancian úr mindvégig kitartottak a fogyatékossággal élő
emberek mellett. Sajnos az Európai Tanács ebben rövidlátóbb és rugalmatlanabb volt.
Nagyon sajnálom, hogy az Európai Tanács nem képes felismerni, hogy erősen öregedő
társadalomban élünk. Máról holnapra ugrásszerűen növekedni fog a fogyatékossággal élő
emberek száma. Be kéne látni, hogy minden európai uniós polgár szenvedni fog ezzel a
problémával, és előbb-utóbb mindenkinek szüksége lesz a segítségre. Zárásul szeretném
aláhúzni, hogy a munka így ezzel nem ér véget. Négy utazási ágban megszületett már a
kompromisszum, és most itt az ideje az egységes utasjogi chartának, ami elősegíti később
az utasjogok érvényesülését.

Olga Sehnalová (S&D).   – (CS) Elnök asszony, az Európai Parlament olyan fontos
kompromisszumról fog szavazni, amely nagymértékben előmozdítja az autóbusszal
közlekedő utasok jogait. Jelentősnek tartom, mert a kompromisszum azon kívül, hogy a
poggyászkár vagy az autóbuszjáratok késése esetén kártérítést biztosít az utasoknak és
más intézkedéseket ír elő, a fogyatékossággal élő és csökkent mozgásképességű utasok
jogait is hangsúlyozza. Különösen támogatom a fogyatékossággal élők tájékoztatáshoz és
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segítséghez való jogát, legalább az egyeztető eljárás során született megállapodás szerint.
A tömegközlekedés alapvető és fontos része a csökkent mozgásképességű emberek
mindennapjainak. Nem volt egyszerű megkötni ezt a kompromisszumot, és gratulálni
szeretnék az előadónak és a tárgyalócsapat valamennyi résztvevőjének az elvégzett
munkához. E rendelet jóváhagyása európai szintű, valamennyi közlekedési típusra
vonatkozóan egységes védelmi keretet fog kialakítani, és habár az utasjogok tekintetében
biztosan nem ideális, nagyon fontos előrelépést jelent.

Frédérique Ries (ALDE).   – (FR) Elnök asszony, a liberálisokkal együtt tartózkodni fogok
az autóbusszal közlekedő utasok jogainak szabályozásáról szóló mai szavazás során. A
légi, a vasúti és a tengeri közlekedést követően ez az utasok jogainak védelméről szóló
csomag utolsó láncszeme, de – amint az már elhangzott – sajnos sokkal kevésbé ambiciózus.
Ezt többek között Simpson és El Khadraoui úr is elmondta a Szocialisták képviselőcsoportja
nevében; pontosan ez hangzott el a szájukból. Ennek eredményeképpen az embernek több
mint 250 kilométert kell utaznia ahhoz, hogy ez a rendelet védje. Ha repülővel utazunk
Brüsszelből Amszterdamba, akkor vonatkozik ránk a rendelet; ha gépkocsival utazunk,
akkor nem. És hozzátenném, hogy ez annál is inkább igazságtalan, mivel azok, akik ezt a
közlekedési formát választják, gyakran a legkevésbé tehetősek.

A hatályba lépésnek sincs semmi értelme, mivel az a többszöri halasztás miatt akár 2011-ig
is kitolhatja azt. Új jogok lépnek hatályba, valamint a baleset, járatkimaradás vagy -törlés
esetén kártérítés fog járni. A segítségnyújtás létfontosságú a fogyatékossággal élő személyek
számára, de a valóságban nem kerül azonnal bevezetésre, és ami ennél is fontosabb, nem
mindenki lesz arra jogosult.

Michael Cramer (Verts/ALE).   – (DE) Elnök asszony, jó dolog, hogy most már valamennyi
közlekedési eszközre vonatozóan vannak utasjogaink, de ezek a jogok nem leplezhetik
azt a tényt, hogy a környezetbarát vasúti közlekedés megint jelentős hátrányba került. A
vasúttársaságok minden megtett kilométer után pályahasználati díjat fizetnek, de ugyanez
nem vonatkozik az autóbuszokra, ami előnyt jelent az autóbusztársaságok számára. A
vasút a kibocsátás-kereskedelmi rendszer részét képezi, az autóbuszok viszont nem, ami
újfent előnyt jelent az autóbuszok számára, a vasút számára pedig hátrányt. A vonat egy
órát meghaladó késése esetén a menetdíj 25%-ának megfelelő kártérítés fizetendő. Az
autóbuszok esetében ugyanez két órát meghaladó késésre igaz.

Mindez az előny elfogadhatatlan. Ezért szükséges az egységes megközelítés. Szükség van
az utasjogokra valamennyi közlekedési eszköz esetében, de tisztességes alapfeltételek is
szükségesek. Nem történhet meg, hogy az egyik utas csak három vagy öt óra után kap
kártérítést, míg egy másik utas esetében ez az időtartam egy óra. Sok még a teendő ezen a
téren, és ebben a tekintetben nem megfelelő ez a kompromisszum. Nem értem, hogy a
környezetbarát vasúti közlekedés miért kerül folyamatosan hátrányba.

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Elnök asszony, az egyeztető eljárás során folytatott, bonyolult
tárgyalásokat követően összetett megállapodás született az autóbusszal közlekedő utasok
jogaira vonatkozó szabályozás megfogalmazásáról. Habár a rendelet-tervezet csak a 250
kilométert meghaladó távon közlekedő, menetrend szerinti járatokra vonatkozik, új
szabályokat vezet be és jobban védi az autóbuszon közlekedő utasokat is.

Az utasok számára talán az fogja jelenti a legnagyobb hasznot, hogy jogaik meghatározásra
kerülnek a járatok kimaradása vagy késése esetén, mivel úgy büntetik a közlekedési cégeket
a forgalomszervezési hibákért, hogy kötelesek visszatéríteni akár a teljes menetdíjat,
valamint a menetdíj akár 50%-ának megfelelő kártérítést kötelesek fizetni az egyéb
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veszteségek esetén. Az egyetlen probléma, amit véleményem szerint jobban lehetett volna
kezelni, az a végrehajtásra kiszabott idő alóli mentesség, ami lehetővé teszi, hogy a
tagállamok négy évvel elhalasszák az irányelv végrehajtását, amely időszakot további négy
évvel meghosszabbíthatnak. Az irányelv végrehajtására összesen engedélyezett nyolc év
túl hosszúnak tűnik.

Siim Kallas,    a Bizottság tagja. – Elnök asszony, köszönetet szeretnék mondani tisztelt
képviselőtársaimnak a többségükben pozitív hozzászólásokért.

Most a végrehajtás jelenti az erőpróbát. Ezzel a kihívással szembe kell néznünk valamennyi,
az utasjogokra vonatkozó jogszabály esetében. A jogszabály finomhangolása nyilvánvalóan
hosszú folyamat lesz, de ennek ellenére úgy vélem, hogy a megkötött kompromisszumot
valószínűleg dokumentum formájába fogjuk önteni, és ez nagyszerű kezdet. Az is elvi
kérdés, hogy bevezettünk bizonyos alapelveket az autóbusszal való közlekedésbe, ami
rendkívül széles terület. Bizonyára szükség lesz kisebb kompromisszumokra; mindent
tovább kell finomítani és végre kell hajtani, de nagyon fontos kezdő lépésről van szó, és
remélem, hogy a rendelet mellett fognak szavazni.

Enikő Győri,    a Tanács soros elnöke. – (HU) Elnök asszony! Biztos úr! Jelentéstevő úr!
Tisztelt képviselő hölgyek és urak! Csak két megjegyzést tennék, és reagálnék az elhangzott
igen értékes vitára. Ez a vita, amit itt végighallgattunk, kiválóan bemutatta, hogy melyek
voltak azok a nehéz pontok, amelyekkel raportőr úrnak, illetve nekünk a Tanácsban, biztos
úrnak és a szakértőknek meg kellett küzdeniük. Én nem gondolom, hogy ez a létező világok
legjobbika a busszal utazó utasok számára, de azt gondolom, és talán ezt a kérdést kell
leginkább föltenni magunknak, hogy jobb lesz-e a helyzet, amikor életbe lép ez az új
jogszabály. És azt gondolom, hogy erre a kérdésre azt az egyértelmű választ adhatjuk, hogy
igen, a busszal utazók több jogot élvezhetnek a jövőben, még akkor is, ha ez nem a
legtökéletesebb kompromisszum.

Egy kompromisszum arról szól, hogy nehéz ügyekben kell egymással dűlőre jutnunk. Ez
érzékelhető volt szinte minden megszólalásban, hogy hol van az a határ, amelyben már
olyan mértékben garantálnánk a jogokat, amely ellehetetlenítene számunkra fontos
gazdasági szereplőket, kis- és középvállalkozókat, akiknek pedig igyekszünk odafigyelni
a helyzetére, de ugyanakkor igenis többletjogokat akartunk biztosítani ezen utasoknak.
Nagyon megértem mindazokat, akik a fogyatékossággal élők szempontjából vizsgálják a
kérdést. Én azt hiszem, hogy itt is jelentős lépést tettünk előre. Én egy jól kidolgozott
részének érzem a tervezetnek és abban bízom, hogy az ő szempontjukból, igenis különösen
az ő szempontjukból, előrelépést hoz az a jogszabály.

Emlékeztetném csak a tisztelt képviselő hölgyeket és urakat, hogy a magyar elnökség egy
erős Európai Unióban gondolkodik, olyan Európai Unióban, amely a polgárok számára
biztosít többletjogokat és mindig a polgárt helyezi ezeknek az erős politikáknak a
középpontjába, és meggyőződésem, hogy ez a mostani vita erről a jogszabálytervezetről
is azt szolgálja, hogy a polgárok többletjogokat élvezhessenek az Európai Unióban. Még
egyszer köszönöm mindenkinek a munkát, és bízom benne, hogy ma gond nélkül túljutunk
a szavazáson.

Antonio Cancian,    előadó. – (IT) Elnök asszony, hölgyeim és uraim, miközben köszönetet
mondok valamennyi felszólaló képviselőtársamnak, annak a meggyőződésemnek is hangot
kívánok adni, hogy nem ez a lehető legjobb szabályozás, de ez az egyetlen, amelyet a Tanács
állásfoglalását figyelembe véve el tudtunk érni.
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Valóban fontos kérdésről van szó, mivel úgy vélem, hogy mind a közlekedési, mind az
idegenforgalmi ágazat számára – két olyan terület, amelyért a Közlekedési és Idegenforgalmi
Bizottság felel – valóban létfontosságú, hogy erre a közlekedési módra vonatkozóan is
egyensúlyt teremtsünk.

Olyan aktusról van szó, amely a vitás esetek számának csökkentése érdekében egyensúlyt
teremt egyrészről az autóbusz-közlekedési ágazatban működő kis- és középvállalkozások
védelmének igénye – amely témát hosszasan vitattunk az elmúlt pár órában –, másrészről
a csökkent mozgásképességű, a fogyatékossággal élő és öregségi nyugdíjas, az átmenetileg
csökkent mozgásképességű és általában kiszolgáltatott személyek jogvédelmének igénye
között. Ezt az egyensúlyt kerestük, és mindenki részvételével remélhetőleg meg is találtuk.

Úgy vélem, hogy a Kallas úr által akkor bejelentett átdolgozáshoz a valamennyi közlekedési
eszközre vonatkozó, egységes szabályozás kidolgozása adta az ötletet. Az egységes
közlekedési piac létrehozását valójában nem követték az utasjogok védelmét szolgáló,
megfelelő intézkedések. Biztos úr, az egységes szabályozástól eltekintve valóban remélem,
hogy egységes referenciaszervezetet, egységes jegyirodát és egységes jegyet tudunk
létrehozni a különféle közlekedési módok esetében.

Ismételten köszönetet kívánok mondani valamennyi felszólaló képviselőnek, azoknak,
akik figyelemmel kísérték ezt a dokumentációt – különösen a segédelőadóknak –, valamint
azoknak, akik lelkesen részt vettek a végső tárgyalásokon. Köszönet illeti a Közlekedési és
Idegenforgalmi Bizottság és a Titkárság munkatársait, a Tanácsot, különösen a belga
elnökség munkatársait, és végül, de nem utolsósorban Győri asszonyt, aki a körünkben
tartózkodik.

Végül hadd mondjak köszönetet ez Európai Bizottságnak, Kallas úrnak és asszisztenseinek
a mindig konstruktív hozzájárulásukért, az Európai Parlament egyeztetőbizottsága
titkárságának, amely rendkívüli hozzáértésről és professzionalizmusról tett
tanúbizonyságot, amelyek olyan vonások, amelyek elengedhetetlenek, ha polgáraink
nevében hozunk fontos döntéseket.

Egészében véve jó próba volt, amely kiváló eredményeket hozott a Parlament számára.

Elnök.   – A vitát lezárom.

A szavazásra délben kerül sor.

ELNÖKÖL: JERZY BUZEK
elnök

Írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 149. cikke)

Robert Dušek (S&D),    írásban. – (CS) Az autóbusszal közlekedő utasok jogairól szóló
jelentés célja, hogy valamennyi utasra és a különféle közlekedési formára vonatkozóan
megállapítsa az Unió egész területén alkalmazandó utasvédelmi jogokat. A Tanács nem
értett egyet az Európai Parlament módosításaival, következésképpen el kellett indítani az
úgynevezett egyeztető eljárást. A megállapodás fő pontjai többségükben megfelelnek a
Parlament eredeti javaslatainak. Különösen fontos, hogy a rendelet valamennyi belföldi és
határkeresztező közlekedésre vonatkozni fog, és a tagállamok a menetrend szerinti járatok
és néhány különjárat esetében legfeljebb nyolc évig kapnak mentességet. Baleset esetén az
utasok személyenként akár 220 000 euró, poggyászonként akár 1200 euró kártérítésre
jogosultak. A közlekedési szolgáltatóknak ezenkívül baleset esetén alapvető segítséget
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(élelmet, ruházatot és orvosi segítséget), valamint legfeljebb két éjszakai szállást kell
biztosítaniuk. Amennyiben a járatkésés meghaladja a 120 percet, vagy kimarad egy járat,
a közlekedési szolgáltatók további díj felszámítása nélkül kötelesek az utasok választása
szerint biztosítani az utazás folytatását, átszervezését, vagy kötelesek visszatéríteni a
menetjegy árát. Amennyiben nem képesek ezeket a lehetőségeket biztosítani, vissza kell
téríteniük a jegy árát, valamint a jegyár 50%-ának megfelelő kártérítést kell fizetniük. A
megállapodás védi a fogyatékossággal élő és csökkent mozgásképességű személyek jogait
is. A fenti okoknál fogva maradéktalanul támogatom a jelentés elfogadását.

Ian Hudghton (Verts/ALE),    írásban. – Támogatom az autóbusszal közlekedő utasok
jogairól szóló kompromisszumot, amely garantálja a közlekedéshez való jogot, az
akadálymentes utastájékoztatáshoz fűződő jogot, azt, hogy az autóbusz-üzemeltetők
kötelesek a gépjárművezetőknek a fogyatékossággal kapcsolatos, kötelező tudatosságnövelő
képzést biztosítani, továbbá garantálja a kerekesszékben bekövetkezett kár megtérítéséhez
való jogot, panaszkezelő mechanizmust valamennyi utas számára, független nemzeti
testületekkel, amelyek végrehajtják a rendeletet és szankciókat alkalmaznak.

Valamennnyi, legalább 250 kilométeres autóbuszos utazás esetén, mind az
autóbusz-állomásokon, mind az autóbuszon külön térítésmentes segítséget kapnak a
fogyatékossággal élő és csökkent mozgásképességű személyek, és adott esetben
térítésmentesen utazhat a kísérő személy.

A vakok és gyengén látók esetében különösen nagy változást jelentenének az akadálymentes
utastájékoztatásról és a gépjárművezetők fogyatékossággal kapcsolatos tudatosságnövelő
képzéséről szóló rendelkezések.

A közlekedéshez való egyenlő hozzáférés a függetlenség alapfeltétele. A közlekedéshez
való egyenlő hozzáférés hiányában a fogyatékossággal élők nem tudnak munkába járni,
vásárolni vagy kulturális és más szabadidős eseményeken részt venni.

Habár a szöveg nem terjed ki mindenre, amit szeretnék, azt hiszem, hogy annak támogatása
és valamennyi fogyatékossággal élő utas jogainak megerősítése révén fontos lépést jelent
abba az irányba, hogy a vakvezető kutyával közlekedő európaiak a többi polgárral azonos
feltételekkel közlekedhessenek az Európai Unión belül.

Jarosław Leszek Wałęsa (PPE),    írásban. – (PL) Támogatom az autóbusszal közlekedő
utasok jogairól szóló és a 2006/2004/EK rendeletet módosító európai parlamenti és tanácsi
rendeletre irányuló javaslat egyeztetőbizottság által jóváhagyott közös szövegtervezetéről
szóló jogalkotási javaslatot. Figyelembe véve e közlekedési ágazat folyamatos növekedését,
úgy vélem, hogy feltétlenül olyan, a más közlekedési eszközökkel közlekedő utasok által
élvezett jogokhoz hasonló utasvédelmi jogokat kell megállapítanunk, amelyek az Európai
Unió egész területén alkalmazandók, valamint egyenlő feltételeket kell biztosítanunk a
fuvarozóknak attól függetlenül, hogy melyik tagállamban működnek, vagy hogy milyen
közlekedési eszközt üzemeltetnek. Tekintettel arra, hogy ezek a jogok elsősorban a
fogyatékossággal élő és csökkent mozgásképességű személyek igényeire koncentrálnak,
megérdemli támogatásunkat ez a kezdeményezés. Kulcsfontosságú, hogy az állásfoglalás
kártérítési jogokat állapít meg azon utasok számára, akik autóbusz-balesetben sérültek
meg. A rendelkezések azt jelentik, hogy az utasok baleseti halál vagy személyi sérülés,
illetve poggyászkár esetén kártérítésre jogosultak.

Artur Zasada (PPE),    írásban. – (PL) Gratulálni szeretnék Cancian úrnak a munkájához.
Örülök, hogy végül sikerült megállapodásra jutnunk az egyeztetőbizottságban. A fő
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eredmény természetesen az, hogy az utasok baleset esetén kártérítésre és segítségre
jogosultak, járatkimaradás vagy -késés esetén garanciákat kapnak az utasok, és jogokat
garantálunk a fogyatékossággal élő és csökkent mozgásképességű utasoknak. Különösen
örülök annak a ténynek, hogy a csökkent mozgásképességű utasok is bekerültek a
dokumentumba – amint azt korábban említettem –, de ugyanakkor megalapozott
aggodalmaim vannak ezzel kapcsolatosan: a légi utasok esetében sem a légitársaságok,
sem a repülőterek nem tudják biztosan, mely utasok tekintendők csökkent
mozgásképességű utasnak. Gyakori dolog, hogy megtagadják a segítséget a kisgyermekkel
utazó anyáktól vagy apáktól, mivel a fuvarozók és a repülőterek nem rendelkeznek ezzel
az ismerettel. Ezért a következővel fordulok önökhöz: a munkánk nem ér véget azzal, hogy
a plenáris ülésen megszavazzuk a dokumentumot. Az is a feladatunk, hogy figyelemmel
kísérjük, hogy a rendeletet megfelelőképpen alkalmazzák-e.

Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE),    írásban. – (PL) Őszintén köszönöm az
előadónak az elvégzett kemény munkáját, ami rendkívül sikeres volt. Mostanáig nem volt
garantálva az autóbusszal közlekedő utasok megfelelő védelme, mivel ez volt az egyetlen
olyan közlekedési forma, amire e tekintetben nem vonatkozott semmilyen uniós
szabályozás. A változtatások egyik következménye, hogy az utasok baleset esetén kártérítést
követelhetnek. Az a tény, hogy a fuvarozók segítséget fognak nyújtani a fogyatékossággal
élő személyeknek, és hogy a garancia keretében a kísérő személy a fuvarozó költségére
utazhat, további rendkívül jelentős eredményt jelent.

Őszintén megmondom, hogy rendkívüli kihívás volt számomra, hogy a Lisszaboni
Szerződés keretében először aktív szerepet játszhattam az egyeztető eljárás során. A
tárgyalások során – amelyek késő éjszakáig tartottak – Cancian úrral együtt sikerült olyan
kompromisszumra jutnunk, amely a 250 kilométert meghaladó távolságok esetében
kötelező érvényűvé teszi a rendelkezéseket. Meg kell jegyeznem – és ez elég fontos dolog
–, hogy az állásfoglalásban 12 alapvető jogot garantálunk, különösen a fogyatékossággal
élő személyek számára. Jelenleg nagy hangsúlyt kell helyeznünk egy megfelelő tájékoztató
kampányra azt biztosítandó, hogy az Európai Unió polgárai megismerjék azokat a jogokat,
amelyekre ezentúl jogosultak lesznek.

Anneli Jäätteenmäki (ALDE),    írásban. – (FI) Nem nevezhető igazán ambiciózusnak az
autóbusszal közlekedő utasok jogairól szóló jogszabály, amelyről a mai napon fogunk
szavazni. A sok vita árán elért kompromisszum azonban jobb, mint a semmi. Sajnálatos,
hogy a rendeletre irányuló javaslat csak a legalább 250 kilométeres távon közlekedő,
belföldi és határokon átnyúló autóbusz-járatokra vonatkozik. Ennélfogva ez egyáltalán
nem fogja érinteni például Luxemburgot, Máltát és Ciprust. Szintén szerencsétlen dolog,
hogy a jogszabály csak évek múlva fog hatályba lépni. Sok idő, ha négy vagy akár nyolc
évet is várnunk kell az autóbuszmegállóban az új jogszabályra.

Nyilvánvaló, hogy jó dolgot is találhatunk a megkötött kompromisszumban. A Tanács
eredeti álláspontjában távolságtól függetlenül csak három alapvető utasjog szerepelt.
Örülök, hogy a végső kompromisszum 12 alapjogot tartalmaz, és hogy különös figyelmet
kapnak a fogyatékossággal élő és csökkent mozgásképességű személyek igényei. A rendelet
hatályba lépése meg fogja könnyíteni a fogyatékossággal élő személyek autóbusszal való
közlekedését. Ugyanakkor a többi utassal egyenlőbb esélyeket kapnak.

Amikor hatályba lép az új jogszabály, a tagállamoknak gondoskodniuk kell a rendeletek
hatékony és megfelelő végrehajtásáról. Ez nemcsak a fogyatékossággal élő és csökkent
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mozgásképességű személyek érdekeit szolgálja, hanem az autóbusszal közlekedő többi
európai polgár érdekeit is.

Marian-Jean Marinescu (PPE),    írásban. – (RO) A rendelet, amelyről a mai napon
szavazunk, igen nagy sikert jelent, mivel most először fordul elő, hogy az autóbusszal
közlekedő utasok jogait törvény fogja védeni. Az Európai Parlament és a tagállamok két
éve tartó, bonyolult tárgyalásokat követően megállapodásra jutottak azokról a
kulcsfontosságú kérdésekről, amelyek megerősítik az ezt a közlekedési eszközt igénybe
vevő utasok jogait. A jogok körébe tartozik a járatkimaradás vagy -késés esetén fizetendő
kártérítés, a kártérítés poggyászkár esetén, valamint a társaságok felelősségének feltételezése,
valamint segítségnyújtás baleset esetén. A rendeletben alapvető jogként került bele a
fogyatékossággal élő és csökkent mozgásképességű személyek megkülönböztetés-mentes
bánásmódja és számukra segítség nyújtása, és ez az utazás hosszától függetlenül
alkalmazandó. A rendelet nem ír elő semmilyen új műszaki követelményt, de megköveteli,
hogy a fuvarozók vállaljanak felelősséget az utasaikért.

Figyelembe vesszük a jelenlegi gazdasági helyezet és annak a rendeletben érintett
társaságokat érintő hatását is, és a mentesítés időtartamát négy évben határozzuk meg,
ami egyszer megújítható.

Úgy vélem, hogy ha a rendelet 2013-ban hatályba lép, hozzá fog járulni az utasok jogainak
európai szintű harmonizálásához és megerősítéséhez, függetlenül attól, hogy milyen
közlekedési eszközt választanak.

5. A jogállamiság Oroszországban (vita)

Elnök.   – A következő napirendi pont a Bizottság alelnökének és az Európai Unió külügyi
és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata a jogállamiságról Oroszországban.

Szeretném felkérni Győri asszonyt, hogy tartsa meg felszólalását a Bizottság alelnöke és a
főképviselő nevében.

Enikő Győri,    a Tanács soros elnöke. – Elnök úr, Ashton bárónő kérésére ezen a vitán a
Tanács magyar elnöksége képviseli a főképviselő asszonyt és a Bizottság alelnökét. Ahogy
bizonyára tudják, Ashton bárónő ezen a héten Észak-Afrikába és a Közel-Keletre utazott.

Szeretném megköszönni önöknek, hogy felvetették az oroszországi emberi jogi helyzet
és jogállamiság kérdését. Medvegyev elnök tavalyi, igen pozitív jelzései ellenére a tényleges
emberi jogi helyzet Oroszországban, és különösen az Észak-Kaukázus térségében továbbra
is mélyen aggasztó maradt. Aggodalomra ad okot az aktivisták, jogászok és független
újságírók elleni erőszak; az, hogy zaklatják és megfélemlítik őket.

Tűrhetetlenül sok eset támasztja alá ezt az állítást. Oroszországban az újságíróknak,
aktivistáknak és emberi jogi jogvédőknek mindennapi munkájuk során a veszélyeztetettség
és megfélemlítés légkörében kell élniük; ennek legfrissebb bizonyítékai az Oleg Kasin és
Anatolij Adamcsuk újságírók, valamint Konsztantyin Fetyiszov környezetvédelmi aktivista
elleni brutális támadások.

A legmagasabb szintű biztosítékok ellenére az elkövetőket ritkán állítják bíróság elé és
ítélik el. Az emberi jogi jogvédők elleni erőszakért és megfélemlítésért való felelősségre
vonás továbbra is az orosz igazságszolgáltatás függetlenségének és hatékonyságának fontos
próbája marad – hadd említsem meg itt Jesztyemirova, Politkovszkaja, illetve Barburova
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asszony és Markelov úr ügyét. Amíg ezek a bűncselekmények felderítetlenek maradnak,
addig továbbra is a büntetlenség lesz a jellemző.

Vannak azonban pozitív változások is. Ide sorolhatjuk Moszkva város képviselőtestületének
a békés tüntetések – amelyek a tavalyi évig be voltak tiltva – engedélyezésére vonatkozó
döntését, ilyenek például. a 31. cikket támogató tüntetések, illetve a sajtószabadság melletti
tüntetések. Ezt a döntést üdvözöljük. Ugyanakkor azonban továbbra is arról kapunk híreket,
hogy ezeken az engedélyezett tüntetéseken és országszerte más tüntetéseken is békés
tüntetőket, köztük ellenzéki vezetőket tartóztatnak le önkényesen. Ez szerintünk komoly
aggodalomra ad okot.

A szólásszabadság, a gyülekezés és az egyesülés szabadsága a modern társadalom
előfeltétele. Az Orosz Föderáció alkotmánya mindezeket a szabadságokat biztosítja. E
szabadságok biztosítása részét képezi azoknak a kötelezettségnek is, amelyeket Oroszország
az ENSZ, az EBESZ és az Európa Tanács tagjaként magára vállalt. Az EU sürgeti
Oroszországot, hogy tegyen eleget kötelezettségeinek, és biztosítsa polgárainak ezeket a
jogokat.

Medvegyev elnök felkérte elnöki emberi jogi tanácsát a Hodorkovszkij-, Lebegyev- és
Magnyickij-ügy kivizsgálására. Ezt a döntést természetesen üdvözöljük. Az EU nem titkolta
az ezen ügyek kezelésével kapcsolatos komoly aggályait.

Medvegyev többször is fellépett az Oroszországban uralkodó, ahogy ő nevezi, jogi
nihilizmus ellen. Az EU kész segíteni Oroszországnak a helyzet leküzdésében, kezdve az
orosz igazságszolgáltatás reformjával. Meggyőződésünk, hogy a valódi modernizációhoz
szükség van a jogállamiság tiszteletben tartására, valamint egyenlő és igazságos
alkalmazására, ezért a jogállamiságot modernizációs partnerségünk központi elemévé
tettük.

Ezen a területen szoros együttműködésben az elnök kabinetjével és az Európa Tanáccsal
már konkrét tevékenységek előkészítésére is sor került – ilyen például a büntető és polgári
peres eljárásokra vonatkozóan fellebbviteli rendszer létrehozása Oroszországban. Készen
állunk ebben a feladatban, valamint a korrupcióval és a hágai egyezményekkel kapcsolatos
új projektekben együttműködni Oroszországgal.

Különösen aggasztó az észak-kaukázusi helyzet, ezért itt sürgősen cselekedni kell.
Üdvözöljük az új gazdasági és társadalmi fejlesztési stratégiát, valamint Hloponyin
miniszterelnök-helyettes úr erőfeszítéseit, de még sokkal többet kell tenni ahhoz, hogy
megfelelően választ adjunk a civilek elleni barbár terrorcselekményekre. A Csecsenföldön
tevékenykedő biztonsági erők védettsége és büntetlensége fokozza a régió lakosainak
sérelmeit és félelmét, nekünk pedig mély aggodalomra ad okot.

Tisztelettel adózunk mindazoknak, akik foglalkozásuk vagy meggyőződésük miatt életüket
vesztették vagy erőszak áldozatává váltak, és természetesen azoknak a bátraknak is, akiket
még ez a veszélyes helyzet sem riaszt vissza a civil szerepvállalástól.

Összességében ez a jelentés nem túlságosan pozitív. Mutatkoznak azonban pozitív jelek
is az oroszországi emberi jogi helyzetben. Ezeket a negatív események gyakran a háttérbe
szorítják, és a pozitív jelek összességében eddig nem bizonyultak elégségesnek valódi
előrelépés eléréséhez, de ez nem kedvetleníthet el minket.

Egy tekintélyes szerv, az Emberi Jogok Európai Bíróságának joggyakorlata fontos ösztönzője
lehet az orosz jogrendszer fejlődésének az emberi jogok tiszteletben tartása terén. Komoly
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párbeszédet folytatunk Oroszországgal az emberi jogokról. Oroszország elfogadja ezt a
helyzetet, de persze fel is használja arra, hogy bírálja mindazt, amit tökéletlennek lát az
EU-ban. A párbeszédet tovább folytatjuk. Nincs más alternatíva.

György Schöpflin,    a PPE képviselőcsoport nevében. – Elnök úr, akik ismerik Oroszországot,
azok tudják, hogy az orosz jogrendszer nem felel meg a jogállamiság alapvető
kritériumainak.

Ez hatással van Oroszországnak a világgal és saját polgáraival való kapcsolatára egyaránt.
Ebből az következik, hogy az Európai Uniónak Oroszországgal való kapcsolatában
figyelembe kell vennie olyan nem jogi tényezőket is, mint a politikai beavatkozást, a
korrupciót és esetenként az erőszakot is.

Így Oroszország és a Nyugat viszonya voltaképpen a bizonytalanságra épül, nem beszélve
az átláthatóság és az elszámoltathatóság teljes hiányáról. Az Európai Unió egyetemes
emberi jogok iránti elkötelezettségével nehezen összeegyeztethető az orosz állampolgárok
életét átható önkényesség és erőszak.

Az Oroszország átalakítására tett kísérletek kudarcba fulladtak, így az EU számára nem
maradt más lehetőség, minthogy együtt él a saját törvényessége és Oroszország nem létező
törvényessége között feszülő visszás kettősséggel.

Adrian Severin,    az S&D képviselőcsoport nevében. – Elnök úr, az állam és a társadalom
tagjai közötti hatalommegosztás meghatározza a politikai döntések tartalmát, a
döntéshozatali folyamat előreláthatóságát és a döntések megfelelő végrehajtását pedig a
tisztességes, professzionális és független igazságszolgáltatás biztosíthatja.

Az Európai Unió és Oroszország csak akkor tudnak együttműködni, ha hatalom-megosztási
modelljeik, döntéshozatali mechanizmusaik és igazságszolgáltatási rendszereik
összeegyeztethetőek egymással. Ezt az összeegyeztethetőséget a partnerség, együttműködés,
konszenzus, bizalom és együttműködő-képesség szellemében kell kialakítani, nem pedig
a másik fél kioktatása, lekezelése és megleckéztetése révén.

Oroszország teljes jogú tagja az Európa Tanácsnak, továbbá aláírója az Emberi Jogok
Európai Egyezményének. Következésképpen az Európa Tanács hatáskörébe tartozik, hogy
megvizsgálja a demokrácia és jogállamiság működését Oroszországban. Ezért az Európai
Uniónak az Európa Tanácsra kell hagyatkoznia annak érdekében, hogy Oroszországgal
közösen létrehozzon egy, a szabadságon, a demokratikus biztonságon és a jog
érvényesülésén alapuló közös térséget.

Mivel az Európai Unió is csatlakozni akar az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez, az
egyezmény részes feleként betöltendő jövőbeli státuszát fel kellene használnia arra, hogy
a demokrácia és jogállamiság terén előmozdítsa a konvergenciát és
együttműködő-képességet Oroszországgal.

Évekkel ezelőtt az Európai Parlamentnek nem volt sokkal több hatalma, mint egy harcos
nem kormányzati szervezetnek, és egyetlen eszköze a "megnevezés és megbélyegzés"
retorikája volt. Most, Lisszabon után, erős politikai intézménnyé váltunk. Ez nagyobb
felelősséggel is jár, és azt is jelenti, hogy pragmatikusabbnak és visszafogottabbnak kell
lennünk. Nem hagyhatjuk, hogy az érzéseink vezéreljenek. Ugyanakkor nem mutathatunk
közönyt értékeink iránt. Nem lehetünk egyszerre ügyészek és bírák. Nem cselekedhetünk
puszta feltételezések, szóbeszédek vagy különböző érdekcsoportok véleménye alapján.
Az Oroszországgal folytatott párbeszédben a tisztességes és érett megközelítés, a
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határozottság és nyitottság által megteremtett hitelesség lehet a legjobb fegyverünk most,
amikor polgáraink azt várják tőlünk, hogy stratégiai partnerségre lépjünk Oroszországgal,
nem pedig a hidegháború újrakezdését.

Kristiina Ojuland,    az ALDE képviselőcsoport nevében. – Elnök úr, Oroszország az Európai
Unió fontos partnere. Ezért elvárjuk Oroszországtól, hogy eleget tegyen nemzetközi
kötelezettségeinek, és tartsa tiszteletben polgárai alkotmányos jogait.

Tény, hogy Oroszországban mindennapossá vált az emberi jogok, a polgári szabadságjogok
és a jogállamiság megsértése. A törvénytelenség és az széles körben elterjedt korrupció
következtében csak a tavalyi év folyamán 300 000 polgár vándorolt ki Oroszországból.
Ilyen légkörben a külföldi és hazai befektetéseket egyaránt nehéz előre megtervezni.

Az orosz hatóságok magától értetődő természetességgel alkotmányellenes jogrendet
alkalmaznak. Ennek egyik legszörnyűbb példája az észak-kaukázusi helyzet. Az orosz
alkotmány biztosítja a többpártrendszert, de a valóságban Oroszország egypártrendszerű
állammá vált, ahol a parlament marginalizálódott.

Szeretném megkérdezni a Tanács képviselőjétől, hogy milyen büntető intézkedéseket és
szankciókat fognak alkalmazni az emberi jogok és a jogállamiság megsértéséért közvetlenül
felelős orosz tisztviselők ellen.

Az Európai Uniónak következetesnek kell lennie a harmadik országokkal szembeni
politikájában. Az Európai Unió elveszítené a hitelességét, ha bizonyos országok esetében
szemet hunynánk súlyos bűncselekmények fölött, míg más országokkal szemben
ugyanezekért a bűncselekményekért szankciókat alkalmazunk. Nem folytathatjuk tovább
a megszokott kapcsolatokat Oroszországgal, hacsak nem történik konkrét előrelépés.
Szembe kell néznünk a valósággal.

Werner Schulz,    a Verts/ALE képviselőcsoport nevében. – (DE) Elnök úr, hölgyeim és uraim,
az Orosz Föderáció kiváló alkotmánya ellenére még mindig nem jogállam, mivel hatalmas
szakadék tátong az alkotmányos jog és alkotmányos valóság között. Sajnálatos módon
nincs független igazságszolgáltatás és szabad sajtó, ezek pedig egy jogállam működésének
alapvető követelményei. Egy újságíró szarkasztikus megjegyzése szerint a legjobb orosz
bíróság Strasbourgban van. Tény, hogy az Emberi Jogok Bírósága elé terjesztett ügyek kb.
egyharmada Oroszországgal kapcsolatos. Az orosz polgárok egyáltalán nem bíznak saját
bíróságaikban, mivel azok csak nagyon ritkán szolgáltatnak igazságot. Ez a bizalmatlanság
mutatkozik meg abban is, hogy egyre csökken a fellebbezések száma.

Az országot két jogász vezeti, Medvegyev elnök és Putyin miniszterelnök, akik több
alkalommal is hangot adtak annak a szándékuknak, hogy küzdeni fognak a jogi nihilizmus
ellen. Szavaik azonban jogi cinizmusnak bizonyulnak, hiszen általában éppen ellentétes
cselekedetek követik őket. Az orosz bíróságok nem mernek ítéletet hozni anélkül, hogy
felsőbb hatóságokkal konzultálnának. A „telefonos igazságszolgáltatás” rendszerében a
bírák már nem függetlenek, és jobban aggódnak saját biztonságuk és előmenetelük, mint
az igazság miatt. Ezt a Hodorkovszkij-ügy világosan jelzi. Egy igazságszolgáltatásban
dolgozó alkalmazott nemrég azt mondta, hogy a Danyilkin bíró által hozott ítéletet felülről
diktálták. Hodorovszkij és Lebegyev újbóli elítélése azt mutatja, hogy az orosz jogállamiság
ott tart, mint a Gulag idején. Akárcsak a szovjet időkben, a politikai vezetés előre eldöntötte,
mi legyen az ítélet.

Az irányított demokrácia kéz a kézben jár az irányított igazságszolgáltatással. Habár az
orosz igazságszolgáltatási rendszer mindenekelőtt a büntető államot testesíti meg, teljes
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mértékben csődöt mond, ha politikailag motivált bűncselekmények felderítéséről, ill. ezek
elkövetőinek bíróság elé állításáról és elítéléséről van szó. Az újságírók elleni támadások
és az újságírók meggyilkolása a félelem és elnyomás légkörét teremtették meg.

Felháborító az is, hogy milyen viszonyok uralkodnak az orosz börtönökben. Jó példa erre
Szergej Magnyickij ügye. Az ügyvéd felderített egy korrupciós ügyet, ezért önkényesen és
vádemelés nélkül bebörtönözték. A börtönben az orvosi ellátás hiánya miatt rettenetes
halált halt.

Az EU és Oroszország közötti modernizációs megállapodás csak akkor lehet sikeres, ha
az orosz vezetés és az orosz lakosság közötti modernizációs megállapodás képezi az alapját.
A vezetés és a lakosság közötti megállapodásnak biztosítania kell, hogy a polgárok
alkotmány által garantált jogait végre tiszteletben tartsák, valamint hogy Oroszország
eleget tegyen azoknak a kötelezettségeinek, amelyeket az Európa Tanács és az Európai
Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) tagjaként magára vállalt.

Oroszországnak irányított demokráciából fejlődő demokráciává kell válnia. Ennek alapvető
előfeltételei a szabad és igazságos parlamenti választások és elnökválasztás, a politikai
pártok bejegyzésének európai normák szerinti egyszerűsítése, valamint olyan igazságos
választási kampány lehetővé tétele, amelyben minden jelöltnek azonos esélyei vannak, és
azonos mértékben jelenhet meg a médiában.

Charles Tannock,    az ECR képviselőcsoport nevében. – Elnök úr, Oroszország számos
területen fontos partnere az EU-nak, de nem hazudhatjuk magunknak azt, hogy
Oroszország valódi demokratikus jogállam. Véleményem szerint a jogállamiság hiányát
bizonyítják az újságírók és emberi jogi jogvédők ellen elkövetett, megoldatlan gyilkossági
ügyek, a politikailag motivált kirakatperek, ahol a bírók ítéletét fentről befolyásolják. Akkor
miért tűrik meg Oroszországot az Európa Tanácsban? Ez nagyon jó kérdés.

Kétségtelen, hogy a Kreml féltve őrzi egy olyan kormány nemzetközi legitimitását, amely
kormányt a WikiLeaks nemrég kiszivárogtatott információi szerint az USA diplomatái
valóságos maffiaszervezetnek tartanak.

Az Európa Tanács hitelét vesztette azzal, hogy újra és újra behódolt az önkényeskedő orosz
kormánynak. Csak Oroszországból 27 000 ügy van jelenleg az Emberi Jogok Európai
Bírósága előtt, sőt mi több: az Európai Bíróság egy orosz bírója elrendelheti a brit
kormánynak, hogy szavazati jogot adjon a brit elítélteknek. Ez is mutatja, mennyire abszurd
az, hogy Oroszország az Európa Tanács tagja, ugyanakkor szerintem azt is megmagyarázza,
hogy nemzetközi szinten miért hagyják egyre inkább figyelmen kívül az Európa Tanácsot.
Ennek következtében sok brit, köztük politikusok is, úgy gondolják, itt az ideje, hogy az
Egyesült Királyság átgondolja tagságát az Európa Tanácsban és annak erőszakos
bíróságában.

Bruno Gollnisch (NI).   – (FR) Elnök úr, ez a Parlament úgy gondolja, hogy megintheti
Oroszországot emberi jogi helyzete miatt. Pedig jobban tenné, ha saját háza táján, az
Európai Unió háza táján tenne rendet. Példának okáért Tannock úr említette a másként
gondolkodó publicistát, Julian Assange urat, a WikiLeaks oldal létrehozóját, akinek
tevékenységét egyébként én nem támogatom. Assange urat egy botrányos és nevetséges
svédországi kiadatási kérelem miatt hetekig fogva tartották az Egyesült Királyságban.
Könnyű belátni, hogy ez a lépés arra irányult, hogy kiadják az USA-nak.

Assange urat két fiatal hölgy megerőszakolásával is vádolták. Az egyikük azért emelt vádat,
mert a kondom kiszakadt a két fél közös akaratából történő közösülés során. A másik

15-02-2011Az Euròpai Parlament vitàiHU42



azzal vádolta Assange urat, hogy meglepte őt álmában egy korábbi, a két fél közös
akaratából történő közösülés után. Kit akarnak becsapni ezek az ifjú hölgyek? Nyilvánvaló,
hogy ha nem akarták volna, hogy Assange úr „megerőszakolja” őket, akkor nem másztak
volna meztelenül az ágyába! Nem bántalmazták őket, tisztelettel bántak velük. Ez a példa
jól mutatja a szélsőséges szabadságnak azt a fokát …

(Az elnök félbeszakítja a felszólalót, de a felszólaló mikrofon nélkül folytatja)

Elnök.   – Tisztelt képviselő úr, vitánk témája Oroszország. A most tárgyalt napirendi pont
az oroszországi helyzet. Sajnálom, de nem változtathatjuk meg a témát a vita közepén.

Ria Oomen-Ruijten (PPE).   – (NL) Elnök úr, azért tartjuk ma ezt a vitát, mert maguk az
orosz vezetők, különösen Medvegyev elnök, számos alkalommal hangsúlyozták, milyen
fontos a jogállamiság Oroszország modernizációja szempontjából.

Ugyanakkor számos, a modernizációt akadályozó dolgot tudunk mondani; ott van például
a korrupció, amelynek mértéke a korrupcióra vonatkozó, hatályos, új és jó törvény ellenére
jelentések szerint továbbra is növekszik; vagy ott van a Jukosz-ügy; vagy ott van a
Szaharov-díjjal kitüntetett ellenzékiek és emberi jogi aktivisták ismételt letartóztatása.

Oroszországban a meghirdetett modernizációt még nem valósították meg. Mivel állítólag
együtt akarunk működni Oroszországgal a modernizációs partnerség keretében, és tárgyalni
akarunk egy EU-Oroszország megállapodásról, hihetetlennek találom, hogy a modernizációs
partnerség terén elért eredményekről szóló jelentésben csupán öt mondatot szenteltek a
jogállamiság modernizációjának. Úgy gondolom, hogy a mi részünkről nagyobb
szakértelmet kellene rendelkezésre bocsátanunk.

Fel akarok szólítani a jogállamiság előmozdítására, és így is fogunk tenni a Parlament által
Oroszországról készítendő jelentésben.

Knut Fleckenstein (S&D).   – (DE) Elnök úr, hölgyeim és uraim, sajnálatosnak tartom,
hogy ezt a vitát olyan rövid határidővel tűzték napirendre, hogy a külügyi és
biztonságpolitikai főképviselő asszony nem tud jelen lenni. Az elmúlt hónapokban Ashton
bárónő a Tanáccsal együtt a stratégiai partnereinkkel, köztük Oroszországgal való
együttműködésünkre vonatkozó belső, uniós koordináció létrehozásán dolgozott. Ashton
bárónő összehangolt álláspont kialakítására törekszik, ezért szerintem ésszerű lett volna,
ha részt vesz ezen a vitán.

Stratégiai partnereink közül földrajzi értelemben és történelmi tapasztalatok terén is
Oroszország van a legközelebb az EU-hoz. Ezért nagy érdeklődéssel követjük az orosz
belpolitikai eseményeket. Ezen a ponton szeretném felhívni a figyelmet arra a
munkaprogramra, amelyet a modernizációs partnerség koordinátorai Oroszországban és
az EU-ban közösen kidolgoztak. Ez a közös modernizációs munkaprogram olyan fontos
intézkedéseket tartalmaz, amelyek aktívan fogják előmozdítani az orosz jogállamiság
fejlődését. Így tudjuk biztosítani, hogy a partnerség valódi előnyökkel járjon, különösen a
polgárok számára. Az orosz elnök Oroszország modernizációjára irányuló kezdeményezése
jó alkalom Oroszország nemzetközi partnerei számára a gyümölcsöző együttműködésre.
Meg kell ragadnunk ezt az alkalmat.

Ahogy azt már képviselőtársaim is elmondták, ha valóban fenntartható modernizációs
folyamatot akarunk, akkor az nem jelenheti pusztán a technológiák modernizálását. A
modern orosz gazdaságnak a jogállamiság biztos elvein kell alapulnia. A polgároknak és
üzletembereknek csak akkor lesz bátorságuk innovációkat bevezetni és befektetni, ha
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tudják, hogy jogállamban élnek. Oroszország kinyújtotta felénk a kezét, hát fogjuk meg,
és segítsünk az ország modernizációjában.

Jacek Protasiewicz (PPE).   – (PL) Elnök úr, előttem felszólalt képviselőtársaimhoz
hasonlóan természetesen én is úgy gondolom, hogy Oroszország az Európai Unió stratégiai
partnere geopolitikai, nemzetközi biztonsági és gazdasági téren egyaránt. Nem csoda, hogy
nagy érdeklődést mutatunk legfontosabb szomszédunk iránt. Látjuk, hogy Oroszországban
nagyon ijesztő trendek vannak kialakulóban. Szeretném felhívni a figyelmet egy nemrég
végzett társadalmi kutatás eredményére, amely szerint az orosz polgároknak csupán 3%-a
gondolja úgy, hogy bármiféle befolyásuk van az ország politikai életére; 61% véli úgy, hogy
nem tudja hatékonyan megvédeni a jogait; 82% pedig úgy gondolja, hogy az állam képviselői
nem tartják be az Oroszországban hatályban lévő törvényeket. Ez a szomorú helyzet abban
az országban, amelynek fejlődése számunkra oly fontos. Az Európa és Oroszország közötti
kapcsolatok azonban semmi esetre sem korlátozódhatnak kizárólag a gazdaságra és a
gazdaság modernizációjára. Fontos tényezők az emberi jogok és a jogállamiság is, ezekre
Oroszország esetében is oda kell figyelnünk, akárcsak más szomszédaink, például
Fehéroroszország esetében.

Michael Gahler (PPE).   – (DE) Elnök úr, hölgyeim és uraim, fontosnak tartom, hogy az
Oroszországgal való széles körű gazdasági együttműködésünk mellett és a globális
kihívásokat is szem előtt tartva, ahogy az már elhangzott, minden Oroszországgal folytatott
párbeszédünkben továbbra is napirenden maradjon a jogállamiság kérdése.

Az elmúlt hetekben számos alkalommal megvitattuk a mediterrán régió stabilitásának
kérdését is, és definiáltuk, hogy mi nem tartozik a stabilitás koncepciójába: nevezetesen
az önkényuralmi rendszerek. Ez Oroszországra nézve azt jelenti, hogy a stabilitás nem
alapulhat a bíróságok politikai befolyásolására vagy az újságírók és az emberi jogok mellett
kiálló személyek zaklatására. Ezért szerintem ez a téma mindig időszerű.

Remélem, hogy a közeljövőben megvalósuló partnerség során világossá tudjuk tenni
Oroszország számára, hogy ha nem jön létre a jogállamiság, az a saját jövőjét veszélyezteti.

ELNÖKÖL: DIANA WALLIS
alelnök

Tunne Kelam (PPE).   – Elnök asszony, egymás után számos független újságírót és polgári
jogi aktivistát gyilkoltak meg Oroszországban – például Politkovszkaját, Jesztyemirovát
és Magnyickijt -, de a bűncselekmények közül egyet sem derítettek fel, és egyetlen gyilkos
sem került bíróság elé. A Kreml is bűnrészesnek tekinthető ezekben a bűncselekményekben,
mivel nem hajlandó előmozdítani az igazságszolgáltatást és az átláthatóságot.

Tegnap egy fiatal helyettes bíró, Natalja Vasziljevna felfedte a Hodorovszkij-per körüli
hazugságokat, amikor azt nyilatkozta, hogy az ítéletet nem a bírók hozták, hanem fentről
diktálták nekik.

A Magnyickij-ügyért és más ügyekért felelős tisztviselőkkel szembeni vízumtilalom
bevezetése olyan konkrét intézkedés, amely azt mutatja, hogy az EU komolyan gondolja
a jogállamiság és átláthatóság előmozdítását Oroszországban. A tény, hogy az orosz
hatóságok milyen ingerülten reagáltak a vízumtilalom ötletére, azt mutatja, hogy az EU
valóban hatalmas pozitív potenciállal rendelkezik, amely változásokat tud előidézni.
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Graham Watson (ALDE).   – Elnök asszony, sok európai parlamenti képviselő az európai
nemzetek nagy családjának tagjaként tekint Oroszországra, és reméltük, hogy a berlini fal
leomlása után Oroszország közeledni fog az Európai Unióhoz. Sajnos nem így történt. A
jelenlegi orosz vezetés a maga útját járja, és ez aggodalommal tölt el minket, akik szeretnénk,
ha az orosz emberek szabad és demokratikus jogállamban élhetnének.

A biztosnak több tapasztalata van Oroszországgal kapcsolatban, mint a többségünknek,
és nem kétséges, hogy a jelen helyzettel kapcsolatban is vannak tapasztalatai, de remélem,
hogy a Bizottság nyomást fog gyakorolni a főképviselő asszonyra egy új politika elfogadása
érdekében, amely azokra az országokra irányulna, amelyeknek a vezetői folytonosan
megsértik a számunkra fontos értékeket. Folytassunk velük párbeszédet, és lépjünk velük
kereskedelmi kapcsolatba, hiszen ezt kell tennünk. De próbáljuk meg az emberi jogok
kérdését is megvitatni velük, mert ezt is meg kell tennünk, és ne hagyjuk, hogy az ország
vezetői Európa bankjaiban mossák tisztára a pénzüket, a mi iskoláinkban vagy
egyetemeinken tanítassák gyerekeiket, vagy a mi nyaralóhelyeinken nyaraljanak. Ha ezt
egyenlőképpen alkalmaznánk a világ minden önkényeskedő vezetőjére, akkor végre
elmozdulnánk az erkölcsös külpolitika irányába.

Heidi Hautala (Verts/ALE).   – Elnök asszony, egyetértek azokkal a képviselőtársaimmal,
akik szerint ésszerű intézkedésekre van szükség azon önkényuralmi rezsimek ellen, amelyek
megsértik az emberi jogokat.

Szeretném megkérdezni a Tanács és a Bizottság képviselőitől, hogy készen állnak-e
intézkedéseket hozni az emberi jogok megsértői ellen a Parlament 2010. december 16-i
állásfoglalásának megfelelően, amelyben arra szólítottunk fel, hogy az oroszországi
börtönben sajnálatos módon elhunyt Magnyickij úr ügyében érintett 60 hivatalnokra nézve
vezessenek be vízumtilalmat, és fagyasszák be pénzeszközeiket.

Lesz majd vajon egy vagy kettő olyan bátor külügyminiszter, akik felvállalják ezt a
kezdeményezést? Vagy esetleg Ashton bárónő képviselői felvállalják ezt a kezdeményezést?
És ha bebizonyosodik, hogy Viktor Danyilkin bíró a Hodorovszkijra és Lebegyevre
vonatkozó ítéletet a moszkvai városi bíróság közvetlen utasítására hozta meg, akkor őt és
a hasonló bírókat fel merik-e majd tenni a „feketelistára”?

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Elnök asszony, Oroszország az Európai Unió egyik
legfontosabb és legállandóbb partnere. Oroszországban a demokráciának nincs nagy
hagyománya, és mondhatjuk, hogy Oroszország még mindig csak tanulja a demokráciát.
Nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy Oroszországnak még mindig a kérlelhetetlen
iszlám terrorizmussal kell harcolnia, ezért a biztonsági erők társadalmi pozíciója magasabb,
mint máshol. Ebből a nézőpontból kell megítélnünk a demokratikus államok elvi alapú
működésének általunk megszokott demokratikus normáitól való gyakori eltéréseket. Jó,
ha orosz barátainkkal megfelelően megvitatjuk az orosz hatóságokkal és az ország
vezetésével kapcsolatos valamennyi aggályunkat. Ennek a párbeszédnek azonban
szakszerűnek kell lennie, a partnerség szellemében kell zajlania, és azt át kell hatnia az
orosz demokratikus rendszer előmozdítására irányuló szándéknak, tehát nem szabad a
globális demokrácia önjelölt bajnokaként fellépve megleckéztetünk Oroszországot.
Tárgyaljuk Oroszországgal úgy, mint egy baráttal, korrekt módon, nyíltan és tisztességesen.
Hiszen végül is közös érdekünk Európa békéje, egyensúlya és jóléte.

Indrek Tarand (Verts/ALE).   – Elnök asszony, véleményem szerint a Werner Schulz úr
által megfogalmazott, nagyon jó érvekkel alátámasztott állásfoglalás megfelelő
következtetéseket tartalmaz. Nem biztos azonban, hogy jól értettem Fleckenstein úr
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felszólalását. Még ha az eljárási szabályzat nem is teszi ezt lehetővé, mégis szeretnék feltenni
neki egy kérdést. Azt javasolta, hogy ne támogassuk ezt az állásfoglalást, vagy éppen az
ellenkezőjét, azaz azt, hogy a szocialisták teljes mértékben támogatják az állásfoglalás
azonnali elfogadását?

Knut Fleckenstein (S&D).   – Elnök asszony, elnézést, nem figyeltem.

(A felszólaló beleegyezik, hogy az eljárási szabályzat 149. cikke (8) bekezdésének megfelelően kék
kártyás kérdést intézzenek hozzá.)

Indrek Tarand (Verts/ALE).   – Elnök asszony, nem értettem világosan, hogy Fleckenstein
úr azt javasolta-e, hogy támogassuk a Werner Schulz és mások által kidolgozott
állásfoglalást, vagy éppen arra szólított fel minket, hogy ne fogadjuk el az állásfoglalást
ezen az ülésen.

Knut Fleckenstein (S&D).   – Elnök asszony, igen, az állásfoglalás mellett fogok szavazni.

Enikő Győri,    a Tanács soros elnöke. – Elnök asszony, mindenekelőtt szeretnék köszönetet
mondani valamennyi képviselőnek a vita során felvetett fontos kérdésekért.

Nagyon is osztom a sokuk által megfogalmazott aggodalmakat. Meggyőződésem, hogy
az Európai Unió egésze továbbra is minden szinten meg fogja osztani ezeket az
aggodalmakat orosz partnerével. Nem szabad megijednünk attól, hogy egyenesen beszéljünk
valós és konkrét kérdésekről. Ha stratégiai partnerként akarunk cselekedni – és
meggyőződésem, hogy Oroszország stratégiai partnere vagyunk -, akkor a nehéz kérdések
kezelésére is készen kell állnunk.

A vita során két dolog is nagy örömmel töltött el. Az egyik az, hogy senki nem kérdőjelezte
meg azt a tényt, hogy Oroszország az Európai Unió fontos stratégiai partnere. A másik
pedig az, hogy az ülésteremben teljes volt az egyetértés azzal kapcsolatban is, hogy
Oroszországban még nem fejeződött be a demokrácia és a jogállam kialakulásának
folyamata, és hogy a demokrácia működésével kapcsolatban még sok a probléma.

Valamennyi felvetett kérdést el fogok juttatni a főképviselő asszonyhoz, hogy aztán a
rendelkezésünkre álló eszközökkel reagálhassunk rájuk. Meggyőződésem, hogy az orosz
kormányzat február 24-i brüsszeli látogatása jó alkalom lesz számunkra aggodalmaink
ismételt felvetésére.

Oroszország folyamatosan szerepel a Külügyek Tanácsának napirendjén. Talán tudják,
hogy tavaly óta az Európai Tanács egy külön ülést szentel a stratégiai partnerekkel
kapcsolatos kérdéseknek. Erre első alkalommal nemrég, 2010 szeptemberében került sor,
és úgy gondolom, hogy Van Rompuy úr is fog ilyen ülést tartani ez év folyamán.

Most pedig szeretnék válaszolni a képviselők által feltett néhány konkrét kérdésre. Először
is, ami Hautala asszonynak az emberi jogokra vonatkozó kérdését illeti, kijelenthetem,
hogy a főképviselő asszony nagyon komolyan veszi a Parlament 2010. decemberi
állásfoglalását. Szergej Magnyickij és Vera Trifonova előzetes fogva tartása során
bekövetkezett halálának körülményeit megfelelően ki kell vizsgálni, és ennek a
Külkapcsolatok Tanácsa természetesen kiemelt figyelmet fog szentelni. Továbbra is minden
szinten hangot fogunk adni ezeknek az aggodalmainknak és egyéb aggályainknak is,
nemcsak az évi két emberi jogi konzultáció alkalmával, hanem minden szinten, a
csúcstalálkozókon is – ragaszkodni fogunk ahhoz, hogy Oroszország eleget tegyen
nemzetközi kötelezettségeinek. A korlátozó intézkedésekkel kapcsolatban bármiféle
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döntést a Tanácsnak kell meghoznia. Ilyen eszközökhöz csak megfontolt módon,
egyértelmű bizonyítékok birtokában lehet nyúlni. Mindenekelőtt továbbra is felszólítjuk
Oroszországot a megfelelő vizsgálatok lefolytatására.

Oomen-Ruijten asszonynak szeretném elmondani, hogy az új megállapodásról folyatott
tárgyalások középpontjában az emberi jogok állnak, és az emberi jogok kérdésével számos
fronton foglalkozni fogunk. Biztosíthatjuk önöket, hogy az EU-nak és Oroszországnak az
emberi jogok, köztük a kisebbségek jogainak előmozdítása iránti elkötelezettsége nagyon
jelentős szerepet fog kapni ebben a megállapodásban, és valóban alapvető eleme lesz a
jövőbeli megállapodásnak.

Végezetül szeretnék néhány korábban elmondott fontos dolgot röviden még egyszer
összefoglalni. A jogállamiság és az igazságszolgáltatás függetlensége továbbra is integráns
része kell, hogy maradjon az Orosz Föderációban jelenleg zajló modernizációs folyamatnak.
Az Európai Uniónak készen kell állnia arra, hogy Oroszországot támogassa erre irányuló
erőfeszítéseiben. Minden nyugati demokrácia alapja a szólásszabadság, a gyülekezés és
egyesülés szabadsága. Oroszországnak teljesítenie kell azokat a jogi kötelezettségeit,
amelyeket az Európa Tanács, az ENSZ és az EBESZ tagjaként magára vállalt.

Az Észak-Kaukázus térségének helyzete továbbra is mély aggodalommal tölt el minket.
Arra kell ösztönöznünk Oroszországot, hogy találjon fenntartható megoldást a régió
problémáira. Nem szabad elfelejtenünk, hogy számos aggodalmunk és az Oroszországra
váró sok kihívás ellenére több pozitív fejlemény is van. Szaván kell fognunk Medvegyev
elnököt, és továbbra is komoly párbeszédet kell folytatnunk Oroszországgal az emberi
jogokról. Ébernek kell lennünk, és nagy figyelemmel kell követnünk az oroszországi
eseményeket.

Nagyon köszönöm értékes észrevételeiket. Megfelelő módon tájékoztatni fogom a
főképviselő asszonyt az önök véleményéről.

Elnök.   – A vitát lezárom.

A szavazásra 2011. február 17-én, csütörtökön, délben kerül sor.

(Az ülést 11:45-kor felfüggesztik, majd 12:00-kor folytatják)

Írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 149. cikke)

Cristian Dan Preda (PPE),    írásban. – (RO) A nemzetközi sajtó részletesen tárgyalta Mihail
Hodorkovszkij ügyét, és valóban minden arra utal, hogy ezt az ügyet politikai célokra
használták fel. Danyilkin bíró sajtóreferensének legfrissebb nyilatkozatai világosan mutatják,
hogy az orosz igazságszolgáltatási rendszer nem független. Ezenkívül fontos azt is
hangsúlyozni, hogy nem egy elszigetelt esetről van szó. Éppen ellenkezőleg, hiszen az
Oroszországban tevékenykedő nem kormányzati szervezetek rendszeresen arról tesznek
jelentést, hogy Oroszországban nem tartják be a tisztességes eljárásra vonatkozó normákat.
Ezenkívül az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése 2010 szeptemberében felszólította a
moszkvai kormányt, hogy vezessen be olyan reformokat, amelyek garantálják az
igazságszolgáltatási rendszer függetlenségét, és véget vetnek jogászok zaklatásának.
Végezetül pedig hangsúlyoznunk kell az észak-kaukázusi kritikus helyzetet. Ebben a
régióban a büntetlenség légköre az uralkodó, és ami még rosszabb, az áldozatok nem merik
megvédeni magukat, hogy ne kerüljenek még nagyobb bajba. Az orosz hatóságoknak az
eddiginél mindenképpen nagyobb erőfeszítéseket kell tenniük, ha hitelesek akarnak maradni,
és hangot akarnak adni annak, hogy támogatják a jogállamiságot.
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Traian Ungureanu (PPE),   írásban. – Medvegyev elnök és Putyin miniszerelnök rendszere
nem egyeztethető össze a jogállamisággal. Putyin és Medvegyev több mint 10 éve tűri,
vagy talán támogatja is a felháborító visszaéléseket és bűncselekményeket, köztük az állam
által rendezett pereket, a sajtó ellenőrzését és a politikai gyilkosságokat.

Oroszországban nem bizonyos személyek bűnei miatt uralkodik ez a szörnyű
törvénytelenség. A valódi problémát az jelenti, hogy a törvénytelenséget az állam is
támogatja. Az orosz igazságszolgáltatási rendszer és az orosz állam nem foglalkozik az
újságírók és emberi jogi aktivisták elleni bűncselekményekkel, ahogy a katonasági és
bírósági „besúgók” ellen elkövetett bűncselekményekkel sem. Oroszországban a
törvénytelenséget túl sokáig tartották véletlennek vagy olyan problémának, amely nem
tartozik állami ellenőrzés alá.

Az uniós politikának felelősségre kell vonnia az orosz hatóságokat a bűnöző elemekkel
való összejátszásért. A legújabb események azt látszanak igazolni, hogy a második
Hodorovszkij-pert magas rangú politikai személyek parancsára folytatták le.
Oroszországban hagyománya van annak, hogy az állam már a tárgyalás megkezdése előtt
meghozza a döntést. Az uniós politikának feladata, hogy megvizsgálja ezt az elfogadhatatlan
gyakorlatot.

A szokásos uniós „puha retorika” nem elegendő. Helyette határozott politikára van szükség,
amely hitelt érdemlő figyelmeztetéseket tartalmaz arra nézve, hogy az Oroszországgal
való jövőbeli együttműködés előfeltétele az, hogy Oroszországban haladéktalanul
előrelépések történjenek a törvények betartatása terén.

Krzysztof Lisek (PPE),    írásban. – (PL) Medvegyev elnök hivatalba lépésekor a
„törvényesség diktatúráját” és teljes demokráciát ígért az oroszoknak. Szerintem az orosz
elnök tisztában van azzal a ténnyel, hogy országa erőfeszítéseket tesz a demokrácia,
jogállamiság és a globális kihívásoknak eleget tevő modern gazdaság megteremtésére. A
legújabb oroszországi események – az újságírók és a nem kormányzati szervezetek
képviselői ellen irányuló számtalan támadás és a Hodorovszkij-ügyben hozott ítélet –
elgondolkodtatnak arról, hogy miközben nemes törekvéseket hangoztatnak, értik-e
egyáltalán, mint jelentenek az emberi jogok és alapvető szabadságok. Számos szempontból
vitatható az is, hogy Oroszország betartja-e nemzetközi kötelezettségeit. Az olyan régiók,
mint Hegyi-Karabah, a Dnyeszteren túli régió, Abházia és Dél-Oszétia megoldatlan
konfliktusait a nemzetközi joggal és az Oroszország által vállalt kötelezettségekkel
összhangban mihamarabb meg kell oldani. Oroszországnak feltétel nélkül végre kell
hajtania az Oroszország, az EU és Grúzia közötti 2008-as megállapodás valamennyi
rendelkezését. Különösen fontos, hogy az EU grúziai megfigyelő missziójának (EUMM)
korlátozások nélkül el kell tudnia jutni Abháziába és Dél-Oszétiába e régiók békéjének és
stabilitásának biztosítása érdekében.

Indrek Tarand (Verts/ALE),    írásban. – Úgy tűnik, hogy a Parlament megértette a független
bíróságokkal, a demokráciával, szólásszabadsággal és jogállamisággal kapcsolatos
problémákat. Az EU-nak végül is tudnia kell felismerni ezeket a problémákat. Elég furcsa
azonban, hogy ugyanakkor bizonyos tagállamok semmibe akarnak venni bizonyos közös
megállapodásokat és megegyezéseket, például a 2008/944/KKBP uniós közös álláspontot.
Ceterum censeo – Franciaország úgy döntött, hogy elad egy Mistral-osztályú hadihajót
Oroszországnak; véleményünk szerint Franciaország ezt még nagyon meg fogja bánni.

15-02-2011Az Euròpai Parlament vitàiHU48



ELNÖKÖL: ROBERTA ANGELILLI
alelnök

6. Helyesbítés elfogadott szöveghez: lásd a jegyzőkönyvet

EN***

Philip Bradbourn (ECR).   – Elnök asszony, remélem, hogy túl tudom kiabálni a zajt.
Szeretném tudni, mikor tesznek végre valamit annak érdekében, hogy az európai parlamenti
képviselőknek ne kelljen rohanva megtenniük az irodájukból az ülésterembe vezető utat.
Most ezt kell tennünk, mert folyton leszólítanak minket lobbisták, asszisztensek és ki tudja
még, kik, és milliónyi papirost akarnak a kezünkbe nyomni, amikor az ülésterembe
igyekszünk szavazni. Ez a hely most már inkább hasonlít egy egyetemi diákszövetségre,
mint egy parlamentre, elnök asszony, ezért remélem, lépéseket fog tenni ebben az ügyben.

Elnök.   – Bradbourn úr, köszönöm az észrevételét. Továbbítani fogjuk a quaestoroknak,
hogy esetlegesen megtehessék a szükséges intézkedéseket.

7. Az eljárási szabályzat értelmezése: lásd a jegyzőkönyvet

8. Szavazások órája

Elnök.   – A következő napirendi pont a szavazás.

(Az eredményekért és a szavazásra vonatkozó egyéb részletekért lásd a jegyzőkönyvet)

8.1. Az EK és Dél-Afrika közötti, a kereskedelemről, fejlesztésről és
együttműködésről szóló megállapodás (A7-0018/2011, Eva Joly) (szavazás)

8.2. Az EU, Izland, Liechtenstein és Norvégia közötti megállapodások (finanszírozási
mechanizmusok a 2009–2014 közötti időszakra és egyes halak és halászati termékek
EU-ba történő behozatala 2009–2014 között) (A7-0372/2010, Maria Eleni Koppa)
(szavazás)

8.3. Az Európai Közösség és a Brazil Szövetségi Köztársaság között a légi
szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodás (A7-0004/2011,
Silvia-Adriana Ţicău) (szavazás)

8.4. Az Európai Közösség és az Izlandi Köztársaság, a Norvég Királyság, a Svájci
Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a 2007–2013 közötti időszakra
létrehozott Külső Határok Alapra vonatkozó kiegészítő szabályokról szóló
megállapodás (A7-0007/2011, Wim van de Camp) (szavazás)

8.5. Lichtenstein csatlakozása az Európai Unió, az Európai Közösség és Svájc közötti,
Svájcnak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére
irányuló társulásáról szóló megállapodáshoz (A7-0008/2011, Carlos Coelho)
(szavazás)

8.6. Lichtenstein csatlakozása az Európai Közösség és Svájc közötti, a tagállamban
vagy Svájcban benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős állam
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meghatározásáról szóló megállapodáshoz (A7-0013/2011, Monika Hohlmeier)
(szavazás)

8.7. Az EU és Brazília közötti, a közönséges útlevéllel rendelkező személyeknek a
rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességéről szóló megállapodás
(A7-0011/2011, Monica Luisa Macovei) (szavazás)

8.8. Az EU és Brazília közötti, a diplomáciai, szolgálati vagy hivatalos útlevéllel
rendelkező személyeknek a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli
mentességéről szóló megállapodás (A7-0010/2011, Ioan Enciu) (szavazás)

8.9. A szolgáltatási irányelv végrehajtása (A7-0012/2011, Evelyne Gebhardt)
(szavazás)

8.10. Az autóbusszal közlekedő utasok jogai (A7-0020/2011, Antonio Cancian)
(szavazás)

8.11. Az új könnyű haszongépjárművekre vonatkozó kibocsátási követelmények
(A7-0287/2010, Martin Callanan) (szavazás)

8.12. Megerősített együttműködés az egységes szabadalmi oltalom létrehozása
területén (A7-0021/2011, Klaus-Heiner Lehne) (szavazás)

8.13. Az élelmiszerek és a takarmányok radioaktív szennyezettsége (A7-0001/2011,
Ivo Belet) (szavazás)

- Klaus-Heiner Lehne jelentésének (A7-0021/2011) szavazása után és Ivo Belet jelentésének
(A7-0001/2011) szavazása előtt:

Juan Fernando López Aguilar (S&D).   – (ES) Elnök asszony, kérem, vegyék
jegyzőkönyvbe, hogy a szavazás közvetlenül az előző szavazás után történt, és ezért kérem,
vegyék jegyzőkönyvbe, hogy „nem”-mel szavaztam. Nem tudtam szavazni, de a jelentés
ellen akartam szavazni.

Ezenkívül fel akartam hívni a Parlament figyelmét, hogy az európai szabadalmi oltalomra
vonatkozó döntésre irányuló javaslat a Bíróság március 8-án esedékes döntésétől függ.
Ezért azt akartam javasolni, hogy a Parlament halassza el az európai szabadalmi oltalomra
vonatkozó szavazást addig, amíg a Bíróság döntést nem hoz az igazságszolgáltatásra
vonatkozó nyelvi szabályok kérdésében.

Szeretném, ha ezt jegyzőkönyvbe vennék.

- A 33. módosításra vonatkozó szavazás előtt:

Ivo Belet (PPE).   – Elnök asszony, szóbeli módosítást szeretnék tenni a mezőgazdasági
termelőknek nyújtandó kompenzációval kapcsolatban, és köszönöm Rivasi asszonynak
a kezdeményezést. A következőképpen hangzik: „A Bizottságnak 2012 márciusában
jelentést kell előterjesztenie az Európai Parlament és a Tanács számára egy olyan
kompenzációs mechanizmus megfelelőségéről, amely azoknak a mezőgazdasági
termelőknek lenne nyújtandó, akiknek élelmiszereit a maximálisan megengedett szint
feletti szennyezettség következtében nem lehet forgalomba hozni. A mechanizmusnak „a
szennyező fizet” elven kell alapulnia. A jelentéshez, amennyiben ez megfelelőnek tűnik,
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egy ilyen mechanizmus létrehozására irányuló jogalkotási javaslatnak is kapcsolódnia
kell”. Ez öt képviselőcsoport együttes javaslata.

(A szóbeli módosítást elfogadják)

Elnök.   – A szavazás ezzel véget ért.

9. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások

Jelentés: Evelyne Gebhardt (A7-0012/2011)

Clemente Mastella (PPE).   – (IT) Elnök asszony, a 2006 decemberében hatályba lépett
szolgáltatási irányelv az Európai Unió piacának a szolgáltatók előtti megnyitását, valamint
az összes protekcionista korlát, önkényes akadály és megkülönböztető szabály lebontását
célozza.

Az Európai Parlament mindenesetre mindig is hangsúlyozta, hogy az irányelv nem lehet
ürügy az ágazat veszélyes deregulációjára és liberalizációjára, melyek ártanának a
munkavállalói jogoknak. A származási ország elvét, melyet azért értek bírálatok, mert
szociális dömping előtt nyitott volna utat, elvetették, és helyébe a fogadó ország elve lépett.

Azért szavaztam meg a jelentést, mert a szóban forgó irányelv tagállami bevezetése
tekintetében különösen hangsúlyosan szól az indokolatlan késedelmekről és mulasztásokról,
valamint kiemeli az értelmezésével és alkalmazásával összefüggő számos kérdést. Itt
befejezem, elnök asszony, mert a jelen körülmények között meglehetősen nehéz beszédet
tartani.

Adam Bielan (ECR).   – (PL) Elnök asszony, az európai szolgáltatási piac fejlesztése
sarkalatos szerepet játszik az Európai Unió gazdasági növekedésének serkentésében. Ezért
felettébb üdvözlendő, hogy az Európai Parlament közelről vizsgálja a szolgáltatási irányelv
végrehajtásának mikéntjét. Szintén lényeges, hogy az európai szolgáltatási piac rendes
fejlődését szolgáló további támogató intézkedésekre is sor kerüljön. Elsődleges célunk a
szolgáltatásnyújtás Európa-szerte történő megkönnyítése volt. Ezért aggodalommal
állapítjuk meg, hogy egyes tagállamok a jelek szerint hajlamosak olyan jogszabályokat
hozni és alkalmazni, melyeket az irányelv rendelkezései semmiképpen sem indokolnak.
Így mesterséges akadályokat állítanak a szolgáltatók tevékenységének útjába.

Jelenleg az új munkahelyeknek nem kevesebb, mint 90%-a keletkezik a szolgáltatási
ágazatban. Ezért meggyőződésem, hogy egy hatékonyan működő irányelv az egységes
piac fejlődésének lényeges feltétele, és kulcsfontosságú projekt az európai gazdaság
szempontjából. Örülök tehát, hogy már kezdünk látni példákat az irányelv mérhető
eredményeire; ilyen a jogszabályi módosítások bejelentésének a tagállamoktól beérkező
hatalmas száma.

Claudio Morganti (EFD).   – (IT) Elnök asszony, nagy meggyőződéssel szavaztam a
Bolkestein-irányelvként is ismert szolgáltatási irányelv elfogadása és alkalmazása ellen. Az
irányelv céljának az európai verseny élénkítésének kellett volna lennie, amely segítette
volna a kis- és középvállalkozások fejlődését.

Sajnos azonban úgy tűnik, hogy a valódi cél kis- és középvállalkozásaink letörése és
megtámadása. Olaszországban vannak olyan ágazatok, melyek valódi erőt képviselnek:
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ilyenek például a strandkoncessziók, melyek tulajdonosai hatalmas áldozatokat hozva
minden vagyonukat a koncesszióba fektették. Most pedig az irányelvnek köszönhetően
mindenüket elvesztették.

Nem ezt a rendszert kellene bevezetnünk, nem a bürokratikus Európát, és nem az
Olaszországot elözönleni és a vállalkozásainkat elnyomni akaró óriáscégeket és
multinacionális vállalatokat kellene támogatni. Ezt nem engedhetjük meg, és teljes
mellszélességgel fogom támogatni és védelmezni kis- és középvállalkozásainkat, hogy
törődhessünk hagyományainkkal és Olaszország erősségeivel.

Sergej Kozlík (ALDE).   – (SK) Elnök asszony, a jelenleg hatályos szolgáltatási irányelv
azt írja elő, hogy valamennyi európai uniós tagországnak fel kell számolnia a bürokratikus
akadályokat, és könnyítenie kell a vállalkozások életén. Az irányelv végrehajtása azonban
egy helyben toporog. A főbb problematikus területek az irányelv hatályának való megfelelés
hiánya, az egyablakos ügyintézési pontok létrehozásában tapasztalt időbeli elmaradások,
az igazgatási együttműködés hiányosságai, valamint a kölcsönös értékelés eltérései. Az
általam támogatott jelentés rendkívül fontosnak ítéli az egyablakos ügyintézési pontok
mielőbbi felállítását. Ezek képesek lesznek kezelni mindent, ami szükséges a határokon
átnyúló szolgáltatásnyújtáshoz, ideértve az egy adott ország ügyintézésének és igazgatási
eljárásainak könnyű megértéséhez szükséges információkat is. A szolgáltatások az Unió
bruttó hazai termékének 40%-át adják. A felesleges korlátok lebontása és a késlekedések
megszüntetése számottevően hozzájárulhatna a megnövekedett versenyképességhez,
valamint új munkahelyek létrehozásához.

Zigmantas Balčytis (S&D).   – (LT) Elnök asszony, úgy vélem, hogy a szolgáltatási irányelv
értékelése kedvező lehetőséget kínált számunkra, hogy megnézzük, vajon az irányelv
tényleg megkönnyíti-e a szolgáltatási szektor bővülését, és vajon az irányelv rendelkezéseit
megfelelően vezetik-e be a tagállamok. Lényeges, hogy az irányelv bevezetésének minden
szakaszában megegyezés legyen arról, hogy a közszolgáltatások nem tartoznak az irányelv
hatálya alá, az irányelvnek viszont biztosítania kell a szociális jogokat, és meg kell felelnie
a munkajog előírásainak.

A Bizottságnak és a tagállamoknak egyértelműen fokozniuk kell a magas színvonalú
tagállami egyablakos ügyintézési pontok felállítására irányuló erőfeszítéseiket. Megfelelő
pénzügyi forrásokat kell előirányozni abból a célból, hogy ezek a központok magas
színvonalú hozzáférhető tájékoztatást kínálhassanak.

Daniel Hannan (ECR).   – Elnök asszony, az Európai Unió fennállásának kezdetétől fogva
félreértés van abban a tekintetben, hogy mit értsünk az áruk és a szolgáltatások szabad
piacán.

Amikor választóim 1975-ben az EGK-tagság mellett tették le a voksukat, közös piac alatt
a termékek kölcsönös elismerését értették. Vagyis ha az Egyesült Királyságban valaki eladhat
egy palack ásványvizet, akkor meg kell engedni neki, hogy ugyanezt a vizet eladja
Franciaországban, Németországban, Olaszországban, és fordítva is. A gyakorlatban viszont
azt tapasztalták, hogy a közös piac szabványosítást jelent: „az ásványvíznek a következő
ásványokat kell tartalmaznia, a következők közül pedig egyet sem”, vagy „a méret nem
lehet nagyobb x-nél és kisebb y-nál” stb. Ettől kezdve kiderül, hogy egy olyan termék,
melyet sosem szántak kivitelre, saját származási országán belül büntethetővé válik.

Az árukkal és a szolgáltatásokkal is újra meg újra ez történt. A fogyasztói választék a
bővülés helyett szűkül, ami gyakran egy konkrét, valahol az Európai Unióban megtelepedett
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olyan gyártó ösztönzésére történik, amely egészen véletlenül megfelel egy halom külön
előírásnak, és amely az uniós szabályozást olyan eszköznek tekinti, amellyel költségeit a
versenytársaira terhelheti át. A világ GDP-jéből való részesedésünk ezért zsugorodik
folyamatosan, és így vált saját hazám gúzsba kötött, magába forduló és elszigetelt regionális
tömbbé.

Syed Kamall (ECR).   – Elnök asszony, emlékszem, hogy amikor a szolgáltatási irányelv
az elmúlt parlamenti ciklusban először került a Parlament elé, mennyire vitatott volt számos
eleme. Személyesen, a kereskedelmi és szolgáltatási jelentés előadójaként is emlékszem,
mekkora felzúdulást keltett, amikor számos szolgáltatás – a pénzügyi, egészségügyi, oktatási
szolgáltatások vagy a vízszolgáltatás – liberalizációjának szükségességéről beszéltem, mely
az elavult, ósdi, az adófizetők által gyakorta alulfinanszírozott állami monopóliumok
helyett szélesebb választékot és jobb szolgáltatásokat kínált volna a fogyasztóknak.

Itt van most ez az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokra vonatkozó meghatározás:
mintha azok a tanok, melyek a szupermarketek vagy másfajta szolgáltatások esetében
fantasztikus választékot tesznek számunkra lehetővé, a vízre, az oktatásra vagy az
egészségügyre nem vonatkoznának. Ideje, hogy elszakadjunk a 30 évvel ezelőtti politikától,
amikor is egyes dolgokat csak az állam nyújthatott. Ami alulfinanszírozással és nem
kielégítő szolgáltatásnyújtással volt egyenértékű. Egész Európában és világszerte egyaránt
mozduljunk el a szolgáltatások nagyobb liberalizációja felé.

Jelentés: Antonio Cancian (A7-0020/2011)

Gesine Meissner (ALDE).   – (DE) Elnök asszony, szeretném megindokolni, hogy a
Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért Képviselőcsoportjának többsége miért
tartózkodott az irányelvről szóló szavazáson. Jó dolog, hogy úgy döntöttünk, hogy a
fogyatékossággal élő emberek jogait tiszteletben tartjuk. Ez azonban csak hosszabb
távolságokra érvényes. Sok más pont nem ér fel egy európai irányelvvel. Például: mivel az
irányelv hatálya csak a 250 kilométernél hosszabb utazásokra terjed ki, sok országban
nem alkalmazható. Ciprusnak, Máltának és Luxemburgnak nincsenek jogaik, miként egyes
más országoknak sem, ahol nincsenek 250 kilométernél hosszabb autóbusz-útvonalak.
Európa központi elvei közül az egyik a személyek, az áruk és a szolgáltatások szabad
mozgása. Most az a helyzet, hogy a szegényebb utasokat nem védi semmi, mivel egyes
tagállamoknak nincs utasjogi rendszere. Emiatt tartózkodtunk. Vannak ugyan pozitív
vetületek, de sok negatív vetület is, és tartózkodásunkat ez indokolja.

Clemente Mastella (PPE).   – (IT) Elnök asszony, a 2008-ban a Bizottság által benyújtott
rendeletjavaslat az autóbusszal közlekedő utasok védelmére az egyéb közlekedési
eszközöket igénybe vevő utasok jogaihoz hasonló új, egész Európára érvényes jogok
bevezetését szorgalmazza, ezáltal biztosítva egyenlő versenyfeltételeket az egyes
tagállamokon belül a fuvarozók és a különböző szállítási módok között. A ma szavazásra
bocsátott szöveg kialakítása érdekében hosszú és nehéz tárgyalásokra volt szükség, ideértve
az egyeztetési eljárás igénybevételét is.

A végleges szöveg igen kielégítő és jól kiegyensúlyozott kompromisszumnak tekinthető,
hiszen sikeresen szavatolja az utasjogokat anélkül, hogy egyúttal túl nagy terhet rakna a
fuvarozó vállalkozások vállára, amelyek – el ne felejtsük – többnyire kis- és
középvállalkozások.

Az egyeztetési eljárás eredményét teljes joggal tekintheti sikernek az Európai Parlament,
hiszen főbb kéréseink közül néhány bekerült a szövegbe, mégpedig a következők
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tekintetében: hatály, alapvető utasjogok a távolságtól függetlenül, eltérések, végül a
balesetek, járattörlések és késések esetén alkalmazandó rendelkezések az ezzel együtt járó,
az utasoknak nyújtandó megfelelő menetjegy-visszatérítési, segítségnyújtási és kártérítési
formákkal együtt.

Guido Milana (S&D).   – (IT) Elnök asszony, a jogok új korszaka köszöntött ránk, ám
ezek a jogok szélesebb körűek is lehettek volna. Tisztában kell lennünk azzal, hogy a 250
kilométernél rövidebb távolságokon a legkiszolgáltatottabb rétegnek, a fogyatékossággal
élőknek, a nyugdíjasoknak, valamint a csökkent mozgásképességű személyeknek a jogaival
ez az intézkedés egyáltalán nem foglalkozik.

Igaz ugyan, hogy most egységesített minőségi szabványok kerülnek kialakításra, de szintén
igaz az is, hogy a helyi közlekedés kizárása komolyan szűkíti az érintett utasok számát.
Az elkövetkező négy év folyamán történő bevezetés lehetővé teszi majd az ágazat számára
a tőle telhető legjobb felkészülést, a végrehajtó szervek felállítását azonban szintén nyomon
kell követnünk.

A folyamat kimenetele a Parlament győzelmét jelenti, és a polgáraink igényei iránt tanúsított
figyelmünk kedvező jele. A kompromisszum azonban mindig a tisztelt Ház céljainak
közvetítését – és az adott esetben e célok vonatkozásában tett engedményeket is – feltételezi.
Alapjában bebizonyítottuk, hogy jól képviseljük az igényeket, szemben a Tanáccsal,
amelyről bebizonyosodott, hogy csak érdekeket képvisel.

Giommaria Uggias (ALDE).   – (IT) Elnök asszony, szeretnék gratulálni Antonio
Canciannak kiváló munkájához, mellyel ezt az intézkedést tető alá hozta.

Mastella úr, engedje meg, hogy ne értsek egyet azon megállapításával, miszerint ez az
intézkedés óriási győzelmet jelentene polgáraink számára. Az ember nem állhatja meg,
hogy meg ne jegyezze: a polgárok csak akkor részesülnek védelemben, ha autóbusszal 250
km-nél hosszabb távra utaznak. Hol van az európai polgárok jogainak védelme, ha – miként
Meissner asszony is kiemelte – egész államokat, például Ciprust, Luxemburgot és Máltát
kizárták a védelemből?

Képviselőcsoportunk ezért tartózkodott a szavazáson. Azért nem szavaztunk a jelentés
ellen, mert bizonyos jogok – például a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű
személyek jogai – védelemben részesülnek. Ezért tartózkodtunk. Ami pedig a többit illeti,
azt kérnénk, hogy polgáraink tényleges védelme érdekében a lehető leghamarabb térjünk
vissza a kérdésre.

Hannu Takkula (ALDE).   – (FI) Elnök asszony, először is le kívánom szögezni: nagyszerű,
hogy ügyelünk polgáraink jogaira, és ez fontos is. Amikor viszont jogokról van szó, nem
szabad megfeledkeznünk arról, hogy a jogokkal kötelességek is járnak, vagyis nincsenek
jogok kötelességek nélkül.

Az autóbusszal közlekedő utasok jogairól szóló jelentésben sok jó és pozitív elem van.
Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy a páneurópai autóbusz-vállalkozások nagyban
különböznek egymástól. Finnországban például sok családi kisvállalkozás van, és azt a
kérdést is feltehetjük, hogy vajon állandóan új költségekkel és kötelességekkel kell-e
terhelnünk ezeket a kisvállalkozásokat, melyek folyamatosan küszködnek a vállalkozás
nyereségessé tételéért.

Nyugodtan állíthatom, hogy ebben az ügyben többféle módon is rugalmasságot
tanúsítottunk, és a különböző utasok jogait figyelembe vettük. A fogyatékossággal élők
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szükségleteinek elismerése mindig egyértelmű hozzáadott értékkel jár. Nagyon fontos,
hogy odahassunk, hogy a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyek
kényelmesebben utazhassanak, és általánosságban is, jobban tudjanak helyet változtatni,
valamint szükségleteiket nagyobb mértékben figyelembe vegyék. Ez jó dolog, de miként
az előbb is mondtam, a kérdés megoldása enyhén következetlen, mivel amikor jogokról
és kötelességekről beszélünk, akkor azt is szavatolni kell, hogy az autóbusz-szektorban a
kisvállalkozások költségei ne szálljanak el.

Marian Harkin (ALDE).   – Elnök asszony, annak ellenére megszavaztam a rendeletet,
hogy meglátásom szerint egyáltalán nem megy eléggé messzire. Ez azonban csak a kezdet,
és a Parlamentben és az Európai Unióban időnként csak tipegünk. Ma épp ezt tettük.

Szerencsétlen dolog, hogy néhány tagállam kimaradt a rendeletből, és hogy a rendelet csak
a 250 kilométernél hosszabb távolságra történő utazásokra alkalmazandó. Én határozottan
az ALDE képviselőcsoport által javasolt vonalat részesítettem volna előnyben, melynek
értelmében az utasjogok sokkal rövidebb időtartamú utazásokra lettek volna
alkalmazandók. Ugyanakkor örülök, hogy a rendeletben írt egyes alapjogok a rövidebb
útvonalon utazó utasokat is megilletik. Ezek a jogok különösen a fogyatékossággal élő,
vagy pedig a csökkent mozgásképességű személyekre vonatkoznak. E jogok közé tartozik
a szállításhoz történő megkülönböztetésmentes hozzájutás, valamint a buszok
személyzetének fogyatékossággal kapcsolatos képzése is.

A tagállamok sajnos egészen tíz évig terjedő eltérést kapnak, és jóllehet a
kisvállalkozásoknak valóban kellő időre van szükségük a rendeletnek való megfeleléshez,
szeretném felkérni és ösztönözni a tagállamokat arra, hogy igyekezzenek a rendeletnek
mielőbb megfelelni.

Pat the Cope Gallagher (ALDE).   – Elnök asszony, erőteljesen támogatom az utasjogokat,
és különösen a fogyatékossággal élő személyek szélesebb jogait.

Nem vagyok viszont túlságosan elégedett a kialakított kompromisszummal.
Képviselőtársammal ellentétben én 200 kilométeres határértéket preferáltam volna, mivel
ez lehetővé tette volna Írország számára, hogy a választókerületembe tartozó vidéki
térségekre mentességet kapjon. Észak- és Nyugat-Donegal, Mayo, valamint Galway megyék
egyes részeire gondolok. A legtöbb vidéki térség kívül esik a 250 kilométeres határon. A
kártérítés tekintetében megkövetelt jogok szintje is aránytalan a vidéki térségekben működő
szolgáltatásfajtához viszonyítva.

A költségekre is utalni kívánok, és itt elsősorban biztosítási költségekről van szó, melyek
egyes szolgáltatókat a piac elhagyására kényszeríthetnek. Sok esetben nincs más
rendelkezésre álló tömegközlekedési szolgáltatás.

Természetesen el kell fogadnunk a ma hozott döntést, és az eltérés időszaka alatt a 250
kilométeres határon kívül esőknek remélhetőleg lesz lehetőségük az alkalmazkodásra.

Ezért jóllehet elviekben egyetértek, a fenti okok miatt tartózkodnom kellett.

Sergej Kozlík (ALDE).   – (SK) Elnök asszony, Európában évente több mint 70 millió utas
utazik autóbusszal. A legfőbb ideje, hogy a légi-, vízi- vagy vasúti közlekedésben részt vevő
utasok jogainak mintájára ezen a területen is hatályba lépjen egy, az utasjogokat védő
rendelet. Az utasokat bármilyen hosszúságú utazásra alkalmazandó tizenkét jog illeti majd
meg. Ezen túlmenően, a 250 km-nél hosszabb utazások esetén járatkésés esetén joguk lesz
kártérítésre, baleset vagy halál esetén segítségnyújtásra, a poggyász elvesztése vagy
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megrongálódása esetén kártérítésre, valamint jobb tájékoztatásra. A 250 km-es küszöb
azonban főként a kis országok esetében meglehetősen eltúlzott. Üdvözlöm, hogy a
fogyatékossággal élő utasok külön segítségnyújtásra tarthatnak jogot, ahogy a légi
közlekedésben ez már így is van. A jövőben feltétlenül támogatni fogom egy olyan közös
rendelet bevezetését, mely egységesítené a különféle szállítási rendszereket igénybe vevő
utasok jogaira vonatkozó, már meglévő rendeleteket, amely közös rendelet lényegesen
tisztábbá fogja tenni az utasjogok egész rendszerét.

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Elnök asszony, az autóbusszal közlekedő utasok jogai
– mely az Európai Unióban gyakran használt közlekedési mód – a légi, vízi vagy vasúti
közlekedést igénybe vevők jogainak mintájára világos jogi konstrukciót igényelnek. A
benyújtott rendelet végleges szövegét kielégítő kompromisszumnak tartom. Különösen
örülök a tizenkét utas-alapjog elfogadásának, amely távolságtól függetlenül az e közlekedési
formát igénybe vevő minden utast megillet. Különösen üdvözlöm a fogyatékossággal élő
és a csökkent mozgásképességű személyek különleges szükségleteinek elismerését és
figyelembevételét. A kerekesszékek vagy mozgást segítő egyéb eszközök elvesztése vagy
megrongálódása esetén fizetendő kártérítésre való jog szavatolása, valamint a buszok
személyzetének a fogyatékossággal élő személyek szállítása területén való képzése egyre
jelentékenyebb eszközökké válnak az említett személyek megkülönböztetése és társadalmi
kirekesztése elleni küzdelemben.

Peter Jahr (PPE).   – (DE) Elnök asszony, azért szavaztam meg a jelentést, mert
számottevően javít a jelenlegi helyzeten. Olyan kiegyensúlyozott megoldást tudtunk
kialakítani, amely védi az autóbusszal közlekedő utasok jogait, valamint garantálja a kis-
és közepes szolgáltatók fennmaradását. A rendelet a 250 kilométernél hosszabb útvonalakra
terjed ki, és az autóbusszal közlekedő utasok számára jogot keletkeztet kárigényre
járattörlés, túlfoglalás vagy több mint két órás késés esetén. A buszszolgáltatók sokszor
kis- és középvállalkozások, melyek túlzott kártérítési igények esetén a csőd szélére
kerülnének. A rendelet egyik sikeres vonása az, hogy biztosítja a kártérítési kifizetések
kézbentarthatóságát. Ami pedig a 250 kilométeres távolságot illeti, nem látok okot arra,
hogy miért ne engedhetnénk a jogszabály hatálybalépését; azután majd meglátjuk, miként
javíthatunk rajta.

Zigmantas Balčytis (S&D).   – (LT) Elnök asszony, először is szeretnék gratulálni az
előadónak, Antonio Canciannak, ugyanis a ma elfogadott dokumentum egy igen kielégítő
és kiegyensúlyozott kompromisszum. Anélkül sikerül biztosítania az utasjogokat, hogy
ezzel egyidejűleg súlyos terhet rakna a fuvarozók vállára, amelyek nagyrészt kis- és
középvállalkozások. Az Európai Unió polgárai ezután úgy érezhetik, hogy fokozottabb
védelemben részesülnek. Ez a megállapodás a fogyatékossággal élő és a csökkent
mozgásképességű személyek utazási körülményeit is javítja, valamint világos szabályokat
fektet le a kártérítésre és a segítségnyújtás megkönnyítésére vonatkozóan.

Meggyőződésem, hogy számottevően hozzájárul majd polgáraink utazási körülményeinek
javításához, valamint baleset vagy más váratlan esemény bekövetkezte esetén világosabb
jogi keretet biztosít a számukra.

Alfredo Antoniozzi (PPE).   – (IT) Elnök asszony, szeretnék gratulálni Antonio Canciannak
kitűnő munkájához, és főként a Tanáccsal folytatott egyeztetési eljárás folyományaképpen
elért jó eredményhez. Mind az irányelv hatályának szemszögéből, mind pedig a mintegy
tizenkét alapjognak a javaslatba történő beillesztése szempontjából a kialakított
kompromisszum fontos előrelépést jelent az utasjogok védelmében.
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A javaslat kellően figyelembe veszi a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű
személyek jogait és szükségleteit, különös tekintettel a szállításhoz való
megkülönböztetésmentes hozzáférésre, a helyváltoztatásra szolgáló segédeszköz elvesztése
vagy megrongálódása esetén a kártérítési jogra, a panaszok benyújtására és kezelésére, a
buszok személyzetének fogyatékossággal kapcsolatos képzésére, valamint az utazás
folyamán nyújtandó tájékoztatásra.

A végleges szövegnek anélkül sikerült biztosítania az utasjogokat, hogy egyúttal nyomást
gyakorolna a fuvarozókra, melyek többnyire kis- és középvállalkozások, és mint ilyenek,
súlyos terheket nem tudtak volna elviselni.

Diane Dodds (NI).   – Elnök asszony, miközben elismerem, hogy a jelentésnek számos
előnyös oldala van – és én erőteljesen támogatom a fogyatékossággal élő személyeknek a
szállításhoz és kártérítéshez való jogát –, meggyőződésem, hogy az effajta konstrukciókat
a nemzeti kormányoknak kellene kialakítaniuk.

Azt is gondolom, hogy a javaslattal összefüggő pénzügyi teher sok fuvarozó számára
elviselhetetlen lenne. A Parlamentet emlékeztetném arra, hogy sok buszvállalkozás
magánkézben van, ezek viszonylag kisméretű cégek, melyek az elmúlt egy-másfél év során
bekövetkezett üzemanyagár-robbanás következtében fokozódó pénzügyi nyomás alá
kerültek. Számos magáncég, de az állami fuvarozó szervezetek számára is a többletköltségek
csak két dolgot eredményezhetnek: magasabb fogyasztói viteldíjat, valamint csökkentett
járatokat. Végső soron az önkéntes szektorban működő számos vállalkozást, melyek sok,
a fogyatékossággal élők számára nyújtott konstrukciót üzemeltetnek, teljesen ki fog szorítani
a piacról.

Carlo Fidanza (PPE).   – (IT) Elnök asszony, hosszú volt a mai szavazáshoz vezető út, ezért
én is szeretnék csatlakozni képviselőtársaimhoz, és elismerésemet kifejezni Antonio
Canciannak, aki oly elszántan küzdött azért, hogy idáig eljuthassunk. Most már végre
minden szállítási mód esetében megvan az utasjogokra vonatkozó saját szabályozás. Úgy
gondolom, hogy a következő lépés során a különböző szabályokat egybeépítő rendes
konszolidációs jogi aktussal kell előrukkolni.

A hatály ésszerűnek mondható, még akkor is, ha erről más kiinduló feltételek alapján
tárgyaltunk, ám pozitívnak tekinthető, hogy két tagállam kivételével valamennyi tagállamot
sikerült bevenni a javaslatba, ahogy pozitívként értékelhető az is, hogy még a 250
kilométernél rövidebb távolságok esetén is számos rendelkezést kötelezővé lehetett tenni,
miközben a kártérítés egyes másfajta formáival felhagytunk.

A ma délelőtti vita során egyes képviselők megjegyezték, hogy hiányzik a csökkent
mozgásképességű személyek megfelelő védelméről szóló rendelkezés, de ez a legutóbbi
felszólalások nyomán szerencsére hamisnak bizonyult. Ez a védelem épp ellenkezőleg
hatalmas előrelépés a kompromisszum által képviselt polgári érzület tekintetében, amire
büszkéknek kell lennünk.

Siiri Oviir (ALDE).   – (ET) Elnök asszony, azért szavazok a dokumentum ellen, mert ez
a jogi aktus jelenlegi formájában nem garantálja az utasokkal való egyenlő bánásmódot.
A szöveg nem hasonlítható össze a más szállítási módokról szóló szövegekkel, és a
különböző államok utasai sem hasonlíthatók össze. Következésképpen több kisebb uniós
ország kimarad a szabályozási övezetből. A jogi aktus több másik tagállamban pedig csak
részlegesen működik.
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A határokon átnyúló autóbuszos helyváltoztatással összefüggő probléma sincs megoldva.
Az autóbuszos utazást az alacsony keresetűek és a fiatalok választják, ideértve az iskolásokat
és a felsőoktatásban tanulókat is. Ezért nem elfogadható, hogy a bevezetés egy későbbi
időpontra halasztódik.

Jelentés: Martin Callanan (A7-0287/2010)

Andrzej Grzyb (PPE).   – (PL) Elnök asszony, kompromisszum alakult ki egyrészt a
Bizottság javaslata, másrészt a Parlament Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságának,
valamint Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottságának
javaslatai között a haszongépjárművek és a kibocsátási követelmények tekintetében,
melynek értelmében a haszongépjárművek kibocsátási normája egy tízéves időszak alatt
kilométerenként 203 grammról 147 grammra csökken. A bevezetett új kibocsátási
követelmény a gyártók és a felhasználók számára is elfogadható, és számottevő az ilyen
gépjárművek megnövekedett áraként a felhasználókra átterhelt költségek vonatkozásában.
Ez a felhasználói csoport főként a kis- és középvállalkozásokból, kereskedőkből és családi
vállalkozásokból áll, és az ülésen épp most vitáztunk a kis- és középvállalkozások pénzügyi
támogatását célzó uniós eszközökről. Ezen a téren az egyik cél a kis- és középvállalkozások
növekedését gátló akadályok visszaszorítása. Reméljük, hogy a kibocsátás-korlátozások
és a magasabb előállítási költségek következtében a könnyű haszongépjármű-flották
esetében előálló megnövekedett költségek nem válnak jelentékeny akadállyá. 2014-ben
majd ellenőrizhetjük, hogy az irányelv alapjául szolgáló elveket sikeresen végrehajtották-e.

Peter Jahr (PPE).   – (DE) Elnök asszony, az Európai Parlamentnek a tanácsi és bizottsági
ellenállás dacára sikerült nagyra törő, hosszú távú célt kitűznie, amely a kisteherautók
szén-dioxid-kibocsátását 2020-ig maximum 147 g/km-re szorítja le. Ezt az ambiciózus,
de mégis realista határértéket innovatív, környezetbarát technológiák felhasználásával
érhetjük el. A gépjárművek sokkal tisztábbak lesznek, de továbbra is megfizethetőek
maradnak a kis- és középméretű cégek számára. Ez különösen fontos volt a számunkra,
hiszen az éghajlatváltozás mit sem nyer azzal, ha az új gépjárművek ára annyira
megfizethetetlen lesz, hogy útjainkon továbbra is a régi kisteherautók gurulnak, és főként,
továbbra is terhelik a környezetet. Örülök, hogy ma szavaztunk erről az indítványról, és
hogy elsöprő többséggel elfogadásra került.

Vicky Ford (ECR).   – Elnök asszony, épp most lett vége az új könnyű
haszongépjárművekre vonatkozó kibocsátási követelményekről szóló jelentésre vonatkozó
szavazásnak. Sok más uniós szabályozáshoz hasonlóan ez is egy valódi kérdésre vonatkozó,
hosszú lélegzetű cím. Hadd fordítsam le: könnyű haszongépjárművek alatt természetesen
kisteherautók értendők, kibocsátási követelmények alatt pedig az elégetett üzemanyagtól
függő égéstermék-kibocsátást kell érteni.

Márpedig az üzemanyagkutaknál mindannyian tapasztaljuk, hogy nőnek az üzemanyag
árak, de az olyan egyéni vállalkozások számára, mint a kőművesek, vízvezeték szerelők és
asztalosok, a kisteherautó használata jelentékeny üzleti költséget képvisel. Ők
üzemanyag-takarékos gépjárműveket akarnak, és az üzemanyag-takarékosság mindig is
kulcsszerepet játszott beszerzési döntéseikben.

A General Motors lutoni gyárában – választókörzetemben – a gyártósoron azt is láttam,
hogy a tökéletesítéshez szükséges innováció magából a gyártóüzemből származik.

Egyesek úgy vélik, hogy elég az Európai Tisztelt Házban célokat kitűzni, és ezek máris
teljesülni fognak. Az igazság ellenben az, hogy e célok elérése az innováció bekövetkeztétől
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függ, származzék ez a kisteherautóktól vagy máshonnan, és az innovációt a fogyasztói
igények, valamint a gyártók részéről megvalósuló tökéletesítések, és nem csupán az európai
jogszabályok generálják.

Seán Kelly (PPE).   – (GA) Elnök asszony, sajnálom, hogy nem lehettem jelen a vitán, de
ugyanebben az időben más ülésem volt. Köszönöm hát, hogy most lehetőséget ad a
felszólalásra.

– Az Európa 2020 stratégiában különösen nagy hangsúlyt fektettünk a megújuló energiákra,
és ezt csak helyeselni lehet. Ámde céljaink elérésében ugyanilyen fontos lesz az
energiahatékonyság, különös tekintettel a magán- és haszongépjárművekre.

A haszongépjárművek minden nap ott gurulnak az utakon, és hatalmas távolságokat
tesznek meg. Egy ilyen irányelv révén hozzásegíthetjük az Európa 2020 stratégia
megvalósítását az üzemanyag-hatékonyság vonatkozásában, mivel ez a tervezőket
üzemanyag-takarékosabb motorok tervezésére fogja késztetni, és jóllehet rövid távon
magas lehet a költség, a mérföldenként megtakarított üzemanyag mennyisége és a
környezeti haszon is óriási lehet.

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

Clemente Mastella (PPE).   – (IT) Elnök asszony, a Tanács határozati javaslatot küldött
át, mely megerősített együttműködési eljárásra hatalmazna fel az egységes szabadalmi
oltalom létrehozásának területén. Ennek az az oka, hogy egyes tagállamok – közöttük
Olaszország és Spanyolország is – több ízben ellenezte a tervezett háromnyelvű fordítási
rendszert, amely végül határozott megkülönböztetésbe torkollana, hiszen kirívóan sérti
az Unió valamennyi hivatalos nyelve egyenlő jogállásának elvét.

Az eddig folytatott sorozatos tárgyalások és a ma délelőtti szavazás ellenére úgy tűnik,
hogy lehetetlen lesz egyhangúan elfogadni ezt a rendeletet. Ugyanakkor jogi és intézményi
pragmatikus okok azt sugallnák, vagy a jelek szerint azt sugallták volna, hogy várjuk meg
a Bíróságnak a napokban várható véleményét, amely nemcsak az egységes szabadalmi
rendszer számos technikai részletét tisztázhatja, hanem az ebből következő valamennyi
jogszolgáltatási következményre is rávilágíthat. Nem ezt az utat választottuk, és ezért
adtam le ellenszavazatot.

Jens Rohde (ALDE).   – (DA) Elnök asszony, amikor ebben az ülésteremben az egységes
európai szabadalmi oltalom létrehozásának területén való megerősített európai
együttműködésről szóló vitát hallgattam, nehezen állhattam meg, hogy elnézően el ne
mosolyodjak. Egyes országok politikusai, akiknek a nyelve véleményük szerint a világ
legfontosabb nyelve, azt állították, hogy ha belemegyünk a megerősített együttműködésbe,
akkor tönkretesszük a belső piacot. Ami persze képtelen állítás, tekintettel arra, hogy az
egységes szabadalom terén nem beszélhetünk belső piacról. Az Európai Unióban mintegy
tízszer annyiba kerül egy szabadalom bejegyeztetése, mint az Egyesült Államokban, és ezt
cégeinknek évente 250 millió eurója bánja. Ezért jó, hogy ma végre megszavaztuk a
megerősített együttműködést, hogy egyes országok többé ne emelhessenek gátat ez ellen.
Ami sok, az sok! Még nem értünk célt, de ma egy nap alatt több utat tettünk meg, mint az
elmúlt tíz év alatt.

Adam Bielan (ECR).   – (PL) Elnök asszony, több mint 20 éve vitatkozunk egy európai
szintű egységes szabadalmi oltalmi rendszer létrehozásáról. A szabadalmak bejegyeztetésére
jelenleg érvényben lévő igen bonyolult, időrabló és az amerikai rendszerhez képest drága
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rendszer semmiképpen sem segíti az európai vállalkozásokat. A szabadalmak jelentékeny
szerepet játszanak egy modern gazdaság fejlődésében és bővülésében, valamint a
tudományos kutatás támogatásában. Figyelemmel arra, hogy a globális piacok egyre
versenyképesebbé válnak, nem engedhetjük meg magunknak, hogy az e kérdéskörre
vonatkozó döntéseket tovább halogassuk. Ezért fokoznunk kell az egységes szabadalmi
piac létrehozására irányuló munkát. És bár támogatnunk kell ezt az elképzelést, nem szabad
figyelmen kívül hagynunk számos kérdés ellentmondásosságát: ilyen például a nyelvi
kérdés. Célkitűzésünknek ezért kifejezetten a kisebb, gyérebben lakott és sokszor szegényebb
tagállamokkal szembeni megkülönböztetés elleni küzdelemnek kell lennie.

Alfredo Pallone (PPE).   – (IT) Elnök asszony, olyan piacon élünk, ahol vállalkozásaink
működését a globális verseny körülményei határozzák meg. A szabadalmak esetében a
nyelvi rendszer Bizottság által bejelentett reformja alapfeltételének a fordítással összefüggő
költségek leszorításának kell lennie azért, hogy azokon a piacokon, ahol az Egyesült
Államokkal versenyben állunk – különösen az ázsiai piacokon – versenyképesek lehessünk.

Ezért azon gondolkodom, hogy nem lett volna-e hatékonyabb, ha egy szabadalmat csak
egy nyelven jegyeznének be? Ez valóban segítené vállalkozásainkat a világpiacon folyó
versenyben. Ezen túlmenően közismert, hogy Európában jelenleg két jogi rendszer létezik,
melyek eltérő jellegzetességekkel és szabályokkal bírnak. Úgy vélem, jobb ötlet lett volna,
ha először ezeket közelítettük volna egymáshoz.

Végül a megerősített együttműködés elindítása nemcsak az Európai Unió szelleme ellenében
hat, hanem a belső piacra is kártékony hatással van, mely ezáltal földrajzilag szétaprózódik,
a tagállamok közötti verseny pedig torzul, vagyis egyes államok egészen biztosan rosszabbul
járnak majd, mint mások.

Mario Pirillo (S&D).   – (IT) Elnök asszony, miközben egyrészről melegen üdvözlöm,
hogy Európa megvalósította azt a célt, hogy oly sok év elteltével ellátta magát a
szabadalommal, ezzel az oly fontos eszközzel, mely végre lehetővé teszi az Európai Unió
számára, hogy más területi szervezetekkel egyenlő feltételek mentén versenyezzen,
kénytelen vagyok mély sajnálatomat kifejezni amiatt, hogy ez a vívmány más területek,
például Olaszország rovására valósult meg, amely pedig örökösen az Unió szerepének
erősítése mellett tör lándzsát.

Az a döntés ugyanis, hogy a szabadalmat a Szabadalmi Hivatalnak csak az egyik
munkanyelvén adják ki, egyenlőtlenséget keletkeztet az olasz vállalkozások, valamint a
javasolt nyelvi rendszerhez tartozó országok között. Emlékeztetnék, hogy néhány hónappal
ezelőtt kérdést intéztem a Bizottsághoz az olasz nyelv védelmében. Időközben a 27
tagországból 25 felsorakozott a javaslat mellé, ami tartózkodásra késztetett.

Andrzej Grzyb (PPE).   – (PL) Elnök asszony, senki sem elégedett az Európai Unióban és
a tagállamokban a szabadalmi oltalom problémájára adott jelenlegi válaszokkal. Az egységes
szabadalmi oltalmi rendszer bevezetése tehát lényeges lenne mind tagállamaink, mind
pedig az egész Európai Unió gazdasága szempontjából. Az új rendszernek különösen a
tudományos kutatás és innováció serkentését kellene elősegítenie. Számottevő előrelépést
jelent egy szabványosított formán alapuló, viszonylag egyszerű, három nyelvet használó,
a bejelentő anyanyelvére történő fordítással együtt járó rendszer bevezetése, jóllehet a
szabványosítás viták tárgya, és a tárgyalások során felmerült az egy nyelv vagy sok nyelv
használata is.
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Ennek főleg a kis- és középvállalkozások szempontjából lesz nagy jelentősége, melyek
közül soknak nincs elegendő pénzügyi forrása a szabadalmi kérelmekre. Remélem, hogy
ez kulcsfontosságú lépésnek bizonyul majd a gyakran „alvó feltalálóknak” nevezett kis- és
középvállalkozások csoportjának mozgásba lendítésére. Főként az Ipari, Kutatási és
Energiaügyi Bizottságban sokszor beszélünk arról, hogy miként lehetne a vállalkozásoknak
épp ezt a csoportját rávenni találmányok bevezetésére és találmányaik szabadalmaztatására.
Azt kívánjuk, hogy az új rendelet egyaránt mozgósítsa a kis- és középvállalkozásokat, és
nyújtson fokozottabb oltalmat az Európai Unióban szabadalmaztatott találmányoknak.

Constance Le Grip (PPE).   – (FR) Elnök asszony, megszavaztam képviselőtársunk,
Klaus-Heiner Lehne jelentését, mely az Európai Parlament részéről felhatalmazást ad
megerősített együttműködésre az egységes európai uniós szabadalmi oltalom létrehozásának
területén. Majdnem felkiáltottam: végre! Húszévnyi küzdelem után elérkeztünk az
eredményhez, a kis- és középvállalkozásokat és a nagyvállalkozásokat egyaránt megcélzó
konkrét megvalósítás kezdetéhez, melyek már jó ideje várták, hogy rendelkezhessenek
ezzel a versenyképességük és fejlődésük szempontjából elsődleges jelentőségű eszközzel.

Az Európai Parlament azáltal, hogy felhatalmazást ad a megerősített együttműködésre,
bizonyítja, hogy mennyire érdekelt a megerősített együttműködés különleges eljárásában,
mellyel kapcsolatban emlékeztetnem kell, hogy másodízben folyamodunk hozzá; ám ezzel
az Európai Parlament igen pozitív és nagyon konkrét jelzést is küld vállalkozásaink
innovációs és versenyképességének előmozdítása irányában. Miként elhangzott, a 27
tagállamból 25 felsorakozott az egységes európai uniós szabadalom létrehozásának
területén folytatandó megerősített együttműködés mellé. Nem becsülöm le az egyes
tagállamainkban még esetlegesen fennálló nehézségeket, mégis törjünk előre, és mutassunk
példát: az üzleti világ csak erre vár.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).   – (ES) Elnök asszony, azért tartózkodtam, mert úgy
gondolom, hogy az egységes szabadalomnak a megerősített együttműködés útján történő
létrehozására vonatkozó határozat a Tanács újabb kudarca. Csak kilenc tagállam között
van megállapodás, és maga a dokumentum is elismeri, hogy a célkitűzések ésszerű időtávon
belül nem valósíthatók meg. Versenyképesség? Hatékonyság?

Ráadásul még függőben van a Bíróságnak a nyelvi szabályokat illető joghatóságra vonatkozó
határozata. A Tanácsnak erőfeszítést kellett volna tennie egy közös álláspont kialakítására,
és – figyelemmel a bejelentések számára és a bejelentések többségének a nyelvére – talán
az egyetlen nyelv használatával kapcsolatban is kitartóbban kellett volna dolgoznia annak
érdekében, hogy a globális körülmények közepette versenyképesebbé tegyen bennünket.

A tagállamok nemzeti törekvései újfent olyan széttöredezett határozatot eredményeztek,
melyből hiányoznak a három nyelv használatára vonatkozó világos kritériumok.
Amennyiben ilyen intézkedéseket vezetünk be, akkor sohasem fogunk előrelépni Európa
építésének megszilárdításában.

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Elnök asszony, amennyiben az a terv, hogy az Európai
Uniónak fokoznia kell a versenyképességét, és az innováció terén világelsővé kell válnia,
kreatív tartalékait megfelelő biztosítékokkal kell védeni.

Az uniós szabadalmi rendszer azonban számtalan hiányosságtól szenved, amely meggátolja
egy egységes szabadalmi oltalom létrehozását, de a belső piac fejlődését is, és ezáltal rontja
a feltalálók és az innovatív cégek jogbiztonságát. A találmányok valamennyi tagállamban
történő egységes oltalmának egy egységes szabadalmi jogi szabályozásra támaszkodó, a
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szabadalmak bejegyzését célzó egységes uniós folyamat létezése révén történő biztosítása
kifejezetten letisztítaná a bonyolult rendszert, és ezzel egyidejűleg leszorítaná a főként a
kis- és középvállalkozások szintjén felmerülő költségeket, amelyekre például az USA-ban
fizetendőnél háromszor magasabb költségek hárulnak. Miután az egységes uniós szabadalmi
oltalom létrehozását célzó kísérletek nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket,
valamint annak fényében, hogy az egyéni szabadalmi oltalom létrehozásának területén
folytatandó megerősített együttműködés valamennyi jogi előfeltétele fennáll, egyetértek
az Európai Parlament által megadott felhatalmazással.

Giommaria Uggias (ALDE).   – (IT) Elnök asszony, amikor egy évszázaddal ezelőtt Antonio
Meucci szabadalmát az amerikai telefonipar nem ismerte el, ez nem a hiányos angol
nyelvtudás vagy az olasz nyelv használata miatt volt, hanem azért, mert nem felelt meg
egy feltételnek: nem volt pénze ahhoz, hogy még egy évre bejegyeztesse a szabadalmát.

Most ugyanilyen paradox helyzetben vagyunk, és a szavazástól teljesen függetlenül azt
gondolom: az a tény, hogy egy háromnyelvű – az olaszt kizáró – szabadalmi rendszer
elfogadása van terítéken, alapvetően kormányunk gyengeségét jelzi, azt, hogy képtelen az
európai politikában hallatni a szavát, valamint politikai rendszerünk gyengeségét is, amely
mindenekelőtt a kutatásra és az innovációra lesz kihatással.

E kérdés kapcsán elég emlékeztetni a múlt decemberben nyilvánosságra hozott
versenyképességi tanulmányra, amelyből kiderül, hogy az elmúlt években Olaszország
több mint 400 milliárd eurót adott ajándékba más országoknak, melyek tárt karokkal
fogadták kutatóinkat. E kutatóknak aztán nincs már szükségük az olasz nyelvre, mivel
beszélnek angolul, franciául és németül, és minden szükséges eszközük megvan ahhoz,
hogy az olasz termékek rovására benyújtsák a szabadalmakat.

Antonello Antinoro (PPE).   – (IT) Elnök asszony, felszólalásomban meg kívánom
indokolni, hogy miért szavaztam a mai jelentés ellen. A szabadalom létrehozása
kétségtelenül előnyös lesz az európai szabadalmi rendszer számára, az eredmény azonban
sokkal jobb lehetett volna, ha egy másféle eljárást választunk. Véleményem szerint a
megerősített együttműködés tökéletes zsákutca.

A jelenlegi eljárás ugyanis az európai uniós szabadalom elfogadása hosszú történetének
csupán a legutolsó szakasza, amely történet egészen 1990-ig nyúlik vissza, és csak 12
tagállam kérelmezte.

Azért szavaztam az állásfoglalás ellen, mert összeegyeztethetetlen a Szerződés 20. cikkének
(2) bekezdésében írt végső lehetőség követelményével. A bizottsági javaslat a 118. cikkel
ellentétben nem az Unió egész területére hoz létre egységes szabadalmat, a megerősített
együttműködésnek pedig negatív hatásai lesznek a vállalkozások megtelepedésére és a
tőke szabad mozgására.

Ráadásul politikai értelemben sokkal elegánsabb és ugyanilyen kényelmes lett volna
megvárni a Bíróság március 8-ára időzített határozatait. A bírósági ítélet fényében
valószínűleg kénytelenek leszünk felülvizsgálni az álláspontunkat.

David-Maria Sassoli (S&D).   – (IT) Elnök asszony, már megint annak voltunk tanúi,
hogy az olasz kormány képtelen megvédeni Olaszország Európa-párti hírnevét és
vállalkozásainak érdekeit egy olyan sarkalatos kérdésben, mint az európai szabadalom
elfogadása. A huszonhétből huszonöt ország, valamint a Parlament elsöprő többsége
támogatja a szabadalmak területét szabályozó javaslatot, melynek valódi kihatása lesz a
leginnovatívabb és leginkább a nemzetközi piacok felé orientált vállalkozásokra.

15-02-2011Az Euròpai Parlament vitàiHU62



Olaszország azáltal, hogy kizárta magát ebből a határozatból, a vállalkozásait annak a
veszélynek teszi ki, hogy Európában és a világon sehol nem fognak kellő oltalomban
részesülni. Elképesztő, hogy egy olyan kormány, amely semmit sem tesz az olasz kultúra
világméretű terjesztése érdekében, amely megkurtítja a kulturális intézményeknek szánt
pénzügyi forrásokat, és kudarcot vall egy olyan ország nyelvének a rivaldafénybe állításában,
ahol a legtöbb világörökségi helyszín található, keménykedik a nyelvi kérdésben, amikor
vállalkozásaink mindig is azt kérték, hogy a szabadalmakat kizárólag angolul szövegezzék
meg, amely mára a világgazdaság közvetítő nyelvévé vált. Viszont ezzel elértük azt az
eredményt, hogy bárki, aki szabadalmat nyújt be, ezt a saját nyelvén teheti meg.

Elnök asszony, semmi sem kényszerítette Barnier biztost arra, hogy ezt a javaslatot ilyen
sürgős szavazással nyomja át még a Bíróság véleményének a kihirdetése előtt, amely –
miként közismert – március első hetére várható, és amely főleg két sarkalatos ponttal
foglalkozik majd: a nemzeti nyelvnek az Európai Unió Szabadalmi Bírósága előtti
használatával a védelem részéről, valamint magának a szabadalmi bíróság felállításának a
legitimitásával. Mint jól tudjuk, ezek olyan fontos kérdések, melyeket bármiféle határozat
meghozatala előtt meg kell oldani. Következésképpen a Demokrata Párt olasz küldöttsége
a tartózkodás mellett döntött.

Seán Kelly (PPE).   – Elnök asszony, a javaslat biztosan nem tökéletes, és még az is
előfordulhat, hogy az Európai Unió Bíróságának ítélete következtében pár hét múlva át
kell alakítani. Mindazonáltal úgy gondolom, hogy a jó irányban tett lépésnek minősül,
ezért támogattam is.

Itt az Európai Parlamentben már részt vettem jó pár, az innovációval kapcsolatos
szemináriumon. A General Electric Unió-szerte felméréseket készített, melyekből kiviláglik,
hogy a legtöbb megkérdezett meg van győződve, hogy a recesszióból csak az innováció
jóvoltából lehet kilábalni. Az innováció kutatást, fejlesztést és új termékeket jelent. Az új
termékeket szabadalmaztatni kell, és ezt minél könnyebb megtenni, annál jobb. Meg kell
kísérelnünk egy olyan rendszer felé elmozdulni az egész Európai Unióban, amely
ugyanolyan könnyű és költséghatékony, mint az USA-ban.

Ettől egyelőre még messze állunk, de legalább megpróbálunk ebbe az irányba haladni.
Ezért támogattam a mai javaslatokat.

Philip Claeys (NI).   – (NL) Elnök asszony, nem azért tartózkodtam a Lehne-jelentésről
szóló szavazáskor, mert bármiféle ellenvetésem lenne az egységes szabadalmi oltalmi
rendszer létrehozásával szemben. Épp ellenkezőleg. A flandriai vállalkozások már régóta
hangosan követelnek egy ilyen rendszert. Maga az elképzelés csak üdvözlendő, főként, ha
a jelenlegi eljárás költségességét és nehézkességét is figyelembe vesszük, hiszen minden
egyes tagállamban külön szabadalmi kérelmet kell benyújtani.

Azért tartózkodtam a szavazástól, mert a nyelvi rendelkezések még mindig nem teljesen
világosak. Továbbra is megvizsgálandó, hogy a bizottsági rendelettervezet milyen mértékben
fogja megengedni az angoltól, franciától és némettől különböző nyelvek használatát. Én
mindenesetre azon az állásponton vagyok, és továbbra is azon leszek, hogy kérelmet
hollandul is be lehessen adni.

Jelentés: Ivo Belet (A7-001/2011)

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Elnök asszony, az alkalmazandó szövegek korábban
említett rendelkezéseinek kodifikálása az előbb említett módosításokkal együtt kétségkívül
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el fogja érni a szükséges egyértelműséget az élelmiszerek radioaktivitására vonatkozó jogi
szabályozásban.

Véleményem szerint azonban a Lisszaboni Szerződés elfogadásával összefüggésben érdemes
lenne átértékelni a javasolt rendelet jogalapját, amelynek számba kell vennie a közegészség
védelme terén az Európai Parlamentre ruházott új hatásköröket is. Ebben az esetben
egyetértek azzal a véleménnyel, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 168.
cikke (4) bekezdésének b) pontja biztosítja a javaslat jogalapját, mivel az ennek alapján
elfogadott intézkedések közvetlen célja a közegészség védelme, és éppen erről van szó az
(idézem) „élelmiszerek és takarmányok szennyezettsége legmagasabb megengedett
határértékeinek megállapításakor”.

Giommaria Uggias (ALDE).   – (IT) Elnök asszony, többségében támogatom a szövegben
javasolt módosításokat, amelyek amúgy alapvetően semmi mást nem tesznek, mint
kodifikálják az élelmiszerek és takarmányok radioaktív szennyezettségének legmagasabb
megengedett határértékeire vonatkozó korábbi jogszabályokat.

Mintha megfeledkeznénk arról és némiképp szó nélkül hagynánk, hogy most nukleáris
balesetekből származó hulladékokról beszélünk. Ez azt jelenti, hogy a továbbiakban is
gondosan figyelemmel kell kísérnünk a nukleáris erőművek kockázatait és azt a tényt,
hogy ezek olyan gyalázatos, mérgező eredmények következményei, amelyek fejlesztéséhez
bizonyos államokban ragaszkodunk. Ez tehát olyan intézkedés, amelynek a lehető
legnagyobb éberségre kell ösztönöznie bennünket.

Rátérve a lényegre, én azonban úgy gondolom, hogy többet is lehetne tenni a kötelező
azonnali értesítés bevezetése érdekében, ami lehetővé tenné az összes kockázati tényező
együttes kezelését. Ezenkívül nem szabad lehetőséget hagyni annak a követelménynek a
megkerülésére, hogy baleset esetén értesíteni kell a kormányzati hatóságokat.

Andrzej Grzyb (PPE).   – (PL) Elnök asszony, az arra vonatkozó rendeletek, hogy az
élelmiszerek ne lehessenek radioaktív anyagokkal szennyezettek, a csernobili
atomerőműben történt baleset után léptek életbe. Ez nagyon fontos kérdés, különösen a
közegészség szempontjából, ugyanakkor nehéz kérdés is. A Lisszaboni Szerződés
végrehajtása azt jelenti, hogy bizonyos rendeleteket korszerűsíteni kell, köztük ezeket is,
még ha az Európai Bizottság és a Parlament javaslatai között vita is van a jogalapról. A
Parlament a Lisszaboni Szerződés 168. cikkének (4) bekezdését idézi, a Bizottság viszont
az Euratom Szerződés 31. cikkét idézi. Fontos ismételten hangsúlyozni a fogyasztók
védelmének szükségességét, de a mezőgazdasági termelők védelmének szükségességét is
nyomatékosítani kell, akiknek kártérítésben kell részesülniük az esetleges balesetet követően
elszenvedett veszteségekért. A lezajlott vita azt is megmutatta, hogy nagy
véleménykülönbségek vannak a lehetséges veszélyek megítélésében, a balesetek által
okozott, illetve a természetes forrásokból eredő sugárzás szintjeit is beleértve. Arra is fel
kell hívni a figyelmet, hogy az Európai Unió piacának egyre nagyobb részét foglalják el a
világ különböző részeiről importált mezőgazdasági termékek és élelmiszerek, mivel be
kell tartani a közegészségügyi előírásokat, köztük azokat is, amelyek biztosítják, hogy az
élelmiszerek ne lehessenek radioaktív anyagokkal szennyezettek.

Alfredo Antoniozzi (PPE).   – (IT) Elnök asszony, a radioaktív szennyezettség
határértékének radiológiai veszélyhelyzeteket követően történő megállapításáról szóló
három, 1987 és 1990 között elfogadott rendelet kodifikációjára irányuló javaslat új
preambulumbekezdéssel való kiegészítése biztosítja egy meglévő cikk utólagos indoklását,
és megindokolja a Tanács számára fenntartott jogot, hogy hatáskörét közvetlenül
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gyakorolva rendeletet fogadjon el a Bizottság által javasolt intézkedések azonnali
megerősítésére.

Egyetértek az előadóval, Belet úrral, hogy ezt nem lehet különválasztani attól a cikktől,
amelyikre hivatkozik. Mindenesetre a Lisszaboni Szerződés által bevezetett új szabályok
fényében tisztáznunk kell, hogy ez az indokolás vajon elégséges módon alátámasztja-e a
Tanács által gyakorolható végrehajtási hatáskörök fenntartását, és vajon ezek a Tanácsra
ruházott végrehajtási hatáskörök megfelelően definiáltak és körülhatároltak-e.

Garantálni kell a polgárok érdekeinek szolgálatát a baleset utáni helyzetek hatékony
kezelésében. Az erre a célra kidolgozott intézkedések közé tartozik a nukleáris vészhelyzet
esetén alkalmazott eljárás egyszerűsítése és a felügyeleti szerepkör egyértelmű átruházása
a Bizottságra, amely egyidejűleg pontosítja jogi aktusainak rendszerét.

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások

Ajánlás: Eva Joly (A7-0018/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    írásban. – (PT) Egyetértek az előadó álláspontjával a
megállapodás megkötéséhez szükséges jóváhagyást illetően, most már az EU fejlesztési
együttműködésre vonatkozó célkitűzéseivel összhangban lévő új rendelkezésekkel együtt,
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 208. cikkében előírtak szerint. Másrészről
viszont úgy gondolom, hogy ez a hozzáállás túlzottan a kereskedelmi és gazdasági
szempontokra, illetve a szabadkereskedelemre helyezte a hangsúlyt, a fejlesztési szempontok
erőteljesebb jelenléte rovására, ezért üdvözlöm az új rendelkezéseket, amelyeket bele kell
foglalni a felülvizsgált megállapodásba, különösen ami a szegénység felszámolását, a
hatékony segítségnyújtást, a millenniumi fejlesztési célokat és a migráció és a fejlesztés
közötti viszonyt illeti. Mindazonáltal igennel szavazok erre a javaslatra, mert úgy gondolom,
a Dél-Afrikával való kapcsolatok és kereskedelem mindkét fél részére alapvető fontosságú.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    írásban. – (LT) Azért szavaztam meg ezt a
dokumentumot, mert fontos módosításokat tartalmaz. Örvendetes, hogy a leszerelés a
megállapodás lényeges elemévé válik, pontosabban egy szintre kerül a demokratikus
elvekkel, az emberi jogokkal és a jogállamisággal. Ezek nagyon fontos rendelkezések, mivel
hozzájárulnak a régió békéjének és biztonságának megőrzéséhez, valamint az emberi
jogok és a demokrácia fejlődésének tiszteletben tartásához. A fejlesztési együttműködés
célkitűzései között szerepel a hatékony segítségnyújtás elve, továbbá elsőbbséget élveznek
– főként a szegénység elleni küzdelem terén – a millenniumi fejlesztési célok (MFC) elérése
érdekében végzett műveletek.

Meg kell jegyezni, hogy az együttműködés számos új területre való kiterjesztése, amelyet
az 1999-es eredeti megállapodás még csak lehetőségként irányozott elő, és amellyel mindkét
fél élni kívánt, Dél-Afrika fejlődése szempontjából egyértelműen a felülvizsgált megállapodás
érdeme. Az is fontos emellett, hogy sok figyelem jut a kereskedelmi, gazdasági és szabad
kereskedelmi kérdésekre, ami hozzá fog járulni a régió gazdasági fejlődéséhez.

Elena Oana Antonescu (PPE),    írásban. – (RO) Ez a felülvizsgált megállapodás számos
módosítást vezet be, különösen a demokratikus elvek fejlesztése és a leszereléssel, illetve
a tömegpusztító fegyverek elterjedésének megakadályozásával kapcsolatos kérdésekben
való együttműködés terén. Üdvözlöm azt a kezdeményezést, hogy előnyben kell részesíteni
azokat a műveleteket, amelyek segítik a millenniumi fejlesztési célok (MFC) megvalósítását,
azaz a szegénység visszaszorítására, az élet- és munkakörülmények javítására és a
munkahelyteremtésre irányuló stratégiákat. Úgy gondolom, hogy elmélyült politikai
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párbeszédet kell kialakítani a terrorizmus és a pénzmosás elleni küzdelemről, a terrorizmus
finanszírozásáról és a szervezett bűnözésről, valamint a fegyverek gyártása, felhalmozása
és az azokkal való kereskedelem elleni küzdelemről. Támogatom továbbá azt az igényt,
hogy az oktatási és az egészségügyi ágazat fejlesztése érdekében a fejlesztési
együttműködésre is helyezzünk hangsúlyt. Mindezen okokból a jelentés mellett szavaztam.

Sophie Auconie (PPE),    írásban. – (FR) Dél-Afrika minden téren gyorsan fejlődő ország,
amellyel az Európai Unió különleges kapcsolatot szeretne ápolni. A Fejlesztési Bizottság
kedvező ajánlását és a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jóváhagyását követően
támogattam e megállapodás aláírását, ami meg fogja erősíteni az említett országgal való
együttműködésünket.

Alain Cadec (PPE),    írásban. – (FR) Igennel szavaztam a 2009-ben módosított
EU–Dél-Afrika együttműködési megállapodás felújítására, mert új dimenziót hoz az Európai
Unió és Dél-Afrika közötti együttműködésbe. Az első, 1999. évi megállapodás rendelkezett
a kereskedelmi együttműködésről, a gazdasági és társadalmi átmenet folyamán
Dél-Afrikának nyújtott támogatásról, az ország gazdasági integrációjáról Afrika déli részén
belül és a fejlesztési együttműködésről. A megállapodást ma a következő területekre
terjesztettük ki: a szegénység elleni küzdelemre, a hatékony segítségnyújtásra, a millenniumi
fejlesztési célok megvalósítására, a biztonságért folyó harcra, a tömegpusztító fegyverek
elleni küzdelemre és a terrorizmus elleni küzdelemre. Véleményem szerint ezek fontos
területek a stratégiai együttműködésen belül, figyelembe véve az Európai Unió aktív
együttműködését Dél-Afrikával és befolyását a dél-afrikai régióban.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    írásban. – (PT) Üdvözlöm ezt az új megállapodást,
amely számos területen törekszik a kétoldalú együttműködés megerősítésére.
Hangsúlyoznám a gyermekek jogai, a nemek közötti egyenlőség, a nőkkel szembeni erőszak
elleni küzdelem, a környezetvédelmi együttműködés – különös tekintettel az
éghajlatváltozásra –, a kulturális együttműködés, a kábítószer-kereskedelem és a pénzmosás
elleni harc terén folytatott együttműködés, valamint az egészségügy terén folytatott
együttműködés fontosságát, különös tekintettel az AIDS elleni küzdelemre. Az
együttműködés és a fejlesztés közötti kapcsolatba bele kell tartoznia a szegénység
visszaszorítását, az élet- és munkakörülmények javítását és a munkahelyteremtést célzó
stratégiáknak, a migránsok hozzájárulásának származási országuk fejlődéséhez, valamint
a kapacitások erősítésére vonatkozó együttműködésnek, főként az egészségügyi és az
oktatási ágazatban annak érdekében, hogy ellensúlyozni lehessen a dél-afrikai
szürkeállomány elvándorlásának Dél-Afrika fenntartható fejlődésére gyakorolt negatív
hatásait. Üdvözlöm fokozott együttműködésünket az új területek sokaságán, és örülök a
felülvizsgált megállapodásba belefoglalt új fejlesztési rendelkezéseknek, különösen a
szegénység elleni küzdelemmel, a hatékony segítségnyújtással, a millenniumi fejlesztési
célokkal vagy a migráció és a fejlesztés közötti viszonnyal kapcsolatban.

Edite Estrela (S&D),    írásban. – (PT) Igennel szavaztam erre az ajánlásra, mert támogatom
a megállapodásban szereplő új, fejlesztési vonatkozású rendelkezések végrehajtását. Fontos
gondoskodni az uniós hatóságok általi hatékony nyomon követésről a Lisszaboni
Szerződésben előirányzottaknak megfelelően, hogy meg lehessen valósítani a dél-afrikai
szegénység visszaszorításának és felszámolásának célkitűzését.

Diogo Feio (PPE),    írásban. – (PT) Dél-Afrika olyan ország, amelynek az apartheid vége
óta sikerült nemzetközi szintű érdeklődést, támogatást és megbecsülést kivívnia azzal,
ahogy a nehézségek és az akadályok ellenére viszonylag békés átmenetet valósított meg a

15-02-2011Az Euròpai Parlament vitàiHU66



rasszizmuson alapuló rendszerből a demokráciába, ahol általános választójog van
érvényben. Erről az átmenetről nem lehet megemlékezni anélkül, hogy megemlítenénk
szellemi atyját, Nelson Mandelát és az általa képviselt méltóságot, jóságot és megbékélést,
aminek pozitív hatásai még mindig érzékelhetők az országban.

Mára elmondhatjuk, hogy Dél-Afrika az afrikai kontinens egyik meghatározó geopolitikai
és geostratégiai szereplőjévé vált, és példaképül szolgál azon országok számára, amelyeknek
még nem sikerült megszabadulni az elnyomó, fejlődésüket akadályozó diktatúráktól. Az
EU-nak minden szempontból érdeke a Dél-Afrikával való kötelékek szorosabbra fűzése
és kölcsönösen előnyös partnerségek létrehozása. Ezért támogatom az EU és Dél-Afrika
közötti, a kereskedelemről, fejlesztésről és együttműködésről szóló megállapodás
módosítását.

José Manuel Fernandes (PPE),    írásban. – (PT) A kereskedelemről, fejlesztésről és
együttműködésről szóló, egyrészről az Európai Közösség, másrészről a Dél-afrikai
Köztársaság közötti megállapodás 2004. május 1-jén lépett hatályba. Bár ez a megállapodás,
amelyet 1999. október 11-én Pretoriában írtak alá, határozatlan időre szólt, a
hatálybalépéstől számított öt éven belül előírt egy felülvizsgálatot.

Ezért üdvözlöm ezt az ajánlást, amely hosszú tárgyalási folyamatot fog lezárni, mivel a
felülvizsgált megállapodást 2009. szeptember 11-én kötötték meg Kleinmondban. Ez
lehetővé fogja tenni egy rendelet hatálybalépését, amely jelentős módosításokat hajt végre
az eredeti megállapodáson, különösen a leszereléssel és a tömegpusztító fegyverek
elterjedésének megakadályozásával, valamint a millenniumi fejlesztési célok megvalósítása
révén a szegénység ellen folytatott küzdelemmel kapcsolatban, számos más fontos
módosítás mellett.

Bár egyetértek az előadóval abban, hogy a megállapodásban előnyben részesülnek a
kereskedelmi kérdések a fejlesztési szempontok kárára, ezen ajánlás mellett szavazok, mert
az EU részéről újabb előrelépést jelent a fejlesztési együttműködés terén, és ez hozzá fog
segíteni annak a célnak az eléréséhez, hogy végül teljesen felszámolja a szegénységet.

João Ferreira (GUE/NGL),    írásban. – (PT) A kereskedelemről, fejlesztésről és
együttműködésről szóló megállapodás javasolt módosítását, amelynek célja, hogy „átfogó
fejlesztési segítségnyújtási keretet” tartalmazzon, annak fényében kell megvizsgálni, hogy
az EU milyen erőfeszítéseket tett azért, hogy Dél-Afrikával gazdasági partnerségi
megállapodást kössön, törekedve az egyrészről a kereskedelemről, fejlesztésről és
együttműködésről szóló jelenlegi megállapodást, másrészről az EU által tervezett gazdasági
partnerségi megállapodásokat érő bírálatok és a velük szembeni jogos ellenállás leküzdésére.
A kereskedelmi, fejlesztési és együttműködési megállapodás súlyosbította a két fél közötti
gazdasági aszimmetriát, az EU javára, amely megnövelte a Dél-Afrikába irányuló kiviteleit.
Az „áruk, a szolgáltatások és a tőke forgalmának liberalizációjáról” szóló uniós politikák
nyilvánvalóan kudarcot vallottak.

Ezt támasztja alá a kapitalizmus egyre romló gazdasági és pénzügyi válsága. A kölcsönös
segítségnyújtás és a viszonosság helyett a versenyképességet erősítették, és olyan
munkamegosztást vezettek be, amely a Dél-Afrikából származó mezőgazdasági termékek
kivitelét és az EU-ból származó ipari termékek kivitelét jelentette. A kedvezményezettek
mindig ugyanazok: az uniós nagyhatalmak és gazdasági érdekcsoportjaik. Tisztán látszanak
a következmények, nemcsak a fejlődő országok szempontjából, hanem az olyan uniós
országokéból is, mint Portugália: a termelőágazatok gyengülése, a külső függőség
növekedése, munkanélküliség, szegénység stb.
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Juozas Imbrasas (EFD),    írásban. – (LT) E dokumentum mellett szavaztam, mert a
felülvizsgált megállapodás tartalmaz néhány érdekes módosítást az eredeti megállapodáshoz
képest, ilyenek a fejlesztésre vonatkozó alábbi módosítások: a leszerelés a megállapodás
lényeges elemévé válik, pontosabban egy szintre kerül a demokratikus elvekkel, az emberi
jogokkal és a jogállamisággal; a fejlesztési együttműködés célkitűzései között szerepel a
hatékony segítségnyújtás elve, továbbá elsőbbséget élveznek – főként a szegénység elleni
küzdelem terén – a millenniumi fejlesztési célok (MFC) elérése érdekében végzett műveletek.
Egyetértek azzal a célkitűzéssel, hogy a büntetlenség megszüntetése és a nemzetközi
igazságszolgáltatás érvényre juttatása érdekében meg kell erősíteni a Nemzetközi
Büntetőbíróság és munkája iránti támogatást; a migrációra vonatkozó együttműködésről
és az együttműködés és fejlődés közötti kapcsolatról is elmélyült politikai párbeszédet kell
folytatni, amely a teljesség igénye nélkül az alábbiakat foglalja magában: a szegénység
visszaszorítását, az élet- és munkakörülmények javítását és a munkahelyteremtést célzó
stratégiák; a migránsok hozzájárulása származási országuk fejlődéséhez; a kapacitások
erősítésére vonatkozó együttműködés, főként az egészségügyi és az oktatási ágazatban
annak érdekében, hogy ellensúlyozni lehessen a dél-afrikai szürkeállomány elvándorlásának
Dél-Afrika fenntartható fejlődésére gyakorolt negatív hatásait; a külföldön dolgozók által
küldött pénznek az országba történő átutalására alkalmas gyors és kevésbé költséges jogi
eszközök. A legfontosabb szempontok a következők: a régió békéjének és biztonságának
megőrzése, az emberi jogok tiszteletben tartása és a demokrácia fejlesztése.

Elisabeth Köstinger (PPE),    írásban. – (DE) Támogatom az EU és Dél-Afrika közötti
megállapodás megkötését a kétoldalú együttműködés kibővítése érdekében. A jogállamiság
megszilárdítása mellett fontos intézkedésekre kerül sor a terrorizmus, illetve a terrorizmus
finanszírozása elleni küzdelem és a tömegpusztító fegyverek használatának megelőzése
érdekében. A megállapodás nagyarányú támogatása az Európai Parlament részéről a
munkakörülmények és az egészségügyi rendszer javulásához, valamint a szegénység
visszaszorításához fog vezetni Dél-Afrikában.

Giovanni La Via (PPE),    írásban. – (IT) Az Európai Unió és a Dél-afrikai Köztársaság
között 1999 októberében Pretoriában aláírt szabadkereskedelmi megállapodás 2004-ben
lépett hatályba, egy olyan záradékkal, amely a hatálybalépés időpontjától számított öt éven
belül előírta a felülvizsgálatát. Ma, hét évvel a megállapodás ratifikálása után, az Európai
Parlamentnek sikerült véleményt nyilvánítania a tanácsi irányelvek alapján a Bizottság által
lebonyolított tárgyalásokról. A szöveget elénk terjesztették jóváhagyásra, és én úgy
döntöttem, hogy mellette szavazok, mert elsősorban a dél-afrikai fejlődéssel foglalkozik.
Alapvető célja, hogy a megállapodás két szerződő felét arra kötelezze, hogy törekedjenek
a szegénység végleges felszámolására, ezzel jelentős mértékben hozzájárulva a millenniumi
fejlesztési célok megvalósításához. Ezt azonban csak úgy lehet keresztülvinni, ha
Dél-Afrikának a maga részéről sikerül valós intézkedéseket tennie egy megfelelő leszerelési
politika kialakításával, mivel ezt tartják a valódi alapnak, amelyre az ország fejlesztési
projektjét rá lehet építeni.

David Martin (S&D),    írásban. – Üdvözlöm ezt a megállapodást az EU és Dél-Afrika
között, amely új fejlesztési rendelkezéseket tartalmaz, különösen a szegénység elleni
küzdelemmel, a hatékony segítségnyújtással és a millenniumi fejlesztési célokkal
kapcsolatban. Dél-Afrika a kereskedelmi és a fejlesztési kapcsolatok terén egyaránt fontos
partner.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    írásban. – (FR) Ez a megállapodás egy sajátos közegben
helyezkedik el, amit az előadó láthatólag figyelmen kívül hagyott. Az Európai Bizottság

15-02-2011Az Euròpai Parlament vitàiHU68



soha nem látott mértékű nyomást gyakorol a dél-afrikai országokra, különösen Dél-Afrikára,
hogy káros gazdasági partnerségi megállapodásokat kössenek. Ezt a zsarolást jól szemlélteti
a gazdasági partnerségi megállapodásról szóló tárgyalások megemlítése és az összes
kereskedelmi tárgyalás felfüggesztése annak érdekében, hogy megnyissa előtte az utat. E
jelentés ellen szavazok, amely ahelyett, hogy elítélné, megerősíti a Barroso-Bizottság
megállapodás-tervezetét.

Nuno Melo (PPE),    írásban. – (PT) 1999. október 11-én Pretoriában írták alá az egyrészről
az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Dél-afrikai Köztársaság között létrejött,
meghatározatlan időtartamra szóló első kereskedelmi, fejlesztési és együttműködési
megállapodást, amely 2004. május 1-jén lépett életbe. Ez a megállapodás tartalmaz egy
záradékot, miszerint a hatálybalépése után öt évvel felül kell vizsgálni. A Lisszaboni
Szerződés hatálybalépése szintén szükségessé tette egy új megállapodás elfogadását, hogy
az EU gyakorolhassa mindazokat a jogokat és kötelességeket, amelyeket korábban az
Európai Közösség gyakorolt.

A 2009-ben Kleinmondban aláírt felülvizsgált megállapodás számos fontos módosítást
vezetett be az eredeti megállapodásba, a fejlesztés terén különösen a következő
módosításokat: a leszerelés, a demokratikus elvek, az emberi jogok és a jogállamiság,
együttműködés leszerelési kérdésekben, valamint a tömegpusztító fegyverek elterjedésének
megakadályozása.

Ezért szavaztam úgy, ahogy szavaztam.

Alexander Mirsky (S&D),    írásban. – Tartózkodtam a szavazástól ebben a kérdésben,
mert: 1) a Dél-afrikai Köztársaság mérhetetlenül sok természeti erőforrással rendelkezik,
és ezért kellőképpen képes saját maga megoldani a problémáit; 2) Dél-Afrikában olyan
magas szintet ér el a korrupció, hogy az árnyékgazdaság piacának több mint 60%-át teszi
ki; 3) vannak olyan országok, amelyek nem tudják önállóan megoldani a problémáikat,
sokkal jobban rászorulnak az EU pénzügyi támogatására, és a helyzetük sokkal inkább
reménytelen; 4) az EU tanácsadóként segíthetné a Dél-afrikai Köztársaságot.

Alfredo Pallone (PPE),    írásban. – (IT) Igennel szavaztam az Európai Unió és a Dél-afrikai
Köztársaság közötti megállapodásról szóló, Joly asszony által beterjesztett szövegre, mert
az utóbbi években kialakult új nemzetközi helyzet fényében felül kell vizsgálnunk a
kereskedelemről, fejlesztésről és együttműködésről Dél-Afrikával kötött megállapodásokat.
A gazdasági kapcsolatok terén a megállapodások mindkét fél ipara számára előnyösek
lesznek. Dél-Afrika például fontos kereskedelmi partner Olaszország számára, a
társfinanszírozási projektek és a kereskedelem terén egyaránt. A megállapodások
felülvizsgálatának másik célja, hogy megteremtse a terrorizmus elleni küzdelem
koordinációját, különösen a Nemzetközi Büntetőbíróság hatálybalépésének fényében,
valamint hogy párbeszédet indítson a közös értékekről és érdekekről az olyan területeken,
mint a migráció, az energia, az űrpolitika, a közlekedés és a biztonság.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    írásban. – (PT) Igennel szavaztam az egyrészről az
Európai Unió és tagállamai, másrészről a Dél-afrikai Köztársaság közötti megállapodás
megkötésére, amely módosítja a kereskedelemről, fejlesztésről és együttműködésről szóló
megállapodást. A kereskedelemről, fejlesztésről és együttműködésről szóló megállapodás
hatálybalépése óta a Dél-Afrikával bonyolított uniós árukereskedelem folyamatosan nőtt.
Az EU lett Dél-Afrika fő kereskedelmi partnere; 2009-ben a dél-afrikai kivitelek kb.
34%-ának az EU volt a célállomása, és az összes dél-afrikai behozatal kb. 35%-a az EU-ból
származott. A behozatalok és a kivitelek láthatólag egyensúlyban vannak, én csak az EU-ba
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exportált dél-afrikai termékek termelési módszereit tartom aggályosnak, mivel ezeknek
ugyanolyan előírásoknak kellene megfelelniük, mint az adott iparág európai termelői
számára előírtak. Ezek a mutatók azt jelzik, hogy az 1999-ben kötött első megállapodás
eredményei már láthatók. Az előadóhoz hasonlóan én is azt szeretném, ha az uniós
fejlesztési célkitűzéseket tiszteletben tartanák, és e célkitűzések közül a legfontosabb a
szegénység visszaszorítása, majd végül teljes felszámolása.

Paulo Rangel (PPE),    írásban. – (PT) Igennel szavaztam erre az ajánlásra az egyrészről az
Európai Közösség és tagállamai, másrészről Dél-Afrika közötti kereskedelmi, fejlesztési és
együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról. Az 1999. október 11-én, Pretoriában
aláírt eredeti megállapodással összehasonlítva képest ez a 2009. szeptember 11-én,
Kleinmondban aláírt felülvizsgált megállapodás arra irányult, hogy a felek közötti politikai
párbeszédet kiterjessze az olyan fontos területekre, mint a tömegpusztító fegyverek elleni
és a terrorizmus elleni küzdelem, valamint a fejlesztési együttműködés megerősítése, külön
hangsúlyt helyezve a millenniumi fejlesztési célok megvalósításával összefüggésben végzett,
a szegénység elleni küzdelmet támogató műveletekre. Úgy vélem ezért, hogy a bevezetett
módosítások örvendetesek.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    írásban. – A Parlament jóváhagyja a megállapodás
aláírását, és szeretné, ha a megállapodás fejlesztéshez kapcsolódó rendelkezéseit, valamint
az újonnan előirányzott együttműködéseket teljes mértékben alkalmaznák és a
megállapodás végrehajtási szakaszában nyomon követnék ezeket az Európai Unió
működéséről szóló szerződés 208. cikkével összhangban, tehát az Unió fejlesztési
együttműködésre vonatkozó célkitűzéseinek tiszteletben tartása mellett. Az Uniónak
minden olyan politikájában figyelembe kell vennie ezeket a célkitűzéseket, amelyek
érinthetik a fejlődő országokat, e célok közül pedig a legfontosabb a szegénység
visszaszorítása, hosszú távon pedig teljes felszámolása.

Licia Ronzulli (PPE),    írásban. – (IT) Ezen ajánlás mellett szavaztam, mert teljes mértékben
támogatom a tartalmát, különösen az Európai Unió és a Dél-afrikai Köztársaság közötti
kétoldalú együttműködés megerősítésére irányuló törekvést. Mivel ez mindenekelőtt egy
gazdasági és kereskedelmi megállapodás, a módosított szöveg támogatja a Dél-afrikai
Köztársaságban zajló gazdasági és társadalmi átmenet folyamatát, ösztönzi a regionális
együttműködést és új lendületet ad az ország gazdasági integrációjának a globális
gazdaságba.

Részben az intézményi szerepeimből eredően úgy gondolom, hogy kiemelten fontos az
országgal való politikai párbeszéd megerősítése, különös tekintettel az afrikai, karib-tengeri
és csendes-óceáni (AKCS) államokat kifejezetten érintő kérdésekben. Különösen támogatom
azt a döntést, hogy a 2007–2013 közötti időszakra az EU rendelkezésére álló 980 millió
euró nagy részét munkahelyteremtésre, illetve az egészségügy és a biztonság terén nyújtandó
alapszolgáltatásokhoz szükséges dél-afrikai infrastruktúra kiépítésére kell fordítani. E
célkitűzések követése a civil társadalom tényleges bevonásával azt jelenti, hogy kitartóan
haladunk a millenniumi fejlesztési célok megvalósítása felé vezető úton, és az éhezés, illetve
a szegénység valamennyi formájának felszámolását az összes többi cél elé helyezzük.

Catherine Stihler (S&D),    írásban. – Igennel szavaztam erre a megállapodásra, mivel
javítani fogja Európa kereskedelmi és fejlesztési kapcsolatait Dél-Afrikával, ami a dél-afrikai
régió számára és számunkra egyaránt rendkívül fontos.

Nuno Teixeira (PPE),    írásban. – (PT) 1999-ben kötötték meg az első kereskedelmi,
fejlesztési és együttműködési megállapodást egyrészről az Európai Közösség és tagállamai,
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másrészről a Dél-afrikai Köztársaság között, amely 2004. május 1-jén lépett hatályba.
Ennek az első megállapodásnak kifejezetten gazdasági jellege volt, mivel a kereskedelem
liberalizálásán alapult, és kevés teret adott a fejlesztési együttműködésnek. A
megállapodásban előírt felülvizsgálat 2009-ben zárult le, és fontos változásokat hozott a
fejlesztési politikában, különös tekintettel a leszereléssel és a tömegpusztító fegyverek
elterjedésének megakadályozásával kapcsolatos kérdésekben folytatott együttműködésre,
a jogállamiság elvének és az emberi jogoknak a szerepeltetésére, a hatékony
segítségnyújtásra, különösen a szegénység elleni küzdelemmel kapcsolatos kérdésekben
és a millenniumi fejlesztési célok megvalósítására.

Az együttműködés fokozása érdekében a megállapodás új területekkel bővült: a terrorizmus
és szervezett bűnözés elleni küzdelemmel; a zsoldostevékenységek megelőzésével; a kézi-
és könnyűfegyverek gyártása, felhalmozása és az azokkal való kereskedelem elleni
küzdelemmel; valamint a migrációra vonatkozó együttműködéssel. Üdvözlöm e
megállapodás elfogadását az EU egyik stratégiai partnerével és a nem állami szereplők
intézményesítését együttműködési partnerként, ami által jogosulttá válnak a pénzügyi
támogatásra.

Angelika Werthmann (NI),    írásban. – (DE) Támogattam az Európai Parlament ajánlásait
a kereskedelemről, fejlesztésről és együttműködésről szóló megállapodás rendelkezéseinek
módosítására a jogok, szabadságok és a biztonság területén. Úgy vélem, fontos, hogy egy
eredményeken alapuló megközelítést vezessünk be a fejlesztési együttműködésben, ha a
millenniumi fejlesztési céljaink megvalósításában előrehaladást akarunk elérni. A
munkahelyteremtés fő célkitűzése Dél-Afrika gazdasági fejlődésének központi problémáját
veszi célba. Évek óta rendszeresen felmerült az igény a kis- és középvállalkozások
létrehozására vonatkozó koncepció iránt az országban. Az EU, amely Dél-Afrika
legfontosabb kereskedelmi partnere, hasznos segítséget nyújthat a gazdasági és társadalmi
átalakulás folyamatában.

Iva Zanicchi (PPE),    írásban. – (IT) Igennel szavaztam Joly asszony jelentésére az Európai
Unió és a Dél-Afrikai Köztársaság közötti, 2004 óta hatályban lévő megállapodás
felülvizsgálatáról.

Az említett felülvizsgálat célja valójában az, hogy új lehetőségeket dolgozzunk ki a
kereskedelem liberalizálására az egyes ágazatokban, egyúttal hozzáigazítsuk a megállapodást
a megváltozott nemzetközi környezethez. Véleményem szerint fontos hangsúlyozni, hogy
ez a felülvizsgálat rakja le az alapokat ahhoz, hogy fejlesszük és elmélyítsük az Európai
Unió és Dél-Afrika közötti párbeszédet az olyan fontos kérdésekben, mint a migráció, az
energiaforrások kihasználása és a biztonság.

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

Luís Paulo Alves (S&D),    írásban. – (PT) Tekintettel arra, hogy a Bizottság javaslatában
szereplő négy megállapodás lehetőséget kínál az Európai Szabadkereskedelmi
Társulás/Európai Gazdasági Térség (EGT) által az EGT-n belüli gazdasági és szociális
különbségek csökkentéséhez adott hozzájárulás növelésére, a jelentés mellett szavazok.

Érdemes kiemelni az EU, Izland, Liechtenstein és Norvégia közötti megállapodást, valamint
az EU és Norvégia közötti megállapodást, a 2009–2014 közötti időszakra vonatkozó két
finanszírozási mechanizmust, amelyek 1,8 milliárd eurós csomagot irányoznak elő, és ez
az előző időszakhoz képest az EGT Finanszírozási Mechanizmus 31%-os növelését, valamint
a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 22%-os növelését jelenti. Ezek a források Izland, a
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12 új tagállam, valamint Portugália, Spanyolország és Görögország számára állnak majd
rendelkezésre, hozzájárulva a válság által leginkább meggyengített európai gazdaságok
némelyikének fellendítéséhez.

Diane Dodds (NI),    írásban. – E jelentés ellen szavaztam, mert megkérdőjelezem, hogy
mennyire helyes bármilyen engedményt adni Izlandnak a halászati termékek EU-ba irányuló
behozatalához, amikor kitartóan ragaszkodnak a makrélagazdálkodással szembeni
megközelítésükhöz, noha ez valószínűleg negatívan fogja érinteni az uniós nyíltvízi
halászokat. Ez az 1994-ben létrejött megállapodás lehetővé teszi, hogy Izland, Liechtenstein
és Norvégia hagyományos uniós tagság nélkül vegyen részt az Unió egységes piacán. Ennek
fejében kötelesek elfogadni az egységes piacra vonatkozó uniós jogszabályokat, a
mezőgazdaságról és a halászatról szóló jogszabályok kivételével. Izland vámmentesen
exportálhat halászati termékeket az EU-ba.

Nehéz lenyelni azt, hogy miután tüntetőleg figyelmen kívül hagyta a makrélaállomány
nemzetközi kezelését, és 2010-ben 100 000 tonnányi fogást jelentett be, Izland szabadon
megteheti, hogy az egész makrélafogását az EU-ba exportálja. Miközben az Izland részére
biztosított halászati engedmények talán nem változtak az új megállapodásban, Izland
halászati gazdálkodás terén tanúsított magatartása bizonyosan megváltozott, és ennek
fényében szeretném megkérdőjelezni, hogy ratifikálnunk kell-e ezt a megállapodást.

Diogo Feio (PPE),    írásban. – (PT) Az állásfoglalás célja, hogy támogatást adjon az Európai
Unió és Izland, Liechtenstein és Norvégia közötti négy megállapodásnak, amelyek a felsorolt
országok által az Európai Gazdasági Térségen belüli gazdasági és szociális különbségek
csökkentéséhez adott hozzájárulást hivatottak megállapítani és megerősíteni az előző
időszak fényében. Ez a javaslat megemeli az érintett államok hozzájárulását, de lényegében
nem változtat a halászati engedményeken. E tekintetben a 2009 és 2014 közötti időszak
valójában az előző, 2004–2009 közötti időszakra megállapítottak megújítása. A
Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságban és a Halászati Bizottságban lezajlott egyhangú
szavazás jelzi, hogy erről a kérdésről nincs vita.

José Manuel Fernandes (PPE),    írásban. – (PT) A Bizottság négy megállapodásra tett
javaslatot a Parlament felé. A megállapodások közül kettő, a 2009–2014 közötti időszakra
vonatkozó pénzügyi mechanizmusokról, összességében 1,8 milliárd eurós csomagot
irányoz elő. Az egyik az EU, Izland, Liechtenstein és Norvégia közötti megállapodás, amely
31%-kal növeli meg az Európai Gazdasági Térség (EGT) Finanszírozási Mechanizmust, a
másik pedig az EU és Norvégia közötti megállapodás, amely 22%-kal növeli a Norvég
Finanszírozási Mechanizmust. A másik két megállapodás a 2009–2014 közötti időszakban
Izland, illetve Norvégia részére nyújtott halászati engedményekről szól, és ezek
megújításáról rendelkezik.

Az engedmények Izland esetében nem változtak. Norvégia esetében kismértékben nőttek,
ezért majd lesz egy rendelkezés a tranzitmegállapodás megújításáról, amely 2009. április
30-án lejárt.

Azért szavazok a javaslat mellett, mert az EGT forrásai a 12 új tagállam, valamint Portugália,
illetve Görögország és Spanyolország számára állnak majd rendelkezésre, és a támogatható
területek közé tartozik a környezetvédelem, különösen az éghajlatváltozás és a megújuló
energia, a civil társadalom, valamint a kulturális örökség védelme.

João Ferreira (GUE/NGL),    írásban. – (PT) A mai napon itt elfogadott megállapodás
megkötése az Európai Gazdasági Térségről (EGT) szóló, 1994 óta hatályban lévő
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megállapodásból következik, amely az EGT/Európai Szabadkereskedelmi Társulás államaira
terjed ki. Az említett államok akkor ötéves hozzájárulásokról állapodtak meg, hogy
csökkentsék az EGT-n belüli gazdasági és társadalmi különbségeket; mi pedig természetesen
támogatjuk ezt a célt. A jelenlegi (2009–2014 közötti) ötéves időszakra szóló finanszírozás
az előző időszakban rendelkezésre álló források több mint kétszeresére nőtt.

Ezek az EGT-források a 12 új tagállam, valamint Görögország, Portugália és Spanyolország
számára állnak majd rendelkezésre, és több fontos területen is felhasználhatók, köztük a
környezetvédelem, az emberi és társadalmi fejlődés, valamint a kulturális örökség védelme
területén. Tekintettel az EU bővítéseire és a több országában – így például Portugáliában
– tapasztalható romló szociális és gazdasági helyzetre, úgy gondoljuk, hogy fontos növelni
ezeket a forrásokat.

Pat the Cope Gallagher (ALDE),    írásban. – (GA) Az Európai Parlament Svájccal, Izlanddal
és Norvégiával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttségének elnökeként és az Európai
Gazdasági Térség Parlamenti Vegyes Bizottságának elnökeként üdvözlöm ezt a jelentést.
Én készítettem el a Halászati Bizottság véleményét a jelentésről.

Ian Hudghton (Verts/ALE),   írásban. – Igennel szavaztam a Koppa-jelentésre a halászatra
vonatkozó Finanszírozási Mechanizmusról. Ez mindazonáltal nem jelenti azt, hogy az
EU–EGT halászati ügyekben minden rendben van. Igazán sajnálatos, hogy Izland nem
hajlandó megállapodásra jutni az EU-val és Norvégiával a makréla kérdésében, ezért én
minden felet határozottan arra kérek, hogy térjenek vissza a tárgyalóasztalhoz

Juozas Imbrasas (EFD),    írásban. – (LT) Egyetértettem ezzel a dokumentummal, mert az
Európai Gazdasági Térségről (EGT) szóló megállapodás 1994-es hatálybalépése óta az
EGT-hez tartozó EFTA-államok (Izland, Liechtenstein és Norvégia) hozzájárulnak az EGT-n
belüli gazdasági és szociális különbségek csökkentéséhez. A pénzügyi hozzájárulások
legutóbbi ötéves periódusa 2009-ben járt le (1,467 milliárd euró). A Bizottság jelenlegi
javaslata négy megállapodást ölel fel. E megállapodások egy 1,8 milliárd eurós csomagot
irányoznak elő, amely a 2004–2009 közötti időszakhoz képest az EGT Finanszírozási
Mechanizmus 31%-os növeléséből, valamint a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 22%-os
növeléséből tevődik össze. Ez az eredmény tükrözi a Tanács által megállapított tárgyalási
irányelveket, amelyek az alapok „jelentős növelését” kérték. Az EGT forrásai a 12 új tagállam,
valamint Görögország, Portugália és Spanyolország számára állnak majd rendelkezésre.
Az elsőbbséget élvező ágazatok között a környezetvédelem, az éghajlatváltozás és a
megújuló energia, a civil társadalom, az emberi és társadalmi fejlődés, valamint a kulturális
örökség védelme szerepel. A Norvégiának előírt forrásokat a 12 új tagállam számára
bocsátják majd rendelkezésre. Az elsőbbséget élvező ágazatok között a
szén-dioxid-leválasztás és -tárolás, a környezetbarát ipari innováció, a kutatás és ösztöndíjak,
az emberi és társadalmi fejlődés, a bel- és igazságügy, a tisztességes munka előmozdítása
és a háromoldalú párbeszéd szerepel. A 2009–2014 közötti időszakban Izland, illetve
Norvégia részére nyújtott bizonyos halászati engedményekről szóló két jegyzőkönyv az
előző, 2004–2009 közötti időszakra vonatkozó jegyzőkönyvek megújításáról rendelkezik,
Izland esetében változatlan engedményekkel, Norvégia esetében az engedmények szerény
bővítésével, amelynek alapján Norvégia meg fogja újítani a halászati tranzitmegállapodást.

Elisabeth Köstinger (PPE),    írásban. – (DE) Támogatom az EU, Izland, Liechtenstein és
Norvégia közötti megállapodást az Európai Gazdasági Térség (EGT) Finanszírozási
Mechanizmus folytatásáról, mivel mindnyájunknak arra kell törekednie, hogy csökkentsük
az EGT-n belüli gazdasági és szociális különbségeket. A teljes, 1,8 milliárd eurós csomag
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az előző ötéves időszakhoz képest 31%-os, illetve 22%-os növekedést képvisel. A halászati
engedményekről és a piacra jutásról szóló jegyzőkönyvek meghosszabbítása fontos, hosszú
távú szabályozást jelent az akvakultúra területén.

Giovanni La Via (PPE),    írásban. – (IT) A Parlament ma megszavazta a Bizottság által
javasolt megállapodást egyrészt az Európai Unió és Izland, a Liechtensteini Hercegség és
Norvégia között a 2009–2014 közötti időszakra vonatkozó finanszírozási
mechanizmusokról, és másrészt az Európai Unió és Norvégia közötti megállapodást. A
megállapodások rendelkeznek az Európai Gazdasági Térség Finanszírozási Mechanizmus
megnöveléséről az éghajlatváltozás és a megújuló energia, a civil társadalom, az emberi és
társadalmi fejlődés és a kulturális örökség védelme céljára. Ez a gyakorlatban egy
összességében 1,8 milliárd eurós csomagot jelent. A forrásokból az Unióhoz utoljára
csatlakozott 12 állam, valamint Spanyolország, Görögország és Portugália tud majd
részesülni. Én ezért a jelentés mellett szavaztam, mert úgy gondolom, támogatnunk kell
a gazdasági együttműködést, és mert soha nem szabad elfelejtenünk, hogy egy tagállam
jóléte hozzájárul egész Európa gazdaságának fellendüléséhez, és ezáltal az 500 millió
európai polgár életminőségéhez.

David Martin (S&D),    írásban. – Igennel szavaztam erre a javaslatra, amely lehetőséget
ad arra, hogy megerősítsük az EGT-hez tartozó EFTA-államok hozzájárulását az Európai
Gazdasági Térségen belüli gazdasági és szociális különbségek csökkentéséhez. Mindeközben
a halászati engedmények Izland esetében változatlanok maradtak, Norvégia esetében
kismértékben nőttek.

Nuno Melo (PPE),    írásban. – (PT) Ezek a megállapodások egy összességében 1,8 milliárd
eurós csomagot irányoznak elő, amely az Európai Gazdasági Térség (EGT) Finanszírozási
Mechanizmus 31%-os növeléséből, valamint a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 22%-os
növeléséből tevődik össze. Érdemes felhívni a figyelmet arra, hogy az EGT forrásait kiemelt
területként a környezetvédelem, az éghajlatváltozás és a megújuló energia, a civil társadalom,
az emberi és társadalmi fejlődés, valamint a kulturális örökség védelmének támogatására
kell fordítani. Norvégia finanszírozási forrásait többek között a szén-dioxid-leválasztás és
-tárolás, a környezetbarát ipari innováció, a kutatás és ösztöndíjak, az emberi és társadalmi
fejlődés, a bel- és igazságügy, a tisztességes munka előmozdítása és a háromoldalú párbeszéd
kiemelt területére kell fordítani.

A 2009–2014 közötti időszakban Izland, illetve Norvégia részére nyújtott bizonyos
halászati engedményekről szóló két jegyzőkönyv az előző, 2004–2009 közötti időszakra
vonatkozó jegyzőkönyvek megújításáról rendelkezik, Izland esetében változatlan
engedményekkel, Norvégia esetében az engedmények szerény bővítésével, amelynek
alapján Norvégia meg fogja újítani a halászati tranzitmegállapodást.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    írásban. – (PT) Ez a jelentés zöld utat ad az Európai
Gazdasági Térségre (EGT) vonatkozó megállapodások megújításának. Az EGT-ről szóló
megállapodás 1994-es hatálybalépése óta az EGT-hez tartozó EFTA-államok – jelenleg
Izland, Liechtenstein és Norvégia – hozzájárulnak az EGT-n belüli gazdasági és szociális
különbségek csökkentéséhez. Ezekről a hozzájárulásokról mindig ötéves időszakokra
állapodnak meg, és most az a cél, hogy megújítsuk a megállapodásokat a 2009–2014
közötti időszakra. Ezekkel a tárgyalásokkal párhuzamosan, de tőlük függetlenül tárgyalások
kezdődtek az Izlanddal és Norvégiával kötött két kétoldalú halászati jegyzőkönyv alapján
is, amely tárgyalások 2009. december 18-án zárultak le. A fent említett tárgyalások
kimenetelét tekintve érdemes külön felhívni a figyelmet a Finanszírozási Mechanizmus
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jelentős megemelésére, noha Izland helyzete az országot sújtó súlyos válság miatt
változatlan maradt. Ami a 2009–2014 közötti időszakban Izland, illetve Norvégia részére
nyújtott bizonyos halászati engedményekről szóló megállapodásokat illeti, osztom a
Halászati Bizottság kedvező véleményét, amely felhívja a figyelmet a Norvégiának adott
engedmények szerény bővítésére, amelynek alapján Norvégia meg fogja újítani a szintén
2009. április 30-án lejárt halászati tranzitmegállapodást. A fenti okokból a jelentés mellett
szavaztam.

Paulo Rangel (PPE),    írásban. – (PT) Az Európai Gazdasági Térségről (EGT) szóló
megállapodás 1994-es hatálybalépése óta az EGT-hez tartozó EFTA-államok – jelenleg
Izland, Liechtenstein és Norvégia – hozzájárulnak az EGT-n belüli gazdasági és szociális
különbségek csökkentéséhez. Ezekről a hozzájárulásokról mindig ötéves időszakokra
állapodtak meg, és most a 2009–2014 közötti időszakra vonatkozó finanszírozási
mechanizmusokról elért megállapodásokról, valamint az Izlanddal és Norvégiával kötött,
halászati engedményekről szóló két bilaterális jegyzőkönyvről folynak a tárgyalások. Ezeket
a jegyzőkönyveket a korábbi időszakhoz képest lényegében nem módosították: Izland
esetében nem változtak, Norvégia esetében pedig csak kismértékben nőttek az
engedmények. A finanszírozási mechanizmusokról szóló megállapodások az EGT-hez
tartozó EFTA-államok 2004–2009 közötti időszakra vonatkozó hozzájárulásának jelentős
megemelését eredményezték, így egy összességében 1,8 milliárd eurós csomagot irányoznak
elő, amely a 12 új tagállam, valamint Görögország, Portugália és Spanyolország számára
áll majd rendelkezésre a kiemelt ágazatok, köztük a környezetvédelem, az éghajlatváltozás,
a megújuló energia, az emberi és társadalmi fejlődés, valamint a kulturális örökség
védelmének támogatására. Ezért igennel szavaztam.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    írásban. – Ez a javaslat lehetőséget ad arra, hogy:
megerősítsük az EGT-hez tartozó EFTA-államok hozzájárulását az Európai Gazdasági
Térségen belüli gazdasági és társadalmi különbségek csökkentéséhez; jelentős mértékben
megnöveljük a Finanszírozási Mechanizmust, Izland esetében változatlanul hagyva,
Norvégia esetében kismértékben növelve az engedményeket. Ezért azt javasolom, hogy a
Halászati Bizottság adjon kedvező véleményt a COM(2010)234 bizottsági javaslatról.

Licia Ronzulli (PPE),    írásban. – (IT) Támogattam ezt az ajánlást, mert alkalmat ad arra,
hogy megerősítsük az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) államainak
hozzájárulását az Európai Gazdasági Térségen (EGT) belüli gazdasági és társadalmi
különbségek csökkentéséhez. A halászati engedmények Izland esetében nem változtak,
Norvégia esetében kismértékben nőttek.

A 2009–2014 közötti időszakra vonatkozó finanszírozási mechanizmusokról szóló két
megállapodás – az EU, Izland, Liechtenstein és Norvégia között, illetve az EU és Norvégia
között – összességében 1,8 milliárd eurós csomagot irányoz elő, ami a 2004–2009 közötti
időszakhoz képest komoly növekedést jelent. Most arra kell törekednünk, hogy megoldjuk
a tengeri élet kezelésével kapcsolatos kérdésekben, különösen a bálnavadászat tekintetében
az EU, Izland és Norvégia között még mindig fennálló nézetkülönbségeket.

Catherine Stihler (S&D),    írásban. – Igennel szavaztam erre a megállapodásra, amely
erősíteni fogja az EGT-hez tartozó EFTA-államok hozzájárulását az Európai Gazdasági
Térségen belüli gazdasági és társadalmi különbségek kezeléséhez.

Thomas Ulmer (PPE),    írásban. – (DE) A megállapodás mellett szavaztam, mert ez egy
újabb logikus lépés az Európai Szabadkereskedelmi Társulás tagjai közötti együttműködés
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harmonizálása felé. A küldöttség alelnökeként nagyon örülök annak, hogy tovább haladunk
a kiváltságos partnerség irányába.

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

Luís Paulo Alves (S&D),    írásban. – (PT) Igennel szavazok erre az ajánlásra, mert ez a
horizontális megállapodás lehetővé teszi a tagállamok és Brazília közötti jelenlegi kétoldalú
megállapodásokra vonatkozó nemzeti korlátozások megszüntetését, ami az egész európai
légi közlekedési iparágnak kedvez. Egy ilyen megállapodás emellett lehetővé teszi az EU
és Brazília közötti légi közlekedési kapcsolatok rendezett jogi hátterének helyreállítását,
és ez fontos lépés lesz az EU és Brazília közötti kapcsolatok megerősítése felé az ágazatban.
Ez a megállapodás az alacsonyabb viteldíjak révén a fogyasztók számára előreláthatólag
akár 460 millió euró értékű előnyt is jelenthet, ösztönözni fogja a foglalkoztatást és új
üzleti lehetőségeket kínál majd az uniós légi fuvarozóknak.

Sophie Auconie (PPE),    írásban. – (FR) Mivel az Európai Unió kizárólagos hatáskörrel
rendelkezik a nemzetközi repülés bizonyos kérdéseiben, jogi szempontból szükségessé
vált a tagállamok által a Brazil Szövetségi Köztársasággal kötött tucatnyi kétoldalú
megállapodás felváltása az Európai Unió által tárgyalások útján megkötött
megállapodásokkal. Az Európai Unió Tanácsától 2003-ban kapott jóváhagyást követően
az Európai Bizottság tárgyalások révén elérte azt a megállapodást, amelyet ma
szavazatommal támogatni kívánok. A megállapodás utat fog nyitni „a Brazíliával kötendő,
átfogó légi közlekedési szolgáltatási megállapodás megtárgyalására a fokozatos piacnyitás
és a szabályozási együttműködés és konvergencia kombinációja alapján”. Ez a jövőbeni
megállapodás az utazók számára jobb szolgáltatásokat, az európai légi fuvarozóknak
erősebb pozíciót fog eredményezni.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    írásban. – (RO) Úgy gondolom, hogy az Európai Unió
és Brazília közötti légi közlekedési kapcsolatokról szóló megállapodás rendezett jogi
hátteret nyújt, és fontos első lépést jelent az EU és Brazília közötti légi közlekedési
kapcsolatok megerősítésében. Véleményem szerint ez a megállapodás lehetővé fogja tenni
számukra, hogy tovább erősítsék a légi közlekedési együttműködést, és tárgyalásokat
kezdjenek egy átfogó kétoldalú légi szolgáltatási megállapodásról.

Edite Estrela (S&D),    írásban. – (PT) Az ajánlás mellett szavaztam, mert ez egy fontos
lépés az EU és Brazília közötti kapcsolatok megerősítésében a légi közlekedési ágazatban,
és lehetővé fogja tenni, hogy továbblépjenek egy átfogó légi szolgáltatási megállapodás
megtárgyalása felé.

Diogo Feio (PPE),    írásban. – (PT) A ma elfogadott megállapodás fontos lépés az EU és
Brazília közötti kapcsolatok megerősítésében a légi közlekedési ágazatban. Ez a
megállapodás az alacsonyabb viteldíjak révén a fogyasztók számára várhatóan akár
460 millió euró értékű előnyt is jelenthet, ösztönözni fogja a foglalkoztatást, új üzleti
lehetőségeket kínál majd az uniós légi fuvarozóknak, illetve előnyöket biztosít az EU és
Brazília között utazóknak. Tekintettel a Portugália és Brazília közötti különleges kötelékekre,
üdvözlöm a megállapodás megkötését, amely újfajta közelséget hoz majd magával Európa
és Brazília között, a potenciálisan ezzel járó gazdasági, szociális és kulturális előnyökkel
együtt.

José Manuel Fernandes (PPE),    írásban. – (PT) A 2009. december 1-jén hatályba lépett
Lisszaboni Szerződés jelentős mértékben megváltoztatta a különféle uniós intézmények
hatásköreit, különösen a Parlamentét, amelynek az új felállásban olyan ügyekről kell
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döntenie, amelyek korábban nem tartoztak a joghatósága alá, mint például az EU és a Brazil
Szövetségi Köztársaság közötti nemzetközi megállapodás a légi közlekedési
szolgáltatásokról.

Ez a 2010. július 14-én aláírt megállapodás a 12 uniós tagállam és a Brazil Szövetségi
Köztársaság között fennálló kétoldalú légi szolgáltatási megállapodások rendelkezéseit
hivatott felváltani egy kétoldalú megállapodással az EU és Brazília között. Támogatom ezt
a megállapodást, mert fontos lépést jelent az EU és Brazília közötti kapcsolatok
megerősítésében a légi közlekedési ágazatban.

João Ferreira (GUE/NGL),    írásban. – (PT) A Parlament által a közelmúltban elfogadott,
ugyanerre a területre vonatkozó előző megállapodásokhoz hasonlóan, és tekintettel arra
a sajátos környezetre, amelyben a polgári repülés működik, ez a javaslat súlyos aggályokat
vet fel a hatályát és a lehetséges következményeit illetően. A tárgyalt kérdés nyilvánvalóan
hatással van a légi közlekedési vállalatokra, egy olyan ágazatban, amely – különféle okok
folytán – stratégiai jelentőségű a nemzeti érdekek védelméhez. Brazília esetében ez az
aggály még sürgetőbb. Világos, hogy milyen cél áll a háttérben, és az előadó nem is próbálja
leplezni: a cél a piac megnyitása, hogy „új üzleti lehetőséget” kínáljon az uniós légi fuvarozók
számára.

Tudjuk, hogy a különböző európai vállalatok esélyegyenlőségének állítólagos megteremtése
hozzájárul az ágazat monopolisztikus koncentrációjának megkönnyítéséhez, ami már
most is folyamatban van, valamint a tagállamok arra való képességének csökkentéséhez,
hogy megvédjék a lobogójuk alatt közlekedő légitársaságokat és ezáltal jogos érdekeiket,
különböző szinteken. A szentnek és sérthetetlennek tekintett „szabad versenyt” minden
áron meg kell védeni, és ennek a kezdeményezésnek is ez a fő pillére. Az ágazat
szempontjából az eredmény lényegében nem különbözik a többiekétől: jön a
monopolisztikus koncentráció, amire végül mindig sor kerül ezekben az esetekben.

Carlo Fidanza (PPE),    írásban. – (IT) Az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták)
Képviselőcsoportba tartozó olasz kollégáimmal együtt úgy határoztam, hogy tartózkodni
fogok az Európai Unió és Brazília közötti, a légi közlekedési szolgáltatások egyes kérdéseire
vonatkozó kapcsolatokról szóló mai szavazáson. Ennek a Cesare Battisti-ügyről szóló
állásfoglalás tartalma az oka. Szerettem volna, ha a szavazást elhalasztják addig, amíg a
brazil szövetségi bíróság új döntést nem hoz a bűnöző Cesare Battisti kiadatásáról.

Tekintettel arra, hogy a dosszié nem sürgős, bizonyára nem okozott volna problémát, ha
a következő vagy az áprilisi ülésre halasztjuk, különösen ha figyelembe vesszük, hogy e
tömeggyilkos áldozatainak családtagjai milyen fájdalmat éreznek. Ezek a családok 31 éve
várnak az igazságszolgáltatásra és arra, hogy Cesare Battisti letöltse az olasz igazságügyi
rendszerben rá kiszabott büntetést, mégpedig a saját börtöneinkben.

Juozas Imbrasas (EFD),    írásban. – (LT) Egyetértettem ezzel a jelentéssel, mert az Unió
kizárólagos hatáskörrel rendelkezik a nemzetközi repülés számos olyan kérdésében,
amelyet korábban a tagállamok és harmadik országok között létrejött, légi közlekedési
szolgáltatásokkal kapcsolatos kétoldalú megállapodások szabályoztak. Következésképpen
a Tanács 2003. június 5-én engedélyezte a Bizottság számára, hogy tárgyalásokat kezdjen
harmadik országokkal, hogy a már meglévő kétoldalú megállapodások bizonyos
rendelkezései helyébe uniós megállapodások léphessenek. A megállapodást 2010. július
14-én aláírták. A megállapodás olyan kérdésekre vonatkozik, mint a biztonság, a
repülőgép-üzemanyagra kivetett illetékek, a versenyszabályok stb. A megállapodás
megkötése fontos első lépés volt az EU és Brazília közötti légi közlekedési kapcsolatok
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megerősítésében, és lehetővé tette Brazília és az EU számára, hogy tovább erősítsék a légi
közlekedési együttműködést, és egy átfogóbb légi szolgáltatási megállapodás megtárgyalása
felé mozduljanak el. Ez a megállapodás a fokozatos piacnyitás és a szabályozási
együttműködés és konvergencia kombinációján alapul. Ez a megállapodás a várakozások
szerint az alacsonyabb viteldíjak miatt akár 460 millió euróval nagyobb fogyasztást is
generálhat. Jótékony hatással lesz ezenkívül a foglalkoztatásra, és várhatóan jelentős számú
új üzleti lehetőséget kínál majd az uniós légi fuvarozók számára, valamint előnyöket biztosít
az utazóközönségnek is.

David Martin (S&D),    írásban. – Megszavaztam ezt a horizontális megállapodást, amely
önmagában nem jelentős, ugyanakkor fontos lépés az EU és Brazília közötti légi közlekedési
kapcsolatok megerősítésében, és lehetővé teszi Brazília és az EU számára, hogy tovább
erősítsék a légi közlekedési együttműködést, és egy átfogóbb légi szolgáltatási megállapodás
megtárgyalása felé mozduljanak el. Az átfogó légi közlekedési megállapodásnak a fokozatos
piacnyitás és a szabályozási együttműködés és konvergencia kombinációján kellene
alapulnia. A hasznot az EU számára az útvonalak számának növekedése és a fogyasztóknak
felszámított viteldíj csökkenése fogja jelenteni.

Erminia Mazzoni (PPE),    írásban. – (IT) Azért tartózkodtam az Európai Unió és a Brazil
Szövetségi Köztársaság között a légi közlekedési szolgáltatások egyes kérdéseiről létrejött
megállapodásról szóló jelentésről tartott szavazás során, hogy ezzel kinyilvánítsam
álláspontomat, amely túlmutat az ügy hatókörén.

Nem tudom elfogadni a brazil kormány eljárását a Cesare Battisti-ügyben. A kiadatást –
amelynek eljárásait kétoldalú megállapodás rögzíti – meg kellett volna adniuk. Az
igazságügyi hatóságok által adott értelmezés megsérti a vállalt kötelezettségeket. A büntetést
– amelyet Battisti úrnak Olaszországban kellene letöltenie – egy rendes bíró szabta ki, a
szokásos törvényeket alkalmazva egy közönséges bűncselekményre: tömeggyilkosságra.
Nehéz támogatni a nemzetközi kapcsolatokat, így például a Parlament által megszavazott
jelentésekben meghatározott kapcsolatokat egy olyan országgal, amely nem tartja
tiszteletben a megállapodásokat, és amely mindenekfelett állást foglal az élet védelméhez
való alapvető jog kérdésében.

Nuno Melo (PPE),    írásban. – (PT) Az EU mindig pártolta a szabad versenyt. Ezért teljesen
ésszerű lépés volt a 2010. október 15-én a Bizottságnak adott megbízás, amely felhatalmazta
a Brazíliával kötendő, átfogó légi közlekedési szolgáltatási megállapodás megtárgyalására
a fokozatos piacnyitás és a szabályozási együttműködés és konvergencia kombinációja
alapján. Ez a megállapodás az uniós légi fuvarozók számára megkülönböztetéstől mentes
hozzáférést biztosít a Brazíliával való kapcsolatokhoz, és felváltja vagy kiegészíti a
tagállamok és Brazília között jelenleg fennálló 14 kétoldalú légi szolgáltatási megállapodás
rendelkezéseit.

Ez fontos első lépés az EU és Brazília közötti légi közlekedési kapcsolatok megerősítésében,
amely lehetővé teszi számukra, hogy tovább erősítsék együttműködésüket ezen a szinten,
és továbblépjenek az EU és Brazília közötti átfogóbb légi szolgáltatási megállapodás
megtárgyalása felé. Az új megállapodás a fogyasztók számára is előnyös, mivel alacsonyabb
viteldíjat tesz lehetővé a Brazíliába tartó légi közlekedésben.

Alfredo Pallone (PPE),    írásban. – (IT) Tartózkodtam a szavazástól a Macovei asszony
által beterjesztett ajánlás esetében, a másik két jelentéssel együtt, tekintettel a brazil
hatóságok eljárására a Cesare Battisti-ügyben. Egy terrorista kiadatásának elmulasztását –
akiről Brazília nem ismeri el, hogy terrorista – nem lehet figyelmen kívül hagyni. Ezért az
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Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) Képviselőcsoport olasz küldöttségének többi
tagjával együtt úgy döntöttem, hogy tartózkodom a szavazástól az Európai Unió és Brazília
közötti, a turizmus céljából vagy üzleti céllal történő rövid távú tartózkodásra jogosító
vízumok alóli mentességről szóló megállapodás megkötéséről szóló határozattervezet
ügyében, valamint az EU és Brazília közötti, légi közlekedési szolgáltatásokra vonatkozó
megállapodások továbbfejlesztéséről szóló jelentés ügyében. Ezzel értelemszerűen nem
azt akarjuk kifejezni, hogy elégedetlenek lennénk a jelentések tartalmával, hanem politikai
jelzésnek szánjuk, amelyen keresztül ismételten nyomatékosítani szeretnénk a
Cesare Battisti-ügyben a brazil hatóságok által tanúsított eljárás miatti csalódottságunkat.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    írásban. – (PT) A jelentés megszavazásával megadjuk
az Európai Parlament részéről szükséges kedvező véleményt az EU és Brazília között
létrejött nemzetközi megállapodásról. Ez egy horizontális megállapodás Brazíliával, amely
rendezett jogi hátteret teremt az EU és Brazília közötti légi közlekedési kapcsolatokhoz.
Ez fontos első lépés az EU és Brazília közötti légi közlekedési kapcsolatok megerősítésében,
és mindkét fél számára lehetővé teszi, hogy tovább erősítsék együttműködésüket ezen a
szinten, és egy átfogóbb légi szolgáltatási megállapodás megtárgyalása felé haladjanak
tovább. A várakozások szerint ez a megállapodás az alacsonyabb viteldíjak miatt akár 460
millió eurós előnyt is hozhat a fogyasztóknak. Kedvező hatással lesz a foglalkoztatásra, és
remélhetőleg jelentős számú új üzleti lehetőséget nyit majd meg az uniós légi fuvarozók
előtt, továbbá az EU és Brazília között utazók számára is előnyös lesz. Mindezek fényében
egyetértek az előadó azon javaslatával, hogy a Parlament fogadja el ezt a jelentést, illetve
azzal a kéréssel, hogy a Tanács ne késlekedjen az eljárások lezárásával.

Paulo Rangel (PPE),    írásban. – (PT) Tekintettel a Portugáliát és Brazíliát összefűző fontos
kötelékekre, természetesen üdvözlöm e jelentés elfogadását. Ez a megállapodás a tagállamok
és a Brazil Szövetségi Köztársaság között fennálló 12 kétoldalú légi szolgáltatási
megállapodás bizonyos rendelkezéseinek helyébe fog lépni. Megteremti az alapot az EU
és Brazília közötti kapcsolatok megerősítéséhez a légi közlekedési ágazatban, és az
alacsonyabb viteldíjak révén várhatóan komoly előnyökkel jár a fogyasztók számára, illetve
új üzleti lehetőségeket kínál az uniós légi fuvarozók számára.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    írásban. – A Brazíliával kötött horizontális
megállapodás helyreállítja az EU Brazíliával való légi közlekedési kapcsolatainak rendezett
jogi hátterét. Ez fontos első lépés volt az EU és Brazília közötti légi közlekedési kapcsolatok
megerősítésében, amely lehetővé tette Brazília és az EU számára, hogy tovább erősítsék a
légi közlekedési együttműködést, és hogy az EU és Brazília közötti átfogóbb légi szolgáltatási
megállapodás megtárgyalása felé mozduljanak el. Az Európai Bizottság kérésére az EU
Közlekedési Tanácsa 2010. október 15-én megbízást adott az Európai Bizottság számára,
amelyben felhatalmazza a Bizottságot a Brazíliával kötendő, átfogó légi közlekedési
szolgáltatási megállapodás megtárgyalására a fokozatos piacnyitás és a szabályozási
együttműködés és konvergencia kombinációja alapján.

Ez a megállapodás a várakozások szerint az alacsonyabb viteldíjak miatt akár 460 millió
euróval nagyobb fogyasztást is generálhat. Jótékony hatással lesz ezenkívül a
foglalkoztatásra, és várhatóan jelentős számú új üzleti lehetőséget kínál majd az uniós légi
fuvarozók számára, valamint előnyöket biztosít az utazóközönségnek is.

Catherine Stihler (S&D),    írásban. – Támogattam ezt a megállapodást, amely ösztönözni
fogja az EU és Brazília közötti további együttműködést a polgári légi közlekedés területén.
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Az EU légi közlekedési ágazatának kedvezni fog a tagállamok és Brazília közötti,
állampolgárságon alapuló korlátozások megszüntetése.

Nuno Teixeira (PPE),    írásban. – (PT) Az Európai Unió és Brazília közötti kapcsolatok
rendkívül fontosak az európai külpolitika jelenlegi kontextusában. Ez a megállapodás,
amely szerintem az első lépés abban a folyamatban, hogy új uniós légi közlekedési politikát
alakítsunk ki Brazíliával, egy általános keretet kíván létrehozni a kapcsolatok
továbbfejlesztéséhez ezen a téren. Ez egy horizontális megállapodás, mert rendezett jogi
hátteret teremt a két fél közötti légi közlekedési kapcsolatok különféle kérdéseihez, azáltal,
hogy a hagyományos kétoldalú megállapodásokat az ebben a megállapodásban előírt, az
EU egész területén általánosan és egységesen alkalmazandó rendelkezésekkel váltja fel.

Az ajánlástervezet, amelynek én voltam az árnyékelőadója, üdvözli a megállapodás
feltételeit, mivel kitér olyan fontos kérdésekre, mint a biztonság és a repülőgép-üzemanyagra
kivetett, Európa egész területén általánosan alkalmazandó illetékek, illetve az uniós
szabályoknak való megfelelés követelménye.

Úgy vélem, a megállapodás utat nyit a gazdasági előnyök felé – a fogyasztóknak és a légi
fuvarozóknak egyaránt –, és erősíteni fogja az együttműködési kapcsolatokat a két
transzatlanti fél között, ezáltal hasznos eszköz lesz az EU számára. A fenti okokból a
dokumentum mellett szavaztam.

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

Luís Paulo Alves (S&D),    írásban. – (PT) Tekintettel a tanácsi határozatra irányuló
tervezetre (07853/2010), az Európai Közösség és az Izlandi Köztársaság, a Svájci
Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a 2007–2013 közötti időszakra
létrehozott Külső Határok Alapra vonatkozó kiegészítő szabályokról szóló
megállapodás-tervezetre, valamint a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló
szerződéssel összhangban, az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jogi
keretrendszerében és ajánlásával összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre,
támogatom a megállapodás megkötését.

Carlos Coelho (PPE),    írásban. – (PT) Támogatom az Európai Közösség és Izland, Norvégia,
Svájc és Liechtenstein közötti, a 2007–2013 közötti időszakra létrehozott Külső Határok
Alapra vonatkozó kiegészítő szabályokról szóló megállapodást. A schengeni vívmányok
végrehajtásában, alkalmazásában és fejlesztésében érintett országoknak az alapot létrehozó
döntés értelmében részt kell venniük a Külső Határok Alapban. A megállapodásnak ezért
biztosítania kell a szabványok végrehajtását a résztvevő országok területén, annak
érdekében, hogy a Bizottság ezekben az államokban felvállalhassa az alap költségvetése
végrehajtására vonatkozó kötelezettségét. Tekintetbe veszi az alap pénzgazdálkodással és
ellenőrzéssel kapcsolatos aspektusait, valamint létrehozza az adott országok költségvetéshez
való pénzügyi hozzájárulásával kapcsolatos rendelkezéseket.

Szeretném kiemelni Liechtenstein együttes nyilatkozattal hozott döntését is, miszerint
nem vesz részt az alapban, azonban pénzügyileg továbbra is hozzá kell járulnia ahhoz,
hiszen az alapot a terhek megosztása céljából hozták létre, azért, hogy pénzügyi támogatást
nyújtson a schengeni vívmányok végrehajtásában a külső határellenőrzés és vízumpolitika
terén.

Diogo Feio (PPE),    írásban. – (PT) A javaslat az Európai Közösség és az Izlandi Köztársaság,
a Norvég Királyság, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti

15-02-2011Az Euròpai Parlament vitàiHU80



megállapodásnak az EU részéről történő megkötésére vonatkozik. Általában véve
elmondhatjuk, hogy a megállapodás ezen országok Külső Határok Alapban történő
részvételével kapcsolatos, mivel részt vesznek a schengeni vívmányok végrehajtásában,
alkalmazásában és fejlesztésében. A tervek szerint további megállapodások születnek majd,
amelyek meghatározzák a részvétel végrehajtásához szükséges rendelkezéseket, különösen
azokat, amelyek biztosítják az EU pénzügyi érdekeinek védelmét, valamint azokat, amelyek
lehetővé teszik, hogy a Számvevőszék az egész folyamatot felügyelhesse. A Tanács azután
fogadja el véglegesen a megállapodást, hogy a Parlament mellette szavazott.

José Manuel Fernandes (PPE),    írásban. – (PT) Az ajánlás az EU és az Izlandi Köztársaság,
a Norvég Királyság, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a
2007–2013 közötti időszakra létrehozott Külső Határok Alapra vonatkozó kiegészítő
megállapodás megkötésével kapcsolatos tanácsi határozattervezetről szól.

Tekintettel arra, hogy a megállapodás egybevág azokkal a célokkal, amelyek érdekében a
személyek és az áruk szabad mozgásáról szóló Schengeni Megállapodást aláírták; tekintettel
azokra a korábbi megállapodásokra, amelyeket az EU és az említett országok korábban
aláírtak a Schengeni Megállapodásban meghatározott célkitűzésekkel kapcsolatban; és
tekintettel arra, hogy az EU a 2007–2013 közötti időszakra létrehozta a Külső Határok
Alapot a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” elnevezésű általános program
keretében, üdvözlöm a megállapodás megkötését, amely megerősíti majd a kohéziót
Európával.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    írásban. – (PT) A jelentés az Európai Közösség és az Izlandi
Köztársaság, a Norvég Királyság, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség
közötti, a 2007–2013 közötti időszakra létrehozott Külső Határok Alapra vonatkozó
kiegészítő szabályokról szóló megállapodás-tervezetet vizsgálja.

Összefüggésben áll hatályos vagy jelenleg is végrehajtás alatt álló, a személyek ezen államok
és az EU közötti szabad mozgásával kapcsolatban.

Ezért a külső határok felügyelete támogatására – különösen a bevándorlás terén – az EU
bizonyos feltételek mellett támogatást kíván nyújtani a Külső Határok Alapnak a
2007–2013 közötti időszakban. Az EU és a Bizottság ilyen irányú fellépéseinek céljait
bírálnunk kell, hiszen nem hagyhatjuk figyelmen kívül az elfogadhatatlan visszatérési
irányelvet.

Pat the Cope Gallagher (ALDE),    írásban. – (GA) A Svájccal, Izlanddal és Norvégiával
fenntartott kapcsolatok európai parlamenti küldöttsége és az EGT Parlamenti Vegyes
Bizottság elnökeként örömmel fogadom ezt a jelentést.

David Martin (S&D),    írásban. – A megállapodás mellett szavaztam, amely a schengeni
vívmányok végrehajtásában, alkalmazásában és fejlesztésében érintett országok számára
lehetővé teszi, hogy a 2007–2013 közötti időszakban részt vegyenek a Külső Határok
Alapban.

Alfredo Pallone (PPE),    írásban. – (IT) Úgy vélem, hogy – a politikai, gazdasági és
mindenekelőtt földrajzi tekintetben megvalósuló – tényleges Európai Unió számára
szükséges és kulcsfontosságú a javaslat megszavazása, hiszen Izland, Norvégia és
Liechtenstein, valamint Svájc földrajzilag Európában helyezkedik el. Ezért úgy gondolom,
hogy egységes határigazgatási politikát kell végrehajtani az integráció és az egyik országból
a másikba történő mozgás elősegítésére. Az európai határigazgatási alap a központosított
koordinációt előmozdító igazságos és jelentős eszköz lenne, az erőforrások és a

81Az Euròpai Parlament vitàiHU15-02-2011



szakpolitikák végrehajtása szempontjából egyaránt. Ez az idegenforgalmat, valamint a
szabad közlekedést és az emberek szabad mozgását is elősegítené.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    írásban. – (PT) A Lisszaboni Szerződés új hatásköröket
adott a Parlamentnek, és ennek értelmében szükségessé vált az Európai Unió nevében
megkötendő, az Európai Közösség és az Izlandi Köztársaság, a Svájci Államszövetség és a
Liechtensteini Hercegség közötti, a 2007–2013 közötti időszakra létrehozott Külső Határok
Alapra vonatkozó kiegészítő szabályokról szóló megállapodásról szóló tanácsi határozatra
irányuló tervezet elfogadása. Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság javasolja
a megállapodás elfogadását. A megállapodás előrevetíti, hogy a schengeni vívmányok
végrehajtásában, alkalmazásában és fejlesztésében érintett harmadik országok részt vesznek
a Külső Határok Alapban. Ez további megállapodások révén valósulhat meg, amelyeket a
részvételre vonatkozó szükséges rendelkezések egyértelműsítése érdekében kötnek meg;
ide értendők az EU pénzügyi érdekeinek védelméről, valamint a Számvevőszék ellenőrzésre
való feljogosításáról szóló rendelkezések. A felek megegyeztek, és mivel a vélemények
nem tartalmaztak kritikus megjegyzéseket, a határozat mellett szavaztam.

Paulo Rangel (PPE),    írásban. – (PT) A 2007 és a 2013 közötti időszakra a Külső Határok
Alap létrehozásáról szóló, 2007. május 23-i 574/2007/EK európai parlamenti és tanácsi
határozattal összhangban az alapban részt vesznek a schengeni vívmányok végrehajtásában,
alkalmazásában és fejlesztésében érintett harmadik országok. Ennek érdekében a tervek
szerint olyan megállapodások kerülnek majd megkötésre, amelyek részletezik az e
részvételhez szükséges szabályokat, ideértve az EU pénzügyi érdekeinek védelmére, valamint
a Számvevőszék ellenőrzésre való feljogosítására vonatkozó rendelkezéseket. A javaslat
az Európai Közösség és az Izlandi Köztársaság, a Norvég Királyság, a Svájci Államszövetség
és a Liechtensteini Hercegség közötti megállapodás megkötésére vonatkozik; a megállapodás
célja az ezen országok említett alapban történő részvételére vonatkozó kiegészítő szabályok
meghatározása. Úgy hiszem, hogy ezt az ügyet az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi
Bizottság ajánlásával összhangban támogatnunk kell.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    írásban. – Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi
Bizottságban (az illetékes bizottságban) a szavazás során megfogalmazott álláspontunkkal
összhangban a Zöldek/az Európai Szabad Szövetség Képviselőcsoportja úgy döntött, hogy
a javaslat ellen szavaz.

Thomas Ulmer (PPE),    írásban. – (DE) A megállapodás mellett szavaztam, hiszen ezek
az államok a minőség és a megbízhatóság terén nem problémásak, és ezért nem jelentenek
biztonsági kockázatot az EU számára.

Angelika Werthmann (NI),    írásban. – (DE) Az ajánlás a Schengeni Megállapodásban
érintett harmadik országokkal – ebben az esetben Izlanddal, Norvégiával, Svájccal és
Liechtensteinnel – kötött megállapodást tárgyalja. Ezeknek az országoknak részt kell
venniük a schengeni vívmányok végrehajtásában, alkalmazásában és fejlesztésében. Ezen
a téren kiegészítő szabályozásra van szükség az EU pénzügyi érdekeinek megvédésére,
valamint annak érdekében, hogy a Számvevőszék ellenőrzési hatásköröket kapjon. Ezek
a kiegészítések helyénvalók; ezért szavaztam a megállapodás megkötése mellett.

Ajánlás: Carlos Coelho (A7-0008/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    írásban. – (PT) A jelentés mellett szavazok, tekintettel arra,
hogy a Schengeni Megállapodás már jelenleg is egy 42 673 km hosszú külső tengeri határral
és 7721 km hosszú szárazföldi határral körülvett, 25 országot és 400 millió polgárt
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magában foglaló területen biztosítja a szabad mozgást. E terület fokozatos bővítése lehetővé
tette az EU-val különleges kapcsolatban álló harmadik országok számára, hogy részt
vegyenek a schengeni együttműködésben, a Svájci Államszövetség számára pedig azt,
hogy 2008. március 1-je óta részese legyen a schengeni vívmányoknak. Tekintettel a Svájc
és a Liechtensteini Hercegség közötti nyitott határok politikájára – ez utóbbi az Európai
Gazdasági Térséghez történő 1995-ös csatlakozása óta folyamatosan integrálódik az
európai kereskedelmi térségbe –, tekintettel arra, hogy Liechtenstein az EU irányelveinek
98,4%-át már átültette nemzeti jogába, valamint tekintettel az ország egységes piacon
betöltött szerepére, nincs okom arra, hogy ellenezzem a schengeni térséghez történő
csatlakozását.

Sophie Auconie (PPE),    írásban. – (FR) A Svájc és Ausztria között elhelyezkedő

mikroállam, Liechtenstein területe 160 km2, népessége 35 000. Jóllehet az ország nem
tagja az Európai Uniónak, az Európai Gazdasági Térség (EGT) révén kapcsolatban áll azzal.
Csaknem minden európai jogszabályt alkalmaz, és a személyek szabad mozgása érdekében
kérelmezte a csatlakozást a schengeni térséghez. Tekintettel az Európai Unió és Liechtenstein
közötti hagyományos együttműködésre, valamint arra, hogy az ország schengeni térséghez
történő csatlakozása semmilyen veszéllyel nem jár, igennel szavaztam.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    írásban. – (LT) Igennel szavaztam az ajánlásra, amely szerint
2008. február 28-án aláírták az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség
és a Liechtensteini Hercegség közötti jegyzőkönyvet a Liechtensteini Hercegségnek az
Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci
Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére
irányuló társulásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyvet.

A schengeni térséghez Svájc 2008. december 12-én egyedül csatlakozott, eltörölve a
határellenőrzéseket a szárazföldi határokon, majd ezt követően 2009. március 29-én a
schengeni térségen belüli járatok esetében a repülőtereken történő határellenőrzést. Első
alkalommal volt szükség ellenőrző pontok felállítására olyan helyen, ahol száz évig igazi
határ nem is volt. A két ország közötti 41 kilométeres határvonal külső schengeni határ
lett.

Az Európai Parlamenttől e jegyzőkönyv aláírásával kapcsolatban először 2007-ben kértek
véleményt. Az akkoriban kinevezett előadó, Ewa Klamt asszony kérését követően a Jogi
Bizottság 2007. június 11-i, egyöntetű véleményében azt javasolja, hogy változtassák meg
az addigi jogalapot úgy, hogy az utaljon az Európai Közösséget létrehozó szerződés 300.
cikke (3) bekezdésének második albekezdésére, amely előírja, hogy az Európai Parlament
beleegyezésére van szükség, és nem csupán a vele történő konzultációra.

Üdvözlöm a Lisszaboni Szerződéssel bevezetett új szabályokat, amelyek az Európai
Parlament számára lehetővé teszik, hogy alaposabban tájékozódhasson a nemzetközi
szerződésekkel kapcsolatosan.

Carlos Coelho (PPE),    írásban. – (PT) Huszonöt évvel ezelőtt öt tagállam úgy döntött,
hogy megszüntetik a belső határokat, és egységes külső határt hoznak létre. Jelenleg az
összes tagállam – az Egyesült Királyság, Írország, Ciprus, Bulgária és Románia kivételével
– a schengeni térség teljes jogú tagja. A térségbe tartoznak továbbá a társult államok:
Norvégia, Izland és Svájc. Liechtenstein lehet a negyedik. Reméltük, hogy Liechtenstein
Svájccal egy időben, 2008-ban csatlakozhat a schengeni térséghez. A folyamat azonban
nem a várakozásoknak megfelelően alakult, különösen bizonyos, adócsalásokkal
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kapcsolatos fenntartások miatt, amelyeket két tagállam, Németország és Svédország
fogalmazott meg. Svájc csatlakozása szükségessé tette ellenőrzés bevezetését olyan
területeken, ahol több mint száz éve nem volt tényleges határ: a Svájc és Liechtenstein
között húzódó 41 km-es határ külső határrá vált.

A Lisszaboni Szerződés új szabályainak értelmében, amelyek lehetővé teszik, hogy a
Parlament nagyobb szerepet játszhasson a nemzetközi megállapodások megkötésében,
valamint tekintettel arra, hogy a Tanács fenntartásai már nem állnak fenn, azt javaslom,
hogy a Parlament adja beleegyezését a jegyzőkönyv aláírásához.

Ioan Enciu (S&D),    írásban. – (RO) A jelentés mellett szavaztam, mivel véleményem
szerint szükséges és természetes dolog a liechtensteini határellenőrzés megszüntetése,
tekintettel az állam méretére és szomszédaival, Ausztriával és Svájccal való kapcsolataira,
amely országokkal hagyományosan a szabad mozgás politikáját követi. Hozzá kell tenni,
hogy Liechtenstein tényleges bevonása a schengeni és a dublini vívmányokba természetes
módon fog megtörténni, hiszen az ország már igen nagy mennyiségű uniós jogszabályt
hajtott végre, és a Schengeni Információs Rendszerhez és a Vízuminformációs Rendszerhez
való hozzáféréséhez ugyanazt az infrastruktúrát használja, mint Svájc, amely már része a
schengeni térségnek.

Diogo Feio (PPE),    írásban. – (PT) Tekintettel a Liechtensteini Hercegség és a Svájci
Államszövetség között fennálló, nyitott határok politikára, várható volt, hogy a két ország
egy időben csatlakozik majd a schengeni térséghez. Ez azonban nem így történt. Svájc
2008. december 12-én egyedül csatlakozott a térséghez. A Svájc csatlakozásáról szóló
megállapodásban azonban már szerepelt egy rendelkezés, miszerint Liechtenstein
jegyzőkönyv útján csatlakozhat. Ezt fogadja most el a Parlament. A csatlakozás szükségessé
tette, hogy Liechtenstein és Svájc határán határellenőrzést vezessenek be, olyan területeken,
ahol már egy évszázada nem volt tényleges határ.

José Manuel Fernandes (PPE),    írásban. – (PT) Az ajánlás azt javasolja, hogy a Parlament
fogadja el az Európai Unió, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti
jegyzőkönyv létrehozását, amelynek tárgya a Liechtensteini Hercegség csatlakozása a 2008.
február 28-án megkötött, az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség
közötti megállapodáshoz, amelynek értelmében Svájc részt vállal a schengeni vívmányok
végrehajtásában, alkalmazásában és fejlesztésében.

A Schengeni Megállapodás célja olyan terület létrehozása, ahol a személyek és az áruk
szabad mozgása biztosított, és az államok között nincsenek belső határok, csupán egy
egységes külső határ. Az 1999-es Amszterdami Szerződéssel a schengeni együttműködés
az EU jogkörei keretének része lett. A Liechtensteini Hercegség és a Svájci Államszövetség
évtizedek óta a nyitott határok politikáját követi, amely magában foglalja a személyek
szabad mozgását. Amikor Svájc 2008-ban csatlakozott a schengeni térséghez, probléma
adódott a két állam között: határuk külső határrá vált. A célunk most az, hogy megoldjuk
ezt a problémát.

Ezért – tekintettel arra, hogy e jegyzőkönyv hatálybalépéséből milyen előnyök származnak
– semmi akadályát nem látom az elfogadásnak.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    írásban. – (PT) A Schengeni Megállapodást 1985-ben írta
alá Németország, Belgium, Franciaország, Luxemburg és Hollandia. A megállapodás és az
1990-ben elfogadott egyezmény célja a közös országhatárokon történő szisztematikus
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ellenőrzés megszüntetése, valamint a személyek szabad mozgását lehetővé tevő rendszer
bevezetése.

A Schengeni Megállapodás megszüntette az aláíró államok belső határain történő ellenőrzést
és létrehozott egy, a külső határellenőrzésre vonatkozó közös szabályokkal rendelkező
egységes külső határt, közös vízumpolitikát, rendőrségi és igazságügyi együttműködést,
valamint kialakította a Schengeni Információs Rendszert (SIS).

A schengeni térség jelenleg 25 schengeni tagállamot foglal magában: az uniós országok
közül Ausztriát, Belgiumot, Dániát, Franciaországot, Finnországot, Németországot,
Görögországot, Olaszországot, Luxemburgot, Hollandiát, Portugáliát, Spanyolországot,
Svédországot, Csehországot, Észtországot, Magyarországot, Lettországot, Litvániát, Máltát,
Lengyelországot, Szlovákiát, Szlovéniát, valamint a három nem európai uniós társult
országot: Norvégiát, Izlandot és Svájcot. Bulgária, Románia és Ciprus jelenleg csak
részlegesen alkalmazza a schengeni vívmányokat, így e három tagország határain jelenleg
is végeznek ellenőrzést.

Ian Hudghton (Verts/ALE),    írásban. – A Coelho-jelentés mellett szavaztam. Habár Skócia
nem tartozik a schengeni térséghez, a schengeni vívmányok bizonyos elemeit elfogadjuk.
A skót kormány tanácsi szinten, aktívan részt vesz az e területhez kapcsolható
tevékenységben, és munkájukat örömmel támogatom.

Juozas Imbrasas (EFD),    írásban. – (LT) Igennel szavaztam az ajánlásra, amely szerint
2008. február 28-án aláírták az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség
és a Liechtensteini Hercegség közötti, a Liechtensteini Hercegségnek, a Svájci
Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére
irányuló társulásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyvet.
A schengeni térséghez Svájc 2008. december 12-én egyedül csatlakozott, eltörölve a
határellenőrzéseket a szárazföldi határokon, majd ezt követően 2009. március 29-én a
schengeni térségen belüli járatok esetében a repülőtereken történő határellenőrzést. Első
alkalommal volt szükség ellenőrző pontok felállítására olyan helyen, ahol száz évig igazi
határ nem is volt. A két ország közötti 41 kilométeres határvonal külső schengeni határ
lett. Üdvözlöm a Lisszaboni Szerződéssel bevezetett új szabályokat, amelyek az Európai
Parlament számára lehetővé teszik a nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos részletesebb
tájékozódást. A schengeni térség fokozatos bővülése a schengeni együttműködésben
történő részvételre késztette az EU-val különleges kapcsolatban álló harmadik országokat.
A nem európai uniós országok számára a schengeni vívmányokhoz történő csatlakozás
előfeltétele országaik és az EU közötti, a személyek számára szabad mozgást biztosító
egyezmény megkötése. Ezen országok számára a részvétel a következőkkel jár: egy olyan
térséghez történő csatlakozás, amelynek belső határain nincs ellenőrzés; a schengeni
vívmányok, valamint ennek megfelelően minden schengeni vonatkozású elfogadott szöveg
rendelkezéseinek alkalmazása; részvétel a schengeni vonatkozású szövegekkel kapcsolatos
döntésekben.

Giovanni La Via (PPE),    írásban. – (IT) A Liechtensteini Hercegségnek az Európai Unió,
az Európai Közösség és Svájc közötti megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló
jegyzőkönyvet 2008-ban írták alá. Ennek következménye, hogy a Hercegségnek végre kell
hajtania, alkalmaznia és fejlesztenie kell a schengeni vívmányokat. A Liechtensteini
Hercegség azonban – jóllehet már 1995 óta az Európai Gazdasági Térség tagja, és
fokozatosan alkalmazkodott az európai jogszabályokhoz azzal, hogy számos irányelvet
ültetett át hazai jogába – még nem kezdte meg a tárgyalásokat a Schengeni Megállapodáshoz
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való csatlakozásról. A megállapodással – amellyel egyetértek – meghatározásra kerültek
mindkét fél jogai és kötelezettségei, és ezzel lehetővé vált a személyek szabad mozgása.
Emellett a Lisszaboni Szerződés nemzetközi rendelkezéseire nézve végrehajtási szabályokat
vezettek be, annak érdekében, hogy az Európai Parlamentnek a kommunikáció és az
elfogadás terén nagyobb szerepe legyen.

David Martin (S&D),    írásban. – A jelentés mellett szavaztam. Liechtenstein tengerparttal
nem rendelkező nyugat-európai alpesi mikroállam, amelyet nyugaton és délen Svájc,

keleten Ausztria határol. Területe 160 km2, lakossága 35 000 fő, itt a legmagasabb a
világon az egy főre jutó bruttó hazai termék. Liechtenstein az Európai Gazdasági Térséghez
(EGT) történő 1995-ös csatlakozása óta folyamatosan integrálódik az európai kereskedelmi
térségbe. A joghatóság mára az uniós irányelvek 98,4%-át átültette a nemzeti jogba.
Liechtenstein továbbá az egységes piac része, ahol valamennyi részt vevő országra azonos
alapszabályok vonatkoznak.

Nuno Melo (PPE),    írásban. – (PT) Az új országok Schengeni Információs Rendszerhez
(SIS) való csatlakozása kulcsfontosságú a határok nélküli Európa megvalósulása
szempontjából. Liechtenstein az Európai Gazdasági Térséghez (EGT) történő 1995-ös
csatlakozása óta folyamatosan integrálódik az európai kereskedelmi térségbe. Több
értékelési eljáráson ment keresztül, különösen az adatvédelem, a SIS, a légi, szárazföldi és
tengeri határok, a rendőrségi együttműködés és a vízumpolitika terén. Az egyezményhez
való csatlakozással Liechtenstein a schengeni vívmányok részese lesz.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    írásban. – (PT) Németország, Belgium, Franciaország,
Luxemburg és Hollandia 1985. június 14-én írta alá a Schengeni Megállapodást. A schengeni
együttműködés az Európai Unió jogi és intézményi keretének része és 25 schengeni tagállam
vesz részt benne. Ezek közül három állam az EGT-hez társult állam: Norvégia, Izland és
Svájc. A schengeni térséghez Svájc 2008. december 12-én egyedül csatlakozott, eltörölve
a határellenőrzéseket a szárazföldi határokon, majd ezt követően 2009. március 29-én a
schengeni térségen belüli járatok esetében a repülőtereken történő határellenőrzést. Mivel
Liechtenstein nem csatlakozott, és mivel a két ország között a szabad mozgás igen aktív
politikája valósul meg, első alkalommal volt szükség ellenőrző pontok felállítására olyan
helyen, ahol száz évig igazi határ sem volt. A két ország közötti 41 kilométeres szakasz
külső schengeni határ lett. E megállapodás ezt a határt szünteti meg azzal, hogy a
Liechtensteini Hercegség Schengenhez csatlakozik. Örömmel fogadom a Lisszaboni
Szerződésben foglalt új szabályokat, amelyek lehetővé teszik, hogy a Parlament aktív
szerepet vállaljon e megállapodások elfogadása során. A felsorolt okok miatt szavaztam
a jelentés mellett.

Paulo Rangel (PPE),    írásban. – (PT) A Svájci Államszövetség schengeni vívmányokhoz
történő csatlakozásáról szóló, 2008. március 1-je óta hatályban lévő megállapodás explicit
említést tett Liechtenstein jegyzőkönyv útján történő esetleges csatlakozásáról. Tekintettel
a Liechtensteini Hercegség és a Svájci Államszövetség között évtizedek óta fennálló nyitott
határok politikára, várható volt, hogy a két ország egy időben csatlakozik majd a schengeni
térséghez. Azonban nem így történt: Svájc 2008. december 12-én egyedül csatlakozott a
schengeni vívmányokhoz. Emiatt szükségessé vált az ellenőrzés bevezetése olyan
területeken, ahol már 100 éve nem volt tényleges határ. E határ megszüntetése céljából,
valamint tekintettel arra, hogy Liechtenstein az Európai Gazdaság Térség és az egységes
piac része, támogattam a jegyzőkönyv megkötését annak reményében, hogy Liechtenstein
végre csatlakozhat a schengeni vívmányokhoz.
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Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    írásban. – Az Európai Parlamenttől e jegyzőkönyv
aláírásával kapcsolatban először 2007-ben kértek véleményt. Az akkori előadó, Klamt
asszony kérését követően a Jogi Bizottság 2007. június 11-i, egyöntetű véleményében azt
javasolta, hogy változtassák meg az addigi jogalapot úgy, hogy az utaljon az EK-Szerződés
300. cikke (3) bekezdésének második albekezdésére (magában a megállapodásban –
amelynek integráns részét képezi a javasolt jegyzőkönyv – foglalt „külön intézményi keret”
módosítására irányuló tanácsi határozatokra irányuló javaslatok), amely előírja az Európai
Parlament beleegyezését és nem csupán a vele történő konzultációt. Ezért, valamint a
Lisszaboni Szerződés küszöbön álló hatálybalépése miatt ezt a jelentést visszaküldték az
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságnak.

Licia Ronzulli (PPE),    írásban. – (IT) A jelentés mellett szavaztam, mivel úgy gondolom,
hogy elősegítheti a schengeni vívmányok hatálybalépését, alkalmazását és fejlesztését
Izlandon, a Norvég Királyságban, a Svájci Államszövetségben és a Liechtensteini
Hercegségben.

Valóban fontos, hogy a hatályos intézkedések és megállapodások értelmében a 2007–2013
közötti időszakban ezek az országok részt vehessenek a Külső Határok Alapban. Annak
érdekében, hogy kialakuljon egy még egységesebb Európa, amely ugyanakkor nem téveszti
szem elől a gyakorlatiasságot, részvételüket olyan kiegészítő szabályok szabályozzák majd,
amelyek ugyanakkor garantálják az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelmét és a
Számvevőszék ellenőrzési hatáskörét.

Thomas Ulmer (PPE),    írásban. – (DE) A Liechtenstein schengeni vívmányokhoz történő
csatlakozásáról szóló megállapodás mellett szavaztam, mivel olyan logikus lépésről van
szó, amely semmiféle problémát nem jelent számunkra. Elvárhatjuk, hogy a megállapodás
zökkenőmentesen funkcionáljon.

Ajánlás: Monika Hohlmeier (A7-0013/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    írásban. – (PT) Az ajánlás mellett szavazok, tekintettel arra,
hogy a Svájci Államszövetséggel a tagállamban vagy Svájcban benyújtott menedékjog
iránti kérelem megvizsgálásáért felelős állam meghatározására vonatkozó feltételek és
eljárási szabályok megállapításáról 2004. október 26-án kötött megállapodás
Liechtensteinnek jegyzőkönyv útján a dublini vívmányokhoz való lehetséges csatlakozását
írja elő. Nincs okom arra, hogy ellenezzem a megállapodás megkötését, tekintettel a két
ország közötti nyitott határok politikára, valamint arra, hogy 2001-ben Liechtenstein
kifejezte érdeklődését a megállapodáshoz való csatlakozás iránt. Ez a Tanács és a Parlament
közötti nézeteltérések miatt nem valósult meg, amelyeket azonban a Lisszaboni Szerződés
megoldott.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    írásban. – (LT) Igennel szavaztam a dokumentumra, amely
kimondja, hogy a Svájci Államszövetséggel a tagállamban vagy Svájcban benyújtott
menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős állam meghatározására vonatkozó
feltételek és eljárási szabályok megállapításáról 2004. október 26-án kötött megállapodás
(a „Svájccal kötött Dublini Megállapodás”) Liechtensteinnek jegyzőkönyv útján a dublini
vívmányokhoz való lehetséges csatlakozását írja elő.

A Tanács 2006. február 27-én felhatalmazta a Bizottságot, hogy megkezdje a tárgyalásokat
Liechtensteinnel és Svájccal. A tárgyalások után közétették Liechtensteinnek a Svájccal
kötött Dublini Megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyv-tervezetet. Az
Európai Bizottság Liechtenstein csatlakozásáról szóló jegyzőkönyvre irányuló, 2006.
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december 4-i javaslata jogalapját tekintve az Európai Közösség létrehozásáról szóló
szerződés 300. cikke (3) bekezdésének első albekezdésén alapult, amely az Európai
Parlament meghallgatását írta elő.

Üdvözlöm, hogy a Parlament ismételten foglalkozik a tanácsi határozatra irányuló
tervezettel, és ezzel folytatja a Liechtensteinnek a Svájccal kötött Dublini Megállapodáshoz
való csatlakozására vonatkozó tárgyalásokat. Ahogy a Parlament már első olvasatában
kérte, be kell szerezni az Európai Parlament egyetértését e jegyzőkönyv Liechtensteinnel
való megkötéséhez. A Liechtensteinnel sikeresen lezárt tárgyalások és a módosított jogalap
fényében javaslom, hogy hagyjuk jóvá a jegyzőkönyvet.

Carlos Coelho (PPE),    írásban. – (PT) A Svájci Államszövetséggel a tagállamban vagy
Svájcban benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős állam
meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló
megállapodást – a Dublini/Eurodac Megállapodást – 2004-ben kötötték meg. Tekintettel
arra, hogy Svájc és Liechtenstein évtizedek óta a nyitott határok politikáját követi, logikus
lett volna az utóbbi országot bevonni e tárgyalásokba. Habár Liechtenstein kifejezte
érdeklődését, mégis kihagyták a tárgyalásokból, mivel akkor még nem született meg a
kamatadóról szóló megállapodás Liechtenstein és az Európai Közösség között.

Tekintettel a Lisszaboni Szerződés új szabályaira, amelyek lehetővé teszik, hogy a Parlament
nagyobb szerepet játszhasson a nemzetközi megállapodások megkötésében, valamint
tekintettel arra, hogy Liechtenstein megkötötte a kérdéses, 2005. július 1-je óta hatályban
lévő megállapodást, támogatom a Parlament döntését, miszerint beleegyezését adja a
jegyzőkönyv aláírásához.

Diogo Feio (PPE),    írásban. – (PT) A Svájccal a tagállamban benyújtott menedékjog iránti
kérelem megvizsgálásáért felelős állam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási
szabályok megállapításáról szóló megállapodást 2004-ben kötötték meg. E megállapodás
Liechtensteinnek jegyzőkönyv útján a dublini vívmányokhoz való lehetséges csatlakozását
írja elő. A Tanács 2006. február 27-én felhatalmazta a Bizottságot, hogy megkezdje a
tárgyalásokat Liechtensteinnel és Svájccal. 2006. június 21-én a tárgyalásokat lezárták, és
parafálták Liechtensteinnek a Svájccal kötött Dublini Megállapodáshoz való csatlakozásáról
szóló jegyzőkönyv-tervezetet. Most a Parlamenten a sor, hogy beleegyezését adja e
jegyzőkönyv aláírásához. Remélem, hogy ez így lesz, és ezért az ajánlás mellett szavazok.

José Manuel Fernandes (PPE),    írásban. – (PT) A Tanács benyújtotta a Liechtensteini
Hercegségnek az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a tagállamban vagy
Svájcban benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős állam
meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló
megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló, az Európai Unió, a Svájci Államszövetség és
a Liechtensteini Hercegség közötti jegyzőkönyv-tervezetet.

Üdvözlöm, hogy elfogadásra került ez a jegyzőkönyv, amely az Európai Unióra és két olyan
országra vonatkozik, amelyek történelmére jellemző a jószomszédi viszony és a személyek
szabad mozgása. Egyetértek az előadó következtetéseivel, és különösen örömmel fogadom
a tárgyalások folytatódását a Liechtensteini Hercegség Svájccal kötött Dublini
Megállapodáshoz való csatlakozásáról. Remélem, hogy a megállapodás mihamarabb
aláírásra kerül.
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Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    írásban. – (PT) A menedékjogról, valamint a tagállamban
vagy Svájcban benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős állam
meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról van szó.

A Svájci Államszövetséggel a tagállamban vagy Svájcban benyújtott menedékjog iránti
kérelem megvizsgálásáért felelős állam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási
szabályok megállapításáról 2004. október 26-án kötött megállapodás (a Svájccal kötött
Dublini Megállapodás) Liechtensteinnek jegyzőkönyv útján a dublini vívmányokhoz való
lehetséges csatlakozását írja elő.

Tekintettel arra, hogy Liechtenstein és Svájc között már évtizedek óta megvalósul a
személyek szabad mozgása, 2001-ben Liechtenstein kifejezte érdeklődését a Svájccal kötött
Dublini Megállapodással kapcsolatban. Liechtenstein azonban nem vett részt a Svájccal
folytatott tárgyalásokon, mivel előzőleg nem született meg a kamatadóról szóló egyezmény
az EU-val.

Az EU és Liechtenstein közötti egyezmény aláírása és hatálybalépése után Liechtenstein
kifejezte szándékát, hogy 2005-ben csatlakozni kíván a dublini vívmányokhoz.

A Tanács 2006-ban felhatalmazta a Bizottságot, hogy megkezdje a tárgyalásokat
Liechtensteinnel és Svájccal. A tárgyalásokat lezárták, a jegyzőkönyv-tervezetet parafálták.

Juozas Imbrasas (EFD),    írásban. – (LT) Igennel szavaztam a dokumentumra, amely
kimondja, hogy a Svájci Államszövetséggel a tagállamban vagy Svájcban benyújtott
menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős állam meghatározására vonatkozó
feltételek és eljárási szabályok megállapításáról 2004-ben kötött megállapodás (a „Svájccal
kötött Dublini Megállapodás”) Liechtensteinnek jegyzőkönyv útján a dublini vívmányokhoz
való lehetséges csatlakozását írja elő. Üdvözlöm, hogy az Európai Parlament ismételten
foglalkozik a tanácsi határozatra irányuló tervezettel, és ezzel folytatja a Liechtensteinnek
a Svájccal kötött Dublini Megállapodáshoz való csatlakozására vonatkozó tárgyalásokat.
A Liechtensteinnel sikeresen lezárt tárgyalások és a módosított jogalap fényében javaslom,
hogy hagyjuk jóvá a jegyzőkönyvet.

Giovanni La Via (PPE),    írásban. – (IT) A Bizottság felé tett ajánlás mellett szavaztam,
amely a tagállamban, Svájcban és – amennyiben az európai parlamenti képviselők
többségének reménye szerint a jegyzőkönyv ratifikálása megtörténik – a Liechtensteini
Hercegségben benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős állam
meghatározására vonatkozó feltételeket és eljárási szabályokat részletezi. A Dublini
Megállapodás célja, hogy a részt vevő államok rendelkezésére álljanak olyan feltételek,
amelyek célja a menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős állam meghatározása,
és ezzel annak garantálása, hogy a kérelmező személyek jobb elbánásban részesülnek, az
államoknak ugyanakkor eszközt ad a kezébe a szervezett bűnözés elleni küzdelemhez. E
kérdések – nevezetesen a menekültek védelme és a nemzetközi biztonság – fontossága
megkívánja, hogy minden európai intézmény alapos és folyamatos erőfeszítést tegyen
annak érdekében, hogy a menekültek vagy a menedékkérők egyértelmű jogi és szabályozási
feltételekre és referenciákra támaszkodhassanak.

David Martin (S&D),    írásban. – Örülök annak, hogy az Európai Parlament ismételten
foglalkozik a tanácsi határozatra irányuló tervezettel, és ezzel folytatja a tárgyalásokat
Liechtensteinnek a Svájccal kötött Dublini Megállapodáshoz való csatlakozásáról. Ahogy
a Parlament már első olvasatában kérte, be kell szerezni az Európai Parlament egyetértését
e jegyzőkönyv Liechtensteinnel való megkötéséhez. Támogatom a jegyzőkönyv megkötését.
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A Liechtensteinnel sikeresen lezárt tárgyalások és a módosított jogalap fényében javaslom
a beleegyezés megadását.

Nuno Melo (PPE),    írásban. – (PT) Üdvözlöm, hogy a Parlament ismételten foglalkozik a
tanácsi határozatra irányuló tervezettel, és hogy ennek köszönhetően folytatódnak a
tárgyalások Liechtensteinnek a Svájccal kötött Dublini Megállapodáshoz való
csatlakozásáról. A Parlament által az első olvasat során megfogalmazott szándéknak
megfelelően a Parlament beleegyezése szükséges ahhoz, hogy Liechtensteinnel megköthető
legyen a jegyzőkönyv. Tekintettel arra a kapcsolatra, amely már most is létezik Liechtenstein
és az EU között, úgy vélem, hogy a jegyzőkönyv – ideértve a módosított jogalapot is –
megkötése fontos. Szavazatom indoka ez.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    írásban. – (PT) A Svájci Államszövetséggel a
tagállamban vagy Svájcban benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős
állam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról 2004.
október 26-án kötött megállapodás (a Svájccal kötött Dublini Megállapodás)
Liechtensteinnek jegyzőkönyv útján a dublini vívmányokhoz való lehetséges csatlakozását
írja elő. Mivel a személyek Liechtenstein és Svájc közötti szabad mozgását lehetővé tevő
nyitott határok politika már évtizedek óta megvalósul, Liechtenstein ismét kifejezte
érdeklődését a Svájccal 2005-ben megkötött Dublini Megállapodáshoz történő
csatlakozással kapcsolatban. A megállapodás megkötése több okból nem történt meg:
először is, mert egyéb, Liechtensteinnel folytatott megállapodások nem kerültek megkötésre;
másodszor a jogalappal kapcsolatos vita miatt; végül pedig a Lisszaboni Szerződés
hatálybalépése miatt. A Parlament célkitűzései akkor valósulnak meg, amikor kedvező
véleményt ad, és nem csupán konzultációra kérik fel. Ennek örülök, és a jelentés mellett
szavazok.

Paulo Rangel (PPE),    írásban. – (PT) A Svájci Államszövetséggel a tagállamban vagy
Svájcban benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős állam
meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról 2004. október
26-án kötött megállapodás (a Dublini Megállapodás) Liechtensteinnek jegyzőkönyv útján
a dublini vívmányokhoz való lehetséges csatlakozását írja elő. Mivel Liechtenstein és Svájc
között már évtizedek óta megvalósul a személyek szabad mozgását lehetővé tevő nyitott
határok politika, 2001-ben Liechtenstein kifejezte érdeklődését a Svájccal kötött Dublini
Megállapodáshoz történő csatlakozással kapcsolatban, azonban nem vett részt a
tárgyalásokon, mivel előzőleg nem született meg a kamatadóról szóló egyezmény az
EU-val. Az Európai Közösség és Liechtenstein közötti egyezmény aláírása és hatálybalépése
után Liechtenstein megerősítette szándékát, hogy 2005-ben csatlakozni kíván a dublini
vívmányokhoz. A Tanács jogalappal kapcsolatos kifogásai megoldódtak és szükség van a
Parlament beleegyezésére, ezért úgy vélem, hogy a Liechtensteinnel kötött jegyzőkönyv
jóváhagyásának feltételei megvalósultak.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    írásban. – Bár az előadó üdvözli, hogy az Európai
Parlament ismételten foglalkozik a tanácsi határozatra irányuló tervezettel, és ezzel
Liechtensteinnek, a Svájccal kötött Dublini Megállapodáshoz való csatlakozásra vonatkozó
tárgyalások folytatódását és a Parlament beleegyezésének sürgetését, a Zöldek/az Európai
Szabad Szövetség Képviselőcsoportja úgy döntött, hogy nem veszi figyelembe ezt a tanácsot.
Ezért a javaslat ellen szavaztunk – ugyanúgy, ahogy az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi
Bizottságban is tettük.
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Licia Ronzulli (PPE),    írásban. – (IT) A jelentés mellett szavaztam: támogatom
Liechtensteinnek a Svájccal kötött Dublini Megállapodáshoz való csatlakozására vonatkozó
jegyzőkönyv megkötését. Svájc e megállapodásnak köszönhetően fontos eszközöket
használhat a nemzetközi bűnözés és az illegális bevándorlás elleni fellépés során.

És nem csak erről van szó. Az ilyen típusú együttműködés kialakításával kivédhetők a
többszörös és megalapozatlan menedékkérelmek. A cél az, hogy Liechtenstein ugyanezen
előnyöket élvezhesse, és még közelebb kerüljön végső céljához: az Európai Unióhoz való
csatlakozáshoz.

Thomas Ulmer (PPE),    írásban. – (DE) Örömmel szavaztam amellett, hogy Liechtenstein
csatlakozhasson az uniós menekültügyi rendszerről szóló egyezményhez. Ez
megakadályozza, hogy az EU-ban és Liechtensteinben többszörös menedékkérelmek
kerüljenek beadásra. Ha egy menedékkérelmet Liechtensteinben elutasítanak, akkor az
EU-ban is elutasítják – és fordítva. Az eljárás egyszerűsítése mellett magasabb szintű
harmonizációt is megvalósítottunk.

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

Luís Paulo Alves (S&D),    írásban. – (PT) Az ajánlás mellett szavazok, tekintettel arra,
hogy az EU és Brazília közötti hatályos megállapodás kölcsönös vízummentességet nyújt
turizmus céljából vagy üzleti céllal történő utazás esetében valamennyi brazil és uniós
állampolgár számára, köztük azon négy tagállam állampolgárai számára is, akik jelenleg
nem utazhatnak vízummentesen Brazíliába. A megállapodás kiegészíti, nem pedig felváltja
a Brazília és számos tagállam közötti megállapodásokat, amelyek a nem turizmus céljából,
üzleti célból vagy fizetett tevékenység céljából történő utazásra vonatkoznak. Ezért nincs
oka annak, hogy a megállapodás megkötése ne történjen meg. A schengeni térségben való
tartózkodás hosszát hat hónaponként három hónapra korlátozták: ez nem vet fel aggályokat
brazil állampolgárok illegális tartózkodásával kapcsolatban.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    írásban. – (LT) Az Európai Unió és a Brazil Szövetségi
Köztársaság közötti, a közönséges útlevéllel rendelkező személyeknek a rövid távú
tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességéről szóló megállapodás megkötéséről
szóló állásfoglalás mellett szavaztam. Az EU és Brazília közötti megállapodás kölcsönös
vízummentességet nyújt – a megállapodásban definiált – idegenforgalmi vagy üzleti céllal
történő utazás esetében valamennyi brazil és uniós állampolgár számára, köztük azon
négy tagállam állampolgárai számára is, akik jelenleg nem utazhatnak vízummentesen
Brazíliába; e négy tagállam Észtország, Lettország, Ciprus és Málta. Meg kell jegyezni, hogy
a közös vízumpolitika miatt, valamint azért, mert az Európai Unió kizárólagos hatáskörrel
rendelkezik ezen a téren, csak az Unió tárgyalhat vízummentességi megállapodásról és
kötheti meg azt, az egyes tagállamok nem.

Fontos, hogy az Unió összes polgárának járó egyenlő elbánás biztosítására a megállapodás
tartalmaz egy olyan rendelkezést, amely kimondja, hogy Brazília a megállapodást kizárólag
az EU összes tagállamára nézve függesztheti fel vagy szüntetheti meg. Ugyanakkor az Unió
is csak az összes tagállamra nézve függesztheti fel vagy szüntetheti meg a megállapodást.
Egyetértek az előadó véleményével: biztosítanunk kell, hogy a kölcsönösség elve
megvalósuljon az EU vízumpolitikájában.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    írásban. – (LT) A Tanács 539/2001/EK rendeletének
értelmében a brazil állampolgárok rövid távú tartózkodásra az Európai Unió minden
tagállamába vízummentesen utazhatnak. Brazília azonban továbbra is vízumot kér négy
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tagállam – Észtország, Ciprus, Málta és Lettország – állampolgáraitól. A többi tagállam
kétoldalú vízummentességi megállapodást kötött Brazíliával; ennek köszönhetően
állampolgáraik rövid távú tartózkodásra vízum nélkül utazhatnak Brazíliába.

Mivel ezen a téren az Európai Unió kizárólagos külső hatáskörrel rendelkezik, az egyes
tagállamok nem tárgyalhatnak vízummentességi megállapodásokról és nem is köthetik
meg azt – erre csak az Unió jogosult. Ezért 2008. április 18-án a Tanács elfogadott egy
határozatot, amely felhatalmazza a Bizottságot, hogy kezdjen tárgyalásokat az Európai
Unió és Brazília közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről
szóló megállapodás megkötéséről. A tárgyalások lezárulásával a megállapodást parafálták;
az Unió és Brazília Brüsszelben, 2010. november 8-án írta alá hivatalosan a dokumentumot.

Véleményem szerint kulcsfontosságú e vízummentességi megállapodás megkötésének
jóváhagyása, azért, hogy az uniós polgárok – az észt, lett, máltai és ciprusi polgárok is –
vízum nélkül utazhassanak Brazíliába turisztikai vagy üzleti célból, ugyanúgy, ahogy a
brazil állampolgárok is már vízummentesen utazhatnak minden uniós tagállamba.
Haladéktalanul meg kell erősítenünk az EU közös vízumpolitikáját.

Carlos Coelho (PPE),    írásban. – (PT) Bár a brazil állampolgárok rövid távú tartózkodásra
vízummentesen utazhatnak minden tagállamba, van négy uniós tagállam – Észtország,
Ciprus, Málta és Lettország –, amelynek polgárai csak vízummal léphetnek Brazília
területére. Habár minden más tagállam tárgyalt Brazíliával a vízummentességről rövid távú
tartózkodás esetén, jelenleg nem lehetséges, hogy a tagállamok egyénileg kössenek meg
ilyen megállapodásokat.

Az EU tehát kizárólagos külső hatáskörrel rendelkezik a közös vízumpolitika terén. 2010.
november 8-án ezért az EU és Brazília megállapodást kötött, miszerint minden, turisztikai
vagy üzleti célból utazó brazil és uniós polgár vízummentességet élvez. Helyesnek tartom,
hogy a megállapodás egyenlő elbánást biztosít az EU összes polgárának, garantálva, hogy
a megállapodás – akár Brazília, akár az EU részéről – kizárólag abban az esetben
függeszthető fel vagy szüntethető meg, ha az az összes tagállamra vonatkozik.

Edite Estrela (S&D),    írásban. – (PT) Az ajánlás mellett szavaztam, mivel biztosítja, hogy
az EU és Brazília közötti közös vízumpolitika keretében minden európai polgár egyenlő
bánásmódban részesüljön. A megállapodás nem felváltja, hanem kiegészíti a nem turisztikai
vagy üzleti célú utazásra vonatkozó, jelenleg hatályos kétoldali megállapodásokat.

Diogo Feio (PPE),    írásban. – (PT) A portugál elnökség alatt az Európai Unió stratégiai
partnerséget alakított ki Brazíliával. Ebben a szellemben – amelynek minden hasonló
megállapodást jellemeznie kellene –, egyértelműen üdvözölnünk kell minden olyan
intézkedést, amely az európai polgárok és e portugál nyelvű ország polgárai közötti
kapcsolat akadályait felszámolja. Mivel négy európai ország jelenleg nem élvezi ezt a
vízummentességet, úgy vélem, igen előnyös, ha ezt a rendszert rájuk is kiterjesztjük, és
ezzel a javasolt megállapodást pozitív módon értékeljük. Ami pedig az EU és Brazília
viszonyát illeti, nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy Brazília stratégiai fontossága
miatt már régen létre kellett volna hozni egy speciális küldöttséget – ahogy a Brazília,
Oroszország, India és Kína négyes többi tagjának esetében, valamint a nemzetközi színtéren
objektíve kisebb jelentőségű országok esetében már megtörtént.

José Manuel Fernandes (PPE),    írásban. – (PT) A Tanács 539/2001/EK rendeletének
értelmében a brazil állampolgárok rövid távú tartózkodásra az Európai Unió minden
tagállamába vízummentesen utazhatnak.
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Az Európai Unió nem minden polgára élvezheti azonban ezt a kiváltságot. Ilyen helyzetben
van Észtország, Ciprus, Málta és Lettország. Ez azt jelenti, hogy a kölcsönösség elve nem
valósul meg.

Annak érdekében, hogy ezek a polgárok az EU más tagállamai és Brazília polgáraival
szemben alkalmazotthoz hasonló bánásmódban részesüljenek, megállapodást kell kötnie
az EU-nak és Brazíliának. A kétsebességes EU nem megoldás. Ezért örömmel fogadom a
megállapodás elfogadását, és nem csupán azért, mert természetéből adódóan méltányos,
hanem azért is, mert véget vet az ilyen jellegű, az EU polgárait jelenleg is sújtó negatív
diszkriminációnak.

Carlo Fidanza (PPE),    írásban. – (IT) Az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták)
Képviselőcsoport soraiban helyet foglaló olasz kollégáimmal együtt úgy döntöttem, hogy
tartózkodom az Európai Unió és Brazília közötti, a közönséges útlevéllel rendelkező
személyeknek a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességét illető
kapcsolatokról szóló mai szavazáson. Ennek oka, hogy a Cesare Battisti-üggyel kapcsolatos
állásfoglalás tartalmának a fényében jobbnak tartottam volna, ha elhalasztjuk a szavazást
akkora, amikor a brazíliai szövetségi bíróság már új határozatot hozott Cesare Battisti
kiadatásáról, aki egy bűnöző.

Mivel az ügy nem sürgős, a következő vagy az áprilisi ülésre történő elhalasztása biztosan
nem jelentett volna problémát, főleg ha arra a fájdalomra gondolunk, amelyet ez a
tömeggyilkos az áldozatok családtagjainak okozott. Ezek a családok 31 éve várnak az
igazságtételre, és arra, hogy Cesare Battisti a mi börtöneinkben töltse le az olasz
igazságszolgáltatás által kiszabott büntetését.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    írásban. – (PT) A kérdés arról szól, hogy az közös útlevelet
minden olyan uniós országra kiterjesszük, amelyekre még érvényes a rövid távú
tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentesség.

A jelentés azt javasolja, hogy a lehető leghamarabb kerüljön elfogadásra a vízummentességi
megállapodás, annak érdekében, hogy minden uniós polgár – ideértve Észtország,
Lettország, Málta és Ciprus polgárait is – turisztikai és üzleti célból vízummentesen
utazhasson Brazíliába, ahogy a brazil állampolgárok is vízummentesen utazhatnak minden
uniós tagállamba. Ez a vízumviszonosság politikájának végrehajtása.

A Parlament úgy véli, hogy a vízumviszonyosság ügyét elő kell mozdítani, egészen addig,
amíg minden tagállam minden polgára vízummentesen nem léphet azon országok
területére, amelynek polgárai vízummentesen utazhatnak az EU-ba – és ide tartozik az
USA és Kanada is. Úgy gondolom, hogy ez így méltányos.

Jacqueline Foster (ECR),    írásban. – Az európai légiközlekedési ágazatnak és ügyfeleinek
nem volt könnyű az utóbbi néhány hónap. A vulkáni hamu következtében kialakult válság
éppen akkor állt be, amikor a légitársaságok – és velük együtt természetesen az utasok is
– egy igen súlyos recesszió következményeivel próbáltak megküzdeni.

E kihívások között azonban akadnak jó hírek is az ágazat és az utasok számára. Az EU és
Brazília közötti légi közlekedési szolgáltatási megállapodásról szóló szavazás jelentős
előnyökkel jár majd, amelyeket mindkét fél élvezhet.

Először is, Brazília stratégiailag fontos partner az EU számára: hatalmas potenciális piaccal
rendelkezik. Jelenleg évente több mint négymillió utas utazik repülővel Brazília és az EU
között. Mivel az ország idegenforgalmi ágazata gyorsan bővül, ez a szám növekedhet.
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Üzleti szempontból nézve Sao Paolo Dél-Amerika pénzügyi fővárosa. Az erősen specializált
olaj- és pénzügyi ágazat fejlődésének köszönhetően meg fog nőni a légi utazás iránti
kereslet.

Ennek egyik legfontosabb eredménye, hogy a tagállamok és Brazília közötti hatályos
kétoldali megállapodásokban a továbbiakban nem szerepelnek majd nemzetiséghez köthető
megszorítások. Ez egy rendkívül fontos lépés az EU és Brazília közötti légiközlekedési
kapcsolatok megerősítésében, amely lehetővé teszi Brazília és az EU számára az átfogó
légiközlekedési megállapodásról szóló tárgyalások előmozdítását.

(A szavazáshoz fűzött indokolás a 170. cikk alapján lerövidítve)

Salvatore Iacolino (PPE),    írásban. – (IT) Tartózkodtam a Macovei-jelentésről szóló
zárószavazás során, ahogy Ţicău asszony és Enciu úr jelentései esetében is tettem. Így
szeretném kifejezni csalódottságomat amiatt, ahogy a brazil kormány Cesare Battisti
terrorista kiadatásával kapcsolatban eljár.

A vízummentességgel és légi járatokkal kapcsolatos megállapodások megerősítik a jó
kapcsolatokat Brazília és az Európai Unió között. Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi
Bizottság ülésén azt kértem, hogy az Európai Unióhoz delegált brazil nagykövet szóljon
a kérdésről és így megvitathassunk olyan alapvető kérdéseket, mint az emberi jogok
tiszteletben tartása, a terrorizmus elleni küzdelem, valamint Európa és Brazília nézetei a
szabadságról és a biztonságról. Biztos vagyok abban, hogy az európai polgárok és a brazil
nép számára kézzelfogható eredményeket valósíthatunk meg.

Juozas Imbrasas (EFD),    írásban. – (LT) Az Európai Unió és Brazília közötti, a közönséges
útlevéllel rendelkező személyek rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli
mentességéről szóló megállapodás megkötésére vonatkozó határozat mellett szavazok.
A Tanács 539/2001/EK rendeletének értelmében a brazil állampolgárok rövid távú
tartózkodásra az Európai Unió minden tagállamába vízummentesen utazhatnak. Brazília
azonban továbbra is vízumot kér négy tagállam – Észtország, Ciprus, Málta és Lettország
– állampolgáraitól. A többi tagállam kétoldalú vízummentességi megállapodást kötött
Brazíliával; ennek köszönhetően állampolgáraik rövid távú tartózkodásra vízum nélkül
utazhatnak Brazíliába. A közös uniós vízumpolitika miatt, valamint azért, mert ezen a
téren az Európai Unió kizárólagos külső hatáskörrel rendelkezik, az egyes tagállamok nem
tárgyalhatnak vízummentességi megállapodásokról és nem is köthetik meg azt – erre csak
az Unió jogosult. Kulcsfontosságú e vízummentességi megállapodás megkötésének
jóváhagyása, azért, hogy az uniós polgárok – az észt, lett, máltai és ciprusi állampolgárok
is – vízum nélkül utazhassanak Brazíliába turisztikai és üzleti célból, ugyanúgy, ahogy a
brazil állampolgárok is már vízummenetesen utazhatnak minden uniós tagállamba. E téren
haladéktalanul intézkedéseket kell foganatosítanunk.

David Martin (S&D),    írásban. – Amellett szavaztam, hogy az Európai Parlament értsen
egyet a vízummentességi megállapodás megkötésével, azért, hogy az uniós polgárok – az
észt, lett, máltai és ciprusi állampolgárok is – vízum nélkül utazhassanak Brazíliába
turisztikai és üzleti célból, ugyanúgy, ahogy a brazil állampolgárok is már vízummenetesen
utazhatnak minden uniós tagállamba. Haladéktalanul meg kell erősítenünk az EU
vízumviszonossági politikáját.

Erminia Mazzoni (PPE),    írásban. – (IT) Az Európai Unió és Brazília közötti, a rövid távú
tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodást tárgyaló jelentésről
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szóló szavazás során tartózkodtam, mivel úgy vélem, hogy a kérdésnek van egy jóval
tágabb jelentése is.

Nem fogadom el a brazil kormány eljárását a Cesare Battisti-ügyben. Hozzá kellett volna
járulniuk a kiadatáshoz – ennek eljárását kétoldali megállapodás határozza meg. Az
igazságügyi hatóságok értelmezése oda vezet, hogy a vállalt kötelezettségek nem teljesülnek.
A büntetést – amelyet Battisti úrnak Olaszországban kellene letöltenie – egy egyesbíró
szabta ki, aki a szokásos jogszabályokat alkalmazta egy közönséges bűncselekmény, a
tömeggyilkosság esetében. Nehéz támogatni a Parlament elé szavazásra bocsátott
jelentésekben foglalt nemzetközi kapcsolatokat egy olyan ország esetében, amely nem
tartja tiszteletben azokat a megállapodásokat, amelyek mindenekelőtt az élet védelmének
alapvető jogát mondják ki.

Nuno Melo (PPE),    írásban. – (PT) A Parlament által elfogadott megállapodás értemében
azoknak az európai uniós polgároknak, akik turisztikai és üzleti céllal utaznak Brazíliába,
maximum három hónapos tartózkodás esetén nincs szükségük vízumra, ahogy a brazil
polgárok is vízummentesen utazhatnak minden uniós országba. Ez a megállapodás
legfőképpen az észt, lett, máltai és ciprusi polgárok érdekeit szolgálja, akik jelenleg csak
vízummal léphetnek Brazília területére. A megállapodás a közönséges útlevéllel rendelkező
személyekre vonatkozik. A megállapodás elfogadásával minden uniós polgár – ideértve
Észtország, Lettország, Málta és Ciprus polgárait is – turisztikai és üzleti célból
vízummentesen utazhatnak Brazíliába, ahogy a brazil állampolgárok is vízummentesen
léphetnek minden uniós tagállam területére. A schengeni térségben történő tartózkodás
maximális hossza hathavonta három hónap. A megállapodás az utazó személyek körülbelül
90–95%-át érinti.

Alexander Mirsky (S&D),    írásban. – Igennel szavaztam, mivel úgy gondolom, hogy
kulcsfontosságú, hogy a brazil embereket segítsük a problémák megoldásában. A
technológiai és pénzügyi segítség biztosítja majd az élelmiszerek versenyképességét és az
alacsony árakat. Brazília jelenleg mezőgazdasági termelő ország, de lehet belőle az európai
áruk fogyasztója, új értékesítési piacot jelenthet, és bővítheti idegenforgalmi szolgáltatásait
– amennyiben a megfelelő területeken támogatást kap.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    írásban. – (PT) A Tanács 539/2001/EK rendeletének
értelmében a brazil polgárok rövid távú tartózkodásra az Európai Unió minden tagállamába
vízummentesen utazhatnak. Brazília azonban továbbra is vízumot kér négy tagállam –
Észtország, Ciprus, Málta és Lettország – állampolgáraitól. A többi tagállam közvetlenül
Brazíliával kötött kétoldali megállapodásokat. E helyzet megoldására, valamint tekintettel
arra, hogy az EU ezen a téren kizárólagos külső hatáskörrel rendelkezik, a Tanács elfogadta
a határozatot, amely felhatalmazza a Bizottságot arra, hogy kezdjen tárgyalásokat a Brazília
és az EU közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló
megállapodás megkötéséről. Az EU és Brazília közötti jelenleg hatályos megállapodás –
amelyre igennel szavaztam – kölcsönös vízummentességet nyújt turizmus céljából vagy
üzleti céllal történő utazás esetében valamennyi brazil és uniós állampolgár számára,
köztük azon négy tagállam állampolgárai számára is, akik jelenleg nem utazhatnak
vízummentesen Brazíliába. A megállapodás nem felváltja, hanem kiegészíti a nem üzleti
vagy turisztikai céllal – azaz például tanulmányi vagy kutatási céllal – történő utazásra
vonatkozó, jelenleg hatályos, több uniós tagállam és Brazília közötti kétoldali
megállapodásokat.
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Paulo Rangel (PPE),    írásban. – (PT) Az EU és Brazília közötti, a közönséges útlevéllel
rendelkező személyek rövid távú tartózkodására jogosító vízumok alóli mentességéről
szóló megállapodás megkötésére szavaztam, mivel biztosítja, hogy – a kölcsönösség elvével
és az egyenlő bánásmód elvével összhangban – minden uniós polgár (ideértve Észtország,
Lettország, Málta és Ciprus állampolgárait is, akik eddig csak vízummal léphettek Brazília
területére) turisztikai vagy üzleti céllal vízummentesen utazhat Brazíliába, ahogy a brazil
polgárok is vízummentesen utazhatnak az EU tagállamaiba.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    írásban. – Az EU és Brazília közötti jelenleg hatályos
megállapodás kölcsönös vízummentességet nyújt a megállapodásban definiált turisztikai
vagy üzleti céllal történő utazás esetében valamennyi brazil és uniós állampolgár számára,
köztük azon négy tagállam állampolgárai számára is, akik jelenleg nem utazhatnak
vízummentesen Brazíliába. A megállapodás nem felváltja, hanem kiegészíti a nem üzleti
vagy turisztikai céllal történő utazásra (például diákok vagy kutatók utazására) vonatkozó,
jelenleg hatályos, több uniós tagállam és Brazília közötti kétoldali megállapodásokat.

A fizetett tevékenység végzésének céljából utazó személyek kategóriája szintén nem tartozik
a megállapodás hatálya alá. Az Unió összes polgárának járó egyenlő elbánás biztosítására
a megállapodás tartalmaz egy olyan rendelkezést, amely kimondja, hogy Brazília a
megállapodást kizárólag az EU összes tagállamára nézve függesztheti fel vagy szüntetheti
meg. Ugyanakkor az Unió is csak az összes tagállamra nézve függesztheti fel vagy
szüntetheti meg a megállapodást.

Nuno Teixeira (PPE),    írásban. – (PT) A Lisszaboni Szerződés kimondja, hogy a közös
vízumpolitikával kapcsolatos megállapodások megkötése harmadik országokkal az EU
kizárólagos hatásköre. Az 539/2001/EK tanácsi rendelet lehetővé teszi a brazil polgárok
számára, hogy az Európai Unió minden tagállamába vízummentesen utazhassanak. Brazília
azonban továbbra is vízumot kér négy tagállam – Észtország, Ciprus, Málta és Lettország
– állampolgáraitól. E kölcsönös vízummentességi megállapodás a turisztikai vagy üzleti
célú utazásokra vonatkozik – ezek pedig gazdasági előnyöket jelentenek mindkét fél
számára. A schengeni térségben történő tartózkodás maximális hossza hathavonta három
hónap.

Úgy vélem, fontos hangsúlyozni, hogy ez a megállapodás tekintettel van azokra a
tagállamokra is, amelyek jelenleg még nem alkalmazzák teljes mértékben a schengeni
vívmányokat – nevezetesen, Ciprusra, Bulgáriára és Romániára –, azaz vízummentességet
biztosít a brazil állampolgárok számára három hónapos időszakra minden tagállamban,
függetlenül az egész schengeni térségben érvényes időszaktól. A megállapodás mellett
szavazok, mivel úgy vélem, hogy kulcsfontosságú az egyes tagállamok polgárai közötti
megkülönböztetés megszüntetése, és megfelelően kell alkalmazni a kölcsönösség elvét,
amely az Európai Unió egyik legfontosabb alapelve.

Artur Zasada (PPE),    írásban. – (PL) Örömmel fogadom a szavazás eredményét. Határozott
meggyőződésem, hogy minden olyan intézkedést támogatnunk kell, amely előmozdítja,
hogy az EU összes tagállama egyenlő jogokat élvezzen. Még jobban örülök amiatt, hogy
ezek az egyenlő jogok olyan alapvető fontosságú kérdésekhez kapcsolódnak, mint a
határátlépés szabadsága. Lengyel vagyok, és emlékszem arra, hogy a határátlépés milyen
problémás volt azelőtt, hogy Lengyelország csatlakozott volna az Európai Unióhoz; ezért
úgy vélem, hogy a vízumkötelezettség teljes és kölcsönös megszüntetése hatalmas
jelentőségű kérdés. A Macovei-ajánlás más szempontból is fontos. Az indokolásban az
előadó megjegyzi, hogy két harmadik ország – nevezetesen Kanada és az Egyesült Államok
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– jelenleg is vízumkötelezettséget ír elő: Kanada három tagállam, az Egyesült Államok négy
tagállam esetében tesz így. Úgy vélem, hogy a Parlament által nemrégiben eszközölt
intézkedések, mint például a 89/2010 írásbeli nyilatkozat meghozza a kívánt eredményeket,
és hatására megváltozik majd az Egyesült Államok és Kanada vízumpolitikája.

Ajánlás: Ioan Enciu (A7-0010/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    írásban. – (PT) Az ajánlás mellett szavazok, mivel az
539/2001/EK rendelet értelmében Brazília nem szerepel azoknak az országoknak a listáján,
amelyeknek az állampolgárai vízum nélkül átléphetik az EU külső határait. Négy tagállam
azonban még mindig nem élvezheti a bevezetett viszonosság előnyeit. Mivel a Lisszaboni
Szerződés által bevezetett változások magukban foglalják, hogy a harmadik országokkal
kapcsolatos közös vízumpolitika most már az EU kizárólagos hatásköre, mindegyik
tagállam részesül a Brazíliával kötött vízummentességi megállapodás előnyeiből. Ezenfelül
a tagállamok és Brazília között fennálló kétoldalú megállapodások továbbra is érvényben
maradnak, mert ezek az utasoknak olyan kategóriáit is magukban foglalják, amelyeket az
EU és Brazília közötti megállapodás nem érint. Egyetértek az előadó azon álláspontjával
is, amely szerint ez a megállapodás példaként szolgálhat a viszonosság elvére az EU más
országokkal, azaz az USA-val és Kanadával való kapcsolataiban is.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    írásban. – (LT) Ez a megállapodás kölcsönösen vízummentes
beutazást biztosít rövid távú tartózkodás esetén az EU és Brazília minden állampolgára
számára, akik diplomáciai, szolgálati vagy hivatalos útlevéllel rendelkeznek. Azért, hogy
az uniós polgárok a vízummentes utazás tekintetében is egyenlő bánásmódban
részesüljenek, a megállapodás 8. cikke kimondja, hogy Brazília csakis az Európai Unió
összes tagállamával szemben függesztheti fel vagy szüntetheti meg a megállapodást, és az
EU is csak az összes tagállamára vonatkozóan függesztheti fel vagy szüntetheti meg azt.

A megállapodás szakértői bizottság felállításáról is rendelkezik, amely a megállapodás
rendelkezéseinek értelmezése és alkalmazása során felmerülő vitás kérdéseket rendezi. A
megállapodás a Brazília és a tagállamok közötti információcseréről is rendelkezik az
útlevélfajtákat illetően. Azt gondolom, a hatályos kétoldalú megállapodások megőrzését
rendkívül fontos ügyként kellene kezelnie az Európai Uniónak, mivel ezek rövid távú
tartózkodás esetén utasok olyan csoportjainak is vízummentességet biztosítanak, amelyeket
az EU és Brazília közötti megállapodás nem érint.

E tekintetben fontos megemlíteni, hogy az Európai Unió alkalmazhatja az EU és Brazília
közötti vízummentességi megállapodásban szereplő felfüggesztési záradékot, amennyiben
Brazília felmondja a kétoldalú megállapodásokat. Ez a diplomáciai, szolgálati vagy hivatalos
útlevéllel rendelkező személyekre vonatkozó vízummentességi megállapodás előrelépést
jelent a teljes körű kölcsönös vízummenteség felé az 539/2001/EK rendelettel összhangban.

Carlos Coelho (PPE),    írásban. – (PT) Habár Brazília szerepel az azon országokból álló
úgynevezett „pozitív listán”, amelyeknek az állampolgárai mentesülnek a vízumkötelezettség
alól az Európai Unió külső határainak átlépésekor, négy EU-tagállam – Észtország,
Lettország, Málta és Ciprus – állampolgáraira még mindig nem vonatkozik hasonló
jogszabály Brazíliába történő utazásuk esetén. A Lisszaboni Szerződés értelmében a
harmadik országokkal kapcsolatos közös vízumpolitika az EU kizárólagos hatásköre, ezért
az EU feladata, hogy a megállapodással kapcsolatban tárgyalásokat folytasson annak
érdekében, hogy egyenlő bánásmódot biztosítson az összes uniós polgár számára.
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Megegyezés született arról, hogy két külön megállapodást írnak alá, egyet a közönséges
útlevéllel rendelkező személyekre vonatkozóan, egy másikat pedig a diplomáciai, szolgálati
vagy hivatalos útlevéllel rendelkező személyekre vonatkozóan. Támogatom ezt a döntést,
mivel így a diplomáciai, szolgálati vagy hivatalos útlevéllel rendelkező személyekre
vonatkozó megállapodás előbb hatályba léphet, hiszen ezt, a közönséges útlevéllel
rendelkező személyekről szóló megállapodással szemben, nem szükséges a brazil
kongresszusnak ratifikálnia.

A hatályos kétoldalú megállapodások érvényben maradnak, mivel rövid távú tartózkodás
esetén az utasok olyan kategóriáinak biztosítanak vízummentességet, amelyeket az EU és
Brazília közti megállapodás egyáltalán nem érint.

Ioan Enciu (S&D),    írásban. – (RO) Az Európai Parlament előadójaként a megállapodás
elfogadása mellett szavaztam. Ez a megállapodás mentesíti a diplomáciai, szolgálati vagy
hivatalos útlevéllel rendelkező személyeket és négy tagállam, azaz Észtország, Lettország,
Málta és Ciprus állampolgárait a vízumkötelezettség alól Brazíliába való belépéskor. Azt
gondolom, ez a megállapodás jelentős előrelépést jelent a teljes körű vízumviszonosság
megteremtése felé az összes uniós állampolgár és harmadik országok között. Folytatni
kellene a teljes körű viszonosság biztosítása érdekében tett erőfeszítéseket, hogy az öt
tagállam (Románia, Bulgária, Csehország, Ciprus, Lengyelország) állampolgárai
mentesüljenek a vízumkötelezettségtől a Kanadába és az USA-ba történő beutazások során.

Edite Estrela (S&D),    írásban. – (PT) Az ajánlás elfogadása mellett szavaztam, mert
fejlődést jelent a vízumkötelezettség alóli teljes körű és kölcsönös mentesség irányába az
EU és Brazília között a diplomáciai, szolgálati vagy hivatalos útlevéllel rendelkező személyek
rövid távú tartózkodása esetén. A megállapodás aláírása példaként szolgálhat más országok,
azaz az USA és Kanada számára, amelyek egyes EU-tagállamok polgárai számára továbbra
is csak vízummal engedélyezik a beutazást.

Diogo Feio (PPE),    írásban. – (PT) Az Európai Unió és a Brazil Szövetségi Köztársaság
között aláírandó, a közönséges útlevéllel rendelkező személyek rövid távú tartózkodása
esetén vízummentességet biztosító megállapodásról szóló ma elfogadott állásfoglalás
fényében még indokoltabbnak tűnik, hogy a diplomáciai, szolgálati vagy hivatalos útlevéllel
rendelkező személyek is előnyökben részesüljenek a megállapodás alapján. A viszonosság
alapvető és fontos elv az ilyen jellegű megállapodások esetében annak biztosítása érdekében,
hogy a vízummentességről szóló megállapodásokat ne korlátozzák adminisztratív vagy
bürokratikus követelmények, amelyek veszélyeztethetik az állampolgárok jogos elvárásait.
Brazília egyre fontosabb partnere az Európai Uniónak, közös történelemmel és nyelvvel
rendelkeznek. Mindent, ami elősegíti e jelentős dél-amerikai ország és Európa közti
kapcsolatokat, általában véve örömmel kellene fogadnunk.

José Manuel Fernandes (PPE),    írásban. – (PT) Az 539/2001/EK rendelet értelmében a
brazil állampolgárok rövid távú tartózkodás esetén az Európai Unió minden tagállamába
vízum nélkül utazhatnak.

Nem minden uniós polgár élvez azonban hasonló jogokat. A következő országok
állampolgárait érinti ez a helyzet: Észtország, Ciprus, Málta, Lettország. Ez viszont azt
jelenti, hogy nem tartják tiszteletben a viszonosság elvét.

2008-ban a Tanács hozott egy határozatot, amely felhatalmazza a Bizottságot, hogy
tárgyaljon egy EU és Brazília közötti megállapodás aláírásáról, amely véget vetne a
viszonosság elve megsértésének. Annak érdekében, hogy felgyorsítsák a folyamatot, és ne
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halogassák a hatálybalépését, a szerződő felek úgy döntöttek, hogy két megállapodást
dolgoznak ki: egyet a közönséges útlevéllel rendelkező személyekről, és egy másikat a
diplomáciai útlevéllel rendelkező személyekről (az utóbbit nem szükséges a brazil
kongresszusnak ratifikálnia).

Így helyeslem ezt a kezdeményezést, amely garantálja, hogy a viszonosság elvének teljes
tiszteletben tartásával minden uniós polgár egyenlő elbírálásban részesüljön.

Carlo Fidanza (PPE),    írásban. – (IT) Az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták)
Képviselőcsoport soraiban helyet foglaló olasz kollégáimmal együtt úgy döntöttem, hogy
tartózkodom az Európai Unió és Brazília közötti, a diplomáciai, szolgálati vagy hivatalos
útlevéllel rendelkező személyeknek rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli
mentességét illető kapcsolatokról szóló mai szavazáson. Ennek oka, hogy a
Cesare Battisti-üggyel kapcsolatos állásfoglalás tartalmának a fényében jobbnak tartottam
volna, ha elhalasztjuk a szavazást akkora, amikor a brazíliai szövetségi bíróság már új
határozatot hozott Cesare Battisti kiadatásáról, aki egy bűnöző.

Mivel az ügy nem sürgős, a következő vagy az áprilisi ülésre történő elhalasztása biztosan
nem jelentett volna problémát, főleg ha arra a fájdalomra gondolunk, amelyet ez a
tömeggyilkos az áldozatok családtagjainak okozott. Ezek a családok 31 éve várnak az
igazságtételre, és arra, hogy Cesare Battisti a mi börtöneinkben töltse le az olasz
igazságszolgáltatás által kiszabott büntetését.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    írásban. – (PT) Brazília szerepel azon az úgynevezett „pozitív
listán”, amely azokat az országokat tartalmazza, amelyeknek állampolgárai mentesülnek
a vízumkötelezettség alól az Európai Unió külső határainak átlépésekor. A viszonosság
elvének megfelelően, amely ennek a rendeletnek az alapja, minden uniós polgárnak hasonló
jogokat kellene élveznie, amikor Brazíliába utazik.

Mostanáig a viszonosság elvét a Brazília és az egyes tagállamok által egyénileg kötött
kétoldalú vízummentességi megállapodások keretében alkalmazták a gyakorlatban. Négy
EU-tagállam – Észtország, Lettország, Málta és Ciprus – azonban nem írt alá ilyen jellegű
megállapodást. Ennek eredményeként ezen országok állampolgárainak továbbra is vízumra
van szüksége a Brazíliába történő beutazáshoz, amely megsérti a viszonosság elvét.

Az EU és Brazília közötti vízummentességi megállapodás, amely nem helyettesíti a
különböző tagállamokkal aláírt kétoldalú egyezményeket, a diplomáciai, szolgálati vagy
hivatalos útlevéllel rendelkező személyek turisztikai célú vagy üzleti útjaira vonatkozik.

Juozas Imbrasas (EFD),    írásban. – (LT) Egyetértettem ezzel a dokumentummal, mert a
megállapodás kölcsönösen vízummentes beutazást biztosít rövid távú tartózkodás esetén
az EU és Brazília minden állampolgára számára, akik diplomáciai, szolgálati vagy hivatalos
útlevéllel rendelkeznek. Annak érdekében, hogy minden uniós polgár egyenlő bánásmódban
részesüljön, a megállapodás 8. cikke kimondja, hogy Brazília csakis az Európai Unió összes
tagállamával szemben függesztheti fel vagy szüntetheti meg a megállapodást, és az EU is
csak az összes tagállamára vonatkozóan függesztheti fel vagy szüntetheti meg azt. Ez a
diplomáciai, szolgálati vagy hivatalos útlevéllel rendelkező személyekre vonatkozó
vízummentességi megállapodás előrelépést jelent a teljes körű kölcsönös vízummenteség
felé az 539/2001/EK rendelettel összhangban.

Monica Luisa Macovei (PPE),    írásban. – Amellett szavaztam, hogy az Európai Parlament
egyetértését adja a két vízummentességi megállapodás Brazíliával történő megkötéséhez.
Jelenleg a brazil állampolgároknak nem kell vízum az EU-ba történő beutazáshoz,
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Észtország, Lettország, Málta és Ciprus állampolgárai viszont csak vízummal utazhatnak
Brazíliába. Ezek a megállapodások biztosítani fogják a viszonosság elvének alkalmazását
az EU és Brazília közötti vízumügyekben.

David Martin (S&D),    írásban. – A jelentés mellett szavaztam. A vízummentességi
megállapodás a diplomáciai, szolgálati vagy hivatalos útlevéllel rendelkező, turisztikai vagy
üzleti céllal utazó személyekre vonatkozik. A szerződő felek állampolgárai a másik szerződő
fél területére történő első beutazást követő hat hónap során legfeljebb három hónapig
tartózkodhatnak a másik szerződő fél területén. A Brazília és a 27-ből 23 tagállam között
létrejött kétoldalú megállapodások rendelkezései értelmében van mód a megállapodásban
rögzített célokon kívüli utazásra vonatkozó vízummentességre is. A megállapodás
figyelembe veszi a schengeni vívmányokat még nem teljes körűen alkalmazó tagállamok
helyzetét. Mindaddig, amíg ezek a tagállamok (Ciprus, Bulgária és Románia) nem részei a
schengeni térségnek, a vízummentesség lehetővé teszi Brazília állampolgárai számára,
hogy e tagállamok mindegyikének területén – a schengeni térség egészére számított
időtartamtól függetlenül – három hónapot eltölthessenek.

Erminia Mazzoni (PPE),    írásban. – (IT) Az, hogy tartózkodtam a szavazáson, amely az
Európai Unió és a Brazil Szövetségi Köztársaság közötti, a diplomáciai, szolgálati vagy
hivatalos útlevéllel rendelkező személyeknek a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok
alóli mentességére vonatkozó megállapodásról készült jelentésről szólt, olyan álláspontot
fejez ki, amely túlmutat ezen az ügyön.

Nem tartom helyesnek azt, ahogy a brazil kormány a Cesare Battisti-ügyben eljárt. A
kiadatást – amelynek folyamatát kétoldalú megállapodás rögzíti – végre kellett volna
hajtani. Az igazságügyi hatóságok értelmezése megszegi a vállalt kötelezettségeket. A
büntetést – amelyet Battistinek Olaszországban kellene letöltenie – egy egyesbíró szabta
ki a legegyszerűbb törvények alkalmazásával egy közönséges bűncselekményért:
tömeggyilkosságért. Nehéz támogatni a nemzetközi kapcsolatok fejlődését, amelyről a
Parlamentben szavazásra bocsátott jelentés is szól, egy olyan országgal, amely nem tartja
tiszteletben a megállapodásokat, amikor a Parlament mindenek felett kiáll az élet
védelméhez való alapvető jog mellett.

Nuno Melo (PPE),    írásban. – (PT) Az uniós polgároknak, akik turisztikai célú vagy üzleti
útra szeretnének Brazíliába utazni, legfeljebb három hónapos tartózkodás esetén nem lesz
szükségük vízumra, ahogy a brazil állampolgárok is vízum nélkül utazhatnak az összes
EU-tagállamba az Európai Parlament által most jóváhagyott megállapodás értelmében. Ez
a megállapodás főként Észtország, Lettország, Málta és Ciprus állampolgárainak válik a
javára, hiszen nekik eddig vízumra volt szükségük a Brazíliába történő beutazáshoz. A
megállapodás a diplomáciai, szolgálati vagy hivatalos útlevéllel rendelkező személyeket
érinti. A megállapodás jóváhagyásával minden uniós polgár – beleértve Észtország,
Lettország, Málta és Ciprus állampolgárait is, akikkel szemben Brazília fenntartotta a
vízumkötelezettséget – beutazhat az országba turisztikai, valamint üzleti céllal, ahogy a
brazil állampolgárok is vízum nélkül utazhatnak az összes EU-tagállamba. A tartózkodás
hossza korlátozott, a beutazók bármelyik hat hónapból hármat tölthetnek a schengeni
térségben.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    írásban. – (PT) A Lisszaboni Szerződés alapján a
harmadik országokkal kapcsolatos közös vízumpolitika az EU kizárólagos hatásköre. Csak
az EU tárgyalhat a vízummentességről és írhat alá vízummenteségi megállapodást
Brazíliával, az egyes tagállamok egyénileg nem. A Lisszaboni Szerződés hatálybalépéséig
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ez nem így volt. Ez a jelentés az EU és Brazília közötti, a diplomáciai, szolgálati vagy
hivatalos útlevéllel rendelkező személyekre vonatkozó vízummentességi megállapodást
elemzi. A hivatalos aláírásra az EU és Brazília részéről 2010. november 8-án Brüsszelben
került sor. Az EU és Brazília közötti vízummentesség nem lép más, a különböző tagállamok
által aláírt kétoldalú megállapodások helyébe, hanem kiegészíti azokat. Az Unió által aláírt
megállapodás azonban az abban foglalt területeken elsőbbséget élvez a kétoldalú
megállapodásokkal szemben, azaz a turisztikai és üzleti célú látogatások tekintetében.
Örömmel fogadom a brazil állampolgárok és az uniós polgárok közötti viszonosságról
szóló szakaszokat, valamint az összes uniós polgár egyenlő bánásmódban való
részesülésének biztosítását. A dokumentum arról is rendelkezik, hogy Brazília és az EU
csak az összes tagállamra vonatkozóan függesztheti fel vagy szüntetheti meg a
megállapodást. Ezen okok miatt szavaztam az ajánlás mellett.

Paulo Rangel (PPE),    írásban. – (PT) Az EU és Brazília közötti, a diplomáciai, szolgálati
vagy hivatalos útlevéllel rendelkező személyeknek rövid távú tartózkodásra jogosító
vízumok alóli mentességéről szóló megállapodás mellett szavaztam annak érdekében,
hogy a viszonosság és az egyenlő bánásmód elvének megfelelően biztosítsuk, hogy minden
diplomáciai, szolgálati vagy hivatalos útlevéllel rendelkező uniós polgár – beleértve
Észtország, Lettország, Málta és Ciprus állampolgárait is, akikkel szemben Brazília
fenntartotta a vízumkötelezettséget – beutazhasson Brazília területére turisztikai, valamint
üzleti céllal, ahogy a brazil állampolgárok is vízum nélkül utazhatnak az összes
EU-tagállamba.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    írásban. – A vízummentességi megállapodás a
diplomáciai, szolgálati vagy hivatalos útlevéllel rendelkező, turisztikai vagy üzleti céllal
utazó személyekre vonatkozik. A szerződő felek állampolgárai a másik szerződő fél
területére történő első beutazást követő hat hónap során legfeljebb három hónapig
tartózkodhatnak a másik szerződő fél területén. A Brazília és a 27-ből 23 tagállam között
létrejött kétoldalú megállapodások rendelkezései értelmében van mód a megállapodásban
rögzített célokon kívüli utazásra vonatkozó vízummentességre is.

A megállapodás figyelembe veszi a schengeni vívmányokat még nem teljes körűen
alkalmazó tagállamok helyzetét. Mindaddig, amíg ezek a tagállamok (Ciprus, Bulgária és
Románia) nem részei a schengeni térségnek, a vízummentesség lehetővé teszi Brazília
állampolgárai számára, hogy e tagállamok mindegyikének területén – a schengeni térség
egészére számított időtartamtól függetlenül – három hónapot eltölthessenek.

Nuno Teixeira (PPE),    írásban. – (PT) Brazília szerepel azon az úgynevezett „pozitív listán”,
amely azokat az országokat tartalmazza, amelyeknek állampolgárai mentesülnek a
vízumkötelezettség alól az Európai Unió külső határainak átlépésekor. Mostanáig a
viszonosság elvét a Brazília és az egyes tagállamok által egyénileg kötött kétoldalú
megállapodások keretében alkalmazták. Észtország, Lettország, Málta és Ciprus azonban
nem írt alá ilyen jellegű megállapodást, ezért állampolgáraik nem mentesülnek a
vízumkötelezettség alól. A megállapodás célja vízumkötelezettség alóli mentesség a
diplomáciai, szolgálati vagy hivatalos útlevéllel rendelkező személyek számára, célja és
hatálya megegyezik a közönséges útlevéllel rendelkező személyekről szóló
megállapodáséval.

A brazil jogszabályok értelmében azonban a diplomáciai útlevéllel rendelkező személyekről
szóló megállapodást nem szükséges a brazil kongresszusnak ratifikálnia, ezért hamarabb
léphet hatályba. A két megállapodás nem lép más, a különböző tagállamok és Brazília által
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aláírt kétoldalú megállapodások helyébe, hanem kiegészíti azokat. Fontosnak tartom, hogy
ezt a viszonosság elvét követő gyakorlatot a vízummentességi megállapodások esetében
más harmadik országok is alkalmazzák annak érdekében, hogy felszámolják a fennálló
hátrányos megkülönböztetést, ez különösen az USA-ra és Kanadára vonatkozik.

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

Licia Ronzulli (PPE),    írásban. – (IT) Bár támogatom a megállapodás tartalmát, a
tartózkodás mellett döntöttem, hogy tiltakozzak a brazil kormány által Cesare Battisti
ügyében meghozott politikai döntések sorozata ellen.

Egyszerűen tény, hogy ez a gyilkos, akit több alkalommal elítéltek, most nem az olasz
igazságszolgáltatás által rá kiszabott büntetéseket tölti.

Jelentés: Evelyne Gebhardt (A7-0012/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    írásban. – (PT) Támogatom a jelentést, mivel elismerem, hogy
a szolgáltatási irányelv még erősebbé teheti a gazdasági integrációt, és azt gondolom, az
irányelv alkalmazása megszilárdíthatja a belső piac és a kohéziós politika egymást
kölcsönösen támogató kapcsolatát. Ennek eléréséhez nagyobb átláthatóságra van szükség
az állampolgárok és a vállalkozások tájékoztatása terén. Fontos megjegyezni azokat a
feltételeket, amelyek esetén a származási ország elvének alkalmazását mellőzni kell bizonyos
ügyek és tevékenységek esetében, különös tekintettel arra, ha más uniós jogi aktusokban
eltérő jogszabályok szerepelnek, valamint a lebonyolító állam által a kiküldött
munkavállalók számára biztosított garanciákra. Ez az ügy hosszas megbeszélést vont maga
után, ami megakadályozta az irányelv korai alkalmazását. Attól tartok, hogy az irányelv
regionális és helyi szinteken történő alkalmazása gátolhatja a deregulációs intézkedéseket
és a közigazgatási eljárások egyszerűsítésére tett törekvéseket főleg azért, mert alkalmazása
további források, a strukturális alapokból származó hozzájárulás és más, az átmeneti idő
alatt szükséges eszközök bevonásával is járhat. Ebben a helyzetben megerősített koherenciát
és koordinációt látok szükségesnek minden politika terén.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    írásban. – (LT) Az Európai Parlamentnek a 2006-ban
hatályba lépett szolgáltatási irányelvről szóló állásfoglalása mellett szavaztam. Az irányelv
célja, hogy az Európai Unióban megnyissa a piacot a szolgáltatók számára, megszüntesse
a szolgáltatói tevékenységek gyakorlását gátló protekcionista korlátokat a tagállamokban,
és teljesítse a szabad mozgás elvét, amely a közös piac alapját képezi. Egyszóval lehetővé
kell tenni, hogy az európai szolgáltatók bürokratikus akadályok nélkül kínálhassák
tevékenységüket bárhol az EU-ban. Az irányelv hatálya alá különböző szolgáltatások
tartoznak, amelyek az EU GDP-jének 40%-át adják. Arra számítunk, hogy ennek az
irányelvnek a végrehajtása várhatóan 140 milliárd eurós profitot termel, és 1,5%-kal növeli
az EU GDP-jét. Ahhoz azonban, hogy az irányelv a várakozásoknak megfelelő eredményt
hozzon, megfelelően kell végrehajtani. Sajnálatos módon megállapítható, hogy nem minden
EU-tagállamnak sikerült az irányelvet teljesen átültetnie a nemzeti jogba 2009 végére.
Egyetértek azzal, hogy az egyablakos ügyintézési pontok bevezetése nélkülözhetetlen
eleme az irányelv hatékony végrehajtásának.

Az egyablakos ügyintézési pontok célja, hogy biztosítsa a szükséges információkat és
lehetőséget teremtsen az elektronikus úton történő ügyintézésre, de ne csak a nemzeti
nyelven. Az Európai Bizottság adatai szerint 22 tagállam hozott létre ilyen egyablakos
ügyintézési pontokat, de ezekből csak 17 rendelkezik e-kormányzati portálokkal, amelyek

15-02-2011Az Euròpai Parlament vitàiHU102



tagállamonként igen eltérőek. Fontos hangsúlyozni, hogy megfelelően működő egyablakos
ügyintézési pontok nélkül a fogyasztókhoz nem jut el minden információ, és ez gátolja,
hogy az irányelv elérje a kitűzött célokat.

Alfredo Antoniozzi (PPE),    írásban. – (IT) A szolgáltatási irányelv végrehajtásából
származó potenciális előnyök vitathatatlanok. Az irányelv hatálya alá tartozó tevékenységek
az EU GDP-jének és a munkahelyeknek a 40%-át adják. Ha megfelelően alkalmazzuk,
hatalmas gazdasági potenciált szabadíthatunk fel, ami munkahelyeket teremtene és
hozzájárulna a gazdaság talpra állításához. Az, hogy a tagállamok megfelelő módon hajtsák
végre az irányelvet, éppen olyan fontos, mint a kitűzött határidők betartása.

A Parlament már az irányelv elfogadását megelőző tárgyalások során bebizonyította, hogy
képes jelentős szerepet vállalni. Ezért azt gondolom, hogy a Parlamentnek kellene
ellenőriznie az irányelv tagállamokban történő végrehajtásának folyamatát. Az európai
szolgáltatóknak meg kell adni a lehetőséget, hogy az Európai Unió egész területén
bürokratikus akadályok nélkül ajánlhassák fel szolgáltatásaikat. A végrehajtási folyamat
közben más szempontokat is figyelembe kell azonban vennünk, különösen az
adminisztratív költségeket, amelyek nagy terhet jelentenek a tagállamoknak.

Egyetértek az előadóval abban, hogy a Tanács által bevezetett kölcsönös értékelés folyamata
szükségtelen bürokratikus terheket ró a tagállamok közigazgatására nemzeti, regionális
és helyi szinten egyaránt. Remélem, amint lehet, kiértékelik ezeknek a folyamatoknak a
potenciális előnyeit, máskülönben a bürokrácia költségei továbbra is magasak maradnak.

Sophie Auconie (PPE),    írásban. – (FR) A szöveg mellett szavaztam, amely azonban nem
a Parlament által 2006-ban elfogadott szolgáltatási irányelv végrehajtásának értékeléséről
szól, mert az még túl korai lenne. A szöveg nemcsak a szolgáltatási ágazat Európában
történő megnyitásának gazdasági és társadalmi fontosságát hangsúlyozza (a hatálya alá
tartozó területek az Európai Unió GDP-jének és munkahelyeinek 40%-át adják, a potenciális
gazdasági növekedés pedig a GDP 0,6 és 1,5%-a közé tehető), hanem az irányelv
átültetésének alapvető összetevőit is kiemeli. Egyrészt az egyablakos ügyintézési pontokról
szól, amelyek célja, hogy elősegítsék az egész Európa területére kiterjedő
szolgáltatásnyújtást. Ez gyakorlatban azt jelenti, hogy azoknak a vállalkozóknak, akik
külföldön kívánnak vállalkozást indítani, vagy határokon átnyúlóan szeretnének
szolgáltatásokat nyújtani, lehetőséget kellene biztosítani egyablakos ügyintézési pontok
használatára, amelyek minden olyan ügyintézésről és eljárásról információt biztosítanak,
amelyeket le kell bonyolítaniuk vállalkozásuk elindításához. Ezeknek az egyablakos
ügyintézési pontoknak kulcsszerepük van a szolgáltatási irányelv sikerében. Másrészt a
szöveg az irányelv hatályáról is szól: azt hiszem, valódi európai szintű politikai vitát kellene
folytatnunk arról, hogy mit értünk általános érdekű szolgáltatások alatt, és milyen
szabályokat kívánunk ezek területén alkalmazni.

Zigmantas Balčytis (S&D),    írásban. – (LT) A dokumentum mellett szavaztam. A
szolgáltatási irányelv célja, hogy jelentősen megkönnyítse az egyéni vállalkozók, valamint
a kis- és középvállalkozások számára tevékenységük folytatását, új üzleti területek
kialakítását, továbbá azt, hogy más tagállamokból vegyenek fel új alkalmazottakat. A
szolgáltatási ágazatnak, amely az EU GDP-jének 40%-át adja, különösen fontos szerepe
van a gazdasági növekedésben és a munkanélküliség felszámolásában. Az irányelv jelentős
lépés a szolgáltatások egységes piaca felé, amelynek lehetővé kell tennie a vállalatok,
különösen a kis- és középvállalkozások számára, hogy a belső piac egészén, versenyképes
áron, jobb szolgáltatásokat nyújtsanak, és felszabadítsák a szolgáltatások európai belső
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piacának hatalmas gazdasági és munkahelyteremtő potenciálját. Annak érdekében, hogy
a szolgáltatók megfelelő módon részesülhessenek a szolgáltatási irányelv előnyeiből,
biztosítani kell annak maradéktalan és időben történő végrehajtását valamennyi
tagállamban. Azt gondolom, a Bizottságnak valamennyi tagállamban szorosan figyelemmel
kell követnie az irányelv végrehajtását, és erről rendszeresen jelentést kell készítenie a
szolgáltatási ágazat területén lévő akadályok megszüntetése és a gazdasági potenciál
felszabadítása érdekében.

Regina Bastos (PPE),    írásban. – (PT) A 2006 decemberében elfogadott szolgáltatási
irányelv átülteti a szabad mozgás elvét a gyakorlatba azzal a céllal, hogy létrehozza a
szolgáltatások közös piacát az Európai Unión belül. Habár 2006-ban fogadták el az
irányelvet, végrehajtásának értékelése során kiderült, hogy néhány tagállamban – jogi és
technikai okok miatt – késik az átültetése, mivel megfelelő végrehajtásához különböző
jogalkotási eszközökre is szükség volt.

Európa gazdasági fellendüléséhez szükség van a szolgáltatások egységes piacának teljes
körű működőképességére, amely az egységes piac munkahelyeinek és nettó
munkahelyteremtésének 70%-át teszi ki. Az uniós szintű növekedés 60 és 140 milliárd euró
közötti összeget is elérhet, amely alapján a potenciális növekedés a GDP 0,6 és 1,4%-a
között lehet.

A fentiek fényében támogattam a szolgáltatási irányelv végrehajtásáról szóló jelentést,
mivel úgy gondolom, hogy az irányelvek végrehajtásának értékelése fontos, figyelembe
véve, hogy az ilyen értékelések során kiderülhetnek a végrehajtásuk folyamatában
bekövetkezett hibák, amelyeket így ki lehet javítani.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    írásban. – (FR) A szolgáltatási irányelv alkalmazása
véleményem szerint lehetőséget biztosít arra, hogy felszínre kerüljenek a dokumentum
hiányosságai, különösképpen a hatályát illetően. A Foglalkoztatási Bizottság nevében
kiadott véleményben említést tettem a jelenleg az általános érdekű szolgáltatásokat övező
bizonytalan jogi helyzetről és arról, hogy ezeknek szolgáltatásoknak a speciális jellegét is
figyelembe kell venni. Miközben egyhangú megállapodás született a fogalmak (gazdasági,
illetve nem gazdasági jellegű általános érdekű szolgáltatás, szociális szolgáltatások)
tisztázásának szükségességéről, a Parlament igencsak megosztott abban a kérdésben, hogy
hogyan lehetne ezt elérni. Szót emeltem amellett, hogy egyértelmű jogszabályi keretre van
szükség, ennek érdekében, ha szükséges, egy keretirányelvet is el lehetne fogadni. Habár
sajnálatosnak tartom, hogy ez nem került bele a szöveg végső változatába, gratulálok
Gebhardt asszonynak, akinek sikerült ezeket a problémákat belefoglalnia a Belső Piaci és
Fogyasztóvédelmi Bizottság nevében készített jelentésébe, amelynek középpontjában
főként a kölcsönös értékelés és az egyablakos ügyintézési pontok álltak. A 45. bekezdés
említést tesz arról, hogy szükség van egy jogszabályi keretre, minden bizonnyal ágazati
szinten, és emlékeztet, hogy Barnier úr egy nemrég kiadott közleményben kötelezettséget
vállalt arra, hogy 2011-ben javaslatokat terjeszt elő az általános érdekű szolgáltatásokkal
kapcsolatban. Ezért várom ezeknek a javaslatoknak a beterjesztését, valamint olyan
intézkedéseket is várok, amelyek végre választ adhatnak a szolgáltatóknak és a helyi, illetve
regionális hatóságoknak, és emellett elismerik, hogy ezek a szolgáltatások jelentősen
hozzájárulnak a társadalmi és területi kohézióhoz.

Sergio Berlato (PPE),    írásban. – (IT) Az európai szolgáltatási irányelv 2006 decemberében
lépett hatályba azzal az ambiciózus célkitűzéssel, hogy megnyissa a piacot a szolgáltatók
számára az Európai Unióban, megszüntetve a szolgáltatói tevékenységek gyakorlását gátló
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protekcionista korlátokat a tagállamokban, és teljesítse az áruk és szolgáltatások szabad
mozgásának elvét az Unión belül. Az irányelv rendelkezései alapján meg kell teremteni
annak a lehetőségét, hogy az európai szolgáltatók bürokratikus akadályok nélkül kínálhassák
tevékenységüket bárhol az Európai Unióban.

A jelenleg tárgyalt saját kezdeményezésű jelentés, amelyet a Parlament terjesztett elő annak
érdekében, hogy az irányelv nemzeti jogrendszerbe történő átültetésének folyamatát
szorosan nyomon követhesse és figyelemmel kísérhesse, a tagállamokban eddig végzett
munkát értékeli. Az irányelv végrehajtásának folyamata során késedelmeket és az irányelv
alkalmazási körét illető komoly értelmezési problémákat tapasztaltak.

A piaci szereplők védelme érdekében ezért szükségesnek látom, hogy minél előbb pontos
meghatározást adjunk az irányelv hatálya alá tartozó szolgáltatásokról. Végezetül úgy
gondolom, hogy a belső piaci információs rendszer hatékony végrehajtása, feladatkörének
bővítése és az egyablakos ügyintézési pontok nagyobb mértékű digitalizálása Európában
kétségkívül nagy előnyt jelentene a szolgáltatóknak, és könnyebben elérhetővé tenné az
információkat a kis- és középvállalkozások számára.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    írásban. – (LT) A jelentés mellett szavaztam, mert a
szolgáltatási irányelv célja, hogy megnyissa a piacot a szolgáltatók számára az Európai
Unióban, megszüntesse a szolgáltatói tevékenységek gyakorlását gátló protekcionista
korlátokat a tagállamokban és teljesítse a közös piac alapját képező szabad mozgás elvét.
A szolgáltatásokról szóló irányelv hatálya alá tartozik alapvetően a valamely tagállamban
letelepedett szolgáltatók által nyújtott valamennyi kereskedelmi szolgáltatás. Nem tartoznak
az irányelv hatálya alá többek között az általános érdekű nem gazdasági szolgáltatások, a
pénzügyi szolgáltatások, a közlekedés területén nyújtott szolgáltatások, az időszakos
munkaközvetítő ügynökségek szolgáltatásai, az egészségügyi szolgáltatások és az ápolás,
a gyermekgondozás és a szociális lakhatás terén nyújtott szociális szolgáltatások. Az
irányelv nem veszélyezteti az általános érdekű szolgáltatásokat, amelyek nem áshatják alá
a közjólétre irányuló rendelkezéseket. Nemcsak arra van szükség, hogy világosan
megkülönböztessük egymástól az irányelv hatálya alá tartozó szolgáltatásokat és az
általános érdekű szolgáltatásokat, hanem arra is, hogy jogszabályi keret megalkotásával
biztosítsuk az általános gazdasági érdekű szolgáltatások védelmét.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    írásban. – (RO) A szolgáltatási irányelv semmiképpen
sem vezet a szolgáltatási ágazat deregulációjához vagy liberalizációjához, ahogy azt a
találgatások alapján néhányan gondolják. Célja az, hogy úgy biztosítsa a tagállamok
piacaihoz való hozzáférést, hogy megszűnjenek az önkényes akadályok, illetve hogy a
tagállamokban továbbra is fenntartott szabályok arányosak és megkülönböztetésmentesek
legyenek. Az irányelv nyíltan kimondja, hogy ezek a jogszabályi rendelkezések nem érintik
sem a munkajogot, sem pedig a munkavállalók jogait. A Parlament kimondottan
ragaszkodott ehhez, amikor a Tanács elé terjesztette véleményét.

A 16. cikk kimondja, hogy egyik tagállam sem akadályozható abban, hogy követelményeket
írjon elő szolgáltatói tevékenység nyújtásával kapcsolatban, amennyiben azok közrendi,
közbiztonsági, közegészségügyi, illetve környezetvédelmi szempontból indokoltak.

Az irányelv végrehajtása néhány tagállamban késlekedik, de ez főleg értelmezésbeli
eltérésekből ered. Ezért fontos, hogy egyértelműen és átláthatóan meghatározzuk az
irányelv alkalmazási körét. Nemcsak arra van szükség, hogy világosan megkülönböztessük
egymástól az irányelv hatálya alá tartozó szolgáltatásokat és az általános érdekű
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szolgáltatásokat, hanem arra is, hogy az ezt figyelembe vevő jogszabályi keret
megalkotásával biztosítsuk az általános gazdasági érdekű szolgáltatások védelmét.

Vito Bonsignore (PPE),    írásban. – (IT) A 2006 decemberében hatályba lépett szolgáltatási
irányelv célja, hogy megnyissa a piacot a szolgáltatók számára az Európai Unióban a
protekcionista korlátok, az önkényes akadályok és a diszkriminatív szabályok
megszüntetésével. A Parlament emellett végig ragaszkodott ahhoz, hogy ezt az irányelvet
ne lehessen ürügyeként felhasználni veszélyes deregulációs vagy liberalizációs intézkedések
létrehozására.

A jelentés mellett szavaztam, amely helyesen megjegyzi a szolgáltatási irányelv végrehajtása
során tapasztalt (sok esetben indokolatlan) késedelmeket és a felmerülő vitákat. Az irányelv,
amely az EU GDP-jének és munkahelyeinek a 40%-át adó ágazatról szól, azért is előnyös,
mert lehetővé teszi az európai vállalatok – különösen a kis- és középvállalkozások –
számára, hogy versenyképes áron jobb szolgáltatásokat nyújtsanak. A szolgáltatási irányelv
megfelelő és átlátható átültetésének pozitív hatása lenne, felszabadítaná a belső piac
hatalmas gazdasági és munkahelyteremtő potenciálját. Ez becslések szerint 0,6–1,5%-os
európai GDP-növekedést jelentene, amelyre az Európai Uniónak nagy szüksége van. Így
az irányelvnek az egész EU-ban történő teljes körű átültetése olyan versennyel kapcsolatos
szempontokat vezetne be a belső piacra, amelyek előnyöket eredményeznek az
állampolgárok és a vállalatok számára.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    írásban. – (PT) A szolgáltatási irányelv az Európai Unió
növekedésének alapvető eszközéül szolgál, mivel lehetővé teszi különösen az önálló
vállalkozók és a kis- és középvállalkozások (kkv-k) számára, hogy könnyebben folytathassák
tevékenységüket más tagállamokban, új üzleti területeket alakítsanak ki, továbbá más
tagállamokból vegyenek fel új alkalmazottakat. Ezek a tevékenységek az Európai Unió
GDP-jének és munkahelyeinek 40%-át teszik ki, és fontos ágazatot alkotnak a gazdasági
növekedésben és a munkanélküliség elleni küzdelemben. Fontos megszilárdítani a
szolgáltatások európai belső piacának hatalmas gazdasági és munkahelyteremtő potenciálját,
mivel jelentős lépést jelent a szolgáltatások valóban egységes piaca felé, amely lehetővé
teszi a vállalatok, különösen a kkv-k számára, hogy a belső piac egészén versenyképes
áron, jobb szolgáltatásokat nyújtsanak a polgárok számára. Remélem, hogy már a
közeljövőben el lehet kezdeni az irányelv célkitűzéseinek megvalósítását, és hogy ez az
egész EU, valamint régiói számára is előnyökkel jár, és így, tisztességes, fenntartható és
minőségi munkahelyek létrehozása, valamint a szolgáltatások minőségének és
biztonságának fokozása révén hozzájárul a valódi gazdasági, társadalmi és területi
kohézióhoz.

Philippe de Villiers (EFD),    írásban. – (FR) A Parlament a szolgáltatási irányelv
végrehajtásáról szavaz, amelynek visszavonását még akkor megígérték, amikor még
Bolkestein-irányelvnek hívták. Az Európai Parlament most arról dönt, hogy megfelelően
átültették-e a tagállamokban az irányelvet.

A szolgáltatások az Európai Unió GDP-jének és munkahelyeinek 40%-át adják, de jelentős
különbségek figyelhetőek meg az egyes tagállamok között. A szolgáltatási irányelv jogi
„előnyöket” és szabványosítást javasol, amely a francia nép kárára megy végbe, és a szociális
normák csökkenését eredményezi.

A piacokat és a munkavállalókat, mivel hozzájárulnak országunk és kontinensünk jólétéhez,
feltétlenül védeni kell, de az Európai Unió, ahogy mindig, ellenzi ezt.
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Edite Estrela (S&D),    írásban. – (PT) A jelentés mellett szavaztam, mivel azt gondolom,
a tagállamok eddig csak részlegesen és korlátozott módon hajtották végre a szolgáltatási
irányelvet. Annak ellenére, hogy ez az irányelv egyike a legfontosabb európai
jogszabályoknak, amelynek célja a szolgáltatási ágazatban is lehetővé tenni a szabad
mozgást az Európai Unión belül, bőven van még tennivalónk. Fontos biztosítani ennek a
több mint három éve elfogadott jogszabálynak a megfelelő módon történő végrehajtását,
különös tekintettel az „ügyintézési pontok” hatékony létrehozására, amelyeket a más
országban szolgáltatásokat nyújtani kívánó állampolgárok a szükséges információk
megszerzéséhez használhatnak.

Diogo Feio (PPE),    írásban. – (PT) A belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK
irányelv célja, hogy megnyissa a piacot a szolgáltatók számára az Európai Unióban,
megszüntesse a szolgáltatói tevékenységek gyakorlását gátló protekcionista korlátokat a
tagállamokban, és teljesítse a szabad mozgás elvét annak érdekében, hogy létrehozza az
ágazat valódi belső piacát. A szolgáltatási ágazat az Unió GDP-jének és munkahelyeinek
40%-át adja, és hatalmas növekedési és munkahelyteremtő potenciállal rendelkezik,
különösen a kis- és középvállalkozások terén. Az irányelv átültetésének határideje 2009
vége volt, néhány tagállamnak azonban a mai napig nem sikerült hatékonyan és megfelelően
végrehajtania ezt a jogszabályt.

A szükséges adminisztratív információkat tartalmazó online portál csak 22 tagállamban
működik, és ebből a 22 országból csak 14-ben lehetséges a szükséges ügyintézés
elektronikus lebonyolítása. Szükség van arra, hogy biztosítsuk és figyelemmel kövessük
az irányelv megfelelő módon történő alkalmazását a tagállamokban annak érdekében,
hogy megszűnjenek az önkényes akadályok, illetve hogy a tagállamokban továbbra is
fenntartott szabályok arányosak és megkülönböztetésmentesek legyenek.

José Manuel Fernandes (PPE),    írásban. – (PT) Ez az állásfoglalás-tervezet a belső piaci
szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv végrehajtásával foglalkozik.

Az emberek és áruk szabad mozgásának elve az Európai Unió egész területén az összes
szerződésben szerepel azzal a céllal, hogy elősegítse a közös piac megteremtését. A
2006/123/EK irányelvet azzal a céllal fogadták el, hogy megszüntesse a szolgáltatói
tevékenységeket korlátozó bürokratikus akadályokat a tagállamokban.

Látható azonban, hogy nem minden tagállam hajtja végre ezt az irányelvet, melynek oka
az, hogy úgy vélik, bizonyos elemei nincsenek egyértelműen tisztázva. Ezért fontos most
ez az állásfoglalás.

Helyeslem, hogy az „egyablakos ügyintézési pontok” kialakításával megteremtsük annak
a lehetőségét, hogy gyors és hatékony módon adhassunk választ a munkavállalók
képviselőinek és a vállalkozóknak a kéréseire. Remélem, hogy az ügyintézési pontok
nemcsak kizárólag elektronikus formára korlátozódnak, hanem személyes ügyintézésre
és tanácsadásra is lehetőséget teremtenek, hiszen tudjuk, hogy ez mennyire fontos, amikor
külföldön tartózkodunk.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    írásban. – (PT) A jelentés ellen szavaztunk, tartva magunkat
minden korábbi állásfoglalásunkhoz a hírhedt Bolkestein-irányelvvel és arra irányuló
elfogadhatatlan céljaival kapcsolatban, hogy elősegítse a szolgáltatások, köztük a
közszolgáltatások liberalizációját, hogy az Európai Unióban működő gazdasági és pénzügyi
csoportok érdekeinek kedvezzen a munkanélküliség növekedése és a felhasználok számára

107Az Euròpai Parlament vitàiHU15-02-2011



nyújtott alacsony színvonalú szolgáltatások árán is, ahogy az már egyértelműen látható
azokban az ágazatokban, amelyek elindultak ezen az úton lefelé.

Ez a jelentés nyomást próbál gyakorolni azokra a tagállamokra, amelyek nem haladnak
olyan gyorsan a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv végrehajtásával,
mint ahogy azt az európai parlamenti képviselők többsége szeretné – azért, hogy európai
gazdasági csoportok érdekeit védje. Az irányelv 2006. december 28-án lépett hatályba,
célja, ahogy az ebben a jelentésben is olvasható, „hogy az Európai Unióban megnyissa a piacot
a szolgáltatók számára, megszüntesse a szolgáltatói tevékenységek gyakorlását gátló protekcionista
korlátokat a tagállamokban, és teljesítse a szabad mozgás elvét, amely a közös piac alapját képezi.”

Arra lett volna azonban inkább szükség, hogy objektíven kiértékeljék a szolgáltatások,
bizonyos esetekben létfontosságú közszolgáltatások területén történő liberalizáció és az
ezt követő privatizáció végrehajtásának a következményeit annak érdekében, hogy
visszatérjünk az emberek és a munkavállalók jogainak megalkuvás nélküli védelméhez.

Bruno Gollnisch (NI),    írásban. – (FR) A Bolkestein-irányelv végrehajtása nem valósult
meg időben, mert a tagállamoknak állítólag túl sok időbe tellett az átültetése és megfelelő
módon való alkalmazása. Igaz, hogy Franciaországban csak részlegesen ültették át az
irányelvet a nemzeti jogba. És erre jó okuk van! A nyilvános vita és a további felháborodás
elkerülése érdekében Sarkozy úr kormánya szándékosan döntött úgy, hogy nem
keretjogszabályt alkalmaznak, hanem az összes vonatkozó szövegbe beépítik az irányelvben
szereplő elveket. Valójában csak egyetlen elvről van szó: a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás
teljes és abszolút szabadságáról. A jogalkotási módosítások felosztásának eredménye egy
áltáthatóságot nélkülöző folyamat lett. A szöveg hatálya még mindig nem egyértelmű:
vannak olyan szociális szolgáltatások, amelyeket a jogalkotók szándéka szerint kizárnak
az irányelv hatálya alól, azonban az valójában mégis érinti őket. Azokat a szolgáltatásokat,
amelyek ma kizárásra kerültek az irányelv hatálya alól, egyszerűen csak a háttérbe tolták
egy időre: a Bizottság háromévente javasolhatja, hogy ezeket is vonják be az irányelv hatálya
alá. Sőt mi több, habár hivatalosan törölték a szöveg legbotrányosabb szakaszát, a
származási ország elvét, mégis sikerült visszacsempészni azt a munkavállalók kiküldetéséről
szóló irányelv és a szerződéses kötelmi viszonyokra alkalmazandó jogról szóló rendelet
által megteremtett lehetőségeknek köszönhetően.

Louis Grech (S&D),    írásban. – A jelentés mellett szavaztam, mivel a szolgáltatások az
egységes európai piac munkahelyeinek és nettó munkahelyteremtésének 70%-át teszik ki,
és a közvetlen külföldi befektetések legfontosabb forrását jelentik. A szolgáltatási irányelv
megteremti a szolgáltatók nagyobb fokú szabad mozgásának alapvető keretrendszerét,
megerősíti a fogyasztóknak mint a szolgáltatások igénybe vevőinek a jogait, valamint
biztosítja az információk és segítségnyújtás jobb hozzáférhetőségét és a nagyobb
átláthatóságot a szolgáltatókkal és szolgáltatásaikkal kapcsolatban.

Ezen okok miatt a szolgáltatási irányelv megfelelő végrehajtása továbbra is kiemelt prioritást
kell, hogy élvezzen a Bizottságban. A Bizottságnak ezért azon kell dolgoznia a
tagállamokkal, hogy még hatékonyabbá tegyék igazgatási együttműködésüket az irányelv
hatálya alá tartozó mechanizmusok területén különösen annak biztosításával, hogy a
tagállamok teljes körűen működő egyablakos ügyintézési pontokat hozzanak létre.

Arra bíztatom továbbá a Bizottságot a tagállamokkal együtt, hogy folytassák az egységes
piac fejlesztését a szolgáltatási irányelv által meghatározott „kölcsönös értékelés” folyamata
alapján annak érdekében, hogy naprakész visszajelzést kapjanak a fogyasztóktól, az
állampolgároktól és a vállalkozásoktól az országukban a szolgáltatási irányelv végrehajtására
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tett tagállami intézkedésekről ezáltal biztosítva, hogy a tagállamok valóban magukénak
tekintsék az egységes piac ügyét.

Estelle Grelier (S&D),    írásban. – (FR) A 2006-ban elfogadott szolgáltatási irányelv,
amelyet 2009. december 28-ig kellett volna átültetni a nemzeti jogba, továbbra is kérdéseket
vet fel a tagállamokban és a közvetlenül érintett helyi hatóságok körében. A
Gebhardt asszony által készített saját kezdeményezésű parlamenti jelentés, amely az irányelv
végrehajtásának kezdeti értékelését javasolja, ezek közül a nehézségek közül érint néhányat,
különösen a szociális szolgáltatásokat és az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokat
övező bizonytalanságot (mi a meghatározásuk? mely területeket érintik?), valamint az
átültetési folyamat átláthatóságának hiányát néhány tagállamban. Említést kell tenni
továbbá arról is, hogy Franciaországban különösen jellemző az irányelv végrehajtásának
folyamatára az átláthatóság hiányának és a rugalmatlanságnak a problémája. Franciaország
számos végrehajtási rendelettel és jogszabállyal rendelkezik, valamint korlátozóan értelmezi
az irányelvben meghatározott mentességeket, ami kétségeket vet fel néhány szolgáltatásnak,
például a gyermekgondozásnak és a fogyatékossággal élők ellátásának a jövőjét illetően.
Ez a saját kezdeményezésű jelentés, amelyet a Parlament nagy többséggel fogadott el, kiváló
lehetőséget biztosít, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy az európai parlamenti képviselők,
főként a szocialisták, továbbra is figyelemmel követik ennek az irányelvnek a végrehajtását
és a közszolgáltatásokra gyakorolt hatását.

Nathalie Griesbeck (ALDE),    írásban. – (FR) A szolgáltatási irányelv elfogadása után
négy évvel az Európai Parlament ezen a héten kimondta ítéletét az irányelv tagállamokban
történő végrehajtását illetően. Információhiány, holtpontok a határokon átnyúló
szolgáltatásokkal kapcsolatban, szükségtelen adminisztratív terhek és sok más szerepelt
azok között a kritikák között, amelyeket az Európai Parlament fejezett ki az elfogadott és
általam is támogatott jelentésben. A tagállamoknak valóban fejlődést kell elérniük ennek
az irányelvnek a végrehajtásában annak érdekében, hogy fejlesszék és megkönnyítsék a
határokon átnyúló szolgáltatásnyújtást. Emellett szeretném hangsúlyozni az irányelv
hatályának bonyolult ügyét, ugyanis az irányelv kizár néhány területet, például a nem
gazdasági jellegű általános érdekű szolgáltatásokat és az állam által megbízott szolgáltatók
által nyújtott néhány szolgáltatást (szociális szolgáltatások, gyermekgondozás,
segítségnyújtás az embereknek stb.). Két fogalom, a „nem gazdasági jellegű általános érdekű
szolgáltatás” és a „megbízás” nincs egyértelműen meghatározva, illetve tagállamonként
eltér az értelmezésük. Ez a jogi egyértelműség hiányát eredményezi, amit nagyon
sajnálatosnak tartok.

Mathieu Grosch (PPE),    írásban. – (DE) Az európai közös belső piac szempontjából
alapvető fontosságú, hogy a tagállamok gyorsan és hatékonyan bevezessék a szolgáltatási
irányelvet. Különösen fontos a kis- és középvállalkozások számára, amelyek a nemzeti
határokon túl is szeretnének szolgáltatásokat nyújtani, hogy legyen egyablakos ügyintézési
pont, amely biztosítja számukra az alapvető információkat és elmagyarázza a szükséges
eljárásokat.

Több mint egy év telt el a határidő óta, ameddig a tagállamoknak be kellett vezetniük a
szolgáltatási irányelvet. Nincs sok értelme, hogy tovább tárgyaljunk a számos módosításról.
Sokkal hasznosabb lenne közelebbről megvizsgálni a végrehajtási eljárást. Néhány tagállam
ugyan már elvégezte a szükséges intézkedéseket, mások úgy tűnik, hogy megfeledkeztek
az általuk aláírt dokumentumról. Biztosítanunk kell éppen ezért, hogy az irányelvet azonnal
és megfelelően mind a 27 tagállamban végrehajtják, hogy a lehető leggyorsabban
egyszerűsíteni lehessen a többi országban való szolgáltatásnyújtás folyamatát.
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Juozas Imbrasas (EFD),    írásban. – (LT) Az Európai Parlamentnek a 2006-ban hatályba
lépett szolgáltatási irányelvről szóló állásfoglalása mellett szavazok. Az irányelv célja, hogy
az Európai Unióban megnyissa a piacot a szolgáltatók számára, megszüntesse a szolgáltatói
tevékenységek gyakorlását gátló protekcionista korlátokat a tagállamokban és teljesítse a
szabad mozgás elvét, amely a közös piac alapját képezi. Az irányelv célja, hogy oly módon
befolyásolja a piachoz való hozzáférést, hogy az önkényes akadályok fokozatosan
megszűnjenek, és a tagállamokban lévő valamennyi létező szabály megfelelő és hátrányos
megkülönböztetéstől mentes legyen. Egyértelműen megerősítésre került, hogy sem a
munkajogot, sem a munkavállalók jogait nem befolyásolja a jogalkotási projekt, amelyre
a Parlament külön hangsúlyt fektetett. Lehetővé kell tenni, hogy az európai szolgáltatók
bürokratikus akadályok nélkül végezhessék tevékenységüket bárhol az EU-ban. Az irányelv
hatálya alá különböző szolgáltatások tartoznak, amelyek az EU bruttó hazai termékének
(GDP) 40%-át adják. Egyetértek azzal, hogy az egyablakos ügyintézési pontok bevezetése
nélkülözhetetlen eleme az irányelv hatékony végrehajtásának.

Petru Constantin Luhan (PPE),    írásban. – (RO) A szolgáltatási irányelv fontos lépés a
szolgáltatások hiteles és egységes piacának létrehozása felé, amely lehetővé fogja tenni a
vállalkozások, főként a kis- és középvállalkozások számára, hogy versenyképes áron jobb
szolgáltatásokat nyújtsanak a polgárok számára. Támogatom az előadó álláspontját, aki
szerint az egyablakos ügyintézési pontok bevezetése nélkülözhetetlen eleme az irányelv
hatékony végrehajtásának. Ez az eszköz rendkívül fontos a kis- és középvállalkozások
számára. Az egyablakos ügyintézési pontoknak pontos, teljes és átfogó információkat kell
nyújtaniuk a formai szabályokról, a közigazgatási eljárásokról, a munkajogról, a tagállamok
adózási rendszereiről, különös tekintettel a héa-ra stb. Az üzletembereknek továbbá
segítséget kell nyújtani a szükséges közigazgatási eljárások elvégzéséhez. Úgy gondolom,
hogy a teljes átültetést követően átfogó értékelést kell végezni a szolgáltatási irányelvnek
a gazdasági tevékenységre, a foglalkoztatás minőségi és mennyisége szintjére, a szociális
védelemre, a környezetvédelmi célkitűzések teljesítésére, valamint a fogyasztóknak nyújtott
szolgáltatások minőségére gyakorolt hatásáról.

David Martin (S&D),    írásban. – Az állásfoglalás mellett szavazok. A 2006-ban elfogadott
szolgáltatási irányelv célja a szolgáltatásnyújtással kapcsolatos egységes piac egyes
aspektusainak harmonizálása. A tagállamoknak 2009 végéig kellett volna teljes mértékben
végrehajtaniuk az irányelvet. Felszólítom azokat a tagállamokat, amelyek nem tettek eleget
kötelezettségeiknek, hogy azokat minél előbb teljesítsék.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    írásban. – (FR) A szöveg egyetlen pozitívuma, hogy
felszólítja a tagállamokat a fokozottabb átláthatóság biztosítására a szolgáltatási irányelv
bevezetése során. A francia kormány ezt figyelmen kívül hagyja! Ettől eltekintve az egyik
szociáldemokrata európai parlamenti képviselő által készített jelentés megerősíti ennek a
káros irányelvnek a neoliberális diktátum jellegét, sőt, még ennél is tovább megy, és
rendreutasítja azokat a tagállamokat, amelyek kevéssé ambiciózusak a végrehajtást illetően.
Ami még ennél is rosszabb, hogy e Ház elismeri, hogy nem tudja megállapítani az irányelv
végrehajtásának következményeit! Valószínűleg ez az oka annak, hogy nem tartunk név
szerinti szavazást. Így nem ismerjük meg a felelősök nevét. Az állásfoglalás ellen szavazok.

Nuno Melo (PPE),    írásban. – (PT) A belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december
12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv célja, hogy eltörölje a határokon
átnyúló szolgáltatásnyújtással kapcsolatos még meglévő akadályokat. Az irányelv
átültetésével kapcsolatos néhány nehézséget követően, amelyek egyes tagállamok
aggályaiból adódnak, az eljárás iránymutatásait, amelyek célja a tagállamok közötti
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együttműködés egyszerűsítése a fogyasztóvédelemre, a környezetvédelemre, a
közegészségügyre és biztonságra tekintettel, végre valamennyi tagállamban átültetik a
gyakorlatba, és ez a jelentés hozzájárul a javasolt intézkedések még hatékonyabb
végrehajtásához és megfelelőbb működéséhez. Ezért szavaztam így.

Andreas Mölzer (NI),    írásban. – (DE) Az EU széleskörű lehetőségeket kínál különösen
a szolgáltatóknak. Az egységesített uniós szabályok sokkal könnyebbé teszik a határokon
átnyúló munkát, és a munkavállalóknak egyre több ösztönző szolgáltatást ajánlanak, hogy
néhány évig külföldön dolgozzanak. Gyakran azonban a szolgáltatásokkal kapcsolatos
olyan nemzeti jogszabályokkal találják szembe magukat, amelyeket nem értenek, és amelyek
gyakran problémákhoz vagy félreértésekhez vezetnek. Nem szavaztam a jelentés mellett,
mert nem tartalmaz kellő információt az egyablakos ügyintézési pontok költségeire
vonatkozóan.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE),    írásban. – (LT) A szolgáltatási irányelv
elfogadásának célja, hogy a vállalkozások könnyebben tudják tevékenységüket végezni a
határokon túl. A létrehozott rendszer jelentős mértékben csökkentette az adminisztratív
akadályokat. A tapasztalatok szerint azonban még mindig számos bürokratikus akadályt
kell legyőzniük a kisvállalkozásoknak az Európai Unió egyes tagállamaiban. Az egyablakos
ügyintézés tervezett elve nem működik vagy nem megfelelően működik néhány országban,
és a vállalkozóknak időnként végtelen mennyiségű engedélyt kell beszerezniük, amelyeket
számos ellenőrző szervezetnek meg kell vizsgálnia. Ezekkel a nehézségekkel nemcsak a
helyi vállalkozóknak kell megküzdeniük, hanem azoknak a szolgáltatóknak is, amelyek
más uniós tagállamban akarnak szolgáltatásokat nyújtani. Egyetértek éppen ezért a jelentés
szövegével, valamint felszólítom az uniós tagállamokat, hogy továbbra is könnyítsék meg
a vállalkozások életét és biztosítsák a szolgáltatások szabad mozgását.

Alfredo Pallone (PPE),    írásban. – (IT) A szolgáltatási irányelv átültetésének folyamata
azon az óvatos eljáráson alapszik, amelynek célja magának az irányelvnek a végrehajtásából
származó következmények, valamint az átültetést követően a belső piacot érintő
következmények értékelése terén az átláthatóság és következetesség megteremtése a
tagállamok rendszereiben. Ez a jelentés célkitűzése, amelyet támogatok, tekintettel arra,
hogy meg kell vizsgálni a tagállamok munkáját. A rendeletek összehangolásának elősegítése
hatékony átültetésük közös értékelése révén nemcsak a tagállamok munkáját segítené
(amelyek olyan késésben vannak, hogy a Parlament ebben a jelentésben úgy véli, hogy
ellenőrizni kell a munkájukat), hanem pontos keretet hozna létre az egyablakos ügyintézési
rendszerre vonatkozóan, amely biztosítaná az információáramlást a kis- és
középvállalkozások számára. Azt szeretném még elmondani, hogy gazdaságunk 75%-a
szolgáltatásokon alapszik és a globális piacon ez az erősségünk. Úgy gondolom, hogy a
jövőben nagyobb mértékű liberalizációra van szükség, amely nem a szabályok hiányát,
hanem egyszerűen fokozottabb versenyt jelent.

.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    írásban. – (PT) A szolgáltatási irányelv hozzá kíván
járulni a szolgáltatások belső piacának teljes létrehozásához, a minőség magas szintjének
és a társadalmi kohézió biztosításával. Ennek az eszköznek a célja a növekedés elősegítése
az EU-ban, és végrehajtása szerepel az Európa 2020 stratégia keretében és az egységes piaci
intézkedéscsomagban. A szolgáltatási irányelv átültetése jelentős kihívás a tagállamok, a
közigazgatási és helyi hatóságok számára, egyrészről a létrehozás jogával és a szolgáltatások
nyújtásával kapcsolatos előírások miatt, másrészről a szolgáltatók, különösen a kis- és
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középvállalkozások (kkv-k) segítése céljából létrehozott egyablakos ügyintézési pontok
létrehozása miatt. Ez az irányelv lehetővé teszi az önálló vállalkozók és főként a kkv-k
számára, hogy könnyebben végezzék tevékenységüket más tagállamokban, újabb üzleti
területeket hozzanak létre és az adott tagállamban vegyenek fel munkaerőt. A jelentés
mellett szavaztam, mert meggyőződésem, hogy a belső piaci információs rendszer és az
egyablakos ügyintézési pontok létrehozása a részt vevő hatóság közötti nagyobb mértékű
adminisztratív együttműködést teszi szükségessé, nagyobb átjárhatóságot biztosít, valamint
nemzeti, regionális és helyi szintű hálózatokat hoznak létre az EU teljes területén, közelebb
hozva ezáltal a legtávolabbi régiókat a valódi belső piachoz.

Paulo Rangel (PPE),    írásban. – (PT) A belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december
12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (szolgáltatási irányelv) célja, hogy
az Európai Unióban megnyissa a piacot a szolgáltatók számára, fokozatosan megszüntesse
a szolgáltatói tevékenységek gyakorlását gátló protekcionista korlátokat a tagállamokban
és megvalósítsa a szabad mozgás elvét, amely a közös piac alapját képezi. Ez egy fontos
eszköz a szolgáltatások valódi belső piacának létrehozásában, amelynek célja, hogy lehetővé
tegye a vállalkozások, különösen a kis- és középvállalkozások számára, hogy versenyképes
árakon jobb minőségű szolgáltatásokat nyújtsanak az EU teljes területén, hozzájárulva
ezáltal a jólét és a versenyképesség elősegítéséhez, valamint a munkahelyek létrehozásához.
Alapvető fontosságú éppen ezért annak biztosítása, ahogy azt az előadó is igen helyesen
hangsúlyozza, hogy a tagállamok megfelelő módon ültessék át és hajtsák végre az irányelvet,
amelynek biztosítania kell a bürokratikus akadályok megszüntetését és a releváns
információkhoz való hozzáférést az üzletemberek számára, különösen az egyablakos
ügyintézési pontok létrehozásának elősegítése révén.

Evelyn Regner (S&D),    írásban. – (DE) A szolgáltatási irányelv végrehajtásáról szóló
jelentés mellett szavazok, mert úgy gondolom, hogy az nagyon kiegyensúlyozott. A
gyakorlati nehézségek értékelésére összpontosít, valamint konkrét javaslatokat tartalmaz
azok megoldására. Olyan országból származom, ahol a szolgáltatási irányelvet nem ültették
át a nemzeti jogba. Szerintem alapvető fontosságú az irányelv bevezetése és ezt olyan
intézkedéseknek kell kísérniük, amelyek megakadályozzák az olcsó munkaerő és a szociális
dömping megjelenését. Azt is fontosnak tartom továbbá, hogy a szolgáltatási irányelv
végrehajtásáról szóló jelentés kiemeli a szándékosan kihagyott területeket, például a szociális
és egészségügyi szolgáltatásokat. Ezt nyomon kell követni a végrehajtási folyamat
befejezéséig.

Frédérique Ries (ALDE),    írásban. – (FR) A közismert szolgáltatási irányelv − amely
Bolkestein-irányelv néven ismert − elfogadása után majdnem négy és fél évvel ez az alapvető
kérdés, amely az európai uniós GDP és a munkahelyek 40%-át kitevő tevékenységek széles
skálájáról szól, ismét az Európai Parlament napirendjén szerepel. Szerencsére a dolgok
lecsendesedtek és úgy tűnik, hogy a baloldali pártok felhagytak az Európai Unión belüli
szolgáltatásnyújtást gátló szükségtelen és korlátozó akadályok megszüntetésére irányuló
– és ezt fontos hangsúlyozni – szolgáltatási irányelvvel kapcsolatos dogmatikus
álláspontjukkal. El kell mondani, hogy a Gebhardt-jelentés, amelyről ma szavaztunk,
kevésbé foglalkozik magával a szöveggel, sokkal inkább a tagállamoknak az átültetésre
irányuló erőfeszítéseire összpontosít.

Ez az átültetés összhangban van az irányelvvel, mivel a tagállamoknak 2009 végéig
egyszerűsíteniük kellett adminisztratív eljárásaikat és egyablakos ügyintézési pontokat
kellett létrehozniuk, hogy a vállalkozások könnyebben tudják teljesíteni a formaságokat
elektronikus úton. A legkevesebb, amit elmondhatunk, hogy még számos tagállamban
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fejlődést kell elérnünk az egységes piac megerősítése és a kkv-k napi munkájának
megkönnyítése érdekében, amely vállalatoknak csak 8%-a működik a nemzeti határokon
túl.

Crescenzio Rivellini (PPE),    írásban. – (IT) Ma itt e Házban a szolgáltatási irányelv
végrehajtásáról szóló jelentésről szavazunk. Az irányelv célja, hogy az Európai Unióban
megnyissa a piacot a szolgáltatók számára, megszüntesse a szolgáltatói tevékenységek
gyakorlását gátló protekcionista korlátokat a tagállamokban, és teljesítse a szabad mozgás
elvét, amely a közös piac alapját képezi. Egyszóval, lehetővé kell tenni, hogy az európai
szolgáltatók bürokratikus akadályok nélkül folytathassák tevékenységüket bárhol az
EU-ban.

Gebhardt asszony saját kezdeményezésű jelentése lehetővé teszi, hogy értékeljük a
szolgáltatási irányelv végrehajtását, a végrehajtás három éves, 2009. december 28-án
lezárult időszakát, ezt a különösen fontos irányelvet, amely 2006 decemberében lépett
hatályba. Az előadó értékelése valóban rávilágít, hogy néhány tagállam még mindig nem
fogadta el az összes, az irányelv által a megfelelő végrehajtása érdekében megkövetelt
horizontális jogszabályt, ezért van szükség további munkára ahhoz, hogy megpróbáljuk
megvalósítani az összes, a szolgáltatási irányelvben szereplő mechanizmust.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    írásban. – Végül a szöveg ellen szavazunk, mert az
általános érdekű szolgáltatásokat illetően a jelentés szerint a tagállamok többsége nem
szembesült jelentős problémákkal. Ugyan a szövegezés némileg enyhíti az EPP
árnyékelőadójának (Handzlik, Lengyelország) eredeti javaslatát, amely szerint semmilyen
probléma nem merült fel, azonban továbbra is figyelmen kívül hagyja az irányelv által
előidézett bizonytalanságokat, különös tekintettel arra, hogy a szociális szolgáltatásoknak
a hatáskörébe kell-e tartozniuk vagy sem.

A jelentés továbbá lelkes elvárásokat tartalmaz a foglalkoztatásra gyakorolt hatást illetően,
azonban a Bizottság semmilyen hatásvizsgálatot nem készített, és egyes nemzeti
hatásvizsgálatok szerint nagyon alacsonyak a munkahelyteremtésre gyakorolt hatások
mennyiségi mutatói, nincsenek hatásmutatók a munkahelyek megszűnésére vonatkozóan,
valamint semmilyen értékelés nem létezik a munkahelyek minőségét illetően, nem is
beszélve a Bíróság ítélkezési gyakorlata eredményeképp a munkaügyi normák szintjére
nehezedő nyomásról az irányelv elfogadását követően.

Licia Ronzulli (PPE),    írásban. – (IT) Az állásfoglalás mellett szavazok, mert úgy gondolom,
hogy a dinamikus szolgáltatási piac teljes mértékű megvalósítása az Európai Unió egyik
alapvető prioritása. Jelenleg az egységes piac által nyújtott jelentős előnyök ellenére a
szolgáltatások a teljes európai kereskedelem mindössze egyötödét teszik ki, és a kis- és
középvállalkozások mindössze 8%-a működik a sajátjától eltérő tagállamban. A Bizottság
által tavaly októberben elfogadott, az egységes piacról szóló közleményben szereplő adatok
meglehetősen egyértelműek: a szolgáltatások liberalizációja révén az elkövetkező tíz évben
a bruttó hazai termék (GDP) 4%-kal növekedne. Ezt a célkitűzést csak közös szabályok
létrehozásával és bevezetésével lehet elérni.

A jelenlegi válság idején ki kell használnunk a meglévő növekedési potenciált azáltal, hogy
segítjük a vállalkozások növekedését, megújulását, valamint a munkahelyek létrehozását.
Csak ily módon tudunk jobb és versenyképesebb szolgáltatásokat nyújtani a fogyasztóknak
és a vállalkozásoknak egyaránt. A szolgáltatások egységes piacát kell eszközként használni
a gazdasági növekedés visszaállításához, a fogyasztók bizalmának újbóli elnyeréséhez és
a mindenki számára hozzáférhető megbízható termékek biztosításához.
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Czesław Adam Siekierski (PPE),    írásban. – (PL) A szolgáltatásokra vonatkozóan továbbra
is számos korlátozás létezik az egységes piacon, ezért ez egy fontos jelentés abból a
szempontból, hogy értékeli az elfogadott megoldások végrehajtását. A szolgáltatási irányelv
célja a szolgáltatások egységes belső piacának teljes mértékű létrehozása. Célja továbbá,
hogy jelentősen megkönnyítse a kis- és középvállalkozások létrehozását és tevékenységeik
kibővítését. Ez elősegíti a munkahelyek létrehozását és segíti a munkanélküliség elleni
küzdelmet. A polgároknak jobb minőségű szolgáltatásokat fognak nyújtani
versenyképesebb árakon, és javulni fog az ágazat biztonsága.

Lényeges ugyanakkor az irányelv hatásának értékelése azt követően, hogy a tagállamok
teljes körűen bevezették. Az Európai Parlamentnek, a projekt egyik kulcsszereplőjeként,
kiemelkedő szerepet kell játszania a folyamat ellenőrzésében. Az irányelv gyors és megfelelő
végrehajtása az egyik legfontosabb feltétele a kohéziós és regionális politika célkitűzései
elérésének, az egységes piac szolgáltatási szektorban jelenleg tapasztalható kimerültségének
megszüntetésével segíthet továbbá véghezvinni az Európa 2020 stratégia célkitűzéseit.

Bart Staes (Verts/ALE),    írásban. – (NL) 2006-ban hajtották végre a szolgáltatások
piacának liberalizációját. Akkor a Zöldek/az Európai Szabad Szövetség Képviselőcsoportja
a szolgáltatási irányelv ellen szavazott annak számos hiányossága miatt, valamint azért,
mert nem garantált jogbiztonságot. A jelentés, amelyről ma szavazunk, felméri azokat a
nehézségeket, amelyekkel a szolgáltatási irányelv végrehajtása során szembesültünk. Van
néhány jó eleme, mint például a rendszeres felülvizsgálatra és a hosszú távú hatások
vizsgálatára vonatkozó előírás, azonban olyan pontokat is tartalmaz, amelyekkel nem
értek egyet, például azzal a kijelentéssel, hogy a tagállamok csak kevés vagy jelentéktelen
nehézségekkel szembesültek a végrehajtási folyamat során. Ez egész egyszerűen nem igaz,
mert továbbra sem egyértelmű, hogy az irányelv vonatkozik-e bizonyos szociális
szolgáltatásokra. A jelentés továbbá túlzottan optimista a munkahelyek létrehozásának
lehetőségét illetően.

Nem készült felmérés a létrehozott munkahelyek számáról, ahogy a munkahelyek
megszűnésére vagy a meglévő munkahelyek minőségére vonatkozóan sem, nem is beszélve
a munkafeltételekre nehezedő megnövekedett nyomásról a Bíróság ítéleteit követően. A
jelentés továbbá egyetlen szóval sem említi a jogbiztonságot, amely azon tény
eredményeképp jön létre, hogy nincs egyértelmű alternatíva a származási ország elvére
vonatkozóan. A Zöldek ugyanakkor a szolgáltatókat további követelményekkel sújtó
tagállamokra vonatkozó tilalom felülvizsgálatát kérték, a kérelmet azonban elutasították.
A jelentés ellen szavaztam.

Catherine Stihler (S&D),    írásban. – Támogatom a belső piaci szolgáltatásokról szóló
2006/123/EK irányelv végrehajtásáról szóló jelentést. Fontos a szociális jogok és a munkajog
tiszteletben tartása, mivel a belső piac javult a szolgáltatások szempontjából, amely a
kereskedők és a fogyasztók számára egyaránt előnyös.

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE),    írásban. – Határozottan támogatom a
Gebhardt-jelentést. A szolgáltatási irányelv végrehajtásának határideje egy éve lejárt, és
üdvözlöm, hogy a Parlament foglalkozik a tagállamok által elért fejlődéssel. A szolgáltatási
ágazat adja az EU GDP-jének jelentős hányadát, azonban a határokon átnyúló szolgáltatások
kereskedelme még mindig nem éri el az árukereskedelem szintjét. Ez a jelentés rávilágít,
hogy a végrehajtás nem teljes körű és a polgárok még nem használták ki teljes mértékben
az irányelv által nyújtott előnyöket. A tagállamok egyablakos ügyintézési pontjai, amely
tájékoztatják a szolgáltatókat a többi uniós tagállamban meglévő jogaikról és
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lehetőségeikről, az irányelv egyik fontos rendelkezését képezik. Véleményem szerint a
jelentés által felvetett fontos kérdés ezeknek az egyablakos ügyintézési pontoknak a
nagymértékű kihasználatlansága. Határozottan támogatom azt a javaslatot, amely szerint
szükség van egy hatékony tájékoztató kampányra, amely felhívná a figyelmet az egyablakos
ügyintézési pontokra. A Bizottságnak biztosítania kell a népszerűsítő kampány
finanszírozását. Hangsúlyozni szeretném ugyanakkor a hatóságok szerepét az egyes
tagállamokban, ők rendelkeznek a jól célzott kampány biztosításához szükséges
kapcsolatokkal és szakértelemmel. Enélkül a határokon átnyúló szolgáltatások
kereskedelmének elősegítésére tett uniós erőfeszítések hiábavalóak.

Georgios Toussas (GUE/NGL),    írásban. – (EL) A szolgáltatások liberalizációjára
vonatkozó, sikertelen munkaellenes jogszabály − amely Bolkestein-irányelv néven közismert
− végrehajtása jelentős haladásellenes változtatásokat sürget a munkásosztály és az alsóbb
osztályok kárára. A szolgáltatások piacának megnyitása, amely az EU GDP-jének és
munkahelyeinek 40%-át teszi ki, a munkavállalók bérét, munkáját, szociális és egyéb jogait
érintő kollektív szerződések eltörlését jelenti, valamint elkótyavetyéli a gazdaság stratégiai
állami szektorait, amelyek az emberek tulajdonát képezik. Az Európai Parlament a
szolgáltatásokról szóló állásfoglalási indítványában felszólítja az EU-t és a tagállamok
burzsoá kormányait, hogy gyorsítsák fel a kapitalista átszervezéseket, hogy a szolgáltatások
liberalizációjáról szóló irányelvet a Bizottság közelmúltbeli, „Az egységes piaci
intézkedéscsomag felé” című 2011. évi közleménye alapján teljes körűen végre lehessen
hajtani, aminek célja a munkaerő további drasztikus csökkentése, valamint annak lehetővé
tétele, hogy a monopóliumok új, jövedelmező ágazatokban vegyenek részt tőkéért cserébe.
Az egyablakos ügyintézési pontok létrehozása a szolgáltató vállalatok számára valamennyi
tagállamban ürügy a munkaellenes irányelv végrehajtásának felgyorsítására, amelynek
ratifikálása hatalmas tüntetéseket eredményezett a tagállamokban. A Görög Kommunista
Párt a szolgáltatási irányelv végrehajtásáról szóló állásfoglalási indítvány ellen szavazott.

Derek Vaughan (S&D),    írásban. – Teljes mértékben támogatom Evelyne Gebhardt
jelentését a szolgáltatási irányelv végrehajtásáról. A 2006. évi irányelvvel kapcsolatos
tevékenységek teszik ki az EU GDP-jének és munkahelyeinek 40%-át. A tagállamok által
alkalmazott különböző végrehajtási módszerek azonban megnehezítették a szolgáltatási
ágazat számára, hogy teljes mértékben kihasználja az irányelv által nyújtott előnyöket.
Annak lehetővé tétele, hogy a szolgáltatók saját országukon kívül is folytathassák
tevékenységüket, nélkülözhetetlen az EU egységes piaca szempontjából, és a bürokrácia
csökkentése nemzeti szinten lehetővé teszi, hogy az irányelv hozzájáruljon az EU gazdasági
növekedéséhez és a munkahelyekkel kapcsolatos célkitűzéseihez. A jelentés szerint
valamennyi tagállamnak biztosítania kell, hogy több információt juttatnak el azon
vállalkozásokhoz, amelyek a határokon túl is kívánnak szolgáltatásokat nyújtani. Ennek
az egyablakos ügyintézési pontokon keresztül való kivitelezése lehetővé teszi, hogy a
szolgáltatási ágazat kihasználja a határokon átnyúló kereskedelem előnyeit. Annak
biztosítása, hogy az egyablakos ügyintézési pontok személyes és elektronikus
kapcsolattartást is lehetővé tesznek, szintén nagyon fontos annak érdekében, hogy
valamennyi vonatkozó információ eljusson a felhasználókhoz és kérdéseikre választ
kapjanak. A jelentés javasolja továbbá azon szolgáltatásoknak az irányelvbe való
belefoglalását, amelyek kimaradtak a 2006. évi, eredeti irányelvből: ezek az egészségügyi,
a közlekedési és a szociális szolgáltatások. Ez tovább bővítené az irányelv hatályát és több
munkavállaló számára járna előnyökkel a szolgáltatási szektorban.
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Angelika Werthmann (NI),    írásban. – (DE) Az EU-ban a szolgáltatási szektor adja a GDP
70%-át. Egyes országokban, például Ausztriában, ahonnan én is származom, ez az ágazat
a gazdasági növekedés motorja. Az irányelv célja a határokon átnyúló szolgáltatásnyújtást
gátló ésszerűtlen akadályok megszüntetése. Különösen a kis- és középvállalkozások
szembesülnek gyakran olyan bürokratikus akadályokkal és hátrányos megkülönböztetéssel,
amelyek gátolják őket abban, hogy teljes mértékben kihasználják a közös belső piac előnyeit.
Az irányelv figyelembe veszi az egyes tagállamok különleges társadalmi körülményeit. Az
ellenőrzési lehetőségek megerősítése a célországban jelentős előrelépés. A jogszabályokat
megszegő külföldi szolgáltatókra vonatkozó hatékony szankciók kivetésére szolgáló
mechanizmust azonban a lehető leghamarabb be kell vezetnünk. Gebhardt asszony jelentése
mellett szavaztam, mert remélem, hogy a szolgáltatási irányelv végrehajtása ösztönzőleg
fog hatni a munkaerőpiacra.

Jelentés: Antonio Cancian (A7-0020/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    írásban. – (PT) Támogatom a jelentést, mivel úgy vélem, kielégítő
és kiegyensúlyozott kompromisszum, amely sikeresen biztosítja az utasok jogait,
ugyanakkor nem ró súlyos terhet a fuvarozókra, amelyek közül sokan kis- és
középvállalkozások.

A Parlament tehát sikerként könyvelheti el, hogy elérte a Tanács által javasolt 500 km-es
távolság 250 km-re csökkentését, valamint az utasok jogainak bővítését, különösen a
csökkent mozgásképességű személyekét. További kiemelendő eredmények: szállás
biztosítása járattörlés esetén, azonnali segítségnyújtáshoz való jog baleset esetén, valamint
elektronikus úton biztosított, frissített tájékoztatás az utasok részére.

Marta Andreasen (EFD),    írásban. – Elleneztük a jogszabályt, mivel bizonyos, hogy:

1. az új jogok nyomán keletkező többletköltségek tartósan magasabb jegyárakat
eredményeznek minden utas számára;

2. megszűnnek a marginális nyereséggel vagy nullszaldósan üzemelő autóbuszjáratok,
mivel nem lesz mozgásterük a jegyárak emelésére, így nem szolgáltatnak tovább.

Az Uniónak nem volna szabad jogkörrel rendelkeznie ahhoz, hogy jogszabályokat hozzon
az Egyesült Királyság számára. Hangsúlyozzuk, hogy az Egyesült Királyságnak
nemzetállamként joga van önmaga kormányzásához, és saját törvényeinek meghozatalához,
a közlekedési és környezetvédelmi jogszabályokat is beleértve.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    írásban. – (LT) Az állásfoglalás mellett szavaztam,
amelynek tartalma az Európai Parlament álláspontja az utasok jogainak védelméről. A
rendeletet a tagállamokban és azok között menetrend szerint közlekedő járatok esetében
kell alkalmazni, amennyiben a járat menetrend szerint kevesebb mint 250 km-es útvonalat
tesz meg. Az állásfoglalás kitér az utasok jogaira abban az esetben, ha a buszjáratot törlik
vagy a járat 120 percnél többet késik. Ekkor az utasoknak azonnal fel kell kínálni az utazás
további költség nélküli folytatásának vagy végső úti céljuk más útvonalon történő elérésének
lehetőségét, vagy pedig a menetjegy árának visszatérítését. Ha a fuvarozó ezt a választási
lehetőséget nem ajánlja fel, az utas jogosult a menetjegy árán túl terjedő kártérítésre.
Lényeges továbbá, hogy járattörlés vagy késés esetén az utasokat el kell látni a szükséges
tájékoztatással. Továbbá segítségnyújtást kell felajánlani számukra, amennyiben egy több
mint 3 órás menetidejű járatot törölnek, vagy indulása több mint 90 perces késedelmet
szenved.
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Ilyen esetekben a fuvarozónak ételt vagy frissítőket kell felajánlania, valamint szállodai
szálláshelyet maximum két éjszakára. A szálláshely biztosításának kötelezettsége azonban
nem vonatkozik azon esetekre, amikor a járattörlés vagy késés kedvezőtlen időjárási
viszonyok vagy nagyobb természeti katasztrófa miatt következett be. Tekintettel az utazók
által idén télen tapasztalt nehézségekre, amikor a kedvezőtlen időjárás miatt nem tudtak
eljutni a célállomásig, és több éjszakát az állomásokon kellett tölteniük, biztosítani kell
számukra a megfelelő szálláshelyhez való jogot.

Elena Oana Antonescu (PPE),    írásban. – (RO) Az Európai Unióban évente több mint
70 millió európai utazik autóbusszal. Az Európai Parlament által elfogadott határozott
álláspont a busszal utazók jogaival kapcsolatban azt jelenti, hogy mostantól a fuvarozók
tájékoztatást, segítséget és kártérítést nyújtanak az egész Unióban, az utasok jogainak
megfelelően. Az európaiak immár uniós szintű védelmet élveznek, függetlenül az igénybe
vett közlekedési eszköz típusától. Támogatom a jelentést, amely szabályozza az autóbuszok
túlfoglalását, vagy a több mint két órás késést a 250 kilométeresnél hosszabb utazás
esetében, valamint az utazások törlését. Úgy vélem továbbá, hogy a csökkent
mozgásképességű személyekkel szembeni megkülönböztetésmentesség elvét érvényre
juttatják a buszmegállókban nyújtott segítségre vonatkozó alapvető jogok, beleértve
bizonyos felszerelések, például a kerekesszékek ingyenes szállítását. A jelentés mellett
szavaztam, amely biztosítja a fogyatékossággal élő és csökkent mozgásképességű személyek
jogait, így a megkülönböztetésmentes hozzáférést a közlekedéshez és a kártérítéshez való
jogot a kerekesszékek és egyéb mozgást segítő berendezések elvesztése vagy
megrongálódása esetén.

Liam Aylward (ALDE),    írásban. – (GA) A fogyatékossággal élő személyeknek hozzá
kell férniük a közlekedési rendszerekhez, és a csökkent mozgásképességű személyek
számára biztosítani kell a segítségnyújtáshoz való jogot a megállókban és az állomásokon.
Noha egyetértek azzal, hogy az utasoknak joguk van a jobb tájékoztatáshoz és
segítségnyújtáshoz a fuvarozók és állomások személyzete részéről az egész Unióban, mégis
fontos, hogy ne terheljük túl a vidéki térségekben működő kis- és belföldi vállalkozásokat
vagy önkéntes testületeket, mivel ez arra kényszerítené őket, hogy kevesebb szolgáltatást
nyújtsanak.

A belföldi vállalkozások vagy önkéntes testületek buszjáratai gyakran alapvető szolgáltatást
nyújtanak a helyi és vidéki közösségek számára. A jelentésben javasolt magasabb költségek
magasabb árakat és az elérhető útvonalak számának csökkenését eredményeznék, egyes
testületek akár a működésüket is kénytelenek volnának beszüntetni. A túlzott szabályozás
nagy terhet róhat rájuk, néhányukra már most is nyomás nehezedik. Az eredmény a vidéki
lakosságnak nyújtott szolgáltatás korlátozása volna. A helyi szinten jól működő közlekedési
rendszer jobb eredmény, mint a túlzott szabályozás miatt megszűnt szolgáltatás.

Zigmantas Balčytis (S&D),    írásban. – (LT) E fontos dokumentum mellett szavaztam. A
szállítási ágazat növekedése és az uniós polgárok növekvő mobilitása alapvető fontosságúvá
teszi az utasok védelmét szolgáló jogok egész Unióra érvényes megállapítását, valamint
egyenlő versenyfeltételek biztosítását a különböző tagállamok fuvarozói számára. A légi
utasok régóta rendelkeznek kiterjedt jogokkal. Két éve az uniós légi és vasúti utasok is
megkapták ugyanezeket a jogokat, és magas szintű védelmet élveznek. Hasonló jogokat
kell biztosítani az autóbusszal közlekedő utasok számára is, és javítani kell a csökkent
mozgásképességű személyek utazási lehetőségein. Úgy vélem, hogy a Tanáccsal folytatott
hosszadalmas és bonyolult tárgyalásokat követően sikerült megfelelő és kiegyensúlyozott
megegyezésre jutni, amely teljes mértékben védi az utasok jogait anélkül, hogy terhet róna
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a fuvarozókra, amelyek túlnyomórészt kis- és középvállalkozások. Az autóbusszal
közlekedő utasoknak ezentúl joguk lesz kártérítésre az út törlése, elhalasztása vagy késés
esetén, szabályoztuk a megrongálódott vagy elveszett poggyász kérdését, és világos
szabályozást dolgoztunk ki a kártérítéshez való jogra baleset bekövetkeztekor.

Gerard Batten és Nigel Farage (EFD),    írásban. – Elleneztük a jogszabályt, mivel bizonyos,
hogy:

1. az új jogok nyomán keletkező többletköltségek tartósan magasabb jegyárakat
eredményeznek minden utas számára;

2. megszűnnek a marginális nyereséggel vagy nullszaldósan üzemelő autóbuszjáratok,
mivel nem lesz mozgásterük a jegyárak emelésére, így nem szolgáltatnak tovább.

Az Uniónak nem volna szabad jogkörrel rendelkeznie ahhoz, hogy jogszabályokat hozzon
az Egyesült Királyság számára. Hangsúlyozzuk, hogy az Egyesült Királyságnak
nemzetállamként joga van önmaga kormányzásához, és saját törvényeinek meghozatalához,
a közlekedési és környezetvédelmi jogszabályokat is beleértve.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    írásban. – (FR) Helyes szándék az autóbusszal közlekedő
utasok jogainak összhangba hozatala a légi és vasúti utasokéval. Én mégis tartózkodtam,
mivel véleményem szerint a szöveg nem megy elég messzire.

Ha 250 kilométerben szabjuk meg a határt, amely fölött kártérítést kell fizetni nagyobb
probléma esetén, azzal három országot gyakorlatilag kizárunk az Európai Unióból. Pedig
könnyen bevezethető lett volna egy egyszerű derogációs mechanizmus az érintett országok
számára. Általánosabban tekintve, az autóbusszal közlekedő utasok általában kevésbé
jómódúak. Mivel a mobilitás kérdése gyakran felmerül, hasznos lett volna üzenni számukra
a 250 kilométernél sokkal rövidebb utazások szabályozásával.

Mara Bizzotto (EFD),    írásban. – (IT) A szóban forgó szöveget illetően csak támogatni
tudom Cancian úr jelentését. Az erről folyó intézményi vita lényege, hogy nem csupán az
autóbusszal közlekedő utasok esetében törekszünk közös garanciarendszer kialakítására,
hanem megfelelő elbánást kívánunk biztosítani a fogyatékossággal élő és csökkent
mozgásképességű személyek számára is. Ezért a busztársaságokat arra ösztönözzük, hogy
a buszok személyzete rendelkezzen a fogyatékossággal élő vagy csökkent mozgásképességű
személyek számára a minimális szintű segítség nyújtásához szükséges felszereléssel és
képességgel, amennyiben az utas az indulás előtt legkésőbb 36 órával értesíti a társaságot
igényeiről. Az elért kompromisszum ezért, úgy látom, minimális közös előírásokat állapít
meg, amelyek messzemenően figyelembe veszik az utasok érdekeit, anélkül, hogy túlzott
terheket róna a fuvarozókra, amelyek közül sokan kis- és középvállalkozások.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    írásban. – (RO) A keddi szavazás eredménye alapján
az Európai Parlament sikeresen pótolta az európai utasok jogaira vonatkozó szabályozás
eddig hiányzó részét, amely 2013 tavaszától kerül általános bevezetésre.

A tárgyalások nehéznek bizonyultak. A szabályozás azonban minden belföldi vagy
nemzetközi személyszállítási szolgáltatásra érvényes lesz, legalább 250 km-es távolságot
megtevő járatok esetében. Szabványosítani kell az közúti személyszállításra vonatkozó
előírásokat, mivel napjainkban egyre több európai polgár veszi igénybe ezt a közlekedési
módot, olcsóbb és kényelmesebb megoldás lévén rövid, légi közlekedéssel nem lefedett
utak esetében. Az európai közlekedés viszonylatában természetes, hogy a közúti szállítási
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ágazatra hasonló kártérítési szabályok legyenek érvényesek, mint a légi közlekedésre,
amelyre már régóta egységes előírások érvényesek.

A közúti fuvarozók túl sok esetben járnak el saját szabályaik szerint, különösen a nemrég
csatlakozott tagállamokban. Felelősségeik rögzítése csak javíthat a szolgáltatások
színvonalán. Minden utasnak, akár légi, akár közúti közlekedést vesz igénybe, tisztában
kell lennie jogaival, különösen akkor, ha egy meghatározott szolgáltatásért fizet, és valami
egész mást kap helyette. Remélem, kevés ország fog halasztás kérni a szabályozás
bevezetésére, és 2013-tól kezdve mindenütt alkalmazni fogják.

Vito Bonsignore (PPE),    írásban. – (IT) Szeretnék gratulálni Cancian úrnak kiváló
munkájáért, amelynek köszönhetően kielégítő és kiegyensúlyozott kompromisszumot
értünk el. Valóban, a jelentés eredményeképp a mai naptól garantálják az autóbusszal
közlekedő utasok jogait – ők az egyetlenek, akik eddig nem élveztek európai szintű
védelmet. Ezért a dokumentum mellett szavaztam, amelyben értékelendőnek tartom
továbbá az ágazatban működő járműipari vállalatokra fordított figyelmet.

Az elért megállapodás nem ró túlzott terheket a fuvarozókra, amelyek közül sokan családi
és szerény méretű vállalkozások. Ugyanakkor fontosnak tartom, hogy az Európai Unió
specifikus szabályozást fogadjon el, amely rövid időn belül az utasok jogai chartájának
kialakításához vezet, főképp a fogyatékossággal élő vagy csökkent mozgásképességű
személyek igényeire összpontosítva.

Jan Březina (PPE),    írásban. – (CS) Kiegyensúlyozott kompromisszumnak tekintem a
rendelet jóváhagyott szövegét, amely biztosítja az utasok jogait, ugyanakkor nem ró súlyos
terhet a személyszállítókra, melyek közül sokan kis- és középvállalkozások. Sikernek
tekintem, hogy az Európai Parlament a Tanács akarata ellenére kiterjesztette a rendelet
hatályát minden 250 kilométernél hosszabb útvonalú, belföldi és nemzetközi
menetrendszerű járatra, míg a Tanács 500 kilométeres minimális távolságot javasolt.
Üdvözlöm a tényt, hogy járattörlés, vagy több mint 120 perces késés vagy túlfoglalás esetén
az utasok nem csak az utazás folytatására, vagy más útvonal választására vagy a jegy árának
visszatérítésére jogosultak, hanem a jegy árának 50%-áig terjedő kártérítésre is. Tekintettel
arra, hogy az autóbusszal közlekedő utasok jogairól szóló rendelet kapcsolódik a vasúti
személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól szóló rendelethez, nehezményezem, hogy
az autóbusszal közlekedő utasokkal ellentétben a vasúti személyszállítást igénybe vevő
utasoknak sok uniós tagállamban még várniuk kell jogaik érvényesülésére, különösen a
menetjegy ára negyedének vagy felének visszatérítésére egy óránál nagyobb késés esetén.

A cseh Közlekedési Minisztérium a lehetőséget kihasználva ötéves halasztást kért az európai
rendelet végrehajtására. Ennek okaként a cseh vasúti hálózat viszonylag átfogó felújítási
munkáira hivatkozott, amelyek miatt késnek a vonatok. A végső elemzés során ez azt
jelenti, hogy kettős mércét alkalmazunk, az utasok egyik csoportja hátrányt szenved a
másikhoz képest.

David Campbell Bannerman (ECR),    írásban. – Elleneztük a jogszabályt, mivel bizonyos,
hogy:

1. az új jogok nyomán keletkező többletköltségek tartósan magasabb jegyárakat
eredményeznek minden utas számára;

2. megszűnnek a marginális nyereséggel vagy nullszaldósan üzemelő autóbuszjáratok,
mivel nem lesz mozgásterük a jegyárak emelésére, így nem szolgáltatnak tovább.
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Az Uniónak nem volna szabad jogkörrel rendelkeznie ahhoz, hogy jogszabályokat hozzon
az Egyesült Királyság számára. Hangsúlyozzuk, hogy az Egyesült Királyságnak
nemzetállamként joga van önmaga kormányzásához, és saját törvényeinek meghozatalához,
a közlekedési és környezetvédelmi jogszabályokat is beleértve.

Carlos Coelho (PPE),    írásban. – (PT) Mivel a szállítási ágazat folyamatosan növekszik,
alapvető fontosságúvá vált annak biztosítása, hogy az utasokat védő jogok, amelyek
hasonlóak az egyéb közlekedési módokban alkalmazandókhoz, a busszal való
személyszállítás terén is az egész Unióra érvényesek legyenek, amely több mint 5%-os
növekedést mutatott, és évi 72,8 millió utast szállított. Fontos továbbá annak biztosítása,
hogy a versenyben egyenlő feltételekkel vehessenek részt a különböző tagállamokban
működő vállalkozások és a különböző közlekedési módok. Ezért fontosnak tartom, hogy
közel két évig tartó tárgyalások után sikerült olyan megegyezésre jutni, amely jogok
összességét biztosítja az autóbusszal közlekedő utasok számára, különösen a baleset esetén
adott segítségnyújtás, késés, járatkimaradás, az ár visszatérítése stb. tekintetében, ugyanakkor
külön figyelmet fordít a fogyatékossággal élők és csökkent mozgásképességű személyek
jogaira. Támogatom az elért kompromisszumot, kielégítőnek és kiegyensúlyozottnak
tartom, mivel sikeresen biztosítja a fuvarozók jogait, ugyanakkor nem ró súlyos terhet a
fuvarozókra, melyek közül sokan kis- és középvállalkozások.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    írásban. – (RO) Jó jelnek tekintem, hogy a végleges
szöveg nagyon kielégítő és kiegyensúlyozott kompromisszumnak tekinthető, mivel
sikeresen biztosítja az utasok jogait, ugyanakkor nem ír elő túlzottan hátráltató szabályozást
a fuvarozók részére, melyek közül sokan kis- és középvállalkozások.

Anne Delvaux (PPE),    írásban. – (FR) 2008 decemberében a Bizottság rendeletre irányuló
javaslatot nyújtott be az autóbusszal közlekedő utasok jogairól. A javaslat fő célja közös
rendelkezések bevezetése volt e jogokra vonatkozóan. Ez a munka befejeződött, és
elégedetté tesz, hogy a legalább 250 km-es távolságra utazókat a jövőben ugyanazok a
jogok illetik meg az egész Unióban, a tájékoztatásra, a segítségre és a törlés esetén járó
kártérítésre, a túlfoglalásra és a két vagy több órás késésre vonatkozóan.

Az utazókat megilleti a választás joga a jegy árának visszatérítése, illetve utazásuk
ugyanolyan feltételekkel és további költségek nélküli folytatása között. Ha a visszatérítés
az egyetlen elérhető lehetőség, akkor a fuvarozónak a jegy árának 50%-áig terjedő kártérítést
kell fizetnie. Az utasok poggyászuk elvesztése vagy megrongálódása esetén is jogosultak
kártérítésre.

Lena Ek, Marit Paulsen, Olle Schmidt és Cecilia Wikström (ALDE),    írásban. – (SV)
Az Európai Parlament ezen a héten olyan jelentésről szavazott, amelynek célja az
autóbusszal közlekedő utasok jogainak biztosítása európai szinten. A Tanáccsal elért
kompromisszum jó irányba tett lépés, azonban a rendelet hatálya sajnos korlátozott, ezért
úgy döntöttünk, tartózkodunk a szavazáskor.

Problematikusnak tartjuk, hogy három tagállamot – Luxembourgot, Máltát és Ciprust –
kizár a megállapodás, mivel ez jelentősen csökkenti az utasok általános védelmét Európában.
Úgy véljük továbbá, hogy a 250 kilométeres útvonal túl hosszú ahhoz, hogy az uniós
jogalkotás alapjául szolgáljon, mivel gyakorlatilag azt jelenti, hogy a Luxembourg és
Strasbourg vagy a Malmö és Växjö között közlekedő utasokat nem védi a jogszabály. Ez
sajnálatos.
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Ellenezzük továbbá az elháríthatatlan külső okra (vis maior) vonatkozó kikötést, amely
korlátozza a fuvarozók felelősségét járattörlés vagy késés esetén, amennyiben azok oka
szélsőséges időjárás vagy súlyos természeti katasztrófa. Úgy véljük, ez aggasztó precedenst
teremthet a légi utasok jogairól szóló rendelet hamarosan sorra kerülő felülvizsgálata során.

Üdvözöljük azonban a rendelet által a fogyatékossággal élők jogai terén tett előrelépést és
a további segítségnyújtást, amiben ezentúl részesülni fognak.

Edite Estrela (S&D),    írásban. – (PT) Az autóbusszal közlekedő utasok jogairól szóló
jelentés mellett szavaztam, mivel az utasok számára az egyéb közlekedési módokban
alkalmazandókhoz hasonló jogokat biztosít. Az új rendelet fontos rendelkezéseket
tartalmaz, különösen a fogyatékossággal élő és csökkent mozgásképességű személyek
jogairól, valamint az utasok jogairól járattörlés vagy késés esetén.

Diogo Feio (PPE),    írásban. – (PT) Bármilyen közlekedési módot vegyenek igénybe, az
utasoknak joguk van a minőségi és biztonságos szolgáltatáshoz, ezért helyesnek tartom
az autóbusszal közlekedő utasok egész Unióra érvényes jogairól szóló szabályozás
bevezetését. Úgy vélem továbbá, hogy az utasok jogainak lényegében meg kellene egyezniük
minden közlekedési mód esetében, kivéve, ha ez nem összeegyeztethető az adott közlekedési
eszköz jellemzőivel. Végül szeretnék gratulálni Kratsa Tsagaropoulou asszonynak és
Simpson úrnak, az előadónak és mindenkinek, aki részt vett az egyeztetőbizottság
tárgyalásain az elvégzett munkájukhoz és a rendelet végső változatáról szóló megegyezés
eléréséhez.

José Manuel Fernandes (PPE),    írásban. – (PT) Ez a jelentés az egyeztetőbizottság által
jóváhagyott, az autóbusszal közlekedő utasok jogairól szóló európai parlamenti és tanácsi
rendeletre vonatkozó közös szövegtervezethez kapcsolódik.

Először is szeretnék gratulálni az egyeztetőbizottságnak az elvégzett munkához és az elért
megegyezéshez. A Tanács által eredetileg javasolt három jogtól végül eljutottunk
tizenkettőig, amelyek közül kiemelném az elszámoltathatóságot, a kártérítést, a
segítségnyújtást, a másik közlekedési eszköz választásának lehetőségét és a fogyatékossággal
élő vagy csökkent mozgásképességű utasokra fordított külön figyelmet.

Ezért üdvözlöm az Európai Unió további lépését, amely a rendelet által teremtett biztonság
és kényelem érzetének köszönhetően – ebben biztos vagyok – növelni fogja az autóbusszal
közlekedő utasok számát. Ez jelentős mértékben hozzájárul a CO2-kibocsátás
csökkentéséhez.

João Ferreira (GUE/NGL),    írásban. – (PT) Az Európai Parlament és a Tanács által az
egyeztetőbizottságban elért megállapodás az autóbusszal közlekedő utasok jogairól
megváltoztatja a második olvasat során kialakított szabályozás hatályát, korlátozva azt a
„távolsági” járatokat igénybe vevő utasokra, ahol a „távolsági” járatokat a legalább 250
km-es útvonalon működő szolgáltatásokként határozza meg. Ugyanakkor 12 alapvető
jogot állapít meg a rövid távon utazók számára, elsősorban a fogyatékossággal élő és a
csökkent mozgásképességű személyek igényeire, például a kártérítésre kerekesszék vagy
egyéb mozgást segítő berendezés vagy segédeszköz elvesztése vagy megrongálódása esetén,
a diszkriminációmentes menetjegyekre és fuvarozási feltételekre, valamint az információhoz
való jogra összpontosítva.

Ezeket a javaslatokat természetesen támogatjuk. Kénytelenek vagyunk azonban hangot
adni kétkedésünknek az egyeztetőbizottságban bevezetett módosításokkal, valamint a
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rendelet végrehajtására vonatkozó feltételekkel kapcsolatban. Az Unió országainak
különböző méretei és jellemzői néhányukban megnehezíthetik a rendelet alkalmazását,
különösen a legkisebbekben, ahol sok utazás nem fér bele a „távolsági” járat elfogadott
meghatározásába, azt eredményezve, hogy az utasokat ésszerű indok nélkül megfosztják
a szóban forgó jogaiktól.

Nathalie Griesbeck (ALDE),    írásban. – (FR) A sokéves tárgyalási folyamat után elfogadott
szöveg jelentős előrelépés az európai utasok jogainak terén, különösen a fogyatékossággal
élő és csökkent mozgásképességű személyek számára. A rendelet elfogadásával (amely az
autóbusszal történő utazásra vonatkozik) az Európai Unióban immár az összes közlekedési
mód esetében jogok és garanciák védik az utasokat, amennyiben járatukat törlik vagy a
járat késik, elveszik a csomagjuk és így tovább. Ezzel együtt sajnálatosnak tartom, hogy a
rendelet csak 250 kilométertől érvényes, mivel ez gyakorlatilag három európai uniós
tagállamot (Luxemburgot, Máltát és Ciprust), de sok útvonalat is kizár, így a
Brüsszel–Amszterdam vagy Budapest–Bécs vonalat is. Végül sajnálatosnak tartom a
rugalmasság hiányát a határokon átnyúló területeken történő „utazásokkal” kapcsolatban,
mivel ez korlátozza az európaiak mobilitását. Más szóval a szöveg nem megy elég messzire
ahhoz képest, amiért néhány hónapja kiálltunk az egyeztetőbizottságban, és sokkal
kevesebbet tartalmaz, mint amit az európai utasoknak kívánnék.

Sylvie Guillaume (S&D),    írásban. – (FR) Nemcsak azért szavaztam a szöveg mellett,
mivel az autóbusszal közlekedő utasok jogainak javítását tűzte ki célul a kártérítés,
segítségnyújtás tekintetében és baleset esetén, hanem mert hangsúlyozza a
megkülönböztetésmentesség elvét a csökkent mozgásképességű személyeket illetően,
akiknek megfelelő hozzáférést kell biztosítani a szóban forgó közlekedési eszközökhöz,
amelyek az európai szárazföldi személyszállítás 10%-át teszik ki. Továbbá üdvözlöm, hogy
a szövegnek köszönhetően immár minden közlekedési mód esetében biztosított az utasok
jogainak védelme.

Ian Hudghton (Verts/ALE),    írásban. – Amellett szavaztam, hogy az autóbusszal
közlekedő utasok fontos, új jogokban részesüljenek. Azt hiszem, megfelelő egyensúlyt
értünk el a fogyasztók jogai és a közlekedési szolgáltatók igényei között. A mai szavazás
különösen fontos lesz a fogyatékossággal élő utasok számára, annak eredménye a javukat
szolgálja.

Juozas Imbrasas (EFD),    írásban. – (LT) Az állásfoglalás mellett szavaztam, amely
tartalmazza az Európai Parlament álláspontját az utasok jogainak védelméről. Úgy vélem,
hozzájárul az utazási feltételek javításához, és egyértelműbb jogi helyzetet teremt baleset
vagy más váratlan események esetén. Ugyanakkor az utasoknak a dokumentumban foglalt
kibővített jogainak végrehajtása nem ró nehéz terhet a fuvarozókra, amelyek közül a
legtöbb kis- és középvállalkozás. A legfontosabb, hogy az autóbusszal közlekedő utasok
jogai hasonlóak lesznek az egyéb közlekedési módokban alkalmazandó jogokhoz.

Giovanni La Via (PPE),    írásban. – (IT) A Tanács és a Parlament közti nehéz tárgyalásokat
követően csak ma tudjuk elfogadni a Cancian úr által készített jelentést. Számomra nem
volt kérdés, hogy mellette szavazzak-e, mivel ennek köszönhetően az Európai Unió
megkövetelheti a tagállamoktól, hogy hozzanak a jelentés irányelveivel összhangban lévő
jogszabályokat, amelyek célja az autóbusszal közlekedő utasok iránti nagyobb odafigyelés.
Mivel a személygépkocsi után a busz a leggyakrabban használt közlekedési eszköz – és ez
a tendencia egyre növekszik –, Európának kötelessége kiállni azon polgárai mellett, akik
igénybe veszik ezt a szolgáltatást. A jelentés megfelelő kompromisszum, és úgy vélem,
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hangsúlyoznom kell, hogy kellő figyelmet fordítottunk a fogyatékossággal rendelkező
személyek jogaira, több segítséget követelve meg a busztársaságoktól minden
fogyatékossággal élő és csökkent mozgásképességű személy számára. A jogszabály életbe
lépése azt jelenti, hogy a polgárok egyértelmű és közös jogokkal fognak rendelkezni kár
esetén a kártérítésre vagy a menetrendhez viszonyított késés esetén a jegy árának
visszatérítésére.

Bogusław Liberadzki (S&D),    írásban. – (PL) 2011. február 15-én, kedden az Európai
Parlament jelentést fogadott el, amely meghozta a régóta várt eredményt, vagyis az utasok
egyenlő jogait a közlekedés minden ágában. Bővültek a menetrend szerinti buszjáratokkal
utazók jogai a csomagok vagy a személyes tulajdon elvesztése, a halál vagy
egészségkárosodás, a fuvarozó hibájából adódó problémák stb. terén. A rendelet egyik
pozitív eleme, hogy az egész Európai Unióban szabályozza az utasok jogait.
Hangsúlyoznunk kell, hogy ezek az alapvető jogok a fogyatékossággal élő és csökkent
mozgásképességű személyek igényeit is magukban foglalják. A rendelet a
személyszállításhoz való megkülönböztetésmentes hozzáférést hivatott biztosítani.
Szabályozza továbbá az utasok kötelezettségeit és ezek elhanyagolásának következményeit,
köztük a kártérítéstől való elesés lehetőségét. A fentiekre tekintettel a rendelet mellett
szavaztam, amely megfelelően szövegezett, és kiegészíti az Európai Unió utasait megillető
jogok összességét.

Petru Constantin Luhan (PPE),    írásban. – (RO) Ma, a tagállamokkal folytatott két évig
tartó, nehéz tárgyalások után az Európai Parlament megállapodást fogadott el egy olyan
rendeletről, amely felöleli az országos vagy nemzetközi távolsági személyszállítást igénybe
vevő utasok összes jogát. A megegyezés mellett szavaztam, mert 12 alapvető jogot
tartalmaz, amelyek döntő fontosságúak a személyszállítási szolgáltatások fejlesztése
szempontjából. Különösen az utasoknak az utazás előtti és az utazás alatti tájékoztatáshoz
való jogához, valamint a fogyatékossággal élő és csökkent mozgásképességű személyek
igényeihez kapcsolódnak. E jogok bevezetése lehetővé teszi, hogy biztosítsuk a
személyszállításhoz való megkülönböztetésmentes hozzáférést.

A jelentés továbbá az utasok olyan jogait foglalja magába, amelyeket nagyon fontosnak
tartok, vagyis a kötelező kártérítést az elveszett csomag után, a költségek bizonyos
hányadának megtérítését egy utas halála vagy sérülése esetén, valamint a jegyár 50%-áig
terjedő összegű kártérítést a jegy árának teljes visszatérítésén felül, amennyiben a szolgáltató
töröl egy járatot, és ezért képtelen eleget tenni a személyszállítási szerződésben foglaltaknak.

David Martin (S&D),    írásban. – Üdvözlöm a jelentést, amely új jogok összességét állapítja
meg az autóbusszal közlekedő utasok számára és javítja a kapott szolgáltatás minőségét,
nyomást gyakorolva a személyszállítási szolgáltatást nyújtókra, hogy javítsanak a
teljesítményükön, ami a késéseket, járattörléseket és az elveszett vagy károsodott poggyászt
illeti. A jelentés továbbá kulcsfontosságú rendelkezéseket tartalmaz a helyi buszjáratok
akadálymentességének javítására a fogyatékossággal élő és csökkent mozgásképességű
személyek számára.

Gesine Meissner (ALDE),    írásban. – Ez a rendelet a helyes irányba tett lépés, mivel közös
európai jogok összességét állapítja meg a busszal közlekedő utasok számára. Néhány
alapvető jog kivételével azonban csak a legalább 250 km-es útvonalat megtevő járatokra
vonatkozik. Ez a korlátozott hatály aligha lehet egy valódi, az összes busszal közlekedő
utas érdekeit figyelembe vevő európai szabályozás alapja, és a Liberálisok és Demokraták
Szövetsége Európáért Képviselőcsoport nem támogat egy ilyen egyezséget.
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Ellenezzük továbbá az elháríthatatlan külső okra (vis maior) vonatkozó kikötést, amely
felmenti a fuvarozókat a szálláshely biztosításának kötelezettsége alól járattörlés vagy késés
esetén, amennyiben ezek oka kedvezőtlen időjárási viszonyok vagy nagyobb természeti
katasztrófa, mivel ez precedenst teremthet az utasvédelemre vonatkozó egyéb jogszabályok
számára. A rendelet nem hibátlan, mégis előrelépést jelent, különösen a fogyatékossággal
élő és csökkent mozgásképességű személyek számára. Az elért eredmények közt szerepel
a megkülönböztetésmentes hozzáférési feltételek biztosítása, a fogyatékossággal kapcsolatos
képzés a fuvarozók és az autóbusz-állomások azon személyzete számára, akik az
utazóközönséggel közvetlen kapcsolatba kerülnek, valamint kártérítés a mozgást segítő
eszközök elvesztése vagy megrongálódása esetén, a távolságtól függetlenül. Ezért, valamint
tekintettel a harmonizált uniós jogok összességének biztosítására minden utas számára,
nem elleneztük a megállapodást, és tartózkodtunk a végső szavazás során.

Nuno Melo (PPE),    írásban. – (PT) Mostanáig csak a légi, vasúti és hajón közlekedő utasokra
vonatkoztak specifikus jogszabályok. Mától kezdve az autóbusszal közlekedő utasok jogai
is biztosítottak. Ezért az autóbusszal közlekedő utasok az egyéb közlekedési eszközökön
utazókéhoz hasonló jogokkal fognak rendelkezni. A mai napon elfogadott rendelet
segítségnyújtást és kártérítést garantál az utasok számára baleset, járattörlés vagy késés
esetén, továbbá akadálymentességet a fogyatékossággal élő utasok számára. Az új szabályok
hatálya minden menetrend szerinti országos és nemzetközi, legalább 250-es távolságot
megtevő járatra kiterjed. Ez jelentős előrelépés a polgárok jogainak védelme terén.

Alexander Mirsky (S&D),    írásban. – A jelentés mellett szavaztam, azonban hozzá
szeretném tenni, hogy az autóbusz-társaságoknak meg kellene felelniük annak a
követelménynek is, hogy biztonsági és elsősegély-rendszert hozzanak létre a nemzetközi
és távolsági járatok számára, mivel az utasok a balesetek során megsérülhetnek. Ezen
túlmenően további szabályozás bevezetésére van szükség a busztársaságoknak az utasok
élete és egészsége iránti felelősségével kapcsolatban, beleértve a buszsofőrök egészségi
állapotát és jólétét vizsgáló kötelező orvosi ellenőrzéseket, mivel ők felelősek az utasok
egészségéért és jólétéért.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE),    írásban. – (LT) Ma egy bár nem ideális, mégis
kielégítő kompromisszum mellett szavaztunk, amely elősegítette a Tanács és az Európai
Parlament megegyezését. Az utasok jogait taglaló rendelet szabályokat állapít meg a baleset
vagy késés esetén fizetendő kártérítésről, az utasok panaszainak kezeléséről és a
fogyatékossággal élő személyek jogairól. Egyértelműen elhibázott, hogy a rendelet csak
250 km-es vagy hosszabb útvonalra vonatkozik. Kis országok esetében ez nem igazolható,
azonban itt nem csak helyi, hanem nemzetközi járatokról beszélünk, ezért úgy vélem,
hogy az utazó európai polgárok számára ez a dokumentum a jogaik garanciáját fogja
jelenteni, különös tekintettel a fogyatékossággal élő személyek jogaira.

Rolandas Paksas (EFD),    írásban. – (LT) Az állásfoglalás-tervezet mellett szavaztam, amely
kiterjeszti az autóbusszal közlekedő utasok jogait. Ez a dokumentum hosszadalmas
tárgyalásokat követő kompromisszum eredménye, amely megerősíti az utasok jogainak
megvalósítását anélkül, hogy további terhet róna a fuvarozókra.

Úgy vélem, fontos annak biztosítása, hogy a busszal közlekedő utasok a más közlekedési
eszközökön utazókéval összevethető jogokkal, és a fuvarozók egyenlő versenyfeltételekkel
rendelkezzenek.

Bár kívánatosnak tartom a felmerült kárért fizetendő megfelelő kártérítés jogszabályba
iktatását, egyetértek azzal a javaslattal, hogy a tagállamokban érvényes kártérítésnek határt
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kell szabni. Különösen fontos a méltányos és megfelelő összegű kártérítés halál esetén,
ezért úgy vélem, hogy ennek felső határai a nemzeti jogok hatálya alatt nem lehetnek
kevesebbek a rendeletben megjelölt minimális mennyiségeknél. Továbbá megfelelő operatív
támogatást kell biztosítani baleset esetén, amely ellátja az utasokat azokkal a
szolgáltatásokkal és cikkekkel, amelyekre a leginkább szükségük van.

Egyetértek a rendelet rendelkezéseivel, amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az utasok
számára, amennyiben egy járat törlésre kerül vagy késik, további kártérítésről is
gondoskodnak. Üdvözlöm a tényt, hogy a rendelet különösen a fogyatékossággal élő és
csökkent mozgásképességű utasokra összpontosít, és arra, hogy megkapják a szükséges
segítséget az utazás során.

Alfredo Pallone (PPE),    írásban. – (IT) A munka, amelyet Cancian úr az egyeztetés során
végzett az utasok jogairól szóló rendelettel kapcsolatban, az autóbusszal közlekedő utasok
jogait védő európai keretrendszer elfogadásához vezetett, amely az egységes szállítási piac
létrehozásához kapcsolódik. A mostanáig meglévő jogi vákuum miatt a szabályozás a
nemzeti jogrendek szintjén maradt, ami a verseny torzulásához vezetett (a számos
különbség miatt), továbbá hátrányos volt a fogyatékossággal élő és csökkent
mozgásképességű polgárok számára, akik jogait immár biztosítja az Európai Unió. A
jelentés mellett szavaztam, mivel nagyszerű munkának tartom, amely megfelelő
kompromisszumként határozott fejlődésre kényszeríti az európai szállításra vonatkozó
szabályozásokat. Nem csupán az utasok jogainak garantálására ügyel, hanem arra is, hogy
ne terhelje túl a szolgáltatást nyújtó szállítási vállalkozásokat.

Georgios Papanikolaou (PPE),    írásban. – (EL) Az autóbusszal közlekedő utasok jogait
meghatározó rendelettervezetről szóló állásfoglalásra irányuló indítvány jelentős mértékben
bővíti az utasok jogait. Az Európai Parlament és a Tanács hónapokig tartó tárgyalásai
ellenére a végső kompromisszumos szöveg a 250 vagy több km-es távolságot megtevő
utasok jogait állapítja meg, szemben a Tanács 500 km-es kezdeti javaslatával.

Négy év múlva, amely a szóban forgó rendelet alkalmazásának határideje, az autóbusszal
közlekedő görög utasok és a partnereik kártérítésre lesznek jogosultak késés, járattörlés
vagy a menetrend előre nem bejelentett változtatásai esetén. Helyesnek tartom e jogok
garantálását, ezért szavaztam a szóban forgó jelentés mellett.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    írásban. – (PT) A busszal közlekedő utasok jogairól
szóló jelentés mellett szavaztam. Üdvözlöm, hogy a végső szöveg kielégítő és
kiegyensúlyozott kompromisszum, amely sikeresen biztosítja az utasok jogait, ugyanakkor
nem ró súlyos terhet a személyszállítókra, melyek közül sokan kis- és középvállalkozások.
A Bizottság javaslata, hogy kialakítsa az egyéb közlekedési módokban alkalmazandókhoz
hasonló, az egész Unióra érvényes, az utasok védelmére vonatkozó jogokat, valamint
egyenlő versenyfeltételeket teremtsen a különböző tagállamok fuvarozói és az egyéb
közlekedési módok között, olyan lépés, amelyből mindenkinek előnye származik. A
tárgyalások hosszúra nyúltak, és egyeztető folyamatba torkolltak, amelyet főleg a nemzeti
szervek és a rendelet átfogó hatálya hátráltattak. A rendelet végül minden belföldi vagy
nemzetközi menetrendszerű járatra vonatkozik, amennyiben azok tervezett útvonala
legalább 250 km („távolsági”). A rendelet továbbá kártérítést és segítségnyújtást ír elő
baleset esetén, megszabja az utasok jogait járattörlés vagy késés esetén, és kitér a
fogyatékossággal élő és csökkent mozgásképességű személyek jogaira.

Paulo Rangel (PPE),   írásban. – (PT) A jelentés mellett szavaztam, mivel úgy vélem, hogy
a rendelet végső, az egyeztetőbizottság által jóváhagyott szövege kiegyensúlyozott
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kompromisszum, amely megfelelő védelmet biztosít az autóbusszal közlekedő utasok
számára, fontos jogok összességét garantálva számukra, különösen baleset, járattörlés
vagy késés esetén, tekintettel a tájékoztatáshoz való hozzáférésre, valamint a panaszok
benyújtására és kezelésére, továbbá a fogyatékossággal élő és csökkent mozgásképességű
személyek igényeire.

Frédérique Ries (ALDE),    írásban. – (FR) Tartózkodtam az autóbusszal közlekedő utasok
jogairól szóló rendelet szavazásakor, amelyet a szocialisták és konzervatívok nagy többsége
elfogadott. Sajnálatosnak tartom a visszalépést a tisztelt Ház által kezdetben elfogadott
állásponthoz képest, három fő kérdésben. 1. A rendelet csak a 250 km-nél hosszabb
távolságokra vonatkozik. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a busszal Brüsszelből
Amszterdamba utazók nem élveznek védelmet, míg a repülőgéppel utazók igen! Ez nem
igazságos, különösen mivel tudjuk, hogy a kevésbé jómódúak veszik igénybe ezt a
közlekedési módot. 2. Az elháríthatatlan külső okra (vis maior, szélsőséges időjárás vagy
súlyos természeti katasztrófa) vonatkozó kikötésre túl könnyen hivatkozhatnak az
autóbusz-társaságok, hogy elkerüljék a kártérítés fizetését az utasoknak késés vagy járattörlés
esetén. 3. Az időbeli hatályra vonatkozó eltérések lehetővé teszik az országok számára,
hogy akár 2021-ig elhalasszák a rendelet életbe léptetését! Mégis üdvözlöm a szöveg
előremutató pontjait: a fogyatékossággal élő és csökkent mozgásképességű személyeknek
nyújtandó kötelező segítséget, valamint a baleset, késés vagy járattörlés esetén garantált
jogokat és kártérítéseket. A Parlament azonban egy csökkent értékű, rosszul megfogalmazott
megállapodást fogadott el. A sok kivétel és halasztás jelentősen korlátozza a jogok körét,
az autóbusszal közlekedő utasok hátrányára.

Crescenzio Rivellini (PPE),    írásban. – (IT) A tisztelt Ház ma az autóbusszal közlekedő
utasok jogairól szóló jelentésről szavazott. 2008 decemberében a Bizottság rendeletre
irányuló javaslatot nyújtott be az autóbusszal közlekedő utasok jogairól. E javaslat révén
a Bizottság azt a célt tűzte ki maga elé, hogy az utasokat védő jogokat állapít meg az Európai
Unió szintjén, amelyek hasonlóak az egyéb közlekedési módokban alkalmazandókhoz,
valamint egyenlő versenyfeltételeket biztosít a különböző tagállamok fuvarozói, illetve az
egyéb közlekedési módok között.

A főbb pontok, amelyben megegyezés született az egyeztetőbizottságban: a hatály, az
időbeli hatályra vonatkozó eltérések, kártérítés és segítségnyújtás baleset esetén, az utasok
jogai járatok törlése vagy késés esetén, az utasok jogai járatok törlése vagy késés esetén, és
a fogyatékkal élő és a csökkent mozgásképességű személyek jogai. A végleges szöveg
nagyon kielégítő és kiegyensúlyozott kompromisszumnak tekinthető, mivel sikeresen
biztosítja az utasok jogait, ugyanakkor nem ró súlyos terhet a személyszállítókra, melyek
közül sokan kis- és középvállalkozások.

Az egyeztető eljárás kimenetelét az Európai Parlament győzelmének kell tekintenünk.

Robert Rochefort (ALDE),    írásban. – (FR) Örömömre szolgál, hogy a Parlament és a
tagállamok közti tárgyalások végül az autóbusszal közlekedő utasok védelmére vonatkozó
jogokat garantáló rendelet elfogadásához vezettek. Ez a rendelet hiánypótló az utasok
jogaira vonatkozó szabályozás terén: a légi és vasúti közlekedéssel ellentétben mostanáig
nem volt európai szintű szabályozás ebben az ágazatban.

A szöveg többek között különböző kompenzációk bevezetését írja elő: kisétkezést és
frissítőt kell felkínálni 90 percesnél hosszabb késés esetén, egy éjszakai szállás költségét
félbeszakított utazás, baleset, járattörlés vagy elszállásolást szükségessé tevő késés esetén;
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legalább 1200 eurós felső határt a kártérítési összeg felső határának a társaságra bízott
poggyász elvesztése vagy megrongálódása esetén.

A rendelet ezenfelül specifikus jogokat biztosít a fogyatékossággal élő utasok számára,
nem utolsósorban segítségnyújtásra kötelezi a társaságokat, amennyiben az illető az indulás
előtt legkésőbb 36 órával értesíti őket – valamint kártérítés vagy visszatérítés fizetésére
bármilyen speciális segédeszköz megrongálódása vagy elvesztése esetén. A rendelet 2013
tavaszától minden belföldi és nemzetközi távolsági (legalább 250 km-es útvonalon
közlekedő) menetrendszerű járatra vonatkozik.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    írásban. – A Tanács a belga elnökség idején jelentősen
gyengítette a Parlamentnek az első és második olvasat során kialakított álláspontját. A
rendelet hatálya a legalább 250 km-es távolságon közlekedő szolgáltatásokra terjed ki,
vagyis a legtöbb buszjáratra nem vonatkozik. A jegyár visszatérítését is előírja késés esetén
(amely legalább 2 órás, a visszatérítés a jegy árának felére vonatkozik – összehasonlításképp
a vasúti szállítás esetén 1 órás késés után jár visszatérítés). Végül csökkentek és
visszaszorultak a csökkent mozgásképességű személyek jogai, és a buszjáratok
akadálymentes hozzáférését sem garantálják. Ezért a javaslat ellen szavaztunk.

Licia Ronzulli (PPE),    írásban. – (IT) A határozat mellett szavaztam, amely végre elismeri
és védi az utasok jogait minden közlekedési mód esetében, így a felhasználókat állítja a
közlekedéspolitika középpontjába. Az utasok jogainak fokozottabb védelme elősegíti a
tömegközlekedés használatának ösztönzését és a szolgáltatók közti egészséges versenyt,
arra indítva őket, hogy versenyképesebb szolgáltatást nyújtsanak. Hangsúlyoznunk kell,
hogy az új rendelet a szubszidiaritás elvével teljes összhangban kerül alkalmazásra.

Két fontos újítás a pénzbeli kártérítés előírása személyi sérülés, vagy poggyász elvesztése
vagy rongálódása esetén, és a segítségnyújtás biztosítása késés vagy az utazás megszakítása
esetén. Ezek a vonatok és repülőgépek esetében alkalmazott modellen fognak alapulni. A
végső szöveg elismeri és védi az utasokat, külön figyelmet fordítva a csökkent
mozgásképességű és fogyatékossággal élőkre, megfelelő tájékoztatás és szolgáltatások
biztosításával. Fontos továbbá hangsúlyoznunk, hogy az ágazatban működő társaságoknak
nem lesznek többletköltségei, védve vannak a túl nagy átállási költségek kockázatától, ami
méltányos egyensúlyt biztosít az utasok jogai és a kis- és középvállalkozások számára
nyújtott garanciák között.

Oreste Rossi (EFD),    írásban. – (IT) A rendeletnek köszönhetően végre jogszabály
garantálja az autóbusszal közlekedő utasok jogait. Annak ellenére, hogy a Bizottság
2008-ban tett javaslatot erre a rendeletre, csak most sikerült megfelelő kompromisszumra
jutni, így szabályozásra került az egyetlen közlekedési mód, amely esetében még nem
szabályozták az utasok jogainak védelmét.

A rendelet külön figyelmet szentel a fogyatékossággal élő és csökkent mozgásképességű
személyeknek. A szöveg egyetlen vitás pontja a szabályok hatálya volt, amelyek csak a 250
km-nél hosszabb utakra alkalmazhatók. A késés esetén nyújtott segítségnek része az étel,
ital, valamint másik közlekedési lehetőség biztosításának kötelezettsége. Amennyiben egy
járat törlésre kerül, az utasoknak nem csupán a jegy árát kell visszatéríteni, hanem szállást
is kell biztosítani legfeljebb két éjszakára. Az elveszett vagy megrongálódott csomagért
1200 euró maximális összegű kártérítés jár.

Vilja Savisaar-Toomast (ALDE),    írásban. – (ET) A ma napirendre tűzött, a busszal
közlekedő utasok jogairól szóló jelentés ellen szavaztam, mivel úgy vélem, nem veszi
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számításba az Európai Unió összes tagállamát, és számos busz-társaság kívül marad a
rendelet hatályán. 250 km egyértelműen túl nagy távolság, mivel teljes egészében kizárja
Máltát, Ciprust és Luxemburgot. A legtöbb észt, lett, litván, dán, holland és belga buszjárat
szintén kívül esik a rendelet hatályán. Sajnos el kell ismernem, hogy az egyeztető eljárás
során az észt kormány még hosszabb, 500 kilométeres távolságot támogatott, amely teljes
egészében kizárta volna a rendelet alkalmazási köréből Észtországot. Remélem, nincs
messze az a nap, amikor az észt kormány kiáll az autóbusszal közlekedő utasok jogaiért,
az autóbusz-társaságok profitja helyett, ahogy a rendelet tovább halad útján a jogalkotási
folyamatban.

Bart Staes (Verts/ALE),    írásban. – (NL) Ez a negyedik csomag az utasok jogainak
védelméről. Az utasok jogait a légi, a vasúti és vízi közlekedés során rögzítő szabályozásokat
követően figyelmünk az autóbusszal közlekedők jogai felé fordult. Ezentúl késés esetén
kártérítésre jogosultak a 250 km-nél hosszabb útvonalú járatokon, továbbá
segítségnyújtásra, amennyiben lefoglalt járatukat törölték, védelemre balesetek és halálesetek
esetén, valamint kártérítésre az elveszett vagy megrongálódott tárgyak után. A csökkent
mozgásképességű utasok szintén különleges segítségre lesznek jogosultak, ahogy ez a légi
közlekedés esetében már megvalósult. Az Európai Parlament első és második olvasat során
kialakított álláspontja erősen felvizeződött a végleges változatban. A Parlament az 50
km-nél hosszabb utazásokra akarta kiterjeszteni a rendelet hatályát. A Tanács csak az 500
km-nél hosszabb utazásokra. A kompromisszum 250 km lett.

Ez azt jelenti, hogy sok jelenlegi útvonal nem tartozik a rendelet hatálya alá, például a
Brüsszel-Amszterdam, Luxembourg-Strasbourg vagy Bécs-Budapest útvonalak. Ami
azonban méltányolandó, hogy a jogszabály 12 – minden távolságra érvényes – alapvető
szabályt állapít meg, amelyek a fogyatékossággal élő és csökkent mozgásképességű
személyek igényeire összpontosítanak. A Zöldek/az Európai Szabad Szövetség
Képviselőcsoportja azonban rendkívül csalódott a gyenge eredmény láttán. Ezért a Zöldek
képviselőcsoportjának többi tagjával együtt a megállapodás ellen szavaztam.

Catherine Stihler (S&D),    írásban. – A jelentés mellett szavaztam, amelynek célja a
busszal közlekedő utasok jogainak bővítése, beleértve a fogyatékossággal élő és csökkent
mozgásképességű utasok segítséghez való jogát. A fogyasztók védelme a brit Munkáspárt
egyik legfőbb európai célja.

Marc Tarabella (S&D),    írásban. – (FR) Üdvözlöm a jelentés elfogadását, különösen mivel
előrelépést jelent a fogyatékossággal élő és csökkent mozgásképességű személyek segítése,
a panaszok benyújtása és kezelése, valamint a baleset esetén nyújtandó kártérítés és
segítségnyújtás garantálása terén. Szeretném azonban hangsúlyozni annak sürgető
fontosságát, hogy a tagállamok szigorúan betartsák az utasokat járattörlés vagy késés esetén
megillető jogokra vonatkozó rendelkezéseket, hogy elejét vegyék a számos visszaélésnek,
amelyek a légi utasok jogaira vonatkozó szabályozás alkalmazásakor voltak megfigyelhetők.

Nuno Teixeira (PPE),   írásban. – (PT) Az Európai Bizottság javaslatának fő célja annak
biztosítása, hogy az autóbusszal közlekedő utasok ugyanolyan jogokkal rendelkezzenek,
mint a más közlekedési módokat igénybe vevők, valamint egyenlő versenyfeltételek
biztosítása a különböző tagállamok fuvarozói és az egyéb közlekedési módok között. A
folyamat során felmerült nézeteltérések ellenére üdvözlöm a jelentés elfogadását, mivel
lehetővé teszi az autóbusszal közlekedő utasok jogainak védelmét anélkül, hogy súlyos
terhet róna az ágazatban működő kis- és középvállalkozásokra. A rendelet alapvető jogok
összességét biztosítja, amelyek közül kiemelném a csökkent mozgásképességű és
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fogyatékossággal élő személyek jogait, valamint a kártérítéshez és segítségnyújtáshoz való
jogot baleset, járattörlés vagy késés esetén.

Ezek a jogok minden belföldi és nemzetközi menetrendszerű járatra érvényesek,
amennyiben annak útvonala legalább 250 km. A hatály azokra az utasokra is kiterjed, akik
a távolsági járatot csak egy szakaszon veszik igénybe. A rendelet a rövid útvonalon
közlekedő menetrendszerű járatok utasai számára is megállapít bizonyos jogokat, különösen
a szállításhoz való megkülönböztetésmentes hozzáférés jogát és a tájékoztatáshoz való
jogot az utazás során.

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE),    írásban. – (PL) Az autóbusszal közlekedő
utasok jogairól szóló rendelet kitűnő példa arra, hogy az Európai Parlament törődik a
fogyasztók jogaival. Az Európai Tanáccsal folytatott nehéz tárgyalásokat követően
elfogadott szöveg azon utolsó közlekedési móddal foglalkozik, amely esetében még nem
szabályozza uniós rendelet az utasok jogait. A tárgyalások kezdetén a Parlament azt kívánta,
hogy az új szabályozás az 50 km-nél hosszabb utakra vonatkozzon, míg a Tanács 500
km-nél hosszabb távolságot akart. Kompromisszum eredményeképp legalább 250 km-es
távolságot állapítottak meg. Az ilyen útvonalon közlekedő utasok számos kedvezménnyel
és joggal rendelkeznek majd, amelyek hasonlóak a légi utasok számára biztosított jogokhoz.
Az uniós jogszabályok egyértelműen megszabják a jogaimat, ha a poggyászom elveszik a
reptéren, vagy egy gép indulása hosszú ideig késik. Az autóbusszal közlekedő utasok
mostanáig sokkal rosszabb helyzetben voltak. Ezentúl többek közt kártérítést követelhetnek
késés vagy a poggyász sérülése esetén, a csökkent mozgásképességű személyek pedig
különleges kíséretben részesülnek.

Az európai utasok jogai chartájának létrehozása azt fogja jelenteni, hogy a polgárok jobban
tudják majd, mit várhatnak a fuvarozóktól. A charta alapvető jogok gyűjteménye lesz,
amelyek minden utast megilletnek, a megtett távolságtól függetlenül. Ez példa a helyes, a
polgárokat középpontba helyező jogszabályra. A rendelet lehetővé teszi a fogyasztók jogai
és a közös piac megerősítését, ezért az elfogadása mellett szavaztam.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D),    írásban. – (RO) Az autóbusszal közlekedő utasokról szóló
rendelet mellett szavaztam. Olyan jogokat rögzít az autóbusszal közlekedő utasok számára,
amelyek hasonlóak az egyéb közlekedési módoknál alkalmazandókhoz. A rendelet hatálya
alá tartozik minden menetrendszerű, országos vagy nemzetközi szolgáltatás, amely legalább
250 km-es távolságon közlekedik.

Ezek a jogok biztosítják a szállításhoz való diszkriminációmentes hozzáférést a
fogyatékossággal élő személyek számára, valamint kártérítés nyújtását egy utas halála, testi
sérülése vagy poggyászának elvesztése vagy megrongálódása esetén. Amennyiben egy
utazást törölnek vagy a járat több mint 120 percet késik, az utasoknak azonnal fel kell
kínálni a végső úti céljuk más útvonalon történő elérésének lehetőségét további költség
nélkül, vagy pedig a menetjegy árának visszatérítését. Amennyiben a fuvarozó nem ajánlja
fel ezt a lehetőséget, az utasok a jegyár 50%-áig terjedő értékű kártérítésre jogosultak, a
jegy árának visszatérítésén kívül. Amennyiben három óránál hosszabb utat törölnek vagy
egy járat több mint 90 percet késik, a fuvarozó köteles segítségnyújtást és utasonként 80
EUR/éjszaka összegű szállodai szállást felajánlani, legfeljebb két éjszakára.

Kérem az utasok megfelelő tájékoztatását a jogaikról, hogy élhessenek velük, amikor azok
sérelmet szenvednek.
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Viktor Uspaskich (ALDE),    írásban. – (LT) Kötelességünk annak biztosítása, hogy a
szolgáltatók méltányosan bánjanak az utasokkal, és a fogyatékossággal élő személyek ne
szembesüljenek akadályokkal a közlekedési szolgáltatások igénybevételekor. Fontos az
egyenlő versenyfeltételek megteremtése a különböző tagállamok fuvarozói és az egyéb
közlekedési módok között. Megfelelően kiegyensúlyozott kompromisszumra van
szükségünk, amely az Unió összes tagállamában – amelyek közt néha nagyok a méretbeli
különbségek – biztosítja az utasok jogait, anélkül, hogy ugyanakkor súlyos terhet róna a
fuvarozókra, amelyek legtöbbje kis- és középvállalkozás. A legfontosabb, hogy minden új
szabálynak javítania kell az Unió szállítási ágazatának minőségét, és növelnie kell a
versenyképességét. Nem szabad megfeledkeznünk azonban az utak biztonságának
kérdéséről. Litvániában különösen függünk a közúti közlekedéstől – az összes utazó több
mint 90%-a gépkocsival közlekedik. Körülbelül 8%-uk utazik autóbusszal. A közúti
biztonság nagyon fontos kérdés, és véleményem szerint nem kapott elegendő figyelmet.
Az uniós statisztika szerint Litvániában 110 halálos közúti baleset jut egymillió lakosra.
Összehasonlításképp Svédországban 39 haláleset jut egymillió lakosra. Az Egyesült
Királyságban 41. A litván arány elfogadhatatlan és sokkal magasabb az uniós átlagnál,
70-nél. Ezen változtatni kell.

Derek Vaughan (S&D),    írásban. – Üdvözlöm az autóbusszal közlekedő utasok jogairól
szóló jelentést, mivel fontos lépés az utasok nagyobb védelmének biztosítása, valamint a
fogyatékossággal élő utasok kényelmének és zavartalan utazásának biztosítása felé. A
jelentés biztosítja, hogy az Európában távolsági járatokon utazók megfelelőbb tájékoztatást,
segítséget és kártérítést kapjanak késés vagy egy járat törlése esetén. Az utazók frissítőkre
jogosultak kis késés esetén, visszatérítésre 2 óránál nagyobb késés esetén, és akár 1200
euróra a poggyász elvesztése vagy megrongálódása esetén.

Támogatom a jelentés által a fogyatékossággal élő személyek jogai érdekében tett fontos
előrelépéseket. Most először lesz biztosított a közlekedéshez való megkülönböztetésmentes
hozzáférés, mivel a rendelet kijelenti, hogy az autóbuszok személyzetének képzettnek kell
lennie a fogyatékossággal élő személyek segítésében, és ahol nem áll rendelkezésre megfelelő
segítség, egy utas ingyenesen a fogyatékossággal élő személlyel utazhat kényelme biztosítása
érdekében. Ez fontos lépés Európa egyesítése felé a diszkrimináció elleni harcban.
Szavazatom a jelentés mellett az autóbusszal közlekedő utasok jogainak európai normája
iránti igényt tükrözi, amely norma biztosítja a kényelmüket, biztonságukat és tisztességes
kiszolgálásukat európai utazásaik során.

Dominique Vlasto (PPE),    írásban. – (FR) A határozat mellett szavaztam, amely
következetes jogszabályokat javasol a közúti szállítást igénybe vevő utasok jogait illetően.
Specifikus intézkedések bevezetését eredményezi az autóbusszal közlekedő utasok
jogbiztonságának, jogainak és tájékozottságának növelése érdekében. Mostantól az utasok
ugyanazokat a kártérítési garanciákat élvezhetik, mint a vasúti és légi ágazatban, különösen
akkor, ha útjuk késéssel indul vagy törlésre kerül. Ez a szavazás az Unió politikai akaratának
részét képezi, hogy közös jogszabályokat állapítson meg minden közlekedési mód számára.
Üdvözlöm továbbá a fogyatékossággal élő és csökkent mozgásképességű személyek
érdekében hozott intézkedéseket: ezek az intézkedések megkönnyítik hozzáférésüket a
közúti közlekedéshez. Ez a határozat segít eltávolítani az európai térségben utazók szabad
mozgásának akadályait. Végül sikerült egyensúlyt elérni egy rugalmas jogszabályra irányuló
javaslattal, amely biztosítja, hogy a szállítmányozási vállalatokat, amelyek gyakran
kisvállalkozások, nem sújtja büntetés. Véleményem szerint az új jogszabály segít egy olyan
közlekedési mód terjedésében, amely a legnagyobb számú ember számára hozzáférhető,
különösen a turizmus ágazatában.
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Iva Zanicchi (PPE),    írásban. – (IT) Cancian úr jelentése mellett szavaztam, mivel végre
alapvető garanciákat nyújt annak a 70 millió európai polgárnak, akik minden évben
autóbusszal utaznak Európában, és már jó ideje várnak arra, hogy jogaikat jogszabályban
rögzítsék.

Az európai polgárok az igénybe vett közlekedési módtól függetlenül védelmet és
gondoskodást élvezhetnek az Európai Bizottság arra irányuló elkötelezettségének
köszönhetően, hogy teljes mértékben felülvizsgálja, és egyetlen jogi aktusban harmonizálja
a létező szabályozást, amely közös szabványokkal szolgál minden utazási mód, valamint
specifikus rendelkezésekkel a választott közlekedési eszköz számára.

Jelentés: Martin Callanan (A7-0287/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    írásban. – (PT) A javaslat mellett szavazok, mivel a könnyű
haszongépjárművek CO2-kibocsátásának átlagos csökkentése a 2002 és 2007 közötti időszakban csupán
évi 0,4-0,5% volt, és mivel a könnyű haszongépjárművekre vonatkozó új uniós célkitűzések
szükségesek a belső piac szétaprózódásának megakadályozásához. Fontos azonban
megjegyezni, hogy a könnyű haszongépjárműveket nem lehet összehasonlítani a
személygépjárművekkel, és hogy a 150 g CO2/km-re irányuló javaslat elég nagyra törő, de
megvalósítható.

Egyetértek azzal a lehetőséggel is, hogy a gyártók a személygépjárműveket és könnyű
haszongépjárműveket egyesítő csoportosulásokat hozhassanak létre, mivel ez csökkenti
a gyártók megfeleléssel kapcsolatos költségeit, és növeli a foglalkoztatást egy
környezetbarátabb gazdaságon belül, összhangban az Európa 2020 stratégiával. Egyetértek
azzal is, hogy ezzel a kérdéssel 2011-ig számos szakaszban foglalkozni kell, nem pedig
csak 2014-ben, ahogy a Bizottság javasolja.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    írásban. – Az állásfoglalás mellett szavaztam, amelyben
az Európai Parlament támogatja a könnyű haszongépjárművek CO2-kibocsátási határértékeit
2014-től bevezető, új uniós rendeletet. Úgy gondolom, hogy az új követelmények és
CO2-kibocsátási határértékek hozzá fognak járulni a globális felmelegedés elleni
küzdelemhez, az üzemanyag-megtakarítás révén pedig az üzemeltetési költségek
csökkentéséhez, továbbá az európai autógyártók innovációjának és versenyképességének
növeléséhez. Az új szabályok szerint környezetbarát technológiákat kell beépíteni a
járművekbe, de úgy, hogy azokat a vásárlók továbbra is meg tudják engedni maguknak.
2014-től az új, legfeljebb 3,5 tonnás haszongépjárművek 70%-ának meg kell felelnie a
175 g CO2/km-es átlagos kibocsátási határértéknek. 2020-ban a határérték 147 grammra
fog csökkeni. Ez nagyra törő, de megvalósítható terv.

Zigmantas Balčytis (S&D),    írásban. – (LT) A jelentés mellett szavaztam. 2007. március
8–9-i ülésén az Európai Tanács határozott kötelezettséget vállalt arra, hogy az üvegházhatást
okozó gázok Közösségen belüli kibocsátását 2020-ra minimum 20%-kal csökkenti az
1990-es szinthez képest, illetve 30%-kal, amennyiben más fejlett országok is elkötelezik
magukat hasonló kibocsátás-csökkentés mellett, és amennyiben a gazdaságilag legfejlettebb
fejlődő országok is elkötelezik magukat a saját képességeiknek megfelelő csökkentés
mellett. A kibocsátások szükséges csökkentése érdekében politikákat és intézkedéseket
kell végrehajtani tagállami és uniós szinten is, nemcsak az ipari és energiaágazatban, hanem
az EU gazdaságának minden ágazatában. Az EU-ban a különböző ágazatok között a közúti
közlekedés a második helyen áll az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának tekintetében,
és a közúti közlekedés által okozott kibocsátások – ideértve a könnyű haszongépjárművek

131Az Euròpai Parlament vitàiHU15-02-2011



kibocsátásait – tovább nőnek. Ha a közúti közlekedés által okozott kibocsátások tovább
nőnek, az jelentős mértékben hátráltatni fogja más ágazatok éghajlatváltozás elleni
küzdelmét. Az EU-ban eddig jogszabályban nem szabályozták a könnyű
haszongépjárművek CO2-kibocsátását, azonban az ilyen gépjárművek iránti kereslet az
EU-ban nő. Véleményem szerint sikerült megállapodásra jutnunk a Tanáccsal, és sikerült
egy kiegyensúlyozott dokumentumot létrehozni, amely hozzá fog járulni a CO2-kibocsátás
csökkentéséhez, és az új és környezetbarátabb technológiákba történő befektetésre fogja
ösztönözni az autóipart.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    írásban. – (FR) A cél nemes: csökkenteni a könnyű
haszongépjárművek CO2-kibocsátását. Amit azonban a Tanáccsal kötött realisztikus
kompromisszumként próbálnak feltüntetni, az valójában egy harmadrendű megállapodás.
A jelentés szerint az új könnyű haszongépjárművekre vonatkozó CO2-kibocsátási határérték
175 g/km, a hosszú távú célkitűzés pedig 147 g/km, amely 2020 előtt nem valósul meg.
Ez pedig nem elég. Az Európai Bizottság 135 g/km-es határértéket javasolt, ami nagyra
törőbb és ugyanannyira realisztikus javaslat. A jelentés ellen szavaztam, mivel sajnálom,
hogy nem sikerült olyan kompromisszumra jutnunk, amely közelebb van az Európai
Bizottság javaslatához. Köztudott, hogy az energiahatékonyságba való befektetés és az
innovációmenedzsment ma prioritás, de nem csak beszélni kell ezekről, hanem nagyra
törő javaslatokkal kell valóra váltani szavainkat.

Sergio Berlato (PPE),    írásban. – (IT) A könnyű haszongépjárművek CO2-kibocsátásának
csökkentéséről szóló rendeletre irányuló javaslat a Bizottság CO2-kibocsátás csökkentésére
irányuló stratégiai keretének részét képezi. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség
legfrissebb jelentésének számos grafikonja azonban nyilvánvalóan azt mutatja, hogy 2003
óta a közúti közlekedés okozta CO2-kibocsátás a 15 tagú EU és a 27 tagú EU szintjén vagy
stagnált, vagy csökkent. Ezenkívül érdemes figyelembe venni, hogy a könnyű
haszongépjárművek a közlekedési ágazat CO2-kibocsátásának pusztán 1,5%-ért felelősek.

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság hosszú és nehéz
tárgyalásai mindenekelőtt a hosszú távú kibocsátási határértékre koncentráltak, amelyet
végül 147g CO2/km-ben állapítottak meg. Ez a szám az eredetileg javasoltnál jobb ugyan,
de nem teljesen felel meg a várakozásaimnak. Igaz, Olaszország az ágazat védelmére azt
kérte, hogy a határérték ne legyen 160g CO2/km alatt, és a Tanácsban számos tagállam
hajlandónak mutatkozott a 155g CO2/km-es minimális küszöbértékről megállapodni.

Végezetül szeretném elmondani, hogy szerintem a Bizottság, a Tanács és a Parlament
közötti, a CO2-kibocsátás hosszú távú csökkentéséről folytatott párbeszéd során elért
eredmény még mindig nincs arányban az autóipar speciális jellegzetességeivel, és szeretnék
hangot adni a környezetszennyezés veszélye és az ágazat foglalkoztatási szintje miatt érzett
aggodalmamnak.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    írásban. – (LT) Könnyű haszongépjárműveket főleg üzleti
vállalkozások, például kis- és középvállalkozások használnak. A könnyű
haszongépjárművek jelenleg a járműpark mintegy 12%-át teszik ki. Látnunk kell azt is,
hogy ezeket a járműveket a flottavásárlók gyakran nagy mennyiségben vásárolják, ezért
hatékonyságukat és működési költségeiket már eddig is szigorú vizsgálatoknak vették alá.
A könnyű haszongépjárművek CO2-kibocsátása a 2002 és 2007 közötti időszakban
átlagosan évi 0,4-0,5%-kal csökkent, az üzemanyag-hatékonyság javulását semlegesítette
azonban a szállítás és a járműméret iránt megnövekedett igény. Ezért az új könnyű

15-02-2011Az Euròpai Parlament vitàiHU132



haszongépjárművekkel kapcsolatban közösségi célok elfogadására van szükség: meg kell
akadályozni a belső piac szétaprózódását, amellyel a tagállami szinten meghozott, egymástól
eltérő intézkedések fenyegetnek. A személygépkocsik és a könnyű haszongépjárművek
regisztrációja közötti átfedésekből keletkező bizonyos szabályozási hézag veszélyének
elkerülése érdekében is szükséges az új könnyű haszongépjárművekre CO2-kibocsátási
követelményeket meghatározni.

Vito Bonsignore (PPE),    írásban. – (IT) Szeretnék gratulálni az előadónak eddigi
munkájához. A szöveget lényegében támogatom, hiszen célja jobban működő könnyű
haszongépjárművek gyártása révén hozzájárulni a CO2-kibocsátás csökkentésének uniós
célkitűzéséhez. Tudjuk azonban, hogy ezeket a gépjárműveket csaknem kizárólag
kereskedelmi célokra használják, és ezért a személygépjárművekhez képest kevesebb
lehetőség rejlik alakjuk vagy tömegük módosításában.

Ahogy az előadó megjegyzi, a könnyű haszongépjárművek esetén a motor és a mechanika
módosítása lehet a legjobb módszer. Tekintettel erre támogatom az ezekre a változtatásokra
vonatkozó időkeretről elért megállapodást. Ésszerűnek tartom a kezdeti, rövid távú
célkitűzést (175g CO2/km elérése 2014 és 2017 között) és a további kibocsátás-csökkentésre
vonatkozó célkitűzést is (147 CO2/km 2020-re).

Jan Březina (PPE),    írásban. – (CS) Egyrészt érthető, hogy ez a javaslat nagyrészt a
személygépjárművek CO2-kibocsátására vonatkozó jogszabályokon alapul, másrészt
viszont nem szabad elfelejtenünk, hogy ez az ágazat nem ugyanolyan módon működik.
A könnyűhaszongépjármű-ágazat fejlesztési és gyártási ciklusai hosszabbak, emellett a
könnyű haszongépjárműveket főként kereskedelmi célokra használják, és a
személygépjárművekhez képest kevesebb lehetőség van arra, hogy alakjuk vagy tömegük
módosításával csökkentsék a kibocsátást. A könnyű haszongépjárművek esetében ezt
főként a járművek motorjának és mechanikájának módosításával lehet elérni, ami jóval
hosszadalmasabb és költségesebb folyamat, mintha pusztán a jármű alakját változtatnák
meg. Fontos szerepet játszik az is, hogy a könnyű haszongépjárművek esetén sokkal
elterjedtebb a dízelüzemanyag használata.

Fenntartásaim vannak azzal a javaslattal szemben, hogy a CO2-kibocsátás csökkentését be
nem tartó gyártók elleni szankciók legyenek szigorúbbak, mint a személygépjárművek
esetén. Véleményem szerint a szankcióknak azonosaknak kell lenniük a két területen.
Értem, hogy miért akarnak kötelező érvénnyel sebességkorlátozókat bevezetni a könnyű
haszongépjárművek esetén, de attól tartok, hogy ez precedenst teremthet arra, hogy más
típusú járművek esetén is bevezessék a sebességkorlátozókat. Alaposan át kell gondolnunk,
hogy ez nem túlzottan korlátozó, aránytalan szabályozás-e.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    írásban. – (PT) A fenntartható fejlesztési stratégia a
fenntartható fejlődés szempontjából leginkább sürgető problémákkal foglalkozik, így
például a közlekedéssel, az éghajlatváltozással, a közegészségüggyel és az
energiatakarékossággal .  Az Unióban a különböző ágazatok között a közúti közlekedés
a második helyen áll az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának tekintetében, és a
közúti közlekedés által okozott kibocsátások – ideértve a könnyű haszongépjárművek
kibocsátásait – tovább nőnek. Ha a közúti közlekedés által okozott kibocsátások tovább
nőnek, az jelentős mértékben hátráltatni fogja más ágazatok éghajlatváltozás elleni
küzdelmét. Fontos a technológiai fejlődés és az ökoinnováció támogatása, figyelembe véve
a technológiák jövőbeli fejlődésének szerepét az európai autóipar hosszú távú
versenyképességének növekedése és a több minőségi munkahely létrehozása terén. A
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magas kutatási és fejlesztési költségek miatt és az európai gépjárműipar
versenyképességének növelése érdekében ösztönző rendszereket kell bevezetni, például
az ökoinnovációs beruházások kompenzálását és extra kibocsátási egységeket.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    írásban. – (RO) Véleményem szerint ez a rendelettervezet
azon a feltételezésen alapul, hogy a könnyű haszongépjárművek üzemanyag-fogyasztásának
mérséklése csökkenteni fogja a fuvarozás teljes CO2-kibocsátásának szintjét, és ezáltal
enyhíti az éghajlatváltozás hatásait. A tervezet CO2-kibocsátási határértékeket állapít meg
az új könnyű haszongépjárművekre az Európai Unióban.

Edite Estrela (S&D),    írásban. – (PT) Az új könnyű haszongépjárművekre vonatkozó
kibocsátási követelményekről szóló jelentés mellett szavaztam, amely hozzájárul a könnyű
gépjárművek kibocsátásának csökkentésére irányuló uniós stratégia megvalósításához. A
jelentés olyan intézkedéseket tartalmaz – például extra kibocsátási egységek a környezetet
nem szennyező és az alacsony kibocsátású járművek esetén, a határértékek túllépése esetén
bírságok, az ökoinnováció ösztönzésével a gyártók támogatása az új, környezetbarátabb
technológiák bevezetésében –, amelyek növelni fogják az EU versenyképességét, és új
munkalehetőségeket fognak teremteni.

Diogo Feio (PPE),    írásban. – (PT) A CO2-kibocsátásról szóló vita elkerülhetetlen volt,
mivel ez a téma központi szerepet játszik az éghajlatváltozásról szóló vitában is, és fontos,
hogy megoldásokat találjunk a könnyű haszongépjárművek kibocsátásának szükséges
csökkentésére. Az új könnyű haszongépjárművekre vonatkozó uniós célok elfogadása
szükséges a belső piac szétaprózódásának megakadályozásához, mivel a tagállami szinten
meghozott, egymástól eltérő intézkedések szétaprózódással fenyegetnek. Ahogy az előadó
kijelenti, az új rendelet ösztönzőleg fog hatni a gépjárműiparra az új technológiákba való
beruházás terén.

José Manuel Fernandes (PPE),    írásban. – (PT) Az Európai Unióban a különböző ágazatok
között a közúti közlekedés a második helyen áll az üvegházhatást okozó gázok
kibocsátásának tekintetében, és a közúti közlekedés által okozott kibocsátások tovább
nőnek. Ezért szükség van arra, hogy a kibocsátás csökkentéséről szóló rendeletek a
gépjárművek valamennyi típusát, így a könnyű haszongépjárműveket is lefedjék.

Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásnak csökkentésére irányuló célkitűzést
könnyebben meg lehet valósítani uniós jogszabályokkal, mint egymástól eltérő
célkitűzéseket tartalmazó, tagállami szintű jogszabályokkal. Ezenkívül az uniós jogszabályok
nagyobb jogbiztonságot fognak biztosítani a gépjárműipar számára.

A nagyra törő céloknak azonban realizmussal és józan ésszel kell párosulniuk. Tudva,
hogy főként az európai vállalkozások több mint 99,8%-át kitevő és az európai munkahelyek
67,4%-át biztosító kis- és középvállalkozások használnak könnyű haszongépjárműveket,
nem tűzhetünk ki olyan célokat, amelyek a kis- és középvállalkozásokat hátrányos helyzetbe
hozzák.

Ezért egyetértek az EU-ban nyilvántartásba vett, új könnyű haszongépjárművek esetében
a 147 g CO2/km-es kibocsátási határértékkel, feltéve, hogy e célkitűzés megvalósíthatósága
megerősítést nyer. Üdvözlöm továbbá, hogy nem vezetnek be egységes európai
sebességkorlátozást ezekre a gépjárművekre.

João Ferreira (GUE/NGL),    írásban. – (PT) Támogatjuk a fosszilis üzemanyagok
felhasználását csökkentő technológiák kifejlesztését és alkalmazását, ami az ilyen
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üzemanyagok elégetéséből származó kibocsátás szintjét is csökkentené. Ezt
környezetvédelmi és egészségügyi megfontolások, továbbá az is szükségessé teszi, hogy
a fosszilis tüzelőanyag-tartalékok világszerte fogyóban vannak, és ezt a helyzetet nagyon
bölcsen és megfontoltan kell kezelni. Ez a megközelítés elválaszthatatlan attól, hogy olyan
közlekedési módokra kell fókuszálni, amelyek nem használnak ilyen típusú energiát –
ilyen például a vasút, amelynek fejlesztésébe be kell fektetni. Úgy gondoljuk, hogy az új
könnyű haszongépjárművekre vonatkozó kibocsátási követelmények meghatározásakor
nem szabad figyelmen kívül hagyni a gépjárműgyártók sokféleségét, valamint a különböző
tagállamok kis- és középvállalkozásainak legitim érdekeit és szükségleteit.

E dokumentumok vitája rávilágított arra, hogy számos lehetőség van a gépjárművek
kibocsátásának csökkentésére, amelyeknek megvannak a maguk, beruházással kapcsolatos
költségei, valamint számos különböző alkalmazási horizont létezik, amelyeket alaposan
meg kell vizsgálni. Az egyik ilyen lehetőség a sebességkorlátozók bevezetése, amelyek
nemcsak a kibocsátást csökkentenék, de a közúti biztonságot is pozitívan befolyásolnák.

Karl-Heinz Florenz (PPE),    írásban. – (DE) A mai szavazáson tartózkodtam, mert nem
tudtam támogatni a tárgyalások során elért megegyezést. A 147 grammos hosszú távú cél
nem eléggé nagyra törő, ezzel nem érjük el azt, amit el kellene érnünk. Nem akartam
azonban a jelentés ellen szavazni, mivel a megállapodást gyorsan végre fogják hajtani, és
ez lehetővé teszi a szükséges innovációk gyors bevezetését. A szigorú környezetvédelmi
normák nem fogják hátrányos helyzetbe hozni az ipart. Éppen ellenkezőleg, a nagyra törő
célkitűzések nyomást fognak gyakorolni az iparra, hogy innovációkat vezessen be, és
iparunk csak így maradhat az élvonalban. Különösen a hosszú távú célkitűzés felvizezése
jelzi, hogy a gépjárműipar a személygépjárművek CO2-határértékekére vonatkozó, két
évvel ezelőtt bevezetett jogszabályból még mindig nem tanulta meg, hogy a jövőben csak
tiszta gépjárműveket lehet majd eladni. Úgy tűnik, hogy a gépjárműipar nem feltételezi a
vásárlókról, hogy józanul gondolkodnak. A gépjárműipar ahelyett, hogy az új
technológiákkal kapcsolatos kutatásokkal foglalkozna, minden erejét a tervezett rendeletek
elleni küzdelemre fordítja.

Minden lehetséges ellentámadást megtesz, és nem mutat hajlandóságot a konstruktív
együttműködésre. Ez kiábrándító. Ráadásul ismét elszalasztottuk a lehetőséget annak
tisztázására, hogy az ipar ilyetén védelme egyáltalán nem tesz jót az iparnak. A jövő hív,
de mi nem halljuk. A VW éppen tegnap mutatta be a Detroit Motor Show-n 1 literes autóját.
Ez is azt mutatja, hogy lehetséges a változtatás.

Estelle Grelier (S&D),    írásban. – (FR) Az új könnyű haszongépjárművekre vonatkozó
kibocsátási követelményekről szóló rendeletre irányuló bizottsági javaslat elfogadása
számomra a jövővel való hazárdjátéknak tűnik. Olyan megegyezés született, hogy 2020-ig
147 g/km-re kell csökkenteni az átlagos CO2-kibocsátást. Ez nem felel meg a
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottságban tevékenykedő,
a Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége Európai Parlamenti
Képviselőcsoportjához tartozó képviselőtársaim eredeti elképzeléseinek, mivel ők egy
lényegesen nagyra törőbb célkitűzés mellett voltak (135 g/km). Ebben a Zöldek/az Európai
Szabad Szövetség Képviselőcsoportja és az Egységes Európai Baloldal/az Északi Zöld
Baloldal Képviselőcsoportja is támogatta őket. A „számok csatáján” túl meg kell találni a
megfelelő egyensúlyt a mindenki által elismert környezeti kihívások és bizonyos szociális
és ipari szükségletek között, amelyekről szintén nem szabad elfeledkezni. Ezért szerintem
helyes, hogy a megegyezést csak a rendelet 2013. januári felülvizsgálatát, valamint a
megvalósíthatósági tanulmányt és a célkitűzések újraértékelését követően fogják elfogadni.
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A felülvizsgálat lehetőséget fog nyújtani arra, hogy hamarosan visszatérjünk erre a témára,
és tovább folytassuk a gépjárművek általi környezetszennyezés elleni küzdelmet, továbbá
arra is, hogy foglalkozzunk a közúti szállításra vonatkozó uniós kutatás és innováció
kérdésével. A kitűzött határidő 2012.

Nathalie Griesbeck (ALDE),    írásban. – (FR) Az Európai Uniónak a fenntartható fejlődésre
és az éghajlatváltozás elleni küzdelemre vonatkozó, nagyra törő célkitűzéseinek
megvalósításához fontos, hogy az Európai Unió intézkedéseket hozzon a
gépjárműágazatban. E jelentés elfogadása előrelépést jelent a kevésbé környezetszennyező
gépjárművek gyártása felé. Sajnálom azonban, hogy a rendelet nem tűz ki elég nagyra törő
célokat a könnyű haszongépjárművek CO2-kibocsátásának csökkentése terén.
Természetesen az állásfoglalás mellett szavaztam, de valójában inkább az Európai Bizottság
eredeti javaslatát támogatom. Tehát azt, hogy 2014-re 135 g CO2/km-re, 2020-ra pedig
120 g CO2/km-re kell csökkenteni a kibocsátást (nem pedig azt, amit végül valójában
elfogadtak: 2014-re 175 g CO2/km, 2020-ra pedig 147 g CO2/km). Ma már olyan
technológiák állnak rendelkezésre, amelyek sokkal alacsonyabb küszöbértékeket tennének
lehetővé, méghozzá a jelentésben szereplő határidőknél sokkal rövidebb időn belül.

Mathieu Grosch (PPE),    írásban. – (DE) A CO2-kibocsátás csökkentése valamennyi jármű
esetében, így a kis haszongépjárművek esetében is, támogatandó célkitűzés. Határértékeket
kell megállapítani, hogy ambiciózus megközelítés kialakítására ösztönözzük a
gépjárműgyártókat. A határértékekről való megállapodás többek között a belga elnökség
tárgyalási képességeinek köszönhető.

A megállapodás értelmében a rövid távú cél, hogy 2014-ig 175 g/km-re csökkentsék a
kibocsátást. Ezenkívül fokozatos, lépésről lépésre történő csökkentésre is sor fog kerülni
a hosszú távú célkitűzés megvalósítása érdekében: ez 147 g/km-re történő csökkentést
jelent 2020-ra. Ezekhez a célkitűzésekhez olyan intézkedések is kapcsolódnak, amelyek
energiahatékony haszongépjárművek gyártására fogják ösztönözni az ipart. E célkitűzések
elérése nemcsak a kis haszongépjárművek legfőbb használói, azaz a kis- és
középvállalkozások számára, hanem a magánszemélyek számára is hasznos lesz, és ami
a legfontosabb: a környezet számára is pozitív változásokat fog hozni.

Ha biztonságos és tiszta járműveket gyártunk, akkor nemcsak uniós szinten, hanem
világpiaci szinten is fontos szerepet fogunk tudni betölteni. Ezenkívül nem szabad
hagynunk, hogy szaktudásunkat az uniós politika késlekedése következtében más országok,
például Kína használják fel. Ehelyett meg kell ragadnunk ezt a lehetőséget egy olyan
fenntartható európai környezetpolitika kialakítására, amely nemcsak Európa iparára,
hanem környezetére is pozitív hatással lesz.

Üdvözlöm és támogatom ezt a megegyezést.

Juozas Imbrasas (EFD),    írásban. – (LT) Egyetértek azzal a rendelkezéssel, hogy a
személygépjármű-ágazathoz hasonlóan a könnyűhaszongépjármű-ágazatnak is
előrelépéseket kell tennie a kibocsátás csökkentése terén. A gyártók így alacsonyabb
CO2-kibocsátású új járműveket fognak piacra dobni. A felhasználók ezáltal megújíthatják
flottájukat és csökkenthetik részesedésüket a fuvarozás CO2-kibocsátásában. A
jogszabályjavaslat célja a könnyű haszongépjárművek CO2-kibocsátásának csökkentése.
Ez nehezebb, mint a személygépjárművek esetén, mivel a könnyű haszongépjárműveket
nem lehet olyan gyorsan és olcsón úgy átalakítani, hogy hatékonyabbak legyenek. A könnyű
haszongépjárművek esetén a motort vagy a mechanikát kell megváltoztatni. Ez pedig
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jelentős beruházást jelent. Ugyanakkor kérdéses, hogy a javaslat révén elérhető-e az említett
cél. Kétséges, hogy ezekkel az intézkedésekkel meg lehet-e valósítani az eredeti célkitűzést,
azaz az éghajlatváltozás megakadályozását, és hogy a javasolt célkitűzések és időkeretek
realisztikusak és gazdaságilag megvalósíthatóak-e. Aggodalmak merülnek fel azzal
kapcsolatban is, hogy ezek az intézkedések csökkenthetik az ágazat versenyképességét.
Úgy gondolom, hogy nagyobb figyelmet kellene szentelnünk három területnek, melyek a
következők: a gazdasági válság és annak a gépjárműiparra és felhasználókra gyakorolt
súlyos hatásai; az a megközelítés, mely szerint az iparágat (a gyártókat) támogatni kell,
nem pedig terhes intézkedésekkel (sőt bírságokkal) előnytelen helyzetbe hozni; az a
megközelítés, hogy a vállalkozásokat (felhasználókat) támogatni kell, nem pedig további
költségeket róni rájuk megkérdőjelezhető politikai intézkedésekkel.

Bogusław Liberadzki (S&D),    írásban. – (PL) A jogalkotási folyamat során számos
módosítást terjesztettem elő az új könnyű haszongépjárművek kibocsátásáról szóló
rendeletre irányuló javaslathoz. A módosítások célja az eredetileg javasolt CO2-kibocsátási
határértékek enyhítése és a célkitűzések elérésére kiszabott határidők meghosszabbítása
volt. Örömmel látom, hogy módosításaimat figyelembe vették. Hiszem, hogy a szavazáson
elfogadott rendelet hozzá fog járulni a CO2-kibocsátás csökkentéséhez. Így az ipar
lehetőséget kapott a technológiai módosítások elvégzésére és a megfelelő szabályozások
bevezetésére az előírt időkereten belül. Az N1 kategóriába sorolt járműveket a
kisvállalkozások használják, amelyek nagyon érzékenyek az áremelkedésekre, és amelyek
ugyanakkor egyre nagyobb számban vannak jelen a piacon. Ez a rendelet nem fog túlzott
költségeket róni a kisvállalkozásokra. A rendelet ösztönzőket is bevezet kibocsátási egységek
formájában, amelyet azok a gyártók kapnak, amelyek még a határidő előtt megvalósítják
a kibocsátási követelményekre vonatkozó célkitűzéseket. Azokra a gyártókra, amelyek a
kitűzött határidőkig nem felelnek meg a követelményeknek, bírságot lehet kivetni, amelyet
nem háríthatnak át a felhasználókra. Az állásfoglalás elfogadása mellett szavaztam.

David Martin (S&D),    írásban. – Az állásfoglalás mellett szavaztam, amely magasabb
kibocsátási követelményeket határoz meg az új könnyű haszongépjárművekre vonatkozóan.
Ez jelentősen hozzájárulhat a levegő minőségének javulásához, különösen a városokban.

Nuno Melo (PPE),    írásban. – (PT) Két évvel ezelőtt jogszabályt fogadtak el a
személygépjárművek kibocsátásáról. Most itt az ideje, hogy az Európai Parlament jóváhagyja
az új könnyű haszongépjárművekre vonatkozó CO2-határértékek bevezetését. Könnyű
haszongépjárműveket főleg üzleti vállalkozások, például kis- és középvállalkozások
használnak, és jelenleg a közúti járművek mintegy 12%-át teszik ki. A járműveknek hozzá
kell járulniuk a levegőminőség javításához és az EU éghajlattal kapcsolatos célkitűzéseinek
megvalósításához, emellett lehetővé kell tenniük a kisvállalkozások számára az
üzemanyag-megtakarítás növelését. A célkitűzések közé tartozik az iparág innovációjának
ösztönzése is. A rendelet a 175 g CO2/km-es érték elérését tűzi ki 2014-re, majd ezt 2020-ig
fokozatosan 147 g CO2/km-re kell csökkenteni. Ha a gyártók nem tartják be a rendelet
előírásait, akkor szankciók lépnek életbe.

Andreas Mölzer (NI),    írásban. – (DE) A CO2-kibocsátás jelentős csökkentése érdekében
a gyártóknak át kell alakítaniuk a járműveket, hogy azok a jövőben ne lépjenek túl egy
bizonyos határértéket. A személygépjárművek esetében technikailag megvalósítható
módosítások a könnyű haszongépjárművek esetében nem feltétlenül megvalósíthatók.
Mivel itt nem igazán lehet a járművek alakját megváltoztatni, a mérnököknek a motor és
a mechanikai elemek átalakítására kell összpontosítaniuk, ami szakértők szerint hosszú
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folyamat. Tehát alternatív megoldásokat kell találnunk a könnyű haszongépjárművek
CO2-kibocsátásának csökkentésére. Jelenleg két lehetőség van. A haszongépjárművek
kibocsátásának kompenzálása érdekében vagy a személygépjárművek kibocsátását kell
még tovább csökkenteni, vagy sebességkorlátozót kell beszerelni a haszongépjárművekbe,
ami szintén a kibocsátás jelentős csökkenéséhez vezetne. Nem szavaztam a jelentés mellett,
mivel véleményem szerint túl kevés lehetőséget kínál fel.

Rolandas Paksas (EFD),    írásban. – (LT) Amennyire csak lehet, törekednünk kell a
CO2-kibocsátás csökkentésére, ezért kibocsátási határértékeket kell megállapítani a
járművekre vonatkozóan, mivel ezek negatív hatást gyakorolnak a környezetre és az
emberek egészségére. Az állásfoglalásnak az új haszongépjárművek kibocsátási
határértékeinek a személygépjárművekkel megegyező szintre történő emelésére vonatkozó
javaslatát elsősorban azon intézkedések miatt vitatják, amelyeket ennek a célnak az elérése
érdekében meghoznának, illetve ezen intézkedéseknek a gépjárműgyártókra gyakorolt
hatásai miatt. Az a javaslat, hogy szereljenek sebességkorlátozókat a járművekbe, negatív
hatást gyakorolna a vállalkozásokra, és csökkentené versenyképességüket a nemzetközi
piacon. Ráadásul a költségek miatt a haszongépjármű-gyártóknak növelniük kellene az
árakat.

Ezért mielőtt még ilyen fontos döntéseket hoznánk, átfogó tudományos kutatást kellene
végezni annak bizonyítására, hogy a sebességkorlátozók bevezetése valóban jelentősen
csökkentené a CO2-kibocsátást. A kibocsátási egységek tekintetében világos és megfelelő
mechanizmust kell létrehozni, és körvonalazni kell a támogatási kezdeményezéseket. Az
európai gépjárműipar versenyképességének növelése érdekében nagyobb figyelmet kell
szentelni az ösztönző intézkedéseknek.

Alfredo Pallone (PPE),    írásban. – (IT) A gépjárművek CO2-kibocsátásának csökkentése
a környezetszennyezés és éghajlatváltozás elleni küzdelem európai stratégiájának fontos
aspektusa. A könnyű haszongépjárművek kibocsátása minimális a teljes szállítási ágazaton
belül, de minden egyes ágazatrészre nézve határértékeket kell bevezetni, amelyek lehetővé
teszik a kitűzött célok megvalósítását, ezért a jelentés mellett szavaztam. Európa célkitűzése,
hogy az átlagos kibocsátás fokozatos csökkentése érdekében 120g CO2/km-re csökkentse
a CO2-kibocsátást, ezért egyetértek a rendelet szerkezetével, amely előírja, hogy 2014.
januártól az újonnan nyilvántartásba vett és újonnan gyártott könnyű haszongépjárművek
esetében 175g CO2/km alatt kell lennie a kibocsátásnak, hosszú távon (2020-ra) pedig
147g CO2/km alá kell esnie; cél a kompromisszumos megoldás elérése a járművek tervezési
feltételeinek ismeretében.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    írásban. – (PT) Az új könnyű haszongépjárművek
kibocsátási követelményeire vonatkozó új jogszabályról szóló jelenlegi jelentés mellett
szavaztam, amely a könnyű haszongépjárművek CO2-kibocsátásának csökkentésére
irányuló közösségi integrált megközelítés részét képezi. Döntésemet a különböző
dokumentumokban szereplő számos adat alapján hoztam meg, különösen azon tény
alapján, hogy a könnyű haszongépjárművek jelenleg a közutakon közlekedő járművek
12%-át teszik ki. A szabályozási hézag elkerülése érdekében az új könnyű
haszongépjárművek esetében CO2-kibocsátási követelményeket kell meghatározni, valamint
ösztönözni kell a gépjárműipart az új technológiákba történő befektetésre. Egyetértek az
előadóval abban, hogy a könnyűhaszongépjármű-ágazatnak követnie kell a
személygépjármű-ágazatot a CO2-kibocsátás csökkentésére való törekvésében. A
személygépjárművektől eltérően azonban a könnyű haszongépjárművek esetében nem
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lehet a jármű alakját vagy súlyát megváltoztatni, hanem a motoron és a mechanikán kell
módosításokat eszközölni, ami sokkal lassabbá és költségesebbé teszi a folyamatot. Mégis
fontos, hogy ösztönözzük ezt a technológiai fejlesztést, amely mindenkinek csak a javára
lesz.

Rovana Plumb (S&D),    írásban. – Ez a javaslat a könnyű haszongépjárművek
CO2-kibocsátásának csökkentésére vonatkozó közösségi stratégiára reagál a
következőképpen:

– 2020-tól hosszú távú cél: 147g CO2/km átlagos kibocsátás az Unióban nyilvántartásba
vett új könnyű haszongépjárművek esetén, amennyiben ennek megvalósíthatósága
megerősítést nyer. 2013. január 1-jéig a teljes felülvizsgálat után módosító javaslat, ha
szükséges;

– a rövid távú cél: 175g CO2/km-ben megállapítva; bevezető szakasz 2014. január 1-jétől,
teljes végrehajtás az új járműpark vonatkozásában 2017-től;

– alternatív üzemanyaggal működő járművekre vonatkozó fajlagos kibocsátási célok
bevezetése, ezzel támogatva bizonyos alternatív üzemanyaggal működő járművek uniós
piacon való elterjedését;

– többlépcsős előállítású járművek esetén: a befejezett járművek fajlagos CO2-kibocsátása
az alapjármű gyártójához kerül beszámításra. Az 50g CO2/km-nél alacsonyabb
CO2-kibocsátású könnyű haszongépjárműveket gyártók extra kibocsátási egységeit
korlátozni fogják, a küszöbérték gyártónként 25 000 könnyű haszongépjármű lesz;

– a büntetések: 2019-től 95 EUR-ban megállapítva, fokozatos bevezetés 2014. január
1-jétől 2018-ig.

A gyártók támogatása a környezetbarát technológiáknak a könnyű haszongépjárművek
gyártásában történő bevezetése terén mind a vállalatok számára, mind a munkahelyteremtés
terén pozitív eredményeket fog hozni.

Frédérique Ries (ALDE),    írásban. – (FR) Nincs kivétel: a haszongépjárműveket is
környezetbaráttá kell tenni. Az irányelvre vonatkozó javaslat mellett szavaztam, amely
megköveteli a gyártóktól a kisteherautók és más haszongépjárművek CO2-kibocsátásának
csökkentését a következő évtized során. Ez a javaslat sokat merített a személygépjárművek
CO2-kibocsátására vonatkozó európai rendeletből, amely 2008 óta hatályos.

Ez egy ésszerű szavazás volt, amelyet a Tanáccsal való megegyezés előzött meg; ez a
megegyezés alapvetően az Európai Bizottság fő javaslatait tartalmazza, melyek a következők:
a haszongépjárművek kibocsátását a járműpark 100%-ára vonatkozóan 2014-re 175 g
CO2/km-re, majd 2020-ra fokozatosan 147 g CO2/km-re kell csökkenteni. Kicsit csalódottak
vagyunk azonban, mivel 2010 szeptemberében egy nagyra törőbb célkitűzést szavaztunk
meg a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottságban.

A kisteherautók és minibuszok gyártóinak extra költségei lesznek, de ezért kompenzálni
fogja őket az a tény, hogy a járművek kevésbé fogják szennyezni a környezetet, és kevesebbet
fognak fogyasztani, hiszen a gépkocsivezetőket végül is ez érdekli leginkább.

Crescenzio Rivellini (PPE),    írásban. – (IT) Szeretnék gratulálni Callanan úrnak, amiért
ilyen remek munkát végzett. Ma elfogadtuk a tagállamok kormányaival elért, az európai
haszongépjárművek CO2-kibocsátásának új határértékeire vonatkozó megállapodást,
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amely olyan ösztönzőket is tartalmaz, amelyek az ágazatot energiahatékonyabb
kisteherautók gyártására ösztönzik, valamint szankciókat is tartalmaz azokra nézve, akik
nem tartják be az új szabályozásokat. Az elfogadott jogszabály egy nehezen elért egyensúlyra
alapuló megközelítést tükröz, és számos nagyra törő, de megvalósítható környezeti
célkitűzést tartalmaz a gyártók tekintetében.

A személygépjárművek kibocsátására vonatkozó, két éve elfogadott jogszabályhoz
kapcsolódva ez az új jogszabály teszi teljessé az európai szabályozási keretet. Azok a
gyártók, amelyek 50g CO2/km-nél alacsonyabb kibocsátású könnyű haszongépjárművet
gyártanak, extra kibocsátási egységet kapnak, amely egy korlátozott ideig érvényes. A
szóban forgó járműveket 2014 és 2015 között az átlag kiszámításánál 3,5 darab járműként
fogják beszámítani, 2016-ban 2,5 db járműként, 2017-ben pedig 1,5 darab járműként -
ez lesz az utolsó év, amikor az extra kibocsátási egységek rendszere érvényben lesz. Másrészt
pedig, ha az újonnan gyártott járművek kibocsátása a megszabott határértékeknél magasabb,
akkor ezekre 2019-től kezdve legfeljebb 95 EUR/gramm bírságot fognak kiszabni.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    írásban. – Habár a bizottságban a Verts/ALE a
jelentés (32/25/0) ellen szavazott, egyetértett a többi képviselőcsoporttal abban, hogy
törekedni kell a Tanáccsal az első olvasatbeli megállapodásról való tárgyalásokra, főként
azért, mert a vezető politikai pártok valószínűleg nem fognak a plenáris ülésen előrelépni,
és mert a soron következő magyar és lengyel elnökséggel való tárgyalások valószínűleg
nem fognak jobb eredményt hozni.

Az első olvasatbeli megállapodás lényege a következő volt: a kötelező érvényű 175 g
CO2/km átlagos határérték elhalasztása egy évvel (2017); a 2020-as célkitűzés módosítása
147 g/km-re, amit jogalkotási eljárással kell megerősíteni; a többlet-kibocsátási díj
csökkentése 95 EUR/g-ra; valamint az extra kibocsátási egységek kismértékű növelése és
meghosszabbítása 2017-ig. A plenáris ülésen elért végleges eredmény azonban nagyon
nem volt kielégítő, ezért úgy döntöttünk, hogy ellene szavazunk.

Licia Ronzulli (PPE),    írásban. – (IT) A jelentés mellett szavaztam, mivel úgy gondolom,
hogy a környezetvédelmi célokhoz ragaszkodni kell. Ez egy fontos dokumentum, amely
segít a gépjárműiparnak a hatékonyabb gyártás bevezetésében, ami pedig biztosítja a
CO2-kibocsátás csökkenését. Ez a döntés ösztönözni fogja az innovációt és a kutatást, ami
előnyös lesz a felhasználók és főként a kis- és középvállalkozások számára, mivel
megtakarításokat fognak tudni elérni.

A Parlament és a Tanács hosszas tárgyalásai fontos eredményt hoztak, amely a 27 tagállam
különböző álláspontjai között elért kiegyensúlyozott kompromisszumot tükrözi. Ezen új
célok és követelmények elfogadása minden bizonnyal érzékelhető eredményeket fog hozni,
ugyanakkor az európai polgárok egészségének védelméhez is hozzá fog járulni. Az
éghajlatváltozás elleni küzdelmet nem lehet halogatni; és ugyanez igaz a gépjárművek
kibocsátásának csökkentésére is.

Vilja Savisaar-Toomast (ALDE),    írásban. – (ET) Ma az új könnyű haszongépjárművekre
vonatkozó kibocsátási követelményekről szóló jelentés mellett szavaztam. Véleményem
szerint a jelentés szükséges az Európai Unió globális felmelegedéssel és
kibocsátáscsökkentéssel kapcsolatos célkitűzéseinek eléréséhez. Megjegyzendő, hogy mivel
a könnyű haszongépjárművek szolgáltatást nyújtanak, és főként kis- és középvállalkozások
(kkv-k) használják őket, a szükséges változtatások végrehajtásakor figyelembe kell venni
ezeket a jellemzőiket. Szilárdan hiszem, hogy a jelentésben szereplő határértékek
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megvalósításának érdekében megfelelő kompromisszumra van szükség, amely egyaránt
figyelembe veszi az európai kkv-ket és az Európai Unió globális céljait.

Bart Staes (Verts/ALE),   írásban. – (NL) Teljes mértékben támogattam az új könnyű
haszongépjárművekre vonatkozó CO2-kibocsátási követelmények bevezetésére vonatkozó
eredeti javaslatot a személygépkocsik és a könnyű haszongépjárművek regisztrációja
közötti átfedésekből keletkező kiskapuk elkerülése érdekében. Jelenleg sok
személygépjárműként besorolt járművet, például a városi terepjárókat könnyű
haszongépjárműként regisztrálnak, mivel ez utóbbi kategóriára kedvezőbb adófeltételek
vagy más pénzügyi ösztönzők vonatkoznak. Habár a személygépjárművekre vonatkozó
jogszabályokban (például ebben a javaslatban is) a jármű típusjóváhagyását veszik alapul
(nem pedig a regisztrációt), a könnyű haszongépjárművekre vonatkozó szabályozás hiánya
magában hordozza annak kockázatát, hogy a nagyobb személygépjárművek gyártói e
járművekre könnyű haszongépjárműre vonatkozó típusjóváhagyást fognak kérni.

Ez azt jelentené, hogy ezekre a nagy kibocsátású járművekre nem vonatkoznának a
CO2-kibocsátási követelmények. Az első olvasatbeli megállapodás végül nagyon erőtlen
megállapodássá vált, amelyben a 175 g CO2/km értékű, kötelező erejű célkitűzés
megvalósítását egy évvel elhalasztották. A 2020-as célkitűzés 147 g/km lett, a
követelményeknek való meg nem felelés esetére kiszabható bírságot pedig 120 EUR/g-ról
95 EUR/g-ra csökkentették. Ez nem elégséges mértékű, pusztán jelképes összeg, és ezért
ez a törvény nem fogja jelentősen befolyásolni az éghajlatról folytatott vitát. Az biztos,
hogy megszűnt a sürgős megoldást ösztönző megközelítés. Ezért nemmel szavaztam.

Catherine Stihler (S&D),    írásban. – Támogattam ezt a jelentést, amely a könnyű
haszongépjárművek CO2-kibocsátásának csökkentésére irányuló közösségi stratégia részét
képezi. Ha támogatjuk a gyártókat a környezetbarát technológiák bevezetésében, azzal
előnyös helyzetet teremthetünk a vállalatok számára, előmozdíthatjuk a
munkahelyteremtést, valamint hozzájárulhatunk a környezeti problémák kezeléséhez.

Nuno Teixeira (PPE),    írásban. – (PT) A Bizottság által kezdeményezett fenntartható
fejlesztési stratégia a fenntartható fejlődés szempontjából leginkább sürgető problémákkal
foglalkozik, így például a közlekedési ágazat energiahatékonysági intézkedéseivel. Az
éghajlatváltozás elleni küzdelmet, a CO2-kibocsátás csökkentését és az európai gépjárműipar
versenyképességét szem előtt tartva ez a rendelet ösztönző rendszereket vezet be, különös
tekintettel az extra kibocsátási egységekre, az ökoinnovációs beruházások kompenzálására
és a kevesebb bírságra. A Parlament által elért megegyezés nagyra törő, de ugyanakkor
megvalósítható. A rövid távú, 2017-ig elérendő uniós cél 175 g CO2/km, a hosszú távú,
2020-ig elérendő cél pedig 147 g CO2/km.

A megegyezés értelmében a hatékonysági kritériumoknak megfelelő járművek esetén a
gyártók extra kibocsátási egységeket kapnak, a maximális CO2-határértékek túllépése esetén
pedig méltányos büntetések kiszabására kerül sor. Véleményem szerint a rendelet elfogadása
összhangban van az Európai Unió környezeti fenntarthatóságra vonatkozó politikájával,
ugyanakkor pedig biztosítékokat nyújt a gyártóknak, melyek többsége kis- és
középvállalkozó, valamint a felhasználóknak, továbbá előmozdítja az innovációt az
ágazatban.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D),    írásban. – (RO) Az új könnyű haszongépjárművek
kibocsátási követelményeiről szóló rendeletre irányuló javaslat mellett szavaztam, amely
a könnyű haszongépjárművek CO2-kibocsátásának csökkentésére irányuló európai

141Az Euròpai Parlament vitàiHU15-02-2011



bizottsági integrált megközelítés részét képezi. A rendelet ökoinnovációk bevezetésére
fogja ösztönözni a gépjárműgyártókat, amelyek hozzájárulnak az európai autóipar
versenyképességének biztosításához.

A rendelet ér telmében bírságot kell  fizetniük azoknak a
könnyűhaszongépjármű-gyártóknak, amelyek túllépik a rendeletben meghatározott átlagos
fajlagos kibocsátást.

Szeretném hangsúlyozni, hogy a kibocsátás csökkentésének kérdését nem elég a gyártói
oldalról megközelíteni (ide tartoznak például azok a kérdések, hogyan lehet modernizálni
és tisztává tenni a könnyű haszongépjárműveket), hanem foglalkozni kell a keresleti oldallal
is. Fontos, hogy a rendelet előírásainak megfelelő új járművek hozzáférhetőek legyenek a
felhasználók számára. Ezért a rendelet ösztönzőket vezet be a hatékony
üzemanyag-fogyasztású járművek gyártására, és bírságot ró ki a megállapított célokat be
nem tartó gyártókra. 2012. január 1-jétől valamennyi tagállamnak évente kötelezően fel
kell jegyeznie a náluk regisztrált új könnyű haszongépjárművek adatait, valamint
biztosítania kell a rendeletben előírtak betartását.

Derek Vaughan (S&D),    írásban. – A jelentés mellett szavaztam, mivel újabb lépést jelent
az éghajlatváltozás elleni küzdelemben. Az új könnyű haszongépjárművekre vonatkozó
CO2-határértékek következtében az EU járműparkja tisztább és üzemanyag-hatékonyabb
lesz. A jelentés célkitűzéseket és ösztönzőket állapít meg a könnyű haszongépjárművek
hatékonyabbá tétele érdekében. Ez remélhetőleg innovációs hullámot fog elindítani az
ágazatban. Ez lehetővé teszi majd a vállalkozások számára – így sok walesi kisvállalkozás
számára is –, hogy üzemanyag-hatékonyabb haszongépjárműveket használjanak, és
kontrollálni tudják a költségeiket, ami különösen fontos most, amikor az olajárak nőnek.

Angelika Werthmann (NI),    írásban. – (DE) Nem szavaztam Callanan úr jelentése mellett,
bár jól megalapozott, és a helyes irányt képviseli. Véleményem szerint azonban a kilométerre
levetített CO2-kibocsátási határértékeknek sokkal nagyra törőbbeknek kellene lenniük.
Ezért én a Bizottság 135 g CO2 /km-es határértékre vonatkozó javaslatát támogatom. A
gyártók a teljes termékskála tekintetében kibocsátási csoportosulásokat hozhatnak létre.
Ez és a 120 km/h-s sebességkorlátozás megvalósíthatóvá tenné ezt a célkitűzést, habár
természetesen komoly erőfeszítéseket kellene tenni. A környezet érdekében nem szabad
megengednünk, hogy a megállapított határidőket kitolják. Ragaszkodnunk kell a 2014-hez.

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

Luís Paulo Alves (S&D),    írásban. – (PT) Tekintettel a téma lassú kibontakozására, kezdve
a 2000-es rendeletre irányuló bizottsági javaslattal, és folytatva ennek a Parlament által
2002-ben történő jóváhagyásával, a tagállamok által történő elfogadás kezdeti súlyos
problémáival, a Tanács 2009-es következtetéseivel, a vonatkozó állásfoglalás átvételének
hiányával, a 2010 decemberében tartott tárgyalássorozatok leküzdhetetlen problémáival
és ezt követően a tagállamok minimális számának a kötelezettségvállalásával a területen
megvalósítandó megerősített együttműködésre, annak ellenére, hogy ez nem tartozik az
Európai Unió kizárólagos hatáskörébe, támogatom e javaslatot. Egyetértek a
rendelettervezettel, mivel az egész Unióra kiterjedő egységes szabadalmi oltalom meglétének
a hiánya szétaprózódott, komplex és drága szabadalmi rendszert eredményezhet. Mivel
minden követelménynek eleget tettünk, mindez csak előnyökkel járhat a belső piac számára.

Roberta Angelilli (PPE),    írásban. – (IT) Az elmúlt hónapok során több alkalommal is
hangot adtam a szabadalmak háromnyelvű rendszerével kapcsolatos ellenvéleményemnek.
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Ráadásul úgy gondolom, a megerősített együttműködés európai intézményének
felhasználása Olaszország és Spanyolország vétójának a kijátszására, és ezáltal a közös,
kevésbé terhes megoldáshoz vezető vita folytatásának elkerülése példa nélkül álló, súlyos
politikai téma. Ez a határozatra irányuló javaslat nem áll összhangban az Európai Unióról
szóló szerződés 20. cikkének (2) bekezdésében a végső lehetőséggel kapcsolatban szereplő
követelménnyel sem, amely előírja, hogy megerősített együttműködésre csak abban az
esetben kerülhet sor, ha minden más opció vizsgálata után kiderül, hogy ésszerű időn belül
a célkitűzések nem érhetők el.

Ráadásul, a Lisszaboni Szerződés elfogadása után több mint egy évvel az európai nyelvek
egyenlő helyzetére vonatkozó elvet máris sutba dobjuk, veszélyeztetve ezzel több millió
európai kis- és középvállalkozás versenyképességét és innovációs teljesítményét, és az
európai polgárok jogait. Ez a szabadalmi rendszer sérti a belső piacot, kitéve azt a földrajzi
szegmentációnak, ami akadályt jelentene a tagállamok közötti kereskedelem előtt, és
negatív hatással lenne a vállalkozások stabilitására és a tőke szabad áramlására. Az
ellenvéleményem megismétlése mellett el szeretném még mondani, hogy véleményem
szerint a vita e Házban történő megvitatása előtt jó lett volna megvárni az Európai Unió
Bírósága által március 8-án meghozandó határozatot.

Sophie Auconie (PPE),    írásban. – (FR) Európa előrehalad. A Lisszaboni Szerződésnek
köszönhetően lehetőség van arra, hogy az országok egy olyan csoportja, amely együtt
kíván előrelépni egy adott témában, ezt megtehesse, akkor is, ha néhány ország ebben nem
érdekelt. Már most is így van ez a válni készülő, két eltérő nemzetiségű félből álló párokra
vonatkozó szabályok esetében. Mi ezt „megerősített együttműködésnek” nevezzük. Azt
szerettem volna, ha ugyanez vonatkozna az európai találmányok oltalmára, és azt szerettem
volna, ha a megerősített együttműködést egy európai szabadalom létrehozására használjuk.
Ennek oka, hogy miközben Európában tízszer többe kerül a szabadalmak oltalma, mint
az Amerikai Egyesült Államokban, különösen a fordítási költségek miatt, a 27 tagállamból
25 együttesen kíván létrehozni egy európai szabadalmat; ez a szabadalom kevesebbe
kerülne, mivel egységes lenne. Az egységes szabadalmat francia, angol vagy német nyelven
kellene beadni, és ez a részt vevő 25 országban oltalom alá helyezné találmányainkat.
Ráadásul ez az oltalom végül megfizethető összegbe kerülne. Még akkor is, ha
Spanyolország és Olaszország nyelvi okokból nem támogatja ezt a rendszert, nagyon
fontos, hogy az a 25 tagállam, amely ebben érdekelt, együttesen előrelépjen ezen a területen.
Én az eljárás mellett szavaztam, mivel komoly előrelépést jelent az európai ipar
versenyképessége szempontjából.

Zigmantas Balčytis (S&D),    írásban. – (LT) Az egységes szabadalmi oltalom létrehozása
az Európai Unióban létfontosságú része az innovációk fejlesztésének és a versenyképesség
javításának. Támogattam ezt a határozatot, amely felhatalmazást ad a tagállamok közötti
megerősített együttműködésre az egységes szabadalmi oltalom létrehozása területén. Eddig
az Európai Unióban szétaprózódott szabadalmi rendszer működött, mivel az egyes
tagállamokban a szabadalmak jóváhagyásának magasak voltak a költségei és bonyolult
volt a szabadalmaztatási eljárás. Annak ellenére, hogy több mint kilenc tagállam jelezte a
közöttük létesítendő megerősített együttműködésre való hajlandóságát az egységes
szabadalmi rendszer létrehozása területén, a Bizottságnak és a részt vevő tagállamoknak
a lehető legtöbb tagállam részvételét kellene előmozdítaniuk. A megerősített együttműködés
lehetővé tenné a belső piac megfelelő működését, és elhárítaná az áruk szabad mozgása
előtt tornyosuló akadályokat, ami növelné a feltalálók számát, és hozzáférést biztosítana
az egységes szabadalmi oltalomhoz az egész Európai Unión belül.
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Regina Bastos (PPE),    írásban. – (PT) Az európai szabadalmi rendszer szükségszerűség.
Az egyes tagállamok eltérő értelmezései és határozatai jogi bizonytalanságot
eredményeznek. Az egyes szabadalmi dokumentumok kötelező lefordítása a 23 hivatalos
nyelvre költséges, hosszadalmas és csökkenti a versenyképességet. Ezért általánosságban
az érdekelt felek döntő többsége, beleértve a szakmai szervezeteket is, egyetért a „csak
angol” opcióval.

A vita tárgyát képező javaslat három nyelvet (angol, francia és német) választ ki, és a többi
nyelvet háttérbe szorítja. A globális fontosság szempontjából azonban a portugál nyelv
sokkal fontosabb a németnél, vagy a franciánál. Számtalan fenntartásom van a megerősített
együttműködés ez esetben történő alkalmazásával szemben is. Egy olyan eszközt, amelynek
az a célja, hogy az országok egy csoportja számára lehetővé tegye a szorosabb integrációhoz
vezető folyamat elindítását oly módon, hogy ahhoz fokozatosan csatlakozzon az összes
többi ország is, nem szabad magánjellegű klubbá és kizárási mechanizmussá, illetve olyan
rendszerré átalakítani, amely megteremti egyesek dominanciáját a többiek fölött. Ezért
ellenzem a Lehne-jelentést.

Vito Bonsignore (PPE),    írásban. – (IT) Habár nagyra értékelem e reform szellemét, aminek
célja, hogy Európa számára biztosítsa az egységes szabadalmat, és ily módon csökkentse
a fordítási költségeket, mégis ellene szavaztam. Az Európai Tanács által előterjesztett
határozatra irányuló javaslat az egységes szabadalmi oltalom létrehozásának területén
megerősített együttműködési eljárásra ad felhatalmazást, mivel néhány tagállam, beleértve
saját országomat is, ellenezte a fordítás tervezett rendszerének az elfogadását. Ez olyan
háromnyelvű rendszer lenne, amely diszkriminatív jellegű, mivel megsérti az Európai Unió
nyelveinek egyenlő helyzetére vonatkozó elvet.

Ráadásul, véleményem szerint, a megerősített együttműködési rendszer tönkretenné a
belső piacot, megosztottságot és a verseny torzulását kiváltva az Unión belül. Éppen ezért
kívánatosabb lett volna megvárni az Európai Bíróság határozatát, ami a napokban esedékes,
és ami mindenekelőtt tisztázni fog egy sor, az egységes szabadalmi rendszerrel kapcsolatos
technikai kérdést.

Jan Březina (PPE),    írásban. – (CS) Véleményem szerint a szabadalmi oltalom
szétaprózódott rendszere akadályt jelent a belső piac számára, és különösen az innovatív
kis- és középvállalkozások (kkv-k) számára káros. Ezért támogatom az egyszerű, olcsó,
egységes szabadalom megteremtését az egész Európai Unióban. Aggodalommal tölt el,
hogy a szabadalmakra vonatkozó fordítási szabályokkal kapcsolatos rendkívül eltérő
nézetek miatt nem sikerült megállapodásra jutni egy közös megoldásról. Véleményem
szerint a makacs ragaszkodás ahhoz, hogy a szabadalmakat le kelljen fordítani az Európai
Unió legtöbb hivatalos nyelvére a nemzeti egoizmus megnyilvánulása, mivel ennek a
költségei, időigénye és adminisztratív szükségletei megszüntetnék az egységes
szabadalomból származó előnyök nagy részét.

Rendkívül nagyra értékelem azt a tényt, hogy országom, a Cseh Köztársaság úgy döntött,
hogy csatlakozik a megerősített együttműködésre irányuló felhíváshoz, amit a mai napon
támogattam, növelve ily módon a tagállamok azon többségének a számát, amelyek már
ez ideig is támogatták azt. Annak ellenére, hogy az egységes szabadalom nem fog kiterjedni
az egész Európai Unióra, nincs kétségem afelől, hogy ez hasznos eszköz lesz a fejlődés és
a kkv-k versenyképességének növelése szempontjából.

Zuzana Brzobohatá (S&D),    írásban. – (CS) A szabadalmi oltalom a versenyképesség és
a gazdasági növekedés egyik legalapvetőbb eszköze. Elősegíti a tudományos kutatási
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tevékenységet, fellendítve ily módon a foglalkoztatást egy magas hozzáadott értékkel bíró
szektorban. Támogattam az egységes szabadalmi oltalom területén a megerősített
együttműködés lehetővé tételéről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatra vonatkozó
parlamenti ajánlásokat, mivel a javaslat az egységes szabadalmi rendszer jövőbeni formáját
meghatározó, 2009. december 4-i tanácsi következtetéseken alapul. Az európai szabadalmi
rendszernek két pilléren kell nyugodnia, ami a szabadalmakkal kapcsolatos viták
megoldására szolgáló egységes rendszerből (Európai és Európai Uniós Szabadalmi Bíróság)
és az európai uniós szabadalmak létrehozásából (olyan eszköz, amely egyetlen szabadalmat
használ az egész Európai Unióban) áll.

A megerősített szabadalmi együttműködés leegyszerűsíti az európai szabadalmak
jóváhagyását a megerősített együttműködésben részt vevő tagállamok területén, csökkentve
a költségeket és leegyszerűsítve a szabadalmak megszerzésének a folyamatát, és ezzel
párhuzamosan ez a mechanizmus hozzájárul a tudományos és műszaki haladáshoz, és
elősegíti a belső piac működését. Ez év február elején a Cseh Köztársaság csatlakozott a
megerősített együttműködésről szóló felhívásokhoz, és ezért azt remélem, hogy országom
csatlakozása az egységes szabadalmi oltalmi rendszerhez mind a Cseh Köztársaságban,
mind máshol segíti a tudományos erőforrásokat és a jobb tudományos eredmények
megszületését.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    írásban. – (PT) Az európai szabadalom létrehozása
ösztönzi az innovációt és a tudományos és műszaki haladást az Európai Unióban.
Véleményem szerint létfontosságú az európai szabadalom kérdésének megoldása.
Ugyanakkor azonban fenntartásaim is vannak a létrehozandó nyelvi szabályokkal
kapcsolatban. Véleményem szerint a legjobb megoldás az lenne, ha csak az angol nyelvet
használnánk, de ha a nyelvi szabályok más nyelvekre is kiterjednek, akkor a portugált
mindenképpen figyelembe kell venni. A verseny globális, és az angol és a spanyol után a
portugál a harmadik legelterjedtebben használt nyugati nyelv.

Carlos Coelho (PPE),    írásban. – (PT) Az európai szabadalmi rendszer szükségszerűség.
Az egyes tagállamok eltérő értelmezései és döntései jogi bizonytalanságot eredményeznek.
Az egyes szabadalmi dokumentumok kötelező lefordítása a 23 hivatalos nyelvre költséges,
hosszadalmas és csökkenti a versenyképességet. Ezért általánosságban az érdekelt felek
döntő többsége, beleértve a szakmai szervezeteket is, egyetért a „csak angol” változattal.
A vita tárgyát képező javaslat három nyelvet (angol, francia és német) választ ki, és a többi
nyelvet háttérbe szorítja. A globális fontosság szempontjából azonban a portugál nyelv
sokkal fontosabb a németnél vagy a franciánál. Számtalan fenntartásom van a megerősített
együttműködés ez esetben történő alkalmazásával szemben is. Egy olyan eszközt, amelynek
az a célja, hogy az országok egy csoportja számára lehetővé tegye a szorosabb integrációhoz
vezető folyamat elindítását oly módon, hogy ahhoz fokozatosan csatlakozhasson az összes
többi ország is, nem szabad magánjellegű klubbá és kizárási mechanizmussá, illetve olyan
rendszerré átalakítani, amely megteremti egyesek dominanciáját a többiek fölött. Ezért
ellenzem a Lehne-jelentést.

Mário David (PPE),    írásban. – (PT) Megszavaztam ezt az európai parlamenti jogalkotási
állásfoglalását, mivel egyetértek a tartalmával. Ugyanakkor azonban sajnálom, hogy a
portugál nyelv nem szerepel az európai szabadalomra vonatkozó szabályokban.

Luigi Ciriaco De Mita (PPE),    írásban. – (IT) A belső piac és a versenypolitika képezik az
európai egyesítési folyamat két alapkövét, amelyek célja nemcsak az Európai Unió
gazdaságának és üzleti vállalkozásainak az erősítése, hanem, elsősorban, az Unió alapvető
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szabadságainak a megvalósítása. Ennek a célkitűzésnek minden európai polgár és vállalkozás
érdekében érvényt kell szerezni, egyenlő lehetőségeket és lényegi egyenlőséget biztosítva
az olyan problémák, többletköltségek és felépítmények létrejöttének elkerülése mellett,
amelyek különbségeket, illetve diszkriminációt okozhatnak, vagy csökkenthetik azokat a
lehetőségeket, amelyek révén élvezni lehet, illetve meg lehet védeni az egyéni jogokat. Az
egyenlőség, az egyenlő lehetőségek és a diszkriminációmentesség szempontjából annak
biztosítása minden európai uniós polgár számára, hogy az Európai Unió intézményeivel
kapcsolatos ügyekben a saját anyanyelvén fejezhesse ki magát, alapvető jognak minősül.
A hivatalos nyelvek közül csak néhány használata technikai szempontból csak az európai
uniós intézmények egymás közötti tevékenysége, és nem a tagállamok polgáraival,
vállalkozásaival és intézményeivel való kapcsolattartás területén indokolható. A megerősített
együttműködési eljárások akkor hasznosak, ha a többiek lehetőségeinek csorbítása nélkül
növelik a bennük részt vevők lehetőségeit. Ezért az ajánlás ellen szavaztam, mivel úgy
vélem, hogy a megerősített együttműködés ebben a rendkívül érzékeny kontextusban,
mint a nyelvek politikai egyenlősége, elfogadhatatlan, mivel diszkriminációt szülne az
Unió alapvető szabadságaihoz való hozzáféréssel kapcsolatos egyenlő lehetőségek
vonatkozásában.

Anne Delvaux (PPE),    írásban. – (FR) Nagyon elégedett vagyok azzal, amit ezzel az
1990-es évek óta függőben levő témával kapcsolatban elértünk. 2009 decemberében a
Tanács elfogadta az uniós szintű szabadalom létrehozásának elvét. Egy évvel később
azonban a Tanács megerősítette, hogy a fordítási szabályokkal kapcsolatban, amihez
egyhangú szavazatra volt szükség, leküzdhetetlen akadályok merültek fel. Ezt követően a
témát az Unió belga elnöksége tűzte napirendjére, de mivel az akadályok továbbra is
fennálltak, 12 tagállam olyan rendeletre irányuló javaslatot követelt, ami felhatalmazást
ad a megerősített együttműködésre az egységes szabadalom létrehozása érdekében. A
Versenyképességi Tanács ezért 2011 márciusában megadta a felhatalmazást a megerősített
együttműködésre. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy az egységes szabadalom létrehozása
előnyöket jelent a szabadalmak használói számára Európában, és ami még fontosabb,
lehetővé teszi a gyakran háttérbe szorított kis- és középvállalkozások számára a szabadalmi
oltalomhoz való jobb hozzáférés révén versenyképességük javítását és a költségek
csökkentését.

Ioan Enciu (S&D),    írásban. – (RO) E jelentés mellett szavaztam, mivel úgy vélem, hogy
jelenleg az egységes szabadalom létrehozásának területén megvalósuló megerősített
együttműködés a legjobb megoldás, és remélem, hogy időközben minden tagállam részt
fog venni benne az európai polgárok érdekében. Az egységes szabadalom megléte jelentős
mértékben fogja csökkenteni a kis- és középvállalkozások adminisztratív költségeit,
ösztönözni fogja az innovációt és segíteni fogja az új munkahelyek megteremtését egy
olyan időszakban, amikor az Európai Uniónak egyre nagyobb szüksége van azokra.

José Manuel Fernandes (PPE),    írásban. – (PT) Létfontosságú egy olyan európai uniós
szintű jogszabály megléte, amely a szellemi tulajdonjogok védelme érdekében szabadalmi
oltalmat biztosít. A részt vevő tagállamok területén egységes oltalmi rendszerrel fogunk
rendelkezni, csökkennek a költségek és egyszerűsödnek az adminisztratív eljárások.
Szeretnék rámutatni arra, hogy jelenleg Európában egy szabadalom bejegyeztetésének
költsége körülbelül tízszer olyan magas, mint a japán vagy az észak-amerikai szabadalmaké.
Ezért az innováció és a tudományos kutatások számára hasznos lesz, és a belső piac is ezzel
párhuzamosan javulni fog. Barnier biztos úr szerint csak Spanyolország és Olaszország
nem mutatott érdeklődést a megerősített együttműködés iránt. Ugyanakkor vannak jogi

15-02-2011Az Euròpai Parlament vitàiHU146



jellegű fenntartásai a megerősített együttműködésnek ezen a speciális területen való
alkalmazhatóságával kapcsolatban.

Valójában az Európai Unió működéséről szóló szerződés 328. cikkének (1) bekezdése
szerint „A megerősített együttműködés annak létrehozásakor valamennyi tagállam számára
nyitva áll, feltéve, hogy azok megfelelnek az együttműködésre felhatalmazó határozatban
megállapított részvételi feltételeknek. Az együttműködés bármely későbbi időpontban is nyitva
áll mindazon tagállamok számára, amelyek e feltételek mellett az annak keretében már elfogadott
jogi aktusoknak is megfelelnek.” Rá szeretnék mutatni arra, hogy e megerősített
együttműködéssel kapcsolatos nyelvi szabályok csak három nyelvre, az angolra, a franciára
és a németre vonatkoznak.

Carlo Fidanza (PPE),    írásban. – (IT) Ellenzem a Parlament által az egységes szabadalmi
rendszer létrehozása érdekében a megerősített együttműködés alkalmazásának adott
szabad utat, mivel úgy gondolom, hogy a nyelvi rendszer témája az olasz érdekek
szempontjából életbevágóan fontos, hisz Olaszország a beadott szabadalmak száma alapján
a negyedik helyet foglalja el Európában. Úgy vélem, hogy a megerősített együttműködési
eljárást cinikusan alkalmazták. Azzal a céllal hozták létre, hogy segítse az Európai Unió
integrációs folyamatát azáltal, hogy kevesebb számú tagállam számára is lehetőséget
biztosít az előrelépésre egy adott témában akkor, ha lehetetlen az egyhangú megállapodás
elérése.

Ennek erőltetése veszélyes precedenst teremthet, mivel sért egy tagállamot, és meghiúsítja
a teljes nézetazonosság azon követelményét, amit a Lisszaboni Szerződés megkövetel a
belső piacot érintő kérdésekben, továbbá azt az elvet is, hogy az Unión belül nem torzulhat
a verseny. Ráadásul, jobban örültünk volna annak, ha megvárjuk az Európai Bíróság
határozatát, ami március 8-án esedékes.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    írásban. – (PT) Három alapvető okból szavaztunk a mostani
jelentés ellen.

Elfogadhatatlan, hogy a Parlament jóváhagyja az úgynevezett egységes szabadalom területén
megvalósuló megerősített együttműködésre vonatkozó javaslatot, mert ez az erősebb
országok érdekében csak arra tesz kísérletet, hogy veszélybe sodorja azokat a jogokat,
hogy a tagállamok megvédjék saját érdekeiket.

Ez a második alkalom, amikor a megerősített együttműködés Lisszaboni Szerződésben
biztosított elvét alkalmazzák. Mostanra kezd világossá válni, hogy miért szerepel a
Szerződésben.

Elfogadhatatlan számukra, hogy nyomást gyakoroljanak az Európai Unió azon tagjaira,
amelyek nem fogadják el azokat a feltételeket, amelyeket a többség akar rájuk erőltetni,
különösen az olyan érzékeny területeken, mint a nyelv, mivel a javasolt rendszer veszélybe
sodorja a legtöbb ország nyelvét.

Végezetül, még egy utolsó megjegyzést kell tennem annak érdekében, hogy megerősítsem
azt az álláspontot, amit az Európai Parlamentben a Portugál Kommunista Párt által
delegáltak mindig is képviseltek a portugál nyelv fáradhatatlan védelme érdekében.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D),    írásban. – (PL) Nem minden nap adódik
lehetőségünk arra, hogy olyan fontos témát vitassunk meg, mint a Lehne úr ajánlásában
szereplő európai uniós szabadalom. Ezért nagyon örülök, hogy lehetőségem van arra, hogy
hozzájáruljak ehhez a vitához. Először is meg kell jegyezni, hogy jelenleg még csak a
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megerősített együttműködési folyamat rendkívül korai szakaszában vagyunk. Az Európai
Parlament ajánlása mindössze lehetőséget biztosít a Tanácsnak arra, hogy hivatalosan is
beleegyezését adja a meghozandó intézkedésekhez. Éppen ezért még minden lehetséges,
illetve, pontosabban fogalmazva, módosításokat lehet benyújtani a rendeletekre irányuló
európai bizottsági javaslatokhoz. Anélkül hogy részletekbe bocsátkoznék magára a
szabadalomra vonatkozó rendeletekre irányuló javaslatokkal vagy a nyelvi rendszerrel
kapcsolatban, azt szeretném mondani, hogy e hatalmas európai projekt végrehajtása során
szem előtt kell tartanunk valamennyi európai vállalkozó érdekeit, illetve, más szóval
mindazok érdekeit, akik szabadalmi oltalom végett találmányokat adnak be, illetve azokét,
akik érdekeltek az ilyen találmányokra vonatkozó műszaki információkhoz való egyszerű
hozzáférésben. Itt például a generikus gyógyszerek gyártóira gondolok.

Mivel az európai szabadalom elkötelezett híve vagyok, és eközben Lengyelországot
képviselem, azt az országot, amely jelenleg sajnálatos módon inkább a szabadalmak
„befogadója”, mint „donora”, arra törekszem, hogy a szabadalomról folytatott vita a lehető
legszélesebb körű legyen, és hogy teret adjon mindenki véleményének, különösen azon
kis- és középvállalkozások véleményének, amelyek létfontosságúak az innovatív európai
gazdaság szempontjából.

Adam Gierek (S&D),    írásban. – (PL) Az európai szabadalom az innováció felélénkítésének
elősegítésére hivatott, de akkor miért nem vagyunk képesek innovatív módon vitatkozni
a témáról? Szégyellhetjük magunkat. Más egyébről sem beszélünk, mint a szabadalmi
jogról; beszéljünk inkább a szabadalmak optimális formájának létrehozásáról. Jelenleg
vannak rövid és hosszú szabadalmak, de egyáltalán nem biztos, hogy jobb az utóbbiak
szövegezése. Gyakran a leírás szándékosan hosszú, hogy elfedje és bonyolulttá tegye a
szabadalom formáját.

Úgy vélem, hogy a szabadalmak esetében olyan átlátható formátum és olyan jellemzési
eljárás létrehozására van szükség, amelyek révén jól hasznosítható az internet és az
elektronikus nyilvántartási módszerek. A nyelv a fentiekhez kapcsolódó kérdés, és egy sor
algoritmust lehetne használni a probléma megoldására. Szerintem a legolcsóbb megoldás,
ami nem tenné szükségessé a különböző nyelvekre történő fordítást, az európai elektronikus
szabadalom lenne. Talán a Bizottság végre elkezd innovatív módon gondolkodni. Mellette
szavaztam, annak ellenére, hogy szerintem a Bizottság kevéssé innovatív ezzel a témával
kapcsolatban.

Louis Grech (S&D),    írásban. – A Bizottság és a Parlament által az egységes piac
újraindítására adott lökés fényében elmondható, hogy még soha nem volt ilyen nagy
szükség a szabadalmak kiadásával és szabályozásával kapcsolatos harmonizált rendszerre.
Ezért szavaztam e jogalkotási állásfoglalás mellett.

A jelenlegi szétaprózódott szabadalmi rendszerben a szabadalmakat minden olyan tagállam
nyelvére le kell fordítani, ahol oltalom alatt állnak, hatalmas fordítási költségeket okozva
ily módon a vállalkozóknak, a kezdő vállalkozásoknak és más, innováción alapuló kkv-knak:
az Európai Unióban a szabadalmi oltalom megszerzése tizenháromszor kerül többe, mint
az Amerikai Egyesült Államokban, és tizenegyszer drágább, mint Japánban. Az e területen
megvalósuló megerősített együttműködésben részt vevő tagállamok által elfogadásra
kerülő új rendszerben az egységes szabadalomra az eddiginél sokkal inkább megfizethető
fordítási rendszer vonatkozik, mivel ez csak a francia, az angol és a német nyelvet
tartalmazza; ami a költségek csökkenését eredményezi. Az egységes és megfizethető
szabadalmi rendszer bevezetése, habár csak néhány tagállamban valósul meg, fontos
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szerepet fog játszani az egységes piac megvalósulásának elősegítésében, elsősorban oly
módon, hogy fellendíti az Unióban az innovációt és a kreativitást az áruk és a szolgáltatások
létrehozása terén, amire oly nagy szükség van.

Nathalie Griesbeck (ALDE),    írásban. – (FR) Sok éven át szemtanúi voltunk annak, hogy
az európai gazdaságot más nagy világhatalmakkal összevetve hátráltatta a versenyképes
uniós szabadalom meglétének a hiánya. Az Európai Bizottság körülbelül 15 éven keresztül
javasolta az egységes európai szabadalom létrehozását. Végül, hála a „megerősített
együttműködési” eljárásnak, ami lehetővé teszi, hogy több tagállam egy adott területen
együttműködjön akkor, ha egy jogalkotási kezdeményezés elakad, lépéseket tehettünk
ebbe az irányba. Emiatt lelkesen megszavaztam a jelentést, ami lehetővé teszi, hogy
beindítsuk ezt a megerősített együttműködési eljárást az európai uniós szabadalmi rendszer
létrehozása érdekében. Ez fontos előrelépés minden európai üzleti vállalkozás és minden
kis- és középvállalkozás számára, amelyek már régóta várnak erre az eszközre, ami
elengedhetetlenül fontos Európában az innováció, a kutatás-fejlesztés és a versenyképesség
szempontjából.

Françoise Grossetête (PPE),    írásban. – (FR) Az európai szabadalom megteremtésére
irányuló megerősített együttműködésre való felhatalmazásra vonatkozó ajánlás mellett
szavaztam. 2010 decemberében 12 tagállam, beleértve Franciaországot is, alkalmazni
akarta a megerősített együttműködési eljárást azt követően, hogy a nyelvi nézeteltérések
miatt a 27 tagállam között véleménykülönbség támadt az európai uniós szabadalom
bevezetése kapcsán. Végül Olaszország és Spanyolország kivételével valamennyi tagállam
a részvétel mellett döntött. Azt szeretném, ha a fent említett két ország számára lehetőség
nyílna arra, hogy bármikor bekapcsolódhassanak ebbe a kezdeményezésbe. Jelenleg 11-szer
többe kerül egy szabadalom benyújtása az Európai Unióban, mint az Egyesült Államokban.
A jövőben a kutatóink és az üzleti vállalkozásaink végre hatékonyan tudnak majd
versenyezni az innováció területén az Egyesült Államokkal és Ázsiával.

Jarosław Kalinowski (PPE),    írásban. – (PL) Több mint tíz év eltelte után végéhez közeledik
az egységes európai szabadalmi oltalmi rendszerrel kapcsolatos munka. Annak ellenére,
hogy csak részleges sikert értünk el, mivel az egységes szabadalmi oltalmi rendszer nem
vonatkozik az Európai Unió egész területére, kétségtelenül fontos előremutató lépésként
kell értékelni. A bejegyeztetési eljárás leegyszerűsítése és a költségek jelentős csökkentése
elő fogja segíteni a belső piac fejlődését, és ösztönözni fogja a tudományos és technikai
fejlődést az egész Európai Unióban még akkor is, ha csak 12 tagállamra vonatkozik. Habár
a jogszabályok harmonizációja korlátozott lesz, ez a harmonizáció a valóságban kihatással
lesz az összes uniós vállalkozásra, mivel az olyan tagállamokban működő befektetők is
élvezhetik az egységes szabadalmi oltalom előnyeit, amelyek nem vesznek benne részt.
Egyedi alapon ők fogják eldönteni, hogy az egy vagy több tagállam jogrendszere szerinti
oltalmat vagy az egységes európai szabadalmi oltalmat alkalmazzák.

Úgy gondolom, hogy tovább kellene folytatnunk azon intézkedések meghozatalát, amelyek
célja az egységes szabadalmi oltalom terjedelmének a kiterjesztése, azért, hogy a végén
lefedje az egész Európai Unió területét. Mindez nem csak az egyéni üzleti vállalkozások
számára lesz előnyös, mert az európai piac is versenyképesebbé válik a többi olyan
nagyméretű gazdasággal szemben, mint az Egyesült Államok, Kína, illetve Japán.

Arturs Krišjānis Kariņš (PPE),    írásban. – (LV) Támogattam az egységes szabadalmi
oltalom létrehozásának területén való megerősített együttműködésre való felhatalmazásról
szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról szóló állásfoglalás-tervezetet, mivel úgy
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gondolom, hogy az egységes szabadalmi bejegyzési rendszer csökkenteni fogja az európai
üzleti vállalkozások előtt álló adminisztratív akadályokat. Az Európai Unió nem engedheti
meg a szétaprózott szabadalmi bejegyzési rendszer meglétét. A mai napon hatalmas lépést
tett az egységes bejegyzési rendszer felé. A fennálló állapot, melyben az üzleti
vállalkozásoknak minden egyes tagállamban külön kell bejegyeztetni a szabadalmukat,
erőteljesen hátráltatja az üzleti élet fejlődését. Következésképpen a lassú és bonyolult
szabadalmi bejegyzési eljárás az Európai Unióban akadályozta üzleti vállalkozásaink
dinamikus fejlődését. Egy olyan világos és hatékony eljárás, amelyben bárki bejegyeztetheti
a szabadalmát, ami az egész Európai Unióban érvényes, biztosítani fogja, hogy az új
termékek gyorsabban kerüljenek a piacra, növelve ily módon az üzleti vállalkozások
fejlődési ütemét. A nyertesek azok az országok lesznek, amelyek részt vesznek ebben a
szabadalmi bejegyzési rendszerben, és az ottani vállalkozók, akik a korábbinál gyorsabban
tudják új áruval ellátni az összes európai fogyasztót.

Petru Constantin Luhan (PPE),    írásban. – (RO) Jelenleg az Európai Unión belüli
szabadalmi oltalom magas költségei miatt a belső piac erőteljesen szétaprózódott, és az
európai feltalálók nem élvezhetik az egységes piac minden előnyét. A problémák akkor
merülnek fel, amikor az utóbbiak a lehető legteljesebb oltalmat kívánják megszerezni az
egész Unión belül. Ez a helyzet negatív hatással van az Európai Unió versenyképességére,
mivel az innovációhoz kapcsolódó tevékenységek humán tőkét termelnek, ami sokkal
mozgékonyabb, mint a többi területen.

A jelenlegi, az innovációk számára nem túl kedvező helyzet következtében az Európai
Unió kevésbé vonzó hely a kreativitás és az innováció szempontjából mind az európai,
mind a nem európai befektetők számára. E javaslat mellett szavaztam, mivel az egységes
szabadalmi oltalom területén a tagállamok egy csoportja között megvalósuló megerősített
együttműködés az Unió érdekeit védi, azon az alapon, hogy fellendíti az Európai Unió
versenyképességét, és vonzóbb helyé teszi a világ többi része számára. Ráadásul, az egységes
szabadalmi oltalom létrehozása a tagállamok egy csoportja számára javítani fogja a
szabadalmi oltalom szintjét, és megszünteti az adott területekhez kapcsolódó költségeket
és bonyolult eljárásokat, ami viszont lehetővé teszi a tudományos és műszaki fejlődést és
a belső piac működését.

David Martin (S&D),    írásban. – E jelentés mellett szavaztam. Úgy gondolom, hogy meg
kell növelni az élelmiszerek esetében megengedett sugárzási szintet, valamint javítani kell
a nyomon követést és a szabályoknak való megfelelést. Az utolsó olvasat eredményétől
függően ez a rendelet képes hozzájárulni a fenti folyamathoz. Örömmel üdvözlöm, hogy
ez a rendelet vonatkozik majd a harmadik országokból tranzitáruként importált, illetve
exportra szánt élelmiszerekre és takarmányokra is.

Jiří Maštálka (GUE/NGL),    írásban. – (CS) Kétségtelen, hogy a szellemi tulajdonjogok
témája, és különösen az iparjogvédelem különleges gondosságot és figyelmet érdemel.
Ugyanakkor azonban az Európai Unió testületei és intézményei nem minden esetben
sikeresek ezen a területen. Az átfogó és szisztematikus megoldást gyakran legyőzik a
részletek, de még a lobbi érdekek is. Az európai uniós szabadalom – korábban a közösségi
szabadalom – kérdése jó példa erre. Most legalább egy részleges megoldás lehetősége
körvonalazódik az egységes szabadalmi oltalmat megteremtő néhány tagállam közötti
megerősített együttműködés formájában. A Cseh Köztársaság részt kíván venni a
megerősített együttműködésben, és részt szeretne venni azokban a jövőbeni
megbeszélésekben is, amelyek az egységes szabadalommal és annak a nyelvi rendszerével
kapcsolatos rendeletre irányuló konkrét javaslatokról folynak. A megerősített
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együttműködésből való kimaradás azt jelentené, hogy nem tudunk befolyást gyakorolni
az Európai Unió jövőbeni szabadalmi rendszerére. Az egyik fontos szempont a gazdasági
haszon, illetve az üzleti vállalkozások számára az új műszaki megoldásokból származó
előny, tekintettel a megerősített együttműködésben részt vevők által képviselt közös piac
méretére. Meg szeretném említeni továbbá, hogy a Cseh Köztársaság fenntartja a
megerősített együttműködésből való kivonulás jogát abban az esetben, ha ez az
együttműködés a Cseh Köztársaság álláspontjával ellentétes irányt venne, különösen a
nyelvi rendszer és a szabadalmakkal kapcsolatos joggyakorlat vonatkozásában.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    írásban. – (FR) Tartózkodom a jelentéssel kapcsolatban.
Nem arról van szó, hogy ellenzem a tagállamok szuverén jogát arra, hogy egymás között
megerősített együttműködési megállapodást kössenek, beleértve ebbe a szabadalmak
területét is. Ugyanakkor azonban semmilyen garanciát nem kaptunk azokra az ökológiai
és higiéniai előírásokra, amelyeket a szabadalmak jóváhagyása során alkalmazni fognak,
különös tekintettel a genetikailag módosított szervezetekre. Amíg nem kerülnek bele a
közegészség védelmét szolgáló szükséges követelmények, nem támogatom az ilyenféle
megállapodást.

Nuno Melo (PPE),    írásban. – (PT) A szabadalmak oltalma és bejegyzése terén a
megerősített együttműködés létrehozására irányuló jelentés elfogadása azzal a kockázattal
jár, hogy olyan nyelvi szabályokat írnak elő, amelyek csak három nyelvre – angol, német
és francia – korlátozódnak, és a szabadalmakat az egyes tagállamokban nem kell majd az
adott hazai nyelvre lefordítani. Habár az egységes európai uniós szabadalom létrehozásának
célja pozitív abban az értelemben, hogy segíti az innovációk megújulását és támogatását
Európában, én mégis úgy érvelnék, hogy mindezt nem lehet magának az európai polgárságra
vonatkozó alapvető elvnek a megsértésével, a közösségi kohézió megtörésével, a belső
piac szétaprózásával, illetve a diszkrimináció, egyenlőtlenség és egyensúlytalanság új
tényezőinek a bevezetésével létrehozni.

A portugál nyelv – az univerzális kommunikáció harmadik legfontosabb európai nyelve
– elmondhatatlan diszkriminációt szenved el ennek a „megerősített együttműködésnek” a
bevezetésével. Ezért szavaztam úgy, ahogy szavaztam.

Andreas Mölzer (NI),    írásban. – (DE) Már több mint 30 éve folyik az európai uniós
szabadalmak terén használt nyelvekről a vita. Ez alatt a 30 év alatt az európai
vállalkozásoknak meg kellett birkózniuk a magas fordítási költségekkel, és egyes esetekben
versenyhátrányt szenvedtek a globális piacon. Az immateriális javak, például a védjegy és
a szabadalom értékének meghatározása nehéz dolog. Ugyanakkor azonban ezeket
hitelgaranciaként használják és a hitelminősítésnél is figyelembe veszik.

Mindezek figyelembevételével az új szabadalmi jog, ami a megerősített együttműködés
révén jött létre, és ami legalább az Unió egy részében érvényes, csak a szabadalmak német,
angol és francia nyelvre történő lefordítását követeli meg. Ezáltal mindenképpen csökkennek
a bürokratikus terhek. Az új rendelet megerősíti továbbá a német nyelv pozícióját is, ami
egy 2006-ban végzett felmérés eredményei szerint még most is a legszélesebb körben
beszélt anyanyelv az Európai Unióban. Elvileg az elképzelés jó, de a nyelvekkel kapcsolatos
szabályozás nem teljesen egyértelmű, ezért tartózkodtam.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE),    írásban. – (LT) Az egységes szabadalmi oltalom
megteremtése a Közösségen (most Európai Unión) belül, és a hatékony szabadalmi oltalom
biztosítása az Unióban előrelépést jelent az Európai Unió jobb versenyképessége irányába.
Jelenleg az Európai Unióban működő befektetők a világ más országaiban tevékenykedő
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kollégáikhoz képest hátrányos helyzetben vannak: a találmányok oltalom alá helyezése
az egész Európai Unióban hosszadalmas és költséges folyamat. Sajnálatos módon, eljárási
okok miatt képtelenek voltunk létrehozni az egész Unióra kiterjedő egységes rendszert.
Mindazonáltal gratulálok azoknak a tagállamoknak, amelyek úgy döntöttek, hogy
kezdeményezik az együttműködési folyamatot a szabadalmi oltalom területén (különösen
örülök annak, hogy ezek között a tagállamok között van Litvánia is), és az együttműködés
jóváhagyása mellett szavazok.

Tiziano Motti (PPE),    írásban. – (IT) A szabadalmakra vonatkozó szabályozás területén
bevezetendő háromnyelvű rendszer ellen szavaztam. A szabadalmak kizárólag angol,
francia és német nyelvre történő lefordítása súlyos károkat okozna az olasz
vállalkozásoknak, amelyeknek rendkívül magas költségeket kellene viselniük az általuk
beadott szabadalmi dokumentáció műszaki fordítása miatt. Parlamenti képviselőcsoportom
arra bíztatott bennünket, hogy mellette szavazzunk, de én nem érzem úgy, hogy el tudnám
fogadni azt a szabályozást, ami szerintem káros a saját országom és polgárai érdekeire
nézve, különös tekintettel az összes olasz kis- és középvállalkozásra és a fogyasztóinkra.
Nyilvánvaló, hogy a vállalkozások megnőtt költségei magasabb termelési költségeket
eredményeznének, a fogyasztók kárára. A megerősített együttműködésnek a jövőben is
csak kivételes esetekben alkalmazott mechanizmusnak kell lennie, és nem szabadna a
tárgyalásokra készen álló tagállamok, például Olaszország és Spanyolország kizárására
használni. Támogatom az olasz javaslatot, miszerint a szabadalmakat a feltaláló országának
hivatalos nyelvén kellene megszövegezni és el kellene készíteni egy angol fordítást is. Ezzel
megőrizhetnénk nyelvi függetlenségünket és az országunk érdekeit. A valóságban az adott
témában 10, illetve 12 ország között megvalósuló megerősített együttműködés azzal a
kockázattal jár, hogy a részt vevő országok javára sérül a tisztességes verseny.

Rolandas Paksas (EFD),    írásban. – (LT) Egyetértettem az egységes szabadalmi oltalom
létrehozása területén való megerősített együttműködésre való felhatalmazásról szóló
tanácsi határozatra irányuló javaslatról szóló állásfoglalással. Tekintettel a jelen helyzetre,
amikor is nagyon bonyolult és költséges az európai szabadalom megszerzése, egyetértek
azzal a javaslattal, ami az együttműködési eljárás alkalmazására vonatkozik, és ami az
összes érdekelt európai uniós tagállam számára felhatalmazást ad az egységes szabadalmi
rendszer létrehozására.

Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy megoldjuk a nyelvi rendszer kérdését,
ami csökkentené az európai szabadalmi oltalom megszerzésének a költségeit az Európai
Unión belül működő vállalkozások számára. Ráadásul egy hatékonyan működő szabadalmi
oltalom leegyszerűsítené a vitás kérdések megoldását és csökkentené az adminisztratív
terheket is.

Örülök annak, hogy az Európai Unió sok tagállama támogatja az egységes szabadalmi
rendszer létrehozására irányuló kezdeményezést, és remélem, hogy a fennmaradó országok
hamarosan segíteni fognak a jobb gazdasági liberalizáció körülményeinek megteremtése
érdekében az Európai Unión belül, az egységes szabadalmi oltalmi rendszerrel kapcsolatos
célkitűzés megvalósításában. Csak a megerősített együttműködés teszi lehetővé a belső
piac megfelelő működését, az áruk szabad áramlása előtt álló akadályok elhárítása révén.

Georgios Papanikolaou (PPE),    írásban. – (EL) Az egységes szabadalmi oltalom
létrehozásának területén való megerősített együttműködésre való felhatalmazásról szóló
határozatra irányuló javaslat mellett szavaztam. Európa jövője az innovációktól függ, és
azok a tagállamok, így például Görögország, amelyeket a gazdasági válság súlyosan érintett,

15-02-2011Az Euròpai Parlament vitàiHU152



nemzetgazdaságuk talpra állását és a termelékenység javulását ettől teszik függővé. Ezért
gazdasági szempontból létfontosságú, és szociális szempontból tisztességes megoldás az,
hogy biztosítsuk azoknak a szabadalmaknak az oltalmát, amelyek az újításokra és az
innovatív ötletek és termékek megvalósítására vonatkoznak.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    írásban. – (PT) Támogatom az európai szabadalmi
rendszert, de bírálatként és nyelvi okokból tartózkodtam a jelentés szavazásakor. Valójában
megszavaztam volna, ha csak az angol nyelvet használnák, mivel napjainkban ez közös
nyelvként működik. Három alapvető okból tartózkodtam a szavazáskor: először azért,
mert egy olyan szabadalmi rendszer létrehozása, amelyben minden dokumentációt
kötelezően le kellene fordítani a 23 hivatalos nyelvre, túlságosan drága és lassú lenne és
komoly versenyhátrányt okozna; másodszor azért, mert a gyakorlatban manapság az angol
nyelvet elterjedten használják közös nyelvként; és harmadszor azért, mert a szabadalmi
bejelentések 90%-át amúgy is angol nyelven készítik el. Nem tudok egyetérteni a francia
és a német nyelvnek az olyan, sokkal elterjedtebben használt nyelvek kárára való
bevonásával ebbe a folyamatba, mint a portugál és a spanyol (mintha eltérő státuszú nyelvek
léteznének az Európai Unión belül, és én ezt az elképzelést elutasítom). Ezért tartózkodtam,
abban a hitben, hogy szükség van az előrelépésre az európai szabadalmi rendszer terén,
de a legjobb megoldás az egyetlen nyelv, kizárólag az angol lenne.

Miguel Portas (GUE/NGL),    írásban. – (PT) Tartózkodtam a szavazástól, mert bár úgy
vélem, hogy rendkívül fontos a szabadalmi rendszer javítása Európában, elsősorban az
egységes szabadalom és az Európai és Európai Uniós Szabadalmi Bíróság létrehozásával,
ami lehetővé tenné a kis- és középvállalkozások számára a magas költségekkel és túlzott
bonyolultsággal jellemezhető jelenlegi rendszer szétaprózottságából eredő problémák
leküzdését, megértem azokat a fenntartásokat is, amelyeket néhány ország vetett fel az
európai uniós szabadalmakra vonatkozó fordítási szabályokkal kapcsolatban. Ezért nem
ellenzem, hogy meginduljon a megerősített együttműködés ezen a területen, habár úgy
gondolom, hogy ez nem a legkívánatosabb, illetve legvéglegesebb megoldása a
problémának.

Paulo Rangel (PPE),    írásban. – (PT) Az egységes szabadalmi oltalom hiánya az Európai
Unión belül az Egyesült Államokban, illetve Japánban működő partnereikhez képest
egyértelmű versenyhátrányba hozza az európai vállalkozásokat. Európában a
szabadalmaztatás költsége közel tízszer olyan magas, mint az Egyesült Államokban, illetve
Japánban, amit lényegében az okoz, hogy a szabadalmakat le kell fordítani az Unió
különböző országainak nyelvére. Ahhoz, hogy a portugál és az európai ipar ebből a
szempontból versenyképesebb legyen, alapvető fontosságúnak tartom, hogy gyors
előrelépést érjünk el egy olyan egységes szabadalmi oltalmi rendszer megteremtése
érdekében, ami a jelenleginél kevesebb terhet jelent, kevésbé összetett és ösztönzi az
innovációt és a tudományos-technikai fejlődést Portugáliában és az Európai Unióban
egyaránt. Ezért szavaztam ezen állásfoglalás mellett. Ugyanakkor azonban nem hagyhatom
említés nélkül a nyelvi rendszerrel kapcsolatos választás fölött érzett sajnálatomat. Igazság
szerint úgy gondolom, hogy súlyos érvek szólnak a jelenlegi nyelvi megoldás ellen, ami
az angol, német és francia nyelvet alkalmazza; ezért úgy vélem, hogy minden szempontból
jobb lett volna, ha a „csak angol” rendszer mellett döntünk.

Evelyn Regner (S&D),    írásban. – (DE) A mai napon az egységes szabadalmi oltalom
tekintetében a megerősített együttműködés bevezetése mellett szavaztam, mert úgy
gondolom, hogy a Tanácsban a nyelvi szabályok miatt fennálló zsákutca indokolatlan.
Véleményem szerint természetesen nagy szükség van a megbeszélésekre. Számomra a
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pozitív szavazás nem azt jelenti, hogy teljes mértékben egyetértek a Bizottság kezdeti
javaslatainak a tartalmával. A Jogi Bizottságban elsőbbséget adunk ennek a témának, és
egészen biztos, hogy sok javító jellegű módosítást fogunk benyújtani. Szeretném kifejteni,
hogy tévednek azok, akik úgy vélik, hogy a mai szavazás a Parlament jogainak elvesztését
eredményezi. A jogalkotási eljárás még csak most kezdődik. A mai szavazással a Parlament
csak felhatalmazást adott a tagállamok egy csoportjának arra, hogy megkezdje a megerősített
együttműködési folyamatot, amire a Lisszaboni Szerződés ad lehetőséget. A folyamat
fennmaradó része során a) a Parlamenttel meg fogják vitatni a nyelvi szabályokat (ebben
az esetben a határozatot a Tanácsnak kell meghoznia), b) a Parlament a rendes jogalkotási
eljárás részeként részt vesz a szabadalomról szóló rendelet tartalmával kapcsolatos
döntéshozatalban, c) a Parlament hozzájárulása szükséges a szabadalommal kapcsolatos
joghatóság meghatározásához. A Parlament számára a folyamatban való részvételt biztosító
fenti lehetőségek egyike esetében sem lesz változás. Az Európai Parlamentben még azon
tagállamok képviselői, amelyek nem vesznek részt a megerősített együttműködésben, sem
veszítik el a folyamat hátralévő része során a szavazati jogukat, mivel európai, és nem hazai
képviselők.

Frédérique Ries (ALDE),    írásban. – (FR) Az Európai Unió belga elnöksége teljes
mértékben sikeres volt. A számtalan dolog között, amit elért, szerepel az európai
szabadalommal kapcsolatos megállapodás, ami az európai innováció és versenyképesség
fellendítéséhez elengedhetetlenül szükséges szabályozás. A liberális európaiak már közel
15 éve várnak a jogi oltalom ilyen harmonizációjára. Ez véget vet a pénzek elpazarolásának,
aminek összegét közel 400 000 euróra becsülik évenként, és ami a hazai és az európai
szabadalmak együttes meglétének a következménye. Ráadásul az a tény, hogy 12 tagállam
(Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Németország, Litvánia, Luxembourg,
Hollandia, Lengyelország, Szlovénia, Svédország és az Egyesült Királyság) alkalmazza a
megerősített együttműködési eljárást, még jobbá teszi a helyzetet abban az esetben, ha ez
volt az egyetlen megoldás arra, hogy véget vessünk a téma kapcsán fennálló patthelyzetnek.
A Lisszaboni Szerződést tisztességesen alkalmazták arra, hogy a minimum kilenc
tagállamból álló „európai előőrs” felhatalmazást kapott az együttműködésre a jogalkotási
kezdeményezés megakadása esetén.

A fenti okokból a mai napon, délben, az Európai Parlamentben a Lehne-jelentésről tartott
szavazás nagyon fontos. Pozitív jelzést küld mind az európai üzleti vállalkozásoknak,
amelyeknek a fejlődéshez olyan stabil jogi környezetre van szükségük, ami egyenlő pozíciót
biztosít számukra a nemzetközi versenytársakkal, mind a befektetőknek, amelyek kreatív
tevékenységét az Európai Uniónak az eddigieknél jobban kell védenie.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    írásban. – Képviselőcsoportunk nem tud egyetérteni
azzal, hogy beleegyezésünket adjuk a folyamat megkezdésébe, mivel a Bíróság
főtanácsnokainak szavaival élve: „A dolgok jelenlegi állása szerint a szabadalmakkal
kapcsolatos jogviták rendezésére vonatkozó egységes rendszer létrehozására irányuló
megállapodás nem áll összhangban a szerződésekkel”. Képviselőcsoportunk a szavazás
elhalasztását kérte, mivel a Bíróság határozata a főtanácsnokok fenti véleményével
kapcsolatban március 8-án esedékes, és a Parlamentnek, mielőtt hozzálát ehhez a kivételes
projekthez, tökéletesen tisztában kell lennie a „megerősített együttműködés” jogi
következményeivel.

A többi képviselőcsoport nem támogatta az elhalasztásra irányuló kérésünket. A
hozzájárulás nem érinti a megerősített együttműködés megvalósításával kapcsolatos
specifikus intézkedéseket. A vonatkozó javaslatok benyújtására egy későbbi időszakban
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kerül sor, ha a megerősített együttműködés megkapja a felhatalmazást (azaz az egységes
szabadalmi oltalom és az egységes szabadalomra vonatkozó nyelvi szabályok létrehozásáról
szóló tanácsi rendeletek megszületnek).

Licia Ronzulli (PPE),    írásban. – (IT) Ezen állásfoglalás ellen szavaztam, mivel úgy
gondolom, hogy a 2000-ben kezdődő, hosszadalmas jogalkotási folyamat után most
elfogadhatatlan, hogy az európai szabadalommal kapcsolatban nem javasoltak közös
megoldást. Olaszország és Spanyolország sok éven át keményen követelte, hogy a
technológia és a tudomány területén az angol nyelvet ismerjék el az egyetlen hivatalos
nyelvként. Ez az egynyelvű megoldás csökkentené a költségeket, bátorítást adva elsősorban
a kis- és középvállalkozásoknak az európai szabadalom használatára, mivel gazdasági
méreteik miatt sok esetben nem tudják kifizetni a magas fordítási költségeket.

Az ilyen kényes témák esetén szükséges egyhangú szavazás elkerülése érdekében a
megerősített együttműködés alkalmazását veszik igénybe (a Lisszaboni Szerződés
értelmében), ami lehetővé teszi, hogy a határozatokat már a tagállamok egyharmada is
meghozhassa. Néhány hónapig az olasz és a spanyol kormány rámutatott ennek az
eljárásnak a szokatlanságára, amely, ha azt az Európai Parlament és a Tanács minősített
többséggel fogadja el, nemcsak a megerősített együttműködésben részt vevő, hanem a
többi tagállamban működő üzleti vállalkozások számára is kötelezővé teszi az európai
szabadalom alkalmazását.

Oreste Rossi (EFD),    írásban. – (IT) Olaszország és Európa megszenvedi az európai
szabadalmi oltalom területén megvalósuló megerősített együttműködés alkalmazására
vonatkozó határozatot. Alapvetően hibás a megerősített együttműködési folyamat
alkalmazása ezen a területen, mivel semmissé teszi az olyan európai szabadalom
létrehozására irányuló erőfeszítéseket, ami minden tagállamban érvényes lenne.

Tiltakozunk a határozat ellen azért is, mert az Egységes Szabadalmi Bíróság és a Szerződés
közötti összeférhetetlenségről hozott bírósági ítélet figyelembevétele nélkül ki akarja
erőltetni ezt a szavazást a Parlamentben. Olaszország Spanyolországgal együtt helyesen
ellenezte, hogy a szabadalmak beadása terén csak három nyelvet (angol, francia és német)
ismernek el ahelyett, hogy tiszteletben tartanák a Szerződésben szereplő, a nyelvek azonos
helyzetéről szóló elvet. Nyilvánvaló, hogy ez nemcsak diszkrimináció, hanem ténylegesen
csorbítja azon országok üzleti vállalkozásainak az érdekeit, amelyek a fentiektől eltérő
nyelvet használnak.

Olga Sehnalová (S&D),    írásban. – (CS) Meggyőződéssel hiszek abban, hogy a szabadalmi
oltalom területén megvalósuló megerősített együttműködés segít a területen fennálló
szétaprózottság megszüntetésében, a jobb keretfeltételek biztosításban az innovatív üzleti
vállalkozások számára az egész Unióban, globálisan versenyképesebbé teszi az Európai
Uniót és elősegíti az Európai Unió belső piacának a jobb működését. A szabadalmi oltalmi
eljáráshoz kapcsolódó becsült költségcsökkenés sem jelentéktelen. Ezért a jelentés mellett
szavaztam.

Csanád Szegedi (NI),    írásban. – (HU) Megszavaztam az ajánlást. Botrányosnak tartom
ugyanis, hogy nem sikerült még kialakítani egységes álláspontot a témáról. Be kell látnunk,
hogy Európa lemaradt az innovációs világversenyben. Széles körű szabadalmi oltalom
nélkül nincs innováció, márpedig az ilyen jellegű szabadalmaztatás költségeit az egyetemek,
kisebb kutatóintézetek, feltalálók nem tudják viselni. Azzal, hogy csak saját hazájukban
érnek el szabadalmat, gyakorlatilag ingyen kiadják találmányukat a világpiacnak. Az EU-s
szabadalom létfontosságú! Rendkívül fontos, hogy egy bejelentéssel európai szabadalmat
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lehessen szerezni. Létérdek, hogy ez Európa minden országában, így hazámban,
Magyarországon is megvalósuljon.

Marc Tarabella (S&D),    írásban. – (FR) Már több mint 20 éve, hogy az Európai Bizottság
javaslatot tett az európai szabadalom minél gyorsabb létrehozására, és hangsúlyozta egy
ilyen szabadalom égető szükségszerűségét. Jelenleg az európai szabadalmakat országonként
kell elfogadtatni, és minden alkalommal le kell fordíttatni az adott hazai nyelvre.

Ahhoz, hogy egy szabadalom a tagállamok felében elfogadásra kerüljön, akár 20 000 eurót
is kell fizetni, amiből 14 000 euró a fordítási költség. Az Egyesült Államokban már kb.
1850 euró is elegendő. Az európai szabadalom hiánya hátráltatja a versenyképességünket,
valamint az európai innovációt, kutatást és fejlesztést. Ezért teljesen jogos a megerősített
együttműködés ezen a területen, hisz alapvető fontosságú az Európai Unió jövője
szempontjából.

Nuno Teixeira (PPE),    írásban. – (PT) Az Európai Unión belül az egységes szabadalmi
oltalom létrehozása előnyös lesz minden érintett felhasználó számára, de különösen a kis-
és középvállalkozásoknak, mivel a költségek csökkentése révén hozzájárul a
versenyképességükhöz. A Tanácsban ennek az immár két évtizedes múltra visszatekintő
témának a szavazásakor egyhangú szavazásra van szükség ahhoz, hogy az Európai Unión
belül alkalmazandó szellemi tulajdonjogokra vonatkozó nyelvi szabályok
megszülethessenek. Ebből a szempontból és szem előtt tartva, hogy az egységes szabadalmi
oltalom létrehozása nem szerepel az Európai Unió kizárólagos hatáskörébe tartozó témák
listáján, a jelenlegi javaslat a területen megvalósuló megerősített együttműködés lehetőségére
vonatkozik. Bár a folyamat jelenlegi szakaszában csak a Parlament által a területen
megvalósuló döntéshozatali mechanizmushoz való hozzájárulásról van szó, amit én
megszavazok, a tisztelt Házat hamarosan felszólítják arra is, hogy döntsön az
ellentmondásos nyelvi szabályokról és az európai szabadalmi rendszerrel kapcsolatos
szabályozásra vonatkozó, kidolgozandó két rendeletről is.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D),    írásban. – (RO) Az egységes szabadalmi oltalom
létrehozásának területén való megerősített együttműködésre való felhatalmazásról szóló
határozat mellett szavaztam, mivel úgy érzem, hogy szükség van az egységes európai uniós
szabadalom létrehozását elősegítő intézkedések elfogadására.

A Thomson Reuters által 2011-ben készített jelentés szerint, aminek a címe „Kínában
szabadalmaztatva”, Kína a szabadalmak száma tekintetében megelőzi Japánt és az Egyesült
Államokat. Való igaz, hogy Kína a 2006-ban beindított programmal azt akarta elérni, hogy
innovációra koncentráló országgá váljon, és az Amerikai Egyesült Államokkal, az Európai
Unióval és Japánnal való összehasonlításban sikerült is 14,1%-kal, 33,55%-kal, illetve
15,9%-kal növelnie a szabadalmak számát.

Az Európai Unióban a jelenlegi szabadalmi rendszer szétaprózódott és a fordítási költségek
hatalmasak. Egy 13 országban érvényesített európai uniós szabadalom költsége 20 000
euróra rúg, amiből 14 000 euró a fordítási költség. Ennek következtében az európai
szabadalom 10-szer drágább, mint az amerikai. Úgy gondolom, hogy az egységes
szabadalmak létrehozása területén a megerősített együttműködésre adott felhatalmazás
segít egy olyan egységes szabadalom megteremtésében, ami vonzó az európai szabadalmi
rendszert használók számára, az egész Európai Unió területén védi a szellemi
tulajdonjogokat és megszünteti a költségeket és a nehézségeket azzal a céllal, hogy
támogassa az innovatív kis- és középvállalkozások kutatási, fejlesztési és innovációs
tevékenységét.
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Jelentés: Ivo Belet (A7-0001/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    írásban. – (PT) Szem előtt tartva, hogy az Európai Parlament,
a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport véleményében
arra következtetett, hogy a szóban forgó javaslat nem tartalmaz lényegi módosításokat a
már megállapítottakon kívül, illetve mivel ami a meglévő jogszabályok változatlan
rendelkezéseinek és a bennük foglalt módosítások egységbe foglalását illeti, a javaslat a
meglévő jogszabályok egyértelmű kodifikációját tartalmazza, lényegi módosítások nélkül,
jóváhagyom a jelentést. Egyetértek az európai polgárok egészségének magas szintű védelme
garanciájával radioaktív szennyezés esetén, illetve a jelenlegi irányelv bevezetésének
demokratikus legitimitásával, mivel a jogalapot az új Lisszaboni Szerződéshez kell igazítani.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    írásban. – (LT) A nukleáris balesetet vagy bármely
egyéb radiológiai veszélyhelyzetet követően az élelmiszerek és a takarmányok radioaktív
szennyezettsége legmagasabb megengedett határértékeinek megállapításáról szóló jelentős
állásfoglalás mellett szavaztam. Mindannyian emlékszünk Csernobil 1986. április 26-i
tragédiájára, amikor jelentős mennyiségű radioaktív anyag került a légkörbe, amely számos
európai országban szennyezte az élelmiszereket (gabonákat, zöldségeket, bogyós
gyümölcsöket és gombákat) és takarmányokat, illetve nagy kockázatot jelentett az emberi
egészségre. A termőföldek szintén szennyeződtek a radioaktív csapadékkal, amely növelte
az érintett területekről származó erdei és mezőgazdasági élelmiszerek radioaktív
szennyezettségét. Az emberi egészség magas szintű védelme az Európai Unió egyik
célkitűzése.

Ezért sürgősen fel kell állítanunk egy rendszert, amely lehetővé teszi az Európai Unió
számára, hogy olyan nukleáris balesetet vagy bármely egyéb radiológiai veszélyhelyzetet
követően, amely jelentős radioaktív szennyezettséghez vezetett vagy vezethet az
élelmiszereknél és a takarmányoknál, legmagasabb megengedett határértékeket rögzítsen
a radioaktív szennyezettségre annak érdekében, hogy biztosítsa a közegészség magas szintű
védelmét. Valamennyi uniós polgárnak a lehető legnagyobb védelmet kell nyújtani nukleáris
vagy sugárfertőzéses baleset esetén, és az Európai Bizottságnak készen kell állnia gyors
reakcióra. Az előre meghatározott megengedhető legmagasabb szennyezettségi
határértékeket alkalmazni kell az élelmiszerekre és takarmányokra.

Elena Oana Antonescu (PPE),    írásban. – (RO) Ez a jelentés megállapítja a radioaktív
szennyezettség legmagasabb megengedett határértékeit az élelmiszerekre és állati
takarmányokra, nukleáris balesetet vagy bármely radiológiai veszélyhelyzetet követően.
Egyetértek azzal, hogy az Európai Parlamentnek jelentős szerepet kell játszania a
közegészségügyre hatást gyakorló helyzetekben. Úgy gondolom továbbá, hogy nukleáris
balesetet vagy radiológiai veszélyhelyzetet követően az Európai Bizottságnak felügyelő
szerepet kell játszania, amely során szükségállapotot rendel el, és összeállítja az alapvető
élelmiszerek és takarmányok listáját. A tagállamoknak fenn kell tartaniuk a hivatalos
ellenőrzőrendszert e termékek felett, és tájékoztatniuk kell a lakosságot az esetleges
kockázatokról. A jelentés mellett szavaztam, amely garantálja az európai polgárok
élelmiszer-biztonságát nukleáris baleset vagy radiológiai veszélyhelyzet esetén.

Zigmantas Balčytis (S&D),    írásban. – (LT) Az emberi egészség magas szintű védelme
az egyik olyan célkitűzés, amelyet az Európai Uniónak politikája alakítása során el kell
érnie. Az uniós rendeletek, amelyek lefektetik a radioaktív szennyezés határértékeit
radiológiai veszélyhelyzet esetén, 1990 óta változatlanok, és ezért szükséges e rendelkezések
felülvizsgálata és naprakésszé tétele. Fel kell állítanunk egy átfogó rendszert, amely lehetővé
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teszi az Európai Unió számára, hogy nukleáris balesetet vagy bármely egyéb sugárveszélyt
követően, amely valószínűleg jelentős radioaktív szennyezéshez vezet az élelmiszerekben
és a takarmányokban, rögzítse a radioaktív szennyezés megengedett határértékeit annak
érdekében, hogy biztosítsa a lakosság egészségének magas szintű védelmét. Egyetértek
azzal, hogy a radioaktív szennyezés határértékeit rendszeres időközönként felül kell
vizsgálni annak érdekében, hogy a legújabb nemzetközi tudományos eredményeket és
tudományos ajánlásokat figyelembe vegyék, illetve hogy elkerüljék a joggyakorlat jelenleg
létező eltéréseit.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    írásban. – (LT) A jelentés mellett szavaztam, amely javasolja
az élelmiszerek és a takarmányok radioaktív szennyezettsége legmagasabb megengedett
határértékei meghatározásának rögzítését nukleáris balesetet vagy bármely egyéb radiológiai
veszélyhelyzetet követően, amelyek az élelmiszerek és a takarmányok számottevő radioaktív
szennyeződését nagy valószínűséggel előidézik vagy előidézték. Ugyanakkor az I. melléklet
és a III. melléklet meghatározza az élelmiszerek és a takarmányok legnagyobb megengedett
határértékeit. Annak ellenére, hogy e javaslat az átdolgozási technikával került napirendre,
úgy gondolom, hogy a javaslatot számottevően kell módosítani a meghatározott egyetlen
szürke területen kívül, annak érdekében, hogy a szöveg jogbiztonságát és koherenciáját
biztosítsuk. Szükséges a nukleáris veszélyhelyzetek esetén az eljárás egyszerűsítése azzal,
hogy a Bizottságot egyértelmű felügyeleti szereppel ruházzuk fel, és pontosítjuk
határozatainak szabályozását (elfogadás, módosítás). Továbbá meg kell próbálnunk a
polgárok érdekeit szolgálni a balesetet követő helyzet jobb irányításával. Biztosítanunk
kell a teljes javaslat jogbiztonságát az elavult eljárások összehangolásával – az analógia
útján elfogadott, az Euratomra vonatkozó bizottsági eljárásokat –, amelyet e javaslat
egységes keretbe kíván foglalni, a Lisszaboni Szerződés rendelkezéseivel együtt.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL),    írásban. – (EL) Szem előtt tartva, hogy a sugárzásra
vonatkozó három rendeletet, amelyet a szóban forgó jelentés módosít, Csernobilt követően,
körülbelül 20 éve fogadták el, úgy gondolom, hogy a Belet-jelentés, ahogyan a szavazás
után áll, az első próbálkozás az élelmiszerek és a talaj radioaktív szennyezettségével
kapcsolatos megközelítés javítására, illetve problémájában történő előrelépésre. Bár a
jogalap megváltoztatása és az Európai Parlament szerepének erősítése mellett vagyok,
annak érdekében, hogy a jogszabályokban nagyobb átláthatóságot és a polgárok szélesebb
körű védelmét érjük el, véleményem szerint a jelentés nem megfelelő és lemaradást mutat
a probléma lényegi megközelítéséhez képest. Módosítja a már elfogadottakat, és egyszerűen
szabályozza a probléma következményeit, nem pedig a gyökerét. Emellett rendkívül
magasan hagyja a radioaktív szennyezettség legmagasabb megengedett határértékeit, és
ennek eredményeképpen messze elmarad a közegészség védelmének célkitűzésétől. A
fenti okok miatt tartózkodtam a zárószavazáson.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    írásban. – (RO) Véleményem szerint az EU tagállamai
felelősek az e rendeletben lefektetett, a radioaktív szennyezettséggel szembeni védelemre
vonatkozó határértékek betartásának nyomon követéséért, nevezetesen mind az
élelmiszerekre, mind a takarmányokra vonatkozó biztonsági előírások felügyeletével,
illetve a környezeti paraméterek nyomon követésével. Támogatom egy olyan rendszer
létrehozásának elképzelését, amely lehetővé teszi az EU számára a radioaktív szennyezettség
legmagasabb megengedett határértékeinek meghatározását annak érdekében, hogy a
lakosság egészségének magas szintű védelmét biztosítsa nukleáris balesetet vagy bármely
egyéb radiológiai veszélyhelyzetet követően.
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Edite Estrela (S&D),    írásban. – (PT) A jelentés mellett szavaztam, amelynek célja az
élelmiszerek és a takarmányok radioaktív szennyezettségének legmagasabb megengedett
értékeinek meghatározása, nukleáris balesetet vagy bármely egyéb radiológiai
veszélyhelyzetet követően. Ezért a rendelet fő célkitűzése a közegészség védelme, és ennek
megfelelően a jogalap az Európai Unió működéséről szóló szerződés 168. cikke.

Diogo Feio (PPE),    írásban. – (PT) E javaslat garantálni kívánja az európai polgárok
egészségének magas szintű védelmét radioaktív szennyezettség esetén, és biztosítani kívánja
e rendelet elfogadásának demokratikus legitimációját. A jogalapot kétségkívül igazítani
kell az új Lisszaboni Szerződéshez annak érdekében, hogy az Európai Parlament szerepet
kapjon a döntéshozatali eljárásban olyan rendelet esetén, amely potenciálisan érinti a
közegészségügyet. E javaslat alapvetően az 1987 és 1990 között elfogadott három rendelet
változatlan rendelkezéseiből áll, amelyek lefektetik a radioaktív szennyezettség megengedett
határértékeit radiológiai veszélyhelyzet esetén.

José Manuel Fernandes (PPE),    írásban. – (PT) Az 1986-os csernobili katasztrófa után a
környezet radioaktív szennyezettségének kérdése jelentőssé vált, és alapul szolgált a három
rendelet elfogadásának 1987 és 1990 között, amelyek lefektették a szennyezettség
legmagasabb megengedett határértékeit radiológiai veszélyhelyzet vagy nukleáris baleset
esetén, annak fényében, hogy a hatások hosszú távúak és gyakran közvetettek is lehetnek
(például az erdők szennyezettsége esetén).

Bár a javaslat alapvetően a fent említett rendeletek változatlan rendelkezéseinek egységes
szerkezetbe foglalását jelenti, a bizottsági rendeletre (Euratom) irányuló javaslatra vonatkozó
jelentés mellett szavazok, mivel az európai polgárok egészségének magas szintű védelme
garantált fenntartása forog veszélyben.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    írásban. – (PT) Ez a javaslat alapvetően az 1987 és 1990
között elfogadott három rendelet változatlan rendelkezéseinek egységes szerkezetbe
foglalásából áll, amelyek lefektetik a radioaktív szennyezettség megengedett határértékeit
radiológiai veszélyhelyzet esetén. Az új preambulumbekezdés beillesztése azonban, amely
magyarázatot ad egy létező cikk szükségességére, és a Bizottság számára fenntartja a
végrehajtási hatáskörök használatát, lényegi változást jelent, amely indokolja az átdolgozási
technika használatát.

A rendelet tartalma kétszintű intervenciós mechanizmusból áll radiológiai veszélyhelyzet
vagy nukleáris baleset esetén, a Bizottság javaslata szerint:

- ad hoc rendelet azonnali elfogadása a Bizottság által, amely a javaslat I. és III. mellékletében
ismertetett radioaktív szennyezettség legmagasabb megengedett határértékeit alkalmazza
bizonyos esetekben, meghatározott területen és korlátozott időtartamra;

- egyhónapos időszak meghatározása az elfogadást követően a Bizottság számára, hogy
javaslatot nyújtson be a Tanácsnak ezen ad hoc rendelet elfogadására vagy jóváhagyására.

Ahogyan a szakértői bizottság vitájában és a benyújtott alternatív javaslatokban
megmutatkozik, hatalmi harc folyik a Bizottság és a Tanács között. Az elsődleges célnak
azonban a polgárok érdekeinek szolgálatát kell tekintenünk a balesetet követő helyzet jobb
kezelésével, tekintettel az érintett tagállamok kompetenciáira. Ezért a zárószavazáson
tartózkodtunk.

Vicky Ford (ECR),    írásban. – Az ECR képviselőcsoportja támogatta e jelentést, mivel
úgy véltük, hogy e jogszabályok jogalapját az Euratom 31. cikkéről az EUMSZ 168. cikkére
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kell változtatni. Az eredeti rendelet szerint az Euratom 31. cikkét (amely azon személyek
csoportjaira koncentrál, akik radioaktív szennyezettségnek lehetnek kitéve) tekintették a
legmegfelelőbb jogalapnak, mivel az EUMSZ 168. cikke (amely a közegészségügyet
szabályozza) még nem létezett. Ha az EUMSZ 168. cikke volna e rendelet jogalapja, akkor
ez változást jelentene az egyeztetés helyett a rendes jogalkotási eljárás irányába, és a javaslat
ekkor az Európai Parlament teljes körű vizsgálata, illetve, ami a legfontosabb, teljes körű
hatásvizsgálata alá tartozna, beleértve az élelmiszergyártókkal és fogyasztókkal való
konzultációt. Miközben a Parlament elfogadott jelentésének némely aspektusát az ECR
parlamenti képviselői nem támogatják, szilárdan hisszük, hogy a rendelet jogalapját meg
kell változtatni, hogy az Európai Parlamentet teljes mértékben bevonják a jogalkotási
folyamatba, és emellett úgy véljük, hogy ezt alapos hatásvizsgálattal kellene kísérni. Az
ECR képviselőcsoportja ezért a jelentés mellett szavazott.

Adam Gierek (S&D),    írásban. – (PL) Az a jogszabály, amelyet ma előkészítettünk,
rendkívüli gazdasági jelentőséggel bír az Európai Unió és egységes piaca számára. A
csernobili katasztrófa megmutatta számunkra, hogy a sugárzással kapcsolatos kockázatok
lineáris kiterjesztése szükségtelen gazdasági veszteségeket eredményez. Egész országnyi
területeket evakuáltak Fehéroroszországban és Ukrajnában. A fehéroroszok ma kezdenek
visszatérni e területekre, ahol, bármilyen hihetetlennek is tűnik, de ugyanakkora a
radioaktivitás, mint Varsó központjában. Időközben a csernobili áldozatok, a körülbelül
8 millió ukrán, akik juttatásokat kapnak, amelyek egyébként túlságosan alacsonyak a
megélhetésre, nem hajlandóak visszatérni, félve attól, hogy elveszítik e szűkös kárpótlást.
Az Európai Uniónak következtetéseket kell levonni e tapasztalatból, amely rendkívüli
jelentőségű.

A volt Szovjetunió területén könnyű volt az emberek visszatelepítése, és hatékonyan történt
a katasztrófát követően. Nehéz elképzelni, hogyan lenne ez kivitelezhető Európa sűrűn
lakott területein. Ki kapná meg e feladat felelősségét? Pénzbeli kárpótlást kell megítélni,
különösen a gazdálkodók számára, akik nem csak terményeiket veszíthetik el, hanem több
évre a gazdálkodás lehetőségét is. Ugyanez vonatkozik az erdőkre is, habár kisebb
mértékben. Jól ismert, hogy a szennyező fizet, de ki dönti el, ki a felelős és ki fizet, ha
harmadik országokból származó nukleáris szennyezés ér bennünket? Ki fog ezzel
foglalkozni? Természetesen az EU. Ezért szavaztam a jelentés elfogadása mellett.

Catherine Grèze (Verts/ALE),    írásban. – (FR) A Belet-jelentést érintően, amely
nevezetesen azt kéri, hogy az Európai Parlament társjogalkotó legyen az egészségvédelem
terén, az élelmiszerek radioaktív szennyezettségének esetén, nem tudtam a jelentés mellett
szavazni, amely nem utasítja el határozottan a Bizottság által javasolt jelenlegi
határértékeket. A Bizottság által javasolt legmagasabb megengedett szennyezettségi
határértékek, amelyek 1987 óta hatályban vannak, túlságosan magasak. Tanulmányok azt
mutatják, hogy a gyermekeknél még alacsony dózisok is szív- és érrendszeri, illetve endokrin
megbetegedéseket okoznak. A javasolt legmagasabb megengedett dózisok elfogadhatatlan
módon megnövelnék a rákos megbetegedések számát. Emellett azt tekintve, hogy nincsen
hatályban olyan mechanizmus, amely a megengedett határértékeket meghaladó
szennyezettség esetén kárpótlást nyújt a gazdálkodóknak, a Bizottságnak egyértelműen
olyan kompenzációs mechanizmust kell javasolnia, amely összhangban van a „szennyező
fizet” elvével.

Ian Hudghton (Verts/ALE),    írásban. – Az Európai Parlament ma szavazott az élelmiszerek
radioaktív szennyezettségére vonatkozó jogszabályok jogalapjának megváltoztatásáról.
Ez rendkívül jelentős ügy, és helyénvaló, hogy e Háznak együttdöntési hatásköre van.
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Juozas Imbrasas (EFD),    írásban. – (LT) A nukleáris balesetet vagy bármely egyéb
radiológiai veszélyhelyzetet követően az élelmiszerek és a takarmányok radioaktív
szennyezettsége legmagasabb megengedett határértékeinek megállapításáról szóló jelentős
állásfoglalás mellett szavaztam. Rendkívül fontos megállapítani az élelmiszerekre és a
takarmányokra vonatkozó legmagasabb megengedett határértékeket annak érdekében,
hogy magas szintű közegészségügyi védelmet biztosítsunk, és elkerüljük a csernobili
katasztrófa megismétlődését, amikor az élelmiszerek (gabonafélék, zöldségek, bogyós
gyümölcsök, gombák és így tovább), a takarmányok, illetve a termőföldek szennyeződtek
a radioaktív csapadék következtében, amely növelte az érintett területekről származó erdei
és mezőgazdasági élelmiszerek radioaktivitását. Létre kell hoznunk egy mechanizmust,
hogy megfelelően és hatékonyan támogassuk a biztonságot nukleáris vagy radiológiai
baleset esetén. Az emberi egészség magas szintű védelme egyike az Európai Unió fő
célkitűzéseinek.

Jarosław Kalinowski (PPE),    írásban. – (PL) A radioaktív szennyezés veszélyes az emberi
egészségre, és mint az Európai Parlament képviselőinek, az a szerepünk, hogy valamennyi
rendelkezésre álló eszközzel biztosítsuk, hogy a fogyasztókat ellátó élelmiszer biztonságos
és egészséges legyen. Ezért meg kell tennünk a szükséges előkészületeket, amelyek lehetővé
teszik, hogy kellően gyorsan és hatékonyan reagáljunk vészhelyzet esetén, miközben
ugyanakkor folyamatosan megújítjuk a jogszabályokat, illetve a technológia jelenlegi
állásához és eredményeihez igazítjuk azokat. A folyamatokat egyszerűsíteni kell, és
kompetenciákat kell átruházni a tagállamokra, amelyek képesek lesznek hatékonyan kezelni
az ilyen helyzeteket. Ebben az esetben úgy tűnik, kulcsfontosságú a radioaktív anyagok
koncentrációs határértékeinek meghatározása a társadalom és a természeti környezet
biztonsága érdekében.

Elisabeth Köstinger (PPE),    írásban. – (DE) Nukleáris baleset vagy bármely egyéb
radiológiai veszélyhelyzet esetén létfontosságú megfelelően cselekedni. A megelőző
intézkedések és az érintetteknek való segítségnyújtás is jelentős. A gazdálkodók kártérítése
fontos annak érdekében, hogy segítsük a mezőgazdasági termények előállítóit, akik saját
hibájukon kívül szenvedtek kárt. A tagállamok gazdálkodóit, akiket ilyen baleset során
egy másik tagállamból származó szennyezés ért, szintén kárpótolni kell. A nukleáris
balesetek hatásainak nem szabad kockára tenni a gazdálkodók megélhetését. Támogatom
Belet úr jelentését, mert garantálnunk kell a gazdálkodók védelmét külső, harmadik féltől
származó károk esetében.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    írásban. – (FR) Ez a jelentés és a környezeti
katasztrófák, amelyeket kezelni kíván, arra emlékeztetnek minket, mennyire sürgető kérdés
a nukleáris energiáról való lemondás. E jelentésben azonban nem kérdés a nukleáris
energiáról való lemondás. Ez az egyik szempont, amely hiányzik a jelentésből. Érdemes
lett volna elfogadni a módosítást. Emellett e jelentés azt célozza, hogy a Bizottság minden
szükséges hatalmat megkapjon, hogy egy nukleáris katasztrófa esetén biztonsági
intézkedéseket vezessen be. Ez a tagállamok vezetőinek cselekvési terét ezen ügyben csupán
opcionálissá teszi, annak ellenére, hogy őket választották meg a polgárok. Elképzelhetetlen,
hogy ilyen módon kerüljön a hatalom a felelőtlen Bizottság kezébe, különösen, ami a
közegészségügyet illeti. A jelentés ellen szavazok.

Nuno Melo (PPE),    írásban. – (PT) A javasolt rendelet lefekteti az élelmiszerek és állati
takarmányok legmagasabb megengedett határértékének meghatározását, amelyek piacon
értékesíthetők nukleáris balesetet vagy bármely egyéb radiológiai veszélyhelyzetet követően,
amely jelentős radioaktív szennyezést okozhat vagy okozott az élelmiszerekben és a
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takarmányokban. Azon a véleményen vagyok, hogy ébernek és felkészültnek kell lennünk
egy olyan vészhelyzetre, amely Európában bekövetkezhet. Bármely olyan próbálkozás,
amely lehetővé teszi a hatályban lévő rendeletek gyorsabb és mozgékonyabb alkalmazását,
az Európai Unió teljes területe számára hozzáadott értéket képvisel.

Andreas Mölzer (NI),    írásban. – (DE) A radioaktív szennyezés néhány élelmiszerben
több évig problémát jelenthet. Akkor jelentkezik a probléma, amikor a szennyezett
élelmiszereket, mint például az olyan erdei terményeket, amelyek évszázadok óta radioaktív
szennyezésnek kitett területekről származnak, nemcsak helyben fogyasztják, hanem
egyébként nem szennyezett területeken értékesítik, ahol azokat egészségesnek hiszik.
Jelenlegi tudásunk szerint nincsen olyan sugárzási határérték, amely abszolút biztonsággal
ártalmatlannak mondható. Az új betegségformák széles köre, például az allergiák okozati
vizsgálata még gyerekcipőben jár. Ennek ellenére az élelmiszereket még mindig sugárkezelik,
és senki nem veszi fontolóra a génkezeléssel való lehetséges kölcsönhatást. A határértékek
végeredményben hasztalanok, ha a szennyezett területeken és környékükön nem működik
megfelelően az ellenőrzés. E megfontolásokat figyelembe vettem a szavazásnál.

Claudio Morganti (EFD),    írásban. – (IT) A határozat mellett szavaztam, mivel egyszerűsíti
a beavatkozás folyamatát veszélyhelyzet esetén, és erősíti a Bizottság szerepét azzal, hogy
– a Tanács helyett – a Bizottság felelős közvetlenül a döntéshozatalért nukleáris baleset
esetén, és azonnal hatályba lépő intézkedéseket határoz meg. A Bizottságot az
egészségvédelmi és élelmiszer-biztonsági szektorok független szakértőinek csoportja segíti.

Továbbá a rendelkezésre álló tudományos adatokat a Bizottságnak hozzáférhetővé kell
tennie, hogy jelentőségüket fel lehessen mérni. A tagállamoknak is lépéseket kell tenniük
a szennyezettség kockázatainak minimalizálása érdekében, beleértve a lakosság
tájékoztatását is. Valójában e jelentés védi a polgárokat, illetve a Bizottságnak és az Európai
Parlamentnek vezető szerepet biztosít.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE),    írásban. – (LT) Ma a nukleáris balesetet vagy
bármely egyéb radiológiai veszélyhelyzetet követően az élelmiszerek és a takarmányok
radioaktív szennyezettsége legmagasabb megengedett határértékeinek megállapításáról
szóló rendeletről szavaztunk, amely lefekteti a nukleáris vagy radiológiai balesetekre
vonatkozó lépések irányelveit. E dokumentum teljesen technikai jellegű, és gyakorlatilag
a Bizottság, a Tanács és a tagállamok kompetenciáinak határait tárgyalja, illetve lefekteti
a szennyezettség határértékeit.

Szeretnék kiemelni egy, a Parlament által javasolt módosítást, amely javasolja azon
gazdálkodók kártérítésére vonatkozó rendelkezés beillesztését, akiknek a termőföldjei
nukleáris vagy radiológiai baleset során mérgező anyaggal szennyeződnek. Mivel eléggé
bizonytalan időket élünk, és látunk bizonyos példákat, ahol gyakran a gondatlan gazdasági
tevékenységek hatalmas balesetek okoznak, olyan jogszabályt kell elfogadnunk, amely
egyértelműen rendelkezik arról, hogyan kell reagálni kritikus helyzetekben.

Rolandas Paksas (EFD),    írásban. – (LT) Egyetértek a nukleáris balesetet vagy bármely
egyéb radiológiai veszélyhelyzetet követően az élelmiszerek és a takarmányok radioaktív
szennyezettsége legmagasabb megengedett határértékeinek megállapításáról szóló tanácsi
rendeletre vonatkozó javaslattal. Az emberi egészség védelme az Európai Unió prioritása,
és ezért létre kell hoznunk egy mechanizmust, amely megfelelően és hatékonyan támogatja
a biztonságot nukleáris és radiológiai baleset esetén.
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A nukleáris balesetet vagy bármely egyéb radiológiai veszélyhelyzetet követően az
élelmiszerek és a takarmányok radioaktív szennyezettsége legmagasabb megengedett
határértékeit különösen szigorúan kell szabályozni, tekintve a lakosságot érintő lehetséges
hátrányos következményeket. Valamennyi lehetséges intézkedést meg kell tennünk, hogy
baleset esetén biztosítsuk, hogy a levegőbe került radioaktív részecskék a lehető legkisebb
mértékben szennyezzék az élelmiszereket, és minimálisra csökkenjen a radioaktív hatás.

Egyetértek azzal a javaslattal, hogy az EU alapvető környezetvédelmi elvét, a „szennyező
fizet” elvet szükséges alkalmazni, amely hatékony kártérítési mechanizmust biztosít baleset
esetén, különösen a gazdálkodók tekintetében, akiket ez esetben a legnagyobb kár érné.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    írásban. – (PT) Ez a jelentés jogalkotási javaslatra
vonatkozik, amely alapvetően az 1987 és 1990 között, az 1986-os csernobili katasztrófát
követően elfogadott három rendelet változatlan rendelkezéseinek kodifikációjából áll,
amely időszakban a környezet radioaktív szennyezésének jelentősége megnőtt. E rendeletek
meghatározzák a radioaktív szennyezés megengedett határértékeit radiológiai veszélyhelyzet
esetén. A rendeletek tartalma egy kétszintű beavatkozási mechanizmusból áll radiológiai
veszélyhelyzet vagy nukleáris baleset esetén, a Bizottság javaslata szerint: a) ad hoc rendelet
azonnali elfogadása a Bizottság által, amely a javaslat I. és III. mellékletében ismertetett
radioaktív szennyezettség legmagasabb megengedett határértékeit alkalmazza bizonyos
esetekben, meghatározott területen és korlátozott időtartamra; és b) egyhónapos időszak
meghatározása az elfogadást követően a Bizottság számára, hogy javaslatot nyújtson be
a Tanácsnak ezen ad hoc rendelet elfogadására vagy jóváhagyására.

A jelentés mellett szavazok, mivel úgy gondolom, hogy az Európai Parlament által javasolt
módosítások pozitívak, és aktuális logikát alkalmaznak a szövegre. Mivel a rendelet fő
célkitűzése a közegészség védelme, úgy gondolom, hogy a jogalapot az EUMSZ 168.
cikkének kell szolgáltatnia.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    írásban. – Az élelmiszerek radioaktív szennyezése
egyértelműen probléma az európai közegészségügy számára, és mint ilyen, alapvető
fontosságú, hogy e jogszabályról ez alapján hozzunk döntést, az Európai Parlament
társjogalkotói szerepében. A javaslat jelenlegi állása azonban egyértelműen nem felel meg
az európai lakosság, különösen a gyermekek az élelmiszerekből származó radioaktív
szennyezéssel szembeni védelme követelményének. A radioaktív szennyezés jelenleg
javasolt legmagasabb megengedett határértékei szakértői elemzések szerint túlságosan
magasak – néhányuk még magasabb, mint a csernobili katasztrófa idején hatályban lévő
határértékek.

A javasolt határértékek azt jelentenék, hogy a lakosság magasabb sugárzási szintnek lenne
kitéve, mint a jelenleg létező uniós jogszabályban lefektetett, az ionizáló sugárzásra
vonatkozó biztonsági előírások legmagasabb határértékei. Ez az európai lakosságot,
különösen a sérülékeny csoportokat és a gyermekeket sugárzás és rák szükségtelen
kockázatának tenné ki. Egyszerűen nem elfogadható, hogy e jogalkotási felülvizsgálat ne
biztosítsa az európai lakosságnak a radioaktívan szennyezett élelmiszerekkel szembeni
teljes védelmét.

Licia Ronzulli (PPE),    írásban. – (IT) A határozat mellett szavaztam, mivel alapvető
problémát helyez előtérbe, amelyet soha nem szabad lebecsülni. Egyre több ország alkalmaz
nukleáris energiát, lakossági és sajnálatos módon katonai célokra. Ez ma globális jelentőségű
valóság, amely sajnos érinti a szélsőséges politikai instabilitás kérdését is. Krízis vagy baleset
esetén az Európai Unió nem engedheti meg magának, hogy felkészületlen legyen a
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veszélyhelyzet kezelésében. A reakciónak azonnalinak, hatékonynak és tökéletesen
koordináltnak kell lennie a különböző tagállamok között. Az ilyen eseményt követő
radioaktív csapadék az élelmiszerek és a takarmányok szennyezéséhez vezet, amely ha
bekerül a táplálékláncba, kiszámíthatatlan károkat okoz, és évtizedekre egész területeket
fertőz meg. Az európai polgároknak nyugodtan kell aludniuk, annak biztos tudatában,
hogy egy olyan veszélyhelyzet esetén, amivel remélhetőleg egyikünknek sem kell
szembenéznie, nem lesznek kitéve a véletlennek. Az egyszerűsített, mindenki számára
egyértelmű szabályokkal és felelősséggel felruházott folyamatok kulcsfontosságúak a
lakosság valódi érdekének szolgálatában.

Oreste Rossi (EFD),    írásban. – (IT) Az élelmiszerek radioaktív szennyezettségének
legmagasabb megengedett határértékeit lefektető jelentést támogatjuk, mivel egyszerűsíti
a beavatkozás folyamatát vészhelyzet esetén, és erősíti a Bizottság szerepét, azzal, hogy
nukleáris baleset esetén döntési jogokat ruház rá.

A jelentésben szerepelnek az emberi és állati táplálékra vonatkozó sugárzás legmagasabb
határértékei is. A szavazás során elfogadtunk egy szóbeli módosítást, amely gondoskodik
a gazdálkodók kártérítéséről, akiket hátrányosan érinthet a szennyezett termények
eladásának kiesése, szintén támogatásunk mellett.

Artur Zasada (PPE),    írásban. – (PL) Nukleáris balesetek mindenhol megtörténhetnek,
ahol radioaktív anyagokat használnak, tárolnak vagy szállítanak, így nemcsak
atomerőművekben, hanem kórházakban, egyetemeken, kutatólaboratóriumokban és ipari
létesítményekben, utakon és vasúton, kikötőkben és hajógyárakban.

Az előadó helyesen jegyezte meg, hogy a radioaktív anyagok több évig kifejthetik hatásukat,
és az elsődleges célnak mindig az emberi élet és egészség védelmét kell kitűzni. Jelenleg
egyre több élelmiszert sugárkezelnek annak érdekében, hogy tartósabbak legyenek. Érdemes
szem előtt tartani, hogy a sugárzás elpusztítja a vitaminokat – a csirkékben az A-vitamin
akár 90 %-át, a zabban a B-vitamin 86%-át és a gyümölcslevekben a C-vitamin 70%-át. Az
élelmiszereket tehát a tápérték rovására tartósítják. A kutatások bebizonyították, hogy a
sugárkezelés megöli a baktériumokat, de nem pusztítja el a vírusokat, és nem távolítja el
a szennyezést és a toxinokat, amelyek nem steril, nem higiénikus vágóhidakon és
húsfeldolgozó üzemekben bekerülhetnek a húsba.

A sugárkezelés hozzájárul az élelmiszerek nagymértékű, drága és pazarló szállításához,
különösen nagyobb vállalatok esetében. A helyben termelt és fogyasztott élelmiszert nem
szükséges sugárkezelni. Úgy gondolom, hogy a tagállamoknak fenn kell tartaniuk
élelmiszer-ellenőrzési és takarmány-ellenőrzési rendszereiket a radioaktív szennyezés
legmagasabb megengedhető határértékei tekintetében, azokat folyamatosan fejleszteniük
kell és felül kell vizsgálniuk, ahogyan az előadó javasolta.

10. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok: lásd a jegyzőkönyvet

(Az ülést 13.20-kor felfüggesztik, és 15.00-kor újra megnyitják)

ELNÖKÖL: JERZY BUZEK
elnök

11. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása: lásd a jegyzőkönyvet
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12. A Szerződés módosításainak elfogadása (vita)

Elnök.   – A következő napirendi pont a Szerződés módosításainak elfogadásáról szóló
bizottsági nyilatkozat.

Szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy a vita során nem érkezett kérdés az
ülésteremből. Mindannyian nagyon jól tudjuk, hogy ez egy különösen fontos vita, és emiatt
nagy jelentőséget tulajdonítunk neki.

José Manuel Barroso,    a Bizottság elnöke. – (FR) Elnök úr, hölgyeim és uraim, az Európai
Bizottság kedvező véleményt fogalmazott meg az Európa Tanács által decemberben hozott
döntésről, amely szerint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 136. cikkét
korlátozott mértékben módosítsuk.

Ahogy mindannyian tudják, a cél az, hogy az euróövezet tagállamai létrehozhassanak egy
állandó mechanizmust, amely biztosítja a pénzügyi stabilitást az euróövezet egésze számára.
2013-ban az európai stabilitási mechanizmus fogja átvenni a jelenlegi átmeneti stabilitási
eszközök – az európai pénzügyi stabilitási alap és az európai pénzügyi stabilitási
mechanizmus – szerepét, mivel mindannyian tudjuk, hogy azok mennyire hasznosak.

Egy olyan döntésről beszélünk ma, amely alapvető aziránti elkötelezettségünk
megerősítésében, hogy megvédjük közös valutánkat és biztosítsuk a pénzügyi stabilitást
az egyes tagállamokban lévő gazdasági egyensúlyhiány idején, amely egyensúlyhiányt ki
kell igazítanunk. Erre a mechanizmusra szükség van a Szerződés keretének kiegészítéséhez.

Ezáltal, és ahogy hangsúlyoztam az Európai Tanács legutóbbi ülésén, minden
kezdeményezésnek – beleértve az európai gazdaság versenyképességére és konvergenciájára
vonatkozóakat, és azért említem a versenyképességet és a konvergenciát is, mert
gazdaságaink konvergenciájáról is szó van –, minden kezdeményezésnek tiszteletben kell
tartania a Szerződést, valamint az Unió és intézményei számára létrehozott elveket és
szabályokat.

A Bizottság éppen ezért megtesz valamennyi – jogalkotási vagy egyéb jellegű –
kezdeményezést, hogy biztosítsa a jövőbeli stabilitási mechanizmus, illetve az Unió által
az euróövezetben végrehajtott gazdasági kormányzás közötti összhangot.

A Szerződés tiszteletben tartása természetesen nagyon fontos, és megnyugtat, hogy február
4-én az Európai Tanács ezt határozottan elismerte. Az európai gazdaság
versenyképességének és konvergenciájának fokozását célzó mechanizmust, amely nemcsak
az euróövezet jelenlegi 17 tagjára vonatkozik, hanem mind a 27 tagállamra, a Szerződések
megfelelő tiszteletben tartása mellett fogják létrehozni – figyelembe véve az Unió és
intézményei, különösen a Parlament és a Bizottság hatásköreit. A Bizottság által éppen
most elfogadott véleményben ez egyértelműen szerepel.

Az általános európai érdek kérdéséről van ma szó. Világos, hogy az euró védelme nemcsak
az euróövezet tagjainak áll érdekében. Ez az oka annak, hogy az euróövezeten kívüli
tagállamok, amennyiben akarnak, részt vehetnek az állandó mechanizmus bevezetésével
kapcsolatos munkában. Szükség esetén dönthetnek továbbá úgy, hogy részt vesznek a
jövőbeli mechanizmussal kapcsolatosan végrehajtandó műveletekben, ahogyan néhányan
már részt vettek a jelenlegi átmeneti mechanizmusok keretein belül elvégzett műveletekben.
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Ma beszélünk továbbá a válságra adott globális válaszunkról, amelynek egyik fő eleme a
jövőbeli európai stabilitási mechanizmus létrehozása. Gyorsan és megfelelő módon kell
haladást elérnünk ennek a kérdésnek a kapcsán.

A sürgősség nem jelent sietséget, és semmiképp sem zárja ki azt, hogy időt hagyjunk a
közös gondolkodásra. A válság nyomán levont tanulságok végrehajtására vonatkozó
döntések, amelyeket az elkövetkezendő hetekben fogunk hozni, alapvető döntések a közös
jövőnkre vonatkozóan. Nagyon határozottnak kell lennünk éppen ezért azt illetően, hogy
milyen irányban akarjuk elkötelezni magunkat.

Mindannyian egyetértünk abban, hogy fel kell szállnunk a reformot szállító vonatra, hogy
megóvjuk a pénzügyi stabilitást, fokozzuk gazdaságaink versenyképességét és
konvergenciáját, valamint teret biztosítsunk a munkahelyeket létrehozó fenntartható
növekedés teljes potenciáljának.

Most már csak azt kell meghatározni, hogy ez a vonat milyen útvonalon haladjon, és úgy
gondolom, hogy ahhoz, hogy ez az európai vonat előre tudjon haladni, az uniós útvonal
a legjobb. Az európai stabilitási mechanizmus bevezetésének módja jelentős mértékben
hozzá fog járulni ennek a kérdésnek a megválaszolásához.

Ami az eljárást illeti, a Bizottság úgy véli, hogy teljesültek a feltételek a Szerződés
egyszerűsített felülvizsgálatának elvégzéséhez, amelyet az Európai Unióról szóló szerződés
48. cikkének (6) bekezdése tartalmaz.

Tudom, hogy önök közül sokan csodálkoznak az állandó mechanizmus erőteljesen
kormányközi jellegén. Mi is jobban örültünk volna egy gyorsabb fejlődésnek, amely jobban
biztosított volt az Unió rendszerében. Észre kell azonban vennünk, hogy ez az új lépés
nem csökkenti az Unió és intézményeinek jelenlegi hatásköreit. Növeli kollektív válaszadási
kapacitásunkat olyan kihívások esetében, amelyek nem szerepeltek egyértelműen a
Szerződésben.

Szeretnék itt néhány fontos kérdést kiemelni, amelyek hangsúlyosan szerepeltek a Bizottság
véleményében. Úgy vélem, ezek segíteni fognak bennünket abban, hogy egy szolidárisabb,
felelősségteljesebb, egy egységes és erős Unió irányába orientálódjunk.

Az első szempont a szolidaritás. Ez az Európai Unió egyik alapvető értéke és nagyon
egyértelmű szeretnék lenni ezzel kapcsolatban. A Szerződés korlátozott
módosítástervezetére vonatkozó tárgyalások során a Bizottság azt mondta, hogy ez a
módosítás semmilyen módon nem sértené az Európai Unió működéséről szóló szerződés
122. cikkében szereplő szolidaritási mechanizmust, ha egy tagállamban nehézségek
lépnének fel vagy nehézségek veszélye állna fenn. Ennek eredményeképp, és egyes személyek
véleményével ellentétben a 122. cikk nem kerül módosításra.

A szolidaritás az Unióban egyben felelősségvállalást is jelent. Európában nem létezhetne
szolidaritás felelősségvállalás nélkül, ahogy természetesen felelősségvállalás sem létezhetne
szolidaritás nélkül. Ez különösen igaz a pénzügyi szolidaritásra és felelősségvállalásra és
ez jelenti az átmeneti stabilitási mechanizmusok szellemiségének lényegét. Ez lesz az
állandó mechanizmus szellemisége is, amelynek a feltételei nagyon szigorúak lesznek.
Fogalmazzunk egyértelműen: a tagállamoknak tiszteletben kell tartaniuk a felelősségteljes
pénzügyi politikát.

A szolidaritás és felelősségvállalás mértékét az Európai Unióban csak nagyobb mértékű
összehangoltsággal és megfelelőbb ellenőrzéssel lehet növelni. Ezt az alapvető következtetést
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vontuk le a válság során. Az Unió által az euróövezetben végzett gazdasági kormányzás
fogja ezáltal azt az alapot jelenteni, amelyre a jövőbeli pénzügyi stabilitási mechanizmusnak
szükségszerűen épülnie kell.

Erősítenünk kell az európai gazdasági kormányzást, azaz szélesítenünk és fokoznunk kell
az euróövezet, és különösen az Európai Unió egésze stabilitásának biztosítása érdekében.
A gazdasági kormányzás kibővítése nemcsak a költségvetési politikákat, hanem a gazdasági
politikákat és a strukturális reformokat is érinti. Ez a célja az európai szemeszternek,
amelynek kapcsán megállapodásra jutottunk.

Ez a folyamat a Bizottság által készített éves növekedési jelentés bemutatásával kezdődött.
Ez a dokumentum egyértelműen állítja és rávilágít, hogy a jelenlegi politikák nem
elegendőek. Többet kell tennünk azért, hogy megfeleljünk a jelenlegi kihívásoknak. Közösen
kell cselekednünk és nem lehetünk megosztottak. Többet kell tennünk az erőteljesebb
konvergencia eléréséért, és nem engedhetjük, hogy több nézeteltérés alakuljon ki.

A gazdasági kormányzás fokozását illetően ez a határozott célja a Bizottság által bemutatott,
hat javaslatból álló csomagnak. Tisztában vagyok vele, hogy a Parlament részéről erőteljes
támogatásra számíthatunk, és szeretném megköszönni ezt a támogatást. Biztosak lehetnek
benne, hogy a Bizottság támogatni és segíteni fogja ezt a folyamatot egészen a befejezésig,
hogy a törekvéseinket meg tudjuk valósítani.

Pontosan ez az a reformcsomag, amelyhez a jövőbeli európai stabilitási mechanizmus
tartozni fog, ahogy a még közelibb jövőben az európai pénzügyi stabilitási alap megerősítése
is tartozni fog. Meggyőződésem, hogy ez a megfelelő megközelítés, és mindenkinek megvan
benne a szerepe. A Bizottság teljes mértékben részt vesz ebben, és különösen célja, hogy
aktívan részt vegyen a jövőbeli európai stabilitási mechanizmus bevezetésére irányuló
munkában.

Nem elegendő azonban a megfelelő megközelítés, azt alkalmazni is kell. Úgy gondolom,
hogy sikeresen végre fogjuk tudni hajtani a megközelítésünket, amennyiben mindannyian
tiszteletben tartunk néhány egyszerű és egyértelmű magatartási szabályt. Ezalatt az Európai
Parlament vizsgálatán alapuló demokratikus legitimációra gondolok. Gondolok továbbá
az állandó intézmények kitartására, amelyek átlátható módon cselekednek és a 27 tagállam
közös intézményei, és ezáltal következetességet biztosítanak az egész Unióban.

Meg szeretném említeni továbbá a Szerződésben szereplő, a tagállamok közötti egyenlőség
elvét, valamint a tisztességes verseny elvét, amely szerint a tagállamok által meghatározott
cselekvések nem befolyásolhatják, nem módosíthatják vagy veszélyeztethetik az Európai
Unió szintjén meglévő együttműködés hatékonyságát.

Annak biztosítására törekszünk, hogy egyetlen kocsi se kapcsolódjon le, mivel az a vonat
kisiklását eredményezhetné. Többet kell foglalkoznunk a tagállamok közötti, valamint a
tagállamok és az európai intézmények közötti bizalommal.

Egy Unió vagyunk, és ennek megfelelően kell cselekednünk, hogy ki tudjunk emelkedni a
válságból és szilárd alapokat tudjunk létrehozni egy versenyképesebb, sikeresebb, stabilabb
és befogadóbb Európa számára. Ennek szellemiségében kell cselekednünk, ennek
szellemiségében cselekedett és fog cselekedni a Bizottság továbbra is. Azt hiszem,
elmondhatom, hogy számíthatunk ennek kapcsán az önök támogatására.

Elmar Brok,    a PPE képviselőcsoport nevében. – (DE) Elnök úr, Barroso úr, hölgyeim és uraim,
teljes mértékben tisztában vagyunk vele, hogy a jogbiztonság eléréséhez szükség van egy
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rendelkezésre a Szerződésben. Országomban ezt alkotmányos szükségességnek tekintik,
és azért tárgyalunk a Szerződés módosításának szükségességéről, hogy biztosítani tudjuk
az euró stabilitását hosszú távon.

Sok más lehetőség létezik a Szerződés szélesebb körű módosítására vonatkozóan, amely
ezt teljes mértékben beépítené a közösségi politikába. Esetleg más megfogalmazást
használhatnánk az adott cikk egy másik részében. Másrészről azonban fennáll az a veszély,
hogy az egyszerűsített eljárást nem lehet tovább alkalmazni, ami népszavazás kiírását tenné
szükségessé. Ennek eredményeképp nem tudnánk időben döntést hozni, ami a pénzügyi
piacokat befolyásoló problémákat eredményezne.

Fontos ugyanakkor elmagyarázni, hogy a monetáris unió közösségi hatáskör. Biztosítanunk
kell, hogy ezt a hatáskört ne ássa alá a stabilitási mechanizmus vagy a versenyképességi
paktum.

A Szerződésnek vannak hiányosságai, amelyeket sajnálatos módon csak egy kormányközi
megközelítés által lehet orvosolni, a már említett körülmények miatt. Van azonban példa
olyan tagállamokra, amelyek megállapodtak közös rendeletekben, ilyen például a
megerősített együttműködési eljárás, azonban az Európai Unió intézményeit használják
a szükséges munka elvégzéséhez. Ez elképzelhető ebben az összefüggésben is és különösen
a Bizottságot érinti. Nem lenne helyes párhuzamos struktúrákat létrehozni, amelyek egyre
inkább szétválnának, és megakadályoznák, hogy a közösség hosszú távon kohéziós egész
maradjon. Ezt mindenáron el kell kerülnünk. Ha nem reagálunk felelősségteljesen és
megfelelő módon a következő hetek során, akkor egy törés megindulását fogjuk tapasztalni.

Egyértelműen ki kell jelenteni továbbá, hogy a közösségi és a kormányközi módszer nem
egyenlő fontosságú. A kormányközi módszer egyszerűen egy olyan segédeszköz, amelyet
akkor kell alkalmazni, amikor a közösségi módszer nem áll rendelkezésre a Szerződéssel
kapcsolatos okok miatt. Biztosítanunk kell éppen ezért, hogy a Szerződés lehetséges
módosítása esetén az ügyet komolyabb problémák nélkül át lehet irányítani a közösségi
politika hatáskörébe, ahogy azt korábban tettük Schengen és sok más kérdés kapcsán.

Ez radikális megoldást sürget, amely egyúttal egyértelmű jogi struktúrákat biztosít, így a
nem részt vevő országok is biztosak lehetnek abban, hogy részt vehetnek, amint teljesítik
a feltételeket. Azt is biztosítania kell, hogy a kis országok egyenjogúak, mert tudjuk, hogy
a közösségi struktúrák nemcsak kohéziót, hanem döntéshozatali képességet is biztosítanak
hosszú távon. Meg kell azonban még állapítanunk, hogy milyen nehéz lesz a kormányközi
megközelítés alkalmazása egy versenyképességi paktum esetén.

Három terület létezik. Az első ezek közül a stabilitási és növekedési paktum, amely egyszerű
jogalkotást és közösségi módszert igényel. Létezik a Szerződés módosítása, amely magában
hordozza a szétválás kockázatát, és a versenyképességi paktum, amelyről további
tárgyalásokat kell folyatni. A Parlamentnek szemléltetnie kell, hogy felelősségteljesen jár
el és nekünk is ezt kell tennünk a képviselőcsoportunkon belül. Tudjuk, hogy mennyire
fontos március 24-e és az azt követő hétfő. Úgy vélem, hogy nem egy ideális megoldás
eléréséért dolgozunk, azonban ha mi felelősségteljesen cselekszünk, akkor a többi
intézménynek, és különösen a Tanácsnak is ezt kell tennie.

Úgy gondoljuk, hogy hagyományos megoldásként kell elfogadnunk a kormányközi
megközelítést. Ez az intézmények, és különösen a Bizottság hatáskörével kapcsolatos ezt
a kérdést illetően. A Tanácsnak rendelkezésre kell állnia tárgyalások lefolytatására a
következő néhány napban. Ez azt jelenti, hogy készen állunk ennek a kérdésnek a
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megvitatására, hogy legyőzzük az ülésteremben felmerült problémákat, mert a kis méretű
és az euróövezeten kívüli országok úgy érzik, hogy előnytelen helyzetben vannak a
versenyképességi paktum elindítását jellemző különleges eljárás miatt. Ez mind megnehezíti
a munkánkat. Szeretnék segíteni annak biztosításában, hogy a szükséges határidőn belül
a többség támogassa a tervünket. Remélem, hogy a Tanács lehetőséget ad számunkra a
tárgyalások folyamán, hogy elérjük ezt a többséget.

Roberto Gualtieri,    az S&D képviselőcsoport nevében. – (IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim,
válaszút előtt állunk az Európai Unió jövőjét illetően. A sok késlekedés miatt, amelyekről
mi tehetünk, mindenki számára egyértelművé vált, hogy Európának valódi gazdasági
kormányzásra van szüksége, amelynek különösen szigorúnak kell lennie azon országok
esetében, amelyek bevezették az eurót.

Üdvözöljük éppen ezért egy állandó stabilitási mechanizmus létrehozását, amely
véleményünk szerint kulcsfontosságú pont a hiteles gazdasági kormányzás kialakításában
Európában, akkor is, ha továbbra is jogi és politikai fenntartásaink vannak az elfogadott
eljárás kapcsán, amely szerintünk kockázatos és nem használja ki teljes mértékben a
Szerződés által biztosított eszközöket. Örömmel hallom, hogy ön is egyetért ezekkel a
fenntartásokkal.

Mindenesetre jelenleg egy másik kérdésre összpontosítunk: hogyan fog az új mechanizmus
valójában működni? Hozzá fog járulni az Európai Unió gazdasági kormányzásának
megerősítéséhez, vagy egy lépést fog jelenteni az új (és feltétlenül diszkrecionális)
„kormányköziség” felé, mivel ebbe az irányba mutatott a francia-német versenyképességi
paktum nem megfelelő szövegezése is? Alapvetően véve milyen irányba indul el a vonat?
És ki fogja azt vezetni?

Egyrészről a 136. cikk javasolt módosítása valóban egy olyan kormányközi mechanizmust
hoz létre, amely teljes mértékben elválasztott az Uniótól és annak intézményeitől,
másrészről a Bizottság véleményében azt olvashatjuk, hogy a mechanizmusnak az Unió
által gyakorolt gazdasági kormányzásra kell támaszkodnia, és a Bizottság minden
intézkedést meg fog hozni a stabilitási mechanizmus és a korábban említett gazdasági
kormányzás közötti következetesség biztosítása érdekében.

Méltányoljuk ezeket a célkitűzéseket, azonban mivel ennek semmilyen nyoma nincs a
136. cikk módosítására irányuló javaslatban, úgy gondoljuk, itt az ideje, hogy egyértelműen
meghatározzuk ennek a mechanizmusnak a működését. Milyen eljárást fogunk elfogadni
ennek a mechanizmusnak az életbe léptetésére? Milyen szerepe lesz a Bizottságnak ennek
az irányításában és az alkalmazási feltételek meghatározásában? Hogyan fog összeállni a
titkárság? Mi a Tanács véleménye arról, amit Barroso úr épp most mondott a jelenlegi
rendkívüli szolidaritás mechanizmusok érvényességéről? Lesz-e szerepe az Európai
Parlamentnek is?

Úgy gondolom, hogy kizárólag a 136. cikk módosításának átfogalmazása, vagy az Európai
Tanácsnak az e kérdésekkel kapcsolatos egyértelmű nyilatkozatai teszik lehetővé a Parlament
számára, hogy az Európai Tanács kívánt munkaprogramjával összhangban lévő véleményt
fogadjon el.

(Az előadó beleegyezik, hogy válaszol egy kékkártyás kérdésre a 149. szabály (8) bekezdése
értelmében.)

William (The Earl of) Dartmouth (EFD).   – Elnök úr, szeretném megkérdezni
Gualtieri úrtól, eszébe jutott-e, hogy a kormányközi együttműködés sokkal jobb út lenne
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az európaiak és a munkanélküliek számára Európában, mint az európai államok feletti
állam, amelyet úgy tűnik, hogy ő támogat? Ez eszébe jutott?

Roberto Gualtieri (S&D).   – (IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim, nagy tisztelettel vagyok
az Európai Unió, valamint a Szerződések által az Uniónak kiosztott hatáskörök iránt, amely
szerintem a legjobb módszert testesíti meg arra vonatkozóan, hogy hogyan hajtsuk végre
szerepünket az Európai Unió polgárainak közvetlen képviselőiként.

Guy Verhofstadt,    az ALDE képviselőcsoport nevében. – (FR) Elnök úr, úgy gondolom, hogy
elégedettek lehetünk Barroso úrnak a Szerződés módosítására vonatkozó nyilatkozataival.
Természetesen most a mi feladatunk, hogy megfogalmazzuk véleményünket, és ezt március
24-e előtt kell megtennünk, mivel a Tanács fontos ülést tart ezen a napon. El tudunk érni
többséget az egyszerűsített eljárás érdekében? Meglátjuk. Úgy vélem, vannak még
teljesítendő feltételek.

Az első feltétel szerintem annak biztosítása, hogy a mechanizmust a Bizottság irányítsa,
amennyire csak lehet. Ezt alá tudom támasztani néhány megfelelő érvvel. Bizonyára
tapasztalták, hogy január 6-án a Bizottság által irányított európai pénzügyi stabilitási
mechanizmus (EFSM) 5 millió euró értékben bocsátott ki kötvényeket a piacon öt évre.
Január 25-én a kormányközi európai pénzügyi stabilitási eszköz ugyanezt tette, az összeg
szintén 5 millió euró, öt éven keresztül.

A Bizottság által kezelt kötvényeket 2,5%-on, míg a kormányközi rendszer által kezelt
kötvényeket 2,89%-on bocsátották ki. Ez azt jelenti, hogy a közösségi módszer szerint
irányított EFSM a kormányközi rendszernél alacsonyabb kamatlábak mellett bocsátott ki
kötvényeket. Ezt ki akartam emelni, mert fontos érzékeltetni, hogy a közösségi módszer
jobb eredményeket szolgáltat, mint a kormányközi rendszer.

Másodszor, úgy gondolom, fel kell tennünk magunknak a kérdést, tudjuk-e használni a
136. cikk módosítását a gazdaságirányítási csomag megerősítése érdekében, amelyről
jelenleg tárgyalások folynak. Wortmann-Kool asszony és más előadók hat javaslatot
terjesztettek elő. Ezt a hat javaslatot illetően még szükségünk van arra, hogy a Tanács
szabad utat engedjen, hogy a Bizottság megkezdhesse az eljárásokat. Ezt a problémát a
136. cikk segítségével is fel lehet oldani. Mondhatjuk, hogy ha a 136. cikket – amely az
állandó válságmechanizmus – hívjuk segítségül, a Bizottság automatikusan el tudja kezdeni
ezt az eljárást, és a Tanács nem fogja tudni megakadályozni egy fordított többségi
szavazással. Ezáltal létezik egy valós automatikus szempont a büntetésekre vonatkozóan.
Ez a második észrevétel, amelyhez esetleg vissza kell térnünk a véleményünkben, ahogy
említettem Brok úrnak és Gualtieri úrnak, bizottságunk két előadójának.

Szeretném elmondani harmadik és egyben utolsó megjegyzésemet. Brok úr és Gualtieri úr,
önöknek, mint előadóknak meg kell próbálniuk nyilatkozatokat és biztosítékokat szerezniük
a Tanácstól, nem a jelenlegi csomag kapcsán, hanem az elmúlt néhány napban említett
valamennyi ügy kapcsán: a versenyképességi paktum, a kormányközi módszer, az azt
ellenző számos ország stb. kapcsán. Nagy megosztottság van jelenleg a Tanácsban ennek
a kérdésnek a kapcsán. Úgy gondolom, hogy biztosítékra van szükség a Tanácstól, hogy
a közösségi módszert fogja alkalmazni a második gazdaságirányítási csomag kapcsán.
Miért van erre szükség? Azért, mert a kormányközi módszer nem működik. Képzeljük el
egy pillanatra, hogy az Európai Unióban a versenyre vonatkozó szabályokat a Tanács tartja
kézben! Hányszor büntetnének meg vállalkozásokat, amelyek nem alkalmazták a
versenyszabályokat? Egy vállalkozást vagy magánvállalkozást soha nem büntetnének meg
azért, mert nem alkalmazta a versenyre vonatkozó szabályokat az Európai Unióban.
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Ugyanez igaz ezekre a szabályokra is, és ezért kérem a két előadót, hogy próbáljanak
biztosítékot szerezni arra vonatkozóan, hogy alkalmazni fogják a közösségi módszert a
második gazdaságirányítási csomag kapcsán is.

Rebecca Harms,    a Verts/ALE képviselőcsoport nevében. – (DE) Elnök úr, hölgyeim és uraim,
úgy vélem, egyértelmű, hogy az Európai Parlament számára világos, hogy a Szerződés
módosítása miért egyszerűsített eljáráson alapszik. Vészhelyzettel állunk szemben.
Egyértelmű ugyanakkor, hogy az Európai Parlament azon a véleményen van, hogy nem
helyes, ha a válságmechanizmust végrehajtó eljárás eredményeképp a közösségi módszer
a jövőben véget ér, és az Európai Parlamentet és a Bizottságot, legalábbis részben, kihagyják.

Szeretném elmagyarázni továbbá meglehetősen kritikus hozzáállásunkat a kormányköziség
növeléséhez. Úgy gondolom, hogy jelenleg egyre kevesebb európai polgár érti, hogy milyen
döntések születnek az egyes helyzetekben. A németeket szembeállították a görögökkel,
és a görögöket szembeállították a németekkel. Az írek úgy gondolják, hogy a német
bankokat az ő költségükre segítik ki. A helyzet félreértésének oka azzal kapcsolatos, hogy
a Tanács fekete dobozként működik, továbbá hogy a döntéseket az utolsó pillanatban
hozzák meg.

Nagyobb átláthatóságra van szükség ezen a területen. Máskülönben gyorsabban fogjuk
elveszíteni a polgárok bizalmát, mint ahogy azt gondolnánk. Fel kell készülnünk éppen
ezért, ha azt akarják, hogy most nyújtsuk be az egyszerűsített eljárást, hogy megerősítsük
a Parlament szerepét, mint a polgárok képviselőjét a Tanácsban és a Bizottságban, ahogy
azt mindenki ígérte a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése előtt. A Szerződést és a nagyobb
mértékű európai demokráciát igénylő ügyet nemcsak ön támogatta, Barroso úr, hanem a
tagállamokban hatalmon lévők is. Szeretném látni, hogy ez most a gyakorlatban is
megvalósul.

Csak meg kell néznünk, hogy mi történik jelenleg Görögországban. Létezik egy terv a
tengerpartok privatizálására Görögország adósságszolgálati terheinek ellensúlyozására.
Ez véget vet a válság eddigi kezelésének. Azáltal, hogy teljes mértékben a megszorító
politikára összpontosítunk, amelyet Németország erőteljesen támogat, a költségvetési
hiánnyal küzdő országokat közelebb sodorjuk a katasztrófa széléhez. Értékelnünk kell a
cselekvéseket. Tárgyalnunk kell a jelenlegi válságpolitika struktúrájáról és az állítólagos
szolidaritáspolitikáról. Hogyan tudnánk máskülönben biztosítani, hogy Európában
mindenhol egyértelmű, hogy mit kell tenni a válságot illetően?

Még egy dolgot el szeretnék mondani. Úgy vélem, fel kell készülnünk arra, hogy szolidaritást
mutassunk más európai országokkal szemben. A jelenleg meglévő anyagi eszközök nem
elegendőek. Döntést hoztak ma Brüsszelben arról, hogy nagyobb mértékű likviditást kell
biztosítani. Hamarosan újra beszélnünk kell erről, illetve az eurókötvényekről.
Verhofstadt úr ezt megfelelő módon megindokolta. Azt is meg kell azonban vitatnunk,
hogy milyen jövedelempolitikát akarunk a jövőben.

Elnézést kérek, hogy túlléptem az időt. Több időre van azonban szükség ennek a
megvitatására, hogy következtetést tudjunk levonni és ne egyszerűen csak védekező
magatartást tanúsítsunk.

(Az elnök félbeszakítja a felszólalót)

Ashley Fox,    az ECR képviselőcsoport nevében. – Elnök úr, támogatom a Szerződés
megváltoztatását és a képviselőcsoportom is támogatja, mert stabilitást akarunk az
euróövezetben. Az Egyesült Királyság ugyan nem tagja az euróövezetnek – és remélem,
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hogy soha nem is fog csatlakozni hozzá –, mégis érdekünk fűződik sikeréhez. Az Egyesült
Királyság kereskedelmének felét az euróövezet országaival folytatja le. A City of London
Európa pénzügyi fővárosa. Nagy-Britannia sok sikert kíván az euróövezetnek, mi pedig
reméljük, hogy a javasolt stabilitási mechanizmus támogatást fog nyújtani rövid és
középtávon.

Remélem, hogy a Parlament felelősségteljesen fog cselekedni és jóváhagyja a Tanács által
javasolt változtatást. Ha azonban az euró fennmarad és prosperál, hosszú távon további
radikális változtatásokra lesz szükség. Barroso úr, olyan mértékű felügyelettel és
ellenőrzéssel rendelkezhet és olyan mértékű gazdasági kormányzást gyakorolhat, amilyet
kíván, azonban lényegében ha olyan országok, mint Görögország, Írország és Portugália
továbbra is az euróövezetben maradnak, akkor sokkal versenyképesebbé kell válniuk,
annyira versenyképessé, mint amilyen Németország, és a Bizottságnak erre kell
összpontosítania erőfeszítéseit.

Lothar Bisky,    a GUE/NGL képviselőcsoport nevében. – (DE) Elnök úr, hölgyeim és uraim,
a Lisszaboni Szerződés nem régóta létezik. Néhány hónap alatt azonban most kerül
másodszor módosításra egy állítólag sürgős ügy kapcsán. Ennek eredményeképp a Szerződés
módosítása nem a Lisszaboni Szerződésben meghatározott demokratikus folyamatot fogja
követni. Ehelyett gyorsított eljárás során születik erről döntés.

Láttuk, hogy ezt az eljárást hogyan alkalmazták, hogy lehetővé tegyék a bankok számára
a több milliárd euró értékű mentőcsomagot, megkerülve a Parlamentet. A Tanácsra most
ismét nyomás nehezedik, és számos kormányfő azt akarja, hogy az új szerződés-módosítást
az állítólag kipróbált és tesztelt gyorsított eljárás alkalmazásával hajtsák végre. Az Egységes
Európai Baloldal/az Északi Zöld Baloldal Képviselőcsoportja ellenzi ezt a megközelítést,
amely azzal fenyeget, hogy általános eljárássá válik, és azt sürgeti, hogy a
szerződés-módosításokat szokásos eljárás alkalmazásával irányítsák, beleértve a Lisszaboni
Szerződésben szereplő megállapodást.

William (The Earl of) Dartmouth,    az EFD képviselőcsoport nevében. – Elnök úr, talán az
elejéről kellene kezdenem. Egy egyszerű vámunióként indult, aztán politikai unió lett
belőle, azonban megfelelő demokratikus egyetértés nélkül, majd monetáris unióvá vált –
azaz csak majdnem, mivel tíz tagállam elég józan maradt ahhoz, hogy kimaradjon belőle
–, azonban ami most van az az adósságok uniója, egy olyan unió, amely egész egyszerűen
nem működik.

Nézzük meg a német szövetségi kötvény kamatlábát. Ha a monetáris unió működne, akkor
annak valamennyi tagja, valamennyi euróövezetbeli ország ugyanolyan kamat mellett
tudna pénzt kölcsönkérni – a német szövetségi kötvénnyel megegyező kamat mellett –,
azonban egyáltalán nem ez a helyzet. Jelenleg Portugália 4,8%-kal, Írország 5,9%-kal és
Görögország 8,25%-kal fizet többet. Gualtieri úrnak teljesen igaza van, ez egy sorsdöntő
pillanat.

Nem várom az EPP vagy az S&D képviselőcsoport elnökétől – aki beszédem alatt rázta a
fejét –, hogy megértse ennek a döntő fontosságát, azonban úgy gondolom, hogy hamarosan
meg kell érteniük. Az önök problémáját, és ez főként az önök problémája, jobban meg
lehetne oldani kormányközi együttműködés révén. A gazdasági kormányzás egy csapda,
és ami még fontosabb, nincs mandátuma. Soha senki nem említette őket, vagy gondolt a
nemzetállam szorongatott helyzetben lévő adófizetőire, miközben létre akarják hozni ezt
a törékeny és csalóka hatalmat.
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Szeretném önöket még egyszer emlékeztetni, hogy 27 tagállam létezik: ezek közül 11
nettó befizető és 16 kedvezményezett, és Szent András-törésvonal méretű szakadék van
azok között, akik befizetők és akik nem. Azt gyanítom, hogy főként a német adófizetők
azok, akik nem fognak beletörődni hosszú távon ebbe a drága színjátékba.

1896-ban William Jennings Bryan a bimetalizmusról szóló kiváló beszédében azt mondta,
hogy „Ne feszítsd az emberiséget aranyból készült keresztre”. Most még sürgetőbben azt
mondom önöknek, és főként a Bizottság elnökének, aki a végrehajtó hatalommal
rendelkezik: nem szabad feláldozni az Egyesült Királyság és Európa többi adófizetőjét a
közös valuta oltárán.

Bruno Gollnisch (NI).   – (FR) Elnök úr, először a botrányról szeretnék beszélni, ami az
úgynevezett „egyszerűsített” eljárás – valójában hamis eljárás – a Szerződés módosítására
vonatkozóan.

Nem zajlik valódi vita, és ahogy lenni szokott, közvetlen konzultáció sem történik az
emberekkel. Ez azonban nem egy ártalmatlan téma. Az európai pénzügyi stabilitási eszköz
állandóvá tételéről szól. Mi mást fejez ki ez az eszköz ugyanakkor, mint egy európai adósság
létrehozásának lehetőségét, amelyet végül a tagállamoknak kell magukra vállalniuk, amelyek
már így is el vannak adósodva, és amelyek olyan helyzetbe kerülhetnek, hogy kötelességük
ezt az európai adósságot törleszteni, mielőtt saját adósságukat törlesztenék? Bizonyos
módon ez Sapeur Camember – egy szórakoztató könyv főszereplője Franciaországban –
gazdaságpolitikája, a katonáé, aki elrendelte a laktanyák udvarán lévő gödrök betemetését
és azért, hogy be lehessen őket temetni, újabb gödröt ásott mellettük.

Cserébe Németország részvételéért, engedélyeznek számunkra egy paktumot, az
úgynevezett versenyképességi paktumot, amelynek részleteit, a francia kormány európai
ügyekért felelős főtitkársága által kiadott tájékoztató szerint nem kellett volna közzétenni.
Valójában nagyon is jól ismertek a részletek. Ez a gyógymód magába foglalja a valódi
megszorítást, felügyeletet és a költségvetési politikák fokozott egységesítését.

Ez a konvergencia kiterjesztéséről szól, idézem, valamennyi politikára, amely hatással van
a versenyképességre, még akkor is, ha elvben nemzeti hatáskör alá tartoznak. Röviden, ez
valamennyi német politikának, amelyről Sárközy úr olyan nagyon sokat álmodozik, a
teljes euróövezetre való kiterjesztéséről szól. Ez egyáltalán nem elfogadható, ahogy a
homogén európai szuverén államadósság-piac lehetősége, valamint az európai költségvetés
növelése és ennek a finanszírozására létrehozott különleges adó megalkotása sem. Valami
mást kell tennünk.

José Manuel Barroso,    a Bizottság elnöke. – (FR) Először is, szeretném megköszönni a
beszédeiket, és különösen szeretnék köszönetet mondani az előadóknak, Brok úrnak és
Gualtieri úrnak a közösségi módszerre vonatkozó megjegyzéseikért, valamint hogy
figyelmet fordítottak arra, ami kormányközi irányba mozdulhatott volna el. Csak köszönetet
mondhatok nekik figyelmességükért.

Ebben a konkrét esetben legyünk teljesen egyértelműek: a Bizottság támogatta ezt a
felülvizsgálatot, mivel úgy gondoljuk, hogy ennek a célja egy olyan hatáskörrel kapcsolatos
kihívásra való válaszadás, amely nem szerepelt a Szerződésben. A Szerződés nem hozott
létre egy állandó stabilitási mechanizmust. A tagállamok ezért egyhangúlag egy
mechanizmus létrehozása mellett döntöttek, és ezt kormányközi alapon akarják megtenni.
Ez a tagállamok egyhangúlag meghozott döntése volt.
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Nem tartom titokban azt a tényt – és nagyon világosan elmondtam –, hogy azokkal tartok,
akik minél gyorsabban akarnak haladni ennek kapcsán. Egy kormányközi lépés haladást
jelenthet, azonban mi inkább egy nagy kormányközi lépéssel szeretnénk haladni. Ahogy
mindannyian tudjuk azonban, néhány nagy előrelépés Európa számára az európai integráció
történetében kormányközi kezdeményezésekkel kezdődött, mint például Schengen vagy
a szabadságon és a jog érvényesülésén alapuló térség. A politikai felelősségvállalással
kapcsolatos kérdés éppen ezért a következő volt: támogatnunk kell-e vagy sem egy olyan
dolgot, amely, miközben nincs teljesen összhangban preferenciáinkkal – a közösségi
módszerrel –, azonban magába foglalja kollektív képességünk megerősítését az olyan
kihívásokra való válaszadást illetően, amelyek nem szerepeltek kifejezetten a Szerződésben?
A válaszunk „igen”, úgy gondolom, hogy támogatnunk kell ezt a dolgot. A Bizottság
véleménye éppen ezért pozitív a Szerződés e reformjával kapcsolatban.

Szeretném azonban nagyon nyíltan elmondani önöknek, hogy a Bizottság a közösségi
módszert részesíti előnyben. Egyébként ezt a vitát folytattuk le ennek a határozatnak az
előkészítése során. Néhányan a 122. cikk módosítását akarták – és javasolták –, amely
megszüntetne egy hatáskört, amely a Római Szerződés óta létezik. Én személy szerint
elleneztem ezt. Úgy gondolom, elmondhatjuk éppen ezért, hogy most közösen hozhatjuk
létre ezt az új hatáskört, még akkor is, ha tulajdonképpen az nem tartozik a közösségi
módszer alá. Ugyanakkor azonban nagyon egyértelműen kimondjuk a véleményünkben,
idézem: „A Bizottság megtesz minden − jogalkotási vagy bármilyen más jellegű −
kezdeményezést a jövőbeli mechanizmus és az Uniónak különösen az euróövezeten belüli
gazdasági kormányzása közötti összhang biztosítása érdekében, miközben tiszteletben
tartja a Szerződés által az Unióra és annak intézményeire ruházott hatásköröket.” Ez egy
teljesen egyértelmű vélemény és szeretném megosztani önökkel ezt a célkitűzést.

A vita során néhányan például a tagállamok közötti, valamint az Egyesült Királyság és az
euróövezet közötti ellentétekről vagy nézeteltérésekről beszéltek. Rendes körülmények
között nem szeretek különbséget tenni, azonban van néhány ellentét, amely közül a
legfontosabb, hogy az euróövezet adóssága sokkal kisebb, mint az Egyesült Királyság
adóssága. Az Egyesült Királyság adóssága sokkal magasabb, mint a teljes euróövezeté. Ez
az oka annak, hogy az euróövezeten belüli probléma – ahogyan mellesleg önök közül is
néhányan hangsúlyozták – valójában viszonylagos versenyképességi probléma. Ezért
keresünk most megoldást a versenyképességre és a konvergenciára – és hangsúlyozom a
konvergenciát – az Unión belül.

Még ha néhányan nem is értenek egyet ezzel, haladjunk az erősebb konvergencia irányába
az euróövezeten és az Unión belül azok miatt, akik haladni akarnak, mert most nemcsak
a föderalisták vagy az integrációt támogatók akarnak fokozottabb kormányzást az Európai
Unióban. A piacok is igénylik az ilyen jellegű kormányzást, és erre tekintettel kell lennünk.
A piacok ma nemcsak azt kérik Európától, hogy elkötelezetten védje az euróövezetet,
hanem hogy egyúttal biztosítsa a kormányzás egyértelműbb rendszerét is. Igaz továbbá,
hogy a közösségi módszer nagyobb biztosítékot jelent, mint egy olyan módszer, amely
túl gyakran a vezetők jóindulatától függ.

(Taps)

Ebben az irányban dolgozunk jelenleg más, elsősorban a versenyképességgel és a
konvergenciával kapcsolatos projektek kapcsán, ezt a vitát azonban tartsuk meg egy másik
napra. Úgy gondolom mindenesetre, hogy ennek a kérdésnek a kapcsán a Bizottság helyes
álláspontot képvisel: a Szerződés korlátozott felülvizsgálatát részesíti egyértelműen
előnyben, miközben mindenkitől azt kéri, hogy nagyobb figyelmet fordítson a
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mechanizmusok létrehozásának elkerülése iránti igényre, amelyek, ahogy többek között
Brok úr is elmondta, megosztottságot eredményezhetnek, mert a közösségi intézmények
biztosíthatják az Unió egészét, mert a Bizottság cselekszik az euróövezet, valamint az
euróövezeten kívüli tagállamok kapcsán.

Tartsuk szem előtt éppen ezért ezt a szempontot. Ne hozzunk létre olyan kérdéseket, a
sürgető kihívásokra való válaszadás szüksége miatt, amelyek a jövőben sokkal jelentősebb
problémákat eredményezhetnek. Biztosítsuk a határozott kormányzást, miközben
biztosítjuk az unió egészét olyan szellemiségben, amely természetesen az Unió szellemisége:
a szolidaritás és a felelősségvállalás szellemiségében.

Manfred Weber (PPE).   – (DE) Elnök úr, Barroso úr, a Szerződés szükséges módosítása,
illetve a jelenleg folyó intézményi vita bizonyítja, hogy most, amikor a Lisszaboni Szerződés
még csak alig több mint egy éve van érvényben, nem tudjuk továbbra is a jelenlegi Szerződés
segítségével megoldani azokat a kihívásokat, amelyekkel a világ szembesít minket. A mai
napon zajló vita éppen ezt demonstrálja. Másrészről, amikor a jelenlegi Szerződésről
beszélünk, akkor azt halljuk, hogy a Szerződésről szóló tágabb körben folytatott vita
elképzelhetetlen és hiábavaló a tagállamok, és különösen az Egyesült Királyság és a Cseh
Köztársaság jelenlegi helyzetében. Jelenleg ezzel a konfliktussal állunk szemben. Többre
van szükségünk, azonban ezt nem fogjuk megkapni a tagállamoktól. Az Európai
Parlamentnek kell megadnia a választ.

Ha meghallgatjuk, hogy mit mondanak ma a polgárok, akkor egyértelműen tisztában
vannak azzal, hogy változtatásokat kell most bevezetnünk a Szerződést illetően. Kérdéseket
tesznek fel, például, „Hogyan fogjuk ellenőrzés alá vonni a piacokat a közeljövőben?”. Ezért
van szükségünk egy erős Európára.

Fel kell tennünk magunknak ugyanakkor egy még fontosabb kérdést, amely így hangzik:
Milyen jó szolgálatot is tesz az európai projektünk? Évtizedeken keresztül a békefenntartás,
valamint az volt a feladata, hogy véget vessen a kontinensen zajló háborúknak. Ma reggel
egy iskolai csoportot fogadtam. A fiatalok számára, hála Istennek, a háború már nem
létezik. Nem tudják elképzelni, hogy milyen lehet egy háború. Beszélgetéseink során a
globalizáció veszélyét hozzuk fel és elmagyarázzuk, hogy azért van szükségünk Európára,
hogy féken tartsa a globalizáció ördögét, ez azonban egy negatív érv. Ha nemcsak az
emberek eszét, de a szívüket is meg akarjuk nyerni magunknak, akkor további lépést kell
tennünk annak a kérdésnek a kapcsán, hogy mi jó származik az európai projektből.
Beszélnünk kell az elképzelésekről, és fel kell tennünk magunknak a kérdést, hogy mi az,
amit Európa elér és mi a feladata.

Amikor a hatalommal rendelkező országok, köztük Amerika, Japán, Európa, Brazília, India
stb. összegyűlnek, ki fogja felemelni a kezét és megkérdezni, hogy vajon elég figyelmet
fordítunk-e a szociális kérdésekre? Kína nem fogja ezt megtenni. Ez a mi feladatunk lesz.
Ki fogja felemelni a kezét és azt mondani, „Gondolnunk kell a környezetvédelmi
kérdésekre.”? Az amerikaiak nem fogják ezt megtenni. Nekünk kell hangsúlyoznunk ezt
a kérdést. Ki fogja azt mondani, hogy „meg akarjuk őrizni a békét az egész világon és
biztosítani akarjuk, hogy a konfliktusokból ne legyenek háborúk”? Nekünk kell ezt
megtennünk a meglévő történelmi tapasztalatunk birtokában.

Ha megnézzük Tunéziát, egyértelmű, hogy az ottani emberek ugyanazt a modellt akarják,
mint ami Európában létezik. Nagyon vonzó az életmódunk. Éppen ezért, amikor a
Szerződéssel kapcsolatos kérdéseket vitatjuk meg, amikor arról beszélünk, hogy hogyan
működik a kontinensünk és milyen munka áll még előttünk, akkor az átfogó képet kell
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néznünk, hogy ne csak az emberek eszét, hanem a szívüket is megnyerjük ehhez a
projekthez. Így érhetjük el a nemzeti szintű jóváhagyást.

(Az előadó beleegyezik, hogy válaszol egy kékkártyás kérdésre a 149. szabály (8) bekezdése
értelmében.)

Proinsias De Rossa (S&D).   – Elnök úr, szeretnék köszönetet mondani Weber úrnak,
hogy foglalkozott a kérdésemmel, és remélem, hogy arra Barroso elnök úr is válaszolni
fog, mert elsősorban hozzá intéztem a kérdést.

Támogatom a Szerződés módosítása mögötti szándékot. Másokhoz hasonlóan, én is
aggódom a mechanizmus miatt. Az egyszerűsített eljárás azonban biztosítja, hogy
valamennyi nemzeti parlamentnek, mind a 27 nemzeti parlamentnek legalább hozzá kell
járulnia a Szerződés módosításának elfogadásához.

A nemzeti parlamenteknek hat hónap áll rendelkezésükre, hogy eldöntsék, mit akarnak
tenni. Egy határozat márciusban való elfogadásáról van szó, egy decemberben hozott
tanácsi határozat elfogadásáról. Hogyan fordulhat ez elő? Valóban júniusig kell várni ennek
a döntésnek a meghozatalára?

Manfred Weber (PPE).   – (DE) Elnök úr, egyrészről fontos, hogy a tagállamok felügyelik
a szerződéseket, ez az oka annak, hogy a módosítást ezen a szinten kell végrehajtani.
Másrészről, olyan kérdéssel állunk szemben, amely implicit módon szerepel sok olyan
kérdésben, amelyekkel foglalkozni szeretnék. Körültekintően foglalkozunk ezzel, kellő
időt fordítunk és hagynunk arra, hogy mindent részletesen megbeszéljünk? Vagy az
embereknek olyan magasak az elvárásaik és olyan nagy a globális kihívások általi nyomás,
hogy gyorsabbnak kell lennünk és gyorsabban kell cselekednünk? Ezen okból nem tekintem
problémának az idő kérdését, azonban válaszokat kell adnunk. Erre kell összpontosítanunk.

Elnök.   – A következő előadó a listán Martin Schulz úr, akitől kaptam egy levelet. Ha
bármilyen félreértés van a listán szereplő sorrend kapcsán, a vitát követően meg tudom
magyarázni.

Martin Schulz (S&D).   – (DE) Elnök úr, ezt a levelet önnek írtam személy szerint, nem
az ülésteremben lévőknek.

A szerződés-módosítások mindig összetettek, még az egyszerűsítettek is. Amiről most itt
beszélünk, bizonyítja, hogy rendkívül nehéz helyzetben vagyunk. Az „egyszerűsített eljárás”
kifejezés elrejti azt a tényt, hogy az ilyen típusú eljárás eredménytelen lehet. Eredménytelen
lehet ebben a helyzetben is és máshol is. Azt mondták nekünk, ha eredménytelen lesz,
akkor nagyon nehéz helyzetbe kerülünk. Fel kell tennünk magunknak a kérdést éppen
ezért még egyszer, hogy mit tehetünk annak biztosítása érdekében, hogy ne legyen
eredménytelen. Igaz, hogy meghallgatnak minket. Az, hogy vajon csak a ratifikációs eljárás
lesz-e eredménytelen, vagy az egész euróval kapcsolatos projekt, az attól függ, hogy a
kormányfők mennyire hajlandóak koherens és egységes módon cselekedni. Sok jogos
megjegyzést hallottunk már ennek kapcsán.

Három kiemelkedően fontos dolgot szeretnék elmondani. Ma, egy évvel a súlyos válság
kirobbanását követően, azt szeretném kérdezni önöktől, hogy mi pénznemünk külső
értéke. A válasz erre a kérdésre 1,35 USD. Amikor az eurót először vezettük be, ugyanez
a szám 1,17 USD volt. Most elérte az 1,35 USD-t. Egy nemzetközi valuta értéke annak
külső értékétől függ. Az elmúlt év során az euró külső értéke nagyon stabil volt. Az euró
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belső szerkezete azonban egyáltalán nem stabil. Ennek oka az állam- és kormányfők
végtelenül zavaros hozzáállása és kettős mércéje.

Nem az a probléma, hogy Európa nem tud következetesen cselekedni. Valamennyi eszköz
rendelkezésre áll ugyanis. Az a probléma, hogy Európa nem tud megállapodásra jutni egy
következetes eljárást illetően. Amikor azt mondjuk, hogy Európa nem tud megállapodásra
jutni, akkor azt is hozzá kell tennünk, hogy „azok nem, akik itt vannak közülünk”. Nem
az Európai Parlament vagy a Bizottság, hanem a szuverén tagállamok kormányai hozták
létre az erős monetáris területet, amely képes külső cselekvésekre, amely azonban nincsen
felkészülve független, belső eszközök létrehozására, amelyek szükségesek egy szigorú
gazdasági és szociális politika és szigorú kormányzati politika létrehozásához az erős
valuta mellett. Ez a legfontosabb dolog.

Másodszor, minden, ami Európában zajlik, a Szerződésekkel összefüggésben történik.
Amikor azonban valami történik a szerződéseken belül és nem akarunk önkényesen
létrehozni valamit a szerződések határain kívül − mert néhányan ezt fontolgatják −, akkor
egyértelmű az Európai Parlament számára, hogy a központi intézménynek kell
középpontban állnia a szerződések keretein belül, név szerint a Bizottságnak. Az európai
szintű intézkedéseink demokratikus legitimációját, közvetlen kapcsolatban az Európai
Parlamenttel, a Bizottság határozza meg. Ezért helyes az, amit ön elmagyarázott, ahogy a
Brok úr és Gualtieri úr által elmondottak is helytállóak.

A harmadik megjegyzésem, hogy Európa számára a kockázatot az a tény jelenti, hogy
erőteljes, amikor következetes módon cselekszik a világ legnagyobb gazdasági területeként,
500 millió lakosával, azonban ha hagyja, hogy 27 külön részre szakadjon, akkor ez
lényegtelenné válik. Sajnálatos módon ez egyértelművé vált a Földközi-tenger túloldalán
bekövetkezett események során. Ha Európa nem képvisel következetes álláspontot, akkor
nem játszhat szerepet. Ha következetes álláspontot képvisel, akkor szociális és gazdasági
modelljével a globális gazdaság motorjává válik és befolyásos partner lesz a nemzetközi
politika színpadán.

A kérdés, amelyet az egyszerűsített eljárással összefüggésben tárgyalunk azzal kapcsolatos,
hogy vajon Európának van-e jövője vagy szét fog-e szakadni önálló államokra és
jelentéktelenné és lényegtelenné válik. Erről a kérdésről folyik a vita.

Ivo Strejček (ECR).   – (CS) Elnök úr, bárhogy is állunk hozzá a közös valutához, az
euróhoz, úgy gondolom, hogy mindenkinek érdeke, aki az EU-ban él, hogy az euró és az
euróövezet stabilan fejlődjön, attól függetlenül, hogy használjuk-e vagy sem, mivel
gazdaságaink nagyon szorosan összekapcsolódnak.

Mindamellett, amikor Barroso elnök úr bemutatta az európai stabilitási mechanizmust,
olyan kifejezéseket használt, mint a fokozott felügyelet, a gazdasági együttműködés
kibővítése, a költségvetési politikák összehangolása és a szociális politikák harmonizációja.
Hölgyeim és uraim, ez utat nyit a fiskális unió létrehozása előtt, és a gazdasági tapasztalatok
alapján a fiskális unió nem maradhat fenn hosszú távon a politikai unió megteremtése
nélkül. A kisebb változás, amelyről ma beszélünk, éppen ezért jelentős változás az EU
tagállamai számára. Az Európai Unió politikai átalakuláson megy át a jövő érdekében.
Weber úr azt mondta, hogy „az európai polgárok erősebb Európát akarnak látni”. Ezt
mindvégig tudtuk. Kérdezzük meg őket, mert az európai polgárok évtizedeken keresztül
egyszerűen elfogadták, és nem döntöttek arról, ami az európai intézményekben történt.
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Joe Higgins (GUE/NGL).   – Elnök úr, egy új stabilitási mechanizmusra irányuló javaslat
született. Írországban a választási kampány során azok a pártok, amelyek nagy
valószínűséggel létre fogják hozni az új kormányt, a meglévő EU−IMF takarékossági terv
jelentős újratárgyalását ígérik, csökkentve annak szigorúságát. Ez azonban mindössze
spekuláció, és igazságtalan és antidemokratikus azt kérni az ír polgároktól, hogy egy
bizonytalan feltételezésről szavazzanak.

Azt szeretném kérni Barroso úrtól, a Bizottság elnökétől, hogy ne avatkozzon bele az ír
választási kampányba, hanem érvényesítse az ír polgároknak a tényszerű információk és
az igazság ismeretéhez való demokratikus jogát.

Rehn biztos úr tegnap azt mondta, hogy az EU−IMF megállapodás újratárgyalása
lehetségesnek tűnik, azonban nekem négy konkrét kérdésem van ezzel kapcsolatban.
Először is, az újratárgyalás lehetséges azonnal azt követően, hogy az új kormány hivatalba
lép és a 2013. évi új mechanizmus előtt? Másodszor, ez a brutális mértékű felszámított
kamat lényeges csökkentését jelentené? Harmadszor, a pénzügyi spekulánsokat köteleznék,
hogy vállalják a felelősséget veszteségeikért az ír polgárok sanyargatása helyett? Negyedszer,
tisztában van-e vele, hogy csak a csökkentések visszaállítására és a jelentős
munkahelyteremtési közberuházásokra irányuló újratárgyalás oldaná meg a válságot
Írországban, míg a további csökkentések és megszorítások tönkreteszik társadalmunkat?

Nicole Sinclaire (NI).   – Elnök úr, megint csak itt tartunk. A sikertelen politikai projekt,
az euró a Lisszaboni Szerződés kétszeri módosítását eredményezte annak rövid élete során.
Nem szabad elfelejtenünk természetesen, hogy a Lisszaboni Szerződést erősen támadták
a népszavazás során Írországban. Az ír emberek nemmel szavaztak, azonban hazudtak
nekik, azt mondták nekik, hogy megvédik az ország gazdaságát, azonban félrevezették
őket és most, amikor az Európai Unió cselekszik, amikor problémákkal áll szemben, nem
lép hátra, hogy megkérdezze, „Mit csináltam rosszul?”. Nem, további integrációt akar és
azt, hogy a kis országok még többet szenvedjenek. Az Unió meg akarja büntetni őket, ha
további nehézségeik akadnak, amely még inkább nehéz helyzetbe fogja hozni őket, és még
inkább kiszolgáltatottabbá válnak az önök európai birodalmának.

El akarom ezt mondani Barroso úrnak: igen, az Egyesült Királyság talán adósságproblémával
küzd, azonban az nem segít rajta, ha ki kell segítenie olyan euróövezetbeli országokat,
mint Írország, amikor pénzt kellett kölcsön kérnünk ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tenni.

Kay Swinburne (ECR).   – Elnök úr, a Szerződés módosítása nem olyan dolog, amelynek
könnyelműen nekikezdhetünk, különös tekintettel arra, hogy a Lisszaboni Szerződés
elkészítését jelentős mennyiségű munka és tárgyalás előzte meg. A Parlamentnek és a
Tanácsnak éppen ezért nagyon megfontoltnak kell lennie azt illetően, hogy hogyan kezdünk
neki ennek a módosításnak. Szükség van erre a változásra, hogy megvédjük a gyengébb
euróövezetbeli gazdaságokat. Azon tagállamok álláspontját is támogatni kell azonban,
amelyek nem vezették be az eurót.

A Szerződés e módosítása nem oldja meg azt a problémát, hogy a tagállamok nem tartják
be a stabilitási és növekedési paktum szerinti megállapodásokat. Nem oldja meg a jelentős
mértékű államháztartási hiányból eredő problémákat, és nem teszi az EU-t
versenyképesebbé globális szinten. Ez egész egyszerűen egy pótintézkedés, amelynek több
időt kell biztosítania számunkra az individuális euróövezet és közös lakhelyeinket
rendbehozatalára.
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Minden egyes uniós tagállamnak saját közkiadásait és adópolitikáját kell megvizsgálnia és
gazdaságaink újbóli megerősítéséhez realisztikus programokat kell kidolgoznia. Egy sor
hozzáadása a nemzetközi megállapodáshoz ugyan szükséges, azonban nem helyettesíti a
valódi reformot és elővigyázatosságot. Valódi stratégiát kell éppen ezért kidolgozni a
globális versenyképesség elérése érdekében.

Maroš Šefčovič,    a Bizottság alelnöke. – Elnök úr, szeretnék köszönetet mondani a vita
valamennyi résztvevőjének és az Európai Parlament tagjainak, hogy egyértelműen
támogatják a közösségi módszert, az erős Európai Uniót és a jövőbeli mechanizmus
megfelelő szerepét, amelyről ma tárgyalunk.

A mi állásfoglalásunk teljesen egyértelmű volt, teljes mértékben támogatjuk egy európai
stabilitási mechanizmus létrehozását és úgy gondoljuk, hogy az a mozaik nagyon fontos
része egy erősebb és gazdaságilag prosperáló Európa számára. A pénzügyi piacok fokozott
felügyeletéért, a megfelelőbb gazdasági kormányzás eléréséért dolgozunk a hat jogalkotási
javaslatunkkal. Az első európai szemesztert az éves növekedési jelentéssel kezdtük és ez a
rejtvény utolsó darabja.

Azt gondolom továbbá, hogy ezzel és a mai vitával, valamint a márciusi, véleményem
szerint pozitív véleménnyel, rendkívül egyértelmű jelzéseket küldünk azok számára, akik
az euró ellen fogadnak. Aki az euró ellen fogad, el fogja veszíteni a pénzét. Nagyon fontos
ennek az üzenetnek a továbbítása.

Az ebben a kérdésben hozott döntés éppen ezért döntő fontosságú, azonban tudom, hogy
a Képviselőház számára az is nagyon fontos, hogy tiszteletben tartsuk az Unió hatásköreit,
valamint az uniós intézmények kiváltságait és szerepét. A Bizottság természetesen
gondoskodni fog róla, hogy az uniós jogszabályokat mindig tiszteletben tartsuk.

Ahogy véleményünkben is elmondtuk, a Bizottság is készen áll szakértelme segítségével
kezelni ezeket a mechanizmusokat, mert úgy gondolom, hogy azoknak teljes összhangban
kell lenniük a gazdasági kormányzással, különös tekintettel a gazdasági és pénzügyi politikák
összehangolására és felügyeletére a tagállamokban, főként azokban, amelyek az
euróövezethez tartoznak.

Néhányan önök közül aggodalmukat fejezték ki annak kapcsán, hogy nem szabad
kétsebességű Európát létrehoznunk. Úgy gondolom, hogy a Bizottság állásfoglalása ezzel
kapcsolatban teljesen egyértelmű: annak ellenére, hogy továbbra is az euróövezetbeli
tagállamok elsődleges felelőssége az euró, teljesen egyértelmű, hogy bármilyen jövőbeli
együttműködési mechanizmusnak nyitva kell állnia mások előtt is, és a versenyképesség
és a konvergencia fokozására irányuló munkánk mind a 27 tagállamra vonatkozik.

Úgy gondolom éppen ezért, hogy a jelenleg zajló folyamatot, amelyben a pénzügyi piacok
is szerepet játszottak az integráció felgyorsítása, valamint a gazdasági kormányzás területén
való együttműködés felgyorsítása révén, üdvözölni kell, mert kétségkívül erősebbé teszi
az Uniót.

Külön szeretnék köszönetet mondani két előadónak, Brok úrnak és Gualtieri úrnak szoros
együttműködésükért, az általuk előterjesztett ötletekért és a konzultációkért, amelyeket a
Bizottság folyamatosan tart ezzel a két előadóval. Úgy gondolom, hogy kiváló munkájuk
olyan jelentést fog eredményezni, amelyet időben elfogad majd a Képviselőház, még az
Európai Tanács döntése előtt.
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Az utolsó megjegyzésemet Higgins úrhoz intézem Írországból. Nagyon helyesen említette
Rehn biztos úr idézetét, amely szerint a megállapodást Írországgal kötötték – nem a
kormánnyal, hanem magával Írországgal. Elvárjuk természetesen, hogy bármilyen jövőbeli
kormány tiszteletben tartsa ezt a megállapodást. Ennek tudatában teljesen egyértelmű és
világos, hogy a Bizottság nagyon megértő Írország jelenlegi nehézségeivel kapcsolatban
és minden tőle telhetőt megtesz, hogy támogassa a növekedés gyors megindulását
Írországban.

Az európai intézmények – legyen akár az Európai Unió, a Bizottság, az Európai Központi
Bank vagy az IMF – nagymértékben hozzájárultak a helyzet stabilizálásához Írországban.
Meggyőződésem, hogy közösen minden tőlünk telhetőt megteszünk a növekedés és a jólét
megteremtése érdekében Írországban.

ELNÖKÖL: GIANNI PITTELLA
alelnök

Írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 149. cikke)

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    írásban. – (PT) A vita során egyértelművé vált, hogy az
Európai Bizottság továbbra is elkötelezetten halad azon az úton, amelyen a Lisszaboni
Szerződés nem demokratikus elfogadtatásával indult meg. Nem szabad elfelejtenünk, hogy
azt követően, hogy Franciaország és Hollandia polgárai visszautasították az úgynevezett
európai alkotmányt, az Európai Unió vezetői minden tőlük telhetőt megtettek a további
népszavazások elkerülése érdekében. Még az első, írországi elutasítást követően is minden
lehetséges módon nyomást gyakoroltak annak biztosítása érdekében, hogy kis idő elteltével
új népszavazást tartsanak.

Most, hogy eltelt néhány hónap az új Szerződés életbe lépése óta, újból próbálnak gyors
változásokat elérni anélkül, hogy nyilvános vitákat tartanának, mert félnek a különböző
uniós tagállamok polgárainak reakcióitól, különösen azon tagállamokéitól, amelyek
elszenvedik az egyre inkább neoliberális politikák következményeit.

Most vissza akarnak térni az úgynevezett „egyszerűsített eljáráshoz”, hogy elfedjék azt a
tényt, hogy valójában megváltoztatnak egy, az alkotmányosításhoz kapcsolódó fontos
kérdést, azzal a céllal, hogy azt állandó eszközzé, az európai pénzügyi stabilitási eszközzé
alakítsák át, az úgynevezett versenyképességi paktumban szereplő elfogadhatatlan
feltételekkel és azoknak a szociális politikákra gyakorolt súlyos következményeivel: a
fizetések és a nyugdíjak leértékelésével és a nyugdíjkorhatár emelésével.

13. Az európai menedékjogi rendszer helyzete az Emberi Jogok Európai Bíróságának
egy friss határozatát követően (vita)

Elnök.   – A következő napirendi pont az európai menedékjogi rendszer helyzetéről szóló
vita az Emberi Jogok Európai Bíróságának egy friss határozatát követően.

Cecilia Malmström,    a Bizottság tagja. – Elnök úr, az Emberi Jogok Európai Bíróságának
az M.S.S. kontra Görögország és Belgium ügyben január 21-én hozott határozata világosan
rámutatott arra, hogy az Európai Uniónak sürgősen közös menekültügyi rendszert kell
létrehoznia, valamint támogatnunk kell a tagállamokat abban, hogy eleget tegyenek a
megfelelő nemzetközi védelemre vonatkozó kötelezettségeiknek.
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A Bizottság mindig úgy nyilatkozott, hogy a közösségi vívmányok alkalmazása során –
és a dublini rendelet fontos elemét képezi a jelenlegi uniós menekültügyi joganyagnak – a
tagállamok sohasem kaphatnak felmentést az alapvető jogok védelmére irányuló
kötelezettségük alól. Az Európai Bíróság erre az elvre emlékeztetett ítéletében.

Az ítélet nem érinti a dublini rendszer működését meghatározó elveket: azaz, hogy egy
világos rendszer álljon a rendelkezésünkre az illetékes tagállam meghatározásához, a
menedékjog iránti kérelmek elbírálásához, a menekültstátusz elbírálását szolgáló
eljárásokhoz való tényleges hozzáférés biztosításához, valamint a menekültügyi eljárásokkal
való, több menedékjogi iránti kérelem benyújtásával történő visszaélések
megakadályozásához.

Mindazonáltal a dublini rendszer bizottsági értékelése megmutatta, hogy van még min
javítanunk. A Bizottság már 2008-ban javaslatot tett a dublini rendelet felülvizsgálatára
az azonosított hiányosságok kiküszöböléséért. Ennek célja egyfelől az érintett
menedékkérők védelmére vonatkozó normák, másfelől a dublini rendszer hatékonyságának
a tagállamok érdekében történő növelése volt.

Üdvözlöm, hogy az Európai Parlament határozottan támogatja a Bizottság javaslatait, és
felhívom a Tanácsot és az Európai Parlamentet, hogy dolgozzanak együtt egy jobb Dublin
II rendelethez vezető kiegyensúlyozott kompromisszumért.

Ennek a kompromisszumnak végső eszközként tartalmaznia kell egy, az átadások
felfüggesztését célzó vészhelyzeti mechanizmust is arra az esetre, ha kivételes és különleges
nyomás nehezedik a menekültügyi rendszerre. Ez közös és átfogó megoldást kínálna
mindazokra az esetekre, amelyekben jelenleg mérlegelés alapján születik döntés, ez pedig
nagyobb fokú bizalmat és valódi támogatást eredményezne a dublini partnerek között.

A Bizottság tisztában van a görög menekültügyi rendszer hiányosságaival, amely rendkívüli
nyomásnak van kitéve a területére irányuló vegyes migrációs áramlatok nagy száma,
valamint egy megfelelően működő nemzeti menedékjogi rendszer hiánya miatt. Már
megtettük a lépéseket ezek felülvizsgálatára.

A Bizottság 2009. novemberben jogsértési eljárást kezdeményezett Görögország ellen,
amelyben kifejezte az uniós joganyag egyes rendelkezéseivel kapcsolatos aggályait.
Görögország elkötelezte magát a menekültügyi rendszer reformja mellett, amelynek alapját
egy, a Bizottságnak tavaly augusztusban benyújtott, azonnali és hosszú távú intézkedéseket
tartalmazó cselekvési terv képezi. Ezt követően jelentős jogszabályalkotási lépésekre került
sor Görögországban.

Ezzel egyidejűleg a Bizottság a tagállamokkal, az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságával
(UNHCR) és a különböző uniós ügynökségekkel együtt jelentős erőfeszítéseket tesz
Görögország támogatására. Ez a támogatás jelentős pénzügyi és gyakorlati segítséget kínál
a nemzeti menekültügyi rendszer, a határok és a visszatérések igazgatásának
megreformálásához, valamint biztosítja a migrációkezelést szolgáló uniós pénzeszközök
hatékonyabb felhasználását és a szomszédos országokkal, különösen Törökországgal való
jobb együttműködést.

Végül hadd emlékeztessek arra, hogy Uniónk alapját a következő értékek képezik: az emberi
méltóság tisztelete, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság, valamint az
alapvető jogok tisztelete. A menedékjog egyike azon emberi jogoknak, amelyek tiszteletben
tartása és előmozdítása mellett az Európai Unió elkötelezte magát. A Bizottság határozottan
elkötelezte magát egy igazságos, hatékony és a védelemre irányuló közös európai

181Az Euròpai Parlament vitàiHU15-02-2011



menekültügyi rendszer kialakítása mellett. Ez a legjobb módja annak, hogy együttesen
fenntartsuk a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség egyik
fontos pillérét képező emberi jogokat.

Manfred Weber,    a PPE képviselőcsoport nevében. – (DE) Elnök úr, Malmström asszony,
amint azt nemrégiben Lampedusa és Görögország kapcsán is tapasztalhattuk, a
menekültügyi politika rendkívül aktuális kérdés. És ez a téma az európaiakat is
foglalkoztatja. Először is büszkék lehetünk arra, amit Európa ezen a téren elért, hogy közös
normákat állítottunk fel arra vonatkozóan, hogy hogyan kell megfelelően lefolytatni a
menekültügyi eljárásokat, hogy hogyan kell bánnunk a gyermekekkel, a családokkal – erre
legyünk büszkék. Európa egy olyan térség, amely a világ üldözötteinek segítséget és
partnerséget kínál. Nem az a dokumentum a döntő azonban, amelyet mi itt a parlamenti
szakbizottságokban, a Bizottságban és a Tanácsban megfogalmazunk, hanem sokkal inkább
az, ami a gyakorlatban az emberekhez eljut. Az Emberi Jogok Európai Bírósága nemrégiben
elítélte Belgiumot és Görögországot, mivel nyilvánvalóan nem hajtották végre és nem
tartották be az érvényes jogszabályokat. Így meg kell, hogy állapítsuk, hogy a végrehajtás
nem működik.

Azt szeretném kérni a Bizottságtól, hogy a már létező cselekvési tervek mellett haladjon
gyorsabban annak érdekében, hogy mihamarabb képessé váljunk a számunkra oly fontos
normák uniós bevezetésére és végrehajtására. Görögország konkrét esetében szeretném
felhívni a figyelmet arra, hogy itt egy olyan határról van szó, amelyet két oldalról is lehet
biztosítani. Csalódott vagyok amiatt, ahogyan török partnerünk ebben a kérdésben
viselkedik. Olyan visszafogadási egyezményt írtunk alá Törökországgal, amely bizony
jóval kevesebbet követel Törökországtól annál, mint amit tagállamként kellene teljesítenie.
Ezért e tekintetben is komolyabb erőfeszítéseket várnánk el Törökországtól.

Senki sem kérdőjelezi meg a szolidaritásunk. Segíteni akarunk, konkrét támogatást kívánunk
nyújtani az Európai Menekültügyi Alappal és a Frontexszel, mind Görögország esetében
– ahol már folyik a segítségnyújtás –, mind az olaszországi Lampedusa számára. Az európai
szolidaritás nem kérdéses. És most még nagyobb szükség van rá, mint valaha.

Stavros Lambrinidis,    az S&D képviselőcsoport nevében. – (EL) Elnök úr, ahogyan azt a
Bíróság ítélete is illusztrálta, mindannyian a Dublin II rendelet foglyai vagyunk. A felelősség
egyenlőtlen elosztásának következtében a tagállamok arról vitáznak, hogy ki a felelős, és
évek óta panaszokat küldenek oda s vissza, miközben a szerencsétlen menekültek csapdába
esnek a felek között.

Az utóbbi időkben az Európába érkező bevándorlók és menedékkérők 90%-a
Görögországon keresztül jutott el a kontinensre. Most Algériának köszönhetően
Olaszországra helyeződött át a nyomás. Meddig kívánnak még egyesek úgy tenni, mintha
ez görög, olasz, máltai vagy ciprusi probléma lenne? A határaink egyben Európa határai
is. Fejlesztési politikánk, külpolitikánk, illetve leginkább ezek hiánya, európai kérdés.

Hazám nemrégiben hatalmas lépéseket tett a menekültügyi helyzet javítása érdekében,
amelyhez komoly támogatást kapott az Európai Bizottságtól. Ez azonban nyilvánvalóan
nem elegendő. Az új dublini rendeletnek megálljt kell parancsolnia az első tagállamba
irányuló tömeges visszatérítéseknek. Igazi, alapvető szolidaritásnak kell létrejönnie a
tagállamok között. Ezt kérte a Parlament. Ideje, hogy a Tanács egyes tagjai ne játsszák
tovább Poncius Pilátust és mossák kezeik.
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Cecilia Wikström,    az ALDE képviselőcsoport nevében. – (SV) Elnök úr, az Emberi Jogok
Európai Bíróságának határozata világossá teszi, hogy Belgium és Görögország megsértették
az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény 3. és 13.
cikkét. Eszerint mindkét ország bűnös egy afgán menedékkérő embertelen és megalázó
bánásmódban történő részesítésében, amikor azt Belgium átadta Görögországnak. Sajnos
ez az eset egyáltalán nem egyedi. Ugyanakkor az Emberi Jogok Európai Bíróságának
határozata precedens értékű és ezért fontos.

A Dublin II rendelet felülvizsgálatával foglalkozó parlamenti előadóként üdvözlöm ezt a
határozatot. Ez kellő világossággal mutat rá arra, hogy valamennyi tagállamnak fel kell
függesztenie a menekültek Görögország részére történő átadását addig, amíg a jelenlegi
helyzet továbbra is fennáll. A határozat az európai szolidaritás szükségességére is rámutat.
Ha 2012-ig valóban közös menekültügyi rendszert kívánunk kialakítani, akkor osztoznunk
kell a felelősségen és segítenünk kell egymást.

Szeretném megkérdezni a Bizottságtól, hogy ez a határozat változtat-e azon nézetén,
miszerint a dublini rendszer képezi a közös menekültügyi politika sarokkövét, továbbá
szeretném megtudni, hogy a Bizottság hozzáfér-e azokhoz a statisztikákhoz, amelyek
felvilágosítást nyújtanak azokról a szempontokról, amelyek alapján a tagállamok az
átadásról döntenek. Fontos, hogy a jövőben elkerüljük az ehhez hasonló eseteket.

A Parlament világos állásponttal bír a dublini rendeletről, és már türelmetlenül várjuk,
hogy megkezdhessük a tárgyalásokat. Kiemelt fontossággal bír számunkra a fogva tartás,
a szolidaritási mechanizmus, a kiskorúak jogai és a jogorvoslatra vonatkozó határozottabb
rendelkezések. Várom a válaszát, Malmström asszony, és kiváló együttműködésünk
folytatását.

Judith Sargentini,    a Verts/ALE képviselőcsoport nevében. – (NL) Elnök úr, a kérdés az, hogy
mit teszünk most, hogy az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) úgy nyilatkozott: „Nem
szabad több menedékkérőt visszaküldeni Görögországba.”? Hazám, Hollandia,
igazságügy-minisztere egy megoldási javaslattal élt. Ő azt mondta: „Nagyon gyors lépéseket
fogunk tenni annak érdekében, hogy segítsük Görögországot határainak szigorúbb
felügyeletében és menekültügyi rendszerének kialakításában, és akkor majd bármelyik
dublini menedékkérőt visszaküldhetjük Görögországba.” Ez végső soron természetesen
egyáltalán nem jelent megoldást.

Hiszen ebben a Házban valamennyi képviselőcsoport, a politikai paletta egésze, úgy
nyilatkozott, hogy egy szolidaritási záradékkal kell ellátni a dublini rendszert. Amennyiben
erre nem kerül sor, úgy a délebbi országoknak mindig nehezebb lesz a dolguk, mint
hazámnak az Északi-tenger partján, ahol nem túl sok menekülthajó ér partot.

A Lampedusába érkező bevándorlóhullámból is láthatjuk, biztos asszony, hogy még ha
egy ország képes is nagyon keményen dolgozni határai ellenőrzésén, akkor is fel kell
készülnie váratlan eseményekre. Egyetért-e Ön a Zöldek/ az Európai Szabad Szövetség
Képviselőcsoportjával abban, hogy a dublini rendszer jelenleg romokban hever, valamint
szeretnénk megtudni, hogy mikorra várható elmozdulás a dublini rendszer módosításának
irányába? Egyetért-e velünk abban, hogy a szerencse forgandó, és az északi országoknak
most szolidaritást kellene mutatniuk?

Kíváncsi lennék a véleményére a strasbourgi bíróság múlt heti határozatáról is, amely
szerint a 39. cikk szerinti esetek, azaz a kitoloncolás felfüggesztésére irányuló kérelmek
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száma tavaly 4000%-kal nőtt, mivel az emberek látják, hogy a dublini rendszer egyszerűen
nem működik.

Az utolsó dolog, amelyet el szeretnék mondani, az az, hogy a tengeri támogató szolgálat
(MSS) és a belga hatóságok ügyében a végső megállapítás úgy hangzott, hogy a belga
hatóságok voltak a hibások. Nekik kellett a legmagasabb pénzügyi követelésnek eleget
tenniük. Gondatlanok voltak. Mikorra várható a dublini rendszer módosítása annak
érdekében, hogy ezek az emberek ne legyenek továbbra is embertelen körülményeknek
kitéve?

(A felszólaló hozzájárul, hogy az eljárási szabályzat 149. cikkének (8) bekezdése szerint kékkártyás
kérdést intézzenek hozzá.)

Barry Madlener (NI).   – (NL) Elnök úr, Sargentini asszony, miért nem hallottam öntől
azt, hogy Törökország viselkedik helytelenül, amiért egyáltalán beengedi mindezeket az
embereket Törökországba? Miért nem hallottam öntől azt, hogy a túlságosan is összetett
európai menedékjogi szabályozással oly sok ember, emberkereskedő és szerencselovag
csakis és teljes mértékben csak azért él vissza, mert az túl bonyolult. Miért nem ezt mondja?

Judith Sargentini (Verts/ALE).   – (NL) Köszönöm, elnök úr, hogy lehetőséget ad nekem
a válaszadásra.

Úgy gondolom, először is a saját szemünkben kellene észrevennünk a gerendát. Európa
elhibázta a saját menekültügyi rendszerét. Amíg továbbra is ezt tesszük, és amíg továbbra
sem vagyunk hajlandóak segíteni Görögországnak abban, hogy egyszer és mindenkorra
megszabaduljon a menedékkérőktől, valamint nem vagyunk hajlandóak egységes eljárást
kialakítani arra, hogy megállapítsuk valakiről, hogy valóban politikai menekült-e, addig
sohasem leszünk abban a helyzetben, hogy másokat hibáztathassunk.

Egyetértek önnel, Madlener úr, abban, hogy az emberkereskedőket őrizetbe kellene venni,
és hogy Törökországnak valóban létre kellene hoznia egy olyan tisztességes menekültügyi
rendszert, amely elismeri a nem az Európai Unióból, hanem máshonnan érkező politikai
menekülteket. Mindazonáltal először is a saját szemünkben kell meglátni a gerendát és a
saját portánkat kell rendbe tenni.

Timothy Kirkhope,    az ECR képviselőcsoport nevében. – Elnök úr, azt szeretném mondani
a biztos asszonynak, hogy világos, hogy itt egy működésképtelen rendszerrel van dolgunk.
Világos, hogy az európai bíróságok és az európai jogszabályok ellentmondanak egymásnak.
Itt már nem egy jogszabály végrehajtásáról van szó, hanem sokkal inkább annak újszerű
értelmezéséről.

Úgy vélem, hogy az Európai Unió egy árnyalt, nem diktatórikus rendszer segítségével
léphetne fel a leghatékonyabban a bevándorlással kapcsolatos kihívásokkal szemben, nem
az európai jogszabályok még nagyobb fokú harmonizációjával vagy az európai bíróságok
erkölcsi határozataival, hanem szolidaritással, együttműködéssel és az európai szomszédok
közötti jó kommunikációval.

Oda kell figyelnünk arra, hogy ha az egyik helyen könnyítünk a terheken, akkor azok ne
máshol jelenjenek meg. Természetesen kötelességgel tartozunk a többi uniós tagállam felé,
valamint mindazok felé, akik biztonságosabb és szabadabb életet szeretnének, de a Bíróság
friss határozata nagyobb problémákra hívja fel a figyelmet, nevezetesen az európai
bíróságok, az európai jogalkotók és a tagállamok közötti kapcsolatra, valamint ez
utóbbiaknak a saját határaik felett gyakorolt ellenőrzésére.
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Biztos asszony, érdekelne, hogy a Bizottság hogyan kíván e nehézségek ellen hosszú távon
fellépni. Biztosítani tudná-e ezt a Házat afelől, hogy nem csupán még több uniós jogszabályt
fogunk alkotni, amelyeket aztán valamelyik európai bíróság a jövőben kétségkívül
érvényteleníteni fog, és elmondaná-e, hogy ehelyett hogyan tudnánk Görögországot és a
többi jelenleg ilyen terhelésnek kitett tagállamot hatékonyan támogatni?

Cornelis de Jong,    a GUE/NGL képviselőcsoport nevében. – (NL) Elnök úr, először is
szeretném köszönetemet és támogatásomat kifejezni Malmström biztos asszonynak. A
biztos asszony jogosan szólította fel a múlt héten a tagállamokat arra, hogy kezdjék meg
ismét a munkát a menekültügyi csomag egészén. Ez valóban nem kívánságműsor.

A tunéziai menekültek hirtelen beözönlése friss bizonyítékul szolgál erre. Olaszország
számára súlyos nehézséget jelent a megfelelő befogadási és menekültügyi eljárások
biztosítása. Ha a többi tagállam továbbra is csak tétlenül nézi ezt, akkor csak idő kérdése,
hogy az Emberi Jogok Európai Bírósága mikor jut arra a következtetésre, hogy a menedékjog
iránti kérelmek Olaszországba történő átirányítását fel kell függeszteni, ahogyan az ugye
Görögország esetében is történt.

Ezért mindenki érdekét az szolgálja, ha a dublini rendszer keretein belül kialakítunk egy
vészhelyzeti eljárást, ahogyan azt a Bizottság is javasolta, és ha mihamarabb kötelező
érvényű megállapodásokat vezetünk be a befogadásra és a magas színvonalú menekültügyi
eljárásra vonatkozóan.

Szeretném megtudni a biztos asszonytól, hogy mit gondol, továbbra is segítségére lehetnek-e
az illetékes európai parlamenti képviselők a tagállamok arról történő meggyőzésében,
hogy hozzák meg végre ezeket az égetően szükséges intézkedéseket. Az én
elkötelezettségemre mindenesetre számíthat.

Barry Madlener (NI).   – (NL) Elnök úr, már megint Hollandiának kell elvinnie a görög
balhét! Először több milliárd eurót kellett a holland adófizetőknek fizetniük azért, hogy
ezt a majdnem csődbe jutott országot megmentsék, most pedig a nyakunkon maradt
kétezer Görögországból érkező menedékkérő, akiket nem szabad visszaküldenünk.

Hollandia nem akarja ezeket a menedékkérőket. Hollandia már eleget szenvedett és szenved
a tömeges bevándorlástól és a kudarcot vallott multikulturális kísérlettől. Hollandia kevesebb
kilátástalan helyzetben lévő bevándorlót szeretne, és Európának ezentúl sokkal szigorúbb
bevándorlási politikát kell folytatnia. Különben Európából lassan Eurábia lesz.

Ugyanakkor Görögország is rossz szomszédjának, Törökországnak az áldozata. Ezért
Görögországnak egy falat kellene építenie, hogy kívül tartsa a török kivándorlókat, valamint
azokat a kivándorlókat, akiknek Törökország megengedi, hogy átutazzanak a területén.
Természetesen Törökországot is meg kellene büntetnünk azért, mert bejutást biztosít az
illegális bevándorlóknak Görögországba.

Végezetül az európai menekültügyi jogszabályoknak sokkal szigorúbbaknak kellene
lenniük. Legyünk őszinték: a menedékkérők 99%-a valójában nem is menedékkérő, hanem
csak gazdasági szerencselovag, aki visszaél a menedékjogi törvényeinkkel.

Georgios Papanikolaou (PPE).   – (EL) Elnök úr, a következő hipotézissel szeretném
folytatni a vitát: láthattuk a zavargásokat a földközi-tengeri térségben és az arab
országokban. Tudjuk, hogy ezen országok számos polgára Európában remél jobb életet.
Ez már a mindennapok valósága, és tartok tőle, hogy az a hipotézis, amelyet a
következőkben ki szeretnék fejteni, hamarosan szintén valósággá fog válni.
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Ezekből a harmadik országokból Európába távoznak a polgárok. A távozók vagy
Lampedusára érkeznek – láttuk, hogy ez milyen problémákhoz vezetett ott –, vagy
megpróbálnak Törökországon keresztül Görögországba jutni, kihasználva azt a lehetőséget,
hogy az érintett harmadik országok közül több is vízummentességi megállapodást kötött
Törökországgal. Mások Máltára mennek, néhányan talán Portugáliába vagy
Spanyolországba. Aztán többek közülük menedékjogért folyamodnak. Mondanom sem
kell, hogy akkor itt ismét csak a Dublin II rendelet lép életbe. Tudjuk, hogy bár néhány
menedékkérő fellebbezni fog emiatt, a nemzeti bíróságok részéről megint csak elítélő
határozatok fognak születni, ahogyan történt az a múltban is, még mielőtt az Európai
Bíróság határozatot hozhatna. Ne tegyünk hát úgy, mintha ez nem így történne.

Aztán ott van a következő helyzet: néhány személyt őrizetbe vesznek, és nem kapnak
menedékjogot. Bizonyára tudják, hogy azon megállapodás alapján, amellyel kapcsolatban
a Bizottság éppen a tárgyalások lezárulásáról számolt be, ahhoz, hogy a visszafogadás
keretében visszaküldhessük a Törökországon át érkezőket Törökországba, két évig kell
várnunk a megállapodás életbe lépéséig és további három évig, amíg lejár a harmadik
országbeli polgárokra vonatkozó átmeneti időszak, azaz összesen öt évig. Más szóval az
ebben az időszakban, a jelenlegi válság okán őrizetbe vetteknek 2016-ig vagy 2017-ig kell
várniuk arra, hogy Törökország visszafogadja őket.

Engedjék meg, hogy azt mondjam, a migráció ilyen kezelésével félő, hogy Európa jelenleg
nem képes megoldani ezt a feladatot.

Sylvie Guillaume (S&D).   – (FR) Elnök úr, úgy vélem, mindig hasznos emlékeztetni
magunkat bizonyos kötelezettségvállalásainkra, különösen arra, amely mellett 2008.
októberben köteleztük el magunkat az Európai Bevándorlási és Menekültügyi Paktum
keretében, és amelyben kijelentettük, hogy ideje új kezdeményezésekbe fogni annak
érdekében, hogy teljessé tegyük a közös európai menekültügyi rendszer bevezetését, és
ezáltal nagyobb fokú védelmet biztosítsunk az Európai Unión belül.

Több mint két évvel ezen ígéret után a Bizottság tárgyalásra bocsátotta javaslatait. Nem
lehet azonban nem észrevenni, hogy ez az európai menekültügyi rendszer és a
harmonizációs folyamat kissé nehezen indulnak útjukra.

Úgy vélem, az Emberi Jogok Európai Bíróságának friss határozata fontos fordulópontot
jelent. Amellett, hogy a határozat nyilvánvalóan felhívja a figyelmet a görög menekültügyi
rendszer hiányosságaira, határozott üzenetet küld akkor, amikor Görögország éppen
megkezdi menekültügyi rendszerének reformját, valamint azzal egyidejűleg új típusú
kezdeményezésekbe is kezd.

Ettől a konkrét helyzettől eltekintve azonban ez a határozat általánosabb szempontból is
megkérdőjelezi az európai menekültügyi rendszer egészét, különösen, ami annak egyik
alapvető elemét – a dublini rendeletet –, valamint azon alaptételét illeti, hogy valamennyi
nemzeti menekültügyi rendszer egyenértékű az Európai Unióban. Ez a határozat rámutat
arra, hogy hogyan alakult ki paradox módon éppen a közös európai menekültügyi
rendszernek köszönhetően egy a menedékkérők és a tagállamok számára is igazságtalan
helyzet.

Ezt a határozatot most azonnal világos intézkedéseknek kell követniük. Amíg várat magára
egy működőképes menekültügyi rendszer bevezetése Görögországban, addig a
tagállamoknak fel kell függeszteniük a menedékkérők Görögország részére történő átadását,
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és e rendelet szuverenitási záradékát kell alkalmazniuk, amely felhatalmazza őket a
menedékjog iránti kérelmek elbírálására.

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának (EJEB) határozata valamennyi érintett fél számára
jelzésértékű. Úgy vélem, e határozatnak katalizátorként kellene működnie a harmonizáció
és az újraszerkesztés folyamatában, különösen, ami a dublini rendeletet illeti.

Ez természetesen mindenekelőtt az általam imént említett, az átadások felfüggesztését
szolgáló mechanizmust érinti, amelyet a Bizottság javasol. Az EJEB határozata új fényt vet
egyrészt erre a mechanizmusra, másrészt az Európán belüli szolidaritásra. A felfüggesztésnek
újra kellene indítania a vitát egy esetleges felfüggesztési mechanizmus szükségességéről –
világosan meghatározott feltételek mellett, amint arra már kitértem.

Másodszor, reményeim szerint a felfüggesztésnek e mechanizmus mellett a rendelet további,
a Bizottság által javasolt módosításainak, valamint többek között az ezen eszközben
lefektetendő garanciákra vonatkozó módosításoknak a támogatását is elő kell mozdítania
a tárgyalások során.

Végezetül az EJEB által követelt felfüggesztés a menedékkérők helyzetéből adódó
sérülékenységen is el kellene, hogy gondolkoztasson bennünket, továbbá egy olyan
fellebbezési mechanizmus bevezetését is szükségessé kellene, hogy tegye, amelynek célja
azon menedékkérők átadásának a felfüggesztése, akik egy a dublini rendelet alkalmazásán
alapuló átadási határozat alapján kerülnek átadásra.

Ma már sok vészfény villog vörösen; ezek arra figyelmeztetnek bennünket, hogy ideje
megreformálni ezt a rendeletet és egy a szolidaritáson és a felelősségen alapuló, valóban
közös menekültügyi rendszert kialakítani.

Nadja Hirsch (ALDE).   – (DE) Elnök úr, Malmström asszony, ma az Emberi Jogok Európai
Bíróságának ítéletéről beszélünk. Ez végső soron ugyan Belgiumról szól, de érinti az Európai
Unió valamennyi tagállamát. Németország is úgy döntött, hogy nem küld vissza több
menedékkérőt Görögországba

Amint azt egyik kollégám is említette, fel kell tennünk magunknak azt a kérdést, hogy
falakat akarunk-e felhúzni Európa köré, vagy pedig továbbra is fenn akarjuk-e tartani és
tovább akarjuk-e fejleszteni a menedékjogot – amit liberálisként egyértelműen támogatok.
Ez azonban azt is jelenti, hogy valamennyi menedékkérőnek lehetőséget kell biztosítanunk
a tisztességes eljáráshoz. Világosan látnunk kell azt, hogy egyszerűen nem szolidáris és
egyáltalán nem elfogadható az, hogy a déli országoknak egyedül kell a teher egészét
viselniük. Ezek az országok földrajzi helyzetüknél fogva nagyobb bevándorlóhullámoknak
vannak kitéve – mint jelenleg Lampedusa a tunéziai események miatt. Ezt a folyamatosan
fennálló állapotot azonban a helyi menekültügyi hatóságok nem tudják kezelni.

A néhány hete Koszovóra vonatkozóan bevezetett liberalizáció Németországban is óriási
bevándorlóhullámot eredményezett. Nálunk is problémát jelentett az, hogy nem tudtunk
minden eljárást azonnal megfelelően lefolytatni. Ezért ha valóban meg kívánjuk őrizni ezt
a menedékhez való jogot, akkor a jövőben szolidárisabbá kell tennünk ezt a rendszert. A
Dublin II rendelet jelenlegi formájában nem tartható fenn.

Carmen Romero López (S&D).   – (ES) Elnök úr, hölgyeim és uraim, az az afgán
állampolgár, akire az Emberi Jogok Bíróságának ítéletében utalnak, nem volt bevándorló,
nem élt vissza a rendszerrel és emberkereskedők áldozata sem volt. Továbbá a Genfi
Egyezmény azért sem vonatkozott rá, mert nem volt kitéve üldöztetésnek. Menedékkérő
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volt, aki ily módon kiegészítő, illetve nemzetközi védelemben részesült volna. Az ítélet
ezért abból a szempontból fontos, hogy precedenst teremt.

Vajon hányan várhatnak ítéletre miután fellebbezéssel éltek elutasított menedékjog iránti
kérelmük miatt? Vajon hányan kérhetnének kártérítést a késedelmes eljárások miatt? Mi
történne, ha az Emberi Jogok Bírósága több mint ezer ítéletet hozna a tagállamok ellen?
Mi lenne Európa jó hírével?

Továbbra is az alapvető jogok bajnokainak tekinthetjük magunkat akkor is, ha rosszabbul
bánunk a háborúk elől menekülő menekültekkel, mint a bűnözőkkel?

Biztos asszony, a menedékkérőknek akár hét hónapig is várniuk kell az eljárás beindítására
a fogvatartási központokban – már amennyiben menekültek, vagy kiegészítő védelemben
részesülnek –, mindenféle eljárási jogok nélkül. Ez talán emberséges?

A menekültügyi csomag már túl hosszú ideje elakadt, és a közös menekültügyi rendszer
nem létezik, Weber úr. És a tagállamokban sem azonosak az eljárások. A jelenleg
tapasztalható helyzet oka a szolidaritás hiánya.

Az érintett afgán állampolgár nem a dublini rendelet alapján, de kártérítésben részesült az
őt ért nem vagyoni kárért, azonban mekkora kártérítés alkalmazandó azon nem vagyoni
károk esetében, amelyeket a háborúk elől menekülők szenvednek el, miközben éveken át
egyik táborból a másikba küldik őket? Eleget beszéltünk már a visszaélésekről és az
emberkereskedőkről. Nem arról van inkább szó, hogy el akarjuk fordítani a tekintetünket,
és nem akarunk tudomást venni egy olyan helyzetről, amelyet időnként tagadni szeretnénk?
A dublini rendeletet valóban lehetne tökéletesíteni, de ennél azért sokkal többet kell tenni.
Ez igen sürgető, biztos asszony.

Simon Busuttil (PPE).   – (MT) Elnök úr, az Európai Bíróság határozata nem annyira
Belgiumot és Görögországot ítéli el, sokkal inkább a dublini rendeletet, mivel pontosan ez
a dublini rendelet tette lehetővé Belgium számára, hogy az afgán személyeket ismételten
átadja Görögországnak. Ez nem igazságos. Nem igazságos az, hogy a határ menti
országoknak egyedül kell viselniük a terheket, hiszen – legyünk őszinték – a határ menti
országoknak nem az a feladatuk, hogy rendőrként és határőrként lépjenek fel a többi uniós
országért.

Ezért az Európai Bíróság által hozott határozat nyomán most már világos, hogy amennyiben
egy európai ország egy olyan másik európai országba küld vissza menedékkérőket, amely
rendkívüli terhelésnek van kitéve, úgy az az emberi jogokról szóló európai egyezménybe
ütközik.

Az olyan országok, mint Németország és az Egyesült Királyság, már kezdik felismerni ezt
és felfüggesztették az átadásokat. Mindazonáltal amire igazán szükség van, az a dublini
rendelet haladéktalan módosítása.

Kyriakos Mavronikolas (S&D).   – (EL) Elnök úr, azért érzem szükségét annak, hogy a
mai ülésen felszólaljak, mert Ciprus kérdése és a Ciprust érintő bevándorlási probléma
még nem került említésre.

Ebbe a félmillió lakossal rendelkező kis államba, Ciprusra, naponta 30-50 bevándorló
érkezik a zöld vonalon túli megszállt területekről, ennyi bevándorló jut félmillió lakosra.

Nem rendelkezünk fogvatartási központokkal a menedékkérők számára. Ennek
következtében amennyiben egy kérelmet elutasítanak, úgy az érintett személyt végül nem
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küldhetjük vissza a származási országába. Ezek a bevándorlók az elfoglalt területeken
keresztül érkeznek hozzánk, a legtöbb esetben megsemmisítik a papírjait és gyakorlatilag
a szigeten maradnak.

Gesine Meissner (ALDE).   – (DE) Elnök úr, Malmström asszony, a menekültügyi probléma
kérdésében valóban nem falakra van szükségünk. Valaki azt javasolta, hogy húzzunk fel
egy falat – ezért kértem szót. Aki ilyesmit mond, az egyáltalán nem értette meg az európai
értékeket.

Számunkra ez arról szól, hogy megpróbáljuk megőrizni az alapvető jogokat és az emberi
jogokat. Ha valaki elmenekül a hazájából és menedéket kér nálunk – akármilyen oknál
fogva is –, ha valaki önként felszáll egy túlzsúfolt hajóra és az életét kockáztatja, akkor az
semmiképpen sem olyasmi, amiről azt mondhatnánk: „Mi ezeket az embereket az első
pillanattól fogva el akarjuk küldeni.” Ésszerű menekültügyi eljárásokra van szükségünk
ezen emberek számára, amely eljárásokat tisztességesen kell lefolytatnunk, és azokat a
dél-európai országokat sem hagyhatjuk magukra, amelyekbe ezek a menekültek érkeznek.
Ebben a kérdésben teljes mértékben egyetértek kollégámmal, Hirsch asszonnyal.

Más szempontból helytelen lenne azt is mondani, hogy ezeket a személyeket mi mind kint
akarjuk hagyni, és nem akarjuk őket befogadni. Demográfiai változásokon megyünk
keresztül, és a jövőben szükségünk lesz az integrációra és az olyan menekültekre is, akik
nálunk kívánnak maradni. Tehát ez nemcsak emberiesség kérdése, hanem a józan ész is
ezt diktálja Európában. Ezért minél hamarabb megoldást kell találnunk erre a problémára.

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Elnök úr, az Emberi Jogok Európai Bíróságának határozata
szerint a görögországi menedékjogi rendszer embertelen. Embertelen, mert a végleges
döntésre akár öt évig is várni kell. De az eljárások Európa-szerte rettentő sokáig tartanak,
mivel az érintettek hazugságokat adnak elő, elégetik vagy meghamisítják a papírjaikat,
figyelmen kívül hagyják a határozatokat és a menekültügyi rendszert egész egyszerűen
kihasználják és átverik. Különösen akkor, amikor nincs valódi alapja a menedékjognak és
egy éveken át húzódó eljárás után egyszer csak humanitárius tartózkodási engedélyért
folyamodnak.

Az uniós menekültügyi rendszer kudarcának fényében végre egyszer őszintén ki kell
mondanunk és be kell vallanunk, hogy az EU nem fogadhatja be a világ összes gazdasági
menekültjét. Különösen úgy, hogy közben milliárdokat költ fejlesztési segélyekre és a
demokrácia építésére a származási országokban.

A menedékjog olyan világos meghatározására van végre szükségünk, amely szigorúan
követi a Genfi Egyezményt, hogy véget vethessünk a jóléti migrációnak, és amely a
menedékkérőket is együttműködésre kötelezi az eljárás során. Ezzel megszüntetjük a
humanitárius trükkök jogi alapját.

Salvatore Iacolino (PPE).   – (IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim, a vízummentesség fokozatos
kiterjesztése egyfelől, valamint a migrációs áramlatok friss megerősödése másfelől, azt
jelentik, hogy a menekültügyi csomagnak valóban prioritást kell élveznie a Tanácsban.
Amennyiben a Bizottság támogatná azt, úgy ez a kezdeményezés azzal a pozitív hatással
járna, hogy szabályozna egy igen összetett kérdést és egy olyan egységes stratégiát jelölne
ki, amely lehetővé tenné a jelenlegi határozatok végrehajtását, valamint az olyan átadások
elkerülését, amelyek ma megvitatásra kerültek.

Nyilvánvalóan támogatjuk az emberi jogok védelmét, de ugyanakkor azt is, hogy ezt a
követelményt kapcsoljuk össze a követelmények szigorú ellenőrzésével. Biztos asszony,

189Az Euròpai Parlament vitàiHU15-02-2011



mivel ez a helyzet már nem tartható fenn, így meg kell kezdenünk egy pozitív
szabálycsomag és egy világos szabályozási keret kidolgozását. Ez egy fontos lépés, amelyet
biztos vagyok, hogy az ön segítségével ésszerűen rövid időn belül a Tanács elé utalhatunk
értékelésre.

Nathalie Griesbeck (ALDE).   – (FR) Elnök úr, a kérdésem nagyon rövid lesz, mivel a vita
igen tömény volt, és úgy érzem, hogy néhány szélsőséges elemtől eltekintve ugyanazon
az aggodalmon osztozunk.

Szeretném megkérdezni a biztos asszonytól, hogy hogyan kíván fellépni azon
tekintélyromboló elképzelés ellen, hogy Törökország és Görögország között egy fal kerüljön
felépítésre, még ha ezt a lépést magyarázza is az, hogy az említett ország igen súlyos
nyomásnak van kitéve, és még akkor is, ha – ahogyan azt néhány képviselőtársamtól
hallhattuk – a fogvatartási központokba kerülők körülményei különösen rosszak.

Habár a tagállamok szabadon dönthetnek saját építkezési szándékaikról – még ha azok
egy fal építésére is irányulnak, még ha az egy valószerűtlen megoldás is –, mi, európaiak
különösen érintettek vagyunk mind ciklikus szempontból abban, ami Lampedusa szigetén,
valamint az Emberi Jogok Európai Bíróságának határozatait követően történik, mind
strukturális szempontból abban, ami a déli országokban folyik.

Ezért ideje, hogy sürgősen felülvizsgáljuk a dublini rendeletet annak érdekében, hogy
Európa-szerte közösen, szolidárisan és humanitáriusan felelősséget tudjunk vállalni ezekért
a helyzetekért. Erre csak úgy leszünk képesek, ha kidolgozunk egy valódi európai
menedékjogi törvényt, ami immár sürgetőbb, mint valaha.

Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE).   – (IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim, azok az
értékek, amelyek az Európai Unió alapját képezik – az emberi jogok és az alapvető jogok
–, nem képezhetik vita tárgyát. Az Európai Bíróság ítéletei sürgős megfontolást és gyors,
hatékony lépéseket igényelnek. Ez az ítélet egy egységes stratégia kidolgozását,
meghatározását és végrehajtását, valamint közös elköteleződést tesz szükségessé. A
menekültügyi eljárásokat azonnal és a lehető legjobb módon kell lefolytatni.

Ugyanakkor Európa nem feledkezhet meg azokról a határ menti országokról sem, amelyek
olyan rendkívüli migrációs áramlatokkal találják szembe magukat, amelyek nem csak őket
érintik, hanem Európa egészére hatással vannak. A határ menti országok nem viselhetik
egyedül a teljes felelősséget annak költségeiért és megszervezéséért, hogy feldolgozzák a
gyakran sok időt és hosszú, gondos megfontolást igénylő menedékjog iránti kérelmeket.
Ezek az időkeretek és gondos értékelések nem befolyásolhatják a migránsok méltóságát,
amely minden esetben védelemre szorul.

Cecilia Malmström,    a Bizottság tagja. – Elnök úr, szeretnék köszönetet mondani
mindazoknak, akik részt vettek a vitában. Ez a határozat rendkívül érdekes, de nem ássa
alá teljes mértékben a dublini rendszer jelenlegi formáját. Ez utóbbi többé-kevésbé működik,
és a határozattól függetlenül már jelenleg is arra kötelezi a tagállamokat, hogy biztosítsák
az alapvető jogok betartását. Mindazonáltal a határozat rámutat néhány fontos kérdésre,
és ezért valóban szükség van a Dublini Egyezmény reformjára és tökéletesítésére.

Ezért a Bizottság javaslatokat tett az egyezmény módosítására, és nagy örömmel értesültem
arról, hogy a képviselők dolgoznak ezeken és a maguk részéről úgyszintén szükségesnek
tartják valamilyenfajta vészhelyzeti mechanizmus felvételét ebbe az egyezménybe. Mi teljes
mértékben támogatjuk önöket ebben a kérdésben.

15-02-2011Az Euròpai Parlament vitàiHU190



Fel kell gyorsítanunk a közös menekültügyi rendszer létrehozásával kapcsolatos munkánkat
is. Önök közül a legtöbben egyetértenek ezzel, és rendkívül hálás vagyok a munkájukért.
A legjobb módja annak, hogy ezt elérjük, az, ha folytatjuk a munkát, közzétesszük a
jelentéseket és a Tanácsot a tárgyalások megkezdésére bíztatjuk.

Ma még túl sok az eltérés az egyes tagállamok között, és ez nem fenntartható. Egy közös
Unióban, amelyben közösek az értékek és közösen kerülnek alkalmazásra a nemzetközi
normák és egyezmények, nem állhatnak fenn olyan különbségek, mint ma. Tisztességesen
kell bánni az emberekkel. Biztosítanunk kell a legsérülékenyebbek védelmét. Hatékony
rendszerekre van szükségünk annak érdekében, hogy az embereket ne tartsák hónapokig,
néhány esetben akár évekig is őrizetben. Ez nagyon fájdalmas az egyes személyek számára,
és ugyanakkor nagyon költséges a társadalom számára is. Ezen javítanunk kell. Ismét csak
arra buzdíthatom önöket és a Tanácsot, hogy folytassák az ezzel kapcsolatos munkát.

Görögország esetében a Bizottság sokat tesz azért, hogy segítsen. A görög kormány dolgozik
a cselekvési terven. Ez egy igen nagyra törő terv, de kezdettől fogva világos volt, hogy ezt
nem lehet egy hétvége alatt megoldani. Vannak régóta fennálló problémák. Mi azért
vagyunk, hogy támogassuk ezt a folyamatot, és az, hogy valamennyi tagállam részt vesz
a Frontex műveletben, és ezenkívül másfajta segítséget is felajánlottak – gazdasági
támogatást vagy műszaki szakértelmet, tolmácsokat, adminisztratív segítséget –, azt mutatja,
hogy létezik igazi európai szolidaritás.

Segítenünk kell Görögországnak, mert rendkívüli nyomásnak van kitéve, és ez ugyanakkor
európai kihívás is. Természetesen Görögországnak kell a fő felelősséget vállalnia.
Görögország már sokat tett, de még többet kell tennie. Nem vagyok meggyőződve arról,
hogy egy kerítés vagy egy fal jelentené a megoldást, mivel vannak ennél sokkal fontosabb
reformok is. Az EASO-val, az új menekültügyi támogató hivatallal is együttműködünk
Vallettában. Valamint együttműködünk az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságával is.

A közelmúltban Törökország konstruktívnak és együttműködőnek mutatkozott. Nyolc
év után lezártuk a tárgyalásokat a visszafogadási egyezményről. Remélem, hogy a tagállamok
el fogják ezt fogadni a következő, jövő heti tanácsi ülésen.

Azokkal a számokkal kapcsolatban, amelyekről Wikström asszony kérdezett, elmondhatom,
hogy az én adataim szerint a 2009-re és 2010-re vonatkozó időszakban a tagállamok 16
328 kérelmet intéztek Görögországhoz a migránsok átvételének vagy visszafogadásának
ügyében. Ezek közül Görögország 12 638 (77%) kérelmet fogadott el. Mindazonáltal a
tagállamok csupán 2251 esetben hajtották végre az átadást, azaz a kérelmek kevesebb
mint 14%-ában.

Még egyszer szeretnék köszönetet mondani a menekültügyi csomaggal kapcsolatban
végzett munkánk támogatásáért. A jogalkotási aktusok már az asztalra kerültek. Folytassuk
tovább a közös munkát – a Bizottság, a Parlament és a Tanács között – azért, hogy minél
hamarabb a végére érjünk ennek a munkának, és végül egy közös európai menekültügyi
rendszer jöjjön létre.

Elnök.   – A vitát lezárom.
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14. Azonnali uniós intézkedések a kivételes migrációs áramlások által érintett
Olaszország és más tagállamok támogatására (vita)

Elnök.   – A következő napirendi pont a kivételes migrációs áramlások által érintett
Olaszország és más tagállamok támogatására vonatkozó azonnali uniós intézkedésekről
szóló vita.

Cecilia Malmström,    a Bizottság tagja. – Elnök úr, szeretnék köszönetet mondani ezért
az igen időszerű vitáért, amelyre komoly figyelmet kell fordítanunk.

A Bizottság nagy figyelemmel követi az eseményeket, és a Frontex két szakértőt küldött a
helyszínre. A jelentések szerint az utóbbi néhány napban körülbelül 5500 tunéziai
bevándorló érkezett az olasz partokra; a számuk az utóbbi 24 órában kissé csökkent. Az
érkezők többsége a harmincas éveiben járó férfi, de van köztük 34 nő és 108 gyermek is;
azonosításra került 27 olyan személy, akik az embercsempészetet segítették elő. Az olasz
partokra érkező személyek hatalmas nyomást jelentenek az olasz befogadó létesítmények
számára; különösen igaz ez Lampedusa esetében.

Múlt vasárnap felvettük a kapcsolatot az olasz belügyminisztériummal, és hivatalos kérést
kaptunk uniós segítségnyújtásra. Készen állunk arra, hogy Olaszországnak és Tunéziának
egyaránt segítséget nyújtsunk. Ez nem csupán két országot érint, hanem az egész EU
szempontjából fontos. A Bizottság és a Frontex még a legújabb események előtt elkezdte
feltárni, hogy rövid és középtávon mit lehetne tenni. Az EU közös válaszának az tagállamok
közötti uniós szolidaritáson kell alapulnia: készek vagyunk segíteni Olaszországot.

Megközelítésünket azonban ugyanakkor a Tunéziával és demokratikus intézményeivel
szemben tanúsított szolidaritásnak is jellemeznie kell. Lady Ashton is ezt jelentette ki,
amikor tegnap Tuniszba látogatott, és a tunéziai hatóságoknak politikai és pénzügyi
támogatást ajánlott fel.

Annak érdekében, hogy Olaszországnak gyors segítséget nyújthassunk a jelenlegi
körülmények között, konkrét, átfogó intézkedésekről és gyors pénzügyi segítségről
döntöttünk. Ami a pénzügyi helyzetet illeti, készen állunk arra, hogy a 2011-es Európai
Menekültügyi Alap keretében, valamint az Olaszország számára előirányzott összegen túl
különleges segítséget nyújtsunk. Ez az elszállásolással, az infrastruktúrával, az anyagi
segítséggel, az orvosi ellátással, a szociális segítséggel, a bírósági közigazgatási menekültügyi
eljárásra vonatkozó tanácsadással, a jogi segítségnyújtással, a nyelvi segítségnyújtással stb.
kapcsolatban felmerülő költségeket fedezi.

Igen gyorsan mobilizálhatunk erőforrásokat uniós alapokból, például a Külső Határok
Alapból, és – amennyiben szükséges – Olaszország kérheti a vallettai Európai Menekültügyi
Támogatási Hivatalt arra, hogy küldjön munkacsoportokat a menedékkérelmekkel
foglalkozó nemzeti hatóságok segítségére.

Ami a külső határok őrizetét illeti, közös Frontex-műveletet indíthatunk. Kapcsolatban
állok a Frontexszel. Tudomásom van arról, hogy technikai szinten folynak az előkészületek.

Szokás szerint, a közös vita azon múlik majd, hogy a tagállamok önkéntesen
hozzájárulnak-e a felszereléshez. Felkérek minden tagállamot arra, hogy támogassák az
ügyet. Egyvalamit szeretnék azonban hangsúlyozni a néhány perccel ezelőtti vita kapcsán:
a tengeri/szárazföldi határművelek eltérő természete miatt, valamint amiatt, hogy a
tagállamokat felkérjük az új közös műveletben való részvételre, ez nem befolyásolja azt a
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műveletet, amelyet jelenleg a görög szárazföldi határon hajtunk végre. Ez természetesen
prioritás.

Szeretném kiemelni, hogy speciális figyelmet kell fordítanunk a kiszolgáltatott csoportokba
tartozó személyekre, akik nemzetközi védelemre szorulnak. Szükségleteiket figyelembe
kell vennünk, és hozzá kell férniük a speciális védelemhez, amelyre jogosultak – a nemzeti
és az uniós jogszabályok ezt írják elő.

Az említett konkrét fellépésekkel készen állunk arra, hogy találkozzunk és együttműködjünk
az olasz hatóságok képviselőivel, és megegyezzünk az egyes fellépések és a következő
lépések részleteiről.

Természetesen középtávú stratégiánkat is tovább kell fejlesztenünk. A migrációs áramlások
kapcsán a hatékony határigazgatás, valamint a demokratikus és gazdasági átmenetet
támogató stratégia kombinációjára van szükség. Rövid távon a tunéziai hatóságoknak
hatékonyan kell járőrözniük országuk határain, a tengeren és a partokon, és meg kell
akadályozniuk, hogy a börtönből megszökött csempészek, emberkereskedők és bűnözők
előnyt kovácsoljanak a helyzetből. Fontos az is, hogy Tunézia fogadja azokat a személyeket,
akik elérték az EU tagállamainak területét, de nem szorulnak nemzetközi védelemre.

Ami a strukturáltabb beavatkozást illeti, fel kell tárnunk az uniós segítségnyújtás magasabb
szintű célzottságának lehetőségeit azzal, hogy olyan projekteket támogatunk, amelyek a
különböző tunéziai régiókban folyó bevétel- és munkahelyteremtő tevékenységeket
támogatják – itt különösen az ország déli részeire gondolok.

Tágabb értelemben a tunéziai politikai és gazdasági fejlődést támogató koherens
megközelítésnek magában kell foglalnia az áruk, a szolgáltatások és a know-how cseréjét,
valamint azt a lehetőséget is, hogy ezek az emberek legálisan léphessenek az EU területére.

A mediterrán térségben új szelek fújnak – ez pedig a forradalmak eredménye. Ez a változás
sok pozitív fejleményt hozhat Tunéziában, más országokban és az EU-ban. A jelenlegi
lampedusai helyzet nem tántoríthat el miket attól, hogy segítséget és támogatást ajánljunk
fel e feltörekvő demokráciáknak és a fiatal generációnak, amely olyan szenvedélyesen és
békésen tudta elérni az alapvető politikai változásokat.

Simon Busuttil,    a PPE képviselőcsoport nevében. – Elnök úr, az Olaszországban és különösen
Lampedusán tapasztalható humanitárius szükséghelyzet – hiszen valóban erről van szó:
humanitárius szükséghelyzetről – arra kényszerít minket, hogy sürgősen lépjünk.

Öt lépést javaslok. Először is, Tunézia és Egyiptom számára szükséges egy tényleges
Marshall-terv, amely kézzelfogható segítséget nyújt a határokon át, de ugyanakkor cserében
a tunéziai hatóságoknak teljes együttműködést kell tanúsítaniuk: le kell zárniuk
tengerpartjaikat, hogy megakadályozzák a tengeren történő illegális bevándorlást.

Másodszor, Frontex RABIT missziót – gyorsreagálású határvédelmi csapatot – kell küldeni
a területre. Biztos asszony, tehát nem csupán két Frontex-szakértőre van szükségünk,
hanem egy Frontex-missziót kell oda küldenünk.

Harmadszor, Olaszországnak kézzelfogható segítséget kell nyújtanunk, hogy fogadhassa
azt a több ezer személyt, akik Lampedusára érkeztek. Biztos asszony, őszintén szólva nem
értem, hogy mondhatja azt, hogy az Európai Menedékjogi Támogató Hivatal küld majd
szakértőket, hiszen ez az uniós hivatal jelenleg még nem működik. Más módszerhez kell
folyamodnunk.
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Negyedszerre, segítenünk kell azon személyek azonnali hazatelepítését, akik nem jogosultak
menekültügyi védelemre. Őket vissza kell küldeni Tunéziába, oda, ahonnan érkeztek.

Végül nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a Szerződésben ott a 80. cikk, amely
egyértelműen kimondja, hogy bevándorlási politikánknak a szolidaritás elvén és a felelősség
igazságos megosztásán kell alapulnia. Úgy vélem, itt az ideje annak, hogy a Bizottság
végrehajtsa ezt a cikket.

Juan Fernando López Aguilar,    az S&D képviselőcsoport nevében. – (ES) Elnök úr, biztos
asszony, úgy gondolom, hogy e Parlament képviselőinek nagy többsége örömmel fogadja
a mediterrán országok demokratikus mozgalmait, amelyek kihívást jelentenek az európai
külpolitika számára, valamint az értékek melletti elkötelezettsége szempontjából,
ugyanakkor sokan vagyunk, akik úgy gondoljuk, hogy ezek a mozgalmak nem
veszélytelenek. Humanitárius következményei vannak a szomszédos országokban, valamint
migrációs nyomást jelentenek.

Ezért itt az ideje, hogy ne feledkezzünk meg arról, hogy a Lisszaboni Szerződés hatályban
van, és hogy 67. cikk, a 77. cikk, a 78. cikk (3) bekezdése és a 80 cikk – ahogy az imént
elhangzott – kimondja, hogy a közös szolidaritás és felelősség miatt európai kihívásról
van szó. Nem csak közös kihívás, hanem mindannyiunk kihívása, azaz hatással van az
európai intézményekre.

Ideje kimondanunk: egyetlen ország sincs egyedül. Ideje kimondanunk: ez nem csak
Olaszország, Málta, Görögország vagy Spanyolország ügye. Nem! Ez az európai
intézmények ügye. Ugyanakkor annak is itt az ideje, hogy kimondjuk: nem az Európai
Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai
Ügynökségről van szó, amely operatív ügynökség, és nem is az Európai Menekültügyi
Támogató Hivatalról, hanem a politikai döntéshozatal szintjéről. Vagyis fel kell hívnunk
a figyelmet arra, hogy a szükséges erőforrásokat be kell fektetni a fejlesztési
együttműködésbe, valamint abba, hogy ezeket az országokat a demokrácia kialakításához
és konszolidálásához kapcsolódó szükségleteik terén segítsük. Megfelelő erőforrásokat
kell fordítanunk azonban arra is, hogy segítsük azokat a tagállamokat, amelyek a
bevándorláshoz kapcsolódó alapellátás, valamint a közös határok igazgatásának kihívásaival
szembesülnek.

Itt az ideje, hogy kimondjuk: a Lisszaboni Szerződés tartalmaz egy végrehajtandó
programot, és hogy a Parlament támogatni fogja ezt a jelenlegi kihívásokra adott
válaszlépések során.

Niccolò Rinaldi,    az ALDE képviselőcsoport nevében. – (IT) Elnök úr, biztos asszony, hölgyeim
és uraim, először is szeretném idézni azt a kijelentést, amelyet állítólag az olasz
külügyminiszter tett tegnap Damaszkuszban, miszerint – ezt hallgassák – Szíria „stabil
ország, és lakosságának modernizációra irányuló igénye kielégült.” Pár nappal ezelőtt pedig
az olasz belügyminiszter egy másik kijelentést tett, amelyben a felelősséget Európára
hárította, amely, ahogy némi gúnnyal megjegyezte, „szokás szerint” cserbenhagyta
Olaszországot.

Szokás szerint azt látjuk, hogy Európát okolják akkor, amikor az előnyös, és bosszantó
módon nem veszik tudomásul, hogy Brüsszel nem ért egyet a tengeri úton történő
hazatelepítésre vonatkozó megállapodással, amely megszegi a humanitárius törvényeket
és az afrikai diktátorok zsebét tömi meg pénzzel – e diktátorok között vannak olyanok,
akik éppen most buknak meg – , továbbra is milliárdokat juttatnak Khadafi Líbiájának, és
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visszautasítják azt a 10 millió eurót, amelyet az olasz kormánynak ajánlott fel az Európai
Menekültügyi Alap, és amelyről Olaszország úgy döntött, hogy nem használja föl,
valószínűleg azért, mert az európai átlátható szabályoknak megfelelően kellett volna
elkölteniük az összeget, nem pedig az olasz polgári védelmi ügynökség házon belül
meghatározott kritériumai alapján.

Ezért úgy vélem, hogy ha így lépünk fel és nyilatkozatokat teszünk, azzal semmit nem
érünk el. Nem igazán tanultunk az utóbbi hetekből. Lampedusa helyzete arra hívja fel a
figyelmet, hogy a történelem erősebb bizonyos politikai játszmáknál és az illúziókeltő
nyilatkozatoknál. Arra hívja fel figyelmünket, hogy pénzért nem vásárolható meg minden,
hogy Európát nem akkor kell hívni, amikor az nekünk megfelel; Európa egy olyan projekt,
amely mellett minden nap el kell kötelezni magunkat, amely jogokat jelent és szolidaritást
követel meg, valamint a vállalt kötelezettségek betartását.

Ahhoz, hogy a migrációt fenntartható és értelmes módon tudjuk lassítani, öt dologra van
szükség: demokráciára, fejlődésre, a nemzetközi jog tiszteletben tartására, az európai
szolidaritásra és mindenekelőtt az előítéletes retorika elhagyására.

Barbara Lochbihler,    a Verts/ALE képviselőcsoport nevében. – (DE) Elnök úr, a vita címe
kizárólag Olaszország és a többi tagállam támogatására vonatkozik – ezzel ismét elkövetjük
azt a hibát, hogy csak a Földközi-tenger melletti országok problémáira fókuszálunk. Nem
foglalkozunk azokkal az emberekkel, akik a tengeren keresztül menekülnek.

Ha komolyan vennénk a menekültek védelmére vonatkozó elveinket, akkor először is
afelől kellene meggyőződnünk – és, amennyiben szükséges, egyes esetekben azt kellene
ellenőriznünk –, hogy milyen helyzetben vannak ezek az emberek, majd garantálnunk
kellene emberi jogaik védelmét. Nem szabad engednünk, hogy visszaküldjék őket, nem
szabad falat emelni határainkon. Folyamatosan igénybe veszik az EU határügynöksége, a
Frontex által nyújtott segítséget. Való igaz, hogy több segítséget tudna nyújtani, ha
tevékenységét a menekültek megvédésére és megmentésére fókuszálná. Nem szabad
menekültekkel teli hajókat visszafordítanunk, ahogy azt eddig tettük. Itt a Parlamentben
jelenleg a Frontex új megbízatását dolgozzuk ki, és remélem, hogy sikeresen be tudjuk
vezetni majd a fejlesztéseket, többek között a fokozottabb átláthatóságot és a specifikus
követelményeket, hogy az ügynökség az emberi jogokat tiszteletben tartva tudjon fellépni.

Természetesen Tunéziát is segítenünk kell abban, hogy gazdaságát mihamarabb úgy tudja
alakítani, hogy az ott élő emberek biztosabbak lehessenek afelől, hogy van lehetőségük
arra, hogy hazájukban elfogadható színvonalon megélhessenek. Lehetővé kell tennünk
Tunézia számára, hogy gyors és pozitív gazdasági fejlődést valósítson meg az EU-val
folytatott kereskedelemnek és az ottani projektek támogatásának köszönhetően. Ez a
tunéziai demokratikus átmenet egyik legfontosabb követelménye.

Teljességgel érthetetlen, hogy az EU számos tagállama megint hagyja, hogy a
földközi-tengeri országok egyedül küzdjenek a menekültek előre nem látott beáramlásával.
A Lampedusához és Máltához hasonló szigetek megsegítését célzó önkéntes fellépésre
irányuló felhívás süket fülekre talált. Olyan kötelező érvényű megoldást kell találnunk,
amely megköveteli az EU közepén és északi részén fekvő országoktól, hogy fogadjanak
be menekülteket. Az infrastruktúra már megvan. Nem hiányzik más, csak a politikai akarat
és a szolidaritás.

Rui Tavares,    a GUE/NGL képviselőcsoport nevében. – (PT) Elnök úr, hölgyeim és uraim, az
igazság az, hogy nem tárgyalhatjuk a lampedusai problémát úgy, hogy közben
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megfeledkezünk arról, hogy Tunéziában Ben Ali elnöksége idején volt egy törvény, amely
jelenleg is érvényben van, és amely kimondja, hogy az emigrálás bűncselekmény. Ez azt
jelenti, hogy nem csak a Frontex dolga ez, hiszen végső soron garantálnunk kell, hogy ezek
az emberek nem kerülnek tunéziai börtönökbe, és meg kell győznünk az új kormányt
arról, hogy vonja vissza ezt a törvényt.

Mindenekelőtt azonban úgy vélem, hogy ez arra mutat rá, hogy egy személyre alapuló
bevándorlási politikánk alapvetően irreális. Ez az egy személy nem Malmström asszony
és nem is Barroso úr, hanem Khadafi úr. Ha Kadhafi úr megbukik – amit őszintén remélek
–, akkor mi lesz az északról és a szubszaharai Afrikából érkező bevándorlók fő
ütközőzónájával?

Ez azt is mutatja, hogy jelenleg Marokkótól Szíriáig húzódik egy 5000 kilométer hosszú
vonal, amelynek mentén kilométerről kilométerre nő a humanitárius kockázat, és hogy
olyan módon kell felkészülnünk egy menekültválságra, amelyre ez európai történelemben
talán az 1956-os magyarországi események óta nem volt példa. Ez a hazatelepítéssel
kapcsolatos együttdöntés vége. Ha a forradalmak egyike rossz irányban alakul – reméljük,
hogy ez nem történik meg –, akkor Európa határain menekülttáborok jöhetnek létre, és
ez egyszer és mindenkorra véglegesen átalakítja az európai menekültügyi politika, valamint
a menedékkérők európai uniós országokban történő közös elhelyezésére vonatkozó
politika szerkezetét.

Fiorello Provera,    az EFD képviselőcsoport nevében. – (IT) Elnök úr, hölgyeim és uram, a
vészhelyzetekre azonnal politikai választ kell adnunk. Olaszország a következő sürgős
beavatkozásokat kéri: 1) a Frontex koordinációs ügynökségből alakuljon át egy operatív
struktúrává, amelynek megvannak a maga emberei és erőforrásai; 2) alkalmazzuk a
tehermegosztás elvét; 3) az Europolt használjuk fel a terroristák lehetséges beszivárgása,
valamint az emberkereskedelemhez kapcsolható bűnszervezetek utáni nyomozás során;
4) legyenek elérhető források a szükséghelyzet kezeléséhez.

Mindazonáltal ezek egyike sem fogja megoldani a Maghreb országok forradalmainak
strukturális okát, amelyek abból adódnak, hogy nincsenek valódi politikai pártok,
szakszervezetek, szövetségek, hogy nincs szabad sajtó, és mindenekelőtt abból, hogy nem
tartják tiszteletben az emberi jogokat. Lényegében azok az intézményi eszközök
hiányoznak, amelyek a valódi demokráciát jellemzik, és amelyek segítségével az emberek
hallathatják hangjukat. Ezek hiányában nem lehetséges a gazdasági fejlődés, nincsenek
munkahelyek, nincs stabilitás és nincs mindenki számára elérhető biztonság. Ez az a
politikai kihívás, amellyel Európának szembe kell néznie.

Barry Madlener (NI),   – (NL) Elnök úr, Európában valóban szükséghelyzet állt be. Európát
jelenleg elárasztják az észak-afrikai berber területről érkező muszlim bevándorlók.

Lampedusára már több tízezer személy érkezett, akik szerencsét akarnak próbálni – vannak
köztük bűnözők, sőt, terroristák is, és több százezren fontolgatják a kivándorlást. Az
európai határ láthatólag olyan, mint egy szita. Olaszország nem tudja megvédeni külső
határainkat; a Frontexet elsodorták az események.

Arra szeretném tehát felhívni a Tanácsot és a főképviselőt, Ashton bárónőt, hogy a 28.
cikk (2) bekezdése értelmében hívjon össze rendkívüli ülést, ahol a Tanács szigorú
intézkedéseket tesz e bevándorlási hullám megállítására. Berlusconi miniszterelnök úrnak
azt tanácsolnám, hogy ne kérjen tőlünk pénzt arra, hogy a saját dolgait rendbe tegye, hogy
a saját szemetét eltakarítsa, vagy hogy az országától távol tarthassa a bevándorlókat. Ehelyett
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töltsön kevesebb időt szoknyavadászattal, és kezdjen azon dolgozni, hogy az összes
bevándorlót hazaküldhesse Afrikába.

Mario Mauro (PPE),   – (IT) Elnök asszony, hölgyeim és uram, először is szeretném
megköszönni a biztos asszonynak eddigi erőfeszítéseit, valamint azokat, amelyeket a
jövőben tesz majd e humanitárius szükséghelyzet kezelésére. Azonban, biztos asszony,
ön is épp olyan jól tudja, mint én, hogy a valódi szükséghelyzet nem a humanitárius
szükséghelyzet – hiszen az már csak egy következmény –, hanem az, hogy a Maghreb
országokbeli történelmi jelentőségű felkelések során Európa alkalmatlannak bizonyult,
azaz nem volt képes új stratégiát kialakítani a földközi-tengeri régió számára. Erre több
kísérletet tett, de mindig sikertelenül. A lisszaboni folyamat sikertelennek bizonyult, és
sajnálatos módon az Unió a Mediterrán Térségért is megbukott.

Nem látjuk jól, hogy mik is a valódi problémák. E problémákkal együtt kell szembenéznünk,
de ma a Tanács nincs itt. Arra kértük a Tanácsot, hogy fontolja meg egy olyan európai
stratégia kialakításának lehetőségét, amely nem annyira a bevándorlás és az illegális
bevándorlás kérdésével foglalkozik, mint inkább a demokrácia és a szabadság kérdésével
az egész földközi-tengeri térségre vonatkozóan.

Amikor a szovjet blokk összeomlott, egységesen léptünk fel, gyakorlati válaszokat adtunk,
és könnyen kezeltük azt a problémát, amikor több ezer lengyel érkezett hozzánk – hiszen
a feladat az volt, hogy az egész keleti régiót integráljuk Európába. Ami a földközi-tengeri
térséget illeti, ma nem tudunk mit mondani. Stratégiát kell kialakítanunk, e nélkül nem
leszünk képes megfelelően reagálni. Méltányoljuk az önök jó szándékát, és itt be is fejezzük.

(A felszólaló beleegyezik, hogy az eljárási szabályzat 149. cikkének (8) bekezdése szerint kékkártyás
kérdést intézzenek hozzá)

Miguel Portas (GUE/NGL),   – (PT) Elnök úr, szeretnék vitatkozni önnel abban a kérdésben,
hogy Európa miért nem reagált a bevándorlással kapcsolatos problémákra. Először is azt
mondanám, hogy ennek az az oka, hogy rendőrségi választ keresett egy olyan problémára,
amely társadalmi, gazdasági és politikai.

A kérdés azonban, amelyet szeretnék feltenni önnek, a kollégám, Tavares úr által feltett
kérdéshez kapcsolódik. Az ön véleménye szerint elfogadható, hogy a Frontex vagy más
operatív módszer hazatelepíthet tunéziaiakat, miközben Tunézia törvényei kimondják,
hogy a hazatelepített emberekre börtönbüntetés vár? Vagy esetleg mindenekelőtt garantálni
kellene valamiféle diplomáciai fellépést annak biztosítására, hogy e törvényt hatályon kívül
helyezik, és ezután tárgyalhatunk más típusú eszközökről is, amelyeket az imént említettem?

Mario Mauro (PPE),   – (IT) Elnök úr, köszönöm a kérdést. Szeretnék rámutatni arra, hogy
néhány nappal ezelőtt, Panzeri úrral, a Maghreb országokkal fenntartott kapcsolatok
küldöttségének elnökével együttes tunéziai kiküldetésem során azt tapasztaltam, hogy az
átmeneti kormány komoly változásokat vezet be a jogrendszerben, valamint az adott
területet szabályozó összes jogszabályban.

Az Európa és a Tunéziában kibontakozó új kilátások közötti bizalmi viszony alapján úgy
vélem, hogy megtehetjük az első lépést az ön által említett problémák megoldásában.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),   – (FR) Igen, a hárommal ezelőtti felszólalóra gondolok.
Azt a kérdést szeretném feltenni képviselőtársamnak, hogy hogyan jutott arra a
meggyőződésre, hogy a Lampedusára érkező személyek iszlamisták és bűnözők, és hogy
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van-e birtokában olyan személyes információ, amellyel ezt meg tudja erősíteni, vagy ez
pusztán az ő fantáziájában létezik.

Barry Madlener (NI),   – (NL) Elnök úr, gondolom, mindenki jól tudja, hogy a Líbiából
érkező emberek nagy része muszlim, és hogy szép számban vannak köztük bűnözők, sőt,
terroristák is.

Felteszem, hogy a jelenlévők mind tisztában vannak ezzel, és ha ön nem, akkor minden
bizonnyal rendkívül naiv.

David-Maria Sassoli (S&D),   – (IT) Elnök úr, biztos asszony, hölgyeim és uraim, örülünk,
hogy folyik a vita a Bizottsággal az észak-afrikai migrációs válságról. Láttuk, ahogy ezek
az emberek megérkeztek Lampedusára, ahol azt kellett tapasztalniuk, hogy nincsenek
létesítmények a fogadásukra és azonosításukra. Tény, hogy az olasz kormány a
közelmúltban megszüntette a működő fogadóközpontot és csökkentette a létesítmények
számát a „zéró bevándorlás” égisze alatt – ennek következtében Olaszország nem képes
kezelni az illegális bevándorlást.

Tudjuk, hogy ez nemcsak Olaszország, hanem Európa problémája is. Jelentős pénzügyi
beruházásra van szükség ahhoz, hogy koordinált politikai keretrendszerben oldjuk meg
a kérdést, és ugyanakkor tiszteletben tartsuk a nemzetközi szerződéseket és garantáljuk a
menekültek védelmét. Biztos asszony, szeretném, ha pontos választ adna arra, hogy az
olasz kormány mikor kérte fel az Európai Bizottságot a beavatkozásra. Ezzel kapcsolatban
vannak bizonyos ellentmondások, amelyekkel ön is tisztában van.

Mara Bizzotto (EFD),   – (IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim, az utóbbi néhány órában több
mint 5000 bevándorló érkezett Olaszországba, míg újabb 100 000 személy indul
Olaszország, Franciaország és Németország felé. A tunéziai igazságügyi miniszter
megerősítette, hogy az illegális bevándorlók között körülbelül 11 000 elítélt, terrorista és
bűnöző bujkál.

Sürgős kérdést nyújtottam be a Bizottságnak, hogy választ kapjak Ashton bárónőtől – aki
megmagyarázhatatlan módon ma nincs jelen -, és a Bizottság csak ma döntött úgy, hogy
továbbítja, és ennek egyszerűen az az oka, hogy a Parlament tegnap sarokba szorította. Ez
a süket csönd a legegyértelműbb jele annak, hogy Európának és kormányzatának nincs
tartása, és még attól is fél, hogy állást foglaljon akkor, amikor egy humanitárius válság
komoly humanitárius és biztonsági problémákat vet fel.

Hölgyeim és uraim, ennek a demokratikus intézménynek mindössze fél órája van arra,
hogy megvitassa a történelmi jelentőségű fejleményeket, és azok európai emberekre
gyakorolt hatásait. Mit mondjak aggódó választóimnak? Holnap – és itt valóban a holnapra
gondolok! – mit fog tenni az Európai Unió annak érdekében, hogy kezelje ezt a rettenetes
helyzetet?

Salvatore Iacolino (PPE),   – (IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim, a Földközi-tenger közepén
van egy távoli, Lampedusa nevű sziget. 2008-ban ez a sziget az újságok címlapjára került,
mert abban az évben 40 000 menekült érkezett partjaira. A problémát később egy, az olasz
és líbiai kormány által aláírt megállapodás, az úgynevezett „barátság-megállapodás” oldotta
meg.

Malmström asszony, most ugyanezzel a helyzettel szembesülünk, de ezúttal sokkal
bonyolultabb a kérdés. A földközi-tengeri térségen végigszáguldó vihar mozgatóerői a
béke, a stabilitás, valamint a tunéziai és egyiptomi új kormányok. Szicíliai vagyok, és a
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felszólaló képviselők többségével ellentétben én ellátogattam a korábbi azonosítási és
kiutasítási központba. A központ egy időben hasznos volt, azonban a
barátság-megállapodás megkötése után már nem volt értelme fenntartani.

Mit tehet a Bizottság, mit tehet a Frontex? Természetesen mindannyian szeretnénk, ha a
gyakorlatban is be lehetne vetni a gyorsreagálású csapatot. Azt szeretnénk, ha a Frontex
rugalmas, modernizált, jól felépített, saját forrásokkal rendelkező ügynökség lenne; Busuttil
úr és jómagam az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságban felülvizsgáljuk
mandátumát. Mauro úr arra kérte a Tanácsot, hogy azonnal lépjen és napirendjére minden
további késlekedés nélkül vegye fel a kérdést, hiszen abszolút prioritásról van szó, tekintettel
arra, hogy most már Egyiptomból is érkeznek bevándorlók.

Komoly a veszélye annak, hogy számos bevándorló méltósága sérül az elkerülhetetlen
késedelmek miatt, bár biztosak vagyunk abban, hogy Malmström asszony ismét
gondoskodik arról, hogy szavait jól fogadják.

Pier Antonio Panzeri (S&D),   – (IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim, a bevándorlók hulláma
komoly probléma, és egész Európa problémája. Ahhoz, hogy a jelenlegi válságot konstruktív
és előrelátó módon oldjuk meg, nem panaszkodásra van szükségünk, hanem hatékony
együttműködésre. Két szinten kell fellépnünk, erőfeszítéseket kell tennünk arra, hogy
felvállaljuk felelősségeinket.

Az első szint az azonnali fellépés. A válság kezelésére további alapokat kell elérhetővé
tennünk. Végre elő kell készítenünk egy európai kerekasztalt, és napirendre kell vennünk
annak a lehetőségnek a tárgyalását, hogy a bevándorlókat méltányos módon osszuk el a
különböző országok között; és végül találkoznunk kell az ideiglenes tunéziai kormánnyal
és követelnünk kell, hogy forrásokat fordítsanak és eszközöket vezessenek be a jelenlegi
tömeges kivándorlás enyhítésére.

A második szint szigorúan szakpolitikai jellegű. Kulcsfontosságú, hogy radikálisan
felülvizsgáljuk szomszédsági politikáinkat. A fellépésnek új gazdasági és pénzügyi politikára,
valamint a társadalmi együttműködés megújult politikájára, egy értelmes bevándorlási
politikára, valamint a Tunéziában folyó gazdasági reformok és demokratikus átmenet
hatékony támogatására kell alapulnia.

Csak ilyen fellépéssel leszünk képesek kezelni és megoldani azokat a problémákat,
amelyekkel jelenleg Olaszország és Európa szembesül. Biztos asszony, biztos vagyok
abban, hogy egyetért velünk abban, hogy eljött az ideje annak, hogy felhagyjunk a beszéddel
és cselekedni kezdjünk.

Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PPE),   – (ES) Elnök úr, nem szeretném túlzásba vinni
a terrorizmus és a bevándorlás összehasonlítását, de megfigyeltem, hogy az EU fellépését
sajnálatos módon a szükséghelyzetek határozzák meg, például egy komoly támadás vagy
– ahogy az Lampedusán jelenleg is történik – a bevándorlók tömeges érkezése. Lampedusán
a tunéziaiak tömeges kivándorlása az előre megjósolható halállal végződhet.

A reményteljes utazás elátkozott úttá válhat, és ez a mi lelkiismeretünket fogja nyomni,
mert látjuk ezt a folyamatos, kontrollálhatatlan beáramlást, és nem mondjuk határozottan,
hogy „Elég!”. Amikor ilyesmi történik, rémülten égnek emeljük a kezünket, de másnap már
megfeledkezünk róla.

Az európaiaknak kötelességük és joguk az igazság megismerése: az igazság az, hogy a
mediterrán stratégia nem működik, és hogy a közös bevándorlási politika egészen addig
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álom marad, amíg az európai országok nem kötelezik el magukat amellett, hogy az Európai
Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai
Ügynökséget (Frontex) megfelelő erőforrásokkal látják el ahhoz, hogy hatékony lehessen.

A beszéd semmibe sem kerül, de cselekednünk kell. Valóban úgy gondolják, hogy a Frontex
jelenleg képes az európai határok biztonságát garantálni? Én nem hiszem. Reméljük, hogy
Egyiptom, Tunézia és a többi Maghreb ország polgárai nem döntenek tömegesen úgy,
hogy Európában keresnek jobb jövőt, hanem inkább saját hazájukban tesznek erre kísérletet,
hiszen ezért harcoltak. Segítenünk kell nekik.

Szolidaritásra és felelősségvállalásra van tehát szükség, és mindenekelőtt az igazságra,
amikor a közös európai bevándorlási politikáról beszélünk – ez pedig szükségesebb, mint
valaha.

Roberta Angelilli (PPE),   – (IT) Elnök asszony, hölgyeim és uraim, ami a bevándorlási
kérdéseket illeti, Európa régóta aludta Csipkerózsika-álmát, és most meg kell fizetnünk az
elvesztegetett időért. Tény, hogy a bevándorlás továbbra sem prioritás az Európai Unió
vagy a 27 tagállam számára; hagyják, hogy a terhet a határokon található országok egyedül
viseljék. A megfelelő euro-mediterrán stratégia kifejlesztésének közös célnak kell lennie,
de ebben az esetben is el kell ismernünk, hogy a barcelonai folyamat tulajdonképpen sosem
kezdődött el.

Biztos asszony, tény, hogy ezek kellemetlen témák. Bizonyos tagállamoknak, például
Olaszországnak, Görögországnak, Máltának és a többinek kezelniük kell a problémát és
szolidaritást kell tanúsítaniuk, míg a legtöbb tagállam az oldalvonalon áll, passzívan szemléli
az eseményeket, és csak annyit tesz, hogy kioktatja a többi államot.

Az alapok és az eszközök megerősítése érdekében sok mindent kell tennünk a jogalkotás
terén is – és itt a Frontexre gondolok –, de mindenekelőtt politikai akaratra van szükségünk.
Végezetül, elnök úr, szeretnék köszönetet mondani Malmström asszonynak és az egész
Bizottságnak azért, hogy ma ismét biztosította az olasz kormányt arról, hogy elkötelezte
magát a lampedusai humanitárius válság megoldása mellett.

Ioan Mircea Paşcu (S&D),   – Elnök úr, remélem, hogy az észak-afrikai és közel-keleti
országokban tapasztalható gyors fejlemények véget vetnek édes semmittevésünknek:
megrendítik azt a meggyőződést, hogy Európa olyan gazdag és biztonságos, hogy nem
kell komoly biztonsági problémáktól tartania.

Csakhogy az időnek van egy rossz szokása: nem áll meg. Ami ma képtelenségnek tűnik,
az holnap valóság lesz. A probléma, amelyet ma megvitatunk, egyszerre technikai és
politikai jellegű. Szeretnék utalni arra a levélre, amely kimondja, hogy most, amikor az
észak-afrikai forradalmi események következtében egyre több menekült érkezik, az EU
csapdába került: a közvélemény a menekültek mellett áll, másfelől pedig ott van a szükség,
hogy Európa zárva tartsa kapuit.

Csak annyit szeretnék mondani, hogy ha hitelesek szeretnénk maradni, akkor a technikai
probléma megoldásának – amely túlmutat a pénzen és a rendőrségen – összhangban kell
állnia a nyilvánosság előtt tett kijelentéseinkkel. Ezért azok a szigorú intézkedések, amelyeket
egyes tagállamok a közelmúltban foganatosítottak más uniós tagállamok polgáraival
szemben – amennyiben elfogadják azokat – csak rontják az EU hitelét, mégpedig ezúttal
nemcsak befelé, hanem kifelé is.
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Sonia Alfano (ALDE),   – (IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim, szeretném megköszönni a
biztos asszonynak, hogy azonnal hajlandó volt előrelátó módon segítséget felajánlani
Olaszországnak, habár a segítséget az első alkalommal maga az olasz kormány utasította
el.

Biztos asszony, nagyon helyesen hangsúlyozta, hogy most, a demokratikus átmenet idején
támogatnunk kell Tunéziát. Valamit azonban nem értek, és szeretném önöktől megkérdezni.
Mi történt azzal a rengeteg pénzzel, amit Európa Tunéziának adott ezekben az években,
és Líbiának jelenleg is ad – és ezek, ahogy tudjuk, demokratikus rendszerek? Ezért csodálatos
és felemelő ünnepelni a tunéziai emberek ébredését, bár nem egészen értem, hogy ezt a
sok pénzt egyáltalán hogyan adták meg. Ha a líbiaiak holnap felébrednének, milyen
következtetést vonnánk le abból? Azt gondolnánk megint, hogy demokratikus rendszereket
finanszírozunk, másnap pedig arra kellene rájönnünk, hogy politikánk katasztrofális volt?

Felmerül bennem a kérdés, biztos asszony, hogy egyáltalán hogyan lehetséges az, hogy
Európa e demokratikus ébredés során hallgatott, és ezen a téren csak az Egyesült Államok
adott határozott iránymutatást.

Szeretnék hivatkozni arra, amit Portas úr és Tavares úr mondott. Arra mutattak rá, hogy
a Tunéziához hasonló országokban a kivándorlást bűncselekménynek tekintik.

Először is, ami a Lampedusába érkező embereket illeti – és itt szeretném emlékeztetni
Madlener urat arra, hogy ezek az emberek nem líbiaiak, hanem tunéziaiak, bár ennek nincs
igazán jelentősége, hiszen nemsokára a líbiaiak is megérkeznek –, ki dönti majd el, hogy
menekültek-e vagy sem, tekintettel arra, hogy Tunéziában jelenleg rendkívül bonyolult a
politikai helyzet? És főleg mi hogyan fogjuk érezni magunkat, ha hazatelepítjük ezeket az
embereket annak tudatában, hogy alighogy megérkeznek, azonnal börtönbe kerülnek?

Úgy vélem, ezeken kellene elgondolkodnunk, és mindenekelőtt fel kell ismernünk, hogy
az olasz kormány által folytatott rasszista politikához hasonló politikák sajnálatos módon
csak igen negatív eredményeket hoztak.

Mario Borghezio (EFD),   – (IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim, hálásak vagyunk a biztos
asszonynak a kötelezettségvállalásért, bár azt kell mondanom, hogy ha már az Európai
Unió ekkora fizetést ad az összesen 136 diplomáciai kirendeltségnek, talán hamarabb észre
kellett volna vennie, hogy mi történik. Tény, hogy a helyzetet még a Szocialista
Internacionálé képviselői sem látták előre, holott a szervezet egyik tagja az a kedves tunéziai
diktátor, aki kiváló társadalmi és politikai vezetéssel ide juttatta az országot.

Szeretnénk megtudni a Bizottságtól, hogy miért nem beszél világosan arról a lehetőségről,
hogy ezeket az embereket osszuk el a különböző európai országok között. Ahogy a parti
államok már régóta mondják, nem méltányos, hogy ez a probléma csak azokat az
országokat érintse, amelyeket az észak-afrikai országoktól csak a Földközi-tenger választ
el. Ez kulcsfontosságú kérdés, de semmiképpen sem feledkezhetünk meg arról sem, hogy
a Frontex forrásai igen korlátozottak. Úgy hallottam, hogy két szakértőt küldtek.
Lampedusán súlyos válság alakult ki – nem utolsósorban humanitárius válság –, amelyet
olyan munkacsoportnak kell kezelnie, amely méretét tekintve eléggé nagy ahhoz, hogy
korrigálja a közelmúlt tévedéseit és sikertelenségeit.

A helyzet rendkívül komoly, és közegészségügyi szempontból még súlyosbodhat, mivel
Lampedusán talán már most mutatkoznak a vízhiány jelei.
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Elnök.   – Szigorú leszek az időbeosztással kapcsolatban, nem utolsósorban azért, mert
Malmström asszonynak 18.00 órakor távoznia kell a Parlamentből. Ezért lehetővé kell
tennünk számára, hogy feleljen kérdéseinkre, amelyek máskülönben megválaszolatlanul
maradnak.

David Casa (PPE),   – (MT) Elnök úr, már évek óta beszélünk erről a tragédiáról, amely a
Földközi-tenger térségében történik, és sajnos azt kell mondanom, hogy önök nem
hallgattak ránk. Figyelmen kívül hagyták, mert – ahogy azt az előttem szólok is mondták
– hamis szolidaritásról beszélünk akkor, amikor az Európába irányuló szabálytalan
bevándorlásról van szó.

Tragédia történik Lampedusán, súlyos tragédia. Amikor Lampedusa túlzsúfolttá válik –
már jelenleg is az –, mindenkit Olaszországba küldenek majd, és legalább elviselhetőbb
lesz a helyzet. Biztos asszony, az Isten mentsen attól, hogy ugyanennyi személy lépjen be
Máltára – ekkor a tragédia még nagyobb lenne. Azoknak, akik Máltára érkeznek, nincs
más választásuk, mint maradni. Málta azonban nem tud megnőni. Az alapokat sem lehet
arra felhasználni, hogy az apró Máltát egy hatalmas börtönné tegyük, ahol az összes
bevándorlót fogva tartjuk.

Ezért van szükség a tagállamok tényleges kötelezettségvállalására és a nagyobb szolidaritásra
– különösen az észak-európai országok részéről –, mert ahogy azt a Parlament alelnöke is
említette, az Európai Unió tagállamai a szolidaritás legkisebb jelét sem mutatják.

Rosario Crocetta (S&D),   – (IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim, szeretnék köszönetet
mondani a biztos asszonynak azért, hogy foglalkozott Tunézia kérdésével. Hogy őszinte
legyek, örültem volna, ha a vita más cím alatt folyik: „Vita Tunézia és más, a diktatúra ellen
és az emberi jogokért küzdő országok támogatásáról”.

Ehelyett humanitárius válságnak tekintjük, hogy Olaszországnak, a világ egyik
nagyhatalmának meg kell küzdenie azzal a problémával, hogy 5000 embert befogadjon.
Természetesen Lampedusa számára gondot jelentenek a menekültek, habár a sziget és
Szicília között naponta jár komp, és van egy repülőtere is, azaz ezeket az embereket el
lehet szállítani. Fel kell ismernünk, hogy most nem a Frontex kérdéséről vitázunk, vagy
arról, hogy hogyan lehetne megállítani a hajókat, hanem arról, hogy olyan emberekről van
szó, akiket mi biztattunk arra, hogy harcoljanak a demokráciáért, és most, hogy ezt teszik,
képesnek kell lennünk a fogadásukra. Több vízum kiadása az egyik lehetséges politika,
amelyet Olaszország folytathat az érintett országok megsegítésére.

Andreas Mölzer (NI),   – (DE) Elnök úr, a legutóbbi hatalmas menekülthullám, amely
hasonló ahhoz, amelyet most a tunéziai forradalom következtében tapasztalunk, talán
1989-ben volt, a kommunizmus összeomlása után. Az EU semmit sem tanult múltbeli
tapasztalataiból. Teljesen váratlanul érte a menekültek tömege. Most, hogy megérkeztek
azok az emberek, akik nem akarnak nekifogni és újjáépíteni az országukat, Olaszország
azt a felszólítást kapja, hogy ne küldje vissza a tunéziai gazdasági bevándorlókat. Azonban
pontosan ez a probléma. Amíg ezeket az embereket nem küldjük azonnal haza, mégpedig
hazatelepítési segély nélkül, addig folyamatosan el fognak minket árasztani a gazdasági
bevándorlók tömegei. Már tízezrek várakoznak a szomszédos országokban.

A tömeges amnesztia, valamint a nagylelkű hozzáállás, amely elnézte, hogy többségük
egyszerűen gazdasági bevándorló, oda vezetett, hogy a menedékkérők újabb tömege jelent
meg. Ha ahelyett, hogy a migránsokat azonnal visszaküldenénk, kvótákat vezetünk be a
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menekültügyi eljárások terén, akkor azzal csak arra biztatjuk az embereket, hogy a jövőben
is hasonlóan viselkedjenek.

Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE),   – (IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim, szeretnék
őszinte köszönetet mondani a biztos asszonynak ezért a vitáért: mindazért, amit elmondott,
hogy megtisztelt minket a jelenlétével, valamint a munkájáért, amely azt mutatja, hogy az
Európa és Olaszország közötti kölcsönös megértés milyen mértékben segíthet hazámnak
a válság kezelésében.

Szeretném megismételni a szavait: „Új szelek fújnak a mediterrán régióban.” Elnök úr, ez
valóban így van: a szabadság és a demokrácia szele ez, amely olyan közvetlen
következményekkel jár, amelyeket Olaszországnak kell kezelnie. Amikor a szél erősebben
fúj, egyesek falakat húznak fel, mások pedig szélmalmot építenek. Szeretném elmondani,
biztos asszony, hogy Dél-Olaszország, Puglia, ahonnan Baldassarre úr, Mauro úr és jómagam
származunk, évtizedek óta épít szélmalmokat, vagyis kiépítette a fogadás formáit és
keményen dolgozik annak érdekében, hogy biztosítsa a bevándorlók méltóságát, valamint
hogy méltányos és megfelelő fogadásban részesítse őket. Ezt azonban nem tudjuk egyedül
megtenni. Csodálatos lenne, biztos asszony, ha egy figyelmes és hatékony Európa
csatlakozna hozzánk e szélmalmok építésében.

Jan Mulder (ALDE),   – (NL) Elnök úr, meglehetősen ironikus, hogy amint a szabadság és
demokrácia első jelei megmutatkoztak Tunéziában, megkezdődtek a kivándorlási hullámok
is. Kissé nehéz elhinnem, hogy valóban el akarják hagyni az országot.

A Közel-Keleten láthatólag komoly változások mennek végbe, és lehetséges, hogy ez még
csak az eljövendő dolgok előszele. Ezért úgy vélem, hogy pozitív dolog, hogy a Bizottság
minden lehetséges lépést megtesz a felkészülés érdekében. A Bizottságnak most azt is be
kell bizonyítania, hogy ellenőrzés alatt tartja a helyzetet.

Minden közösségi féket ki kell engednünk, és Tunézia segítségére kell sietnünk, de
elkerülhetetlennek tűnik, hogy a jelenlegi körülmények között, amikor látjuk a tunéziai
szabadság első jeleit, sok emberről kiderül, hogy valójában nem is menekült. Ezért
egyszerűen elkerülhetetlen, hogy a Bizottság sok embert vissza akar küldeni Tunéziába,
pontosan azért, hogy a jövőre nézve példát mutasson, hiszen lehetséges, hogy más
közel-keleti országokból is elindulnak a menekültek.

Carlo Fidanza (PPE),   – (IT) Elnök úr, biztos asszony, hölgyeim és uraim, kivételesen nagy
számú bevándorló okoz gondokat Olaszországnak, és így egész Európának. Ezért végül
rá kell szánnunk magunkat arra, hogy közös megközelítést dolgozzunk ki e jelenség
kezelésére. E tekintetben az olasz hatóságok és a Bizottság között folyó párbeszédnek
köszönhetően kialakulóban van a humanitárius válságra adott válasz.

Minden tiszteletem Crocetta úré, de szeretnék rámutatni arra, hogy a problémát nem az
az 5000 ember jelenti, aki eddig érkezett, hanem az, hogy adott esetben igen komoly káosz
alakulhat ki, és az, hogy ha egyértelmű politikai üzenetet adunk, akkor több ezer újabb
menekült érkezik partjainkra. Ezt a problémát a lehető leggyorsabban kell orvosolnunk.
A válságot le kell küzdenünk, de ehhez strukturált reakcióra van szükség.

Erősítenünk kell a Frontex szerepét: operatívabbá kell tennünk, és lehetővé kell tennünk,
hogy bizonyos folyamatokat – a menekültek azonosítása, származási országuk ellenőrzése
és a hazatelepítések szervezése – saját maga irányíthasson. Meg kell erősítenünk az Europol
szerepét annak érdekében, hogy megakadályozzuk, hogy a potenciális terroristák és
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bűnözők bejussanak. És mindenekelőtt gyorsan kell reagálnunk. Úgy gondolom, hogy a
Bizottság jól reagált, és remélem, hogy a Tanács is megteszi a magáét.

Carmen Romero López (S&D),   – (ES) Elnök úr, biztos asszony, egy kérdést szeretnék
feltenni, mivel itt a Parlamentben ma délután kissé hisztérikus a hangulat. Azt szeretném
kérdezni önöktől, hogy lehetséges-e annak kiderítése, hogy az az 5000 ember, aki
Lampedusába érkezett, valóban terrorista-e vagy sem. Ellenőrizhetnénk? Nem lenne annyira
nehéz.

Nem lenne nehéz, mert megvannak a biztonsági szolgálataink ahhoz, hogy megvizsgálják,
hogy igaz-e ez a hír. Ötezer ember. Terroristákról beszélünk, de több ezren rongyokba
öltözve, kis hajókon érkeznek. Kérdésem a következő: nem lenne egyszerűbb, ha
humanitárius látogatást tennének Lampedusán, és megpróbálnák ott helyben megtekinteni
és értékelni a forrásokat, amelyekről Rinaldi úr azt mondja, hogy Olaszország nem használt
fel? Hasznos utazás lenne.

Az is jó lenne, ha Tunéziába utaznának, mivel az is lehet, hogy a Lampedusába érkező
emberek az ország belső részén fekvő bányaterületekről érkeztek, ahol Ben Ali úr korrupt
viselkedése nyomorba taszította az ott élőket. A regionális fejlesztés révén is segíthetnénk
nekik. Akkor esetleg látnák azokat a változásokat és kihívásokat, amelyeket a tunéziaiak
tapasztalnak, és ellenőrizhetnék a helyzetet, és az ügy szószólói lehetnénk a Bizottságban.

ELNÖKÖL: ISABELLE DURANT
alelnök

Tanja Fajon (S&D),   – (SL) Elnök asszony, azt látjuk, hogy az Európai Unió közvetlen
szomszédságában újabb humanitárius katasztrófa áll be. Ma Lampedusán történik ez, de
számíthatunk arra, hogy máshová is még nagyobb számban érkeznek majd menekültek
az észak-afrikai országokból.

Csak Egyiptomból havonta közel 600 személy menekül Izraelbe. A hatóságok már nem
urai a helyzetnek.

Gyors és közös fellépésre van szükség. Nem szabad azzal reagálnunk, hogy bezárjuk a
kapuinkat és a bevándorlókat bűnözőknek tekintjük. Nagyon sajnálatos, ha bárki is így
gondolkodik Európában, ahol a mozgás szabadsága alapvető jog: a szabadság és az
egyenlőség jelképe.

Nekünk, a tagállamoknak közösen kell felelősséget vállalnunk, és meg kell osztanunk a
terhet, amelyet ma Olaszország visel. Mozgósítanunk kell erőinket és pénzügyi
erőforrásainkat, mert emberéletekről van szó.

A közelmúlt tunéziai és egyiptomi eseményeire esetlegesen és lassan reagáltunk. Mutassuk
most meg, hogy hitelesek vagyunk, és ne dőljünk be a szélsőjobb és az idegengyűlölő
pártok bevándorlóellenes retorikájának.

Olaszországnak kézzelfogható segítségre van szüksége; lehetséges, hogy holnap egy másik
ország lesz ilyen helyzetben. Most kell reagálnunk, mégpedig gyorsan.

Wim van de Camp (PPE),   – (NL) Elnök asszony, igen, Észak-Afrikában demokratikus
fejlemények bontakoznak ki, de ez Európa számára kötelezettségekkel is jár. Észak-Afrika
problémáit nem tudja Dél-Európa megoldani. Ebben teljesen egyetértek olasz
képviselőtársaimmal.
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A biztos asszonytól a következőt szeretném kérdezni. Van-e lehetőség arra, hogy
lerövidítsük az eljárásokat, bevezessük a kérelmek gyors elbírálását és mindenkit azonnal
visszaküldjünk Tunéziába, aki nem jóhiszemű menekült? Mert most azt látjuk, hogy
fiatalemberek nagy csoportokban indulnak el Dél-Olaszország felé. Lehetséges, hogy van
közöttük számos gazdasági menekült is, és meg kell különböztetnünk a valódi menekülteket
a gazdasági menekültektől.

Emellett ott vannak természetesen a PR-problémák. Sok európainak az a benyomása, hogy
tunéziai hordák indulnak meg Dél-Olaszország felé. Ez PR-probléma, és nem csak
Olaszország, hanem az Európai Unió számára is. A legfontosabb ezért a gyorsabb eljárás
és a jobb PR.

Nadja Hirsch (ALDE),   – (DE) Elnök asszony, Malmström asszony, mi – és az európai
polgárok – örömmel fogadjuk az egyiptomi és tunéziai forradalmat és azt, hogy a szabadság
és a demokrácia értéke végre napirendre került. Az utóbbi néhány napban a hírek nagy
része ezekről az országokról szólt. Két-három napja azonban a televízióban és az újságokban
olyan képeket is látunk, amelyeken menekültáradat, hajókon utazó embertömeg látható.
Gyorsan kell cselekedünk, nem szabad elszalasztanunk ezt a történelmi pillanatot, mivel
nem csak a menekültek képeire fogunk majd emlékezni. Arról sem szabad
megfeledkeznünk, hogy ezek az országok mit értek el.

Meg kell magyaráznunk a közvéleménynek, hogy habár sok ember érkezik ide, többségük
hazatér majd, mivel a mi definícióink szerint nincs menedékhez való joguk. Természetesen
feltehetjük magunknak azt a kérdést, amelyet a gazdasági bevándorlókkal kapcsolatban
gyakran feltesznek. Egy dolog világos. Ha ezeknek a fiataloknak nincs perspektívájuk,
akkor visszatérnek. Talán nem ugyanezek az emberek; az új bevándorlók azonban
folyamatosan érkezni fognak. Ezért kell most foglalkoznunk a problémával.

Nikolaos Salavrakos (EFD),   – (EL) Elnök asszony, a földközi-tengeri térség lángokban
áll. Nyilvánvaló, hogy a bevándorlók száma emelkedni fog. Civilizált emberek vagyunk: a
bevándorlókat emberi lényként kell kezelnünk. Nem szabad azonban megfeledkeznünk
arról, hogy a legtöbb bevándorló muszlim országokból érkezik.

A hivatalos jelentés szerint a következő húsz évben a muszlim népesség száma 35%-kal
nő, 1,6 millióról 2,2 millióra. Európa lakosságának jelenleg 2,7%-a muszlim. A jelenlegi
beáramlás és a születések jelenlegi száma mellett ez húsz év alatt 6%-ra emelkedik. Tehát,
ahogy látják, Európa működésében, az európai kultúrában lassanként beáll egy gazdasági
és társadalmi fordulat.

A kérdéssel Európának kell foglalkoznia, nem hagyhatjuk, hogy a tagállamok egyedül
próbáljanak megbirkózni a problémával.

Seán Kelly (PPE),   – Elnök asszony, ahogy a biztos asszony mondta, a változás szelei
fújnak Észak-Afrikában – némileg hasonlóan azokhoz az eseményekhez, amelyek húsz
évvel ezelőtt történtek Kelet-Európában. Ha az eredmény hasonló lesz – azaz demokratikus
rendszerek alakulnak ki –, akkor, úgy vélem, nagyon elégedettek lehetünk. A dolog
hátulütője az, hogy (legalábbis rövid távon) menekültügyi és menedékügyi problémával
kell szembenéznünk, különösen Olaszországban.

Mivel Olaszország az Európai Unióhoz tartozik, ez Olaszország problémája és Európa
problémája; olasz és európai megoldást kell találnunk. Nem zárhatjuk be kapuinkat a
menekültek előtt, de nem is engedhetjük be az összes menekültet és menedékkérőt. Úgy
vélem, hogy a megoldás az a több pontból álló terv, amelyet kollégám, Busuttil úr is javasolt,
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nevezetesen: garantálni kell, hogy a hazatelepítés akkor történik meg, ha az helyénvaló és
biztonságos, és természetesen vissza kell küldeni azokat a menedékkérőket, akik az Európai
Unióban nem jogosultak erre a státuszra. Szolidaritással kell Olaszországgal
együttműködnünk, és erre képesek is vagyunk.

Miroslav Mikolášik (PPE),   – (SK) Elnök asszony, úgy vélem, hogy egy olyan kérdést
vitatunk meg, amely egész Európát érinti. Meg kell értenünk, hogy Európának a szolidaritás
és az egység jegyében kell fellépnie. Ma a kérdés Olaszországgal és a Tunéziából érkező
menekültekkel kapcsolatos, de lehet, hogy holnap Algériából, Egyiptomból, esetleg Líbiából
érkeznek majd, ahonnan már eddig is ezrek jöttek. Természetesen probléma, hogy nincs
itt a Tanács. A Tanácsot nem érdekli a kérdés. Csalódott vagyok, hogy a Tanács ma nem
ül itt, és nem hallja a parlamenti vitát. Véleményem szerint a Bizottsággal együtt kell
dolgoznunk ahhoz, hogy olyan megoldást találjunk, amely egyfelől jogi szempontból
megfelelő, másfelől pedig – ahogy kollégám, Kelly úr mondta – nem szabad minden
észak-afrikai menekültet beengednünk Európába. Bizonyos, hogy nem ez a célunk, és
azokat a személyeket, akik nem jogosultak politikai menedékre, vissza kell küldenünk a
származási országukba.

Georgios Koumoutsakos (PPE),   – (EL) Elnök asszony, biztos asszony, örülök ennek az
ülésnek, és köszönöm, hogy eljött. Ma Lampedusán vannak gondok, holnap Máltán és
Krétán lesznek. És ne csapjuk be magunkat: holnapután Milánóban, nem sokkal később
pedig Brüsszelben vagy Párizsban lesznek problémák.

Ez a probléma nem a déli országok baja: európai probléma. Szolidaritást kell mutatnunk.
Hatékonyabbá kell tennünk továbbá a rendelkezésünkre álló eszközöket és intézkedéseket,
ideértve a Frontexet, az Europolt és a tengeri felderítést. Kulcsfontosságú az is, hogy most,
nyolc év után komolyan megvizsgáljuk, és – amennyiben szükséges – felülvizsgáljuk a
Dublin II-t.

Cecilia Malmström,    a Bizottság tagja. – Elnök asszony, ha Busuttil úr figyelt volna arra,
amit a bevezetőben mondtam, akkor hallotta volna, hogy csaknem mindent elmondtam,
amit ő elmondott a felszólalásában. De örömmel ismétlem meg szavaim. Készen állunk
arra, hogy az olasz hatóságok megsegítésére azonnal felhasználjuk a rendelkezésünkre
álló alapokat. Dialógust folytatunk az olasz hatóságokkal annak meghatározására, hogy
milyen típusú segítségre van szükségük. Olaszországnak nagy tapasztalata van a különféle
katasztrófák kezelésében, de talán segítségre szorulnak a humanitárius segély – lakóhely,
élelem, gyógyszer –, valamint az ellenőrzés, a segítségnyújtás és az azonosítás terén. Ezt a
segítséget megadjuk nekik, és jelenleg is erről tárgyalunk velük.

Európai felelősségről van szó, és ezért európai megoldást kell találnunk. A Frontex
alkalmazottai a helyükön vannak, de vizsgáljuk annak lehetőségét, hogy igen rövid időn
belül elindítsunk egy Frontex-műveletet – és erre készen is állunk – , de természetesen a
kivitelezés módját meg kell tárgyalnunk Olaszországgal és a többi olyan országgal, amelyek
esetleg részt vesznek a tevékenységben. Örülök annak, hogy Busuttil úr a Frontex előadója,
így a jövőben a Frontex a módosításoknak köszönhetően még jobban működik majd.

Ha tunéziai vizeken hajtanánk végre Frontex-műveletet, azt természetesen a tunéziai
hatóságokkal együttműködve tennénk meg. Még nem tartunk itt. Arra is biztatjuk a tunéziai
hatóságokat, hogy fogadják vissza azokat az állampolgárokat, akik nem szorulnak
nemzetközi védelemre. Ahogy azt Tavares úr és mások említették, ebből a szempontból
vizsgáljuk a jogszabályokat. Reméljük, hogy az új demokratikus kormány alatt nem lesz
hatályban ilyen jogszabály, de eseti alapon, igen részletesen kell megvizsgálnunk a kérdést.
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Arra is készek vagyunk, hogy a tunéziai hatóságokat tanáccsal, a határigazgatás és a
rendőrségi igazgatás terén nyújtott támogatással, valamint képzéssel, felszereléssel és
anyagi forrásokkal támogassuk.

Az Európai Menedékjogi Támogató Hivatal Máltán még nem operatív, de általános szinten
működik, és jelezték, hogy nemzeti csoportokat tudnak küldeni Olaszországba, ha erre
igény van. Ezt a jövő héten a Külügyek Tanácsában, majd a Bel- és Igazságügyi Tanácson
is tárgyaljuk majd. Együttműködünk az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságával: arra kérjük
őket, hogy nyújtsanak segítséget a nemzetközi védelemre szoruló személyek
azonosításában, valamint az elvégzendő elemzések terén. A Frontex az egész térségre
vonatkozó elemzés elkészítésében is részt vesz.

Tunéziában természetesen – ahogyan a legtöbben említették – komoly reményekre ad
okot a helyzet, és mindannyian támogatjuk az ottani demokratikus fejleményeket. Lady
Ashton ott volt tegnap, és megbeszélést folytatott a hatóságokkal. Készek vagyunk arra,
hogy támogatást nyújtsunk a választások lebonyolításában. Tárgyalunk továbbá a
hatékonyabb segítségnyújtásról, valamint a demokratikus fejlődés előmozdításáról.
Nyújthatunk gazdasági segítséget. Különféle mobilitási problémákról tárgyalunk, és több
lehetőséget kell adnunk az embereknek arra, hogy legálisan jöhessenek Európába. Egy
donorkonferenciáról is tárgyalunk.

Egyetértek Mauro úrral és a többiekkel, akik rámutattak arra, hogy természetesen az egész
régiót kell néznünk. Azt hiszem, nagy meglepetéssel fogadtuk a berlini fal leomlását. Nem
volt kész, azonnal alkalmazható cselekvési tervünk. A jelenlegi helyzet kicsit más, de
természetes, hogy ha az emberek szabadságot és demokráciát szeretnének, azt az Európai
Uniónak támogatnia kell. Felülvizsgáljuk szomszédságpolitikai terveinket, mivel az
események ezt szükségessé tették, és az egész régiót vizsgáljuk – különösen Egyiptomot,
de a többi országot is – annak érdekében, hogy a rendelkezésünkre álló különféle
eszközöket, alapokat és politikákat a lehető leghatékonyabban alkalmazzuk, és
megfelelőbben szabhassuk a régióban tapasztalható legújabb fejleményekhez.

Biztos vagy abban, hogy folytatódik majd a vita, hiszen a kérdés napirenden van és
valószínűleg ott is marad. De ismét szeretném önöket biztosítani afelől, hogy a Bizottság
részleteiben nyomon követi a folyamatot. Készen állunk Olaszország, Tunézia és a többi
érintett ország megsegítésére.

Elnök.   – A vitát lezárom.

Írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 149. cikke)

Erminia Mazzoni (PPE),    írásban. – (IT) A kérés, amelyet az olasz kormány az Európai
Unióhoz intézett, olyan előjog, amely a tagsággal jár. Ahogy sok képviselőtársam rámutatott,
a szolidaritás alapelvét és a felelősség méltányos elosztását, amelyet a Szerződések írnak
elő, a gyakorlatban is alkalmazni kell. Ahogy arra Malmström asszony utalt, a jelenlegi
nehéz olaszországi helyzet az európai joghatóság alá tartozik. Ahhoz képest, hogy az
észak-afrikai országokban milyen rendkívüli gyorsasággal bontakoznak ki az események,
az európai intézmények lassan reagálnak.

Olaszország, és különösen az ország déli része, Európa határa a földközi-tengeri régióban,
és azt kell tapasztalnia, hogy olyan nagyszámú érkező személy ügyét kell intéznie, amely
esetleg elképzelhető, de amelyre nem lehet felkészülni. Tapasztalataink bizonyítják, hogy
mennyire veszélyes, hogy felhagytunk a barcelonai folyamattal. Az Európai Uniónak át
kell gondolnia mediterrán stratégiáját, és újra egyik prioritásává kell emelnie azt. A pénzügyi
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segítség és a rendkívüli intervenciós intézkedések mint rövid távú reakciók segítenek ugyan,
de nem elégségesek. A Földköz-tenger túlpartján fekvő országokban megindult
demokratikus átmenet folyamatához illeszkedniük kell a közép- és hosszú távú
kezdeményezéseknek – így oldhatók meg a társadalmi és gazdasági kérdések.

Sergio Berlato (PPE),    írásban. – (IT) A mai vita rendkívül fontos. Csak az utóbbi öt napban
több mint 4000 menekült érkezett Lampedusa szigetére a közeli Tunéziából. Soha nem
látott mértékű közegészségügyi válság van kialakulóban. Azt is figyelembe kell vennünk,
hogy a helyi önkormányzat úgy kezeli a válságot, hogy nem állnak rendelkezésére a
szükséges erőforrások és létesítmények.

Olaszország azonnal az Európai Unióhoz fordult, és gyors fellépést kért. Azonban – habár
határozottan támogatom ezt a segítségkérést – szeretném hangsúlyozni, hogy a Frontex,
a földközi-tengeri térségbe érkező személyekkel foglalkozó európai ügynökség
elkötelezettsége értékes, de nem elégséges ahhoz, hogy a Tunéziából érkező illegális
bevándorlók kérdését megoldjuk. A februári ülésen hangot adtam aggályaimnak az
észak-afrikai országok rosszabbodó helyzetével és azok Európára gyakorolt hatásaival
kapcsolatban. Itt a Parlamentben újra hangsúlyozom: az Európai Uniónak határozottabban
el kell köteleznie magát egy olyan hatékony közös bevándorlási politika mellett, amely
lehetővé teszi az EU számára az illegális bevándorlás kezelését, és mindenekelőtt azt, hogy
segítséget nyújtson az Olaszországéhoz hasonló helyzetben lévő országoknak, amelyek a
leginkább ki vannak téve a bevándorlók áradatának.

Dominique Baudis (PPE),    írásban. – (FR) Kivételes esemény, hogy Lampedusára, erre a
kis olasz szigetre hirtelen több ezer migráns érkezett. Ez azonban azt jelenti, hogy szembe
kell néznünk egy olyan problémával, amely minden európait érint. Most az a fontos, hogy
az európai szolidaritás megfelelően működjön. Egyetértek önnel, biztos asszony, amikor
arra kéri a tagállamokat, hogy nyújtsanak azonnali segítséget Olaszországnak eszközökkel
és pénzügyi téren is. Az ilyen helyzetekben gyakori, hogy az az ország, ahová a migránsok
érkeznek, nem a végcél. A fogadóközpontok sok esetben elavultak, és esetenként súlyos
feszültségek alakulnak ki azokon a területeken, ahol a migránsok fogadása történik. Az
illegális bevándorlás elleni küzdelemben és a beáramlás szabályozásában már több
kulcsfontosságú eredményt értünk el. Abban az Unióban azonban, ahol a belső határok
gyakorlatilag eltűntek, Európának hosszú távon szüksége van olyan eszközökre, amelyekkel
ambícióit megvalósíthatja. Valódi bevándorlási politikát kell kialakítania, konstruktív
párbeszédet kell kezdenie a származási országokkal és meg kell erősítenie az Európai Unió
Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai
Ügynökséget (Frontex) a missziók terén.

15. Megfelelő, fenntartható és biztonságos európai nyugdíjrendszerek (vita)

Elnök.   – A következő napirendi pont Oomen-Ruijten asszony jelentése a Foglalkoztatási
és Szociális Bizottság nevében „A megfelelő, fenntartható és biztonságos európai
nyugdíjrendszerek felé” című zöld könyvről (2010/2239(INI)) (A7-0025/2011).

Ria Oomen-Ruijten,    előadó. – (NL) Elnök asszony, engedjék meg, hogy e vita kezdetén
először is megköszönjem kollégáimnak a rendkívül kellemes és gyümölcsöző
együttműködést. Ugyancsak szeretnék köszönetet mondani a parlamenti titkárságok
tanácsadóinak és természetesen a saját munkatársainknak.
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Nem volt könnyű feladat ilyen nagyszámú módosítást kézben tartani. Mégis úgy gondolom,
hogy sikerült, hiszen most valami konkrétummal állunk elő a zöld könyvre válaszul. Egy
biztonságos, fenntartható és megfelelő nyugdíjjal, és az európai polgárok éppen ezt a
garanciát akarják megkapni. Ez azonban nem ilyen egyszerű, mivel a nyugdíjak a tagállamok
hatáskörébe tartoznak, és ott is fognak maradni.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy nem szabad véleményt mondanunk vagy bármilyen
módosítást benyújtanunk a nyitott koordinációs módszer révén, ami átdolgozást vonhat
maga után.

Veszélybe került a nyugdíjrendszerek fenntarthatósága, lévén most a fordított korpiramis
a tendencia: több az idős ember, az idős polgárok tovább élnek, ezért kevesebb ember
marad a nyugdíjak finanszírozására. Az első pillérbe tartozó felosztó-kirovó rendszerek
a nemzedékek közötti szolidaritás tökéletes kifejeződését jelentik, és a jövőben is ezek
lesznek a legfontosabbak.

A fiatalabb generációra háruló terhet tetézi azonban, hogy a közös költségvetéseinkre is
kétségkívül nagy nyomás nehezedik, ez pedig – akár tetszik, akár nem – visszahat a
Stabilitási Paktumunkra.

A tagállamok emelik a nyugdíjkorhatárt. A magam részéről elutasítom a várható élettartam
növekedéséhez igazított európai nyugdíjindexálásra irányuló javaslatokat. Egyrészt azért,
mert a várható élettartamot tekintve jelentős különbségek vannak a tagállamok között,
másrészt, mert ha tudnánk is indexálni ezt a kettőt, ez véleményem szerint nem lenne
társadalmilag felelős magatartás.

Azt mindazonáltal beláttuk, hogy mindnyájunknak a magasabb nyugdíjkorhatár irányába
kell haladnunk, és hogy ennek a folyamatnak a tagállamok szintjén kell zajlania,
együttműködésben a szociális partnereinkkel.

Az érmének van egy másik oldala is – és látom, Elisabeth, hogy nagyon figyel –, mégpedig
az, hogy gondoskodnunk kell róla, hogy az idősek munkában maradjanak. Ez tehát azt
jelenti, hogy nagyobb erőfeszítéseket kell tennünk a rugalmas pályafutási rendszerek és a
rugalmas nyugdíjazási rendszerek érdekében, és fejlesztenünk és alakítanunk kell a
feltételeket, ha azt akarjuk, hogy az idősebbek tovább tudjanak dolgozni.

Azok a tagállamok, amelyek a második pillérre alapozták a nyugdíjrendszerüket, eddig is
takarékoskodtak, sokszor közös munkáltatói-alkalmazotti rendszerek segítségével, illetve
néhány esetben, az új tagállamokban, vegyes rendszerek révén. A pénzt megtakarítási
alapokba vagy nyugdíjalapokba tették, vagy az megjelenik a vállalatok mérlegszámláján.
A megtakarítási és eredményszemléletű rendszerekre kisebb nyomás nehezedik, mint az
államháztartásra, de a várható élettartam növekedése ezen a téren is problémát jelent.

Mindennek tetejébe jött a pénzügyi válság, a kötvény- és részvénypiacok rossz eredményei
és az alacsony kamatlábak, amelyek a várható nyugdíjakra vonatkozó garanciákra nagy
nyomást gyakorolnak.

A Bizottságnál kidolgozás alatt álló válasz a következő: a szigorúbb fizetőképességi
követelmények alkalmazása – ezt itt még egyszer el fogom mondani – nem a megfelelő
válasz. A jó felügyelet igen! Mindenekelőtt azonban, mielőtt még bármilyen jogszabályt
fogadnánk el, alapos hatásvizsgálatot kell készítenünk a fizetőképesség hatásairól.

Ezzel összefüggésben a származtatott pénzügyi eszközökről szóló vitára is szeretném
felhívni a figyelmet. Nem lehet csak úgy összekapcsolni a származtatott pénzügyi
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eszközöket és a nyugdíjalapokat. A nyugdíjalapban a származtatott pénzügyi eszközök
arra szolgálnak, hogy fedezzék a kockázatokat. Azaz nem spekulációra. A Bizottságnak
tehát még ott is körül kell néznie, mielőtt lépne.

Most térjünk át a harmadik pillérre. Úgy gondolom, nem kellene irreális elvárásokat
dédelgetnünk. Az ember csak akkor tud élni az egyéni megtakarítási lehetőségekkel, ha
pénze is van hozzá. Törekedni akarunk ugyanakkor a nagyobb tudatosságra, a nagyobb
fokú tudatosságot pedig úgy lehet elérni, ha az emberek tájékozottak a nyugdíjukról, ezért
szükségünk van egy nyomon követési rendszerre.

Elnök asszony, az európai belső piac nincs jelen a harmadik pillérben, úgyhogy ez ügyben
is tennünk kell valamit.

Befejezésül még két záró megjegyzést szeretnék tenni. A megfelelőséggel kapcsolatban:
ezt európai szinten nem tudjuk elérni, a tagállamoknak kell megtenniük. Ami pedig a
hordozhatóságot illeti, véleményem szerint egy nyitott munkaerőpiac csak úgy működhet,
ha nagyobb az ingázók szabad forgalma, ami az említett joggal élő munkavállalókat nem
hozza hátrányos helyzetbe. Noha itt is szükségünk van a hordozhatóságra, de átállási
időszakkal, tehát új szerződések kellenek, és aztán egy hatástanulmány.

László Andor,    a Bizottság tagja. – Elnök asszony, a nyugdíjakról szóló zöld könyv, amelyet
tavaly nyáron adtunk ki, régóta esedékes vitát indított útnak az európai nyugdíjak jövőjéről.
A zöld könyvnek köszönhetően az érdekeltekkel több mint 100 találkozóra és konferenciára
került sor, és közel 1700 válasz érkezett hozzánk.

A zöld könyv vázolja az Unió előtt álló kihívásokat e téren, és tizennégy kérdést tett fel
arról, hogy az uniós szintű munka hogyan segítheti hozzá a tagállamokat ahhoz, hogy a
nyugdíjak megfelelők, fenntarthatók és biztonságosak legyenek, messzemenőkig tiszteletben
tartva a szubszidiaritás elvét. A zöld könyv holisztikus megközelítést alkalmaz, mert
biztostársaim, Rehn és Barnier biztos és én magam is meg vagyunk győződve arról, hogy
a megfelelő, fenntartható és biztonságos nyugdíjak mindhármunk szakterületére kiterjedő,
összehangolt, egységes politikát tesznek szükségessé.

Hadd mutassam be röviden a Bizottság érvelését a zöld könyv tavalyi kiadása mellett.
Először is, túl kell lépnünk a várható élettartam és a nyugdíjba vonulási életkor közötti
növekvő különbségből eredő egyensúlyhiányokon. Másodszor, az európai keretet úgy kell
átalakítanunk, hogy tükrözze az egy évtizede zajló nyugdíjreformok után a nemzeti
nyugdíjrendszerekben bekövetkezett változásokat. Harmadszor, le kell vonnunk a
tanulságokat a pénzügyi és gazdasági válságból. A válság megmutatta, hogy felül kell
vizsgálni a pénzügyi piac kitettségét és a nyugdíjrendszereink felépítését, hogy javítsuk a
kockázatcsökkentést és erősítsük a tőkefedezeti nyugdíjrendszer arra való képességét, hogy
ellenálljon a piaci megrázkódtatásoknak. Negyedszer, teljes mértékben fel kell készítenünk
a nyugdíjrendszereinket a népesség elöregedésének felgyorsulására.

A tagállamok között már régóta tart az együttműködés annak érdekében, hogy tanuljanak
egymás tapasztalataiból, és megosszák egymással a nyugdíjreform terén bevált
gyakorlataikat. Arról általános az egyetértés, hogy szükség van az uniós szintű koordinációra
és uniós szabályok megállapítására a határokon átnyúló kérdésekben. Az elmúlt tíz évben
a nyugdíjrendszerek korszerűsítésére irányuló tagállami erőfeszítések az uniós szintű
koordinációra támaszkodtak, és már sok tagállamnak sikerült megfelelő előrehaladást
elérnie a nyugdíjrendszerek kiigazításában, hogy jobban tükrözzék a népesség elöregedését,
a munkaerő-piaci változásokat és a nemi szerepek átalakulását. A legtöbb tagállam előtt
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azonban még hosszú út áll, és van néhány olyan is, amely még hozzá sem kezdett a
nyugdíjreformokhoz.

Elégedetten olvastam a jelentést – amelyhez ezúton gratulálok az előadónak –, mivel
nagymértékben támogatja az általunk választott holisztikus megközelítést. Számos helyen
felhívja a figyelmet a megfelelőség, a fenntarthatóság és a biztonság közötti összefüggésekre.
Emellett világosan megnevezi azokat a politikai területeket, ahol az EU többletértéket
nyújthat. A Bizottság jelenleg az utolsó szakaszokban jár a konzultáció eredményeinek
elemzésében, az Európai Parlament végleges véleményét is beleértve. Tekintettel a helyzet
sürgősségére, a Bizottság már megkezdte az előkészületeket annak érdekében, hogy a fehér
könyv 2011 harmadik negyedévében megjelenhessen.

Befejezésül hadd mondjam el, hogy az európai szociális modell egyik legnagyobb sikere
az, hogy a nyugdíj nem jelent egyet az elszegényedéssel. Ez egy ígéret, amelynek a
teljesítésére tovább kell törekednünk, és segítenünk kell a tagállamokat a helyes döntések
meghozatalában annak érdekében, hogy a nyugdíjrendszerek megfeleljenek a célnak. Az
utóbbi 12 hónapban heves vita folyt a nyugdíjreformok területén, és ez az év ugyanilyen
intenzívnek ígérkezik. Erősen számítok a Parlament támogatására, hogy sikerüljön valódi
változást elérnünk, és megfelelő, egyúttal fenntartható nyugdíjakat teremteni a jövőre.

George Sabin Cutaş,    a Gazdasági és Monetáris Bizottság véleményének előadója. – (RO) Elnök
asszony, az a tény, hogy az Európai Parlament mai plenáris ülésén a nyugdíjakat tárgyaljuk,
megerősíti, hogy milyen fontos ez a kérdés Európa számára. A népesség elöregedése, a
gazdasági és pénzügyi válság hatása és a fiatalok késői munkába állása közös megoldásokat
tesz szükségessé. A nyugdíjak azonban továbbra is nemzeti hatáskörbe tartoznak, a
szubszidiaritás elve pedig arra szolgál, hogy kijelölje az európai beavatkozás határait.
Mindazonáltal, ha a tagállamok jobban végrehajtják a meglévő uniós szintű jogszabályokat,
lesz egy hatékonyabban működő egységes piacunk, ami ezáltal ösztönzi a nagyobb
munkavállalói mobilitást.

Emellett az állami nyugdíjrendszerek fenntarthatósága érdekében gondoskodnunk kell
arról, hogy az embereknek lehetősége legyen egészen a nyugdíjas korukig folytatni a
munkát. A munkanélküliség emelkedése a tagállamok körében aggodalomra ad okot, mivel
veszélybe sodorja a generációk közötti szolidaritás elvét. Valójában a nyugdíjrendszer
megreformálására tett erőfeszítéseknek együtt kell járniuk a foglalkoztatáspolitikák
támogatásával. Ugyanígy a nyugdíjreform nem jelentheti azt, hogy a már eleve
kiszolgáltatott csoportokat megfosztják a biztonságos, rendes jövedelemtől. Az államok
nem bújhatnak ki azon kötelezettségük alól, hogy minden polgárnak megfelelő nyugdíjat
biztosítsanak.

Annak érdekében, hogy elkerüljük az ilyen nemzeti szintű kizsákmányolást, előterjesztettük
azt az elgondolást, hogy az Európai Unió szintjén kellene meghatározni egy megfelelő
nyugdíjat. Véleményem szerint nem elég azt kérni a tagállamoktól, hogy gondoskodjanak
róla, hogy az első pillérbe tartozó nyugdíjak a szegénységi küszöb felett legyenek.
Természetesen megértem az országos körülmények sokféleségére vonatkozó érvet, és azt
is, hogy az államok nem szívesen hagyják az Európai Uniót belefolyni egy olyan kérdésbe,
amely a nemzeti szuverenitás egyik legbelső eleme. Azt gondolom ugyanakkor, hogy az
uniós szerveknek nagyobb mértékben kell törődniük az európai polgárok
életkörülményeivel. A szociális elégedetlenség váratlan hatásokat válthat ki. Az Európai
Unión kívülről két friss példa is mutatja, hogyan alakul egy népcsoport tűrőképessége, ha
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tagjai folyamatosan arra kényszerülnek, hogy áldozatokat hozzanak a nemzeti kormány
érdekében, amely nem figyel oda kellőképpen a polgárai szükségleteire.

Cornelis de Jong,    a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság véleményének előadója. – (NL)
Elnök asszony, mindenekelőtt szeretném kifejezni őszinte köszönetemet
képviselőtársamnak, Ria Oomen-Ruijtennek a jó együttműködésért. Hálás vagyok neki,
amiért szinte teljes egészében átvette azt a véleményt, amelyet a Belső Piaci és
Fogyasztóvédelmi Bizottság (IMCO) nevében írtam.

Különösen örülök annak az ajánlásnak, hogy ki kell fejleszteni egy európai rendszert, amely
mindenki számára lehetővé teszi, hogy megtudja, mennyi nyugdíjat gyűjtött össze,
függetlenül attól, hogy melyik tagállam(ok)ban halmozta fel.

Ennek ellenére még mindig maradtak kérdéseim, különösen azzal az ellentmondással
kapcsolatban, amelyet Oomen-Ruijten asszony iménti kijelentése és azon ajánlás között
lehet felfedezni, miszerint a nyugdíjpolitikát az európai gazdasági kormányzás égisze alá
kell vonni. Nem tudjuk pontosan, ehhez milyen fajta reformra lesz szükség, de valós a
veszélye annak, hogy nem választható lesz. Azzal, hogy mellette szavazok, nem akarom
azt a benyomást kelteni, hogy például hozzá fogok járulni ahhoz, hogy az e kérdésre
vonatkozó nemzeti hatáskört átruházzák az EU-ra.

Emellett ugyancsak aggasztónak tartom azt az ajánlást, amely pedig ott szerepel, hogy a
nyugdíjkorhatárt a várható élettartam fényében kell emelni. Úgy gondolom, hogy
Hollandiának erre bizonyosan nincs szüksége, és ezért nem tudom jóváhagyni ezt az
ajánlást. Szeretném, ha az előadó reagálna erre.

Barbara Matera,    a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményének előadója. – (IT) Elnök
asszony, hölgyeim és uraim, én is szeretnék köszönetet mondani Oomen-Ruijten
asszonynak.

Aggodalomra ad okot, hogy az európai nyugdíjrendszerek jövőjéről szóló bizottsági zöld
könyvben nem fordítottak érdemi figyelmet a nemi kérdésekre: a nyugdíjszámítás során
a nőkkel szemben megkülönböztetést alkalmaznak, mert a nők gyakrabban szakítják meg
karrierjüket azért, hogy gondoskodjanak gyermekeikről, beteg vagy idős családtagjaikról.
A nők ezért a családi kötelezettségeik miatt hajlamosabbak bizonytalan vagy részmunkaidős
munkát vállalni, aminek következtében a férfiak és nők közötti bérszakadék az Európai
Unióban átlagosan 18%.

Ez nyilvánvalóan a nőkkel szembeni megkülönböztetéshez vezet, hiszen a férfiaknál
egyértelműen alacsonyabb nyugdíjat kapnak. Ez növeli a szegénység kockázatát az idősebb
nők esetében, különösen ha figyelembe vesszük, hogy jellemzően tovább élnek, mint a
férfiak. A nyugdíjak kiszámításakor a gyermekek vagy más eltartott családtagok
gondozásával töltött időt a számítási rendszerekben egyenértékűnek kell tekinteni az összes
többi foglalkoztatási formával. A zöld könyv konzultációt ajánlott …

Befejezésül remélem, hogy az új fehér könyv több figyelmet fog fordítani a
nyugdíjjogosultságok kiszámításában tapasztalható nemek közötti különbség kényes,
aggasztó kérdésére az EU-ban.

Csaba Őry,    a PPE képviselőcsoport nevében. – (HU) Mindenekelőtt a módosítók nagy száma
– ugye közel 500 módosító érkezett be – jól mutatja azt a hatalmas érdeklődést, ami ezt a
témát övezi, és csak hát köszönet illeti a jelentéstevőt, Ria Oomen-Ruijtent, hogy sikerült
ebből a nagy szénakazal módosítóból eljutni egy olyan állapotba, ami tükrözi a Parlament
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jelenlegi véleményét. Mondom, jelenlegi véleményét, hisz a vitának az elején tartunk, ez
most a Zöld Könyv, jön majd Fehér Könyv, jönnek további jelentések, tehát nyilvánvalóan
itt egy folyamat egy szakaszában vagyunk.

Általában azt kell mondanom, hogy egyetértünk a Bizottságnak azzal a megközelítésével,
amely üdvözli a diverzifikációt, azt, hogy több lábon álljanak a nyugdíjrendszerek,
ugyanakkor szeretném fölhívni a figyelmet arra, hogy itt azért lehet egy kicsit pontosabban
fogalmazni. Nyilvánvalóan, amikor második pillérekről beszélünk, az olyan második pillér,
amelyik hozzáad az első pillérhez, ismerve annak gyengeségeit. Nem azonos azzal a második
pillérrel, ahol elvesznek az elsőből, csak azért, hogy többféle módon működtessenek egy
rendszert. Az egyik javítja a stabilitást, a másik pedig veszélyezteti a stabilitást.

Ugyanakkor látni kell azt is, és ez elhangozott talán, de csak ráerősítenék, hogy a
nyugdíjrendszer problémái önmagában belülről nem feltétlenül oldhatók meg, sőt
valószínűleg nem. Szükség van a több munkahelyre, szükség van az erősebb gazdasági
együttműködésre, és mindenféleképpen az lenne a cél, hogy a Bizottság, amikor majd a
Fehér Könyvet elkészíti, valahogy összekapcsolódjon ez a közös gondolkodási folyamat
az Európa 2020-as stratégiának, illetve a gazdasági kormányzásnak a célkitűzéseivel.
Nyilvánvalóan akkor gyümölcsözőbben tudjuk folytatni tovább ezt a vitát.

Frédéric Daerden,    az S&D képviselőcsoport nevében. – (FR) Elnök asszony, mindenekelőtt
szeretném kiemelni, hogy az előadó milyen fontos egyeztető munkát végzett. Gratulálok,
Ria! A kompromisszumokról folytatott tárgyalások során nyitottnak mutatkozott a
képviselőcsoportom által előterjesztett érvekkel szemben, aminek köszönhetően a
Foglalkoztatási és Szociális Bizottság nagy többséggel a jelentéstervezet mellett szavazott.
Ha holnap is ilyen nagy többséget látunk a jelentés mellett, azzal határozott jelet küldenénk
a többi intézménynek.

Ez a jelentés az európai nyugdíjak jövőjéről mindeddig az egyetlen olyan európai intézményi
dokumentum, amely szembemegy a Bizottság elképzelésével – amit különösen az éves
növekedési jelentése képvisel – és a Merkel-Sarkozy duó gondolatmenetével a
versenyképességi paktumról szóló dokumentumukban. Ezek a dokumentumok nagyon
egyenesen az első pillér felülvizsgálatára szólítanak fel, illetve a törvényben előírt
nyugdíjkorhatár automatikus emelését kérik a várható élettartam alapján. A Parlament a
módosított és elfogadott jelentéstervezetében a következőket támogatja: az első pillérnek
legyen alapvető szerepe a nyugdíjakkal kapcsolatban, ami jobban garantálja a szolidaritást,
a többi pillér pedig kiegészítő szerepet kapna, a második pillér általános használatának
bevezetését is beleértve; jusson több figyelem a tényleges nyugdíjba vonulási életkor, illetve
a foglalkoztatottság emelésére, különösen az idősek esetében, a törvényes korhatár
automatikus, végzetszerű megemelése helyett; határozzák meg a kritériumokat ahhoz,
hogy a tagállamokban be lehessen vezetni egy garantált megfelelő nyugdíjminimumot; a
szociális partnerek kapjanak nagyobb szerepet az összes európai nyugdíjreform
meghatározásában és végrehajtásában; továbbá szüntessék meg a nyugdíjak terén a nők
és férfiak között fennálló egyenlőtlenségeket, ami összefügg a Matera asszony által az imént
említett megkülönböztetéssel.

Ezekkel az összetevőkkel, ezekkel az előrelépésekkel, illetve az összes többivel, amit még
felsorolhattam volna, bízom benne, hogy a Parlament világos üzenetet tud küldeni a
biztosunk felé, szociális és haladó szellemű üzenetet, és remélem, hogy ezt a fehér könyv
következő stádiumában figyelembe fogja venni.

213Az Euròpai Parlament vitàiHU15-02-2011



Marian Harkin,    az ALDE képviselőcsoport nevében. – Elnök asszony, mindenekelőtt
szeretném megköszönni az előadónak a jó munkát; az én életemet bizonyosan
megkönnyítette. Egyúttal a Bizottságnak is szeretném megköszönni, hogy elindította ezt
a vitát, amely kétségkívül nagyon is időszerű.

Néhányan arról beszélnek, hogy a nyugdíjak ügye időzített bomba, és figyelembe véve az
általam látott számokat arra vonatkozóan, hogy mekkora lehet a különbség az állami és
magánnyugdíjak biztosítására jelenleg félretett összeg, illetve a következő negyven évre a
megfelelő nyugellátáshoz szükséges források között, ez a különbség hatalmas. Ezzel
összefüggésben tehát biztosan nem túlzás a nyugdíjakról mint időzített bombáról beszélni.
Nos, azzal mindnyájan tisztában vagyunk, hogy mit kell tenni egy időzített bombával:
hatástalanítanunk kell. Úgy gondolom, ez a folyamat most kezdődött el.

A fő kérdés azonban az, hogy ki a felelős. A jelentésben szerintem világosan kimondjuk,
hogy a tagállamok maguk felelnek azért, hogy a polgáraik számára gondoskodjanak a
megfelelő nyugdíj biztosításáról. Azt is kimondjuk ugyanakkor, hogy a tagállamok
gazdaságai kölcsönösen egymástól függenek, és ezért bizonyosan hasznos a nyugdíjpolitikák
összehangolása a nyitott koordinációs módszer segítségével. Nem gondoljuk viszont
lehetségesnek, hogy az EU megfelelő nyugdíjszinteket határozzon meg, vagy akár a
nyugdíjkorhatárt is harmonizálja.

Mindazonáltal úgy gondoljuk, hogy a tagállamoknak úgy kell meghatározniuk a
megfelelőséget, mint az idős emberek tisztességes megélhetéséhez szükséges feltételt.
Örülök annak, hogy kihangsúlyoztuk a nemek kérdését, és arra kértük a tagállamokat,
hogy foglalkozzanak a gondozás miatt a munkából kieső férfiak és nők ügyével, illetve
hogy figyelmet szántunk a mobilitás kérdésére és az EU 2020 stratégia szerepére.

Végezetül támogatom a nyugdíjkötelezettségek belefoglalását a Stabilitási és Növekedési
Paktumba. Tudjuk, hogy a nyugdíjak biztosítása területén egy fekete lyuk nyílik a
költségvetésben, és ezt egyszerűen nem hagyhatjuk figyelmen kívül.

Jean Lambert,    a Verts/ALE képviselőcsoport nevében. – Elnök asszony, én is szeretnék
csatlakozni a többiekhez, és megköszönni az előadónknak a jelentés ügyében végzett
kitűnő munkát.

Mindnyájan tisztában vagyunk azzal, hogy vannak nemzeti különbségek, ahogy a saját
képviselőcsoportjainkon belül is vannak különbségek, és már az is nagy dolog, ha valaki
olyasmivel tud előállni, ami jelentős támogatottságot kap. Képviselőcsoportom különösen
annak örül, hogy a most tárgyalt jelentés elismeri az első pillérbe tartozó nyugdíjak
fontosságát, a megfelelő szint melletti kötelezettségvállalást, azt, hogy a nyugdíjnak
tisztességes megélhetést kell biztosítania. Végső soron a tavalyi évet, 2010-et mindvégig
a szegénység kérdéseinek kezelésével töltöttük. És ez természetesen sok ember számára
egy állandó jövedelem, egy alapvető biztosíték. Másokhoz hasonlóan mi is örülünk annak
a felismerésnek, hogy itt a nők tisztességes nyugellátásával is foglalkoznunk kell.

Ugyancsak elismerjük, hogy fontos kezelni az idősebb munkavállalókkal szembeni
megkülönböztetés kérdését, és más intézkedéseket is alkalmazni annak érdekében, hogy
segítsük az emberek munkában maradását. Számunkra a nyugdíjjogosultságok
hordozhatósága is kulcsfontosságú kérdés. Egyre több olyan ember van, aki nem egy
vállalatnál dolgozik egész szakmai pályafutása alatt. A többségnek sok munkahelye van,
és nem is mindig ugyanabban az országban. Azt is kerülnünk kell, hogy a nyugellátás így
elaprózódjon, ezért az Európai Unióra meghatározó szerep vár e téren.
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Azt is elégedetten látjuk, hogy a jelentés tartalmaz egy kötelezettségvállalást a második
pillérhez tartozó ellátás mellett, miszerint ennek az életkor, a nem és a munkaszerződés
alapján történő megkülönböztetéstől mentesen hozzáférhetőnek kell lennie. Azzal is
egyetértenénk – és örömmel látjuk a jelentésben –, hogy jobban át kell vennünk az
életpályán alapuló koncepciót, amely foglalkozik a modern, munkával töltött élet változatos
ritmusával és mintáival, pozitív és negatív értelemben egyaránt.

Újfent elismerjük továbbá a szolidaritás fontosságát az említett első pillérben, nem
utolsósorban azoknak az esetében, akiknek a munkával töltött éveiben gyakoribb a
kiegészítő munka, a rövid távú szerződések és így tovább. Aggasztónak találunk minden
olyan törekvést, amely a harmadik pillérhez tartozó magán-nyugellátást próbálja előtérbe
helyezni, és egyetértünk azzal, hogy az embereknek világos és megfelelő tájékoztatást kell
kapniuk.

Annak is örülnénk, ha ez a jelentés elegendő átállási időt hagyna, hogy az emberek át tudják
gondolni pénzügyi jövőjüket, amennyiben változás lesz a nyugellátásban.

Julie Girling,    az ECR képviselőcsoport nevében. – Elnök asszony, képviselőcsoportom
támogatja e zöld könyv megjelenését. A könyv nagyon időszerű, és akkor érkezett, amikor
mindegyik tagállamban éppen az itt említett kérdéseket vitatjuk, amelyeket most nem
fogok részletesen kifejteni – idetartoznak a demográfiai változások, a nemek problémái,
hogy csak kettőt mondjak.

A jelentés elismeri annak fontosságát, hogy a tagállamok megosszák egymással bevált
gyakorlataikat és információt cseréljenek, ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a nyugdíjak
továbbra is tagállami hatáskörben maradnak. Elismeri, hogy az EU-nak nem szabadna
jogszabályokat hoznia a nyugdíjak megfelelő szintjéről és a nyugdíjkorhatárról, viszont a
tagállamokat – nagyon világosan, nagyon határozottan – arra kéri, hogy saját
körülményeiknek megfelelően szabályozzák ezt a területet, figyelembe véve az említett
kérdéseket.

Véleményem szerint mindenképpen tovább kell foglalkozni a hordozhatósággal, hogy
megerősítsük az egységes piacot. Az Európa különböző részein dolgozó uniós polgárok
– én magam is sokkal találkoztam – nem kerülhetnek hátrányos helyzetbe azáltal, hogy a
különböző tagállamokban befagyasztják a nyugdíjperselyüket. A demográfiai változásokkal
együtt a munkavégzési gyakorlat is változik. Ugyanígy az elvárásaink is változnak,
létfontosságú azonban, hogy a gondolkodásunkban és a politikai döntéshozatalban lépést
tartsunk ezekkel a változásokkal.

Ilda Figueiredo,    a GUE/NGL képviselőcsoport nevében. – (PT) Elnök asszony, ebben a vitában
nem feledkezhetünk meg arról, hogy van egy javaslat az úgynevezett versenyképességi
paktumra, amelynek segítségével az igazgatóság – Németország vezetésével – újabb
támadásokat akar indítani az egyetemes és kölcsönös szociális biztonsági rendszer ellen,
meg akarja emelni a nyugdíjkorhatárt és leértékelni a fizetéseket, amikor megpróbálja
megszüntetni az inflációhoz való indexálásukat, pusztán azért, hogy kedvezzen a pénzügyi
ágazatnak, amely ezekben a nyugdíjakban új formákban próbál nagyobb spekulatív
haszonra szert tenni.

Szeretnénk kijelenteni, hogy egyértelműen ellenezzük ezt az utat az európai integráció
felé, az antiszociális politikák alapjain építkezve, amit sajnálatra méltó módon ez a jelentés
is jóváhagy azáltal, hogy támogatja az Európai Bizottság zöld könyvét, hogy lehetővé teszi
a törvényes nyugdíjkorhatár és a várható élettartam összekapcsolását, hogy arra ösztönzi
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az embereket, hogy maradjanak tovább a munkaerőpiacon, és hogy nem zárja ki a
magán-nyugdíjrendszerek támogatását, noha már tudjuk, hogy az alapokkal és
magánbankokkal való spekulatív gazdálkodásuk súlyos következményekkel járhat, amelyek
nyomán az idősekre, és különösen az idős nőkre a szegénység vár.

Ezért benyújtottunk egy alternatív állásfoglalást, amely megmutatja, hogy az ellátásokat
és a nyugdíjakat anélkül is lehet javítani, hogy megemelnék a törvényben előírt
nyugdíjkorhatárt, feltéve, hogy nagyobb arányú a legális foglalkoztatás, különösen a fiatalok
számára, jobbak a fizetések és erősebb a felügyelet a pénzügyi szektor és a pénzügyi
műveletek felett.

Ellenezzük a nyugdíjkorhatár megemelését, és védjük az egyetemes és kölcsönös állami
szociális biztonsági rendszerbe beépített nyugdíjrendszert, amely megnöveli a kisebb
ellátások és nyugdíjak értékét, tiszteli az időseket és lehetővé teszi számukra a méltóságteljes
életet, ezáltal hozzájárul a szegénység megszüntetéséhez. Ez az, amit a polgáraink elvárnak,
a Portugáliában, Franciaországban, Görögországban és még oly sok helyen zajló
küzdelmeken keresztül.

Derek Roland Clark,    az EFD képviselőcsoport nevében. – Elnök asszony, tavaly november
22-én a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságban az előadó azt mondta, hogy a nyugdíjak
a tagállamok kizárólagos hatáskörébe tartoznak. Mára ez inkább valahogy így hangzik:
bár a tagállamoké a vezető szerep, vannak olyan aspektusok, ahol fontos az európai szintű
koordináció. Az állásfoglalás a 9. bekezdésben hangsúlyozza a tagállamok illetékességét,
ugyanakkor felhívja őket a különböző nyugdíjpolitikáik összehangolására. Kettős beszédnek
vagyunk szemtanúi, ahol az uniós felügyelet felrúgja az elvet.

Az egyesült királyságbeli Nyugdíjalapok Nemzeti Szövetsége azt mondja, hogy ez a jelentés
meg fogja drágítani a nyugdíjakat – a Punter Southall biztosításmatematikai tanácsadói
szerint 90%-kal. Ha ez túlzásnak is tűnik, annyi bizonyos, hogy hatalmas pluszösszegekre
lesz szükség a nyugdíjrendszer összeomlásának megakadályozásához, ezért a biztosítási
díjak nagymértékben meg fognak nőni. A nyugdíjtársaságoknak és a tagállamoknak nincs
szükségük erre a jelentésre, nekik ahhoz kell segítség, hogy a biztosítási díjakat lent tudják
tartani. Máskülönben ez a félresiklott jelentés képes tönkretenni azt, aminek a megvédésére
irányul.

Marine Le Pen (NI).   – (FR) Elnök asszony, hölgyeim és uraim, a Stabilitási Paktum – és
holnap már a versenyképességi paktum – Európájában a nyugdíjreformok ott vannak a
tűzvonalban.

Hogyan tudjuk megmenteni a nyugdíjakat, ha közben az Európai Unió megköveteli az
éppen államháztartási hiánnyal küzdő tagállamoktól, hogy 2013-ra hozzák egyensúlyba
a költségvetésüket? Az önök megoldása az, hogy toljuk ki a nyugdíjkorhatárt 67 évre, és
alaposan reformáljuk meg a felosztó-kirovó nyugdíjrendszereket, hogy csökkentsük a
biztosítottaknak járó ellátásokat. Ráadásul a jelentés ebben nem is téved, mivel garantált
nyugdíjminimumra hív fel, amivel arra kényszerítenek bennünket, hogy garantáljuk a
minimális nyugdíjat a hozzánk érkező külföldieknek, akik soha nem voltak járulékfizetők.

Emellett a közvetlen állami nyugdíjkötelezettségek beszámítása, ahogy a jelentés javasolja,
tovább fogja fokozni a tagállamokra nehezedő nyomást, és arra fogja kényszeríteni őket,
hogy tőkefelhalmozáson alapuló nyugdíjalapokat hozzanak létre, azzal pedig nyilvánvalóan
tisztában vagyunk, hogy ezek milyen nagy kockázatokat rejtenek.

15-02-2011Az Euròpai Parlament vitàiHU216



A nyugdíjrendszerek a tagállamok hatáskörébe tartoznak. Mégis, az emberek akarata
ellenére példátlan költségvetési megszorításokat vezetnek be. Az európai alkalmazottak,
köztisztviselők és nyugdíjasok képezik majd a kiigazítási változót, hogy megmentsük az
eurót, és megmentsük az önök ultraliberális Európáját.

Thomas Mann (PPE).   – (DE) Elnök asszony, jó, hogy most az egyszer ezt a saját
kezdeményezésű jelentést nem rejtették el a hétfői napra, és nem csak pár percben
foglalkozunk vele. Ez annak köszönhető, hogy a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
463 módosítást, a társbizottságként szolgáló Gazdasági és Monetáris Bizottság pedig
211 módosítást nyújtott be.

Szívesen láttam volna egy kötelezettségvállalást a Németországban, Luxemburgban,
Finnországban és Ausztriában sikeres foglalkoztatói nyugdíjrendszerek folytatása mellett.
Sajnos olyan többségi döntés született, hogy új minimumszabványokat és a Szolvencia II.
alkalmazását kell javasolni a foglalkoztatói nyugdíjakra. Ez azzal a veszéllyel jár, hogy
jelentősen megemelkednek a költségek, ami csak Németországban akár 40%-os emelkedést
is jelenthet az önkéntes foglalkoztatói nyugdíj esetében. Nem szabad lerombolnunk, amit
a szakszervezetek és a vezetés közötti konszenzus alapján sikerült elérni. A
kompromisszumokhoz én is hozzá tudtam járulni azzal a javaslattal, hogy a jövőben a
minimumszabványok és a Szolvencia II. összes hatásáról részletes értékelést kell készíteni
egy alapos hatásvizsgálat keretében. Ez előrelépés a foglalkoztatói nyugdíjak folytatása
felé, bár garanciának semmi esetre sem nevezhető.

Az egyik pozitívum az, hogy nincs egységes meghatározásunk a nyugdíjak megfelelő
szintjére. Mi több, az EU egészére vonatkozó harmonizált nyugdíjkorhatárról szóló
javaslatot is elutasították. Merkel kancellár és Sarkozy elnök helyesen döntött, amikor a
nyugdíjrendszerek és a nyugdíjkorhatár fokozatos közelítése mellett álltak ki. Mivel az
egyes országokban eltérő a születési ráta, illetve a várható élettartam, mindegyik nemzeti
nyugdíjrendszert úgy kell kiigazítani, hogy megfeleljen a demográfiai változásoknak.

A kompromisszumok elérése közben nagyon szorított bennünket az idő. Remélem, hogy
a fehér könyvről majd részletesebb vitát tudunk tartani, és ez ki fog térni a vállalkozások
gyakorlati tapasztalataira is. Az önkéntes foglalkoztatói nyugdíjakban érintett összegek
már önmagukban is nagyobbak, mint a jelenlegi uniós mentőcsomagban szereplők.

(A felszólaló beleegyezik két kékkártyás kérdés fogadásába az eljárási szabályzat 149. cikkének (8)
bekezdése szerint)

Ria Oomen-Ruijten,    előadó. – (NL) Elnök asszony, nézze, én nem akarok semmilyen
félreértést ez ügyben. Ezért azt kérem öntől, Mann úr, hogy mondja meg pontosan, hol
szerepel ebben a jelentésben az, hogy a szolvencia kötelezően vonatkozni fog a második
pillérhez tartozó nyugdíjakra? Én személy szerint ezt ellenzem, de hol van ez leírva?

Thomas Mann (PPE).   – (DE) Elnök asszony, két jelentésünk volt két bizottságtól, amelyek
a Szolvencia II. alkalmazását javasolják a foglalkoztatói nyugdíjrendszerekre. Véleményem
szerint ez egyszerűen nem fog működni. Az olyan országokban, mint például Franciaország,
vannak erről tapasztalatok, de az Európai Unió más tagállamaiban nincsenek. Részletesen
meg kellene vizsgálnunk ezt a kérdést. Amikor majd a fehér könyvet mérlegeljük, és arról
folytatunk részletekbe menő tárgyalásokat, esélyünk lesz arra, hogy mindenkit
meggyőzzünk erről, mert sokan nem rendelkeznek releváns tapasztalatokkal, és saját
hazájukban ezzel még nem találkoztak. Ez jó lehetőséget kínál arra, hogy lerakjuk az
alapokat.
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Pervenche Berès (S&D).   – (FR) Elnök asszony, biztos úr, itt vagyunk egy orientációs
vitán, és az Európai Parlament azt akarta, hogy ön adjon át egy üzenetet. A világ azonban
időközben változik, és ráadásul a nyugdíjak kérdését is megemlítették. Értelemszerűen az
európai szinten egységesített, 67 éves korban történő nyugdíjazási rendszerre való
hivatkozást szeretném megemlíteni itt, amelyet az úgynevezett versenyképességi paktum
tervezetében hoztak létre. Világosan láthatjuk, hogy amennyiben erről a pontról kezdjük
építeni a szociális Európát, akkor az emberek ellenében fogunk építkezni, márpedig nem
ezt akarjuk.

Oomen-Ruijten asszony jelentésében több helyen is megemlítettünk más irányokat, és a
Foglalkoztatási és Szociális Bizottság nevében arra szeretném kérni önöket, hogy ezt vegyék
számba, amikor kidolgozzák a Bizottság álláspontját a fehér könyvhöz, azaz foglalkozzanak
a nemek kérdésével, amelyet eddig nem vettek kellőképpen figyelembe.

Azt az elgondolást is megemlítettük, hogy a nyugdíjazás kérdésének eldöntésére a legjobb
módszer a foglalkoztatás ösztönzése, és ahelyett, hogy megragadnánk a törvényben előírt
nyugdíjkorhatárnál, figyelembe kell vennünk a tényleges életkort is. Oomen-Ruijten asszony
jelentése azonban – a francia szocialisták véleménye szerint – tartalmaz egy olyan kitételt,
amely számunkra problémát jelent, és amellyel nem fogunk tudni egyetérteni. Értse meg,
hogy számunkra az az elgondolás, hogy a várható élettartam megemelkedését
automatikusan össze kell kötni a törvényben előírt nyugdíjkorhatárral, visszalépést jelent
a szociális jogok terén, és ezt mi nem tudjuk támogatni.

Befejezésül hadd zárjam azzal, hogy szociális párbeszéd nélkül, anélkül, hogy a szociális
partnereket mindvégig bevonnák ezekbe a tárgyalásokba, falakba fogunk ütközni.

Dirk Sterckx (ALDE).   – (NL) Elnök asszony, én úgy látom, hogy az előadó segítségével
számos, nagyon is kiegyensúlyozott választ gyűjtöttünk össze a Bizottság által feltett
kérdésre. Két olyan pont van, ahol véleményem szerint az Európai Unió ténylegesen
többletértéket hoz.

Ha elismerjük az első pillér fontosságát, ami logikus, akkor egyidejűleg azt is be kell látnunk,
hogy az államháztartás egészsége ugyanennyire fontos, mivel az első pillért a rendezett
államháztartás támasztja alá. A következő lépésben be kell ismernünk, hogy a nyugdíjak
milyen hosszú távú terhet rónak a kormányra, és ezt teljesen világossá kell tennünk.
Szerintem a Bizottság és az Európai Unió felelőssége, hogy ezt mindegyik tagállam felé
tisztázza, hogy mindenki láthassa, hol vannak a kockázatok és a nehézségek.

Másodszor azt szeretném mondani, hogy az Európai Uniónak a második pillér
szempontjából is sajátos szerepe van. Ezzel kapcsolatban ön a Szolvencia II. fontosságát
emelte ki. Itt azt kérjük, hogy a Bizottság vizsgálja meg a hosszabb távú kockázatokat, és
a szabályaiban tegye világossá, hogyan kellene korlátozni az említett kockázatokat. Úgy
gondolom, hogy ezzel kapcsolatban konkrétan a nyugdíjrendszerek hosszú távú kockázatait
kell mérlegelni úgy általában: nemcsak egy típusét, hanem a második pillérbe tartozó összes
nyugdíjrendszerét. Ez tehát egy feladat, amit el kell végezni.

Ha megnézem a számokat, ahogy Harkin asszony tette, attól tartok, nem sikerült lefednünk
minden kockázatot az Európai Unió minden tagállamában.

Tadeusz Cymański (ECR).   – (PL) Elnök asszony, az Európai Parlament állásfoglalási
indítványa az Európai Bizottság által tartott konzultációkon megvitatott formájában méltó
a támogatásunkra. Az állásfoglalás az államokon belüli kölcsönös koordináció és a bevált
gyakorlatok megosztásának fokozását javasolja, anélkül azonban, hogy beavatkozna a
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tagállamok hatáskörébe a nyugdíjrendszereket illetően, amely terület roppant fontos és
nagyon kényes.

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottságban tartott vita során hangsúlyoztam a demográfiai
fejlemények fontosságát a nyugdíjrendszerek biztonsága és jövőbeni formája szempontjából.
Ezért rendkívül fontos, hogy minden lehetséges intézkedést megtegyünk annak érdekében,
hogy leküzdjük az európai demográfiai válságot. A nyugdíjrendszerek felmérése és a
javaslatok megfogalmazása közben szerintem azt is figyelembe kell vennünk, hogy az
egyes tagállamok között milyen jelentős különbségek vannak úgy a pénzügyi képességeik,
mint az állami és a jelenleg már létező foglalkoztatói tőkealapú nyugdíjrendszerek
tekintetében.

Thomas Händel (GUE/NGL).   – (DE) Elnök asszony, hölgyeim és uraim, egy ország jólétét
népének munkája teremti meg. A szociális szektorba tartozó állásokat a jövőben jobban
meg kell fizetni. Az emberek öreg korukra rendes, biztonságos nyugdíjat akarnak.

A válság egyik világos üzenete az, hogy csak az állami nyugdíj a stabil és megbízható. Ezzel
szemben a foglalkoztatói és magán-nyugdíjalapok több millió eurót vesztettek el a tőzsdén.
Egyenesen nevetséges a tőke alapú magán-nyugdíjrendszerekre jutó hangsúlyt növelni,
amikor az emberek nyugellátásáról van szó. Már eddig is a lakosság finanszírozta a nagy
bankok mentőcsomagjait. Az emberek fizetnek meg a kemény megszorító politikáért,
amely az Európai Unió felügyelete alatt zajlik. Most azt is elvárjuk tőlük, hogy a nyugdíjak
megnyirbálásával és a magasabb nyugdíjkorhatár elfogadásával hozzák rendbe a nemzeti
költségvetést. Már a korábbi nyugdíjreformok is az időskori szegénység növekedéséhez
vezetnek. Az egyetlen megoldás a megbízható állami nyugdíjrendszerek megerősítése.

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Elnök asszony, az EU-ban a korpiramis hamarosan
megfordul, és a népesség legnagyobb hányadát az 55 év felettiek fogják alkotni. Tovább
fog nőni a várható élettartam, a születési ráta viszont alacsony marad. A fiatalok egyre
később fognak munkába állni. A következményekkel mindnyájan tisztában vagyunk: a
népesség elöregedése és egyre több nehézség a nyugdíjak finanszírozása terén.

Valójában egy családbarát politikára van szükségünk Európában, amilyen például a családi
adómegosztás a jövedelemadó esetében vagy ezzel egyenértékű szociális intézkedések,
amelyek a családokra háruló adóteher csökkentése révén figyelembe veszik, hogy a család
hogyan járul hozzá a nemzedékek közötti szerződéshez. Emellett ösztönzőket kell
létrehoznunk annak érdekében, hogy az idősebbeket a lehető legtovább munkában tartsuk.

Andor úrnak szeretnék átadni egy világos üzenetet. A tömeges bevándorlás roppant
népszerű politikája nem a helyes út a nyugdíjaink védelmezéséhez, és végső soron az
európai társadalmi békét sodorja veszélybe.

Danuta Jazłowiecka (PPE).   – (PL) Elnök asszony, a demográfiai változások, a hosszabb
élettartam és a csökkenő születési ráta, a nyugdíjrendszerek keretében garantált különféle
kiváltságok és a gazdasági válság rettentő nagymértékben megterhelte a tagállamok
államháztartását. Egyre gyakrabban kényszerülünk arra, hogy kérdéseket tegyünk fel a
jelenlegi nyugdíjrendszerek stabilitásával és biztonságával kapcsolatban, illetve arra
vonatkozóan, hogy milyen mértékben tudnak tisztességes jövedelmet garantálni nyugdíjas
korban. Kezdünk eljutni arra a következtetésre, hogy elengedhetetlen szükség van a
tagállamok hatáskörébe eső európai nyugdíjrendszerek megreformálására. Ez nagyon
hosszú lefutású, költséges folyamat lesz, és ahhoz, hogy a kormányok elhatározzák magukat
egy ilyen lépés mellett, a Tanácsnak és az Európai Bizottságnak garantálnia kell, hogy az
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ilyen reformok költségeit mindig figyelembe fogják venni a túlzott hiány esetén követendő
eljárás alkalmazásakor. Az összes többi megoldás olyan helyzetet eredményezhet, hogy
az országok a pénzügyi tehertől félve felhagynak a reformokkal.

Szeretnék kitérni e létfontosságú reformok két fontos aspektusára. Először is, a
nyugdíjrendszerek biztonságának garantálása érdekében diverzifikálnunk kell a
jövedelemforrásokat, és olyan rendszereket kell létrehoznunk, amelyek többek között a
tőkepiacokról származó állami finanszírozáson és az alkalmazotti nyugdíjrendszereken
alapulnak. Másodszor, gondoskodnunk kell a magasabb foglalkoztatási rátáról, hogy
garantáljuk a nyugdíjrendszerek stabilitását. A tagállamoknak arra kellene törekedniük,
hogy a tényleges nyugdíjba vonulási életkor ugyanaz legyen, mint a törvényben előírt
korhatár, és szükség esetén mérlegelniük kell a törvényes nyugdíjkorhatár megemelését,
annak a természetes következményeként, hogy az európaiak ma már egyre tovább élnek.
A munkával töltött életszakasz meghosszabbításához azonban ennek megfelelő
munkaerő-piaci reformoknak kell társulnia, beleértve a munkavállalóknak nyújtott
megfelelő képzést és egészségügyi ellátást.

Szeretnék gratulálni az előadónak, egyúttal megköszönni a segítségét és a jelentés elkészítése
során tanúsított kitűnő együttműködést.

Sergio Gutiérrez Prieto (S&D).   – (ES) Elnök asszony, már elhangzott, hogy az európai
nyugdíjrendszerek gerincét az állami rendszer képezi, és ennek így is kell maradnia, mivel
ez az egyetlen olyan rendszer, amely biztosítja a kohéziót, ráadásul csökkenti a szegénység
veszélyét társadalmunkban.

Mégis meglepő, hogy a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet országaiban a
jövedelmet tekintve a legnagyobb egyenlőség a nyugdíjak között tapasztalható, illetve
hogy a válság folytán a magánnyugdíjak csak 2008-ban 20%-ot vesztettek az értékükből,
és pillanatnyilag még mindig messze vannak attól, hogy teljesíteni tudják a fizetőképesség
előírt szintjeit.

Mindez azt mutatja, hogy – az elkerülhetetlen reformok idején – a nyugdíjrendszereink
fenntarthatóságának biztosítására irányuló intézkedéseknek átfogónak kell lenniük,
figyelembe véve – más tényezők mellett – a születési rátával és a munka és a családi élet
egyensúlyával foglalkozó ambiciózus szakpolitikákat, valamint az emberek munkába
állását és a munkahely megtartását biztosító politikákat, sőt, az integráción alapuló
bevándorlási politikákat is, amelyek demográfiai szempontból is garantálják a nyugdíjaink
fenntarthatóságát.

Végezetül sajnálatosnak találom, hogy a szöveg nem szab határt a támogatások fogalmával
való visszaélésnek a vállalkozásokban, mert általános szabály, hogy mentesülnek
mindenfajta szociális járulék alól. Véleményem szerint erre alapvető szükség van a
munkavállalók egész új generációja számára, minthogy a rendes nyugdíjhoz tőlük többet
követelnek, ezért a rendes munkához való hozzájutásban sem szabadna büntetni őket.

Elizabeth Lynne (ALDE).   – Elnök asszony, szeretnék köszönetet mondani Ria
Oomen-Ruijtennek a jelentés érdekében végzett kemény munkájáért. Úgy vélem, nagyon
jó munkát végzett.

A jelentés teljesen világossá teszi, hogy a nyugdíjakért mindenekelőtt a tagállamok felelősek.
Szerencsére elutasítottunk minden uniós szintű nyugdíjminimumra vonatkozó felhívást,
ahogy azt is, hogy a Szolvencia II. típusú rendeleteket alkalmazzák a nyugdíjakra. A
Lisszaboni Szerződés teljesen világosan kimondja, hogy a nyugellátásért a tagállamok
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felelnek, nem az EU. Annyit azonban megtehetünk, hogy megosztjuk egymással a bevált
gyakorlatokat és tapasztalatokat. Örülök annak, hogy a jelentésbe bekerült az életkoron
alapuló megkülönböztetést megtiltó 2000-es foglalkoztatási irányelv végrehajtását kérő
módosításom is.

Ami a nyugdíjkorhatárt illeti, én mindig világosan kimondtam, hogy meg kell tartanunk
egy tagállami szinten meghatározott nyugdíjkorhatárt – egy olyan korhatárt, amikortól
az egyénnek joga van nyugdíjat igényelni –, ugyanakkor viszont el kell törölnünk a kötelező
nyugdíjkorhatárt, amely akkor is a munka beszüntetésére kényszeríti az embereket, ha ők
inkább folytatni szeretnék. Sajnálom, hogy ez nem szerepelt a jelentésben.

Milan Cabrnoch (ECR).   – (CS) Elnök asszony, szeretnék gratulálni az előadónak, aki
kitűnő munkát végzett a benyújtott több száz módosítás kezelése során. Bár a jelentés nem
jogalkotási, az uniós tagállamok szociális rendszereinek jövője szempontjából nagyon
fontos. A fő következtetések közül támogatjuk a következőket:

- a nyugdíjrendszerekről szóló döntések politikai döntések, és teljes mértékben és
kizárólagosan az egyes tagállamok hatáskörébe tartoznak;

- meg kell emelni a nyugdíjkorhatárt;

- az EU-ban az elkövetkező években a növekedés egyetlen forrása a munkaerő
termelékenységének növekedése lesz;

- kulcsfontosságú feladat az idősebb munkavállalók foglalkoztatásának támogatása,
különösen a munkajogi kapcsolatok nagyobb rugalmassága és a nyugdíjrendszerek
megfelelő kiigazítása révén;

- a nyugdíjrendszereket és reformjaikat nem helyénvaló az EU szintjén koordinálni;

- nem támogatjuk a nyugdíjkorhatár egységesítését az EU területén, és az átlagosan várható
élettartammal való összekapcsolását sem támogatjuk;

- nem támogatjuk a meghatározások egységesítésére irányuló erőfeszítéseket, például a
megfelelő nyugdíj közösségi szintű meghatározását.

Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL).   – (NL) Elnök asszony, a nyugdíjpolitikával
kapcsolatban az előadó két dolgot hangsúlyozott folyamatosan, a szubszidiaritást, hogy
az egyes tagállamok dolga, valamint a szolidaritást. Én ezért azt gondoltam, hogy a
költségvetési megszorítások mellett érvelő zöld könyvet azonnal ki fogja dobni a kukába.
Majdnem leestem a székről, amikor az előadó ehelyett úgy emlegette a zöld könyvet, mint
valami pozitív dolgot.

Miközben az előadó egyrészről folyamatosan a szubszidiaritással van elfoglalva, a másik
oldalon számtalan alkalommal javasolja az uniós befolyás növelését. Az EU állapítsa meg
a nyugdíjak minimális szintjének kritériumait. Az EU vegye rá a tagállamokat, hogy emeljék
fel a nyugdíjkorhatárt. Az EU ösztönözze a versenyt az európai nyugdíjalapok között és
a további privatizációt. Szubszidiaritás? Miféle szubszidiaritás?

Ha mindez végül szociálisan felelősebb nyugdíjrendszerekhez vezet, akkor talán meg tudná
indokolni az EU befolyását ezen a téren. Sajnos azonban a Bizottság és az előadó előnyben
részesíti a belső piacot, és ez csak tovább fogja növelni a szakadékot a gazdagok és a
szegények között.
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David Casa (PPE).   – (MT) Elnök asszony, először is szeretnék gratulálni kollégámnak,
Oomen-Ruijten asszonynak a jelentésben elvégzett rendkívüli munkához. A jelentés
felismeri, hogy most, amikor az Európai Unió polgárai különösen kiszolgáltatottak,
létfontosságú, hogy a tagállamok gondoskodjanak róla, hogy a szociális védelmi
intézkedések – és különösen a nyugdíjak – magasabbak és megbízhatóbbak legyenek,
ezáltal garantálva a lelki békét az egyre öregedő népesség számára, és biztosítva a gazdasági
függetlenségük megőrzését.

Itt szeretném kihangsúlyozni, mennyire fontos, hogy a tagállamok meghatározzák a
szükséges kritériumokat annak érdekében, hogy megvédjék az idős polgáraik tisztességes
életszínvonalát. Ezt az egyes országokra érvényes konkrét körülményekkel kell
meghatározni, és ezért tiszteletben kell tartani a szubszidiaritás elvét.

Üdvözlöm ugyanakkor azt a Bizottsághoz intézett felkérést, hogy vezessen be
iránymutatásokat és ösztönözze a bevált gyakorlatok megosztását. A meghozott döntések
ezáltal azoknak az érdekeit fogják szolgálni, akiket közvetlenül érinteni fognak. A
nyugdíjreform sok tagállamban létfontosságú, ha teljesíteni akarjuk a zöld könyvben
említett célkitűzéseket, azaz hogy stabil, megfelelő és fenntartható nyugdíjrendszereink
legyenek.

A reform végrehajtása nehéz lehet, különösen ezekben a nehéz időkben, ezért a
reformkiadásokat is figyelembe kell venni a gazdasági kormányzással összefüggésben.

Kinga Göncz (S&D).   – (HU) Elnök asszony! Fontosnak tartom, több előttem szólóval
együtt, hogy a nyugdíjak ügyében minél több európai szintű koordináció történjen. Egyrészt
azért, mert a krízis felveti a makrogazdasági stabilitás kérdését és felveti azt a kérdést is,
hogy hogy lehet biztosítani az időskori biztonságot, a méltó időskort. Azt látjuk, hogy
többféle változás történik a tagállamokban. Néhány országban a reform irányában a
magánnyugdíj-pénztári pillér megerősítése vagy létrehozása irányában, máshol inkább az
idő kerekének a visszafordítását látjuk. Azonban bármi fajta változás van, nagyon lényeges,
hogy a nyugdíja fenntarthatósága, a stabilitás, a méltó időskor fő szempont legyen.

Bármi változás van, a szociális partnerekkel egyeztetni kell, megfelelő időt kell hagyni az
átmenetekre. Az embereket, az állampolgárokat informálni kell arról, hogy milyen
változások lesznek, ez hogyan érinti őket, hogy mindenképpen informált döntéseket
tudjanak hozni, és mindenképpen polgárbarát módon kell történni mindenféle változásnak.

Vicky Ford (ECR).   – Elnök asszony, amikor Bismarck 1889-ben bevezette az állami
nyugdíjat, a születéskor átlagosan várható élettartam mindössze 45 év volt. Manapság
tovább élünk, viszont szembe kell néznünk azzal a kihívással, hogy hogyan tegyünk szert
ésszerű jövedelemre nyugdíjas korunkban. Változnak a gazdasági, demográfiai és
munkaerő-piaci hagyományok. A saját politikájukért és reformjaikért az egyes országoknak
kell felelniük. A fenntartható állami nyugdíjhoz fenntartható államháztartás kell, de ez a
parlamenti jelentés világosan kimondja, hogy nem lehet szó harmonizált uniós
nyugdíjkorhatárról vagy minimumjövedelemről.

A vállalati rendszereket és az egyéni megtakarításokat hordozhatóvá kell tenni a
munkáltatók, illetve az országok között. A befizetők megérdemlik az átlátható tájékoztatást,
amely közérthető és könnyen hozzáférhető. Biztonságos megtakarítási rendszerekre van
szükségünk, de a tőkére vonatkozó szabályoknak intelligensnek kell lenniük. A nyugdíjak
kockázatai nem ugyanolyanok, mint a biztosítóké vagy a bankoké. A szabályozás költsége
a fogyasztókra hárul, azaz ebben az esetben az öregségi nyugdíjban részesülőkre.

15-02-2011Az Euròpai Parlament vitàiHU222



Elisabeth Morin-Chartier (PPE).   – (FR) Elnök asszony, először is azt szeretném mondani,
hogy a válság és a népesedési helyzet együttes következményeként az Európai Unió minden
tagállamában szembe kell néznünk ezzel a problémával.

A most folyó munkában először is szeretném üdvözölni az előrelépést, azaz azt a
konzultációs munkát, amelyet a biztos elmondása szerint a zöld könyv kidolgozása során
elnökként végigvezetett, de ugyancsak üdvözlöm a jelentés elkészítése érdekében
Oomen-Ruijten asszony által végzett, konzultáción, nyitottságon és kompromisszumokon
alapuló munkát is.

Három olyan pontot szeretnék hangsúlyozni, amelyet feltétlenül figyelembe kell vennünk
ahhoz, hogy megoldjuk a nyugdíjak fizetőképességének problémáját.

Az első az az egyenlőtlenség, amit a nyugdíjkorhatárt elérő nők tapasztalnak, mivel a
foglalkoztatási egyenlőtlenség nyugdíjas korra szegénységhez vezet.

A második pont, biztos úr, Oomen-Ruijten asszony, hogy szeretném biztosan tudni, hogy
az özvegyi nyugdíjak megmenekülnek. Még él egy nemzedék azokból a szegény
asszonyokból, akiknek a munkaképes életszakaszban nem volt munkahelyük, és akik
számára az özvegyi nyugdíj az egyetlen lehetőség arra, hogy minimális nyugellátást
kapjanak.

A harmadik dolog a fiatalabb generációk belépése a munkaerőpiacra. Nekik nemcsak a
válsággal kell szembenézniük, hanem emellett egyszerre több generáció terhét kell
hurcolniuk: a gyermekeikét, a szüleikét és a nagyszüleikét.

Ez jelenti tehát az idős polgárok problémáját, azt a problémát, amellyel a munkánk során
minél gyorsabban foglalkoznunk kell.

Jutta Steinruck (S&D).   – (DE) Elnök asszony, hölgyeim és uraim, a nyugdíjaknak
Európa-szerte elegendő pénzt kell biztosítaniuk az emberek megélhetéséhez. Az egyik
fontos követelmény, hogy az embereknek rendes munkahelyük legyen, mert a rosszul
fizetett állások idős korban szegénységhez és elégtelen nyugellátáshoz vezetnek. Amikor
itt a Házban képviselőtársaimtól azt hallom, hogy az embereknek csak egy kiegészítő
magánnyugdíj-biztosítás kell az öregkorukra, azt szeretném erre válaszolni, hogy sokaknak
a keresete épphogy elég a megélhetésre, nemhogy kiegészítő magánnyugdíjat tudna fizetni
belőle. Ezért különösen fontos a nyugdíjrendszer első pillére. Az európai nyugdíjak alapját
a szolidaritás elvén alapuló felosztó-kirovó rendszernek kell képeznie, és ennek elégnek
kell lennie az emberek megélhetésére. Nem mondhatjuk egyszerűen azt, hogy ez a
tagállamok ügye. Világosan jeleznünk kell, hogy olyan nyugdíjakra van szükségünk,
amelyek az emberek számára elegendő bevételt biztosítanak a tisztességes életminőséghez.

Mann úr részletesen bemutatta a német foglalkoztatói nyugdíjrendszert. Én is ezt szeretném
megemlíteni, anélkül hogy ugyanilyen részletesen belemennék. A zöld könyvről szóló
értékelésemben én is ugyanerre a következtetésre jutottam, a bizottságban ezért dolgoztunk
együtt a módosításokon. Ezért arra kérem a Bizottságot, hogy gondoskodjon róla, hogy
bármit is teszünk a jövőben, az egyes országok sajátosságait – az igazán jól működő
dolgokat, amelyek létfontosságúak a tagállami nyugdíjrendszerek fennmaradásához – soha
ne hagyjuk figyelmen kívül.

Theodor Dumitru Stolojan (PPE).   – (RO) Elnök asszony, úgy gondolom, realistának
kell lennünk, és be kell ismernünk, hogy a források nemzedékek közötti átcsoportosításán
– az úgynevezett „felosztó-kirovó” elven – alapuló jelenlegi állami nyugdíjrendszerek
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gazdaságilag már nem életképesek, és ezért a túlélésükhöz állami költségvetési
támogatásokra van szükség.

A népesség elöregedésének tendenciája és a munkaerő növekvő mobilitása csak tovább
súlyosbítja e nyugdíjrendszerek egyensúlyhiányait, miközben a javasolt intézkedések –
akár a nyugdíjkorhatár emelése, akár a járulékok növelése – korlátozottak, és egyre inkább
határt szab nekik az ilyenfajta intézkedésekkel szembeni társadalmi ellenállás. Végső soron
el kell ismernünk, hogy a megoldást az jelenti, ha olyan nyugdíjrendszerekre állunk át,
amelyekben az emberek a munkával töltött életszakaszban maguknak építik fel a saját
nyugdíjalapjukat.

Ádám Kósa (PPE).   – (HU) Az Európai Unió sok mindennel foglalkozott a fogyatékossággal
élőkre vonatkozóan. A tagállamok nyugdíjrendszerében sajnos éppen ezt a társadalmi
csoportot nem igazán érintik, amely nem tarható. Azok az emberek, akik önhibájukon
kívül kénytelenek voltak belépni a rokkantnyugdíjrendszerbe, nagyon sokan vannak
olyanok is, akik kihasználva a kiskapukat kerültek ebbe a rendszerbe, tehát ez a probléma
elsősorban Kelet-Közép-Európa nyugdíjrendszerét érinti, nagyon sokan vannak már.
Olyannyira, hogy a nyugdíjrendszer alapjai is inognak. Ez a helyzet az EU 2020-as
stratégiájával szemben megy. Nem személyre szabott szolgáltatásokat kapnak, igazi segítség
helyett, miközben a munkaerőpiacon helyt tudnának állni, és tudnának dolgozni. Európában
a jelenlegi előrejelzések szerint meg fog duplázódni hamarosan az eltartottak száma.
Közben évente 1 millióval csökken az aktív korúak száma. Összegezve, mindez azt jelenti,
hogy a fenntartható nyugdíjrendszer jelenleg nincs. Az aktív fogyatékkal élő emberek
nélkül különösen nincs. A jelentéstevőnek azt az elképzelését messzemenően támogatom,
hogy az EU-ban, ahol 50 millió fogyatékossággal élő ember él, negyvenegynéhány
százalékuk dolgozik. Hatvanvalahány százalékuk hol van? Tehát nekik is dolgozniuk
kellene.

Konstantinos Poupakis (PPE).   – (EL) Elnök asszony, szeretnék gratulálni az előadónak
ahhoz, hogy igyekezett megtalálni a szükséges egyensúlyt a nyugdíjrendszerek gazdasági
életképessége és szociális megfelelősége között, tekintettel arra, hogy a magas
munkanélküliség, a munkaerő-piaci dereguláció, a bércsökkentések és a súlyos demográfiai
problémák korában a megfelelő, társadalmilag igazságos és gazdaságilag életképes
nyugdíjrendszerek megteremtése és megszilárdítása minden tagállam számára nagy kihívást
jelent.

A rendszereknek azonban az első pilléren, az állami, újraelosztó pilléren kell alapulnia,
mivel ez az egyetlen alapvető garancia a megfelelő ellátásra. Ezt a pillért kell kiegészítenie
– nem pedig támogatnia – a második pillérnek, amelynek tandemben kell működnie,
miután a megfelelő irányítási keret létrehozásával nemcsak az egyetemes
hozzáférhetőségéről gondoskodtak, hanem a biztonságáról is.

Emellett a későbbi nyugdíjba vonulás hozzákapcsolása a várható élettartamhoz
semmiképpen nem eredményezhet automatikus kiigazításokat. Természetesen más
paramétereket is számításba kell venni, amilyen például a hely, a munka jellege, az
egészségre fokozottan ártalmas foglalkozások, az életminőség és az egészség. Végül pedig
a munkában maradásra irányuló ösztönzőkkel szemben előfeltétel, hogy legyen bennük
biztonsági szelep az olyan akadályok leküzdése érdekében, amelyek meggátolhatják a
fiatalok munkaerő-piaci hozzáférését, különösen egy olyan időszakban, amikor a
munkanélküliség sajnos beláthatatlan magasságokba emelkedett.

(Taps)
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Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE).   – (PL) Elnök asszony, a nyugdíjrendszerek
kapcsán az EU egyes tagállamaiban most folyó viták és az e viták által a lakosság körében
kiváltott érzelmek jól mutatják, milyen fontos, egyben milyen nehéz kérdés is ez. Nem
lehet olyan egységes nyugdíjmodellt elfogadni, amely az EU valamennyi tagállamában
működne. Ugyanakkor a gazdasági válság és a demográfiai átalakulás idején lassan
elkerülhetetlenné válik a nemzeti nyugdíjrendszerek megreformálása. Már ma is az a
helyzet, hogy sok országban problémát jelent a nyugdíjak költségének növekedése, és az
ilyen problémák alááshatják a generációk közötti szolidaritás elvét. Nem szabad
elfelejtenünk azonban, hogy a nyugdíjaknak biztonságosnak kell lenniük, és figyelembe
kell venniük, hogy mennyit keresünk. Ezzel kapcsolatban szeretném, ha több figyelmet
fordítanánk a nők és férfiak közötti bérkülönbségre, mivel a nők alacsonyabb keresete
csökkent nyugellátáshoz vezet.

Rovana Plumb (S&D).   – (RO) Elnök asszony, szeretném megemlíteni, hogy – még ennek
a vitának az elején is – a biztos úr az európai szociális modell sikereiről beszélt. Ezek közé
tartozik a nők és férfiak közötti esélyegyenlőség megvalósítása. Remélem, hogy ez a jelentés
egyértelmű üzenetet fog közvetíteni arról, hogy a nemek közötti egyenlőséget is be kell
vonni az igazságos nyugdíjrendszer kialakításába.

Ezért, ha megengedik, három dolgot szeretnék nyomatékosítani. Az első az otthon végzett
munka elismerésére irányuló intézkedések által a társadalomra és a női foglalkoztatásra
gyakorolt hatás értékelése, beleértve az ilyen munka kiszámított árának nyugdíjcélokra
való felhasználását. Kérem a Bizottságot, hogy kezdje meg az eljárást a 2004/113/EK
irányelv 5. cikke (2) bekezdésének elhagyása érdekében, amely a nyugdíjtermékek esetében
lehetővé teszi a nőkkel szembeni megkülönböztetést.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).   – (ES) Elnök asszony, a nyugdíjrendszer az európai
szociális modell egyik alapeleme, amelyet meg kell őrizni. Ez a tagállamok felelőssége, de
a nyugdíjrendszer biztos életben maradásához intézkedéseket kell tennünk, a szociális
partnerek és a civil társadalom lehető legmagasabb szintű egyetértésével. Ezeknek az
intézkedéseknek egy európai szabvány meghatározására kell irányulniuk, amely az összes
rendszer fizetőképességét garantálja azáltal, hogy felügyeleti kritériumok alá vonja őket,
hogy korlátozza a tagállamok államháztartási hiányát, illetve azáltal, hogy a
biztosítótársaságoktól 2013-tól kezdve megkövetelt garanciákat kiterjeszti a kölcsönös
önsegélyező társulásokra is, amelyek néhány tagállamban ezeket a rendszereket kezelik.

Ezt a szabványt meg kell határozni annak érdekében, hogy ésszerűsítsük a vitát, mert ennek
a problémának a megoldása többet jelent a nyugdíjkorhatár törvényi rögzítésénél.
Figyelembe kell vennünk, hogy az adott személy mennyi ideig volt foglalkoztatott, mennyi
járulékot fizetett, és be kell építenünk a nyugdíjasok kívánságaival kapcsolatos tényezőket
is. A munkával töltött életszakasz meghosszabbításának jobb nyugdíjat kell eredményeznie.

Ennek a szabványnak a jövőre is ügyelnie kell. A munkavállalók mobilitása meg fogja
követelni, hogy a passzív jogok országok közötti átvitele ne jelentsen problémát. Amikor
az európai polgárok másik országba költöznek, hozzá kell, hogy férhessenek a
foglalkoztatási előzményeikhez minden olyan tagállamban, ahol életük során járulékot
fizettek.

Azt gondolom továbbá, hogy külön figyelmet kell fordítanunk a nemek és a fogyatékosság
kérdéseire.
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Elisabeth Schroedter (Verts/ALE).   – (DE) Elnök asszony, Andor úr, azt szeretném
kérdezni, hogy van-e értelme egy fehér könyvvel válaszolni erre a vitára és erre a jelentésre.
Nem kellene inkább megpróbálkoznunk az igazán sürgős problémák megoldásával?
Véleményem szerint két kérdés van: az egyik az a tény, hogy a tényleges nyugdíjba vonulási
életkor jelentősen eltér a törvényes nyugdíjkorhatártól. Ez azt jelenti, hogy tényleg hatályba
kell léptetni a megkülönböztetés elleni intézkedéseket, bizottsági fellépés vagy ellenőrzés
formájában, hogy javuljon a helyzet, mert ez fenntarthatóvá fogja tenni a nyugdíjakat.

A másik kérdés az, hogy a jelentés egyértelműen arra szólít fel, hogy intézkedni kell a
foglalkoztatói nyugdíjak hordozhatósága ügyében, ami egy új irányelv mérlegelését jelenti.
Ez sokkal sürgetőbb, mert azok a munkavállalók, akik egyik vállalattól a másikhoz mennek,
rengeteg pénzt elveszíthetnek a nyugdíjukból, amely az öregkori biztonságukat garantálná.
Ezért kell lépéseket tennünk ezen a területen. A fehér könyvvel csak az időt vesztegetjük.

Alfreds Rubiks (GUE/NGL).   – (LV) Elnök asszony, hölgyeim és uraim, a gazdasági válság
és a népesség elöregedése következtében a szociális biztonsági költségvetésekbe befolyó
járulékok csökkennek. Ez általánosan elismert tény. A nyugdíjasok száma viszont nő. Ez
veszélybe sodorja a nyugdíjrendszer fenntarthatóságát. A szociális biztonsági és
nyugdíjrendszert hozzá kell igazítani a mai kor kihívásaihoz. Egyetértek a biztos úrral
abban, hogy ennek a dokumentumnak az elkészítéséhez nagyon kemény munkára lesz
szükség. Ettől függetlenül úgy gondolom, hogy létre kell hoznunk egy, az EU egészére
kiterjedő szociális alapot, a Kohéziós Alap megfelelőjét, azzal a céllal, hogy támogassa a
viszonylag alacsony bevételekkel rendelkező országokban élő nyugdíjasokat. A nemzeti
költségvetések nem tudják garantálni a megfelelő időskort. Ezt már tapasztaltuk. Tavaly a
szegénység ellen küzdöttünk, ennek eredményeképpen most még több a szegény, mint
volt.

László Andor,    a Bizottság tagja. – Elnök asszony, szeretnék még egyszer gratulálni a
vitában, illetve a jelentések elkészítésében részt vevő összes bizottságnak.

Belátom, hogy a politikai és nemzeti hátterek sokaságából eredő álláspontokat nagyon
nehéz összhangba hozni, de az érintett bizottságokban lezajlott szavazások azt mutatták,
hogy a jelentéseket széles körben támogatták. Ez a Bizottság felé világos jelzés a zöld könyv
nyomon követéséről. Jövő hónap elején várhatóan ki fogok adni egy összefoglalást, benne
a Parlament véleményével. Ezt 2011 második felében egy fehér könyvben fogjuk tovább
vinni, amint azt a korábbi felszólalásomban már jeleztem, és ehhez egy megfelelő
hatásvizsgálat is fog tartozni. Ezáltal minden érintettnek újfent lehetősége nyílik majd arra,
hogy szerepet vállaljon a vitában.

A nyugdíjakkal foglalkozó biztosok csoportja már a múlt héten megvitatta, hogy milyen
politikai lehetőségek vannak a nyugdíjak európai keretrendszerének korszerűsítésére és
fejlesztésére. Egyetértettünk abban, hogy továbbra is a holisztikus megközelítést kell
folytatnunk a nyugdíjreformok terén.

Ennek keretében folytatnunk kell a párbeszédet a legfontosabb érdekeltekkel, egyrészt a
lehetséges új szabályozási kezdeményezésekről olyan területeken, mint a hordozhatóság,
a foglalkoztatói nyugdíjrendszerek és a fizetőképtelenséggel szembeni védelem, másrészt
a szabályozás más, „puhább” formáiról, például a helyes gyakorlatról szóló útmutatókról.
Azt is elhatároztuk, hogy behatóan fogunk foglalkozni a nemek kérdésével, és ezt a fehér
könyvben alaposabban körüljárjuk majd, mint a zöld könyvben.
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Mindeközben szeretnék meggyőződni arról, hogy a zöld könyv és a fehér könyv nem
keveredik össze az európai égbolton felbukkanó egyéb repülő tárgyakkal. A Bizottságnak
egyáltalán semmi köze nincs azokhoz a megközelítésekhez, amelyek szerint az Európai
Unióban egységes nyugdíjkorhatárra lenne szükség. A sokféleség az EU egyik meghatározó
vonása, ami a népesedési helyzet sokféleségére is vonatkozik, és ezt a korábbiaknál is
alaposabban kell tanulmányoznunk.

Azt is be kell látnunk, hogy a most folyó reformok új kockázatokkal járnak, mivel a jövőbeni
nyugdíjakat sokkal nagyobb mértékben függővé teszik a munkaerőpiac és a pénzügyi
piacok hosszú távú fejleményeitől. Ez azt jelenti, hogy munkalehetőségeket kell teremtenünk
a fogyatékossággal élők számára is, és növelnünk kell a pénzügyi rendszer stabilitását.

Örömmel várom, hogy a továbbiakban is együtt dolgozzunk a Parlamenttel és bizottságaival
ezen a nagyon fontos kérdésen.

Ria Oomen-Ruijten,    előadó. – (NL) Elnök asszony, szeretném megragadni ezt az alkalmat,
hogy elismeréssel adózzak azon képviselőtársaimnak, akik együtt dolgoztak velem ezen
a jelentésen: George Cutaş-nak, Barbara Materának és Cornelis de Jongnak. Nem tudom,
de Jong úr hol lehet. Ott van hátul. Tett néhány olyan észrevételt, amelyeket nem igazán
értek, például amikor azt mondta, hogy mi mindenre európai megoldást akarunk találni.
Ez nem igaz. Ebben a kérdésben a szubszidiaritás a vezérelvünk.

Szeretném tisztázni azt a pontot, ahol de Jong úr felvetett egy kérdést a gazdasági
kormányzással kapcsolatban: olyan fajta gazdasági kormányzást akarunk, amely biztosítja,
hogy aki a maga szintjén mindent megpróbál, győztesként kerüljön ki. Ezt akarjuk, és nem
azt, hogy néhány tagállam – az a tíz, amely levelet írt nekünk – bűnhődjön azért, mert jól
gondoskodtak a jövőről, a nyugdíjaikról. Remélem, elégedett ezzel a válasszal, de Jong úr.

Kartika Liotard nincs itt, de engem megdöbbentett, hogy úgy tűnik, nem olvasta el a jelentést,
mégis úgy fűz hozzá megjegyzéseket, mintha olvasta volna.

Elnök asszony, már köszönetet mondtam Cutaş, Matera és De Jong képviselőtársaimnak,
de rajtuk kívül szeretném még megköszönni Frédéric Daerdennek, Marianne Harkinnak,
Julie Girlingnek és Jean Lambertnek, akik saját képviselőcsoportjuk nevében felszólaltak,
valamint Danuta Jazłowieckának, aki az árnyékelőadó volt az én pártom, az Európai
Néppárt (Kereszténydemokraták) Képviselőcsoport részéről, hogy segítettek ebbe a formába
önteni ezt a jelentést. Úgy vélem, alapos elemzést készítettünk arról, hogy mit kell tenni.

Azt is tudom, hogy még mindig van néhány nagyon érzékeny kérdés ebben a jelentésben,
amely egyes tagállamokat érint. Remélem mindazonáltal, hogy mi, a bizottság, és ön,
Andor biztos úr, segítettünk helyes irányba terelni a dolgokat, hogy majd a fehér könyv
alkalmából is összegyűlünk itt a Parlamentben, és hogy mindenki mellette fog szavazni.
Kemény munka volt ez a dosszié, de remélem, holnap majd azt tudjuk mondani: „minden
jó, ha a vége jó”.

Elnök.   – A vitát lezárom.

A szavazásra holnap délben kerül sor (2011. február 16., szerda).

Szeretném emlékeztetni mindazokat, akiknek most nem volt lehetősége felszólalni, hogy
amennyiben úgy kívánják, írásbeli nyilatkozatot nyújthatnak be legfeljebb 200 szó
terjedelemben, amelyet csatolni fogunk az ülés szó szerinti jegyzőkönyvéhez, ha szeretnék,
hogy jegyzőkönyvbe kerüljön, amit elmondtak volna, ha erre lehetőséget kaptak volna.
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Írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 149. cikke)

Corina Creţu (S&D),    írásban. – (RO) A legsérülékenyebb nyugdíjrendszer az EU-ban a
generációk közötti szolidaritáson alapuló állami rendszer. A nyugdíj azonban öröklött
jog, és a kormányok nem sérthetik meg, függetlenül attól, hogy éppen válság van-e, még
ha néhány kormány, köztük a román kormány úgy is gondolja, hogy szabadon megtehet
bármit a nyugdíjak összegével és a kiszámítási módszerrel. A népesedési helyzet szintén
nem kedvez nekünk. A rendszer fenntarthatósága ezért sürgető probléma. Az állami
nyugdíjrendszereket azonban nem a kormányok finanszírozzák, hanem a járulékfizetők:
a szociális partnerek, a munkavállalók és a munkáltatók, bármelyik típusba is tartoznak.
Ezeket a rendszereket két tényező érinti súlyosan: az illegális munka és az, hogy az európai
gazdaságok nem tudnak új, tisztességes fizetést kínáló, ésszerű időtartamra szóló
munkahelyeket teremteni. A rosszul fizetett, bizonytalan állások – a munkaerőpiac nagyobb
rugalmasságának ürügyén – azt jelentik, hogy az állami rendszerek folyamatosan válságban
lesznek. Biztatónak találom, hogy az Európai Parlament nyugdíjrendszerekről szóló
állásfoglalása hangsúlyozza a nőkkel szembeni megkülönböztetést a nyugdíj összege
tekintetében, még olyan esetekben is, amikor az életkor és a járulékfizetési időszak
gyakorlatilag megegyezik a férfiakéval. Ez az első lépés az igazságtalanság megszüntetése
felé, amit további intézkedéseknek kell követniük.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    írásban. – (LT) Az Európai Bizottság zöld könyve meggyőző
érvekkel támasztja alá, hogy miért van szükségünk a jelenlegi nyugdíjrendszerek
fejlesztésére. Nem szabad elfelejtenünk azonban, hogy a javasolt megoldások többsége
szociálisan érzékeny.

Ezért nemcsak e megoldások előnyeit kell gondosan felmérnünk, hanem a lehetséges
kockázatokat is, különösen amikor a nyugdíjkorhatár emeléséről vagy a nyugdíjpolitika
feletti tagállami befolyás elvesztéséről beszélünk. Bár a Bizottság szerint a nyugdíjkorhatár
felemelése az egyik legkevésbé fájdalmas módszer arra, hogy alkalmazkodjunk a várható
élettartam növekedéséhez, nem szolgál konkrét javaslatokkal az idős emberek
munkaerő-piaci foglalkoztatásával kapcsolatban. A nyugdíjba vonulás elhalasztásának
lehetőségével a nyugdíjkorhatár alatti munkanélküliek közül sokan a szegénység csapdájába
kerülhetnek. Azt sem mérték fel eléggé, hogy az emberek egészségi állapota mennyire
fogja lehetővé tenni a munkavégzés folytatását. Emellett azt is figyelembe kell vennünk,
hogy a nők a férfiakhoz képest gyakrabban dolgoznak alacsony fizetésért vagy
részmunkaidőben, és a gyermekszülés, az anyaság, a gyermekek és a fogyatékossággal élő
családtagok gondozása miatt veszítenek a biztosítási garanciákból, és végül alacsonyabb
nyugdíjat kapnak. Úgy gondolom, nagyobb hangsúlyt kellene helyeznünk a
nyugdíjrendszerek javításának más módszereire is, amilyen például a munkába állás
időzítése, a munka és a családi élet jobb összeegyeztetése, a nyugdíjkorhatár „rugalmas”
értelmezése, a nyugdíjak minimális szintjének bevezetése stb.

A zöld könyvet mindenesetre úgy tekintem, hogy komoly előrelépés a jelenlegi és leendő
nyugdíjasok rendes életkörülményeinek biztosítása felé.

Alajos Mészáros (PPE),    írásban. – (HU) A változó demográfiai mutatók és a várható
hosszabb élettartam egy új stratégia kidolgozására ösztönöz bennünket nyugdíjrendszerünk
terén. Újra kell definiálnunk a fiatalok és idősek közti, jövővel kapcsolatos kérdéseket,
hogy biztosítani tudjuk a fenntartható, biztonságos és megfelelő nyugdíjfolyósításokat.
Európa tagállamaiban nagy különbségeket találunk a nyugdíjrendszereket illetően. Míg a
nyugat-európai országok a jelenlegi és a jövőbeli növekvő költségek problémáival
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küszködnek, addig az újonnan csatlakozott országok a diverzifikált rendszer kialakítását
próbálják megoldani. 2008-ban még négy munkavállaló tartott el egy nyugdíjast, 2020-ban
öt személy teszi majd ugyanezt. Ennek okai közé tartozik, hogy az európai fiatalok átfogóbb,
hosszabb képzésük miatt később lépnek be a munkaerőpiacra, valamint a munkavállalók
a törvényben előírt nyugdíjkorhatárnál rövidebb ideig tartó munkaviszonya.

Olyan rendszer kiépítésére van szükségünk, mely fenntartható és a tagállamok helyzetét
figyelembe véve biztosítja a nyugdíjakat. Figyelembe kell venni az Unión belüli szabad
mozgás lehetőségét is. Abból kell kiindulnunk, hogy az új generáció hatékonyan és
eredményesen működő munkaerőpiaca is igényli majd a mobilitást. A nyugdíjrendszerek
jövőbeni reformjához elengedhetetlen az első és második pillér összekapcsolása, melyek
a különböző tagállamokban részben már fedik egymást, valamint szorosan kell
kapcsolódniuk a harmadik pillérhez is. Törekednünk kell az illegális munkavállalás
felszámolására is, mely szintén nagyon fontos szerepet játszik nyugdíjrendszerünk
megőrzésében.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    írásban. – (RO) A népesség elöregedésének az utóbbi
években Európában tapasztalt tendenciája komoly változásokkal jár az orvostudomány
és a fogyasztási szokások, valamint a népességi struktúra és a szociális biztonsági rendszer
területén. E körülmények között a nyugdíjrendszerek jövőbeni életképességének biztosítása
szorosan összefügg azzal, hogy az uniós polgárok mennyi ideig maradnak ténylegesen
aktívak a munkaerőpiacon. Szerintem hasznos, hogy az EU 2020 stratégia támogatja az
aktív, koncentrált munkaerő-piaci politikát, amely hozzá fog segíteni az idősebb
munkavállalók, a nők, a kisebbségi csoportok tagjai és a tartósan munkanélküliek
foglalkoztatási rátájának emeléséhez. Úgy vélem, e célkitűzés elérésével Európában
emelkedni fog az aktív népesség létszáma, és ennek következtében a gazdasági növekedés
is, ami kedvezően fog hatni a nyugdíjrendszerek életképességére az EU szintjén.

Jarosław Kalinowski (PPE),    írásban. – (PL) Mindnyájan tudjuk, hogy a nyugdíjrendszerek
esetében nem beszélhetünk olyanról, hogy ideális modell. Minden ország kidolgozta a
saját megoldását, és megvannak a tervei a jövőbeni reformokra, amelyeket ennek
megfelelően alakított ki. Az egyes rendszerek közötti jelentős különbségek ellenére úgy
gondolom, hogy az Európai Uniónak kellene kijelölnie azt az irányt, amelyet a változtatások
során minden tagállamnak követnie kell. A bizottságban sokszor hangsúlyozták már, hogy
az elmúlt években zajló pénzügyi és gazdasági válság felhívta a figyelmet a
nyugdíjrendszerek megreformálásának sürgős szükségességére. A szolidaritás és a
szubszidiaritás elve arra kötelez bennünket, hogy erősítsük a tagállamok közötti
együttműködést e téren. A tapasztalataink megosztása révén elkerülhetjük az időhúzást
vagy a kétszeres munkát, ami egy országban már katasztrófához vezetett, a bevált
gyakorlatokról szóló információk kicserélése pedig lehetővé teszi a legjobb stratégiák
hatékony kialakítását.

Ne feledkezzünk meg arról, hogy a reformok nem korlátozódhatnak a járulékok
megemelésére és a járulékfizetési időszak meghosszabbítására. A költségvetési stabilitás,
a nyugdíjak határokon átnyúló koordinációja, a garantált minimumok kidolgozása, a nők
és a férfiak egyenjogúsága csak néhány azok közül a kérdések közül, amelyeket minden
tagállamban fontolóra kell venni. Európa-szerte egy kölcsönösen összefüggő, egymást
kiegészítő pillérekből álló, fenntartható rendszert kell kiépíteni, amely magában foglalja
az állami, alkalmazotti és magánnyugdíjakat, valamint a tőkealapú és nem tőkealapú
nyugdíjakat. Véleményem szerint ez a megoldás garantálni fogja a stabil, igazságos
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nyugdíjrendszerek megteremtését, amelyek ugyanakkor kellőképpen rugalmasak maradnak
ahhoz, hogy alkalmazkodjanak a most tapasztalható társadalmi és gazdasági változásokhoz.

Zuzana Roithová (PPE),    írásban. – (CS) A népesség elöregedése folytán a világ szinte
minden országában azzal a kérdéssel néznek szembe, hogy a jövőben hogyan finanszírozzák
a főként rugalmas finanszírozáson alapuló nyugdíjrendszereket. Üdvözlöm Oomen-Ruijten
asszony kitűnő jelentését, amely felmutat egy megoldási lehetőséget, ugyanakkor
tiszteletben tartja a szubszidiaritást. Szeretnék megemlíteni egy megoldást, amelyet a
Kereszténydemokrata Unió – Csehszlovák Néppárt (KDU-ČSL) már évek óta szorgalmaz
Csehországban. Azoknak a gyermekeknek, akik kereső tevékenységet folytatnak, lehetőséget
kell kapniuk arra, hogy kötelező járulékaik egy részét a rugalmas rendszerbe irányítsák át
a szüleik nyugdíjszámlájára, és ezáltal részben ellentételezzék a gyermekkori gondozásukra
fordított költségeket azzal, hogy hozzájárulnak a szüleik magasabb nyugdíjához. Ez az
egyénre szabott generációk közötti szolidaritás egyrészről igazságosabb lenne a mai
nyugdíjasokkal szemben, akik tisztességes munkát végeztek az új generáció felnevelésével,
másrészt pedig bizonyosan hozzásegítene a nagycsaládokkal szembeni társadalmi attitűdök
helyreállításához. A gyermekvállalás kifizetődne, nemcsak költségekkel járna. Ez a kulcs
a nyugdíjproblémánk következményeire és fő okára adandó tartós megoldáshoz.

Jaromír Kohlíček (GUE/NGL),    írásban. – (CS) A tévesen „A megfelelő, fenntartható és
biztonságos európai nyugdíjrendszerek felé” címmel kiadott zöld könyvön végzett tízévnyi
munka nem eredményezett mást, mint értelmetlen kijelentések véletlenszerű halmazát.
Nem tudom, más országokban hogy van ez, de Csehországban például a szakértők által
10 évvel ezelőtt előre jelzett születési ráta olyan nagymértékben különbözik az aktuális
helyzettől, hogy a zöld könyvben a 2040–2060 közötti időszakra vonatkozó kijelentések
véleményem szerint teljesen értelmetlenek. Ha a szakértők öt vagy hét évre sem tudják
megjósolni a születési ráta alakulását, hogyan lehetne bármi értelme a 30 évnél hosszabb
időre adott előrejelzéseiknek? Az egész zöld könyv azon a téves feltételezésen alapul, hogy
amennyiben az adófizető számára jogilag kötelezővé teszem, hogy a nyugdíjrendszerbe
szánt források egy részét fektesse be egy államilag nem garantált alapba, akkor magasabb
nyugdíjat fog kapni, mint amennyit egymagában az első pillérből kapna. Egy felelős
gondolkodású alkotmánybíróság az ilyen törvényt szükségszerűen alkotmányellenesnek
minősítené. Még ahol a második pillért már korábban bevezették, láthatólag azokban az
országokban sem hozta meg a várt eredményeket. Chilében például még az 1970-es
években, Pinochet megdöntése után tették kötelezővé az államilag nem garantált
magánalapokat a katonaságon és a rendőrségen kívüli polgárok számára. Miért volt ez?
Miért van az, hogy Magyarországon a jelenlegi konzervatív kormány szintén felszámolja
a nyugdíjbiztosítás rossz hatékonyságú második pillérét? Ezek a fő okok, amiért az Egységes
Európai Baloldal/az Északi Zöld Baloldal Képviselőcsoportja nem tudja megszavazni
Oomen-Ruijten asszony jelentését. Nem támogathatjuk az évszázad kitervelt
bűncselekményét!

Louis Grech (S&D),    írásban. – Az EU és a tagállamok az egyik legnagyobb kihívással
néznek szembe a megfelelő és fenntartható európai nyugdíjrendszerek biztosítása kapcsán.
Tekintettel arra, hogy a polgárok jelentős hányadának megélhetése nagymértékben függ
a nyugdíjrendszereiktől, szeretném hangsúlyozni a szolidaritás elvén alapuló, állami
finanszírozású nyugdíjrendszerek fontosságát.

Az egy kaptafára készült megoldások elve nem alkalmazható többoldalú helyzetekben, a
nyugdíjrendszerek különféle hagyományai és típusai mellett, és figyelembe véve, hogy a
nyugdíjreformért való fő felelősség a tagállamok hatáskörébe tartozik. Az EU ugyanakkor
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többletértéket nyújthat azáltal, hogy biztosítja a koordinációt a különböző
nyugdíjrendszerek között és a bevált gyakorlatok megosztását.

A nyugdíjrendszerek felülvizsgálatát minden esetben átlátható módon kell elvégezni, védve
a fogyasztói szükségleteket és tájékoztatva a polgárokat a különböző nyugdíjrendszerek
kapcsán fennálló jogaikról és az ezekkel járó kockázatokról, különösen a határokon átnyúló
mobilitással kapcsolatos kockázatokról. A nyugdíjrendszereknek képesnek kell lenniük
ellenállni a tagállamokra nehezedő potenciális költségvetési és demográfiai nyomásnak,
anélkül hogy aránytalan terhet raknának az átlagpolgárokra.

Mindezt a jövő demográfiai és társadalmi-gazdasági kihívásainak szemszögéből kell
megvizsgálni, amilyen például az atipikus foglalkoztatás kialakulása, a női munkaerő
növekedése, a családszerkezet átalakulása és a fiatalok munkanélkülisége.

Angelika Werthmann (NI),    írásban. – (DE) Az erről a zöld könyvről szóló bizottsági
kezdeményezésben néhány kérdést különösen fontosnak találok. Úgy gondolom,
kötelességünk megakadályozni, hogy az idősek, akik munkával töltött éveik során
hozzájárultak a jólét jelenlegi szintjének felépítéséhez, idős korukra kiszolgáltatott helyzetbe
kerüljenek. A jelentés ugyanakkor megfelelően figyelembe veszi a szubszidiaritás elvét. A
Bizottságnak világosabban fel kellene szólítania a férfiak és a nők közötti egyenlőségre. A
nők gyakrabban dolgoznak atipikus munkaviszonyokban, mint a férfiak. A nyugdíjuk sok
esetben alacsonyabb, és ezért jobban ki vannak téve az időskori szegénység veszélyének.
A megfelelő és biztonságos nyugdíjrendszerek a generációk közötti hosszú távú
szerződéseket jelentenek. Ezért a Bizottságot arra szeretném bátorítani, hogy a zöld könyv
segítségével indítson olyan kezdeményezéseket, amelyek jobban tudatosítják a generációk
közötti szolidaritást a nyugellátás kérdésében.

Elena Băsescu (PPE),    írásban. – (RO) Véleményem szerint az EU-nak egy nyitott,
egységesített nyugdíjrendszert kellene létrehoznia, amely figyelembe veszi a demográfiai
tendenciákat és a mobilitás kérdését. Hadd hozzam fel példának a saját országomat.
Romániában éves szinten a nyugdíjakra fordított kiadás a legnagyobb tétel a költségvetés
kiadásai közül. Az állami társadalombiztosítási költségvetés 2006 óta minden évben
veszteséges, amivel 2009-re elérte a 1,5 milliárd eurós hiányt. A Világbank becslései szerint
a nyugdíjkiadások által okozott deficit a régi rendszerben maradva 2050-re elérné a GDP
körülbelül 12%-át. Ezért Románia a 263/2010 sz. törvénnyel nagyszabású reformok egész
sorát vezette be, amelyek biztosítani fogják az állami nyugdíjrendszer közép- és hosszú
távú fenntarthatóságát. A reformok közé tartozik az előrehozott nyugdíj és az orvosilag
nem megalapozott rokkantnyugdíj elutasítása; a járulékfizetők számának növelése a
központi állami nyugdíjrendszerben; valamint az általános nyugdíjkorhatár fokozatos
megemelése a férfiak esetében 2015-ig 65 évre, a nőknél 2030-ig 63 évre.

Ville Itälä (PPE),    írásban. – (FI) Pillanatnyilag minden nyugdíj az egyes tagállamok
felelősségi körébe tartozik, de az EU-nak szintén komoly szerepet kell vállalnia a
nyugdíjpolitikában. Ahhoz, hogy meg tudjuk valósítani a kitűzött célunkat, azaz hogy az
emberek és a munkaerő szabad mozgása tényleg szabad legyen, a nyugdíjrendszereket
megfelelően harmonizálni kell. Emellett garantálni kell a nyugdíjak minimális szintjét,
hogy a családok tényleg szabadon költözködhessenek. Ennek megfelelően egy harmonizált
rendszer felé kell haladnunk, és minél előbb lépünk, annál jobb. Máskülönben a nyugdíjak
széttagolt rendszere valójában akadályozni fogja az EU-n belüli szabad mozgást.

Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE),    írásban. – (PL) Örömmel értesültem arról, hogy
a Bizottság megfelelő, fenntartható és biztonságos európai nyugdíjrendszerekről szóló
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zöld könyve felkerül a mai ülés napirendjére. A jövőbeni nyugdíjak kérdése, hogy mennyire
biztonságosak és milyen jövedelmet fognak biztosítani, jelenleg a társadalom előtt álló
legfontosabb problémák közé tartozik. Bár a tagállamok felelnek annak eldöntéséért, hogy
a nyugdíjrendszerek milyen formát öltsenek, és az Európai Uniónak elvben nincs
felhatalmazása arra, hogy intézkedjen ezen a téren, a nyugdíjrendszerekre vonatkozóan
bizonyos jogalkotási megoldásokat az EU szintjén kell kidolgozni. Az a parlamenti
követelés, hogy a Bizottság dolgozzon ki iránymutatásokat a tagállami kormányok számára,
nagyon fontos a nyugdíjasok gazdasági biztonsága szempontjából, mert az iránymutatások
rögzítenék a nyugdíjak minimális szintjét és a nyugellátás kiszámításának kritériumait,
ami azt jelentené, hogy a nők nyugdíja a továbbiakban nem maradna el a férfiakétól. A
nőket önhibájukon kívül kárhoztatják alacsonyabb nyugdíjra, amiatt, hogy ugyanazért a
munkáért alacsonyabb fizetést kapnak, vagy meg kell szakítaniuk a karrierjüket a
gyermeknevelés érdekében, ami alacsonyabb befizetett járulékot eredményez a munkával
töltött életszakasz egészére nézve. A nyugdíjrendszerek stabilitását érő fenyegetésekkel
szemben a Bizottságnak ezért nem szabadna elfeledkeznie arról, hogy gondoskodjon az
olyan jogi megoldások bevezetéséről, amelyek az EU egész területén garantálják a nőkkel
és a férfiakkal szembeni egyenlő bánásmódot, ami a jövőbeni nyugdíjak szintjét illeti.

Mara Bizzotto (EFD),    írásban. – (IT) Miután a munkanélküliek számát tekintve Európa
2011-re elérte a rettenetesen magas, 23 milliós számot, ezzel az évtized minden negatív
rekordját megdöntötte a foglalkoztatási politikák terén, és így hivatalosan is kudarcnak
minősítette őket. A válság több mint elegendő ok egy olyan szöveg elfogadására, amelyben
a szubszidiaritás elvének a nyugdíjak területén történő alkalmazása iránti kérés azt mutatja,
hogy az eurokraták most már józanabbul viszonyulnak az európai szociális modell
átdolgozásához, amely minden bizonnyal megbukott. Egy évtizednyi mellőzöttség után
a kormányok most újra az előtérbe kerülnek, és ők lesznek a főszereplők a szociális Európa
újjáépítésében. Ez azonban nem elég: a megújulás felé a valódi irányváltást csak az alulról
építkező demokrácia melletti bátor döntés jelentené, olyan foglalkoztatási reformok alapján,
amelyek vonzóvá teszik a munkát, és a bérelszámolás föderalizmusa alapján, amely
figyelembe veszi az eltérő megélhetési költségeket az egyes európai régiókban, és ehhez
igazítja a béreket és a nyugdíjakat. A munkaerő költségének adócsökkentés révén történő
lefaragása és a kisvállalkozásaink régión belüli fennmaradási és befektetési esélyeinek
növelése alapvető fontosságú lépés ahhoz, hogy egyensúlyba hozzuk a járulékokat az
idősebb generációk számára, és garantáljuk a biztos jövőt és életminőséget az újak számára.

16. Hamisított gyógyszerek (vita)

Elnök.   – A következő napirendi pont Matias asszony jelentése a Környezetvédelmi,
Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság nevében a 2001/83/EK irányelv
azonosság, előtörténet vagy eredet szempontjából hamisított gyógyszerek legális ellátási
láncba való bekerülésének megakadályozása tekintetében történő módosításáról szóló
európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2008)0668 –
C6-0513/2008 – 2008/0261 (COD)) (A7-0148/2010).

Marisa Matias,    előadó. –  (PT)  Elnök asszony, most, amikor eljutottunk erre a pontra,
ennek a hosszú folyamatnak a végére, már mindannyian tudjuk, mi az, ami közös bennünk,
mindannyiunkban, akik itt ülünk ebben a teremben: a betegek védelme. Kötelességünk
megvédeni azt az 500 millió európai polgárt, akik nem tudják, hogy valódi vagy hamisított
gyógyszereket szednek-e. Biztosítékokat kell nekik adnunk arra nézve, hogy az általuk
szedett gyógyszerek az életük megmentéséhez, nem pedig korai elhalálozásukhoz járulnak
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hozzá. Véleményem szerint ez a probléma túlságosan is komoly ahhoz, hogy továbbra is
megoldatlanul maradjon.

Ezért neveztem a hamisított gyógyszereket többször is „csendes gyilkosoknak”, mivel valóban
azok, mert a beteg emberek ... Tudjuk, hogyan változtak meg a hamisítási hálózatok: pár
évvel ezelőtt még mindenki a Viagráról beszélt volna, de ma már lehetetlen nem beszélni
azokról a gyógyszerekről, amelyek legyőzik, vagy megpróbálják legyőzni az olyan
betegségeket, mint a rák, a cukorbetegség, a szívbetegségek és a magas koleszterin.

Ezek, ahogy mondtam, „csendes gyilkosok”, mert ha nem győzik le a betegségeket, akkor
nem segítenek az embereken.

A ma vitára kerülő jelentés egyesít bizonyos, a folyamat során elért változtatásokat. A
piaccal kezdtünk, és az egészséghez jutottunk el (és én ezt a változást szívből üdvözlöm);
a konkrét fizikai térrel kezdtünk, de aztán bevontuk az internetet is, amelyet nem
hagyhattunk ki, mivel Európában elsősorban az interneten keresztül forgalmazzák a
hamisított gyógyszereket; eleinte alig volt nyomon követési rendszer, de aztán szankciók
és büntetések bevezetését javasoltuk. Mivel a hamisítás bűncselekmény, szükség van
szankciókra és büntetésekre.

És van még egy lényeges elem: ezek az intézkedések nem korlátozódhatnak Európára. Azt
is biztosítjuk, hogy a ma előterjesztett javaslat a harmadik országokra is vonatkozzon,
amelyekben még súlyosabb a gyógyszer-hamisítási helyzet.

Tudjuk, hogy a 2005 óta tartott, szúrópróbaszerű ellenőrzések ellenére a
gyógyszerhamisítás terén 400%-os növekedés következett be. Tudjuk, hogy a hamisított
gyógyszerek kereskedelméből bizonyos bűnözői csoportoknak évi 45 milliárd EUR hasznuk
származik, azonban a polgároknak csak káruk származik belőle az egészségükre nézve.

Ezért szeretném nagyon világosan kimondani, hogy a gyógyszerhamisítás nem hasonlítható
más termékek hamisításához, mivel a gyógyszerhamisítás teljes mértékben aláaknázza az
egészségügyi rendszereinkbe vetett bizalmat. A hamisítás, ahogy már említettem, szervezett
bűnözés, ezért jogszabályokkal, kötelezettségvállalással és összehangolt erőfeszítéssel kell
küzdenünk ellene. Ezért nyomon követési rendszer bevezetését javasoltuk, amely a gyártótól
a betegig az egész láncra kiterjed. A Parlament ezért nagy csatát vívott, és nagyon örülök,
hogy a csatát megnyertük, így a rendszer bevezetésre fog kerülni.

A folyamat során két biztossal és négy soros elnökséggel működtünk együtt. Ahogy
említettem, kezdetben az ipari biztossal működtünk együtt, végül pedig az egészségügyi
biztosnál „kötöttünk ki”. Hosszú folyamat volt, és szeretnék külön köszönetet mondani a
többi képviselőcsoport előadóinak, Grossetête asszonynak, Roth-Behrendt asszonynak,
Krahmer úrnak, Tremopoulos úrnak, Yannakoudakis asszonynak és Rosbach asszonynak,
akik elejétől a végéig nagyon elkötelezetten és odaadóan vettek részt ebben az eljárásban.
Nélkülük ez a vita nem lett volna ilyen érdekes és produktív. Tudom, hogy néha különböző
álláspontokat képviseltünk, de azt is tudom, hogy egy közös cél lebegett a szemünk előtt:
a betegek védelme. Mivel nem tudok név szerint köszönetet mondani mindenkinek, aki
közreműködött ebben az irányelvben, ezért szimbolikusan úgy fejezem ki az irántuk érzett
hálámat, hogy Pantazidou asszonynak mondok köszönetet, aki az egész eljárás során
rengeteget segített nekem.
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ELNÖKÖL: DIANA WALLIS
alelnök

John Dalli,    a Bizottság tagja. – Elnök asszony, nagyon örülök, hogy lehetőségem van a
Parlament előtt erről a fontos témáról, a hamisított gyógyszerek témájáról beszélni. A
hamisított gyógyszerekről szóló irányelv módosítására irányuló javaslat, feltéve ha a
Parlament jóváhagyja, új fejezetet fog nyitni az Európai Unió történelmében. Ha ez a
folyamat sikeresen zárul, akkor először fog előfordulni, hogy az Európai Unió jogszabállyal
lép fel a hamisított gyógyszerek jelentette veszélyek ellen.

Ez a szöveg felkészíti szabályozó rendszerünket a jövőre; jelentős mértékben hozzájárul
ahhoz, hogy megvédjük a betegeket a hamisított gyógyszerek veszélyeitől. Ahogy a
képviselők is tudják, a hamisított gyógyszerek nem hasonlíthatók más hamisított
termékekhez. A hamisított gyógyszerek a közegészséget fenyegetik.

Nagy örömmel láttam, hogy a társjogalkotók már karácsony előtt megállapodásra jutottak
a javaslat tartalmáról. Hadd mondjak köszönetet mindazoknak, akik lehetővé tették ezt a
megállapodást, különösen a vezető bizottság előadójának, Matias asszonynak, továbbá a
véleményező bizottságok előadóinak, Sartori asszonynak és Bastos asszonynak. Az összes
árnyékelőadónak is szeretnék köszönetet mondani.

A Bizottság teljes mértékben támogatja ezt a kiegyensúlyozott megállapodást, amely
szigorú és hatékony intézkedéseket vezet be, amelyek ugyanakkor arányosak a
kockázatokkal és rugalmasak. Ez lényeges, mivel a gyógyszerek különbözőek, így a hamisítás
valószínűsége is különböző az egyes gyógyszerek esetén, valamint eltérő a közegészségre
jelentett kockázat is.

Néhány konkrét kérdésről is szeretnék szót ejteni. A biztonsági elemekről: kockázatot
láttunk abban, hogy a tagállamok a jövőben esetleg különböző megközelítéseket
alkalmaznak a csomagolással kapcsolatban. Ez ahhoz vezetett volna, hogy az Európai Unió
különböző részein különböző lenne a védelem szintje. Ez az Európai Unió
gyógyszerpiacának szétaprózódásához vezetett volna. Biztos vagyok benne, hogy a
képviselők velem együtt örülnek annak, hogy megtettük az első lépéseket egy európai
biztonsági elem kialakítása felé, amely azonosítja és így hitelesíti a gyógyszereket. A
Bizottság mindig is támogatta, hogy ezen a téren európai megközelítést kell alkalmazni.

A gyógyszerhatóanyagokról: a végleges szöveg e téren megerősíti az ellenőrzéseket és a
nemzetközi együttműködést. A Bizottság és az európai ügynökségek hálózata szorosabban
együtt fog működni a nemzetközi partnerekkel. Csak szoros együttműködés révén érhetjük
el, hogy az ellenőrzési rendszer és a törvény végrehajtása valóban hatékony legyen.

Ha ez a jogszabály elfogadásra kerül, növelni fogja a gyógyszerforgalmazásban részt vevő
szereplők átláthatóságát. Végül pedig, a Parlament ragaszkodott a gyógyszerek online
forgalmazásának szabályozásához. A Parlament az átláthatóságra koncentrálva véleményem
szerint határozott és gyakorlatias megoldást talált. Az indokolás szerint az EU-ban
különböznek a gyógyszerekre vonatkozó szabályok, de a jövőben a betegek EU-szerte
könnyebben fognak tudni különbséget tenni a legális és illegális online gyógyszerkereskedők
között.

Elnök asszony, tisztelt képviselők, remélem, hogy számíthatok teljes támogatásukra a
jogalkotási folyamat következő lépésében, amely közelebb visz ezen értékes és szükséges
kezdeményezés megvalósításához.
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Regina Bastos,    a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság véleményének előadója. – (PT) Elnök
asszony, mindenekelőtt szeretnék gratulálni az előadónak, Matias asszonynak, és
mindenkinek, aki együttműködött vele.

Sajnos az elmúlt néhány év során a gyógyszerhamisítás terén Európában jelentős növekedés
tanúi voltunk. Az Európai Unió adatai szerint jelenleg évente 1,5 millió doboz hamisított
gyógyszert értékesítenek a legális ellátási láncon keresztül. A gyógyszerhamisítás
bűncselekmény, amely komoly veszélyt jelent az európai betegekre és az európai iparra
nézve. Az irányelv célja, hogy megakadályozza a hamisított gyógyszerek bekerülését az
ellátási láncba, így védve a közegészséget.

Az általam megfogalmazott vélemény következő lényeges pontjait szeretném hangsúlyozni:
meg kell adni a „hamisított gyógyszer” fogalommeghatározását, és ennek során
egyértelműen a fogyasztóvédelemre kell összpontosítani; orvosi rendelvényhez kötött
gyógyszerek esetén biztonsági intézkedéseket kell alkalmazni; az ellátási lánc valamennyi
szereplőjének felelősségre vonhatónak kell lennie; végezetül pedig a tagállamoknak
hatékony szankciókat kell alkalmazniuk, hogy elrettentsenek e bűncselekmény
elkövetésétől.

Amalia Sartori,    az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság véleményének előadója. – (IT) Elnök
asszony, hölgyeim és uraim, mindenekelőtt szeretnék gratulálni az előadónak, Grossetête
asszonynak az általa elvégzett jó munkához. A hamisított gyógyszerek nagyon veszélyesek
a közegészségre és a gazdaságra nézve is.

Habár a kompromisszumos szöveg határozott javításokat eszközöl a 2001-es irányelven,
nem érint bizonyos kérdéseket, amelyeket én alapvetőnek tartok, és amelyekről most
beszélni szeretnék. A harmadik országbeli hatóanyaggyártókat az ezeket a hatóanyagokat
importáló tagállamoknak ellenőrzés alá kell vetniük, és ebben a szóban forgó harmadik
ország illetékes hatóságainak is együtt kell működniük.

A gyógyszereknek különböző hatóanyagaik gyártója és származási országa tekintetében
világosan nyomon követhetőnek kell lenniük, ha az új készítményhez ezeket az
információkat nem határozták meg közelebbről. Az internetes forgalmazás kérdése továbbra
is megoldatlan marad.

Mindazonáltal szeretném hangsúlyozni, hogy ez egy nagyon pozitív jelentés, amely
előrelépést jelent, és a megegyezés érdekében támogatom Grossetête asszonyt.

Françoise Grossetête,    a PPE képviselőcsoport nevében. – (FR) Elnök úr, biztos úr,
mindenekelőtt szeretnék gratulálni az előadónak, Matias asszonynak az elvégzett
munkához. Szeretnék gratulálni a Tanácsnak és a Bizottságnak is, mivel végre sikerült
megállapodást elérnünk ezzel a nagyon fontos irányelvvel kapcsolatban, amely a
gyógyszerhamisítással foglalkozó szervezett bűnözés elleni küzdelemről szól. A számok
túlságosan is nagyok: 2008-ban 34 millió hamisított gyógyszert foglaltak le az Európai
Unióban, ez óriási – 380%-os – növekedést jelent. Az interneten eladott gyógyszerek több
mint 50%-a hamisított, ami valamennyi polgárra nézve nagy veszélyt jelent.

Az irányelv előrelépést jelent. Csak egyetlen lépést azonban, mivel sajnos nem mentünk
elég messzire. Gyorsabban kellett volna előrelépnünk. Mégiscsak előrelépés történik
azonban: szigorúbban fogják ellenőrizni a különösen fontos hatóanyagok gyártóit. Nagyobb
biztonságot akarunk teremteni, és ez azt jelenti, hogy meg kell határoznunk az ellátási lánc
szereplőinek – gyártók, nagykereskedők, párhuzamos importőrök, közvetítők és
forgalmazók – felelősségi köreit. A biztonság érdekében biztosítanunk kell azt is, hogy
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minden egyes doboz orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer nyomon követhető legyen.
Szerettem volna, ha a javaslat ezen a téren tovább megy.

Az egyes csomagok egyedi kódjai szavatolják az eredetiséget, ezenkívül a biztonsági
követelmények a párhuzamos importőrök által kezelt, védjegyes csomagolásokra nézve
is tartalmaznak szabályokat. Erről hosszas vitákat folytattunk. Ez fontos kérdés, mivel
jelenleg a közegészséget fenyegető, valós veszéllyel kell szembenéznünk. A
gyógyszerészeknek hozzá kell férniük a minőségi és megbízható termékekhez. Biztos úr,
egyetértek önnel abban, hogy a biztonsági követelmények megvalósítása során is ébernek
kell lennünk. De nem gondolom, hogy a munkánk ott majd véget ér. Szorosan nyomon
kell majd követnünk az irányelv megvalósítását.

Dagmar Roth-Behrendt,    az S&D képviselőcsoport nevében. – (DE) Elnök asszony, hölgyeim
és uraim, mindannyian el tudjuk képzelni, milyen szörnyű dolgok történhetnek. Egy
ismerősünk beteg, és nagyon rossz állapotban van. Gyógyszereket kap, de azok nem hatnak,
mivel hamisítottak.

Hálásak vagyunk a Bizottságnak ezért a javaslatért. Igaz, elég sokáig vitáztunk róla. Még
az előző parlamenti ciklusban kezdtük el a javaslat vitáját. Szeretnék köszönetet mondani
Adamou úrnak, aki most már nem európai parlamenti képviselő, a Matias asszony számára
végzett előzetes munkákért.

Úgy gondolom, hogy megfelelő kompromisszumot értünk el, ahogy Grossetête asszony
mondta. Igaz, mehettünk volna messzebbre is. Mindannyian türelmetlenek vagyunk, és
nagyobb biztonságot akarunk, de ez így is egy megfelelő kompromisszum. Mit értünk el?
Elértük, hogy a jogszabály központi eleme legyen a betegek biztonsága. A bevezetendő
biztonsági intézkedések biztosítani fogják, hogy a gyógyszerek az egész forgalmazási
láncon végig nyomon követhetőek legyenek. A gyógyszereket nyomon lehet követni a
gyártótól a gyógyszerészig. Olyan azonosítójuk lesz, amely rögtön nyilvánvalóvá teszi, ha
egy gyógyszer hamisított vagy másolt, vagy ha bármilyen nyomon követhető
szabálytalanság áll fenn. Ezt szándékosan úgy valósítjuk meg, hogy a rendszer költségei
minden érintett számára elfogadható szinten maradjanak, a rendszer pedig ne legyen túl
bonyolult. Ugyanakkor azonban a betegek biztonságával kapcsolatban sem alkuszunk
meg.

A nyomon követhetőséghez társulnia kell a sértetlen csomagolásnak - a betegnek látnia
kell, hogy a dobozt nem nyitották fel, hogy a zárjegy sértetlen. Ezenkívül nem lesznek
többé két részre osztott gyógyszercsomagolások, ami ma még gyakran előfordul. Mindezek
az intézkedések növelni fogják a biztonság szintjét és a betegek bizalmát.

Mit értünk el még? Korai előrejelző rendszert vezettünk be. Ez nagyszerű, mivel ez ugyanaz
a rendszer, amelyet az élelmiszerek esetében már természetesnek veszünk, mivel már
évtizedek óta működik. Az egész Európai Unióban korai előrejelző rendszer működik a
fertőzött élelmiszerek tekintetében. Hihetetlen, hogy a gyógyszerek esetén eddig nem volt
ilyen. Ha hamisított gyógyszert fedeznek fel, most már lehetőség lesz korai előrejelzés
szétküldésére. A tagállamoknak be kell azonosítaniuk az érintett betegeket, minden érintettet
tájékoztatniuk kell, és egy forgalomban lévő gyógyszer esetén nyilvánosságra kell hozniuk
a gyógyszerrel kapcsolatos kockázatokat. Ezt az autók és élelmiszerek esetében már eddig
is természetesnek vettük, de ez a rendszer nem volt elérhető olyan alapvető fontosságú
termékek esetén, mint a gyógyszerek.
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Ami az internetet illeti, ha valaki illegális weboldalra lép be, biztosítani kell, hogy fel tudja
ismerni, hogy ez egy illegális oldal. Ezért a legális weboldalakat tanúsítvánnyal kell ellátni:
a jövőben a legális weboldalakon kell lennie egy linknek, amely a nemzeti tanúsító szerv
weboldalára mutat. A legális weboldalakon az Európai Bizottság által létrehozandó logó
fog szerepelni. Így már bárki bátran vásárolhat gyógyszereket az interneten. Bárki könnyen
megállapíthatja, hogy biztonságos, legális vagy illegális weboldalról van-e szó.

Mindez mérföldkövet jelent, és hatalmas előrelépést fog hozni a betegek biztonsága terén.
Ha holnap elfogadjuk ezt a jogszabályt, akkor büszkék lehetünk arra, amit elértünk, és
ezekre az eredményekre a nyilvánosság figyelmét is fel kell hívnunk.

Holger Krahmer,    az ALDE képviselőcsoport nevében. – (DE) Elnök asszony, Európáról
joggal mondják, hogy gyógyszerek tekintetében a legbiztonságosabb hely a világon. Ezzel
a jogszabállyal, amelyről hosszú, azt hiszem két éven át tartó vitát folytattunk, további
előrelépést fogunk tenni a biztonság terén. Szeretnék köszönetet mondani Matias
asszonynak, hogy új parlamenti képviselőként magára vállalt egy ilyen összetett jelentést.
Hatalmas feladat volt, amelyet nagyon jól elvégzett. A jelentés létrehozásához sok
csapatmunkára is szükség volt, amiért minden résztvevőnek szeretnék köszönetet mondani.
Sikerült néhány nagyon jó eredményt elérnünk.

Nem szabad azonban szem elől tévesztenünk azt a tényt, hogy csak jogszabályok révén
soha nem teremthetünk teljes biztonságot. Ez nemcsak a gyógyszerekre igaz, hanem
minden területre. Helyesen a legfontosabb témákra összpontosítottunk, például a különböző
típusú csomagolások megkülönböztetésére és a forgalmazási lánc nyomon követhetőségére.
A vényköteles és a vény nélkül vásárolható gyógyszerek megkülönböztetése is helyes
megközelítés, mivel nem szabad elfelejtenünk, hogy a termékek biztonsága érdekében
hozott minden egyes jogszabály és minden egyes intézkedés pénzbe kerül. Ezért ésszerű,
hogy a jogszabály ne vonatkozzon az első pillanattól fogva automatikusan minden doboz
aszpirinre vagy minden vény nélkül vásárolható gyógyszerre. Ehelyett a Bizottságnak vagy
az Ügynökségnek figyelemmel kell követnie a piacot, és meg kell vizsgálnia a fejleményeket.

Szerintem büszkék lehetünk arra, amit elértünk. Olyan jogszabályt hoztunk létre, amely
valós előnyökhöz fog vezetni. A betegek többsége valószínűleg nem fogja tudni, hogy ezek
az előnyök egy uniós törvénynek köszönhetőek, ezért erre fel kell hívnunk a figyelmüket.

Michail Tremopoulos,    a Verts/ALE képviselőcsoport nevében. – (EL) Elnök asszony, holnap
a módosított irányelv mellett fogunk szavazni a legális ellátási láncba bekerült milliónyi
hamisított gyógyszer jelentette veszélyt megszüntetendő, hogy a közegészséget megvédjük
ezektől a „csendes gyilkosoktól”.

A legalapvetőbb, hogy bizonyos feltételek mellett bevezessük a kötelező biztonsági elemet
az orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerek esetén, valamint az olyan nem vényköteles
gyógyszerek esetén is, amelyeknél bizonyos kockázat-értékelési kritériumok alapján fennáll
a hamisítás veszélye. Ezenkívül be kell vezetni az uniós logóval rendelkező, engedélyezett
internetes gyógyszertárakon keresztül történő online forgalmazás szigorú ellenőrzését is.

A Tanáccsal és a Bizottsággal folytatott alapos párbeszédet követően számos pontban
sikerült megállapodásra jutni - ezt tükrözi ez a kompromisszumos szöveg. A Zöldek/az
Európai Szabad Szövetség Képviselőcsoportja támogatja, hogy az irányelvet valamennyi
olyan gyógyszerre terjesszék ki, amelynél fennáll a hamisítás veszélye, valamint hogy
szigorítsák meg az online forgalmazásra vonatkozó szabályokat. Örülök, hogy ezekre a
kérdésekre a Tanáccsal való végső megállapodásban kielégítő megoldást sikerült találni.
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Marina Yannakoudakis,    az ECR képviselőcsoport nevében. – Elnök asszony, szeretnék
gratulálni az előadónak.

Ha megvizsgáljuk a gyógyszereket a mai globális piacokon, akkor azt látjuk, hogy nincsenek
határok. Ezért nincs más lehetőség, mint hogy globális megközelítést alkalmazzunk a
gyógyszerhamisítás problémájának kezelésében. A köz számára – nemcsak az üzletekben,
hanem kereskedelmi szolgáltatókon, például internetes kereskedelmi szolgáltatókon
keresztül is – egyre nagyobb mennyiségben elérhető, hamisított gyógyszerek problémáját
csak egységes uniós megközelítéssel kezelhetjük.

Az irányelv valamennyi fontos kérdéssel foglalkozik, és bizonyos lépéseket tesz a probléma
kezelésére. Mehettünk volna messzebbre is? A válasz igen. Messzebb kellett volna mennünk?
Szerintem nem. Első lépésként szigorúbb ellenőrzést vezettünk be az orvosi rendelvényhez
kötött gyógyszerekre. Foglalkoztunk az internetes gyógyszertárak kérdésével. Megvizsgáltuk
a biztonsági elemeket. Igen, messzebb mehettünk volna a nyomon követhetőség terén,
hogy egészen a betegig érvényesüljön, de ezt a csatát elveszítettük volna, és ez csak késleltette
volna az irányelvet.

Ahogy mondani szokás, Rómát sem egy nap alatt építették. Remélem, a jövőben erre az
irányelvre építkezve még tovább mehetünk.

Anna Rosbach,    az EFD képviselőcsoport nevében. – (DA) Elnök asszony, sajnos a
tagállamokban egyre több hamisított gyógyszer jelenik meg a piacon. Ezért nagyon fontos
ez a javaslat. Az EU-ban a betegeknek tudniuk kell, hogyan kerülhetik el a hamisított
gyógyszereket. Ezenkívül joguk van látni, hogy mi, a törvényhozók küzdünk a hamisított
gyógyszerek ellen. Fontos, hogy pontos fogalommeghatározásokat fogadjunk el. Túl
gyakran fogadunk el nem pontos és nem egyértelmű jogszabályokat. Egy ilyen fontos
ügyben ez nem történhet meg. A gyógyszereket a forgalomba helyezésük előtt kell alapos
vizsgálatnak alávetni, nem pedig azután, hogy a betegek évekig „kísérleti nyúlként” már
használták őket. Biztosítanunk kell, hogy csak olyan gyógyszereket importáljunk, amelyek
esetén a biztonság és az ellenőrzés lehetősége kiemelkedő szerepet kapnak. A
gyógyszerhamisítás mind a betegek, mind a tagállamok gyógyszeripari vállalatai számára
negatív következményekkel jár. Ezért remélem, hogy a Bizottság által javasolt szabályoknál
még szigorúbb szabályokban fogunk megállapodni, és szeretnék köszönetet mondani
Matias asszonynak kiváló munkájáért.

Peter Liese (PPE).   – (DE) Elnök asszony, Dalli úr, hölgyeim és uraim, én is szeretnék
köszönetet mondani az előadónak, Matias asszonynak. Szeretném megköszönni az Európai
Néppárt (Kereszténydemokraták) Képviselőcsoport árnyékelőadójának, Grossetête
asszonynak, valamint Roth-Behrendt asszonynak a munkáját is. Az előző parlamenti ciklus
során mindketten remek munkával készítették elő ezt az irányelvet.

A gyógyszerhamisítás egyre nagyobb problémát jelent. 2009-ben 7,5 millió esetet derítettek
fel, ami sokkal több, mint az előző években. És ezek csak azok az esetek, amelyeket
felderítettek. Számos felderítetlen eset van, ezért a probléma valódi méretét csak sejthetjük.

Felháborító az is, ha úgynevezett életmódgyógyszerekről kiderül, hogy nem tartalmaznak
hatóanyagokat. De ha az olyan fontos gyógyszerek, mint például a rák kezelésére használt
gyógyszerek, nem tartalmaznak hatóanyagokat, vagy nem megfelelő hatóanyagokat
tartalmaznak, vagy nem megfelelő mennyiségben tartalmazzák a hatóanyagokat, az a
betegek életébe kerülhet. Ezért kellett sürgősen lépéseket tennünk. – Ésszerű megközelítést
alkalmaztunk. Az adatvédelem kérdése nagyon érzékeny kérdés, de sikerült megtalálnunk
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a megfelelő egyensúlyt. Az adott kockázatokat figyelembe véve hozunk intézkedéseket,
és először az orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerekre fókuszálunk. Ha joggal
feltételezhető, hogy nincs kockázat, akkor lehetőség van kimaradást (opt-out) lehetővé
tevő eljárásra. Ha pedig vény nélkül vásárolható gyógyszerek esetén joggal feltételezhető,
hogy hamisítottak, akkor lehetőség van részvételt (opt-in) lehetővé tévő eljárásra.

Összességében nagyon jó megállapodás született, ezért szeretnék mindenkinek köszönetet
mondani, aki részt vett a munkában.

Judith A. Merkies (S&D).   – (NL) Elnök asszony, szeretnék köszönetet mondani Matias
asszonynak kiváló munkájáért és a remek együttműködésért. Véleményem szerint ez az
új rendszer nagyon fontos a fogyasztók egészsége szempontjából, habár eddig talán nem
is voltak tudatában, hogy az egészségük forgott kockán. Szerencsére most végre eljutottunk
odáig, hogy kezeljük ezt a problémát.

Az emberek egészségével nem szabad játszadozni. Véleményem szerint ezzel az új
rendszerrel fontos előrelépés történik a csomagolások biztonságossá tételének és a helyzet
tisztázásának irányába. Nagyon örülök annak is, hogy a Parlament követelésére az interneten
keresztül forgalmazott gyógyszerek is bekerültek az irányelvbe, mivel ez mindenki
szemében tüske volt. Ha a gyógyszerhamisítás problémáját a fogyasztók egészségével való
hazárdjátéknak tekintjük, akkor az internetes gyógyszerforgalmazást orosz rulettnek kell
neveznünk. Hiszen 50 és 90% közötti esély van arra, hogy hamisított gyógyszert rendelünk,
és akkor – bumm! Nagyon örülök, hogy az új irányelv ezzel a témával is foglalkozik.

Úgy gondolom azonban, hogy még további módosításokra van szükség, mivel még
nincsenek megfelelően szilárd biztosítékok a biztonságra nézve. Gondolom, ez az egyes
tagállamok feladata. Ezenkívül ott van még a logó kérdése, hogy vajon védett lesz-e
mindennemű internetes manipulációtól - erre a kérdésre tényleg oda kell figyelnünk.

Átláthatóságot és megbízhatóságot kell biztosítani; remélem, hogy a fogyasztók úgy
szedhetnek majd gyógyszereket, hogy közben nem fogják az egészségüket kockára tenni.

Antonyia Parvanova (ALDE).   – Elnök asszony, először is hadd gratuláljak Marisának,
hogy egy ilyen összetett dokumentumról sikerült egyezségre jutnia a Tanáccsal.

A most előterjesztett szöveg növelni fogja a gyógyszerek legális ellátási láncának
biztonságosságát, de hadd hangsúlyozzam, hogy a hamisított gyógyszereknek csupán
1%-a kerül a legális ellátási láncon keresztül a betegekhez. A maradék 99% illegális
forrásokból és a feketepiacról származik.

Ezért üdvözlöm az Európai Parlament által előterjesztett, az internetes forgalmazásra
vonatkozó kiegészítő rendelkezéseket. A betegek biztonsága érdekében meg kell erősítenünk
az uniós igazságügyi, bűnüldözési és vámügyi szervek együttműködését is. A Bizottságnak
ezen a téren előrelépéseket kellene tennie, mivel mi ragaszkodunk ahhoz, hogy megfelelő
módon küzdjünk a hamisított gyógyszerek ellen.

A holnap szavazásra kerülő megállapodás célzott rendelkezéseire és különösen az új
biztonsági elemekre tekintettel szeretném felszólítani a Bizottságot az irányelv hatásainak
nyomon követésére. A Környezetvédelmi Bizottság eredeti jelentésében hangsúlyozta,
hogy a bevezetendő intézkedéseknek három alapelvnek meg kell felelniük. Ezek pedig az
arányosság, a költséghatékonyság és függetlenség.

Miroslav Ouzký (ECR).   – (CS) Elnök asszony, szeretnék én is köszönetet mondani az
előadónak és az árnyékelőadóknak az általuk végzett kitűnő munkáért. Mindannyian
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tudjuk, hogy a gyógyszeripar igen jó üzlet. Állítólag a harmadik legjobb üzlet a kábítószer-
és a fegyverkereskedelem után. A gyógyszerkereskedelemmel tehát nagyot lehet kaszálni,
és vannak, akik ezt illegális módszerekkel akarják megtenni. Soha nem fogjuk tudni
megakadályozni a gyógyszerhamisítást. Feladatunk az, hogy minimalizáljuk annak esélyét,
hogy a hamisított gyógyszerek az európai piacra kerüljenek, és eljussanak polgárainkhoz.
Ha valaki órákat hamisít, az megsérti a szellemi tulajdon védelmét. A gyógyszerhamisítás
viszont az egészségre jelent közvetlen kockázatot.

E miatt a tény miatt támogatjuk ezt a jelentést. Tudjuk, hogy nem tudunk mindent
megoldani. Tudjuk például, hogy problémák adódhatnak abból, hogy a csomagolást
gyakran a gyógyszerektől külön gyártják, és hogy az egész világon forgalomban vannak
olyan hamisított gyógyszerek, amelyeknek a csomagolásuk eredeti. Ez a jelentés azonban
a helyes irányba mutató lépést képvisel, és kísérletet jelent a lehetséges legnagyobb védelem
megteremtésére.

Oreste Rossi (EFD).   – (IT) Elnök asszony, hölgyeim és uraim, bár az emberi felhasználásra
szánt gyógyszerekről szóló irányelv Bizottság által javasolt módosításainak célja az volt,
hogy megakadályozzák a hamisított gyógyszerek bekerülését, mi kézzelfoghatóbb
eredményeket vártunk, legfőképp azt, hogy bevezetik a harmadik országbeli, hatóanyagokat
gyártó gyártási helyek kötelező érvényű ellenőrzését.

Ezt a lehetőséget végül elvetették, arra hivatkozva, hogy ezek az ellenőrzések túl költségesek
lennének. Tény, hogy az európai vállalatokra nagyon magas minőségi követelmények
vonatkoznak, míg a világ más részein működő vállalatokra nem.

Mindazonáltal a jelentés mellett szavazunk, mivel olyan intézkedések kerülnek bevezetésre,
amelyek garantálják, hogy a gyógyszerek biztonságosabbak lesznek. Ezek közé az
intézkedések közé tartozik a nyomon követhetőség, az újracsomagolás tilalma, az uniós
biztonsági szabványoknak való megfelelés, az internetes forgalmazás részleges szabályozása,
valamint az a lehetőség, hogy hasonló intézkedéseket a vény nélkül kapható gyógyszerekre
is alkalmazni lehet.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE).   – (PL) Elnök asszony, az Egészségügyi
Világszervezet szerint a globális gyógyszerpiac megközelítőleg 10%-át teszik ki a hamisított
gyógyszerek. Nehéz megítélni a probléma valódi méretét az egyes tagállamok
vonatkozásában, de például Lengyelországban csak 2009-ben több mint 100 000 hamisított
terméket foglaltak le a vámtisztek.

A betegeket a hamisított gyógyszereken kívül egyéb problémák is érintik. Például az, hogy
a csomagolás nem tartalmaz megbízható információkat, vagy hogy a terméket
újracsomagolják, amelynek során annak tartalma változhat. Az is nagyon fontos, hogy a
betegek megbízható információkhoz juthassanak hozzá az interneten. Az interneten a
hiteles információk mellett sajnos sok hamis információ is szerepel. Ezért kell bevezetni a
gyógyszerek nyomon követésének és ellenőrzésének rendszerét, amely megbízható
információkkal fogja ellátni a betegeket. Tudjuk azonban, hogy még a legjobb szabályozás
sem fogja kiváltani a kívánt hatást, ha nem tartalmaz megfelelő büntetésekre irányuló
rendelkezéseket a hamisított gyógyszerek forgalmazóira nézve. Ezért nagyon fontos ez a
mai vita, akárcsak az olyan szabályozások bevezetése, amelyek nemcsak megakadályozzák
a hamisított gyógyszerek forgalmazását, és gondoskodnak a nyomon követési rendszerről,
hanem büntetéseket is kiszabnak a hamisítványok gyártóira. A hamisított gyógyszerek
mennyisége csak akkor fog csökkenni, és a gyógyszerek csak akkor lesznek biztonságosak,
ha megtesszük ezeket az intézkedéseket.
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Végezetül szeretnék gratulálni az előadónak, Matias asszonynak ehhez a remek jelentéshez.
Tudom, hogy ez a jelentés nem fog minden problémát megoldani, de fontos lépést jelent
a betegek biztonságának növelése felé.

Elnök.   – Tisztelt képviselők, örömmel látom, hogy betartják a hozzászólási időt, de
nagyon megnehezítik a tolmácsok dolgát, mert túl gyorsan beszélnek. Kérhetném, hogy
találjanak valamilyen arany középutat?

Gilles Pargneaux (S&D).   – (FR) Elnök asszony, biztos úr, szeretném elmondani, hogy
elégedett vagyok ezzel a szöveggel. Szeretnék kiemelni egy követelést és egy olyan pontot,
amelyre nagyon oda kell figyelnünk.

Örülök, hogy az irányelv jogalapját sikerült kibővíteni, így az irányelv nemcsak az egységes
piacra, hanem a közegészségre is hivatkozik.

Van egy követelésünk: küzdöttünk azért, hogy az online forgalmazás is az irányelv szerves
részét képezze, hogy a megállapításainkra reflektáló ellenőrzéseket lehessen végrehajtani.

Van egy pont, amelyre nagyon oda kell figyelnünk. Tudjuk, hogy a fejlett országokban a
piac 1–3%-át, Ázsiában és Latin-Amerikában 10–30%-át, bizonyos afrikai országokban
pedig akár 70%-át teszik ki a hamisított gyógyszerek. Bizonyos tanulmányok szerint a
hamisított gyógyszerek forgalmazása akár 25-ször több profitot hozhat, mint a
kábítószer-kereskedelem.

Összefoglalásul: sikeresen megvédtük egy követelésünket, valamint egy olyan pontot,
amelyre továbbra is nagyon oda kell figyelnünk, ha fokozni akarjuk a nemzetközi
együttműködést, ami lehetővé fogja tenni, hogy az Európai Unió vezető szerepet töltsön
be a hamisított gyógyszerek elleni küzdelemben.

Szeretném megköszönni a kemény munkát Matias asszonynak, valamint
képviselőcsoportunk előadójának, Roth-Behrendt asszonynak, aki ezen a területen mindig
igen értékes munkát végez.

Horst Schnellhardt (PPE).   – (DE) Elnök asszony, Dalli úr, hölgyeim és uraim, szeretnék
gratulálni az előadónak és az árnyékelőadóknak ehhez a kitűnő munkához. Kezdetben
nagyon heves vitát folytattunk erről a témáról. A 2008. decemberi MEDI-FAKE akció
valószínűleg jelentőst változásokat hozott e téren. Két hónap leforgása alatt 34 millió
hamisított tablettát foglaltak le az Európai Unió külső határain. Ez olyan figyelmeztető jel
volt, amely gyorsabb munkára ösztönzött minket. Mostanra olyan eredményeket értük el,
amelyekkel valóban elégedettek lehetünk. Biztosítjuk a gyógyszerek nyomon
követhetőségét. Szkenner használatával minden gyógyszerész meg fogja tudni állapítani,
hogy egy bizonyos termék hamisított-e vagy eredeti.

Szeretnék azonban kérni valamit. Igaz, hogy a weboldalakat most már ellenőrzik, és logóval
látják el, de ezt is lehet hamisítani. Szerintem az internetes kereskedelem esetében
PR-tevékenységet kellene végeznünk, hogy megértessük az európai polgárokkal az internetes
kereskedelemben rejlő kockázatokat. Nagyon örülök, hogy megmarad a párhuzamos
kereskedelem. Rosszabb a híre, mint amilyet megérdemelne, de most biztosítva van a
pozíciója.

Szeretnék még egy utolsó megjegyzést tenni. A polgárok védelme és az összehangolás
érdekében talán meg kellene fontolnunk, hogy nem lenne-e jó ötlet foglalkozni azzal a
problémával, hogy a különböző országokban nagyon eltérő méretű kiszerelések vannak
forgalomban. Talán fontolóra kellene venni egy szabványosított megoldás bevezetését.
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Zuzana Roithová (PPE).   – (CS) Elnök asszony, két éve folytatunk vitát a hamisított
gyógyszerek – köztük az életmentő gyógyszerek hamisítványainak – ijesztő méretű
terjedéséről piacunkon. Ennek eredménye egy olyan jó irányelv, amely megszigorítja a
nagy- és kiskereskedők ellenőrzését, kötelező érvényű védőintézkedéseket vezet be, valamint
ellenőrzéseket vezet be a szabályozás megsértésének kiszűrésére. A gyártók
kockázatértékelést fognak végrehajtani a technológiai segédanyagokkal kapcsolatban, ami
például a Cseh Köztársaságban már évek óta így van. Nagyszerű, hogy most az egész EU-ban
így lesz.

Fontos, hogy a rendszer ne korlátozódjék az orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerekre.
Ha nem akarjuk elveszíteni a hamisítványok elleni csatát, akkor a tagállamoknak nagyobb
integrációt kell elérniük egészségügyi területen, egységesnek kell lenniük a hamisítványokat
áruló weboldalak tiltásában, és ellenőrzéseket kell végrehajtaniuk a harmadik országbeli
gyártók tekintetében, ahogy azt az importált élelmiszerek esetén már most is teszik. Hiszen
csak Kínában 500 olyan gyár van, ahol hamisított gyógyszereket állítanak elő. Gyorsítanunk
kell a tempót, ha biztonságosabbá akarjuk tenni az európai piacot.

Åsa Westlund (S&D).   – (SV) Elnök asszony, szeretnék köszönetet mondani Dalli biztos
úrnak, Matias asszonynak, az előadónak, valamint az árnyékelőadónak remek munkájukért.
Ez valóban fontos ügy, mivel a hamisított gyógyszerek nyilvánvalóan komoly veszélyt
jelentenek a közegészségre. Különösen súlyos, hogy az életmentő gyógyszerek hamisítása
egyre inkább terjed. Ilyenek a rák, a szívbetegségek és a fertőzések elleni gyógyszerek. Ezek
olyan betegségek, amelyek esetén valóban szükség van hatékony gyógyszeres kezelésre.

Most nagy előrelépést teszünk az EU-n belüli gyógyszerek tekintetében, de a probléma az
EU határain túl is létezik. A WHO szakértői szerint Afrikában, illetve Ázsia és Latin-Amerika
bizonyos országaiban vannak olyan területek, ahol a kereskedelmi forgalomban lévő
gyógyszerek több mint 30%-a is hamisítvány lehet. Ezért nagyon fontos fokozni az
együttműködést a harmadik országokkal. Remélhetőleg a most végrehajtott, EU-n belüli
változtatások az Unión kívüli országokra is hatni fognak.

Struan Stevenson (ECR).   – Elnök asszony, ahogy azt mások is elmondták, a hamisított
gyógyszerek egyre nagyobb problémát jelentenek.

2008-ban 32 millió olyan hamisított gyógyszert foglaltak le a vámtisztek, amelyet ez EU-ba
akartak behozni. A WHO becslése szerint az interneten kínált gyógyszerek 50%-a
hamisítvány, és bizonyos esetekben a legális ellátási láncba is bekerülnek hamisított
gyógyszerek. Példának okáért az Egyesült Királyságban 2005 és 2007 között a Medicines
and Healthcare Products Regulatory Agency (gyógyszereket és egészségügyi termékeket
ellenőrző ügynökség) számos olyan esetet jelentett, amikor életmentő gyógyszerek
hamisítványait találták nagykereskedőknél, sőt, gyógyszertárakban is – például az
AstraZeneca prosztatarák elleni gyógyszerének (Casodex), valamint a szívroham és stroke
ellen védelmet nyújtó, trombocita-aggregációt gátló hatású Plavixnak a hamisítványát.

Ezért kell sürgősen szigorítanunk a hamisított gyógyszerek importjára, exportjára és
kereskedelmére vonatkozó szabályokat. Teljes mértékben támogatom ezt a jogszabályt.

João Ferreira (GUE/NGL).   – (PT) Elnök asszony, a hamisított gyógyszerek problémája
egyértelműen súlyos fenyegetést jelent a közegészségre nézve, legyen szó akár orvosi
rendelvényhez kötött, akár vény nélkül kapható gyógyszerekről. A jelentésben szereplő
bizonyos fontos intézkedések elfogadásától függetlenül szeretném felhívni a figyelmet a
probléma egy lényeges elemére. A többi illegális tevékenységhez hasonlóan a
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gyógyszerhamisítást is ösztönzik bizonyos gazdasági tényezők. Ezért azokat az alapvető
okokat kell megszüntetnünk, amelyek a gyógyszeripart jó üzletté, sőt, globális szinten az
egyik legjobb üzletté teszik.

Ezen a területen támogatnunk kell a közérdekek megerősítését; nagyobb mértékben
közfeladattá kell tennünk az új gyógyszerek kutatását és fejlesztését, így támadva meg a
gyógyszeripar monopóliumát és annak a gyógyszerekhez való hozzáférésre gyakorolt
katasztrofális következményeit; továbbá nagyobb mértékben közfeladattá kell tennünk a
gyógyszerek gyártását, felügyeletét és nyomon követését.

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Elnök asszony, támogatni szeretném az előterjesztett
dokumentumot, amely módosítja és kiegészíti a hamisított gyógyszerek legális ellátási
láncba való bekerülésének megakadályozásáról szóló, 2010. évi irányelvet.

A piac helyzete drámaian romlik, hiszen a legális ellátási láncba bekerülő, hamisított
gyógyszerek mennyisége az utóbbi időben jelentősen nőtt. Ez szükségessé teszi a nyomon
követési szabályok és a szankciók szigorítását A helyzetet még tovább súlyosbítja, hogy a
profitmaximalizálás miatt az étrendkiegészítők hamisításáról áthelyeződött a hangsúly az
életmentő gyógyszerek hamisítására, beleértve a fertőzések, a szívbetegségek és a rák elleni
gyógyszereket is. Az ilyen hamisított gyógyszerekkel való kezelés végzetes
következményekkel járhat a betegekre nézve, akiknek esetleg nem is jut a tudomására,
hogy csalás áldozataivá váltak, hogy az általuk szedett tabletták hamisítványok, amelyek
nem fognak hozzájárulni gyógyulásukhoz.

Ezért kötelességünk, hölgyeim és uraim, hogy kiálljunk ez ellen a piszkos üzlet ellen, amely
polgáraink életét és egészségét fenyegeti.

John Dalli,    a Bizottság tagja. – Elnök asszony, nagyon örülök, hogy részese lehetek ezeknek
a pozitív változásoknak és ennek a nagyon érdekes vitának. Ez a Pharma csomag második
pillére. A harmadik pillér pedig a betegek tájékoztatása lesz, amelyről a Parlament igen
pozitív jelentést adott. Remélem, hogy határozottak leszünk ebben az ügyben az
elkövetkező hónapokban.

Ahogy önök is mondták, a hangsúly a fogyasztók védelmén van. Az ilyen jellegű
intézkedésekben erre kell a hangsúlyt helyeznünk.

Nagy munkát végeztünk el. Sok munkát kell még elvégezni, ki kell dolgozni a részleteket,
hogy az irányelv működőképes legyen. Ezután sem ülhetünk azonban a babérjainkon
annak örülve, hogy van egy jó kis jogszabályunk számos úttörő technikai részlettel.
Tájékoztatnunk kell a polgárokat, hogy mit jelent ez az irányelv, és hogy hogyan tudnak
élni az irányelv nyújtotta eszközökkel annak érdekében, hogy ne essenek a hamisított
gyógyszerek csapdájába.

Minden tőlünk telhetőt meg fogunk tenni a megfelelő nyomon követhetőség biztosítása
érdekében. A harmadik országbeli ellenőrzések nagyon fontosak. Fel kell azonban
ismernünk azt is, hogy az európai gyógyszeripar 80%-ban harmadik országból érkező
alapanyagokat használ. Ezért gyakorlatiasnak kell lennünk.

Meg kell válogatnunk, hogy milyen típusú ellenőrzéseket tartunk. Bizonyos harmadik
országokban nagyon magas színvonalú ellenőrzések folynak, és nagyon magas szintű
szabványok vannak érvényben. Ezekkel az országokkal természetesen együtt kell
működnünk annak biztosítására, hogy ezekhez a szabványokhoz tartsák magukat. Más
országokban nem ilyen professzionálisak ezen a téren, ezekbe az országokba el kell
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mennünk, hogy a saját szemünkkel lássuk, mi történik. Ehhez a politikához kell
ragaszkodnunk. Alig várom, hogy a következő fázisban a Parlamenttel együttműködve
működésbe hozzuk az új rendszert.

Marisa Matias,    előadó. – (PT) Elnök asszony, természetesen szeretnék köszönetet mondani
valamennyi képviselőtársamnak az értékes észrevételekért. Ezekre nem fogok és nem is
akarok egyenként kitérni. Úgy gondolom, hogy ha bárkinek kétségei lettek volna az
„elkötelezettség” szó jelentésével kapcsolatban, a jelen eset nagyon világossá tette, mit is
jelent ez a szó. Nem minden javaslatunk tökéletes, de a tökéletes javaslatoknál fontosabb
az, hogy tudjuk, hogy van egy olyan eszköz a kezünkben, amely lehetővé teszi, hogy most
már folyamatosan védjük polgáraink egészségét. Ragaszkodni fogunk ahhoz, hogy ne
halogassák a javaslat elfogadását; ragaszkodni fogunk ahhoz, hogy ne halogassák a
végrehajtását se; ezt csak együttműködéssel tudjuk elérni.

A biztos úr említette az ellenőrzések kérdését. El kell mondanom, hogy eredeti
javaslatomban változtatást javasoltam a harmadik országbeli kötelező ellenőrzésekkel
kapcsolatban. Bizonyos területeken azonban nyerünk, másokon pedig veszítünk. A
Bizottság kifejtette, hogy ezt a javaslatot lehetetlen lenne megvalósítani.

Szeretnék még valamit mondani az elkötelezettségről. Úgy gondolom, hogy mindannyian
elkötelezettnek érezzük magunkat, de azt is gondolom, hogy meg kell követelnünk, hogy
ezt meg is becsüljék, mert különben nem lehetünk hatékonyak. Elkötelezettségünkhöz
hozzátartoznak az eljárás folytatását és értékelését garantáló biztosítékok, az információhoz
való szisztematikus hozzáférést garantáló biztosítékok, amelyek lehetővé fogják tenni
annak megítélését, hogy az irányelvet megfelelően ültették-e át a gyakorlatba, valamint
hogy szükség van-e változtatásokra.

Végezetül pedig szeretnék köszönetet mondani az Európai Bizottságnak az
együttműködésért, különösen pedig a spanyol és belga elnökségnek, amelyekkel az elmúlt
hat hónap során együtt dolgoztunk. Nincs tökéletes javaslat, nincsenek tökéletes
intézkedések; mindig lesznek hiányosságok, de úgy gondolom, hogy ezen a téren erős és
határozott elkötelezettség érzékelhető, amely lehetővé teszi, hogy küzdjünk, és megvédjük
a polgárok egészségét. Az én felszólalásomnak is vannak hiányosságai, hiszen elfelejtettem
köszönetet mondani Bastos asszonynak és Sartori asszonynak a bizottságok véleményeinek
megfogalmazásáért. Tehát most szeretném megköszönni támogatásukat.

Elnök.   – A vitát lezárom.

A szavazásra holnap délben kerül sor (2011. február 16-án, szerdán).

Írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 149. cikke)

Jolanta Emilia Hibner (PPE),    írásban. – (PL) A hamisított gyógyszerek és a gyógyszerek
illegális forgalmazása az egész világon problémát jelent, mind a legfejlettebb országokban,
mind a fejlődő országokban. Ez a probléma egyre nagyobb méreteket ölt, és komoly veszélyt
jelent a betegek biztonságára és életére nézve. Ennek egyik oka az, hogy a gyógyszerek
forgalmazására nem felhatalmazott helyeken árusított hamisított gyógyszerek nem felelnek
meg a gyógyszerek esetén előírt minőségi követelményeknek, valamint olyan tiltott
összetevőket tartalmaznak, amelyek használata ismeretlen következményekkel járhat.
Egyetértek azzal, hogy ez a probléma hatékony és megerősített nemzetközi koordinációt
és együttműködést igényel, mert csak így hozhatunk létre hatékony stratégiát a hamisított
gyógyszerek elleni küzdelem terén. Teljes mértékben támogatom azt a javaslatot, hogy
intézkedéseket kell tenni a hamisított gyógyszerek, valamint a gyógyszerek forgalmazására
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nem felhatalmazott helyeken árusított gyógyszerek és gyógyszernek minősülő termékek
kereskedelmének minimalizálásra. Figyelmet kell szentelni az e-mailben megrendelhető
vagy az interneten forgalmazott gyógyszerek szabályozásának is.

Az Egészségügyi Világszervezet szerint az interneten kínált termékek kb. 50%-át a hamisított
gyógyszerek teszik ki. Elengedhetetlen, hogy intézkedéseket dolgozzunk ki és hajtsunk
végre annak érdekében, hogy a hamisított gyógyszerekről és az illegális forrásokból
származó gyógyszerekről szóló információk elérhetővé váljanak. Ezenkívül tájékoztató
kampányokat kell szervezni a gyógyszerek forgalmazására nem felhatalmazott helyeken
vásárolt gyógyszerekkel kapcsolatos veszélyekről. Ésszerű elképzelésnek tartom olyan
biztosítékok bevezetését is, amelyek lehetővé tennék a gyógyszerek azonosítását,
eredetiségük bizonyítását és nyomon követhetőségük biztosítását.

Bogusław Sonik (PPE),    írásban. – (PL) A hamisított gyógyszerek problémája globális
probléma, ezért globális kontextusban kell megvizsgálni. A probléma okai közé sorolhatjuk
a gyógyszerek magas árát és a betegek nem tudatos viselkedését. Ezenkívül jelentős
mértékben jogi természetű okokról is beszélhetünk. Ezt a helyzetet világszerte kihasználják
a bűnözői csoportok. Üdvözlöm az uniós intézmények közös intézkedéseit, valamint az
összes politikai párt által elfogadott, csaknem egyhangú állásfoglalást azzal kapcsolatban,
hogy ebben a témában megegyezéses jogalkotási aktust kell kidolgoznunk. Szeretném
idézni az Interpol volt főtitkára, Ronald Noble közleményét, amelyben összevetette a
terrorizmus és a hamisított gyógyszerek áldozatainak számát 45 év alatt 65 000 embert
öltek meg a terroristák, míg a hamisított gyógyszerek csak Kínában 200 000 áldozatot
követeltek.

Úgy gondolom, hogy a jelentésben is hangsúlyozott nyomon követés, ellenőrzés, valamint
a szabványok szigorítása és a kölcsönös elismerési rendszer létrehozása jó megoldások,
amelyekkel el lehet indulni. A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági
Bizottság alelnökeként szeretném hangsúlyozni a betegeket célzó tájékoztató kampányok
fontos szerepét is, valamint azt, hogy a gyógyszeripari vállalatokra nézve kötelező
előírásokat kell bevezetni. A betegeknek joguk van a magas minőségű, objektív
tájékoztatáshoz a gyógyszerek felírásának módjára és jellemzőire vonatkozóan.

Marc Tarabella (S&D),    írásban. – (FR) Az interneten keresztül eladott gyógyszerek 50%-a,
a gyógyszertárakban eladott gyógyszereknek pedig 1–3%-a hamisítvány. A hamisított
gyógyszerek köre egyre nő: most már nemcsak az életmódgyógyszereket, hanem az
életmentő gyógyszereket is hamisítják. Kötelességünk megvédeni azon polgártársaink
egészségét, akik takarékossági okokból vagy idő hiányában online rendelnek gyógyszereket,
és nincsenek tisztában a rájuk leselkedő veszélyekkel. Ráadásul a hamisított gyógyszerek
a legális ellátási láncba is bekerülnek, odakerülnek a patikamérlegekre, halálos fenyegetést
jelentve valamennyiünkre. Évente 200 000 ember hal meg hamisított gyógyszerek
használata miatt. Ez nem csupán egy aggasztó trend. Ez valódi csapás, amely ellen minden
rendelkezésünkre álló eszközzel küzdenünk kell. Ezért üdvözlöm a rendelet jövőbeli
elfogadását. Az irányelv egységes nyomon követési és visszakeresési rendszert fog bevezetni
a gyógyszerek eredetiségének igazolására, továbbá egységes logót is be fog vezetni a
gyógyszereket árusító, megbízható weboldalak azonosítására. Szeretném azonban
hangsúlyozni, hogy azt, hogy nagyobb biztonságot teremtünk, amelyhez a betegeknek
joguk is van, nem szabad áremelések ürügyéül használni.

Siiri Oviir (ALDE),    írásban. – (ET) A gyógyszeripar a három legjövedelmezőbb iparág
közé tartozik. Nyilvánvalóan ez az egyik oka a hamisított gyógyszerek terjedésének. A
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vámtisztek tavaly 384%-kal több hamisított gyógyszert foglaltak le, mint öt éve. A
gyógyszerhamisítás felszámolása érdekében nagyon fontos, hogy az Európai Unión belül
egységes biztonsági intézkedéseket vezessenek be, ideértve az újracsomagolást. Olyan
helyzetet kell teremteni, hogy a betegek teljes mértékben bizonyosak lehessenek abban,
hogy a gyógyszer, amelyet szednek, valóban az, aminek gondolják; továbbá abban, hogy
az orvos által felírt gyógyszer hatóanyaga megfelel az általuk szedett gyógyszer
hatóanyagának. A közegészség szempontjából elengedhetetlen, hogy a gyógyszerek
hatékonyak, magas minőségűek és biztonságosak legyenek. Be kell tiltani, hogy olyan
harmadik országbeli gyógyszeripari vállalatok folytassanak megtévesztő tájékoztató
kampányokat, amelyek megvásárolták a forgalmazási engedélyt az illetékes intézményektől.
Ezt a tilalmat az egészségügyi dolgozók tájékoztatására és a nekik eljuttatott reklámokra
is ki kell terjeszteni.

Elisabetta Gardini (PPE),    írásban. – (IT) A közegészség és a megfelelően és
felelősségteljesen tevékenykedő vállalatok védelme miatt elengedhetetlen, hogy megvédjük
a gyógyszerészeti ellátási láncot a hamisított gyógyszerekkel szemben. Ezért a Parlament
által felülvizsgált irányelvet teljes mértékben támogatni kell, mivel olyan eljárásokat és
kötelezettségeket vezet be, amelyek reményeim szerint kézzelfogható és hatékony
eredményekhez vezethetnek. Szeretném kiemelni azon kötelezettségek jelentőségét,
amelyeket az ellátási lánc bizonyos szereplőire – a nagykereskedőktől a forgalmazókig –
nézve fognak bevezetni, valamint mindenekelőtt a „biztonsági elemek” bevezetését az
orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerek esetén, aminek célja a gyártási és ellátási lánc
integritásának biztosítása a fogyasztók számára. Véleményem szerint a gyógyszerek
hatóanyagaira és az online forgalmazásra vonatkozó ellenőrzési és nyomon követési
szabályok szigorítása lehet a következő lépés, amely hozzájárulhat a hamisított gyógyszerek
kereskedelmének visszaszorításához. Meg kell azonban jegyezni, hogy a kompromisszumos
szöveg szerint a harmadik országbeli gyártási helyeken rendszeres ellenőrzéseket fognak
ugyan végezni, de ezeket az érintett harmadik ország hatóságai fogják végrehajtani. Jobb
lett volna, ha azon országok hatóságai hajthatnák végre az ellenőrzéseket, ahova a
gyógyszereket szánják, mivel a hamisítás veszélye főleg a harmadik országokban gyártott
gyógyszerek esetén áll fenn.

Cristian Silviu Buşoi (ALDE),    írásban. – (RO) Kiegyensúlyozott kompromisszum jött
létre, amely fontos előrelépést jelent a betegek biztonsága és egészségének védelme terén.
Üdvözlöm, hogy a gyógyszerek csomagolása biztonsági eszközöket fog tartalmazni. Ahhoz
azonban, hogy ezek a biztonsági eszközök valóban hatékonyak legyenek, elengedhetetlen,
hogy a forgalmazási lánc résztvevőire szigorúbb szabályok vonatkozzanak. A közvetítők
bekerülése az irányelvbe kétségkívül pozitív lépés.

A kompromisszumos szöveg egyensúlyt kíván teremteni a betegek védelme és a
gyógyszergyártók számára az új szabályozások jelentette költségek között is. Számunkra
az a legfontosabb, hogy olyan megközelítést fogadjunk el, amely a legfontosabb gyógyszerek
hamisításának kockázatára fókuszál. Ezért szerintem üdvözlendő, hogy az új eszközök
bevezetését az orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerekre korlátozzuk. Nem lenne
helyénvaló, hogy a gyógyszerhamisításban nem érintett gyógyszergyártók viseljék a
biztonsági eszközök magas költségeit.

Végezetül pedig az, hogy az online gyógyszertárak is bekerültek az irányelvbe, jelentős
előrelépést jelent azon betegek védelme terén, akik inkább az interneten keresztül szokták
beszerezni a gyógyszereiket. Nem hagyhatjuk, hogy a gyógyszerhamisítók egy joghézagot
kihasználva veszélyeztessék a betegek biztonságát. Az online értékesítési módot választó
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betegek védelmét fogja szolgálni azon biztosítékok bevezetése, amelyek garantálják, hogy
azonosítani lehessen az eredeti gyógyszereket árusító weboldalakat.

Melléklet – A Bizottság álláspontja

Módosítások:

Közvetlenül elfogadható: 120. módosítás (a szöveg egésze, 1. rész, kompromisszumos
módosítás). A Bizottság támogatja a kompromisszumos szöveg társjogalkotók általi
elfogadását.

17. Kérdések órája (a Bizottsághoz intézett kérdések)

Elnök.   – A következő napirendi pont a kérdések órája (B7-0009/2011).

Az alábbi kérdéseket intézték a Bizottsághoz.

18. kérdés, előterjesztette: Gilles Pargneaux (H-000028/11)

Tárgy: A Mediator elnevezésű gyógyszer forgalmazásának betiltása

Mivel indokolja az Bizottság, hogy nem hozott határozatot a benfluorex tartalmú
gyógyszerek forgalmazásának betiltásáról már 1998-ban? A spanyol és olasz hatóságok
által bevezetett tilalomnak nem kellett volna újabb intő jelként szolgálnia a Bizottság
számára? Röviden, miért várt a Bizottság ilyen sokáig, azaz 2010 júniusáig, az e molekula
forgalmazására vonatkozó szigorú határozat meghozatalával?

Szándékozik-e a Bizottság felkérni az Európai Gyógyszerügynökséget arra, hogy
tanulmányokat készítsen a gyógyszer használatáról az elmúlt húsz évre vonatkozóan
visszamenőleg?

John Dalli,    a Bizottság tagja. – Hadd válaszoljam meg sorban egymás után a négy kérdést.

Az első kérdés: a Bizottság miért nem hozott határozatot már 1998-ban a benfluorex
tartalmú gyógyszerek forgalmazásának betiltásáról? A válasz: a benfluorex hatóanyag
kérdését az Európai Gyógyszerügynökség törzskönyvezett gyógyszerkészítmények
bizottsága (mostani nevén az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek bizottsága) 1998-ban
tárgyalta, majd később a farmakovigilanciáért felelős munkacsoport folytatta a vizsgálatot.

A Bizottság úgy gondolta, hogy a benfluorexet nem vonja bele egy folyamatban lévő,
európai szintű értékelési eljárásba, amely az étvágycsökkentő szereket érintette, mivel a
hatásmechanizmusa azoktól különbözik. Abban azonban megállapodtak, hogy a Bizottság
farmakovigilanciáért felelős munkacsoportja vizsgálódni fog, ha az összetevő
biztonságosságával kapcsolatban kérdések merülnek fel. 1999 márciusában a
farmakovigilanciáért felelős munkacsoport arra a következtetésre jutott, hogy a benfluorex
tartalmú készítmények esetében nincsenek jelentős előny-kockázati megfontolások. A
munkacsoport további egyeztetései sem változtattak ezen a konklúzión.

A második kérdés arra vonatkozott, hogy a spanyol és olasz hatóságok által bevezetett
tilalomnak nem kellett volna-e újabb intő jelként szolgálnia a Bizottság számára. A válasz:
Olaszország és Spanyolország nem vonta vissza a benfluorex forgalmazási engedélyét.
Valójában a tagállamok közül elsőként Franciaország hozott határozott intézkedéseket a
Mediator kereskedelmi forgalomból történő kivonására, amikor 2009-ben visszavonta a
szer nemzeti forgalmazási engedélyét.
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Spanyolországban a forgalmazási engedély tulajdonosa, a Servier vonta ki a forgalomból
a szert 2003-ban, és hasonlóképp Olaszországban is maga a Servier volt az, amely nem
kérelmezte a forgalmazási engedély meghosszabbítását 2003-ban.

A termék forgalomban maradt Franciaországban, Portugáliában, Luxemburgban és
Görögországban. A benfluorex körüli kérdéseket a farmakovigilanciáért felelős
munkacsoport tárgyalta, mely a tagországok farmakovigilanciával kapcsolatos adatainak
egymás közötti megosztásának fórumaként működött.

Világossá kívánom tenni, hogy a farmakovigilanciával kapcsolatos adatok ellenőrzése és
a gyógyszeripai termékek nemzeti engedélyezésére vonatkozó döntéshozatal mindenekelőtt
a tagállamok felelőssége. A Bizottság csak kivételes esetben avatkozhat be, és ez a
beavatkozás is csak a törvényhozás során előre látott, konkrét szituációkra korlátozódik.

A Bizottság két esetben kezdeményezhet az Európai Gyógyszerügynökség által végrehajtott,
európai szintű értékelést: először is akkor, ha az egyes tagállamok eltérő nemzeti szintű
döntést hoznak a piaci engedélyezés kapcsán, másodszor pedig a piaci engedélyezés
megadását, megváltoztatását, felfüggesztését vagy visszavonását érintő, szükségesnek tűnő
döntés meghozatala előtt, különösképp olyan esetekben, amikor a farmakovigilanciával
kapcsolatos olyan információk jönnek számításba, melyek a Közösség érdekeit érintik.

Ebben az esetben a farmakovigilanciáért felelős munkacsoport konklúzióinak és annak
fényében, hogy a munkacsoport megállapításaira válaszul a tagállamok akkor nem hoztak
eltérő döntéseket, semmilyen gyakorlati lépés nem történt.

A harmadik kérdés: miért várt a Bizottság 2010 júniusáig az e molekula forgalmazására
vonatkozó szigorú határozat meghozatalával? A válasz: azért, mert csak 2009-ben történt
meg, hogy az egyik tagállam, mégpedig Franciaország felfüggesztette a Mediator
forgalmazását. A 2004 óta érvényes, új rendelkezések szerint ez automatikusan a termék
előny-kockázati mutatójának felülvizsgálatához vezetett, és ezután fogadta el a Bizottság
azt a döntést, melynek értelmében az összes tagállam nemzeti hatáskörben visszavonta a
benfluorex tartalmú gyógyszeripari termékek forgalmazási engedélyét.

Ebben a kontextusban fontos hangsúlyoznunk, hogy a farmakovigilanciára vonatkozó,
2010. december 15-én elfogadott, új törvényi szabályozás további intézkedéseket vezetett
be, hogy az Európai Gyógyszerügynökség hamarabb érzékelje a nemzeti szinten
engedélyezett termékek biztonságosságával kapcsolatos jelzéseket, valamint új eljárásokat
hozott létre európai szinten, melyek az ilyen termékekre vonatkozó biztonsági jelzéseket
értékelik – mindez pedig a tagállamok harmonizált fellépéséhez vezet.

A negyedik és egyben utolsó kérdés arra vonatkozott, hogy a Bizottság fel szándékozik-e
kérni az Európai Gyógyszerügynökséget arra, hogy tanulmányokat készítsen a gyógyszer
használatáról az elmúlt húsz évre vonatkozóan visszamenőleg. A válasz: eddig a Bizottság
nem kérte fel az Európai Gyógyszerügynökséget a gyógyszer használatát érintő, 20 évre
visszanyúló vizsgálat lefolytatására. A francia jelentésben hivatkozott számadatokból és
dokumentumokból egyértelműen kiderül, hogy e gyógyszert túlnyomórészt
Franciaországban alkalmazták.

Elnök.   – E ponton szeretném világossá tenni, hogy mi lesz a kiegészítő kérdésekkel
kapcsolatos eljárás ma este. Minden kérdést egyszerre kérek (ne feledjék, hogy 30 másodperc
áll rendelkezésükre), majd ezután megkérem a biztosokat, hogy egyszerre válaszolják meg
mindet.
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Gilles Pargneaux (S&D).   – (FR) Elnök asszony, az elhangzott megjegyzések és Dalli
biztos úr (akinek köszönöm a részletes magyarázatot) válaszainak fényében még egy
megállapítást tennék. Ahogy a biztos úr is rámutatott, 2003-ban és 2005-ben a Servier
kérelmezte a termék kivonását e két ország piacáról. Az is elhangzott, hogy a 1998-ban
és 1999-ben a munkacsoport a termék kivonását se nem javasolta, se nem engedélyezte.
Ennek ellenére tudjuk, hogy a terméket az Egyesült Államok 1997-ben kivonta a
forgalomból.

Világos tehát – és ez itt a lényeg –, hogy ez Európai Unióhoz hasonló méretű, tehát 500
millió polgárt érintő piacon még nagyobb elővigyázatosságra van szükség. Konkrétan:
további riasztások szükségesek, amelyek európai szintű cselekvéshez vezetnek, az Európai
Bizottság és az Európai Gyógyszerügynökség kompetenciáinak világos meghatározása
mellett. Csak így kerülhetjük el, hogy a franciaországihoz hasonló esetek megismétlődjenek
a tagállamokban.

Marc Tarabella (S&D).   – (FR) Elnök asszony, biztos úr, tágítsuk ki a vita határait, mivel
a Mediator pusztán a jéghegy látható csúcsa, amely egy sor további kérdéshez vezet.

Hogyan lehetséges például, hogy egy gyógyszeripari termék, melyet az Egyesült Államokban
potenciálisan veszélyesnek, sőt végzetes hatásúnak nyilvánítottak, továbbra is szabadon
forgalmazható az Európai Unión belül?

Nem kellene elgondolkoznunk az Európai Gyógyszerügynökség szerepén és hatékonyságán,
ha egyszer megállapításai nem kötelező érvényűek a tagállamokra nézve?

John Dalli,    a Bizottság tagja. – A válaszomban érintett múltbéli események idején hatályban
lévő eljárások alapján, ahogy említettem, a tagállamok és az európai hatóság világosan
elkülönült egymástól. Ez az elkülönítés egyébként ma is érvényben van, és a tagállamok
mindent meg is tesznek, hogy ez így maradjon. Valójában emiatt érezzük egy idő után,
hogy erősítenünk kell a farmakovigilanciával kapcsolatos eljárásokat és folyamatokat.

Azt kell mondanom, hogy 2004-ben tettünk egy lépést a farmakovigilanciával kapcsolatos
már meglévő eljárások és folyamatok felülvizsgálatában, ahogy az utolsó
farmakovigilanciára vonatkozó megállapodás keretében is. Most már számos „fékkel”
rendelkezünk, és európai szinten is lehetővé vált, hogy bármilyen esetben, amikor valamit
kivonnak bármely piacról, azt érzékeljük, és a megfelelő lépést megtegyük. Ez azelőtt nem
volt lehetséges.

Ez tehát a helyzet ma. Utasítottam a szolgálatokat, hogy végezzenek el egy olyan
stressztesztet, amely a legutóbbi megállapodás után életbe léptetett, farmakovigilanciával
kapcsolatos eljárásokat és folyamatokat is érinti. A Médiator esettanulmányként fog
szolgálni, így kiderül, hogy a farmakovigilanciával kapcsolatos eljárások még ma is
megengedik-e, hogy ilyesmi megtörténjen. Kijelenthetem, hogy ha bármilyen hézagot,
üres területet találunk, ahol az ilyen esetekben a megfelelő lépések nem történnek meg,
akkor visszatérünk ide, és megpróbáljuk orvosolni a helyzetet.

Elnök.     – 19. kérdés, előterjesztette: Ivo Belet (H-000027/11)

Tárgy: Az iPad előfizetések Apple általi árusítása

Az iPadet gyártó Apple vállalat azt követeli, hogy a napilapok és folyóiratok kiadói
termékeiket (alkalmi eladások és előfizetések) kizárólag az Apple iTunes nevű online
áruházán keresztül kínálják, hogy a vállalat így ellenőrzése alatt tarthassa az árusítás
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feltételeit. Ez azt jelenti, hogy az iPadet használók többé nem rendelhetnek iPaden olvasható
napilapokat vagy folyóiratokat az érintett kiadók internetes oldalán keresztül.

A Bizottság összeegyeztethetőnek tartja-e ezt a fellépést az uniós jogszabályokkal és olyan
elvekkel, mint a kölcsönös átjárhatóság és a nyílt internet?

Lehetséges-e, hogy itt az erőfölénnyel való visszaélés, tehát az Európai Unió működéséről
szóló szerződés 101. és 102. cikke megsértésének esete forog fenn?

Milyen lépést fog tenni a Bizottság ezzel összefüggésben?

Andris Piebalgs,    a Bizottság tagja. – Az Apple ma bejelentette, hogy az iPad eszközökön
elérhető napilapok és magazinok digitális előfizetése ezentúl kizárólag a saját online
áruházában árusított alkalmazásokon (Apps) keresztül lehetséges. A kiadók ezentúl is
kínálhatnak online előfizetéseket saját weboldalukon keresztül vagy más módon, de ehhez
többé nem vehetik igénybe az iPhone készülékek alkalmazásait az Apple közvetítésével.

Az, hogy az Apple viselkedése megsérti-e az EU versenyszabályait, számos tényszerű, jogi
és gazdasági tényezőtől függ. Ennek eldöntéséhez többek között azt kell megállapítani,
hogy az Apple erőfölénnyel rendelkezik-e az érintett piacon. Egy ilyen érintett piac
körvonalai nem világosak, mivel ez a szektor még most is viszonylag új és fejlődésben lévő,
különféle összemérhető platformok és eszközök léteznek, melyek hasonló funkciókkal
rendelkeznek, és melyek közül néhányat támogatnak az online alkalmazásokat árusító
áruházak. Ráadásul az elektronikus és/vagy nyomtatott magazinokra vonatkozó fogyasztói
igények sem egyértelműek, és folyamatosan fejlődnek.

Amint a piacot pontosan azonosítottuk, az erőfölény kérdését is mérlegelni kell. Az
erőfölény fogalma az Európai Unió Bírósága szerint valamely vállalkozás rendelkezésére
álló gazdasági erőre vonatkozik, amely alapján e vállalkozásnak lehetősége van
megakadályozni a tényleges verseny fenntartását az érintett piacon, és a versenytársaktól,
üzletfelektől és végső soron a fogyasztóktól jelentős mértékben függetlenül viselkedni.

A Bizottság megállapította, hogy léteznek alternatív alkalmazásplatformok, és nemrég
több vállalat a piacra dobott, illetve hamarosan a piacra fog dobni számos, az iPadhez
hasonló elven működő készüléket. A Bizottság figyelemmel követi az Apple kereskedelmi
politikájának alakulását, és szoros kapcsolatban van a nemzeti versenyügyi hatóságokkal.

Ivo Belet (PPE).   – (NL) Elnök asszony, ma délután az Apple valóban bejelentette, hogy
új modellt kínál az előfizetők számára, és nyilvánvaló, hogy attól függetlenül ki akarja
használni piaci helyzetét, hogy erőfölénnyel rendelkezik-e a piacon vagy sem, mivel meg
akarja szerezni a kiadók birtokában lévő ügyféladatokat. Hosszú távon ez különösen
hátrányos lehet az európai kiadók számára, ahogy károsan érinti a média pluralitásának
elvét is.

Ezért meg szeretném kérdezni, hogy szándékozik-e tenni valamit az ügyben, attól
függetlenül, hogy ez a viselkedés kimeríti-e erőfölénnyel való visszaélés esetét, és mikor
számíthatunk valamiféle kezdeményezésre, ha erre egyáltalán sor kerül? Más szavakkal:
megosztaná velünk, milyen ütemterve van az ügy kapcsán? A Bizottság reakciója hetekben
vagy hónapokban mérhető?

Janusz Władysław Zemke (S&D).   – (PL) Elnök asszony, biztos úr, köszönöm a válaszát,
de véleményem szerint elfelejtett megemlíteni egy roppant lényeges kérdést, vagyis azt,
hogy képesek vagyunk-e egyáltalán felbecsülni, hogy az európai piac mekkora hányadát
uralja az Apple új terméke. Válaszában meglehetősen általánosan fogalmazott, és a kérdést
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csak a jelen szemszögéből vizsgálta meg. Én azonban úgy vélem, ki kellene derítenünk,
hogy valóban fennáll-e annak a veszélye, hogy az Apple erőfölényre tesz szert az európai
piacon.

Andris Piebalgs,    a Bizottság tagja. – A jövő kérdése, hogy az Apple erőfölényre fog-e
szert tenni a piacon, mivel a piac fejlődik. Fel kell mérnünk a piacot, és meg kell állapítanunk,
mit jelent az erőfölény ezen a piacon. A piaci mutatók alapján jelen pillanatban ez még
kicsinek mondható, és elhamarkodott lenne bármiféle válaszlépésről beszélni a Bizottság
részéről.

Ha sok egymással versengő ajánlat van, és az Apple nem tud erőfölényre szert tenni, akkor
nincs szükség a Bizottság közbelépésére. Ahogy említettem, a Bizottság nyomon követi a
helyzetet az EU versenyjogi szabályai alapján, és ha bármiféle lépésre szükség lenne, akkor
azt a megfelelő pillanatban végre kell hajtani, amikor úgy ítéljük, hogy közbe kell avatkozni.
Biztosíthatom önöket, ha szükséges, megtesszük a megfelelő lépéseket.

Elnök.     – 20. kérdés, előterjesztette: Laima Liucija Andrikiene (H-000053/11)

Tárgy: A befektetések védelme az EU és Oroszország között folyó, új partnerségi és
együttműködési megállapodásra vonatkozó tárgyalások összefüggésében

Az Orosz Föderációval folytatott, új partnerségi és együttműködési megállapodásra
vonatkozó tárgyalások során vet-e fel a Bizottság a befektetések, különösen az energiaágazat
terén megvalósított befektetések védelmére vonatkozó kérdéseket? Tekintettel számos
olyan esetre, amikor az európai energiavállalatok az orosz piac elhagyására kényszerültek
a pártatlan és tisztességes helyi jogi védelemhez való folyamodás lehetősége nélkül,
szándékozik-e a Bizottság a beruházók és az állam közötti vitarendezési mechanizmusra
kitérni az új partnerségi megállapodásban, avagy bármely további, az Orosz Föderációval
kötendő gazdasági megállapodásban?

Mi a Bizottság álláspontja az Energia Charta Egyezmény (ECT) tekintetében? Még mindig
reménykedik a Bizottság abban, hogy az orosz kormány újra aláírhatja, és végül
megerősítheti az ECT-t? Vagy benne lesznek hasonló, energiaágazati befektetésvédelemmel
kapcsolatos rendelkezések az új partnerségi megállapodásban?

Andris Piebalgs,    a Bizottság tagja. – Elnök asszony, 2008 végén 92 milliárdra rúgó
külföldi befektetésével az Európai Unió messze a legnagyobb külföldi befektetője az Orosz
Föderációnak.

Ami az energiaágazatot illeti, az EU-nak határozott szándéka, hogy az Energia Charta
Egyezményben lefektetett alapelvek részét képezzék az EU és az Orosz Föderáció között
az új egyezményről folyamatban lévő tárgyalásoknak. A vonatkozó rendelkezéseknek
érinteniük kell az energiaágazat befektetéseinek védelmét, és különösen a hatékony
vitarendezési mechanizmusokat.

Ez a megközelítés biztosítja az EU általános értékelési követelményeire vonatkozó jog
fenntartásával, hogy az Energia Charta Egyezmény továbbra is értékes multilaterális eszköz
marad a nemzetközi energiaügyi megoldások szabályozására. Egyedi jellemzője, hogy
jogilag kötelező érvényű szabályokat állapít meg a befektetésvédelem területén, és az
energiaágazatra vonatkozó vitarendezési mechanizmusokat szabályozó intézkedéseket
tartalmaz.

Az Európai Unió úgy véli, hogy Oroszország megújított elkötelezettsége (ahogy az a
legutóbbi, az EU és Oroszország közötti csúcson is kifejezésre jutott) az Energia Chartával

251Az Euròpai Parlament vitàiHU15-02-2011



kapcsolatos folyamatokban nagyon fontos, és konstruktív és nyitott megközelítést
eredményez ebből a szempontból. Ebben a kontextusban az EU üdvözli Oroszország
érdeklődését egy jogilag kötelező érvényű energiaügyi keretrendszer iránt, mely a
nemzetközi energiabiztonságot erősítő, nemrég javasolt egyezménytervezet folyománya.
Az Energia Chartával kapcsolatos folyamatok modernizálása megfelelő kontextust
biztosítana e javaslat multilaterális keretek közötti megvitatásához.

Laima Liucija Andrikienė (PPE).   – Van egy további kérdésem. Az Európai Parlamentben
Európa jövőbeni befektetési politikáján dolgozunk. Gyakran, amikor Oroszország szóba
kerül, felmerül az orosz cégeknek az európai piacot érintő terjeszkedése, különösen az
energiaszektorban. Ugyanakkor, ha az európai befektetők Oroszországban próbálnak
beruházni, óriási nehézségekkel találják szembe magukat, főleg az Oroszország által
stratégiának nevezett ágazatokban, így például az energiaszektorban. Hogyan kívánja a
Bizottság biztosítani, hogy a reciprocitás elve a befektetési kapcsolatok területén az új
partnerségi megállapodásban megjelenjen?

Andris Piebalgs,    a Bizottság tagja. – Egy hét múlva tárgyalunk az orosz kormánnyal, és
a befektetéspolitikai kérdések minden bizonnyal terítékre kerülnek a találkozón, mivel
mindkét félnek megvannak a saját érvei. Oroszország azt a véleményt is megfogalmazta,
hogy számos befektetését nem övezi kellő megbecsülés az Európai Unióban, így e kérdésről
is egyeztetni fogunk.

Ugyanakkor egyértelműen kijelenthetem, hogy a múlt év során több problémás kérdés
kapcsán előrelépést értünk el: nagyobb nyitottságot tapasztalunk az orosz fél részéről a
kérdések mélyebb és átfogóbb megvitatására. Úgy vélem ugyanakkor, hogy a
kapcsolatoknak a megállapodáson kell alapulniuk, és hogy az általam említett, új
megállapodásoknak, melyek a partnerségi és együttműködési megállapodást váltják fel,
nagyon erős befektetésvédelmi záradékokkal kell rendelkezniük. Csak ily módon kerülhetjük
el, hogy olyan helyzetek alakuljanak ki, amikor az egyik fél azzal vádolhatja a másikat,
hogy az nem tartja be a játékszabályokat.

A jelenlegi politikai lendület azzal a reménnyel kecsegtet, hogy tető alá tudjuk hozni ezt a
megállapodást, és relatíve erős rendelkezéseket fektethetünk le benne. Egyértelmű, hogy
tavaly alapvető, előremutató változások történtek a kapcsolatokban.

Elnök.     – 21. kérdés, előterjesztette: Anne E. Jensen (H-000058/11)

Tárgy: Uniós támogatás az AIDS, tuberkulózis és malária elleni küzdelmet célzó globális
alapnak

A 2011-es költségvetésben jelentős összegeket különítettek el az AIDS, tuberkulózis és
malária elleni küzdelmet célzó alap (GFATM) számára (65 000 000 eurót
kötelezettségvállalási előirányzatok, 47 608 950 eurót pedig kifizetési előirányzatok
formájában).

A közelmúltban több jelentés rámutatott az alap jelentős gyengeségeire; néhány tagállam
pedig az alapot érintő korrupció és megvesztegetési problémák miatt felfüggesztette az
alapba történő folyósításokat.

Hogyan kívánja a Bizottság biztosítani azt, hogy a GFATM számára elkülönített
pénzösszegeket ne megvesztegetésre és korrupcióra használják fel?

Mit tett eddig a Bizottság annak biztosítására, hogy a GFATM megfeleljen az uniós alapok
támogathatóságára vonatkozó szabályoknak?

15-02-2011Az Euròpai Parlament vitàiHU252



Fontolóra vette-e már a Bizottság a GFATM finanszírozásának felfüggesztését?

Andris Piebalgs,    a Bizottság tagja. – Ez egy nagyon jogos kérdés egy olyan probléma
kapcsán, amelyet a Bizottság igen komolyan vesz, és amelyet közelről és részletesen vizsgál.
A Bizottság határozottan támogatja a GFATM-et. Az alap nagyon sikeresen működött, és
minden erőmmel azon leszek, hogy az alappal együttműködve a lehető leghamarabb
megoldjuk ezeket a problémákat, hogy a Bizottság továbbra is az alap egyik legkomolyabb
támogatója maradjon.

Fontos leszögeznünk, hogy az említett problémák nem magából az alapból erednek, hanem
bizonyos országokban egyes olyan személyektől, akik a programok végrehajtására
szerződtek. Ezek olyan országok, ahol mindig nagyon oda kell figyelni az ilyen problémák
megelőzésére. Köztudott, hogy az alaphoz tartozó főfelügyelői hivatal vizsgálatot folytat
4,8 milliárd dollár 33 országban történő felhasználásáról. E vizsgálatok szisztematikus
alapon vagy a pénzösszegek esetleges elsikkasztásáról szóló bejelentések alapján folytak.
A vizsgálat mostanra lezárult, és a bevett gyakorlatnak megfelelően a főfelügyelői hivatal
kiadott egy jelentést, melyet az alap honlapján közzé is tettek.

Ez az eljárás hatékonynak és átláthatónak bizonyult az alap korrupcióra vonatkozó,
kifejezett zéró tolerancia politikájának végrehajtása során. Ami bennünket illet, a Bizottság
elrendelte az alap öt pilléren álló ellenőrzését, ahogy azt az Európai Unió pénzügyi
szabályozása értelmében minden olyan szervezet esetében el kell végezni, amely az EU
pénzügyi támogatásában részesül. A 2010 novemberi ellenőrzési jelentés szerint az
ellenőrök általános következtetése az volt, hogy az alap belső ellenőrzési környezete
megfelel a felelősségmegosztás és az országos és regionális pénzügyi elszámoltatás
vezetésirányítási elveinek. Így az alapvető mechanizmusok és fékek működnek, és ezek
biztosítják, hogy az adományozóktól származó pénzösszegek elosztása megfelelő legyen.

Az ellenőrök ugyanakkor a már meglévő kockázatkezelési stratégia kiegészítéseként számos
javaslatot tettek az alapok kezelésének fejlesztésére. A jelentés alapján a szolgálatok jelenleg
vitatják meg az alapot érintő, január 4-én jóváhagyott reformmenetrend meggyorsításához
és előmozdításához szükséges módosításokat. Az intézményi értékelés folytatásaképp egy
második ellenőrzésre is sor kerül, melynek során ellátogatunk az egyes országokba. Egy
2011. január 27-én kelt levél és egy február 2-i telekonferencia keretében már kapcsolatba
is léptem az alap ügyvezető igazgatójával, Kazatchkine úrral, hogy kifejezzem az alap
alapvető irányítási folyamatainak és műveleteinek további megerősítést célzó reformok
sürgős szükségességét.

Eközben a február 2-i igazgatótanácsi ülésen az alap titkársága javaslatot tett egy külső, az
alap ellenőrzési mechanizmusai által lefolytatandó vizsgálat elvégzésére, amit az
igazgatótanács tagjai örömmel fogadtak. Szóval az arra vonatkozó kérdésére, hogy a
Bizottság fontolgatja-e az alapnak szánt európai uniós pénzek folyósításának felfüggesztését,
a válaszom az, hogy a Bizottság értesítette az alap ügyvezető igazgatóját és az igazgatótanács
tagjait, hogy az európai uniós hozzájárulások jelenleg szünetelnek. Ezzel párhuzamosan
úgy vélem, hogy az Európai Uniónak, és különösen a Bizottságnak fenn kell tartania
általános elkötelezettségét az alap céljai, a reformfolyamatok és az egyes országok
egészségügyi rendszeréhez való igazodás mellett.

Ebben a tekintetben a Bizottság világos kritériumokat határoz meg, melyeket teljesíteni
kell, mielőtt a további hozzájárulások folyósítása folytatódhat az alap részére. A megelőzés
biztosítását és a visszaélések feltárását célzó ezen intézkedések nincsenek hatással az
életmentő jellegű orvosi ellátásra, ugyanakkor meg kell értenünk, hogy azonnal új,
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hatékonyabb ellenőrző mechanizmusok alkalmazására van szükség, mert a kifizetések
hosszú idejű visszatartása nem a megfelelő megoldás. Az országos szintű ellenőrző eljárások
további erősítésére van szükség, melyek csökkentik a pénzek eltűnésének kockázatát, és
így újraindulhatnak a kifizetések. Ahogy említettem, a Bizottság továbbra is az alap buzgó
támogatója marad, mivel az fantasztikus eredményeket ért el, de történtek csalások,
amelyeket megfelelően fel kell tárni.

Anne E. Jensen (ALDE).   – (DA) Elnök asszony, köszönöm a biztos úrnak, hogy támogatja
az alapot, hogy határozottan fellép a történtek ellen, és hogy ilyen komolyan veszi ezt az
ügyet. Konkrétan azt kérdezném a biztos úrtól, hogy véleménye szerint milyen ütemezés
szerint valósul meg a hozzájárulások befagyasztása. Milyen hamar sikerülhet megoldást
találni a problémákra? Az alap szerint a hűtlen kezelés gyanúsítottjai közül egyeseket már
le is tartóztattak, történtek tehát lépések. Szeretném tudni, hogy a biztos úr szerint mennyi
időre van szükség ahhoz, hogy a kifizetések folytatódjanak.

Michael Cashman (S&D).   – Biztos úr, egyetért azzal, hogy a GFATM létfontosságú, és
beláthatatlan következményekkel járna, ha a most felfüggesztenénk a támogatást, mivel
ez az életmentő jellegű projektek végét jelentené?

Egyetért-e továbbá azzal, hogy miként ön is említette, meg kell erősítenünk az ellenőrző
mechanizmusokat, ahogy amelletti elkötelezettségünket is, hogy a pénzeket az alap a
leginkább rászorulókhoz, tehát az AIDS/HIV, a malária és a tuberkulózis által fenyegetett
emberekhez juttatja el?

A szégyenteljes korrupciót nem fizethetik meg az AIDS- és HIV-betegek, ahogy azok sem,
akik maláriában vagy tuberkulózisban szenvednek.

Georgios Papanikolaou (PPE).   – (EL) Elnök asszony, én is köszönöm a biztos úr válaszát.
A közzétett statisztikák szerint az Európai Unió 972,5 millió eurót különített el a GFATM
számára 2002 és 2010 között. Ez nagyjából az alap teljes forrásának 50%-át teszi ki.

Kérdésem: az ön által említett, feltárt problémákon kívül a Bizottság készített-e értékelő
jelentést, illetve végzett-e vizsgálatot annak kiderítésére, hogy vajon ez a pénzösszeg teljes
egészében eljutott-e a megfelelő célcsoporthoz?

Andris Piebalgs,    a Bizottság tagja. – Ennek a kérdésnek két oldala van. Egyrészt elismerem,
hogy az alap kiváló munkát végez, és segíti a leginkább rászorulókat. Ehhez nem férhet
kétség.

Másrészt viszont ezek közpénzek, tehát az adófizetőktől származnak, és egyetlen sikkasztás
vagy visszaélés százezrek munkáját teheti tönkre. Ezért nagyon gyorsan megoldást kell
találnunk. A célom az, hogy a kiegészítő intézkedéseket nyárra bevezessük, így ősszel ismét
megindulhatnak a kifizetések. Ezt hiszem, ez kivitelezhető.

Azonosítottuk azokat a területeket, ahol ezt meg kell tennünk: nemzeti szinten. A központi
hivatal ellenőrzése megfelelő, és amikor átutaljuk a pénzt, minden rendben megy, ám ami
az egyes országokban történő megvalósítást illeti, itt túl sok a kockázati tényező. Ha látnák,
mely országok érintettek, és ismernék a hozzájuk tartozó költségvetési keretösszegeket,
akkor megértenék, hogy az érintett összegek épp elég nagyok a kifizetések felfüggesztéséhez,
és a reformok kidolgozásával nagyon sietnünk kell.
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Ha a jövő évben kiderülne, hogy ismét visszaélések történtek, akkor elsőként önök
kérhetnének számon, mondván, hogy tudtam az esetekről, mégsem tettem semmit. Akkor
azt felelhetném, hogy én csak a betegek javát néztem. Ez persze nem lenne kielégítő válasz.

Ha fél éven belül, nyárra, megoldjuk a problémákat, akkor az alap működését semmi sem
veszélyezteti, ám visszaállíthatjuk az alap hitelességét, és az európai uniós adófizetők
pénzét ismét a megfelelő célokra fordíthatjuk.

Elnök.     – 22. kérdés, előterjesztette: Jim Higgins (H-000013/11)

Tárgy: A CE-jelölés

Tudná-e körvonalazni a Bizottság, hogy milyen előrelépés történt a CE-jelölés megerősítésére
nézve az európai exportnak a dél-amerikai és ázsiai piacokon történő előmozdítását illetően,
mivel ez volt az egyik olyan kötelezettségvállalás, amelyet Tajani biztos hivatalba lépésekor
tett?

Antonio Tajani,    a Bizottság alelnöke. – (IT) Elnök asszony, Higgins úr, a CE-jelölés annak
a mechanizmusnak a látható része, amely döntő jelentőségű a belső piac olajozott működése
szempontjából.

Az új jogi keretrendszer 2008-as elfogadása megerősítette a jelölés megbízhatóságát három
konkrét szempontból is. Először is, megerősítette a CE terméktanúsítási rendszer
ellenőrzését; másodszor, bevezette a piacok nemzeti hatóságok általi megfigyelését, így a
szerveknek ellenőrizniük kell a gyártóktól származó megfelelőségi nyilatkozatokat és a
CE-jelölések termékeken történő használatát engedélyező független szervezetek által
kibocsátott tanúsítványokat; harmadszor, megköveteli a tagállamoktól a vámellenőrzések
szigorítását, hogy csak a jogszabályoknak megfelelő termékek kerülhessenek forgalomba
az európai és a világpiacokon.

Az eddig hiányzó, a CE-jelöléseket védő eszközök biztosításával az új jogi keretek
végrehajtása növeli a jelölés megbízhatóságát, és ezzel a jelöléssel bíró termékek jó hírnevét
is az európai, és így a nemzetközi piacokon. Továbbá az importtermékek megerősített
ellenőrzésének köszönhetően kevesebb visszaélés fog történni a CE-jelölések kapcsán a
világpiacon. Ezenkívül a Parlament kifejezett kérésének eleget téve a Bizottság sikeres
tájékoztató kampányt indított el a CE-jelölésről, amely mind a gazdasági szereplőkre,
különösen a kis- és középvállalkozásokra, mind a fogyasztókra kiterjed.

A kampány célja, hogy az érdekelt feleket, különösen a kis- és középvállalkozásokat alapos
ismeretekkel lássa el a jelölésről és a mögötte található mechanizmusok működéséről,
amelyek így megfelelően alkalmazhatják a jelöléssel kapcsolatos szabályokat, és meg tudják
magukat védeni a bíróságon a termékhamisítási vagy veszélyes termékeket érintő ügyekben.
Ezáltal az európai termékek versenyképesebbekké válnak.

A harmadik országokkal, így a déli közösséggel és Latin-Amerikával (különösképp
Argentínával) folytatott tárgyalások és megállapodások azt a célt szolgálják, hogy
népszerűsítsék a CE-jelölés mögött álló szabályozási és technikai modellt. Ezen országokbeli
kapcsolataim segítségével tisztázni kívánom e kérdéseket, és természetesen megpróbálom
rávenni őket a nálunk elfogadott és bevezetett megoldások elfogadására. Tavasszal
Latin-Amerikába utazom, és e kérdések napirendre kerülnek az általam meglátogatott
országok – Brazília, Argentína és Chile – kormányzati képviselőivel folytatott
megbeszéléseim során.
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Természetesen megerősítem elkötelezettségemet a tekintetben, hogy szorosan együtt
kívánok működni önökkel azért, hogy a CE-jelölési rendszer hátterében álló mechanizmus
megfelelően működjön, és a tagállamok megfeleljenek a termékeink versenyképesebbé
tételét célzó kötelezettségeknek. Természetesen rendszeresen tájékoztatni fogom önöket
a területen elért eredményekről, és hadd emlékeztessem önöket arra, hogy a Bizottság újra
meg fogja vizsgálni a helyzetet, és jelentést fog benyújtani a Parlamentnek 2013-ban, ahogy
azt a 765/2008/EK rendelet előírja.

Jim Higgins (PPE).   – Meg szeretném köszönni a Biztos úrnak a válaszát. Úgy vélem, az
elképzelés nagyon jó, mivel fogyasztóközpontú, és hozzájárul a jó hírnévhez és az EU-ban
gyártott termékek megbízhatóságához. Nem hallottunk semmit azonban az
Eurostat-adatokról, például abban a tekintetben, hogy mennyit jelent ez a szimbólum az
európai üzlet szemszögéből, vagy hogy az európaiak mekkora hányada tudja, mire
szolgálnak a CE-jelölések.

Másodszor, úgy vélem, jobban ki kellene aknáznunk ezeket a lehetőségeket. 2010
áprilisában a hannoveri vásáron átfogó kampányt folytattunk, de nem használtuk ki
megfelelő módon az alkalmat. Sokkal jobban összehangolt fellépésre van szükség, mivel
a lehetőségek igen nagyok.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Elnök asszony, mivel említette az Európai Unió
versenyképességét, és mivel üdvözlöm az EU iparpolitikájának fejlesztésére irányuló
törekvéseit, meg szeretném kérdezni a következőt: az Európában elérhető termékek
mekkora hányada rendelkezik CE-jelöléssel, és az európai belső piac termékeinek mekkora
hányada készült Kínában?

Antonio Tajani,    a Bizottság alelnöke. – (IT) Elnök asszony, örülök, hogy számos olyan
probléma előkerült, amely szintén az érdeklődésünk homlokterében áll, mivel az az igazság,
hogy az Európai Unióba legálisan vagy illegálisan importált termékek gyakran
hamisítványok. Sajnos azonban sem a Bizottság, sem az uniós intézmények nem
rendelkeznek vámhivatalokkal vagy rendőri szervezetekkel, melyek az importot
ellenőriznék, így csak a tagállamok által elvégzett ellenőrzésekre hagyatkozhatunk, amikor
a jelölést viselő termékek belépnek az EU piacaira.

Később belemegyek a részletekbe is, hogy megválaszolhassam Higgins úr kiegészítő
kérdését, de le kell szögeznem, hogy a tájékoztató kampány nemcsak a CE-jelölés
megismertetését szolgálta, hanem a hamisítványok kiszűrése által a termékbiztonság
növelését is.

Azt a javaslatot, hogy látogassuk meg Rotterdam kikötőjét, ahova a legtöbb játék érkezik,
magam is szorgalmazom. Alighanem személyesen is odamegyek, hogy tudatosítsam, hogy
a Bizottság fontosnak tartja az Európai Unión kívülről érkező termékek ellenőrzését az
egyik legnagyobb kikötőjében.

Egyetértek azzal a megállapítással, hogy a CE-jelölés használatát népszerűsíteni kell. A
kezdeti lépéseket megtettük, és úgy vélem, jó irányba haladunk. Ez ennek a részben a
Parlament kérésre létrejött tájékoztatókampánynak a célja. Sok mindent elértünk, amikor
még az Európai Parlament tagja voltam, és kiálltunk amellett, hogy az EU-nak szüksége
van egy olyan jelölésre, amely alapvetően biztosítja az európai uniós szabályozásnak való
megfelelést. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a CE-jelölés nem európai minőségi jelölés,
pusztán azt jelenti, hogy az adott termék bizonyos európai uniós szabályoknak megfelel
– egyfajta öntanúsítvány vagy harmadik féltől származó tanúsítvány.
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A Ház egyes tagjai azt remélik, hogy a CE-jelölést egy minőségi jelölés bevezetése követi,
és a Parlament is ezt szerette volna elérni az egy évvel ezelőtti meghallgatáson, amikor a
bizottsági jelölésem előterjesztettem. Természetesen nem vagyok az ötlet ellen, ám
véleményem szerint először a CE-jelölés használatát kell elterjesztenünk az EU-n belüli
tájékoztató kampányokkal. Ennél többre is szükség lesz, és a következő lépésben új
kezdeményezések elindítását is meg kell fontolnunk. A legfontosabb azonban annak
biztosítása, hogy a CE-jelölés bevett gyakorlattá váljon minden európai uniós vállalat,
különösen a kis- és középvállalkozások esetében, amelyeknek valószínűleg több
információra van szükségük.

Biztosíthatom önöket, hogy a teljes körű tájékoztatás pártján állok. Örömömre szolgál,
hogy ilyen viták bontakoznak ki, illetve kérdések merülnek fel, köszönet érte Higgins úrnak,
mivel ezek ösztönzik a vitát az Európai Parlament és az egyes képviselők munkáján
keresztül, valamint a biztos és a Bizottság, illetve az Európai Unió parlamenti hivatalainak
tevékenységén keresztül.

Létfontosságú, hogy tájékoztassuk az egyes tagállamokat és üzleti vállalkozásokat az eszköz
használatának fontosságáról, mint ahogy az is roppant lényeges (és ezt már kiemeltem
beszédemben), hogy rávegyük a tagállamokat a megfelelő elővigyázatosságra mind a
határokon, mind a piacon belül, mivel csak így küzdhetjük le, vagy legalább mérsékelhetjük
a hamisításokat és a CE-jelölés törvénytelen alkalmazását. Ezt kívánja termékeink védelme,
és ezt kell tennünk annak érdekében, hogy biztosítsuk az európai uniós törvényeknek való
megfelelést, és megvédhessük állampolgáraink érdekeit.

Elnök.     – 23. kérdés, előterjesztette: Georgios Papanikolaou (H-000015/11)

Tárgy: A vállalkozói környezet heterogenitása a tagállamokban

Az Európa 2020 stratégia egyik legfőbb prioritása a vállalkozói kedv támogatása fejlesztési
politikák végrehajtása és a vállalkozói környezet elsősorban a kis- és középvállalkozásoknak
kedvező javítása révén. Megállapíthatjuk azonban, hogy e vállalkozói környezet tekintetében
továbbra is komoly egyenlőtlenségek állnak fenn a tagállamok között, mivel számos
tagállamban az adminisztratív követelmények sokasága és a vállalkozásalapítás igen magas
költségei visszafogják a vállalkozói kedvet. Ezenkívül a gazdasági válság tovább súlyosbítja
a problémát és azzal jár, hogy vállalkozói síkon következésképpen fejlettségi szempontból
heterogén térképet kell rajzolnunk az EU határain belül.

Meg tudná-e válaszolni a Bizottság a következő kérdéseket: A Bizottság véleménye szerint
az Európa 2020 stratégia vállakozásfejlesztési célkitűzése reális-e, és most, hogy a fent
említett egyenlőtlenségeket megállapították, megvalósítható-e valamennyi tagállamban a
következő tíz év során?

A Bizottságnak szándékában áll-e javasolni a tagállamoknak konkrét politikák végrehajtását,
és olyan közös keret bevezetését, melynek célja a vállalkozói kedvet visszafogó akadályok
leküzdése?

24. kérdés, előterjesztette: Brian Crowley (H-000042/11)

Tárgy: Kis- és középvállalkozások

El tudná-e a Bizottság mondani, hogy milyen intézkedések állnak rendelkezésre a fejlődő
gazdaságokba – például Kínába – exportálni, és ott befektetni kívánó, európai székhelyű
kis- és középvállalkozások támogatásának céljára?
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25. kérdés, előterjesztette: Marian Harkin (H-000057/11)

Tárgy: Vállalkozások a megszorító intézkedéseket végrehajtó országokban

Javasoltak-e intézkedéseket a vállalkozások támogatására a szigorú megszorító
intézkedéseket végrehajtó országokban?

Antonio Tajani,    a Bizottság alelnöke. – (IT) Elnök asszony, megpróbálok olyan tömören
fogalmazni, mint amikor még az Európai Parlament képviselője voltam. Nagy jelentőséggel
bíró kérdésről van szó, mindenekelőtt a Bizottságnak arról a törekvéséről, hogy támogassa
a vállalkozókedvet, és fejlessze azt a környezetet, melyben a vállalkozások, különösen a
kis- és középvállalkozások működnek, miközben abban is segíti őket, hogy hozzáférjenek
a külső piacokhoz. Ezt a három kérdést kiemelt fontosságúnak tartom.

Ez az oka annak, hogy a 2008-ban elfogadott európai kisvállalkozói intézkedéscsomagot
a következő napokban felül kell vizsgálni. Az európai kisvállalkozói intézkedéscsomag
elvei és intézkedései teljesen konzisztensek az Európa 2020 stratégia prioritásaival, és
minden bizonnyal végre is hajtják ezeket nemzeti szinten, mivel az összes érdekelt fél
támogatja ezeket. Más szavakkal: mindenki, tehát a tagállamok és a vállalkozások is szerepet
kapnak az elért eredmények ellenőrzésében.

Az a szándékunk, hogy a kisvállalkozói intézkedéscsomagban támogatott elveket – melyek
célja a vállalkozási kedv előmozdítása, illetve a rendszabályok megalkotása során a „kicsiben
történő gondolkodás” meghaladása – uniós és nemzeti szinten is végrehajtsuk.

Már be is vezettünk egy kis- és középvállalkozások számára készített tesztet, melynek célja,
hogy hatékonyabban számot vessen a kis- és középvállalkozásokat szorongató különféle
rendszabályok és kötelezettségek hatásainak felmérésére szolgáló eljárással. A felülvizsgált
kisvállalkozói intézkedéscsomagban olyan intézkedések is helyet kapnak, melyekkel e
teszt alkalmazása harmonizálható, és a felmérések minősége javítható. Továbbá minden
tagállamot arra fogunk biztatni, hogy ugyanezt a megközelítést alkalmazza nemzeti
döntéshozatali eljárásai során.

Mivel tisztában vagyunk a bürokratikus terhek és az egyes országok közötti
egyenlőtlenségek csökkentésének szükségességével, konkrét intézkedéseket fogunk javasolni
(például az egyablakos ügyintézőhelyek felállítását és az e-kormányzat bevezetését) az
eljárások meggyorsítására ezen a területen. A Bizottság megszervezi a bevált eljárások
cseréjét is az egyes tagországok köztisztviselői között bizonyos témákban.

A vállalkozási kedv előmozdítására a fiatalok körében és a határokon átnyúló európai
kereskedelmi együttműködések elősegítésére, szintén a Parlament ösztönzésére, létrehoztuk
a fiatal vállalkozóknak szóló Erasmus programot, melynek eredményei pozitívak. Az a
szándékunk ezért, hogy megpróbáljuk megteremteni a projekt jogi alapjait, kísérleti
programból állandó programmá téve azt.

A női vállalkozásokat célzó akciókat is tervbe vettünk: létrejött egy 22 európai ország 250
női nagykövetét tömörítő hálózat, mely remélhetőleg még kiterjedtebbé válik a jövőben.
Végül női vállalkozóknak szóló mentori programokon is dolgozunk legalább 12 európai
uniós országban.

Ami a kis- és középvállalkozások exportjának és az Unión kívülre irányuló befektetéseinek
támogatását illeti, átfogó konzultációs programba kezdtünk a tavalyi év elején a támogató
intézkedések erősítéséről. E program lehetővé teszi a kis- és középvállalkozások
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támogatásának megerősítését célzó iránymutatás-javaslatok alkalmazását, miközben
biztosítja a közpénzek hatékony felhasználását is.

Máris rengeteg tapasztalatot szereztünk a kis- és középvállalkozások nemzetközivé tételének
támogatásáról. Olyan, jelentős sikereket felmutató projektekről van szó, mint a „China
Intellectual Property Rights SME Helpdesk” (a kínai kis- és középvállalkozások szellemi
tulajdonjogai) nevű információs szolgálat, az EU–Japán ipari együttműködési központ és
egyéb képzési programok. Ezenkívül a Parlament által finanszírozott tanulmány eredményei
alapján egy közleményt készítünk elő, amely a kis- és középvállalkozások külső piacokon
történő támogatásának megerősítését érinti.

A kínaihoz hasonló, feltörekvő gazdaságokkal kapcsolatban megerősíthetem, hogy a
kisvállalkozói intézkedéscsomag keretrendszerében a Bizottság felhasználta a Parlament
által az előkészítő munkákra elkülönített összegeket, és ennek segítségével a kis- és
középvállalkozásokat segítő és támogató központokat hozhattunk létre Kínában és
Indiában. Magam is ott voltam Pekingben az európai uniós kis- és középvállalkozások
kínai központjának megnyitóján.

Arról is beszámolhatok önöknek, hogy holnap a Bizottság kinevez egy kis- és
középvállalkozásokért felelős különmegbízottat, Daniel Calleja Crespót, vállalkozáspolitikai
és ipari főigazgató-helyettest, aki a kisvállalkozói intézkedéscsomag végrehajtásának
ellenőrzésért felelős, és aki kapcsolattartó személy lesz a kis- és középvállalkozások számára.

Az elfogadás alatt álló bizottsági dokumentum meghívja az egyes tagállamokat és a helyi
hatóságokat a kisvállalkozói intézkedéscsomag európai uniós régiókon belüli végrehajtását
felügyelő különmegbízott kinevezésére. Örömömre szolgál, hogy számos tagállamtól és
uniós régiótól máris pozitív választ kaptam.

Georgios Papanikolaou (PPE).   – (EL) Elnök asszony, biztos úr, köszönöm az
információkat, mindez nagyon ígéretesen hangzik. Visszamennék azonban egy picit: a
Versenyképességi Tanács 2008 decemberében felhívta a tagállamokat, hogy a cégek
beindításához szükséges időt csökkentsék legfeljebb három napra, és a Bizottság
természetesen megígérte, hogy ellenőrzi ennek végrehajtását.

Három évvel később, a gazdasági válság közepén azt látjuk, hogy 15 napba telik egy cég
bejegyzése Görögországban, 11 napba Ausztriában, 8 napba Finnországban, még
Belgiumban ugyanez csak másfél napot vesz igénybe. Nagyok tehát a különbségek ebben
a tekintetben.

A kérdésem a következő: mivel mindnyájan egyetértünk abban, hogy a vállalkozási kedv
elengedhetetlen a növekedéshez, a Bizottság mit kíván tenni annak érdekében, hogy a
változások puszta szorgalmazása helyett komoly nyomást gyakoroljon a kormányokra,
hogy harmonizálni tudjuk az eljárásokat?

Brian Crowley (ALDE).   – Három megjegyzésem lenne.

Először is a kínai információs szolgálat kapcsán. Ez egy nagyszerű ötlet, de a kis- és
középvállalkozások számára nehézséget jelent, hogy hozzáférjenek az őket személyre
szabottan érintő szektorokhoz, ezért a szolgálat valószínűleg jobban megfelel a nagyobb
méretű vállalkozások igényeinek.

Másodszor, az egyablakos ügyintézőhelyek ötlete, amelyet az EU-n belül már alkalmazunk,
jobban használható lenne a BRIC-országokban, tehát Brazíliában, Oroszországban, Indiában
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és Kínában arra, hogy növeljük az exportot és az európai vállalatok Unión kívüli
befektetéseit.

Végül az eddig leghatékonyabbnak bizonyult modell az EU–Japán kapcsolatokat érinti.
Ez kitűnően működött mind a kereskedelem, mind a beruházások terén. Alighanem ezt
az utat kellene követnünk.

Marian Harkin (ALDE).   – Felteszem, hogy a kérdésem egy kicsit bonyolult, mivel olyan
országokra – köztük hazámra, Írországra – vonatkozik, melyek szigorú megszorító
intézkedéseket vezettek be.

A lényeg: a kis- és középvállalkozásoknak hitelekre van szükségük, de számos okból nem
jutnak pénzhez, talán mert a bankok komolyabb biztosítékokat kérnek, mint amit ezek a
cégek nyújtani tudnak, illetve egyes esetekben a kis- és középvállalkozások a jelenlegi
körülmények között, amikor nincs növekedés, nem kockáztatják a hitelfelvételt.

Ennek fényében a kérdésem: elképzelhetőnek tart-e a Bizottság más intézkedéseket, például
hitelgarancia-modelleket, illetve az európai uniós mikrofinanszírozási eszköz kiterjesztését?

Antonio Tajani,    a Bizottság alelnöke. – (IT) Elnök asszony, tisztelt képviselők, őszinte
örömmel tölt el, hogy a kis- és középvállalkozások kérdése immár második napja áll a
parlamenti vita középpontjában. Tegnap este a versenyképességi és innovációs
keretprogramot (CIP) vizsgáltuk, és azt vitattuk meg, hogy miként segíthetnénk a mikro-,
kis- és középvállalkozásoknak az európai uniós forrásokhoz történő hozzáférésben a
küszöbön álló nyolcadik keretprogrammal összefüggésben. Azt is számba vettük, hogy
mit végeztünk eddig, és mit teszünk jelenleg ezekért a vállalkozásokért.

Ahogy beszédemben is említettem, és tegnap is kijelentettem, a kis- és középvállalkozások
támogatása számos okból kiemelt cél. Mindenekelőtt a kis- és középvállalkozások nélkül
egyszerűen nem lábalhatunk ki a válságból. Az Európa 2020 dokumentumban a
reálgazdaságot visszahelyeztük a gazdaságpolitika központjába. A kis- és
középvállalkozások adják a reálgazdaság erejét, és kicsit előretekintve végső soron úgy
vélem, hogy a kis- és középvállalkozások társadalmi szerepe is meghatározó, mivel ezek
teremtenek új munkahelyeket az Európai Unióban, még akkor is, ha a nagy ipari vállalatok
átrendeződésen mennek keresztül.

Ezért meg kell teremtenünk a kis- és középvállalkozások versenyképessé válásának feltételeit.
A versenyképesség nem jelent mást, mint innovációt, az innovatívvá váláshoz pedig a kis-
és középvállalkozásokat hitelhez kell juttatni. Az Európai Parlamentnek köszönhetően
elfogadtunk egy irányelvet, amely a közigazgatási szervek és a vállalkozások közötti
késedelmes fizetésekről szól, és a kisvállalkozói intézkedéscsomag hatálya alá tartozik. Ez
fantasztikus eredmény, és remélem, hogy a tagállamok végre fogják hajtani az irányelvet,
amely most kötelező érvényű lesz az egész Európai Unióban a múlt októbertől számított
24 hónapon belül, talán még a végső határidő előtt. Ez nagyjából 180 milliárd eurós
likviditási injekciót jelent a piac számára, amelynek előnyeit a kis- és középvállalkozások
élvezhetik majd.

És ez nem minden. Létrehoztam a kis- és középvállalkozói finanszírozási fórumot is, ahogy
erről a kis- és középvállalkozásokat és a versenyképességi és innovációs keretprogramot
érintő rendszabályokat tárgyaló parlamenti jelentés is beszámol. Ez a Bizottság új ötlete,
melynek segítségével megvizsgálhatjuk a hitelhez jutás nehézségeit, és megoldásokat
javasolhatunk ezekre a problémákra. Nem véletlen, hogy meggyőztük a Londoni
Értéktőzsdét, hogy első alkalommal vegyen részt ebben a kezdeményezésben. Ez egy
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határozott jelzés Nagy-Britanniától is, ami a kis- és középvállalkozások számára óriási
támogatást jelent a pénzügyi világ részéről. Így a pénzügyi gazdaság azon fáradozik, hogy
segítse a reálgazdaságot, ami szerintem jelzésértékű. Lépéseket fogok tenni a kis- és
középvállalkozói finanszírozási fórum munkájának további támogatására is, hogy
megkönnyítsük a hitelhez jutást. Azonosítani fogunk minden lehetséges kezdeményezést,
így a határokon átnyúló kockázati tőke fejlesztését, és megkíséreljük az Európai Beruházási
Bank és a pénzügyi támogatások végső forrásául szolgáló helyi hitelintézetek közötti
működési zavarok felszámolását.

Mit tehetnénk annak érdekében, hogy megkönnyítsük az európai uniós forrásokhoz történő
hozzáférést? Jelenleg is dolgozunk a küszöbön álló nyolcadik keretprogramon, és a kis-
és középvállalkozásokat érintő számos vívmányról számolhatok be. Megismétlem a tegnap
elhangzottakat, mert nem tudom, a ma jelen lévő tisztelt képviselők itt voltak-e tegnap is.
A vegyi anyagok regisztrálásával, értékelésével, engedélyezésével és korlátozásával
kapcsolatos rendelet (REACH) tekintetében a regisztrációs adókat a kis- és
középvállalkozások esetében 60%-ra, a mikrovállalkozások esetében pedig 90%-ra
mérsékeltük. Arról is megbizonyosodtam, hogy a REACH rendelet ez Európai Unió minden
nyelvén elérhető. A kis- és középvállalkozások tehát valódi támogatást élveznek erről az
oldalról is. Hasonló segítséget kívánunk nyújtani az építőipari mikrovállalkozásoknak is.

Számos megbeszélést folytattam a mikrohitelek tárgyában is. A két héttel ezelőtt,
Brüsszelben tartott értekezleten is alaposan megvizsgáltam a kérdést az olasz kormány jó
példával elöljáró, új mikrohitelügyi szervezetének képviselőivel. Remélem, sikerül
megosztanunk egymással a tagállamok bevált eljárásait ebben az ágazatban, így azokat
végre is hajthatjuk.

Az engedélyezéshez szükséges idő tekintetében tapasztalható különbségek valóban
problémát jelentenek. Kétségtelenül nyomást kell gyakorolnunk a tagállamokra a
bürokratikus eljárás rövidítése érdekében. Sok múlik az európai bürokrácián, melynek
megvannak a saját terhei, de egyes esetekben a tagállamok bürokratikus eljárásai hasonlóan
nehézkesek. Mindenesetre úgy vélem, az állampolgárok alapvető érdeke e folyamatok
meggyorsítása. Amikor azt mondjuk, hogy „gondolkodjunk kicsiben”, meg kell győződnünk
arról, hogy a tagállamok is átveszik ezt a tesztet, ahogy a Bizottság is elkezdte azt. A
kisvállalkozói intézkedéscsomagról szóló áttekintés bemutatása több európai fővárosban
szintén rá fogja szorítani a tagállamokat, hogy mérsékeljék a kis- és középvállalkozások
engedélyezési eljárásának idejét.

Elnök.     – 30. kérdés, előterjesztette: Vilija Blinkeviciute (H-000019/11)

Tárgy: Esélyegyenlőségi stratégia a Bizottságban

2010. december 17-én a Bizottság új, 2014-ig tartó stratégiát indított el a nemek közötti
esélyegyenlőség területén, amelyben új célokat tűzött ki: a nők számának növelése a közép-
és felsővezetői posztokon, valamint a Bizottság főigazgatóságaira, osztályaira és
szolgálataiba felveendő adminisztrátorok (AD) körében.

Az esélyegyenlőségre irányuló új stratégia célja a Bizottságban dolgozó férfiak és nők
esélyegyenlőségére irányuló politika biztosítása, nem vonatkozik azonban az Európai Unió
többi intézményére és ügynökségére. A Bizottság által kidolgozott esélyegyenlőségi stratégia
befolyásolja-e majd az EU más intézményeiben dolgozó nők helyzetét? Nem gondolja-e
a Bizottság, hogy ésszerűbb lenne egy közös esélyegyenlőségi stratégia kidolgozása,
amelynek értelmében az EU más intézményeiben és ügynökségeiben dolgozó nők és férfiak
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számára is biztosítani lehetne az esélyegyenlőséget? A nemek közötti egyenlőség és az
esélyegyenlőség az Európai Unió alapelveit képezik, ezért ezeket egyetemesen és kivétel
nélkül az EU minden munkavállaójára alkalmazni kell.

Maroš Šefčovič,    a Bizottság tagja. – Nagyon örülök ennek a kérdésnek, mivel nagyon jó
hírekről számolhatok be. Január elseje óta első ízben valóban több nő dolgozik a
Bizottságban, mint férfi. Nagyon büszkék vagyunk erre az eredményre, de tudjuk, hogy
ezzel a folyamat nem ért véget. Továbbra is olyan rendszabályokat kell hoznunk, melyek
növelik a női kollégák számát a Bizottság vezetői és nem vezetői, adminisztrátori (AD)
posztjain.

Ezért elfogadtuk ezt a stratégiát a 2010–2014-es időszakra, tehát a Bizottság mandátumának
végéig. Az elvárt eredmények alapján a felsővezetői posztok 2%-át, a középvezetői pozíciók
30%-át és a nem vezetői posztok (AD) 43%-át nőknek kell betölteniük. Máris hatalmas
eredményeket értünk el az elmúlt 15 évben a női vezetők számának jelentős növekedésével.
Természetesen folytatni szeretnénk ezt a törekvést. Azt a módszert fogjuk követni, hogy
a nyugdíjba vonulók helyett nőket veszünk fel, akik a felsővezetői réteg 30%-át, a
középvezetők és adminisztrátorok 50%-át tennék ki. Szóval amikor ezek a vezetők
nyugdíjba mennek, 30, illetve 50%-ukat nőknek kell váltaniuk.

A kérdésére válaszolva, áttekintettem a helyzetet más intézményeknél, és azt mondhatom,
hogy nagyon jól végzi a dolgát a Parlamentben, a számok nagyon meggyőzőek. Nem
teljesen ez a helyzet a Tanács esetében, hogy őszinte legyek, ott kicsit mások az eredmények.
Úgy vélem azonban, hogy további eredményeket akkor érhetünk el a leghatékonyabban,
ha folytatjuk a bevált gyakorlat és a rendszabályok végrehajtásával kapcsolatos tapasztalatok
cseréjét.

Tudom, hogy az adminisztratív vezetők, a főigazgatóságaink is rendszeresen megvitatják
ezeket a kérdéseket, és úgy gondolom, hogy a bevált eljárások cseréjével minden európai
uniós intézményben elérhetjük a kívánt eredményeket.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D).   – (LT) Elnök asszony, biztos úr, köszönöm a jó híreket.
Örülök neki, hogy több nő ül a Bizottságban, mint férfi. Lenne azonban egy további
kérdésem. Ön szerint mennyi időre van szüksége az Európai Bizottságnak ahhoz, hogy
vezetői pozíciók tekintetében elérje nem a 25, nem a 42, hanem az 50%-ot? Ön szerint
mennyi idő kell ehhez? Azt mondta, hogy csak a megbízatása végére fogja elérni ezt a
célkitűzést.

Ugyanakkor nem válaszolt egyértelműen a kérdésemre. Biztosként mi a véleménye az
Európai Unió intézményeinek esélyegyenlőségi stratégiájáról? Mi a véleménye az európai
uniós intézményekről? Ez nagyon jó példát mutathatna a tagállamoknak, mind az állami
alkalmazottaknak, mind a magánszektorban dolgozóknak.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Elnök asszony, kibővíteném kicsit kollégám kérdését,
és megkérdezném a biztos urat, hogy vajon létezik-e esélyegyenlőségi stratégia is? Az új
tagállamokból származó személyek európai uniós intézmények közép- és felsővezetői
pozícióiba történő kinevezésére gondolok.

Maroš Šefčovič,    a Bizottság tagja. – Köszönöm a kiegészítő kérdéseket.

Egyetértek azzal, hogy az ön által említett számok talán nem annyira kielégítőek, mint
amilyenek a jövőben lehetnek, de az az igazság, hogy mióta a Bizottságon belül elkezdtük
az esélyegyenlőségi szabályozást, azaz 1995 óta, a felsővezetői állást betöltő nők száma
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megötszöröződött. Ez azt jelenti, hogy jelenleg ötször annyi nő dolgozik ilyen pozícióban,
mint korábban. Természetesen meg kell néznünk, hogy honnan indultunk. Egyetértek
önnel, hogy ez a szám nagyon alacsony volt. Azt is számításba kell vennünk, hogy milyen
európai környezetben működünk.

Ez részben válasz a második kérdésre is: a nőkre vonatkozó ilyen feltételeket megteremtő
szabályozást tovább kell fejleszteni, nemcsak az EU intézményeiben, hanem a
tagállamokban is. Elsőként olyan feltételeket kell teremtenünk, hogy a nők valóban
betölthessék ezeket a magas pozíciókat, ami a gyermekfelügyeleti ellátás, a megfelelő
munkakörnyezet és a rugalmas munkaidő megteremtésével jár, egyszóval mindazzal,
amire egy nőnek szüksége van az ilyen állások betöltéséhez. Természetesen ezeket a
feltételeket lépcsőzetesen teremtjük meg. Úgy gondolom, elég magas szintet értünk el az
európai intézményekben, és látható, hogy milyen szinteken biztosítottuk e feltételeket az
egyes tagállamokban.

Ezért kollégám, Reding alelnök úr most tesz javaslatot „A nemek egyensúlya az üzleti
vezetésben” („balance in business leadership”) elnevezésű stratégiára. Eddig ez szolgálati
munkadokumentum formájában létezik, ám két hónap múlva vitát rendezünk róla az
üzleti vezetőkkel, majd megkezdődnek a nyilvános egyeztetések. Mit tanulhatunk eközben?
Kötelező kvótarendszert kellene bevezetni? Kövessük a Bizottságban bevezetett rendszert,
ahol vezetői környezetet és ösztönzést próbálunk nyújtani azoknak a főigazgatóságoknak,
melyek valóban beteljesíthetik a nők számára kitűzött célokat? Úgy gondolom, végső soron
megfelelő eredményeket fogunk elérni.

Elnök.   – Az idő hiányában megválaszolatlanul maradt kérdések írásban kerülnek
megválaszolásra (lásd a szó szerinti jegyzőkönyv mellékletét).

Seán Kelly (PPE).   – Elnök asszony, ügyrendi javaslatként egy megjegyzésem lenne, és
tudom, hogy sok képviselő egyetért majd velem. Ez nem érinti önt személyesen, hanem a
kérdések órája lebonyolításának módjára vonatkozik.

Egyik este sem tudhatjuk, hány kérdésre kerülhet majd sor, hány kiegészítő kérdésre jut
idő, mennyi időt tesznek ki a válaszok, vagy hogy sor fog-e egyáltalán kerülni a kérdések
órájára a Bizottság vagy a Tanács ülésein. Ez így nem kielégítő. Találkoztam Ludford
bárónővel, aki egy órát késett egy vacsoráról, mert szerette volna, ha sor kerül a kérdésére.
Magam is úgy számoltam, hogy feltehetem a kérdésem, ezért visszautasítottam egy
vacsorameghívást. Az lenne a legkevesebb, hogy előre tudatjuk a képviselőkkel, hány
kérdést tehetnek fel, és akkor ennek megfelelően tervezhetnek.

Tudom, hogy írásos választ fogok kapni, de ha írásos válaszra van szükségem, akkor
küldhetek akár egy e-mailt kényelmesen otthonról, és akkor a válasz is érkezhet írásban.

Ennyit szerettem volna mondani. Azt hiszem, a kérdést meg kellene fontolni. Elnök asszony,
ne vegye mindezt személyeskedésnek, ön kiválóan végzi munkáját. Nem szerettem volna
semmilyen módon tiszteletlen lenni önnel.

Elnök.   – Kelly úr, köszönöm a közbevetést. Mint a kérdések órájáért felelős egyik alelnök
azt mondhatom, hogy aggaszt, hogy intézményként nem követtük a Bizottságot az
intézményközi megállapodásban lefektetett elvek végrehajtásában, vagyis a kérdések
órájának fejlesztésében. Örülök, hogy Šefčovičb biztos úr is jelen van ma este, és
személyesen tapasztalhatta ezeket a problémákat. Remélem, a változás új lendületet kaphat
abba az irányba, amelyet az intézményközi megállapodás körüli egyeztetések során
elképzeltünk.
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(Az ülést 20.50-kor felfüggesztik, és 21 órakor újra megnyitják)

ELNÖKÖL: LÁSZLÓ TŐKÉS
alelnök

18. Az albániai helyzet (vita)

Elnök.   – A következő pont a Bizottság nyilatkozata az albániai helyzetről.

Štefan Füle,    a Bizottság tagja. – Elnök úr! Köszönöm, hogy meghívtak, hogy ma este
Albániáról beszéljek. Jóllehet Albánia az európai szárazföldön helyezkedik el, a XX. század
nagy részében elszigetelt volt. Most azonban az ország nyitott és a világ számára elérhető.
Albánia olyan országgá vált, amelynek európai perspektívája van.

Ma Albánia politikai válságban van. A 2011. február 21-i, pénteki tiranai fejlemények
tragikusak voltak. Az egyre keserűbb politikai patthelyzet négy ember felesleges halálához
vezetett. A hangnemnek meg kell változnia Tiranában. A veszélyes negatív spirált meg kell
állítani. A politikai válságot pedig meg kell oldani. Ez a politikai vezetőknek Albániában
közös felelősségük.

Ezt várják el Albánia polgárai, és igazuk is van. A demokratikusan megválasztott
képviselőknek oly módon kell eljárniuk, hogy az embereket képviseljék, és demokratikus
kompromisszumokat találjanak.

Amennyiben a válság megoldása az ország kezében van, akkor nekünk kívülállókként
minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk egy ilyen megoldás elősegítése érdekében. Miroslav
Lajčák, a Külügyi Szolgálat igazgatója már kétszer is ellátogatott Tiranába, hogy találkozzon
az elnökkel, a miniszterelnökkel és az ellenzék vezetőjével, és örülök annak, hogy Lajčák
úr ma itt van velem.

Cathy Ashton, főképviselő és a Bizottság alelnöke nevében elmondott üzenetei, valamint
jómagam is egyértelműen leszögeztük, hogy először is véget kell vetni az erőszaknak, és
a január 21-i eseményeket megfelelő módon ki kell vizsgálni. Ezen vizsgálatokat az
igazságügyi hatóságoknak kell lefolytatniuk mindenféle politikai beavatkozás nélkül.

Másodszor is véget kell vetni a verbális sértegetéseknek és annak, hogy burkolt vagy nyílt
formában aláássák az állami intézményeket.

Harmadszor a politikai párbeszédet a rendes kerékvágásba kell visszaterelni. Az érintett
feleknek el kell ismerniük, hogy közös felelősségük van annak biztosításában, hogy Albánia
számára kedvezőbb legyen a jövő. A közeljövőben ez azt jelenti, hogy közösen kell
biztosítanunk, hogy szabad, tisztességes és átlátható választásokat tartsanak.

Negyedszer meg kell kezdeni a 2010-es bizottsági véleményben vázolt 12 prioritás
végrehajtásának fontos feladatát. A kormánynak és az ellenzéknek ezt együttesen kell
megtennie.

A politikai vezetők és az emberek Miroslav Lajčák látogatásával kapcsolatos reakciója
bíztató és egyben kedvező is volt. A lendületet fel lehet és fel is kell arra használni, hogy a
válságból lehetőséget kovácsoljunk.

A két albán vezető örömmel fogadja a rájuk irányuló figyelmet, de nem tudnak kitörni
saját belső patthelyzetükből, az Európai Unió jóakarata és támogatása pedig nem
helyettesítheti a vezetők közötti párbeszédet.
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Aktív szerepvállalásunkon keresztül segíthetünk áthidalni ezt a szakadékot. Azonban ezt
nem tehetjük az előtt, hogy mindkét oldal jelét ne adná annak, hogy valóban hajlandóak
Albánia európai jövőjét a pártpolitika és az egymás iránti bizalmatlanság fölé helyezni.

Nincs lehetőség arra, hogy szemezgessenek és válogassanak:: Albániának az összes
koppenhágai kritériumot teljesítenie kell, beleértve az interaktív politikai párbeszédet és
a működőképes parlamentet is – kizárólag ez fogadható el.

A következő javaslatok léteznek Albánia számára: összhangban a Tanács következtetéseivel
és a koppenhágai kritériumok alapján egy uniós perspektíva; a 12 prioritás egyértelmű
meghatározása a Bizottság 2010-es véleményében, amely prioritások hatékony végrehajtása
lehetővé teszi Albánia számára, hogy megkezdhesse a csatlakozási tárgyalásokat az Európai
Unióval. A 12 prioritás többek között tartalmazza a demokratikus intézmények
működésének és a párbeszédnek a hatékonyabbá tételét, a jogállamiságot és az
igazságszolgáltatás reformját, a szervezett bűnözés elleni harcot, valamint az emberi jogok
védelmét.

Ezen 12 prioritás és a koppenhágai kritériumok nem csak feladatot jelentenek a politikusok
számára. Sokkal inkább a polgárok számára jelentenek egyértelmű és mérhető hasznot.
Albánia politikusainak sürgősen az albán polgárok érdekeit kell előtérbe helyezniük.

Alakítsuk ezen prioritásokat egy európai keretté annak érdekében, hogy az Albániában
jelenleg létező politikai kihívásokat kezelni tudjunk. Ezért küldtem levelet Berisha
miniszterelnöknek egy héttel a januári tüntetések előtt, amelyben egy útitervet vázoltam
fel ezen 12 prioritás alapján abból a célból, hogy segítsünk Albániának kikerülni a jelenlegi
patthelyzetből. Mindannyian láthattuk az ezt követő tragikus eseményeket.

Még nincs túl késő. Amennyiben megmásíthatatlan jelzéseket kapunk arra vonatkozóan,
hogy Albániában kölcsönösen hajlandóak ezt az európai keretet arra használni, hogy
fokozatosan kilábaljanak a politikai patthelyzetből és a közelmúltban lezajlott válságból,
akkor pozitívan fogunk reagálni.

Az Európai Parlamentre is döntő fontosságú szerep hárul. Önök politikusokként egyértelmű
üzenetet küldhetnek a politikusoknak. Amennyiben egy egyértelmű és egységes üzenet
érkezne ettől a Parlamenttől és az egész Európai Uniótól arra vonatkozóan, hogy készek
vagyunk a szerepvállalásra, akkor Albániában mindenki elgondolkodna azon, hogy mi
lenne a legmegfelelőbb lépés.

Hadd használjam fel ezt a lehetőséget, hogy felszólítsam Albánia miniszterelnökét, Berisha
urat arra, hogy valóban befogadó politikai környezetet teremtsen Albániában. Más politikai
erőknek és a civiltársadalom szervezeteinek is hasznára válna az európai integráció.

A Szocialista Párt vezetőjét, Rama urat is felszólítom arra, hogy biztosítsa, hogy pártja
valóban konstruktív ellenzék legyen, amely élvezi az előnyeit annak az átfogó politikai
környezetnek, amelyet Albániában szeretnénk látni, ám egyúttal felelősséggel is viseltessen
iránta.

Michael Gahler,    a PPE képviselőcsoport nevében. – (DE) Elnök úr, Füle biztos úr, hölgyeim
és uraim! Először is nagyon szeretném megköszönni Önnek az egyértelmű nyilatkozatot.
Úgy vélem, hogy jó fogadtatásra talált. Úgy gondolom, hogy a demokrácia és a jogállamiság
területén végbemenő fejlemények alapvető feltételei annak, hogy Albánia EU-hoz való
csatlakozásának folyamata megkezdődjön. Ennek részét képezik a megfelelően működtetett
és funkcionáló demokratikus intézmények. A parlament az a hely, ahol a demokratikus
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vitákat le kell folytatni. Ezért választották meg az állampolgárok a parlamenti képviselőket.
Ezt a fórumot nem helyettesíthetik az utcai események és különösen nem olyan módon,
ahogyan azt Rama úr január 21-én próbálta tenni.

Azt kérem a szocialista párttól, hogy teljes mértékben vegyen részt a parlamenti
folyamatban, és politikai alternatívákkal álljon elő a parlamentben. Ideje véget vetni a
választások eredményével kapcsolatos kételyeknek. A szocialista pártnak vállalnia kell a
parlamenti ellenzékiséggel járó felelősségét. Élnie kell annak lehetőségével, hogy konkrét
javaslatokat tegyen a jövőre vonatkozóan, többek között a parlamenti vizsgálóbizottságban
is. Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) és az EBESZ Demokratikus
Intézmények és Emberi Jogok Hivatala (ODIHR) ajánlásokat fogalmaztak meg a választások
alapfeltételeinek javítása céljából. Fontos, hogy a szocialisták ezen a területen is
együttműködjenek. Hallottam, hogy Rama úr − mialatt itt volt Strasbourgban − beleegyezett
abba, hogy részt vesz a május 8-i önkormányzati választásokon. Üdvözlöm a döntését.
Remélem, hogy ígérete nem tartalmaz feltételeket vagy kiskapukat. Rama úr minden
bizonnyal figyelembe veszi a szocialista képviselőtársaitól, illetve a többi képviselőcsoporttal
történt találkozókon kapott jó tanácsokat.

Biztosíthatom őt arról, hogy képviselőcsoportunk több tagja is aktív szerepet vállal
nevünkben Albániában, és támogatja a Füle úr által említett átfogó megközelítést. Ezáltal
lehetővé vált számunkra, hogy közösen járuljunk hozzá ahhoz, hogy pozitív jövőt
biztosítsunk Albánia számára.

Adrian Severin,    az S&D képviselőcsoport nevében. – Elnök úr! Az albániai politikai helyzetet
ma határozottan nevezhetjük patthelyzetnek. Néha nyugodtabb, máskor erőszakos, de
ennek a válságnak nincs vége.

Tavaly ez a Parlament elfogadott egy állásfoglalást, amely az ország minden politikai
szereplőjét arra szólította fel, hogy tárgyalások útján találjanak politikai megoldást a válságra
és minimális nemzeti konszenzust alakítsanak ki. Ezt az állásfoglalást a politikai erők − és
különösen a kormány − figyelmen kívül hagyták. Hasonlóképpen nem veszik figyelembe
most a Bizottság és a Tanács ajánlásait sem.

Elfogadhatatlan, hogy egy korrupcióval átitatott ország esetében a gyülekezési jog és
tiltakozási jog gyakorlását államcsínynek nevezzék.

Elfogadhatatlan, hogy az állami intézmények – az elnökség, ügyészség és mások –
hitelességét a kormányfő nyilatkozatai aláássák.

Elfogadhatatlan, hogy nemzeti hősöknek nevezik azokat, akik civil tüntetőkre lőnek, és
hogy nekik amnesztiát ígérjenek.

Hamarosan új önkormányzati választásokat tartanak. A jelen körülmények között ezek a
választások politikai próbatételt jelentenek majd minden politikai szereplő számára. Arra
kérjük Füle biztos urat és Lajčák igazgató urat, hogy tegyenek meg minden tőlük telhetőt
a választások nemzetközi támogatásának és nemzetközi megfigyelésének oly módon való
biztosítása érdekében, hogy a választások szabadok és tisztességesek lehessenek, vagy
legalább is, hogy felmérhessük, hogy mennyire szabadok és tisztességesek.

Támogatjuk a Bizottság és különösen Füle biztos úr megközelítését. Támogatjuk Lajčák
úr tevékenységét. Minden politikai erőt arra kell kérnünk, hogy vessenek véget a válságnak,
mivel ennek az az alternatívája, hogy Albánia elszigetelődik és európai perspektívái
veszélybe kerülnek.
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Marietje Schaake,    az ALDE képviselőcsoport nevében. – Elnök úr! Nagyon érdekes napom
volt ma Albániát illetően. Az ottani két fő politikai párt képviselőivel beszéltem.
Mindkettőjüket arra kértem, hogy osszák meg velem elképzelésüket arra vonatkozóan,
hogy hogyan lehetne az országot előrevinni és hogyan lehetne a patthelyzetet megtörni
annak érdekében, hogy az ország minden polgárát érintő problémákra lehessen
összpontosítani: a szervezett bűnözés elleni küzdelemre, a korrupció felszámolására és
arra, hogy a fiatal nemzedék számára munkahelyek és lehetőségek álljanak rendelkezésre.

Egyikük sem tudott válasszal előállni. Sokkal fontosabbnak tűnt egymás hibáztatása. Úgy
tűnik számomra, hogy a politikai vezetés Albániában sokkal inkább magával, mintsem
polgáraival foglalkozik. Nem kell Önöknek mondanom, hogy milyen nehéz meggyőznünk
választóinkat arról, hogy csatlakozzanak hozzánk, amikor az uniós bővítés mellett érvelünk.
Az ellenállás dacára a Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért azt szeretné látni,
hogy a Nyugat-Balkán az Európai Unió felségterületének részévé válik.

Úgy gondoljuk, hogy az EU értékek közössége, amely maga mögött hagyta a megosztott
múltat és az egységes jövőt választotta. Az albán hatóságokat ugyanennek megtételére kell
felszólítanunk annak érdekében, hogy ne a múlt árnyékaiban vergődjenek, hanem a jövő
fényébe lépjenek ki. Nem feledkezhetnek meg arról sem, hogy mindenekelőtt az ő
felelősségük gondoskodni az állampolgárok jólétéről, és hogy nem tagadhatják meg tőlük
az európai jövőt, mert teljesen egyértelmű, hogy a politikai válság mindenféle előrelépést
hátráltat.

Új választásokra kerül sor májusban, az előkészületek pedig már folynak, amelyeket minden
politikai pártnak támogatnia kell. Üdvözlöm azon javaslatot, miszerint az EU játsszon
aktív szerepet annak biztosításában, hogy a választások szabadok és egyúttal tisztességesek
legyenek. Ám a demokrácia hosszú folyamat és mindenképpen több annál, mint pusztán
az „egy ember, egy szavazat” elve. Demokratikus intézményekre, jogállamiságra van
szüksége, a demokrácia erejét pedig a kisebbségek tiszteletben tartása határozza meg. A
demokrácia nem azt jelenti, hogy „a győztes mindent visz”.

Az uniós csatlakozás egy hosszú út, amely kemény munkát és közös elkötelezettséget
igényel, és az Albánia által megtett reformokat a leghatékonyabban az együttműködés és
az európai uniós folyamat iránti folyamatos elkötelezettség szolgálja.

Marije Cornelissen,    a Verts/ALE képviselőcsoport nevében. – (NL) Elnök úr! Nem jelent
újdonságot, hogy Albániában válság van. A válság nem januárban a tüntetők elleni
erőszakkal kezdődött, és nem is 2009-ben, amikor a választások után a Szocialista Párt
bojkottálta a parlament munkáját és az éhségsztrájk megkezdődött.

Ez a válság a politikai kultúra válsága. Bojkottok, éhségsztrájkok, tüntetések: ezek jelentik
az albán politikai ügymenet szokásos módszereit. Ugyanúgy, mint ahogy a korrupció, a
média és a politikai kinevezések manipulálása is szokásos dolgok. Mindez rendkívül távol
áll attól a politikától, amit egy olyan országban szeretnénk látni, amely a csatlakozáshoz
vezető úton halad.

Nagyon remélem, hogy Albánia polgárai végül egy felelős kormányzatot és egy felelős
parlamentet kapnak majd olyan politikusokkal, akik polgáraik jólétét a saját tekintélyük
és érdekeik fölé helyezik. Mindkét oldalnak el kell mozdulnia ahhoz, hogy eljuthassanak
ebbe a szakaszba. A kormánynak különösen nagy a felelőssége. A kormányoknak
monopolhelyzetük van az erőszak felett, és ezen túlmenően a kormányok azért is felelősek,
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hogy a pártpolitika felett álljanak abból a célból, hogy polgáraik érdekében
tevékenykedhessenek.

Jogos elvárásunk, hogy ez a kormány minden tőle telhetőt tegyen meg a januári események
megismétlődésének megakadályozása érdekében. Jogos elvárásunk, hogy a januári
történések feltárására indított független vizsgálatban maradéktalanul működjön közre,
hogy saját soraiban is keményen csapjon le a korrupcióra, és hogy a parlamenti vita
lehetőségét teremtse meg. Az ellenzéknek is megvan a maga felelőssége. Neki is mindent
meg kell tennie annak megakadályozása érdekében, hogy a januári erőszak ne
ismétlődhessen meg. Teljes mértékben együtt kell működnie azért, hogy a májusi választások
megfelelőek és tisztességesek legyenek, és részt kell vennie a parlamenti vitában, amely jó
lenne, ha most az egyszer olyan témákról szólna, mint amilyen az albániai munkanélküliség
égbeszökően magas szintje.

Hogyan lehet azonban ezt mindkét párt esetében elérni? Minden reményem megvolt erre
novemberben, amikor Füle biztos úr Albánia térfelére ütötte a labdát és azt mondta,
semmilyen előrelépés sem lesz egészen addig, amíg ezt nem oldják meg. Amikor ez
megtörténik, akkor megadhatjuk majd Albániának a tagjelölt státuszt. Sajnálatos módon
ez semmilyen változást sem eredményezett. Most azt remélem, hogy Lajčák úr sikerrel jár
majd ott, ahol mások kudarcot vallottak: azaz sikerül majd mindkét pártot egy asztalhoz
leültetni és áttörést elérni. Reménykedem, de nem nagyon bízom abban, hogy ez lehetséges
lenne rámenős politika gyakorlása nélkül.

Úgy gondolom, hogy az Albániával szembeni szankció alkalmazását is kilátásba kell
helyeznünk. Egyértelműen le kell szögezni, hogy következményei lesznek annak, hogyha
ez a tárgyalás is kudarcba fullad. A szankcióknak azonban a politikai vezetőket és nem a
polgárokat kell sújtaniuk. Ez azt jelenti, hogy semmi szín alatt sem gördíthetünk akadályt
Albánia vízummentessége elé, amely javaslatot a folyosókon hallottam. Amennyiben ezt
tennénk, akkor ezzel valóban ártanánk a polgároknak. Ténylegesen szeretnék ígéretet
kapni a biztos úrtól arra vonatkozóan, hogy nem fognak a vízumliberalizációval visszaélni
ebben a politikai folyamatban.

Ugyanakkor érdemes lenne elgondolkodni azon az elképzelésen, miszerint az IPA-források
ellenőrzését megvonnánk Albániától és az EU kezébe helyeznénk vissza. Ezzel lehetővé
válna, hogy megvalósuljanak az ország jelentősebb beruházásai, de a kormány
többé-kevésbé gondnokság alá kerülne. Számomra ez tűnik olyan szankciónak, amely a
politikusokat ugyan sújtaná, de a polgárokat nem. Őszintén remélem, hogy minderre nem
lesz szükség, mivel mindkét oldal kompromisszumkész lesz, és Lajčák úr sikerrel jár majd
az albán nép érdekében.

Charles Tannock,    az ECR képviselőcsoport nevében. – Elnök úr! Amennyiben Albánia a
végső célját jelentő uniós csatlakozás felé kíván elmozdulni, akkor politikai vezetői részéről
sokkal konstruktívabb, demokratikusabb és érettebb szerepvállalás szükséges. Az elmúlt
hónapban történt erőszak az albán politikát jellemző instabilitást idézte fel.

Szeretném tudni, hogy vajon felmerült-e a Tanácsban és a Bizottságban, hogy újra
megvizsgálják a tavalyi határozatot, miszerint az albánok vízummentesen utazhatnának
az EU-ba tekintettel a vérontásra, amelynek hatására természetesen megnőhet a schengeni
övezetbe történő gazdasági bevándorlás, amennyiben a közvetlen külföldi befektetések
megszűnnének.
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Egy ilyen lépés mindenképpen annak tényét hangsúlyozná, miszerint Albánia messze nem
felel meg az EU elvárásainak. A szervezett bűnözés és korrupció még mindig virágzik, a
politikusok pedig túlságosan gyakran manipulálják az igazságszolgáltatást. Berisha
miniszterelnök még abba a letartóztatásba is beavatkozott, amelyet a főügyész rendelt el
egy olyan fegyveres őr ellen, aki tüntetőket lőtt le, azt állítván, hogy küszöbön állt az
államcsíny. A demokratikus intézmények gyengék, a sajtószabadság pedig szinte nem is
létezik.

Edi Rama Szocialista Pártjának az a döntése, hogy az állítólagos választási csalások miatt
bojkottálja a parlamenti munkát, növelte Albánia instabilitását. Albánia az instabilitás
jelenlegi politikai környezetében még csak bele sem tud kezdeni azokba a reformokba,
amelyek az EU bizalmának visszaszerzéséhez szükségesek. Ezen instabilitás okán lehet,
hogy a NATO is átgondolja saját bővítési politikáját, mivel Albánia nem egészen két évvel
ezelőtt csatlakozott a szövetséghez. A NATO vezetőinek most el kell azon gondolkodniuk,
hogy vajon az albán tagságot nem túlságosan hamar adták-e meg.

Albánia politikai instabilitásával összefüggésben és azzal kapcsolatos saját aggályaimon
túlmenően, hogy ez milyen hatással lesz az ország uniós törekvéseire, Albánia stratégiai
prioritásait illetően is szkeptikus vagyok. Albánia az Iszlám Konferencia Szervezetének
(OIC) teljes jogú tagja: ez egy egyre erősebb és befolyásosabb lobbi az ENSZ-ben, amely
saját tagjainak érdekeit érvényesíti és egységesen szavaz az emberi jogi és külpolitikai
kérdésekben. Albánia és Törökország is az OIC-tagok közé tartozik, és mind a két ország
aláírója az Emberi Jogok Kairói Nyilatkozatának, amely az emberi jogok alapjának a saríát
tekinti a muszlim országokban.

Törökországhoz hasonlóan Albániának most döntenie kell aközött, hogy magáévá teszi-e
a nyugati értékeket vagy pedig a saría törvény értékeinek ad elsőbbséget, amit a strasbourgi
Emberi Jogok Európai Bírósága az európai értékekkel összeegyeztethetetlennek tart, habár
véleményem szerint Albánia OIC-tagsága mostanáig − a tisztesség kedvéért − csak
névlegesnek tűnik. Albánia végül is a gyakorlatban világi ország. Úgy tűnik, hogy az albán
vezetés azon szándéktól vezéreltetve kívánt az OIC-hez csatlakozni, hogy elősegítse a
közel-keleti pénzek bevonását, nem pedig bármilyen komoly vallási meggyőződésből, de
természetesen mindez megváltozhat a jövőben.

Nikolaos Chountis,    a GUE/NGL képviselőcsoport nevében. – (EL) Elnök úr, biztos úr! Azt
reméltem, hogy tizennyolc hónnappal a legutóbbi albániai parlamenti választások után a
politikai patthelyzet megoldódik. Azt reméltem, hogy az Európai Parlament által tett
ajánlások és az elfogadott állásfoglalás után figyelembe veszik majd mindazt, amit
elmondtunk. Meggyőződésem volt, hogy Albánia európai integrációs reménye – mivel ez
az, amit az albán emberek akarnak – komoly ösztönzést jelent nemcsak a politikai probléma,
hanem a gazdasági, társadalmi és demokratikus problémák megoldására is. Sajnálatos
módon a patthelyzet még mindig fennáll. A tekintetben, hogy kit terhel a felelősség
oroszlánrésze, szerintem nem a mi feladatunk, hogy itt az albánok felett ítélkezzünk.

Sajnálatos módon azonban a dolgok tovább romlottak. Ismételten szeretném sajnálatomat
kifejezni a januári 21-i tüntetés áldozatai miatt. Ellenezzük az erőszak fokozódását;
követeljük, hogy vessenek véget az erőszaknak, hogy tartsák tiszteletben az emberi és
demokratikus jogokat, és hogy a felelősöket büntessék meg.

Ugyanakkor nem titkolom, hogy aggódom a küszöbön álló májusi önkormányzati
választások miatt. Egész egyszerűen minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk annak
biztosítása érdekében, hogy a választások zavartalan lebonyolításához Albániában a
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szükséges minden garancia meglegyen. Minden politikai erőt meg kell arról győznünk,
hogy vegyen részt ebben a választási eljárásban, és ezen választásokat a megfelelő és
demokratikus választások nemzetközi szabályai alapján kell megtartani.

Úgy gondolom, hogy segítségünknek, az Európai Parlament és az Európai Unió segítségének
általánosságban – és itt egyetértek Füle úrral – kiegészítőnek és segítő célzatúnak kell lennie,
amit nyilvánvalóan nem szabad, hogy párthovatartozások és politikai barátságok (ha
megbocsátják nekem ezt a kifejezést) árnyaljanak. Nem nekünk kell megoldást találnunk
az albán társadalom számára és az albán problémára. Az albán nép és az albániai politikai
erők feladata kell, hogy ez legyen. Nem értek egyet az intézkedésekkel fenyegetőző
elképzelésekkel, hiszen az elhangzott intézkedések többsége az albán nép ellen irányuló
intézkedés. Szerintem ennek semmilyen konkrét eredménye sem lenne.

Úgy gondolom, hogy egy olyan országgal fenntartott kapcsolatok keretei között, amely
az Európai Unió ajtaján kopog, a lehető legnagyobb nyomást az uniós intézményeken
keresztül annak nyomatékosításával fejthetjük ki, hogy sajnálatos módon mindezen
eljárások késleltetik csatlakozási kilátásait. Hangsúlyoznunk kell, hogy a patthelyzetet csak
akkor lehet megoldani, ha a politikai vezetők felelősségteljes álláspontra helyezkednek és
késznek mutatkoznak a politikai párbeszédre, és nem pedig úgy − mint ahogy azt hallhattuk
−, hogy „a győztes mindent visz” hozzáállást, valamint ehhez hasonló gyakorlatokat és
magatartást tanúsítanak.

Úgy gondolom, hogy amennyiben Albániában a politikai vezetők ragaszkodnak az ilyen
fajta gyakorlathoz és megközelítéshez, akkor a patthelyzet és válság csak tovább
súlyosbodik, lehetetlenné téve az ország számára, hogy a politikai problémákon túlmenően
meglévő súlyos problémákat kezelje. Olyan problémákat, amelyek a szomszédos
Olaszországot és Görögországot sújtó gazdasági válság következtében fognak felmerülni
– ha még eddig nem jelentkeztek –, mivel az a pénz, amit ezekből az országokból küldtek,
bizonyos fokig segített az albán gazdasági helyzeten. Következésképpen a politikai
patthelyzet megoldása, a politikai felelősségvállalás és a politikai párbeszéd segít majd a
politikai vezetőknek gyors megoldást találni az Albánia előtt álló problémák
vonatkozásában.

Bastiaan Belder,    az EFD képviselőcsoport nevében. – (NL) Elnök úr! Újságíróként számos
alkalommal látogattam Albániába a 90-es években. Minden alkalommal lenyűgözött az a
sok tehetséges fiatal, akikkel találkoztam. Biztos, hogy egy olyan országnak, amelynek
ilyen fiataljai vannak, van jövője. Tavaly nyáron Albánia európai kilátásaiba vetett hitem
újraéledt egy dél-vlorë megyei nyári egyetem során.

Ma délelőtt néhány albán akadémikussal leveleztem a ma esti vitáról. Mindketten a
harmincas éveikben járnak és mindketten úgy döntöttek, hogy Albániában maradnak:
sokkal többet tudnának külföldön keresni, de ők maradnak. Saját népüket és egyházukat
akarják szolgálni. Ugyanakkor mit tehetnek hazájuk politikai patthelyzetével kapcsolatban?
Mindkét esetben az üzenetük egyértelmű, és ez valójában egy segélykiáltás: „Európa! Ne
hagyjátok sorsukra politikai vezetőinket! Amennyiben ezt teszitek, akkor ezek a vezetők
tönkre fogják tenni nemzetünk jövőjét. Európa! Kényszerítsd arra mindkét pártot, a
szocialistákat és a demokratákat is, hogy egészen addig tárgyaljanak, amíg nem sikerül
megállapodásra jutniuk.”

Biztos úr! Én vagyok az első, aki elismeri, hogy ezt könnyebb elmondani, mint megtenni,
de kiáltásuk tulajdonképpen segélykiáltás volt. Ugyanakkor bízom abban, hogy Ön mindent
meg akar tenni annak érdekében, hogy beváltsa azon reményt, amit sok becsületes albán
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polgár Európával és Önnel mint felelős biztossal kapcsolatban érez. Hatalmas erőt és
nagyon sok sikert kívánok ehhez Önnek.

Befejezésképpen van egy másik, hasonlóképpen fontos albán kérdés is, amit szeretnék
felvetni. Egy tiranai informátor arra a veszélyre hívta fel figyelmemet, miszerint tavasszal
nagyszámú albán lány és nő utazik majd Nyugat-Európába, akiket prostitúcióra fognak
kényszeríteni. Osztja Ön ezt az aggodalmat biztos úr, és milyen erőforrások állnak az
Európai Unió rendelkezésére ahhoz, hogy megelőző lépéseket lehessen tenni a nőkkel való
kereskedelem és az ellen, hogy Albániában prostitúcióra csábítsanak lányokat?

Béla Kovács (NI).   – (HU) Albániában a 2009-es parlamenti választások óta a politikai
élet holtpontra jutott. A Parlament nem tudja ellenőrző hatalmát gyakorolni a kormány
felett, a parlamentáris intézmények sajnos nem működnek hatékonyan. Az a tény, hogy
a szocialisták választási csalással, valamint korrupcióval vádolják a kormányt, s annak
lemondását, valamint a 2013-ban esedékes választások korábbi megtartását követelik,
illetve az, hogy Berisha miniszterelnök úr nem hajlandó lemondani, és azzal vádolja az
ellenzéket, hogy erőszakkal akar hatalomra jutni, azt jelzi, hogy az Európai Unióval
folytatott tárgyalások nagyon hamar kudarcba fognak fulladni.

Az Európai Unió elengedhetetlennek tartja, hogy a tagjelölt országok fokozzák
erőfeszítéseiket a korrupció és a szervezett bűnözés ellen folytatott küzdelemben. Ez nem
csupán az Unió számára fontos, de az adott ország társadalmának is hasznára válik, nem
beszélve arról, hogy a tagjelölt országokról alkotott kép is jelentősen javulhat ilyenformán.
Éppen ezért a kialakult helyzet rendezése érdekében mindenképpen a demokratikus
intézményrendszer helyreállítása szükséges.

Eduard Kukan (PPE).   – Elnök úr! A politikai válság Albániában már túlságosan régóta
tart. Igen, ez nem egy holtpont, nem is egy patthelyzet: ez egy tartós politikai válság. Ez
árt az ország hírnevének, polgárainak és az európai jövővel kapcsolatos ambícióiknak.

Nem szabad megengednünk, hogy ez a politikai válság és a feszültségek továbbra is
fennmaradjanak. Most közös üzenetet kell küldenünk arról, hogy Albániát tagjelölt
országként akarjuk látni, de a politikai vezetőknek mindkét oldalon tanúbizonyságot kell
adniuk azon akaratukról, miszerint a politikai problémákat a jogállamiság, az alkotmány
maradéktalan tiszteletben tartása mellett és a demokratikus intézményekre támaszkodva
fogják megoldani.

Túlságosan régóta próbálunk megoldást találni a helyzetre anélkül, hogy bármilyen
kézzelfogható eredmény mutatkozna. Határozottan elítéljük az erőszakot, amelyre Tirana
utcáin a január 21-i tüntetések során került sor. Megfelelő módon kell kivizsgálni az
eseményeket, amelyek során négy ember halt meg.

Albánia várja az ez év májusi önkormányzati választásokat. Ez az alkalom újabb próbája
lesz az országban meglévő demokráciának. Újfent itt az ideje annak, hogy a politikai
vezetők olyan garanciák felkutatására összpontosítsák erőfeszítéseiket, amelyek biztosítják,
hogy a választások nem vezetnek további feszültségekhez és nem nyújtják el a válságot.

Befejezésképpen hangsúlyozni kívánom a Füle biztos úrnak a vita elején tartott beszédében
elhangzott politikai üzenetek és javaslatok fontosságát. A legjobb hozzájárulás, amit a
Parlament ebben a helyzetben tehet az az, hogy teljes súlyával kiáll ezen javaslatok mellett,
és ennek megfelelően világos közös üzenetet küld az albán politikai pártoknak.
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Hannes Swoboda (S&D).   – (DE) Elnök úr! Először is szeretném megköszönni Füle úrnak
mai egyértelmű nyilatkozatát és azt, hogy ilyen hosszú ideje elkötelezett a téma iránt.
Lajčák úrnak is szeretném megköszönni az elmúlt hónapokban tapasztalt elkötelezettségét.
Megszokta, hogy kényes problémákkal foglalkozik és ilyeneket old meg. Mindkettőjüknek
sok sikert kívánok. A vita eredményeként egységes álláspont alakult ki és közös
támogatásban részesült mindkettőjük azon erőfeszítése, hogy megoldást találjanak Albánia
számára.

Bevallom, hogy szkeptikus voltam, amikor ez a vita elkezdődött. Semmi sem lehet annál
rosszabb Albánia fejlődése szempontjából, mintha a Parlament egyik oldala a másik oldalt
ahhoz hasonló vádakkal illeti, mint amilyeneket a két fő politikai csoportosulás, a kormány
és az ellenzék fogalmaz meg Albániában. Nagyon örülök, hogy sikerült egy közös
megközelítésben megállapodnunk, legalábbis ez idáig. Remélem, hogy ez továbbra sem
változik. Mindkét oldalnak, mindkét politikai csoportosulásnak – a kormánynak és
ellenzéknek – vállalnia kell, hogy megkeresi a válságból kivezető utat.

Egyetértek Belder úrral. A Hodzsa-rendszer bukása után nem sokkal Albániában jártam.
Nagyon meghökkentett az ottani hangulat és a fiatalok lelkesedése. Ugyanakkor nagyon
csalódott vagyok, amikor megnézem azt, hogy mi valósult meg ebből és mi nem. Azt kell
mondanom, hogy a politikai osztály Albániában nem tud eleget tenni az emberek
kívánalmainak és elképzeléseinek.

Természetesen még mindig megvannak a politikai kapcsolataink és személyes barátságaink.
Ugyanakkor kulcsfontosságú, hogy most mindkét félnek elmondjuk, hogy le kell együtt
ülniük és meg kell próbálniuk azt biztosítani, hogy az önkormányzati választások minimum
átláthatóak és nyitottak legyenek. Arra is fel kell szólítanunk mindkét felet, hogy álljanak
készen azon követelmények végrehajtására, amelyeket az EBESZ Demokratikus
Intézmények és Emberi Jogok Hivatala (ODIHR) ezen választásokra vonatkozóan
meghatározott − akár jogalkotás, akár gyakorlati intézkedések révén −, hogy a jövőben a
választások valóban tisztességesek és átláthatóak legyenek.

Úgy gondolom továbbá, hogy a Parlamentnek minél több választási megfigyelőt kell
küldenie annak ellenére, hogy ezek önkormányzati választások, mivel a választások új
politikai légkör kezdetét jelenthetik Albániában. Ez az, amire Albániának sürgősen szüksége
van.

Egyetértek mindazokkal, akik azt mondták, hogy amennyiben Albániában semmi sem
változik, akkor elszigetelt helyzetbe kerül. Mi azonban nem akarjuk, hogy Albánia
elszigetelődjön. Azt akarjuk, hogy induljon el az Európa felé vezető úton.

Stanimir Ilchev (ALDE).   –  (BG)  Elnök úr! Először is szeretném elmondani, hogy az
albán társadalom és az albán nép különleges eset, de kérem, ne értsenek félre. Más a
történelmük és kulturális hagyományaik is különbözőek, és néhány ilyen különbözőséget
a mai napig megőriztek nemzeti jellegükben, kialakulásának módjában, és ez hatással van
arra, ahogyan a politikai folyamatokra tekintenek és azokat alakítják.

Éppen ezért amennyiben eszközként kívánjuk felhasználni a vitatott problémát, akkor
kreativitásról, rugalmasságról és képzelőerőről kell tanúbizonyságot tennünk. Például
szerintem nemcsak a két fő politikai párt egymással viszályban álló vezetőivel kell
felvennünk a kapcsolatot, hanem az albán társadalom nem hivatalos vezetőivel is.

Néhány helytálló dolog hangzott el a saríával és az Iszlám Konferenciával kapcsolatosan,
de nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy az albánok az ország mindhárom fő vallásával
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szemben toleránsak, beleértve a keleti ortodox és a katolikus egyházat is. Mindhárom
közösségnek befolyásos vezetői vannak ugyanúgy, mint ahogy a nem kormányzati
szervezeteknek és az ifjúságnak. Ezekkel a vezetőkkel is tartanunk kell a kapcsolatot, amikor
megpróbáljuk a két politikai pártot kibékíteni.

Ulrike Lunacek (Verts/ALE).   – (DE) Elnök úr, Füle úr, Lajčák úr, hölgyeim és uraim!
Szeretnék én is köszönetet mondani Füle úrnak és Lajčák úrnak kemény munkájukért, és
azért, hogy megoldást próbálnak találni erre a problémára. Annak is örülök, hogy a mai
vita nem süllyedt az Albániában egymással konfliktusban álló politikai képviselőcsoportok
közötti civakodás szintjére. Nagyon sajnálatos lett volt a Parlament számára, ha ez történt
volna és remélem, hogy nem jutunk el eddig a pontig.

Az intézményi válság Albániában valójában a politikai kultúra válságát is jelenti. Olyan
verbális erőszakról van szó, amely utcai erőszakba csapott át, és négy ember halálához
vezetett. Egyetértek azokkal, akik azt mondják, hogy ezt ki kell vizsgálni. Fontos megtudni,
hogy ki a valódi felelős. Ugyanakkor ez a folyamat, miszerint a verbális erőszak utcai
erőszakba csapott át, veszélybe sodorhatja Albánia Európai Unióhoz való csatlakozását.

Amint azt Füle biztos úr már elmagyarázta, arról van szó, hogy az albániai politikai
ellenfelek előtt világossá kell azt tenni, hogy az ő feladatuk, hogy az albán nép érdekében
cselekedjenek. Az Európai Unióhoz vezető út azt jelenti, hogy megoldást találnak erre a
politikai válságra, hogy asztalhoz ülnek, és hogy felhagynak az egymás állandó
hibáztatásával, ahol az egyik csoportosulás mindig a másikat okolja, és nem látja be, hogy
ő is hozzájárulhat a dolgok megváltoztatásához. Erre van szükség. Egy európai államban
nincs helyük az azzal kapcsolatos állandó vádaskodásoknak, hogy ki kezdte, és kit kell
hibáztatni a helyzetért. Remélem, hogy a szembenálló felek tanulni fognak ebből és rájönnek
majd arra, hogy nem tartható fenn ez a helyzet.

Amennyiben Rama úr és pártja valóban részt vesz az önkormányzati választásokon, mint
ahogy azt néhányunknak ma jelezte, és tagokat jelöl a választási bizottságba, akkor ezt
üdvözlöm és remélem, hogy ez az első lépést jelenti annak biztosításához, hogy ezen
önkormányzati választásokat nyitott és átlátható módon tarthassák meg, valamint hogy
a választások eredményeit elfogadják.

A parlament teljes mértékben támogatta a már említett liberalizációs folyamatot. A
következő kérésem van Füle úrhoz. Remélem, hogy a Bizottság nem foglalkozik annak
gondolatával, hogy mind a két, egymással szembenálló féllel szembeni esetleges
szankcióként elvesse az albán polgárok vízumliberalizációját. Remélem, hogy erre nem
kerül sor. A másik kérdésem azzal kapcsolatos, hogy milyen további nyomásgyakorlásra
van lehetőség, amennyiben a két fél nem tud megállapodni. Az egyik lehetőség, mint ahogy
azt Cornelissen asszony már elmondta, hogy az előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA)
alapok kezelésének felelősségét elvesszük a kormánytól és visszaadjuk a Bizottságnak. A
másik lehetőséget pedig az IPA-alapok befagyasztása jelentené. Ezt azonban a lakosság
szenvedné meg, ami viszont nem lehet célunk. Milyen tervei vannak arra az esetre, ha nem
sikerül megállapodásra jutni?

Egy utolsó pont: az Európa Tanács elé terjesztett Marty-jelentésben szerepel az a vád,
miszerint az albán titkosszolgálat érintett volt a szervkereskedelemben vagy legalábbis
támogatta azt. Tudja-e, hogy vajon az albán titkosszolgálat és az albán igazságszolgáltatási
rendszer kész-e az együttműködésre?
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Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Elnök úr! A 2009-es általános választások óta politikai
feszültség van Albániában a szoros választási eredmények miatt, amiket a vesztes politikai
erők választási manipulációnak neveztek.

Az Edi Rama vezette albán szocialisták nemcsak választási csalással vádolják Sali Berisha
miniszterelnököt, hanem őt tartják felelősnek a széles körben elterjedt korrupcióért és az
emberek romló életkörülményeiért is. Az ellenzék Albánia fővárosában, Tiranában január
21-re szervezett tiltakozó nagygyűlésén több mint 20 000 tüntető követelte Sali Berisha
kormányának lemondását. A vízágyúkat, könnygázt és gumilövedékeket is bevető
rendőrségi beavatkozás következtében azonban négyen meghaltak és több mint 150-en
megsebesültek. A rendőri beavatkozás brutalitása, valamint annak ténye, hogy Sali Berisha
egy havi fizetésnek megfelelő rendkívüli jutalmat adott a biztonsági erők mindazon tagjának,
akik részt vettek a tüntetés elfojtásában, egyértelmű bizonyítéka annak, hogy az albán
vezető megvásárolja a biztonsági erők pártfogását, illetve megpróbálja támogatásukat
elnyerni és őket az albán nép ellen fordítani.

Tisztességes, civilizált társadalmakban a kormányról általában a polgárok, a választók
döntenek és nem pedig a megvesztegetett biztonsági erők vagy a rendőrség. Amennyiben
Berisha úr elfelejtette volna a demokratikus kormány ezen alapelvét, akkor véleményem
szerint semmi keresnivalója egy demokratikus állam élén. Hölgyeim és uraim! Úgy
gondolom, egyikünk sem szeretné Európában olyan kormányok érvényesülését látni,
amelyek választási csalásokra és korrupt rendőrökre építik hatalmukat, és amelyeket olyan
kis diktátorok képviselnek, akik nem tudják, hogy hogyan kell egy országban a hatalmat
megfelelő módon átadni másoknak. Éppen ezért sokkal erőteljesebben kell fellépnünk a
demokrácia megvédése érdekében Albániában.

Doris Pack (PPE).   – (DE) Elnök úr, Füle úr, Lajčák úr, hölgyeim és uraim! A mai
megbeszélésünk tárgyát képező kérdés nem január 21-ével kezdődött. Éppen ezért fel kell
tennünk magunknak azt a kérdést − és ezt Öntől is megkérdezem −, hogy a Bizottság és a
többi nemzetközi szervezet miért nem oltotta el a tüzet akkor, amikor 2009 közepén a
lángok először megjelentek? A 2009-es választások az Albániában eddig legprofibban
megtartott választások voltak, amelyek olyan választási jogszabályokon alapultak, amelyeket
azt követően fogadtak el, hogy bámulatos módon sikerült konszenzusra jutni a szocialisták
és demokraták között. A konszenzus elérése teljesen új dolog Albániában. Úgy gondolom,
hogy ez fontos. Az összes szocialista választási bizottság, az EBESZ Demokratikus
Intézmények és Emberi Jogok Hivatala (ODIHR), a választási megfigyelők és mi magunk
is úgy gondoltuk, hogy a választások lebonyolítása korrekt módon történt.

Az ezt követően megalakult kormány szintén újdonságot jelentett Albánia számára. Két
olyan párt, amely ki nem állhatja egymást, leült és együttműködött. Egyrészről a demokrata
párt, másrészről pedig a kisebb szociáldemokrata párt. Két egymással szembenálló
csoportosulás állt össze, hogy segítsenek Albániának előrelépni. Az ország csatlakozott a
NATO-hoz, rendelkezik vízumrendszerrel, de sajnálatos módon a tagjelölt státuszt még
nem kapta meg.

Ugyanakkor pontosan a kormány megalakulásának pillanatában az ellenzék úgy döntött,
hogy a választások lebonyolítása nem volt megfelelő és a szavazóurnák felnyitását követelte.
Milyen kormány nyitja fel a szavazóurnákat? Biztos, hogy nem olyan, mint amilyen az én
országomban vagy az Önök országában van. Az alkotmánybíróság vagy a választási
bizottság elé kell járulnunk. Az olyan tüntetések, amilyeneket láttunk, az éhségsztrájkok
és hogy nem hajlandók a parlamentben együttműködni a fontos jogszabályok elfogadása
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érdekében, mindezek egyszerűen elfogadhatatlanok. Fontos, hogy ezt világossá tegyük, és
szembenézzünk a tényekkel. Nem lehet mindig mindent egy górcső alá venni.

Szeretném megtudni, hogy melyek a legfontosabb és legnehezebb kérdések. A közelmúltban
és a kezdetektől fogva megfogalmazott vádak egyaránt a szavazóurnák felnyitásának
kérdésére vonatkoztak. Ez azonban nem lehetséges, mert az alkotmány nem engedi. Hogyan
lehet erről tárgyalásokat folytatni, hogyha nem engedélyezett? A helyzet mostanra
kiéleződött és négy embert megöltek.

Üdvözlendő, hogy Ön ma megpróbált egy útitervet előterjeszteni. Ugyanakkor lehet, hogy
enyhén túlzás ezt így hívni. Nagyon szeretném, ha Lajčák úr és Füle úr is arra használná
ezt az útitervet, hogy egy jobb jövőhöz vezető utat vázoljon fel az ország polgárai számára.

Victor Boştinaru (S&D).   – Elnök úr! Üdvözlöm a biztos úr nyilatkozatát. Szeretném
Lajčák úrnak a kérdéshez történő hozzájárulását is hangsúlyozni, miszerint megoldásokat
próbál kidolgozni a drámai helyzet orvoslására.

A Tunéziában és Egyiptomban a közelmúltban tartott tüntetéseket egyértelműen ellenezték
a helyi diktátorok, akiknek végül el kellett hagyniuk országukat – de nem került sor olyan
erőszakra és kivégzésekre, mint amilyeneket a média Tiranából közvetített. Ami pedig
Berisha miniszterelnök azon állítását illeti, miszerint ez nem volt más, mint egy államcsíny,
amit az ellenzék, az elnök, a főügyész és a titkosszolgálatok vezetője – akiket mind Berisha
úr miniszterelnöksége alatt neveztek ki – vezettek, akkor most ezek az emberek mind
szocialisták, vagy Berisha úrral van valami baj?

Szeretném itt idézni Thomas Countrymant, az amerikai külügyminisztérium felelős
külügyminiszter-helyettesét, aki nyilvánosan elutasította azon feltételezést, miszerint
államcsíny lett volna az, ami január 24-én történt. Elkötelezetten, valamint az Egyesült
Államokhoz és a NATO-hoz hasonló hatékonysággal kell megpróbálnunk ösztönöznünk,
támogatnunk és segítenünk a két albán felet abban, hogy tárgyalásos megoldásra jussanak.
De azt is kérem a Berisha urat feltétel nélkül támogató minden képviselőtársamtól, hogy
hagyjanak fel az egyoldalú megközelítésükkel. Fontos, hogy mindkét oldalra nyomást
gyakoroljunk annak érdekében, hogy a két tömbnek végül sikerüljön megoldásra jutnia.

Ez idáig csak az egyik fél mutatott némi készséget arra, hogy mind az Európai Parlament
állásfoglalását, mind pedig, biztos úr, az Ön által korábban említett 12 pontot is végrehajtsa.
Arra kérem a Bizottságot, hogy határozottan álljon ki és legyen elkötelezett egy olyan
megállapodás mellett, amely az Európai Parlament állásfoglalásán és az Ön által korábban
említett 12 feltételen alapul, szem előtt tartva, hogy amennyiben nincs meg mind a két fél
részéről a teljes körű egyetértés, akkor Albánia integrációs folyamata teljes egészében
befagyhat.

Antonio Cancian (PPE).   – (IT) Elnök úr! Szeretném a biztos úrnak megköszönni az
Albánia számára ma este felvázolt útitervet, amit maradéktalanul támogatok. Teljes
meggyőződésem, hogy ennek az országnak van európai jövője, éppen ezért kell tagjelölt
országgá válnia.

A január 21-i vérontás több évvel visszavetette Tiranát. Úgy tűnt, mintha ugyanazt a
tüntetést és erőszakot néztük volna, mint amit a 90-es években láthattunk. Éppen ezért
nagyon aggódom a közelmúltbeli események és az ország rövid távú jövője miatt.

A dél-kelet európai küldöttségi minőségünkben 2010 novemberében tett legutóbbi
látogatásunk során, valamint 2010. május 3-án és 4-én, amikor a stabilizációs és társulási
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parlamenti bizottsági minőségünkben voltunk az országban más képviselőtársaimmal
együtt, a saját szememmel láttam, hogy Albánia milyen nehézségekkel néz szembe. Nem
sikerült elérnünk, hogy a tárgyalásokat egy végső egyetértési megállapodással zárjuk.
Lehetséges, hogy nem foglalkoztunk az ország valódi problémáival? A pusztán politikai
alkímia mellett megemlítettük egyáltalán a munkanélküliség valódi társadalmi rákfenéjét?
Helyre kell állítanunk felelősségérzetünket, azt, amit annyira követelünk.

E kérdéssel kapcsolatban, amikor a többség és az ellenzék részéről legalább néhány közös
pontot próbálunk találni az alapszabályok vonatkozásában, akkor minden lehetséges
módon garantálni kell, hogy a következő választási fordulókat a lehető legmagasabb szintű
átláthatóság és demokrácia fémjelezze. Edi Rama polgármester a választásokon Tirana
körzetében indul, így rövidesen lehetőségünk lesz a politikai helyzet és a demokrácia
normáinak ellenőrzésére és értékelésére, mivel természetesen mi is jelen leszünk ott.

Függetlenül attól az előrehaladástól, amit Albánia ezen időszak alatt elért, Európa sohasem
hagyhat fel a párbeszéd és az együttműködés keresésével. Szeretném biztos úrnak
megköszönni a már elvégzett és a jövőben végzendő munkáját, mert fontos, hogy jelen
legyünk Albániában.

Maria Eleni Koppa (S&D).   – (EL) Elnök úr! Nagy aggodalommal követtem az albániai
eseményeket. Határozottan el kell ítélni a korrupció elleni tüntetésen történt tragikus
eseményeket, ahol emberek haltak meg a biztonsági erőkkel történt összecsapásokban.

Az elhúzódó politikai válság nagyon súlyos veszélyeket rejt magában az ország stabilitására
nézve. Mindenkinek megvan ebben a maga felelőssége. A megválasztott kormánynak
azonban meg kellene hallgatnia az emberek által küldött üzenetet, miszerint az országnak
szilárd kormányzásra van szüksége. Az albán kormány egyik prioritása a korrupció
megszüntetése révén a jogállamiság megteremtése kell, hogy legyen. Az embereknek joguk
van tüntetni a törvény keretei között, amikor úgy érzik, hogy a kormány az érdekeikkel
ellentétesen cselekszik.

Az Európai Uniónak minden tőle telhetőt meg kell tennie annak elősegítése érdekében,
hogy nyugalom és biztonság legyen. Valamennyiünknek részt kell vállalnunk ebben a
folyamatban.

Arra kérem az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) képviselőcsoportban helyet
foglaló képviselőtársaimat, hogy ne feledkezzenek meg a kormány súlyos felelősségéről,
és a politikai válságért ne kizárólag az ellenzéket hibáztassák. Úgy gondolom, hogy ezen
a ponton újra kell indítani a politikai párbeszédet, és meg kell találni a megoldást az
alkotmányban rögzített és a törvény által előírt eljárások alkalmazásával.

Simon Busuttil (PPE).   – (MT) Elnök úr! Nagyon elszomorodom, amikor nézem, hogy
mi történik Albániában, mert felidézi bennem saját hazám történelmét a nyolcvanas évek
elején, úgy harminc évvel ezelőtt, amikor is Máltán hasonló helyzet alakult ki: mély
megosztottság, feszültség, fenyegetettség uralkodott, sőt még erőszak is megesett. Ez
fullasztó légkör volt, ami miatt nem voltam büszke hazámra. Úgy gondolom, hogy az
albán polgárokat hasonlóképpen elszomorítja országuk jelenlegi nehéz helyzete, és távolról
sem büszkék arra, ami történik.

Ma mélységesen büszke vagyok hazámra, amiért egy stabil, demokratikus rendszert
teremtettünk, és mindenekfelett azért, hogy most az európai család tagjai vagyunk. A
politikai környezet drasztikusan megváltozott. Azt kívánom Albánia számára, hogy érje
el célját, és stabil ország legyen, amely az európai család része. Ugyanakkor egyértelmű,
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hogy amennyiben az ország két vezető pártja kitart makacssága mellett, akkor sohasem
fogja elérni ezt a célt. Ez sajnálatos, de ez a valóság.

Az Európai Unió minden tőle telhetőt megtesz: eltöröltük az albán polgárok
vízumkényszerét. Ennek ellenére Albániának is ki kell vennie a részét ebből a folyamatból,
és ahhoz, hogy ez bekövetkezzen, minden érintett félnek − beleértve a kormányt és az
ellenzéket is − másfajta politikát kell kialakítania. Olyan politikát, amely magában foglalja
a párbeszéden, az érettségen és az albán néppel szembeni felelősségen alapuló politikát,
olyan politikát, amely nem a megosztásra, hanem az egységesítésre törekszik.

Nem nekünk kell megmondanunk az albánoknak és Albániának, hogy mit tegyenek. Azért
vagyunk itt, hogy megmondjuk nekik, hogy az ő kezükben van annak eldöntése, hogy
Albánia megtalálja-e helyét az európai családban.

Anna Ibrisagic (PPE).   – (SV) Elnök úr! Jóllehet Albániában már régóta tart a válság,
valójában csak most kezdett igazán kiéleződni, és ez alkalommal az EU azonnal és a helyes
módon lépett. Füle biztos úr és mások kötelezettségvállalásain keresztül az EU megmutatta,
hogy Albániának nem egyedül kell a problémáival megküzdenie. Ez egy súlyos probléma,
amely egy olyan ország hitelességét ingatja meg, amely komolyan gondolja, hogy közeledni
kíván az EU-hoz.

Nem arról van szó, hogy kinek van igaza és kinek nincs, hanem arra van szükség, hogy az
országnak a politikai párbeszédet vissza kell helyeznie a politikai intézmények keretei
közé. Egyik oldalt sem támogathatjuk, hiszen egyik oldal sem a jó vagy a rossz oldal, és
nagyon egyértelműen le kell szögeznünk, hogy a májusi választásoknak jelzésként kell
szolgálniuk arra vonatkozóan, hogy Albánia milyen irányba kíván továbbhaladni – az EU
irányába vagy pedig a további elszigetelődés irányába.

Zigmantas Balčytis (S&D).   – (LT) Elnök úr! Osztom a képviselőtársaim által
megfogalmazott azon aggodalmat, miszerint riasztó a helyzet Albániában, ami nemcsak
Albániára, hanem a teljes balkáni térség országainak jövőbeni kilátásaira is negatív hatással
lehet. Múlt év végén az Európai Unió kifejezte abbéli bizalmát, miszerint Albánia és
Bosznia-Hercegovina előrehaladt és haladást tud elérni a fontos reformok kezdeményezése
terén, továbbá liberalizálta a vízumrendszert ezen országok állampolgárai számára. Az
alig néhány hónappal később kezdődő politikai nyugtalanság azonban, amely számos
emberéletet követelte, azt mutatja, hogy Albánia nem állta ki ezt a próbát.

Az erőszak kitörése Albániában megköveteli, hogy újragondoljuk a térség hosszú távú
integrációs kilátásait, mivel az Európai Unió politikája a regionális stabilitására összpontosul,
ez a megközelítés pedig helyes. Éppen ezért van szükség arra, hogy szolidaritás legyen a
balkáni térség országai között, a nagyobb regionális integráció és politikai stabilitás
megőrzése és megerősítése pedig közös érdekük kell, hogy legyen.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Elnök úr! Az Albániában január végén kialakult feszült
helyzet megmutatja, hogy a politikai vitákban milyen fontos bizonyos határok betartása.
A kormány és ellenzék közötti viták rendkívüli kiéleződése halálos áldozatokkal járt.
Hangsúlyoznom kell, hogy egy demokratikus államban ezeket a konfliktusokat a parlament
falain belül kell elrendezni. E konfliktusoknak semmi keresnivalójuk az utcán. A szervezett
ellenzéki csoportok által a parlament épülete ellen végrehajtott támadás abból a célból,
hogy megpróbálják erőszakkal átvenni a hatalmat, rendkívül komoly ügy, miközben
elfogadhatatlan az a mesterkedés is, amellyel néhány hatóság a bűnösöket próbálta meg
elrejteni. Ezért szólítom fel arra az albán ellenzék vezetőit, hogy térjenek vissza a
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parlamenten belüli vitafolyamathoz. A 2009-ben tartott választások tisztességesek voltak,
a politikai pártok pedig kötelesek tiszteletben tartani a népakaratot. A személyes
meggyőződés, illetve az elégedetlenség kifejezésére nem az állami intézmények
veszélyeztetése a válasz.

Georgios Papanikolaou (PPE).   – (EL) Elnök úr! A következő megjegyzést kívánom tenni:
nagyon meglepő, hogy miközben Albánia növekedési mutatói tartósan emelkednek − ahol
a világméretű gazdasági bizonytalanság közepette a növekedés több mint 2% volt 2010-ben,
és várhatóan eléri a 3%-ot 2011-ben −, a társadalmi feszültség nem hogy nem javul, de
tovább súlyosbodik.

Nyilvánvaló, biztos úr, hogy a növekedés nem váltott ki jólét érzetet az albán emberekben.
Éppen ellenkezőleg, ugyanilyen nyilvánvaló, hogy a csalódottság – annak félelmével együtt,
hogy egy újabb kivándorlási hullám indul el a szomszédos országokba – egyre nő. Nagyon
súlyosan megtapasztalhattuk ezt Görögországban a ’90-es években.

Éppen ezért ebben a nagyon kritikus helyzetben Európának kötelessége túl azon, hogy
politikai tanácsot ad Albániának, hogy olyan módszereket és példákat adjon át, amelyek
révén a növekedés a társadalom minden csoportja számára előnyös.

György Schöpflin (PPE).   – A hideg polgárháború talán a legtalálóbb leírás arra a helyzetre,
amelybe Albánia belesodródott. A politika pártok a háborús felek szerepébe kerültek, ezzel
negatív spirálba taszítva az országot. Ennek magyarázata, hogy mind a baloldali, mind a
jobboldali pártok meggyőződése, hogy uralkodni csak kizárólagosan lehet, ahogyan azt
egykoron a kommunista párt tette.

Amint egyszer ez a típusú polarizálódás elindul, igencsak nehéz lesz a folyamatokat
demokratikus normákra emlékeztető irányba visszafordítani, mivel ebben az összefüggésben
a kizárólagos hatalom teljességgel racionális, ami tragikus. Hogy létezik-e ebből a helyzetből
kiút? Igen, a katarzis. Azonban ezt csak egy mély krízis vagy egy történelmi nagyságú
kompromisszum árán lehet megvalósítani.

Štefan Füle,    a Bizottság tagja. – Elnök úr! Szeretném megköszönni ezt a nagyszerű vitát
és mielőtt záró megjegyzéseimet megosztanám Önökkel, engedjék meg, hogy a vita során
felvetett két kérdéssel foglalkozzam.

Az elsőre, amit Belder úr vetett fel, írásos formában fogok válaszolni tekintettel a mai vitánk
elsődleges súlypontjára. Volt azonban egy másik kérdés is: gondolkodunk-e szankciókon.
Nem, nem gondolkodunk. Miért nem? Azért, mert a bővítéssel kapcsolatos kérdéseknél a
feltételesség határozottan jól működik, mint ahogy jelen esetben is egyértelműen ez a
helyzet. Amennyiben teljesítik a feltételeket, akkor a csatlakozás folyamatában az ország
előrehaladhat, és végül csatlakozhat az Európai Unióhoz. Amennyiben nem teljesítik a
feltételeket és követelményeket, akkor lelassul a folyamat és végül le is állhat. Sajnálatos
módon ez az a végső ár, amit nemcsak a politikusoknak, hanem az adott ország polgárainak
is meg kell fizetnie.

A főképviselő asszony és jómagam továbbra is arra fogunk törekedni, hogy elősegítsük az
albán többség és ellenzék közötti párbeszédet. Világos elképzelésünk van arról, hogy ezt
hogyan kell tenni. Szükségünk van azonban az Önök támogatására is annak biztosítása
érdekében, hogy a fő ellenzéki párt vezetői és Albánia miniszterelnöke megértsék
üzenetünket.
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Ez kivezethetné az országot a politikai válságból és pozitív lépésekre adna lehetőséget az
ország európai integrációjának vonatkozásában. Az Európai Unió minden nyugat-balkáni
ország felé kötelezettséget vállalt arra vonatkozóan, hogy az Európai Unió tagjai lesznek.
Kitartunk ezen kötelezettségvállalásunk mellett, és fokozott erőfeszítéseket teszünk, feltéve,
hogy az országok teljesítik a kritériumokat. Albániának sürgősen végre kell hajtania a
meghatározott 12 fő prioritást.

Ezek közé tartozik a demokrácia olyan alapvető elveinek kezelése, mint a parlament
megfelelő működése, a hatalmi ágak szétválasztása, a választások lebonyolítása és a
jogállamiság tiszteletben tartása. Mindez azonban csak akkor lesz lehetséges, ha a jelenlegi
politikai helyzetben alapvető pozitív fordulat következik be a parlamenten belül folytatott
teljes körű és konstruktív politikai párbeszéd újraindításával, az állami intézmények
tiszteletben tartásával és annak elismerésével, hogy az albán polgároknak figyelmet igénylő
törekvéseik vannak. Albánia vezetőinek most már népük érdekében kell cselekedniük.

Az Európai Unió készen áll arra, hogy segítséget nyújtson.

Elnök.   – A vitát lezárom.

Írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 149. cikke)

Niki Tzavela (EFD),    írásban. – (EL) Az Albániában zajló válság komoly aggodalmat és
riadalmat keltve veszélyezteti a geopolitikai stabilitást a Balkánon. A kormány és ellenzék
között fennálló patthelyzet megkérdőjelezi Albánia európai kilátásait, Sali Berisha elnöknek
pedig nem áll szándékában lemondani. Jóllehet csak kevés párhuzam vonható Albánia és
a közelmúltbeli észak-afrikai fejlemények között, ami azonban közös bennük az a
szegénység, a munkanélküliség, a korrupció, a klientelista rendszer és a demokrácia hiánya.
Annak ellenére, hogy Albániában sikerült átmenetileg elhárítani a válságot, szorosan együtt
kell működnünk az országgal a politikai helyzet feloldása érdekében. A Bizottságnak el
kell magyaráznia, hogy hogyan szándékozik megóvni a görög és más kisebbségek jogait
Albániában a rendszer zökkenőmentes és demokratikus működésén keresztül, és hogy
hogyan kívánják megerősíteni a Frontexet a görög-albán határnál, mivel fennáll annak a
veszélye, hogy a politikai nyugtalanság miatt tömegesen fognak Görögországba
bevándorolni. A Bizottságnak komolyan figyelembe kell azt is vennie, hogy az albán
állampolgároknak többé már nincs szükségük vízumra ahhoz, hogy Törökországba
utazzanak, ami egyúttal azt is jelenti, hogy könnyebben lehet onnan Európa déli határait
megsérteni. A határsértés pedig Görögországgal mint első kikötővel kezdődik, amit azután
Európa többi része követ.

19. Lehallgatási botrány Bulgáriában (vita)

Elnök.   – A következő pont a Bizottság nyilatkozata a lehallgatási botrányról Bulgáriában.

Andris Piebalgs,    a Bizottság tagja. – Elnök úr! Szeretném hangsúlyozni, hogy az uniós
jog védi az elektronikus hírközlés titkosságát. Az uniós jog tiltja az elektronikus hírközlés
lehallgatását, a kommunikáció rögzítését, tárolását vagy az üzenetek egyéb módon történő
elfogását vagy megfigyelését, ha ez az érintett felhasználó beleegyezése nélkül történik. A
hírközlés bizonyos típusainak törvényes üzleti tevékenység keretében (pl. kereskedelmi
ügyletek) és felhatalmazással történő rögzítésén kívül az üzenetek elfogásának egyéb
módjaira − így pl. a lehallgatásra − különleges feltételek vonatkoznak.
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Lehallgatási tevékenységet csak kivételes esetekben lehet folytatni, a lehallgatási tevékenység
feltételeinek pedig törvényileg szabályozottaknak kell lenniük. A lehallgatási tevékenységnek
egy demokratikus társadalomban szükségesnek, megfelelőnek és arányosnak kell lennie
az olyan közcélok megvalósítása tekintetében, mint amilyen a közbiztonság vagy a bűnözés
elleni küzdelem.

A lehallgatási tevékenységre vonatkozó feltételeknek az uniós jog alapelveinek is meg kell
felelniük. A Bizottság véleménye az, hogy a bolgár törvények vélhetőleg megfelelnek
ezeknek a követelményeknek. A különleges nyomozási eszközökről szóló törvény és az
elektronikus hírközlésről szóló törvény megfelelő mechanizmusokat biztosít a
felhatalmazásra, a felügyeletre, a személyes adatok kezelésére és a személyes adatokhoz
való hozzáférésre vonatkozólag, és így biztosítja az alapvető jogok tiszteletben tartását.

Itt most a törvényi kötelezettségek végrehajtásáról van szó. A bolgár hatóságok kötelessége,
hogy biztosítsák a különleges nyomozási eszközökről szóló bolgár törvény által előírt jogi
és eljárási biztosítékok tiszteletben tartását.

A Bizottság hangsúlyozza, hogy a tagállamoknak a jogállamiság elvével összhangban
tiszteletben kell tartaniuk az alapvető jogokat és az eljárási biztosítékokat az uniós jog
alkalmazásakor. A Bizottság értesült róla, hogy a bolgár hatóságok megtették a szükséges
lépéseket a különleges nyomozási eszközök alkalmazása törvényességének ellenőrzése
céljából, valamint annak megállapítására, hogy a sajtóban a különleges nyomozási
eszközökkel való visszaélés következtében jelenhettek-e meg az adott információk.

A Bizottság továbbra is nyomon fogja követni a fennálló helyzetet az uniós jognak való
megfelelőség biztosítása céljából, habár semmiféle panasz nem érkezett a Bizottsághoz a
bulgáriai elektronikus hírközlés lehallgatásával kapcsolatban.

Simon Busuttil,    a PPE képviselőcsoport nevében. – Elnök úr! Nagyon meglepett ez a vita,
amelynek témáját még csak fel sem vetették az illetékes bizottságban, az Állampolgári Jogi,
Bel- és Igazságügyi Bizottságban, mielőtt a téma maga a Parlament elé került volna

A vita által megtámadott intézkedés olyan jogi eszköz, amelyet törvényesen lehet használni
a bűnözés elleni küzdelem terén. Ha valami, hát ez bizonyíték arra, hogy Bulgária komolyan
veszi a korrupció és a szervezett bűnözés elleni küzdelmet, amire a Parlament már régóta
és számos alkalommal felszólította Bulgáriát. Az intézkedéseket, amelyekről törvény
rendelkezik, törvényes módon lehet alkalmazni, és reméljük, hogy valóban törvényes
módon is alkalmazzák őket.

A törvény előírja, hogy a telefonok lehallgatását csak az államügyész vagy különféle
rendvédelmi szervek (pl. a rendőrség és a nemzetbiztonsági hivatal) kérhetik bírói
felhatalmazás birtokában, amennyiben egy adott személyt bűncselekményben való
részvétellel gyanúsítsanak.

A különleges felderítési eszközök használatáról szóló törvény korlátozza az ezen eszközök
igénybevételének lehetséges céljait. A törvény értelmében ezeket az eszközöket csak a
szervezett bűnözés elleni fellépés vagy a nemzetbiztonság védelme céljából szabad igénybe
venni. Az összegyűjtött információkat titokban kell tartani és csak a törvény által
meghatározott célokra lehet felhasználni. Ezt a rendszert bevált parlamenti ellenőrzés is
felügyeli. Tehát nyilvánvalóan vannak biztosítékok, különösen a magánélethez való jog
és az adatvédelem tekintetében, és szerintem fel sem merül a törvénysértés lehetősége. A
szóban forgó eszközök elleni támadás egy tagállam szervezett bűnözés és korrupció ellen
tett erőfeszítéseinek felelőtlen megtámadását jelentené.
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Ez a támadás súlyos károkat jelent Bulgáriának, hiszen a szervezett bűnözés és korrupció
elleni küzdelem létfontosságú az ország számára az együttműködési és ellenőrzési
mechanizmus, illetve a schengeni térséghez való jövőbeli csatlakozás szempontjából. Hogy
miért került sor akkor mégis erre a vitára? Az egyetlen lehetséges magyarázat az, hogy
politikai okokból.

Hannes Swoboda,    az S&D képviselőcsoport nevében. – Elnök úr! Én azok közé a képviselők
közé tartozom, akik határozottan támogatták Bulgária uniós csatlakozását.

Nagy örömmel tölt el, hogy Bulgária most már tagállam. A jelenlegi bolgár kormány
intézkedései viszont nagy csalódást okoznak. Természetesen teljes mértékben támogatjuk
a korrupció elleni küzdelmet. Hiszen ez a küzdelem nagyon fontos. Teljes mértékben
támogatjuk, amit a Bizottság mondott, hogy Bulgáriában a lehallgatásról és a videofelvételek
készítéséről szóló törvényekre van szükség.

A biztos úr nagyon pontosan fogalmazott. Azt mondta, hogy úgy tűnik, hogy a bolgár
törvények megfelelnek az európai normáknak, továbbá nagyon világosan kimondta, hogy
ezeknek az intézkedéseknek arányosnak kell lenniük. Arányos az, ha három év leforgása
alatt a lehallgatási esetek száma a 2008. évi 6 000-ről a 2010-es évre 16 000-re nő? Arányos
és méltányos, ha a videofelvételeknek csupán a 2%-a kerül a bíróság elé, és csak a bizonyítási
eljárások 1%-ában használják fel ezeket?

Arányos és méltányos az, ha a dokumentumokat a belügyminisztérium megszűri? Miért
nem adják át valamennyit az igazságügyi hatóságoknak? Miért szűri meg őket a
belügyminisztérium? Mi dolga van a belügyminisztériumnak ezekkel az anyagokkal?
Megkérem a Bizottságot, vizsgálják meg, mi történik a többi adattal a nyomon követési
folyamat során.

A szófiai parlament és a bolgár média is jelentéseket tett közzé arról, hogy komoly kétségek
vannak azzal kapcsolatban, képes-e a belügyminisztérium megvédeni az információkat.
Az információk egy része már ki is szivárgott, ahogy láthattuk.

Említette Schengent, és igen, akarjuk a schengeni térség bővítését. Most Bulgária és Románia
van soron, de figyelembe véve a történteket, nem meglepő, hogy Európában vannak, akik
kritizálják ezt a bővítést.

Arra kérem a biztos urat, hogy továbbra is tegyen eleget feladatainak, és szólítsa fel a bolgár
kormányt, hogy vessen véget a törvény helytelen alkalmazásának, ami a lehallgatások terén
nagyon negatív gyakorlat kialakulásához vezet. Teremtsék meg a méltányosságot, a
nyitottságot, az átláthatóságot, és vessenek véget annak, hogy megsértik az európai
törvények szellemét!

(A felszólaló a 149. szabály (8) bekezdésének megfelelően kék kártyás kérdést kapott.)

Andrey Kovatchev (PPE).   –  (BG)  Elnök úr! Szeretnék feltenni egy kérdést Swoboda
úrnak. Ön 2008-as és 2010-es adatokat idézett.

Elárulná, honnan vette ezeket az adatokat, és hogy vajon helytállóak-e ezek az adatok? Azt
is mondta, hogy az anyagoknak csak 1-2%-át használják fel a bíróságokon. Bulgáriában
teljesen más adatokról lehet hallani a valóban lehallgatott emberek számát és a bíróságon
bizonyítékként felhasznált adatok százalékos arányát illetően. 2009-ben ez 30% volt,
2010-ben pedig 40%. Ezek a számok nagymértékben eltérnek az ön által idézett számoktól.
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Hannes Swoboda (S&D).   – Elnök úr! Bolgár forrásokból különböző számadatokat
kaptunk. Talán a Bizottságnak kellene eldöntenie, kinek van igaza. Bolgár forrásokból azt
tudom, hogy az adatoknak nagyon kis százalékát juttatják el ügyészekhez, és hogy nagyon
kis százalékban használják fel ezeket az adatokat a bizonyításban.

Mi ezt tudjuk, ezt az információt kaptuk különböző forrásokból. Azt hiszem, a bolgár
parlament is kidolgozott erről egy jelentést. A Bizottságnak meg kellene vizsgálnia ezt a
jelentést. Miért robbant ki Bulgáriában ez a botrány? Meg kell vizsgálnunk ezt az ügyet!

(A felszólaló a 149. szabály (8) bekezdésének megfelelően kék kártyás kérdést kapott.)

Dimitar Stoyanov (NI).   – (BG) Elnök úr! Csak egy gyors kérdés Swoboda úrnak. Tisztában
van azzal, hogy az ön által említett, a belügyminisztérium által folytatott vizsgálatok akkor
kerültek át az igazságügyi hatóságoktól a belügyminisztériumhoz, amikor az ön
képviselőcsoportjához tartozó bolgár szocialista párt volt hatalmon?

Hannes Swoboda (S&D).   – Elnök úr! Úgy tűnik, hogy Stoyanov úr és Busuttil úr számára
ez pártpolitikai kérdés. Számomra azonban ez nem pártpolitikai kérdés. Számomra ez a
kérdés az emberi jogokról szól, valamint az európai törvények betartásáról és végrehajtásáról
függetlenül attól, ki helyezte át ezt a feladatot a belügyminisztériumhoz.

Másodszor pedig a lényegi kérdés itt az, hogy hogyan használják ezt az eszközt. Ugyanazon
eszközt lehet nagyon korlátozott módon és nagyon tág korlátok között is használni. Ahogy
azt már mondtam, nagyon érdekelne, mit csinálnak azokkal az adatokkal, amelyek a
belügyminisztériumnál maradnak. Ez a legfontosabb kérdés. Ha ilyen sok adatot őriznek
valahol, és ezeket nem adják át az ügyészeknek, akkor mindig fennáll az adatokkal való
visszaélés veszélye. Ez lehet politikailag vagy személyesen motivált visszaélés. Nekünk
pedig küzdenünk kell az ilyen visszaélések ellen.

Diana Wallis,    az ALDE képviselőcsoport nevében. – Elnök úr! Szeretném megköszönni a
biztos úrnak ezt a pontos nyilatkozatot. Azok a képviselők, akik ismernek, és ismerik 12
évnyi európai parlamenti képviselői tevékenységemet, tudják, hogy nagyon visszafogottan
szoktam részt venni az ilyen jellegű vitákban. Azonban egy évvel ezelőtt a Parlament
alelnökeként felkértek, hogy látogassak el Bulgáriába, és beszéljek a stockholmi igazságügyi
programról.

Nyilvánvaló, hogy igazságügyi programunk a biztonság hangsúlyozásától az igazságosság
hangsúlyozása felé mozdult el, és minden tagállamnak meg kell találnia a megfelelő
egyensúlyt. Bulgáriai látogatásom során azt tapasztaltam, hogy a bolgár bírók nagy
érdeklődést mutatnak tevékenységünk iránt, aziránt, hogy mit akarunk uniós szinten
végrehajtani. Múlt héten nagy meglepetésemre meglátogatott valaki brüsszeli irodámban,
és arról tájékoztatott, hogy Bulgáriában bizonyos embereket éjszaka otthonukban keres
fel a titkosszolgálat. Ez számomra nagyon megdöbbentő volt, és nagyon nehéz itt erről
beszélni.

Ahogy Swoboda úr is mondta, úgy tűnik, hogy a – nevezzük nevén – lehallgatásról szóló
jelenlegi törvény megfelelő. Korábban egy független szerv végezte a felügyeletet, most
pedig egy parlamenti szerv látja el ezt a feladatot. Ez vajon a jogok tiszteletben tartásának
csökkenéséhez vezetett? Úgy tűnik, hogy a számok növekszenek, és a számok növekedése
talán – hangsúlyozom, talán – azt jelenti, hogy a bírók könnyebben vagy gyorsabban adnak
felhatalmazást ezen eszköz használatára.
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Részben egy kapcsolódó ügy miatt akartam felszólalni, ami a polgári kezdeményezéssel
kapcsolatos. Úgy tűnik, hogy az emberek azt érzik, nyomást gyakorolnak rájuk, hogy
vonják vissza aláírásukat. A következő év során kerül bevezetésre az európai polgári
kezdeményezés. Felkérem a Bizottságot a kérdés alapos vizsgálatára.

Jaroslav Paška,    az EFD képviselőcsoport nevében. – (SK) Elnök úr! A különleges megfigyelési
eszközök alkalmazása minden országban érzékeny téma.

Gyakran találkozunk olyan véleményekkel, hogy ezeket az eszközöket a kormány nemcsak
a szervezett bűnözés elleni küzdelemben alkalmazza, hanem a politikai ellenzék
megfigyelésére és elnyomására is. A bulgáriai helyzet különösen furcsa. A
telefonbeszélgetések kétes körülmények között történő lehallgatásával szerzett információk
nem az illetékes szervekhez kerülnek, hanem különböző médiákban jelennek meg. Ráadásul
a bolgár miniszterelnök kijelentette, hogy az állam legmagasabb szintű képviselőit is
folyamatosan lehallgatja a titkosszolgálat. Ezt nyilván a korrupció és szervezett bűnözés
elleni küzdelem jegyében teszik. Nos, nem gyakran esik meg, hogy egy kormányfő bevallja,
hogy csak annyira bízik meg legközelebbi munkatársaiban, hogy le kell hallgattatnia őket,
nehogy engedjenek a korrupció csábításának, ill. nehogy együttműködjenek a szervezett
bűnözéssel.

Az bizonyos, hogy Bulgáriában ezen a téren furcsa helyzet alakult ki, és véleményem szerint
segítenünk kell bolgár barátainknak az idevágó törvények alkalmazásával kapcsolatos
problémák rendezésében.

Dimitar Stoyanov (NI).   – (BG) Elnök úr! Bulgáriában van egy mondás arra, amit a jelenlegi
vita során láthatunk: „az a tolvaj, aki tolvajt kiált!’’ Amikor a hárompárti koalíció volt
hatalmon, a hatóságokba beszivárgott a maffia, aminek romboló hatásait most már jól
látjuk.

A koalíció alatt engem is megvert a rendőrség, amikor részt vettem egy ellenzéki
tiltakozáson. Ezek a báránybőrbe bújt farkasok, akik most a rendőrállam ellen küzdő, bátor
harcosoknak tüntetik fel magukat, módosították a törvényt, és a módosított törvény
értelmében a támadóm elleni ügy már három éve függőben van. A szocialisták és royalisták
hatalma alatt a rendőrség békés tüntetőket támadott meg. Most ugyanezek a szocialisták
és royalisták szónokolnak a polgári szabadságjogok megsértéséről.

Az önök uralma alatt Ognyan Sztefanov újságírót halálra verték, most pedig önök
panaszkodnak a cenzúra miatt. Az önök uralma alatt mindennapos volt az emberrablás.
A maffia mindenható volt, a polgároknak viszont nem voltak jogaik. A bíróságokat
lefizették. Az önök uralma alatt a nemzeti vagyon kiárusítása mindennapos volt.

Most pedig újra a régi trükkjeiket veszik elő, és így próbálják Bulgária schengeni
csatlakozását megakadályozni. Egyúttal remélik, hogy maffiaállamuk bűneit másokra
kenhetik. De ez nem fog menni, mert a választópolgárok nem vakok. A választópolgárok
elzavarták önöket a hatalomból, kidobták önöket a politikai szemétdombra, és ezt a tényt
önök nem fogják tudni megváltoztatni, bármilyen gaztetteket is tervelnek ki.

Mariya Nedelcheva (PPE).   – (BG) Elnök úr! Az Európai Parlament vitái az európai
polgárok érdekeit kell, hogy tükrözzék.

A mai vita azonban jó példa arra, hogyan válhat Európa az önző, nemzeti politikai érdekek
eszközévé. Amikor az európai napirendet aláaknázza egy nemzeti napirendi pont, azt nem
lehet a nemzeti felelősségvállalás jeleként értelmezni, hanem olyan valamiként kell rá
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tekinteni, ami ellentétes azokkal az értékekkel, amelyekért a bolgár polgárok képviselőiket
beszavazták az Európai Parlamentbe. Vajon a bolgár polgárok azonosulni tudnak ezzel a
vitával? Kétlem.

Európai parlamenti képviselőtársaimnak kétségtelenül igazuk van abban, hogy a bolgár
közvéleménynek tudnia kell, mi történik Bulgáriában, és hogy tiszteletben tartják-e a
polgárok alkotmányos jogait. Azonban van egy határ, amelyen túl a demokratikus
intézményeket figyelmen kívül hagyják annak érdekében, hogy kétes érdekcsoportok
érdekeit védjék, aminek a célja világos. Európa szemében rossz hírét kelteni Bulgáriának
és a GERB-kormánynak, amely próbál véget vetni azoknak a kétes üzelmeknek, amelyeket
sok-sok éven át eltűrtek ebben az országban. Szeretném felhívni a figyelmüket néhány
olyan dologra, amelyet képviselőtársaim mondtak.

Először is itt van az az állítás, amely szerint kétszeresére nőtt a lehallgatások szám. A
hivatalos adatok teljesen mást mondanak. Ezek bárki számára hozzáférhetőek, ha valaki
kíváncsi az igazságra. Szeretnék kérdezni valamit. Mióta is átláthatóak ezek az információk?
Egyértelmű a válasz: a GERB-kormány tette őket átláthatóvá, hiszen a GERB-kormány
alapelvei közé tartozik az, hogy az állampolgárok számára átláthatóak és szabadon
hozzáférhetőek legyenek az állammal kapcsolatos információk.

Másodszor nézzük azt az állítást, amely szerint a lehallgatási eszközöket felügyelő hivatal
megszüntetésével Bulgáriában többé nincs biztosítva a lehallgatás jogi ellenőrzése. Ez az
állítás teljes mértékben megalapozatlan. Szeretném emlékeztetni önöket, hogy ez a hivatal
soha nem működött megfelelően, különösen mivel az ötlet eredetileg a végrehajtó
hatalomtól származott. Bizonyára nem kell önöket emlékeztetnem arra, hogy Bulgária
parlamentáris köztársaság, és hogy a lehallgatási eszközök engedélyezési és alkalmazási
eljárásainak felügyeletéért és nyomon követéséért felelős különleges parlamenti albizottságot
a demokratikus intézmények és az alkotmány tiszteletben tartásával hozták létre.

Arra is felhívom a figyelmüket, hogy az egyenlőség elve alapján az albizottságban
valamennyi politikai párt képviselteti magát. Ezenkívül a kormánypártnak nincs joga a
bizottság vezetésére. Mindez bizonyítja, hogy a bolgár törvényhozók teljes mértékben
gondoskodtak a szóban forgó törvényes tevékenységek végrehajtására vonatkozó
biztosítékokról, és hogy ezek a tevékenységek hiteles ellenőrzés alatt történnek. A fennálló
állapotot megváltoztatni nehéz, valami pozitívat létrehozni még nehezebb. A legnehezebb
azonban az, amikor hazánk képviselői közül néhányan olyan belső vitákat gerjesztenek
Európa ezen legdemokratikusabb intézményében, amely vita céljai nagyon távol állnak
azoktól a céloktól, amelyekért ez az intézmény nap mint nap harcol.

Claude Moraes (S&D).   – Elnök úr! Mindig kellemetlen, amikor egy tagállam belső
helyzetét vizsgálják. Ugyanabban a szellemben, mint Wallis asszony szeretném elmondani,
hogy az én hazám, az Egyesült Királyság kormányát is vizsgálatnak vetették alá a
kiadatásokkal kapcsolatban – és azért, mert állítólagosan embereket kínoztak meg.
Természetesen ez nagyon kellemetlen volt számomra és az Egyesült Királyság kormánya
számára, de aktívan részt vettem a vizsgálatban, mivel fontos volt, hogy azt európai szinten
és módon folytassuk le.

Hogy miért? És miért vitatjuk meg ma itt a bolgár kormány belső lehallgatási ügyeit? Nem
Bulgária miatt, hanem mert az EU az értékek közösségét is jelenti. Az értékek közösségével
kapcsolatban idézném a biztos úr szavait: „Lehallgatási tevékenységet csak kivételes
esetekben lehet folytatni.” Nem vagyok olyan nagy jogász, mint Wallis asszony, de én is
jogász vagyok, és tudom, hogy lehallgatási tevékenységet csak kivételes esetekben lehet
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folytatni. A lehallgatás azon tevékenységek közé tartozik, amelyek a – mind Bulgáriában,
mind az Európai Unióban nagyon fontos – szervezett bűnözés elleni küzdelem eszközei
helyett az állam fegyverévé válnak, ha olyan esetekben alkalmazzák ezt a tevékenységet,
amikor nem szükséges, vagy ha nem megfelelően és nem arányosan használják.

Nem számít, hogy melyik politikai párt kezdeményezte ezt a vitát. Ami számít, az az, hogy
az Európai Unió számára nagyon komoly kérdés az, ha egy állam egy, a szervezett bűnözés
elleni küzdelmet szolgáló eszközt nem arányos módon használ − és ez nem csak Bulgáriára
igaz. Holnap valamely más tagállam is hasonló helyzetbe kerülhet.

Alaposan megvizsgáltam valamennyi forrást és számadatot, és szeretnék feltenni egy
kérdést valamennyi pártnak: van, aki úgy látja, hogy nem történt nem megfelelő és nem
arányos lehallgatási tevékenység? Van, aki vitatja a Swoboda úr által említett számokat.
De van-e, aki vitatja, hogy nem arányos lehallgatási tevékenység történt? Számos forrásból
tájékozódtam mai felszólalásom előtt, mivel nagyon óvatosan kell beszélnünk az ilyesféle
témákról. A vita során egyik oldalról sem állította senki, hogy nem történt aránytalan
lehallgatási tevékenység.

Ezért a Bizottságnak ki kell vizsgálnia az ügyet.

(Az elnök félbeszakítja a felszólalót)

Gianni Vattimo (ALDE).   – (IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim! Olasz állampolgárként nem
vagyok a legálisan folytatott lehallgatás ellenzője. Olaszországban ez az eszköz nagyon
hasznos a maffia elleni küzdelemben, az utóbbi időben pedig a Berlusconi elnök által
állítólagosan elkövetett bűncselekmények (vesztegetés és kiskorúak prostituálása) ügyében
is alkalmazták.

Azonban a bolgár kormány esetében teljesen más a helyzet, mivel úgy tűnik, hogy az
ellenzék kriminalizálásra használták a lehallgatást, ezzel társadalmi szervezetek egészében
keltve félelmet. Megpróbálták bizonyítani, hogy az ellenzék kapcsolatban áll az alvilággal
– a kormány tehát nem tartotta tiszteletben az emberi jogokat, és rendőrállamot vezetett
be. Ez a helyzet csak további társadalmi erőszakot szít.

Ezért véleményem szerint a Parlamentnek és az Európai Bizottságnak különleges figyelmet
kell szentelnie a bulgáriai helyzetnek, és meg kell próbálnia minimalizálnia azokat a károkat,
amelyeket a kormány viselkedése okozhat.

Ernst Strasser (PPE).   – (DE) Elnök úr, Piebalgs úr! Nagy figyelemmel hallgattam ezt a
vitát és az Albániáról szóló vitát is. Óriási különbség van a két vita között! Az Albániáról
szóló vitában a két oldal megpróbált udvarias, barátságos hangon beszélni egymással. A
mostani vitában az egyik oldal olyan gyanúsításokat fogalmaz meg, amelyek nincsenek
bizonyítva. Az Albániáról szóló vitában az volt a cél, hogy a két nagy párt konszenzusra
jusson. A mostani vitában az egyik nagy párt célja az, hogy a két párt közé éket verjen. Az
Albániáról szóló vitában a két párt arra törekedett, hogy konszenzusra jusson, és együtt
tudjon működni az emberek javára. A mostani vita csak arról szól, hogy a Parlament egyik
fele előre megítéli a helyzetet.

Miért csinálják ezt? Miért nem hallottam önöktől egyetlen tényt sem? Folyton olyan szavakat
használnak, mint „úgy tűnik, hogy az a helyzet…” vagy „bizonyos forrásokból azt az
információt kaptuk, hogy…” vagy „úgy értesültünk, hogy…”. Ha így ítélik meg a helyzetet,
akkor miért nem fordulnak a Parlament megfelelő bizottságaihoz? Miért nem fordulnak
a Biztonság- és Védelempolitikai Albizottsághoz? Miért nem tesznek fel a Bizottságnak
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kérdéseket? Ehelyett nyilvános vitát akarnak, méghozzá politikai okokból. Mi ezt ellenezzük.
Nem értjük, miért a bolgár kormány és a bolgár nép ellen folytatják ezt a vitát. Ha valamit
meg akarnak vitatni, akkor kérem, tegyék ezt az illetékes bizottságokban.

Az magától értetődő, hogy jogállamiságnak, működő igazságszolgáltatási rendszernek és
megfelelő parlamenti felügyeletnek kell lennie, és ez különösen igaz az olyan érzékeny
ügyek esetében, mint amilyen ez az eszköz is. A felügyeletet annak a bolgár parlamentnek
kell végeznie, amely a kormányt beiktatta — azt a kormányt, amelyben egyébként
valamennyi parlamenti párt képviselteti magát. Hálás vagyok Malmström asszonynak,
amiért múlt héten Szófiában azt mondta, hogy ez belügy, valamint hálás vagyok a biztos
úrnak is, amiért világosan kimondta, hogy a bolgár kormány az összes szükséges lépést
megtette.

Hannes Swoboda (S&D).   – Elnök úr! Ügyrendi javaslatot szeretnék tenni. Itt volt egy
férfi, és filmezett minket, többek között akkor is, amikor aláírtunk.

Azt mondta, hogy a bolgár küldöttség tagja. Nem értem, hogy lehet ez, mivel úgy látom,
hogy valamennyi bolgár képviselő jelen van. Nagyon furcsa, hogy valaki bejött az
ülésterembe, és filmezett minket, miközben beszéltünk és aláírtunk.

Talán a szolgálatok megvizsgálhatnák a történteket, mivel elfogadhatatlan, hogy kívülállók
csak úgy bejöjjenek ide, és lefilmezzenek bennünket.

Elnök.   – Igen megérdeklődöm képviselő úr és intézkedünk szükség szerint.

Iliana Malinova Iotova (S&D).   – (BG) Elnök úr! A mai vita nemcsak a bolgár lehallgatási
botrányról szól, hanem azokról az ijesztő tendenciákról is, amelyeknek tanúi vagyunk: az
európai polgárok jogainak semmibevételéről.

A belső politikai problémák az illetékes bolgár hatóságok hatáskörébe tartoznak, nekik
kell megoldaniuk ezeket az ügyeket. Ami az európai szintet illeti, itt nincsenek hiányosságok
az uniós jogharmonizáció terén. Igaza van, biztos úr, a törvények végrehajtásával vannak
problémák. Ezért tettük fel önnek azt a kérdést, hogy mit szándékozik tenni annak
biztosítására, hogy ne éljenek vissza az uniós joggal. Strasser úr, önnek az a válaszom,
hogy a kérdéssel már a Bizottsághoz fordultunk.

A bolgár botrány veszélybe sodorta a Chartát, a stockholmi programot, a 9546. sz.
irányelvet, valamint számos adatvédelmi dokumentumot, mert Bulgáriában orvosok
rögzített beszélgetéseit hozták nyilvánosságra anélkül, hogy ez jogilag indokolt lett volna,
és tették ezt anélkül, hogy lehetőség lett volna jogi védelemre.

A lehallgatási eszköz alkalmazásának drasztikus növekedése fordított arányban áll ezen
eszköz igazságszolgáltatási hatékonyságával. Fennáll a lehetőség, hogy a lehallgatás során
gyűjtött információkat politikai célokra használják fel, ami különösen veszélyes az egy év
múlva sorra kerülő választások fényében. Biztos úr, sürgetjük a Bizottságot, hogy
kezdeményezze olyan független szervek létrehozását, amelyek majdan a lehallgatási
eszközöket felügyelnék a tagállamokban.

Ezek az eszközök nagyon fontos szerepet töltenek be a korrupció és a bűnözés elleni
küzdelemben, ezért kérjük önt annak biztosítására, hogy ezeket az eszközöket a törvények
tiszteletben tartásával, valamint az együttműködési és ellenőrzési mechanizmus keretében
használják.
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Stanimir Ilchev (ALDE).   – (BG) Elnök úr! Tény, hogy Bulgáriában fokozott mértékben
alkalmazzák a speciális lehallgatási eszközöket, ezért adnak hangot sokan aggodalmuknak.

A bolgár parlamenti felügyeleti szerv hozta nyilvánosságra vizsgálatainak kritikus
eredményét. Kérem a Bizottságot, hogy vizsgálja meg ezeket az eredményeket. És van itt
még más is. Fog-e üzenetet küldeni a Bizottság azoknak, akik nem veszik észre a biztonság
és a szabadság között húzódó határvonalat? El fogja ítélni a Bizottság azokat, akik az állami
eszközöket pártpolitikai és személyes célok érdekében alkalmazzák? És mennyire
határozottan fog a Bizottság figyelmeztetni egy nemzeti parlamentet – nem feltétlenül
csak a bolgár parlamentre gondolok –, hogy oldja meg a jogalkotási hiányosságok
problémáját, és állítsa fel ismét azokat a független felügyeleti szerveket, amelyeket
megszüntetett?

Nyilvánvalóvá vált, hogy a titkosan gyűjtött információk nemcsak a különleges
szolgálatokhoz jutottak el, hanem a különleges szolgálatok hierarchiájában funkciót betöltő
politikai személyiségekhez is; hogy olyan személyek szűrik meg az információkat, akiknek
ez nem tartozik a hatáskörébe; hogy a lehallgatási eszközöket gyakran nem megfelelő
technikai környezetben használják, és hogy a lehallgatási eszközök alkalmazása gyakran
talán nem is indokolt.

A bolgár különleges szolgálatok a bűnözés elleni küzdelemben célt tévesztve reflexszerűen
szinte mindenkit megvizsgálnak, aki él és mozog. Így nem meglepő, hogy elismert
köztisztviselők – nem politikusok – azt állítják, hogy vagy a rendszer rossz, vagy
szándékosan regresszív politikát folytatnak az országban. A hibákat ki kell javítani, és most
épp ezért küzdünk. Azonban ha arról van szó, hogy szándékosan visszafelé akarnak
lépdelni, akkor azt mindannyiunknak elleneznünk kell, és ki kell állnunk amellett, hogy
az európai politikai gondolkodás alapját az emberi jogok, a szabadságok és az emberi élet
sérthetetlensége képezi.

A stockholmi program nem puszta formaság. A stockholmi program értelmében Európának
a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésének térségévé kell válnia. Nem szabad
hagynunk, hogy bizonyos személyek, pártok vagy kormányok bármely tagállamot
visszavigyenek az elnyomás, az igazságtalanság és a bizonytalanság sötét korszakába.

Andrey Kovatchev (PPE).   – (BG) Elnök úr! Amit a Bizottságtól hallottunk, az azt
bizonyítja, hogy a lehallgatási eszközökre vonatkozó bolgár törvények összhangban vannak
az uniós joggal. Nem is lehet ez másként, hiszen minden tagállam köteles biztosítani
polgárai számára az alapvető jogokat és betartani a jogi eljárásokat − és ez így van
Bulgáriában is.

De akkor mi provokálta ki ezt a mai parlamenti vitát? A válasz egyszerű. Bulgáriában
választási kampány folyik, és a bolgár ellenzék − nem törődve azzal, hogy ezzel esetleg
lejáratják Bulgáriát − az Európai Parlamentbe behozta a bolgár politikai erők küzdelmét,
hogy ebből politikai tőkét kovácsoljon magának, mégpedig kétségkívül jelentős politikai
tőkét.

Az európai intézményeknek nehéz lehet elhinniük, hogy a volt hárompárti bolgár
kormánykoalíció szándékai jók, hiszen az ő kormányzásuk alatt Bulgáriában virágozott
a korrupció, a bűnözés elleni küzdelem terén nem voltak hajlandóak lépéseket tenni, és
nem élvezték az Európai Unió bizalmát. A jelen vitát kezdeményező képviselők
nyilvánvalóan türelmetlenül várták a Bizottság válaszait. A vitát pedig még Bulgáriának
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az együttműködési és ellenőrzési mechanizmus terén elért eredményeiről szóló évközi
jelentés előtt akarták megtartani.

Engedjék meg, hogy egy kicsit viccelődjek! Képviselőtársaimat nyilvánvalóan nemes patrióta
szellemiség vezérli: minél jobban le akarják járatni a bolgár kormányt. Szégyen, hogy ebben
az üres, félig üres vagy szinte teljesen üres ülésteremben mi, bolgárok egymás torkának
esünk. Ahelyett, hogy polgáraink érdekében együttműködnénk, mindenféle híresztelésekkel,
manipulációkkal és politikai rágalmakkal foglalkozunk.

A régi rendszer képviselői támadják a jelenlegi bolgár kormányt: azok, akik még a
kommunista rezsimből maradtak benne a hatalmi struktúrában, és akik a rendszerváltás
során törvénytelen módon gazdagodtak meg. Ők egyesítették erőiket azzal a céllal, hogy
destabilizálják Bulgáriát, hogy akadályozzák a GERB-nek egy igazságosabb társadalom
létrehozására tett erőfeszítéseit, és hogy európai partnereink előtt lejárassák hazánkat.
Ismétlem: ami ma este itt történik, az szánalmas és szégyenteljes.

Az említett politikai és gazdasági köröket bizonyára irigységgel töltik el a kormány bűnözés
és korrupció elleni küzdelem terén elért sikerei, valamint tisztességes és nyílt politizálása.
Az elmúlt napokban a bolgár ellenzéki képviselők a lehető legsötétebb képet festették a
bulgáriai helyzetről. Ahogy most is hallhattuk, félelemről, rendőrállamról, elnyomásról,
éhezésről. szegénységről és visszafejlődésről beszélnek. Rövid távú politikai céljaik
érdekében lejáratják Bulgáriát. Holott a bulgáriai helyzetre éppen az elmondottak ellenkezője
igaz.

Nem történnek már bérgyilkosságok, és nincs többé emberrablás – a szervezett bűnözésre
súlyos csapást mértünk. Megszűntek azok a korrupciós csatornák, amelyeken keresztül a
régi rendszer gazdasági és politikai vezető köreinek zsebébe vándoroltak a pénzek. Az
ország makroökonómiai szinten stabil, és a befektetési feltételek Bulgáriában európai
szinten a legjobbak közé tartoznak. A kormány stabil, a bolgár parlament stabil többségi
támogatást élvez, a kormányzás tisztességes, Bulgária pedig elismert és értékes partnernek
számít Európában.

Végezetül pedig szeretnék még egyszer elnézést kérni más tagállambeli európai parlamenti
képviselőtársaimtól, akik itt vannak, és a bolgár választási küzdelemre vesztegetik az
idejüket.

Ioan Enciu (S&D).   – (RO) Elnök úr! A bulgáriai illegális telefonlehallgatások ügye nagyon
súlyos ügy. Még súlyosabb az, hogy nem ez az egyetlen ilyen ügy az Európai Unióban.

Elnök úr! Ezt a vitát egy másik tagállammal kapcsolatban is le kellene folytatni: Romániára
gondolok. Romániában 2011-ben olyan helyzet uralkodik, hogy illegálisan
magánbeszélgetéseket hallgatnak le, holott az alkotmány, a nemzeti törvények és az uniós
jog is teljes tilalmat ír elő a magánélet megsértésének minden formájára, hacsak erre nincs
megfelelő ok és határozott bírói felhatalmazás. Újságírók és politikusok beszélgetéseit,
valamint az ellenzéki pártok ülésein elhangzó belső vitákat vagy éppen a bírósági
üléstermekben tartott magánjellegű találkozókon elhangzottakat rögzítik illegálisan.
Szisztematikusan és ismételten megsértik a magánélet védelméhez való alapvető jogot.
Az illegális telefonlehallgatás az ügyészek vizsgálati módszerévé vált. A titkosszolgálat
folyamatosan lehallgatja a jelenlegi kormány politikai ellenfeleinek telefonbeszélgetéseit.
Ez nagyon súlyos helyzet, ezért felszólítom az Európai Bizottságot, hogy mindkét említett
tagállamban sürgősen avatkozzon be a jogállamiság és a demokrácia védelme érdekében.

15-02-2011Az Euròpai Parlament vitàiHU288



Vladimir Urutchev (PPE).   – (BG) Elnök úr, biztos úr, hölgyeim és uraim! Hadd ismételjem
meg az Európai Bizottság megállapítását, amely szerint a jelenlegi bolgár kormány valódi
elkötelezettséget mutat a szervezett bűnözés elleni küzdelem terén. Senki nem tagadhatja,
hogy hazánk most először valódi eredményeket ért el ezen a téren. A bolgár
választópolgárok 2009-es szavazatukkal azt fejezték ki, hogy előrelépést akarnak látni
ezen a téren.

Az eredmények a rendvédelmi szervek határozott fellépésének köszönhetőek, amelyek
minden legális nyomozási módszert bevetettek. Növelték a műveletek és a nyomozás alatt
álló személyek számát, ennek eredménye a hatékonyság növekedése.

De ne legyünk naivak! A szervezett bűnözésnek számos forrás áll rendelkezésére, amelyeket
a büntetlenség évei alatt halmozott fel, és így képes példátlan ellentámadásba lendülni.
Működésbe hozták a rendelkezésükre álló gépezeteket, hogy aláaknázzák a kormánykoalíció
tevékenységét, és hogy a koalíciót ellehetetlenítsék azon a területen, ahol a legnagyobb
eredményeket érte el.

A hadműveletet azzal kezdték, hogy telefonlehallgatásokról készült, gondosan kiválogatott
és manipulált felvételeket hoztak nyilvánosságra úgy, hogy ezeket ismeretlen személyek
flash drive-okon terjesztették. Erre a médiában és a politikában mindenki arról kezdett
beszélni, milyen borzalmak történnek Bulgáriában: megfélemlítik a polgárokat, és megsértik
az alapvető egyezményeket és nyilatkozatokat.

Akik a hisztériát keltették, akik illegálisan terjesztették ezeket a félrevezető információkat,
azok most örömmel dörzsölik a tenyerüket. Talán nem is álmodtak róla, hogy tervük ilyen
könnyedén sikerül, olyannyira könnyen hogy még azt a járművet is ellopták, amellyel a
flash drive-okat szállították.

Jelen vannak itt azok a politikusok, akiknek az Európai Parlamentre is sikerült átterjeszteniük
ezt a hisztériát, és akik elindították az állítólagos bulgáriai lehallgatási botrányról szóló
vitát. De Bulgáriában nincs ilyen botrány. Bulgáriában az történik, hogy jól szervezett
támadást indítottak az országot vezető koalíció és annak legprominensebb alakjainak
lejáratására. Az ellenzék hitelüket vesztett politikusai megragadták ezt az alkalmat, azt
remélve, hogy a közelgő választási kampányban ez az előnyükre válhat.

Szeretném megkérdezni képviselőtársaimat, hogy tisztában vannak-e vele, kiknek a malmára
hajtják a vizet ezzel az akciójukkal.

Ivailo Kalfin (S&D).   – (BG) Elnök úr! Piebalgs biztos úrhoz szeretnék fordulni, mert
Bulgária kormánypártja ma itt jelentős propagandát folytat. A kormányzó párt koalíciós
partnere, az Ataka nacionalistái által vezetett parlamenti bizottság benyújtott a bolgár
parlamentnek egy jelentést, amely azt állítja, hogy a kormány megszűri a lehallgatásokból
származó információkat, mielőtt átadná azokat a bíróságoknak.

A jelentés szerint a kormány nem tartja tiszteletben a bizalmas személyes adatokat, hiszen
ilyen adatok jelennek meg a médiában. A jelentésben szerepel az is – és ismétlem, hogy a
jelentést a bolgár parlament készítette –, hogy a Bulgáriában élő polgárok, akik egyben
uniós polgárok is, alapvető jogait nem tartják tiszteletben. Ez számos európai irányelv,
továbbá az Alapjogi Charta megsértését jelenti.

A Bizottságnak véleményem szerint mindenképpen össze kell vetnie a bolgár törvényeket
és azok végrehajtását az európai követelményekkel. Itt nem propagandáról vagy pártpolitikai
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kampányról van szó. Itt világos tényekről van szó, és hiszem, hogy a Bizottság a szerződések
őreként meg fogja vizsgálni ezeket a tényeket, és meg fogja fogalmazni véleményét.

Nadezhda Neynsky (PPE).   – (BG) Elnök úr! Mivel ebben a vitában az utolsó felszólalók
között vagyok, néhány szóval szeretném összegezni a vitát. A mai vita nem a bulgáriai
különleges lehallgatási eszközökről szól, sem pedig egy bizonyos miniszter mellett vagy
ellen. Ez a vita az európai elvekről és értékekről szól, ezért természetes, hogy ebben a
Parlamentben folyik. Ez a vita a szabadságról, az emberi jogokról és a demokratikus
törvényekről szól, ezért ez a téma nem lehet pusztán nemzeti vita.

Az emberi jogokról folytatott vita az egyesült Európa alapeszméje, amely a berlini fal
leomlása után az új demokráciák kialakulását ösztönözte. Ha az új demokráciák elveszítik
azt a hitüket, hogy Európa alapját elvek képezik, akkor sok polgár úgy fogja gondolni,
hogy az Európába vezető hosszú és nehéz utat teljesen feleslegesen tették meg.

A mai vita az igazságról szól. Az igazság pedig nem lehet jobboldali vagy baloldali. Nem
érhetjük be féligazságokkal. Mindig csak egy igazság van, és sürgetjük az illetékes bolgár
intézményeket, hogy mihamarabb derítsék ki az igazságot. Mert minél tovább késlekednek
a válasszal – akár szándékosan, akár nem –, annál inkább táplálják a rosszhiszemű
híreszteléseket, és így csak ellenfeleik érdekeit szolgálják.

A mai vita a felelősségről is szól – nem a volt vagy a jövőbeli kormányokéról, hanem a
jelenlegiéről. A demokratikus kormányok mindig felelősen viselkednek választópolgáraikkal
szemben, függetlenül attól, hogy azok támogatják-e a kormányt vagy sem. Ha a kormány
egyenlőségjelet tesz az ellenzék és a szervezett bűnözés közé, az nem demokrácia.

Iliana Ivanova (PPE).   – (BG) Elnök úr! A hallottak után csak annyit tudok mondani, hogy
sajnos már megint a bolgár ellenzék szánalmas akciójának lehetünk tanúi, annak, hogy
egy belpolitikai vitát az Európai Parlament elé vittek.

Az országunkat nyolc évig kormányzó szocialisták és liberálisok kezdeményezték ezt a
vitát, mivel nyilvánvalóan minden alkalmat meg akarnak ragadni arra, hogy Bulgáriát
lejárassák európai partnerei előtt. A mai vita nem fogja eldönteni, hogy kinek van igaza,
és kinek nincs. A mai vitából az fog megmaradni, hogy a vita keserű hangulatú volt, és
hogy a két fél egymást vádolta.

Ellenzéki képviselőtársaim! Önökhöz fordulok: ha nem tudnak a jelenlegi bolgár kormány
konstruktív ellenzékeként működni, ha nem tudnak konstruktív, szakértő, konszenzuson
alapuló javaslatokat tenni a bolgár polgárok javára, akkor legalább ne akadályozzák azokat,
akik viszont tudnak.

Kristian Vigenin (S&D).   – Elnök úr! Nem állt szándékomban a catch the eye eljárásban
felszólalni, de nem kaptam meg a kék kártyás kérdés lehetőségét.

Strasser úrnak akartam válaszolni.

(BG) Először is, Strasser úr, szeretném elmondani, hogy nem tudok egyetérteni azzal, hogy
nincsenek a lehallgatási eszközök alkalmazására vonatkozóan információk.

A Legfelsőbb Semmítőszéktől származó adatok alapján 2010-ben 15 946 lehallgatásra
vonatkozó felhatalmazást adtak ki, de a lehallgatási anyagokat csak 1 918 alkalommal –
tehát csak az esetek 12%-ában – használták fel a bíróságon. Ahogy önök is láthatják, a
lehallgatásokat a többi esetben más célok érdekében alkalmazták. A 16 000 lehallgatásra
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szolgáló eszköz azt jelenti, hogy 2010 előtt a bolgár polgárok 5-10%-át hallgatták le
közvetve vagy közvetlenül.

Strasser úr! Szeretném megkérdezni, hogy ez Ausztriában is így van-e. Egyetértene ön
azzal, ha Ausztriában így járna el a belügyminiszter és az ügyészség? Nem gondolja úgy,
hogy ez a vita arról az elvről szól, hogy mit jelent egy uniós tagállam számára a
demokratikus és szabad állam fogalma? Véleményem szerint ezeket a kérdéseket itt kell
megvitatni, mivel nyilvánvalóan nincs hatáskörünk arra, hogy Bulgáriában vitassuk meg
őket.

Antonyia Parvanova (ALDE).   – (BG) Elnök úr! Szeretném megkérdezni az Európai
Bizottságot, hogy tud-e arról a tényről, hogy a strasbourgi Emberi Jogok Bíróságán 27
határozatot hoztak Bulgária ellen államhatalommal való visszaélés miatt.

Ma a lehallgatási eszközökről folytatunk vitát, de a nemzetbiztonsági hivatal a polgári
kezdeményezést is megfigyelés alatt tartja, és aláírásuk visszavonására kényszeríti az
embereket. Gazdasági kérdések miatt tartott, békés demonstrációk résztvevőit hívták be
a rendőrségre, és kérdezték ki őket. Látványos, erőszakos letartóztatásokat hajtottak végre.

A kormánypárt azt állítja, hogy mind a jobboldali, mind a baloldali ellenzéknek kapcsolatai
vannak a szervezett bűnözéssel, és hogy a GERB ellenségei az állam ellenségei, továbbá a
politikai ellenzéket azonosítják a bűnözőkkel. Ez Mussolini módszereire emlékeztet, és
mély aggodalommal tölt el engem.

Tegnap például pártom és a GERB vezetősége hivatalos találkozóján nyomást gyakoroltak
ránk, hogy vonjunk vissza egy szóbeli kérdést. Ez az eljárás antidemokratikus és tűrhetetlen.

Milyen intézkedéseket szándékozik tenni a Bizottság annak érdekében, hogy hazámban a
demokratikus jogokat ismét tiszteletben tartsák? A mai vita nem arról szól, hogy bolgárok
támadnak bolgárokat, hanem arról, hogy bolgárok lépnek fel Bulgária és a bolgár
állampolgárok érdekében.

Hans-Peter Martin (NI).   – (DE) Elnök úr! Nyíltan szeretnék beszélni. Sajnálatosnak
tartom, hogy nem használja a kék kártyát, holott mi mindannyian megpróbáljuk a
parlamenti vitákat élénkebbé tenni. A kék kártya jelentős mértékben növelte volna a vita
minőségét.

Elnök úr! Ha nem figyel rám, akkor nem is kell folytatnom. Egyszerűen felesleges. Ezért
mondta az egyik képviselő, hogy ez egy karaokeparlament, ahol teljesen figyelmen kívül
hagyják a valódi vitára és a viták minőségének fejlesztésére tett kísérleteket.

Evgeni Kirilov (S&D).   – Elnök úr! Én is szeretném szóvá tenni, hogy ön ma este úgy
tett, mintha nem látná a kék kártyákat. Sokan utaltak arra, hogy nincs elegendő számú
képviselő jelen. Szerintem viszont elegendő tiszteletre méltó kollégánk van jelen ezen a
vitán.

Csalódást keltett bennem Strasser úr felszólalása. Egy nagyon is demokratikus országot
képvisel, de felszólalása mégsem a demokrácia szellemében fogant.

Zigmantas Balčytis (S&D).   – (LT) Elnök úr! Ez a téma eléggé összetett. A rendelkezésre
álló információk alapján nyilvánvaló, hogy valóban van valamilyen probléma. Határozottan
egyetértek azzal a képviselőtársammal, aki azt mondta, hogy ez nem csak bolgár ügy. Itt
bizonyos értékekről, az Európai Unió megbecsült értékeiről van szó, és nekünk, akik ebben
az ülésteremben részt veszünk a vitákon, tisztelnünk kell egymást.
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Az Európai Uniónak van egy chartája: az Alapjogi Charta. Ezt Bulgáriának és az általam
képviselt Litvániának is tiszteletben kell tartania, és ez így van valamennyi uniós tagállam
esetében. Ez a charta meghatározza, mit tehetünk, és mit nem, hogy mit tehetnek a
kormányok, és mit nem. A charta alapvetően és legfőképpen az emberi jogok tiszteletben
tartását biztosítja. Biztos úr! Ezért úgy gondolom, hogy a Bizottság képviselőjének valóban
nagy figyelemmel kell követnie ezt az ügyet, mivel az ülésteremben ma érezhető volt a
fokozott feszültség.

Filiz Hakaeva Hyusmenova (ALDE).   – (BG) Elnök úr, biztos úr, hölgyeim és uraim!
Természetesen vita alakul ki, ha az alapvető és elidegeníthetetlen európai értékekről, pl. a
biztonságról és az emberi jogokról van szó, és ha a kettő közötti finom határvonal
elmosódik. Paradoxnak tűnhet, de a ma este kifejtett különböző álláspontokban egy közös
dolog volt: az aggodalom.

Az Európai Bizottság felszólította a bolgár hatóságokat, hogy bocsássák a Bizottság
rendelkezésére azokat az információkat, amelyek segítségével a Bizottság megvizsgálhatja,
hogy törvényesen alkalmazták-e a lehallgatási eszközöket. Mi, liberális és szocialista európai
parlamenti képviselők vitát kezdeményeztünk, mivel mély aggodalmat éreztünk amiatt,
hogy vajon törvényes módon történtek-e a lehallgatások. Azért adtunk hangot
véleményünknek, hogy megnyugtassuk azokat a választópolgárokat, akik azért juttattak
be minket az Európai Parlamentbe, hogy odafigyeljünk az esetleges jogsértésekre. Az
Európai Néppárt képviselői aggodalmuknak adtak hangot a nem megfelelő módszerek
gyakorlása miatt, és kifejezték abbéli reményüket, hogy ezen a téren előrelépés fog történni.

Remélem, hogy erőinket egyesítve képesek leszünk gyors fejlődést elérni, és így helyre fog
állni a normálisan működő demokrácia.

Niccolò Rinaldi (ALDE).   – (IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim! Európában és
Olaszországban is liberális demokrata vagyok. Azonban hazámban engem és párttársaimat
néha kommunistának neveznek pusztán azért, mert nem értünk egyet a jelenlegi
kormánnyal.

Úgy tűnik, hogy ugyanez történik most bolgár képviselőtársainkkal: a liberális demokratákat
és a szocialistákat bűnözőknek nevezik pusztán azért, mert ellenzékben vannak. Ezt mi
elítéljük. Ez egy rossz vicc, és reméljük, legalább rövid ideig tart. Az ilyen magatartás nagyon
veszélyes lehet.

Ráadásul az olasz külügyminiszter tegnapi damaszkuszi látogatása során kijelentette, hogy
Szíria „demokratikus állam, és teljesen eleget tesz a polgárok modernizációs igényeinek”.
Ilyen kijelentést tett az Egyiptomban és Tunéziában történtek után!

Ha a bennünket képviselő politikusok ilyen kijelentéseket tesznek, akkor európai parlamenti
képviselőként nekünk kötelességünk kifogásolni, a Bizottságnak pedig szoros figyelemmel
kell követnie ezeket az eseményeket.

Andris Piebalgs,    a Bizottság tagja. – Elnök úr! Ez a vita eléggé szenvedélyes volt. Szeretnék
három alapvető kérdést kiemelni.

Az uniós csatlakozási folyamat, amelyet saját hazám is végigcsinált, nem könnyű, de ha
egyszer egy ország csatlakozik az EU-hoz, az azt jelenti, hogy valóban úgy gondoljuk, hogy
ez az ország képes garantálni az alapvető emberi jogokat és az uniós jog alkalmazását.
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Erre külön jogszabályok vonatkoznak. Ilyen például az elektronikus hírközlés
vonatkozásában a személyes adatok feldolgozására és a magánélet védelmére vonatkozó
irányelv.

A Bizottság nagyon hosszasan és nagyon alaposan nyomon követi az uniós jog tagállamok
általi alkalmazását. Jelentést tettem önöknek a jelenlegi helyzetről, és hiszem, hogy önök
teljes mértékben bíznak abban, hogy a Bizottság fel fog lépni, ha az uniós jogot megsértik.
Ha ezeket nem sértik meg, akkor a Bizottság nem fog fellépni.

Tehát a Bizottság megvizsgálja a helyzetet, és szükség esetén fel fog lépni, de úgy gondolom,
hogy a közösségi jog struktúráin nem szabad túllépnünk, és hogy a Bizottság mindenképpen
a közösségi jog keretein belül fog maradni.

Elnök.   – A vitát lezárom.

20. A Világbank energiastratégiája (vita)

Elnök.   – A következő pont az Eva Joly által a Fejlesztési Bizottság nevében a Bizottsághoz
intézett, a Világbank energiastratégiájáról szóló szóbeli választ igénylő kérdésről folytatott
vita (O-000020/2011 - B70012/2011).

Franziska Keller,    szerző. – Tisztelt elnök úr! Jelenleg 1,5 millárd ember él villamos
energiához való hozzáférés nélkül, ugyanakkor az energiához való hozzáférés előfeltétele
a szegénység felszámolásának, amelyben ezek az emberek élnek. Az energiához való jog
azt jelenti, hogy az energiaellátás egyetemesen és megbízhatóan hozzáférhetővé válik:
egyenlő hozzáférést jelent, amely áthidalja a városi és a vidéki területek közötti szakadékot
és egyben megfizethető is. Az is kritikus jelentőségű, hogy az országok fenntartható és
biztonságos energiaellátást alakítsanak ki, és ennek leginkább megbízható és biztonságos
formája a megújuló energiaforrások decentralizált felhasználása.

Az energiának azonban nem csak biztonságosnak és megbízhatónak kell lennie.
Előállításának más kérdésekre is tekintettel kell lennie, így például az éghajlatváltozásra,
az erdőirtásra, a környezetkárosodásra, az emberi egészségre, továbbá az általa okozott
szegénységre. Ezekkel a problémákkal nem lehet fosszilis tüzelőanyagok segítségével
megbirkózni. A fosszilis tüzelőanyagok katasztrofális hatással vannak az egészségre, a
környezetre és az éghajlatra. Az éghajlatváltozás ugyanakkor nagyobb kárt okoz azoknak,
akik rendkívüli szegénységben élnek. A fosszilis tüzelőanyagok szennyezést idéznek elő,
és ez mind az emberi egészséget, mind pedig az egészséges környezetet veszélyezteti. E
tüzelőanyagok drágák, és ahogy fogynak az olaj- és a gázkészletek, úgy emelkedik az áruk.
A fosszilis tüzelőanyagok központosított, hierarchikus és rugalmatlan energiaelosztást
hoznak létre.

A megújuló energiaforrásokat kell előtérbe helyeznünk. Segítenünk kell a fejlődő országokat
abban, hogy átugorják a fosszilis tüzelőanyagok vonatkozásában az általunk követett,
pusztulást hozó pályát. Csak a megújuló energiaforrások hozhatnak megoldást ezekre a
problémákra. A megújuló energia olyan forrásokat hasznosít, amelyek soha nem merülnek
ki, és amelyekben sok fejlődő ország bővelkedik: ezek főként a nap és a szél. Ezeket helyi
szinten nagyon kis léptékben és olcsón lehet alkalmazni, és így az emberek számára
elérhetővé válik az energia, ami egyben önrendelkezést is biztosít számukra. A decentralizált
energiaellátás az emberek kezében van és demokratikus. A Világbank mindazonáltal
továbbra is a fosszilis tüzelőanyagokat erőlteti energiastratégiájában. A megújuló
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energiaforrásokra és az energiaellátásra nyújtott hitelek közelmúltbeli növekedése továbbra
is csekély, ez pedig nem tudja elleplezni a nyilvánvaló preferenciákat.

A fosszilis tüzelőanyagokkal kapcsolatos beruházások emellett olyan pénzügyi közvetítőkön
keresztül folynak, amelyeket a Világbank nem ellenőriz kellőképpen. Ezenkívül a
jelentésekben a ténylegesnél kevesebb fosszilis tüzelőanyag szerepel. A bank pedig továbbra
is jelentős beruházásokat eszközöl szénnel fűtött erőművekbe, és így a fejlődő országok
az elkövetkező évtizedekben nem szabadulhatnak meg a szénen alapuló energiától. Jelenleg
nem úgy néz ki, mintha energiaforradalom zajlana.

A Világbank energiapolitikája nem átlátható. Ezt a problémát úgy kellene kezelni, hogy
meghatározzák azokat a világos követelményeket, amelyeket a pénzügyi közvetetőknek
teljesíteniük kell ahhoz, hogy jogosulttá váljanak a multilaterális finanszírozásra. A
Világbank magánszektor számára nyújtott hiteleinek 40%-át ezeken a pénzügyi
közvetítőkön keresztül nyújtják, és e hitelek jelentős része az energiaágazatba, különösen
a nyersanyag-kitermelésbe áramlik. A közvetlen banki projektberuházásoktól eltérően
azonban nem áll rendelkezésre nyilvánosan elérhető információ az egyes részprojektekről,
ami nagyon megnehezíti annak nyomon követését, hogy végül mi történik a pénzügyi
közvetítők által nyújtott finanszírozással.

Ha megnézzük, hogy milyen energiafajtát tekintenek alacsony szén-dioxid-kibocsátásúnak,
akkor a stratégiában nagy vízerőműveket találunk. Az ilyen nagy vízi erőművek óriási
természeti területeket tesznek tönkre, és elüldözik az embereket otthonaikból. Ez nem
fenntartható, nem szolgálja az emberek és a társadalom érdekét. A szén-dioxid-leválasztás
és -tárolás sem teszi a szénenergiát alacsony szén-dioxid-kibocsátásúvá. A CO2 továbbra
is megvan, és senki nem tudja előre megmondani, hogy mi történik majd vele a föld alatt.
Egyikünk sem állíthatja biztosan, hogy békésen ott fog maradni a következő évezredekre.
Ez jóslás, nem pedig kutatás, és semmiképpen sem politikai döntéshozatal.

Ugyanez vonatkozik az atomenergiára. Az uránbányászat óriási mennyiségű CO2-t termel,
és senki sem tudja, hogy mihez kezdjünk a keletkező hulladékkal. Ez nem alacsony
szén-dioxid-kibocsátású és nem fenntartható. A Zöldek/EFA képviselőcsoport ezért az
állásfoglalás ellen fog szavazni, kivéve akkor, ha az alacsony szén-dioxid-kibocsátás
megfogalmazást kicserélik.

Látunk ugyanakkor néhány jó érvet is az állásfoglalásban: példa erre a vidéki területeken
a hálózaton kívüli megújuló energiaforrások és a kisléptékű helyi termelés előtérbe
helyezése, valamint az exportirányultság túlsúlyával, a nagy erőművekkel és a
bioüzemanyagokkal kapcsolatos aggodalom.

Egy utolsó szót még. Mi is nagyon fontosnak tartjuk a fokozott technológiaátadásra
vonatkozó felszólítást. A technológiaátadás különösen akkor nem fog nagy igényeket
támasztani, ha érintetlenül hagyják a szellemi tulajdonjogokat. A mindent felülíró célnak
a szellemi tulajdonjogok olyan módon történő kezelése kell, hogy legyen, amely elérhető
áron lehetővé teszi a technológiához való hozzáférést. Erre tettünk ígéretet az
éghajlat-változási tárgyalásokon, az ígéretünkhöz pedig tartanunk kell magunkat.

( A felszólaló hozzájárul ahhoz, hogy az eljárási szabályzat 149. cikkének (8) bekezdésében
meghatározott eljárással összhangban válaszoljon egy kérdésre. )

Hans-Peter Martin (NI).   – Tisztelt elnök úr! Csak gratulálni tudok Keller asszonynak
felszólalásához és elemzéséhez. A kérdés mindazonáltal a következő. Már két évtizede
ismerjük ezeket a problémákat. Keller asszony! Minthogy ön többségünknél behatóbban
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foglalkozott a kérdéssel, létezik olyan konkrétum, amely bizakodóvá teszi azzal
kapcsolatban, hogy amiről hamarosan döntünk, az valóban hozhat bizonyos előrelépést,
illetve hogy a Világbank végre a helyes irányba tart?

Franziska Keller,    szerző. – Tisztelt elnök úr! Ezekről a kérdésekről csakugyan több mint
két évtizede vitázunk, és szívből remélem, hogy a Világbank tanulni fog ezekből a vitákból,
mivel mindenki egyetért abban, hogy a jövő a megújuló energiaforrásoké.

Azt látjuk, hogy kismértékben változott ez a stratégia. Például egy kicsit jobban elmozdult
a megújuló energiaforrások felé, de ez kis lépés, és messze nem elegendő. Még mindig
túlságosan is dominálnak a fosszilis tüzelőanyagok, ami pedig a megújuló energiaforrásokat
illeti, túlságosan nagy hangsúlyt fektetnek a vízerőművekre – ezek pedig nem megújulók,
nem fenntarthatók senki számára.

Ezért remélem, hogy a Parlament határozott nyilatkozatot tehet arra nézve, hogy óhajunk
szerint merre tartson az európai energiapolitika és az energia terén a világban általunk
előremozdított politika. Remélem, hogy támogatni fognak az alacsony
szén-dioxid-kibocsátásra vonatkozó megfogalmazás törlésében és a megfelelő, fenntartható
megújuló energia előmozdításában.

Andris Piebalgs,    a Bizottság tagja. – Tisztelt elnök úr! Úgy érzem, jómagam is nagyon
határozott nyilatkozatot tettem. Először is hangsúlyoznám, hogy a Világbank
energiastratégiája nagyon örvendetes, mert a Világbank igen sajátos szerepet tölt be a
világban, különösen a fejlesztési kérdések kezelésében. Nem túlzás azt állítani, hogy a
Világbank vezeti a közvéleményt és a fejlesztési stratégiák megközelítéseit. Mondandóm
lényege az, hogy a legnagyobb komolysággal kell foglalkoznunk ezzel a kérdéssel.

Ugyanakkor nem feledkezhetünk meg néhány olyan elemről, amelyek kritikus jelentőségűek
a stratégiára adott válaszunk megítélésekor. Ma is jelentős számú olyan háztartás van,
amely semmilyen típusú energiához nem fér hozzá. Igaz, hogy jóllehet 20 éve vitázunk a
problémáról, emberek százmilliói – különösen Fekete-Afrikában – nem jutottak hozzá
jelentős beruházásokhoz az energiaágazat, illetve az energiaellátás vonatkozásában. Ezért
meggyőződésem, hogy meg kell értenünk a kihívás nagyságrendjét.

A második pont, amelyet figyelembe kell vennünk, az a növekedés. A fejlődés pályáján
lévő minden egyes országban óriási mértékben nő a kereslet. A kereslet növekedésére a
kínálat növelésével kell válaszolnunk. További alapvető kihívást jelent ennek a
nagyságrendje.

A harmadik pont – és ebben teljesen egyetértek Keller asszonnyal – a fenntarthatóság és
az előrelátás. Bármi is történik az energiaágazatban, azt az éghajlatváltozásra gyakorolt
következmények fényében kell mérlegelni. Tudjuk, hogy a ma létező energiaágazat az
üvegházhatású gázkibocsátás legfőbb okozója. Ezen túlmenően meg kell vizsgálnunk a
fosszilis tüzelőanyagok árait is, mert nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a fosszilis
tüzelőanyagok áraival kapcsolatos kihívás még mindig előttünk áll. Remélem, hogy ezzel
inkább később, mintsem korábban fogunk szembesülni, de ez egyértelműen része a stratégia
által tartalmazott előrelátásnak.

Ami a tájékozódást illeti, elvárnám, hogy a Parlament figyelembe vegye az EU
fejlesztéspolitikájáról szóló zöld könyvet, amelyben a fejlődő országok tekintetében a
megújuló energiához való hozzáférést az új uniós fejlesztéspolitika egyik központi
pilléreként határozzuk meg. Ha nem tesszük meg ezt az úttörő lépést, akkor nemigen
számíthatunk arra, hogy meg tudjuk győzni a Világbankot és másokat arról, hogy a
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beruházásban a megújuló energiát kell előtérbe helyezni. Meggyőződésem, hogy képesek
vagyunk kezelni a beruházás nagyságrendjét a megújuló energia területén. Csak bátorságra
van szükségünk. Igaz, hogy ez ma rengeteg pénzeszközt igényel, ám bármilyen
energiastratégia meglehetősen sok beruházást igényelne. Ezért az árak vonatkozásában az
előrelátásra tekintettel mindig amellett érvelnék, hogy a világ bármely részén egyértelműen
a megújuló energiát kell mindenfajta energiapolitika középpontjába állítani.

A megújuló technológiákra vonatkozó mai ismereteink jó garanciát adnak arra, hogy
valóban változást idézhetünk elő ezekben az országokban. Az is meggyőződésem, hogy
rengeteg a kihasználatlan lehetőség. Tudom, hogy például a vízenergia minden szempontból
nagyon problémás energiaforrás, de feltéve, hogy környezeti fenntarthatósági elemzést
végeznek, meggyőződésem, hogy a legtöbb ország fantasztikus kihasználatlan
lehetőségekkel rendelkezik a vízenergia terén, ami további érvként szolgál amellett, hogy
a nagyságrend – például az Inga-gát – óriási.

Kezdetben példánkkal kell élen járnunk. Ha az EU képes erre, és önök az EU
fejlesztéspolitikájáról szóló zöld könyvről jelentést vitatnak meg, akkor a Parlamentnek
határozottan támogatnia kell az EU fejlesztéspolitikájának ebbe az irányba való terelését.
Így jobb érv lesz a kezünkben ahhoz, hogy meggyőzzük a Világbankot arról, hogy valóban
kövesse ezt az irányt, és jobban helyezze előtérbe a széntüzelésű erőművekbe eszközölt
beruházásokat. A bank hat kritériumot határozott meg a jövőbeni szénberuházások
általános irányelveként. A Bob Zoellick vezette Világbank rendkívül aktívan részt vesz a
vitában, ezért úgy tűnik, a Világbank érték, nem pedig olyasvalami, amitől félnünk kellene.
A szövetségesünk, de valóban európai vezetést kell biztosítanunk e kérdés terén és az
energiaágazatban a fejlődő világ számára.

Szeretnék foglalkozni az EBB ügyével is, mert ez is szerepelt a kérdésben. Az EBB
tevékenységének jogalapja az AKCS-országoknak juttatott Cotonoui Megállapodás a 3,1
milliárd euró erejéig. Ebben az összefüggésben fontos eszköz az AKCS beruházási keret.
A keretből infrastrukturális és éghajlatbarát energetikai projekteket finanszíroznak. Ami
az energiaágazatot illeti, egyetlen projekt sem tartozik a fosszilis tüzelőanyagok területére.
Az általános politika nagyon világos: szél-, víz- és napenergián alapuló, éghajlatbarát
energetikai projektek finanszírozása.

Az EBB – csatlakozás előtt álló, szomszédos és partnerországokat, valamint Ázsiát,
Latin-Amerikát és Dél-Afrikát érintő – külső mandátumának félidős felülvizsgálatával
összefüggésben a Bizottság javaslatot terjesztett elő egy további 2 milliárd euró összegű
mandátum aktiválására a 2011–2013-as időszakra, amely az éghajlatváltozás hatásainak
enyhítése és az azokhoz való alkalmazkodás területén támogatná az EBB finanszírozási
tevékenységeit valamennyi régióban. A javaslat hangsúlyozza, hogy az EBB saját eljárási
szabályzatának tartalmaznia kell a szükséges rendelkezéseket, amelyek biztosítják, hogy
a mandátum keretében csakis gazdasági, pénzügyi, környezetvédelmi és szociális
szempontból fenntartható projektek részesüljenek támogatásban.

Meggyőződésem, hogy az EU már tett néhány lépést a helyes irányba, de valóban tehetnénk
további lépéseket, hogy e téren az EU igazi vezetője legyen a világnak nem utolsósorban
azzal, hogy számot vetünk a Világbank energiastratégiájával.

Alf Svensson,    a PPE képviselőcsoport nevében. – (SV) Tisztelt elnök úr! Egy nagyon sürgős
és fontos ügyet vitatunk meg a Parlamentben, nevezetesen a fosszilis tüzelőanyagokkal
kapcsolatos kölcsönök fokozatos megszüntetését. Úgy gondolom, hogy bátran ki kell
mondanunk pontosan azt, amit Piebalgs biztos úr mondott, vagyis hogy a Világbank
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nagyon megfontolt energiastratégiával rendelkezik. E tekintetben még ösztönzőkről is
beszélhetünk, és ez nyilvánvalóan pozitív tényező. Természetesen nemcsak fokozatos
kivezetésről, hanem – mint már elhangzott – fokozatos bevezetésről is szó van.

Minthogy meglehetősen kitartó vagyok, szeretném megismételni, hogy az EU-nak itt
lehetősége van arra, hogy olyan konkrét beruházásokat valósítson meg, amelyekkel segíti
az embereket a fejlődő országokban, Afrikában, Ázsiában és Latin-Amerikában. Azt hiszem,
a biztos úr hallotta, amikor egy korábbi alkalommal azokról a jelenlegi kunyhókban és
rendes házakban található fatüzelésű kályhákról beszéltem, amelyek mérgezik az embereket.
Kétmillióan halnak meg idő előtt a közönséges otthonokban jelen lévő gázok miatt.

E tekintetben az Egyesült Államokhoz és számos európai országhoz hasonlóan
befektethetnénk egyszerű napenergiát hasznosító kályhákba, amelyek legalább a gázok
95%-át kiküszöbölik. Akkor nem lenne szükség arra, hogy trágyát használjanak fel, amelyről
tudjuk, hogy a növénytermesztéshez is létfontosságú, és nem lenne többé szükség arra,
hogy feketeszenet használjanak a fűtéshez. Így arra sem lenne szükség, hogy kivágják az
erdőket, amelyeket egyáltalán nem szabadna kivágni.

Szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy megvannak a lehetőségek arra, hogy valami
kézzelfoghatót tegyünk. Amikor alternatív energiaforrásokról beszélünk, gyakran
nyilvánvalóan a szélenergiáról és a napenergiáról beszélünk, és természetesen ez így helyes.
Hiányoznak azonban a kézzelfogható eredmények annak ellenére, hogy a lehetőségek
nyitva állnak. Ne hagyjuk, hogy az EU lemaradjon ezeken a területeken, inkább kapcsoljuk
be az EU-t azoknak a konkrét módszereknek a kifejlesztésébe, amelyek kiváltják ezt a
fosszilis tüzelőanyagot, amelyet sem az iparosodott országokban, sem a fejlődő országokban
nem akarunk többé alkalmazni!

Kriton Arsenis,    az S&D képviselőcsoport nevében. – (EL) Tisztelt elnök úr, biztos úr! Először
is szeretnék köszönetet mondani Keller asszonynak az e jelentésen végzett rendkívüli
munkájáért. Aki csak e jelentésen dolgozott, azok közül valójában mindenki látta, hogy
több okból is mennyire életképtelen a Világbank stratégiája. Mint Keller asszony mondta,
ez a stratégia életképtelen, nagy projekteket finanszíroz, így például vízenergia-projekteket
és számos más projektet.

Tény, hogy a megújuló energiaforrások finanszírozása 300%-kal nőtt. Ezzel egyidejűleg
azonban a fosszilis tüzelőanyagon alapuló projektek finanszírozása 430%-kal emelkedett.

A Világbank – és ez az én szememben botrányos – nem veszi figyelembe az általa
finanszírozott projektek környezeti hatását. Ugyanakkor még ma is foglalkozik azzal a
lehetőséggel, hogy pálmaolaj-ültetvényekre irányuló programok finanszírozását indítsa
el. Nem tartja tiszteletben azt az elvet, hogy a finanszírozott projektekhez a helyiek által
adott szabad, előzetes és tájékozott beleegyezés szükséges, és nem építette be az általa
finanszírozott projektek teljes ciklusára vonatkozó elemzést sem, pedig ezt be kellene
építenie.

Őszintén remélem, hogy ez a jelentés a szavazás utáni végleges állapotában határozott
üzenetet fog küldeni a környezeti reformokról, amelyeket a Világbanknak szervezetén
belül meg kell valósítania.

Charles Goerens  , az ALDE képviselőcsoport nevében. – (FR) Tisztelt elnök úr! Megbízása
értelmében a Világbank köteles hozzájárulni a fejlődő országokban a szegénység
felszámolásához. A Világbank által finanszírozott valamennyi projekt célját ennek kell
alkotnia. Még akkor is, ha az alapvető szociális szolgáltatásokba – az egészségügybe, az
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oktatásba, a vízhez való hozzáférésbe – való befektetést szolgáló üzleti projektet is
finanszíroznak, ennek a követelménynek azért még teljesülnie kell. Ha a Világbank
kiemelten kezeli a szegénység leküzdését, akkor elégedettek lehetünk azzal, hogy ellátja
az általunk meghatározott feladatát.

A vita tárgyát képező szóbeli választ igénylő kérdésben súlyos fenntartások hangzanak el
a kőolajjal, illetve szénnel kapcsolatos projektek finanszírozását illetően. Több észrevételt
szeretnék tenni.

Először is a Világbank által finanszírozott projektek esetében a feladatleírásnak tartalmaznia
kell a kezdettől fogva alkalmazandó értékelési kritériumokat. Világosnak kell lennie, hogy
mit kell értékelni, és következésképpen az értékelési kritériumokat a projekt teljes
élettartama alatt be kell építeni.

Másodszor a Világbank és partnere között végbemenő politikai párbeszédnek figyelembe
kell vennie a politikai és gazdasági kormányzást mind az érintett országban, mind pedig
a hitelező vonatkozásában.

Harmadszor amennyiben lehetséges a megújuló energiák előmozdítása, és a költségek
indokoltak, akkor az energiatermelés e formáját kell előnyben részesítenünk.

Negyedszer – és most meg kell köszönnöm Piebalgs biztos úrnak, hogy a Keller asszonynak
adott válaszában már foglalkozott az egyik aggályommal – az Európai Beruházási Bank
máris figyelembe veszi mindezeket a tényezőket.

Csak remélni tudom, hogy a Világbank is követni fogja mások példáját, akik már bevezették
ezeket a prioritásokat, nem utolsósorban az Európai Beruházási Bankot. Tekintettel arra,
hogy az Európai Unió 27 tagállama egyben a Világbank tagja is, nem állíthatjuk, hogy nincs
befolyásunk a bank politikájára.

Úgy gondolom, hogy nagyon is érdemes lenne megvitatni az erők egyesítését a Világbankon
belül a Keller asszony által említett problémák megoldása céljából. Szeretnék gratulálni
Keller asszonynak kiváló munkájához.

Marisa Matias,    a GUE/NGL képviselőcsoport nevében. – (PT) Tisztelt elnök úr! Mielőtt
folytatnám, én is szeretném megdicsérni a képviselőtársam által végzett munkát, és el
kívánom mondani, hogy teljes mértékben támogatom az itt említett kérdéseket.

Most olyasmit fogok tenni, amit korábban nem, de amiről úgy gondolom, hogy érdemes
megtenni. Több dokumentum van előttünk, amelyek egy sor olyan feltevést tartalmaznak,
amelyek mindegyikének megvitatására ritkán kerül sor. Úgy tűnik, mintha olyan
feltevésekről lenne szó, amelyeket nem érdemes megvitatni. Előttünk van a szóbeli választ
igénylő kérdés és az állásfoglalás, amely különféle állításokat tartalmaz, mint például azt,
hogy a Világbank által finanszírozott hagyományos vidéki villamosítási programok globális
szinten nem tudták megvalósítani azt a feladatukat, hogy elérjék a vidéki területeken élő
legszegényebbeket.

Azt is megállapíthatjuk, hogy a Világbank energiastratégiájában 2011 közepén lehetséges
és vélelmezett változás következik be, de azt is tudjuk, hogy az energiaágazatok azok a
területek, amelyeken nagyon konkrét módon küzdhetünk a szegénység ellen, és amely
révén segíthetünk az embereket a szegénységből kiemelni. Ezért felhívjuk a Világbankot,
hogy fogadjon el olyan fejlesztési megközelítést, amely maximalizálja a szegényeknél
jelentkező hasznokat, és ezzel egyidejűleg lehetővé teszi számunkra az éghajlatváltozás
elleni küzdelmet.
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Azt is elmondtuk már, hogy a fosszilis tüzelőanyagokat célzó kölcsönök továbbra is
túlsúllyal rendelkeznek a Világbank teljes energiaportfóliójában, és hogy túl kell lépnünk
ezen a túlsúlyon. Már ígéretet is kaptunk arra, hogy ez a túlsúly 2015-re már nem fog
fennállni, és hogy fokozatosan csökkenni fog ezeknek a fosszilis tüzelőanyagokon alapuló
projekteknek a finanszírozása.

Végül előttünk van egy sor nyilatkozat − konkrétan annak szükségességéről, hogy a
Világbank biztosítson elsőbbséget a kis volumenű, helyi energiához való hozzáférésnek.
Sok, sok egyéb olyan is van, amely figyelembe veszi az éghajlatváltozást.

Mindezeket előrebocsátva szeretnék továbblépni az elhangzottakon, már amivel azonosulni
tudok. Az összes általunk tett nyilatkozathoz csak két, utolsó kérdést tennék hozzá, mert
nem érdemes puszta szándéknyilatkozatokkal folytatni.

Az első kérdés a következő: miért nem tudunk mindezekből levonni egy olyan alapvető
következtetést, mint ez? Miért engedjük meg továbbra is, hogy az mondja meg, mi történjen,
aki fizet? Miért felel továbbra is a Világbank a világ energiastratégiájáért? Mikor hozzuk
meg azt a döntést, hogy a világ energiastratégiája az ENSZ égisze alatt zajló világméretű
összehangolás révén valósuljon meg?

A második kérdés, amelyet önökre bízok – és elnézést kérek, amiért kicsit túlléptem az
időt –, a következő: mikor hagyunk fel azzal, hogy rákényszerítünk egy fejlesztési modellt
másokra, a világ többi részére, legyen az első vagy második generációs modell? Vagyis
legyen szó első vagy második kézből származó modellről, úgy teszünk, mintha ezt a
fejlesztési modellt kellene mindenkinek alkalmaznia.

Az arroganciának is vannak határai. Demokratikusabbnak kell lennünk.

Hans-Peter Martin (NI).   – (DE) Tisztelt elnök úr! Az 1970-es években és az 1980-as
évek elején fontos vitatéma volt a Világbank környezeti kérdésekre való nyitottságának
hiánya. Ugyanezek a beszédek hangzottak el akkoriban is, mint ma, erre pedig a Világbank
bizonyos ígéretei mellett került sor. Úgy tettek, mintha meg akarták volna reformálni a
Világbankot, de azóta évtizedek teltek el. Különféle okokból nemrégiben számos országban
jártam, amelyeket általában fejlődő országnak neveznek. A helyzet elfogadhatatlan volt.
Mi történt az összes projekttel? Hol vannak a naperőművek a trópusokon? Hol vannak
Amazóniában vagy Vietnamban a fenntartható erdők? Hol vannak Kenyában a
napkollektorok és a szélerőművek?

Egyáltalán semmi nincs sehol. Az egyetlen, ami történt, az az, hogy pontosan lemásolták
az önkormányzat európai rendszerét. Az emberek önmagukat kormányozzák, és néhány
nagy érdekelt fél kezére játszottak, de nem értek el semmiféle előrelépést. Aztán
meglepődünk, amikor a fejlődő országok polgárai elkeseredetten azt mondják: „Nem
akarok többé a Karib-térségben élni. Az USA-ba akarok menni, majd Martinique-en keresztül
az EU-ba jutni. Meglepődünk, hogy a Maghreb-országok lakói mind ide akarnak jönni. E
vita álszentsége abszolút hihetetlen. Meg kell értenünk, hogy emberek milliói
radikalizálódtak. Egyszerűen azt mondják, hogy „elegünk van!”

Mindenkinek, aki látta az Európai Parlament állásfoglalásra irányuló indítványát, el kell
ismernie, hogy ez a dokumentum nem az igazi. Sokkal határozottabb hangot kellett volna
megütnünk. Sokkal világosabban fel kellett volna szólítanunk a Világbankot, hogy tegye
meg a szükséges intézkedéseket. Miért van ez a sok bizottság – a Fejlesztési Bizottság, az
AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlés és így tovább –, ha mindössze egy darab papírt
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tudnak eredményként felmutatni, amely részben az 1970-es évek végén lezajlott vita
következtetéseit tartalmazza? Az egész ügy nagyon kínos.

Filip Kaczmarek (PPE).   – (PL) Tisztelt elnök úr! Senkit sem kell meggyőznünk az energia
fontosságáról a fejlődő országok viszonylatában. Sokszor láttam az emberek arcán a
meglepetést, amikor megtudják, hogy mennyibe kerül az elektromos áram Afrikában.
Valószínűleg az is igaz, hogy senkit nem kell meggyőznünk arról, hogy a Világbank távolról
sem jelentéktelen szerepet játszik a fejlődő országokban az energetikai kérdések terén.

Képviselőcsoportom, az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) Képviselőcsoport
számos módosítást terjesztett elő a vita tárgyát képező állásfoglaláshoz, amelyekről külön
kell szavazni. Számunkra úgy tűnik, hogy az állásfoglalás egyes részei túlságosan bírálják
a Világbankot. Nem hinném például, hogy felhívhatjuk a Világbank figyelmét arra, hogy
tisztának tekint egyes energiatípusokat, amelyeket környezetvédelmi szempontból
helytelennek vagy nem kívánatosnak kellene tartani. Így például az EU tagállamaiban széles
körben hasznosítják az atomenergiát. A szénre vagy a földgázra támaszkodó növekvő
számú európai ország szenved bizonyos fokig amiatt, hogy korlátoznia kell kibocsátását,
ami bizonyos költségekkel jár, amelyek viszont az egyes tagállamok között nagyon
egyenlőtlenül oszlanak meg. Ezért óvatosnak kell lennünk, amikor külső szerveknek
megmondjuk, hogy milyen típusú energiát kell fejleszteni. Egyetértek mindazonáltal azzal
az elképzeléssel, hogy érdemes külön támogatást nyújtani a kis területeket lefedő helyi
projekteknek, hogy érdemes támogatni az alacsony kibocsátású projekteket, és hogy
érdemes támogatni a diverzifikált energiaforrásokkal kapcsolatos elképzeléseket és elkerülni
az energiafüggőséget.

Szeretnénk, ha a Világbank befektetne a megújuló energiába és a fokozott
energiahatékonyságba, de mindig szem előtt kell tartanunk az alapvető célt, vagyis azt,
hogy az energiához való hozzáférésnek miként kellene segítenie az embereket a
szegénységből való kitörésben. Több legyet akarunk ütni egy csapásra – meg akarjuk
teremteni a fejlődés feltételeit, korlátozni akarjuk a kibocsátásokat, és figyelembe akarjuk
venni a szociális és környezetvédelmi szempontokat az új energiaprojektekben. Ezek
ambiciózus feladatok, és remélem, hogy a Világbank nem ijed meg tőlük. Ugyanakkor
tudom, hogy Piebalgs biztos úr nagy hangsúlyt fektet az energiaprojektek fejlesztésére a
fejlődő országokban, és megerősíthetem, hogy ezzel foglalkozik a zöld könyv is, és hogy
az Európai Parlamentnek támogatnia kellene ezt a stratégiát.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Tisztelt elnök úr! Jelenleg a világban 1,4 milliárd
embernek nincs hozzáférése villamos energiához, akiknek 85%-a vidéki területeken él. A
szegénység 2015-ig történő felszámolására vonatkozó millenniumi fejlesztési célokat
amiatt nem fogjuk elérni, hogy nem történt jelentős előrelépés az energiához való hozzáférés
biztosításában. E cél 2015-ig történő elérése azt jelenti, hogy 395 millióan hozzá fognak
férni a villamos energiához, és 1 milliárdan hozzájutnak az élelem elkészítéséhez szükséges
higiéniás létesítményekhez. Mindezek az intézkedések a 2010–2015-ös időszakban durván
évi 40 milliárd USD beruházást tesznek majd szükségessé, ami a világ GDP-jének 0,6%-át
teszi ki.

A villamos energiához való egyetemes hozzáférés a fejlődő országokban a kormányok
által kitűzött legfontosabb célok egyike. A villamosítást gátló akadályok között szerepel
a villamosenergia-ellátás magas költsége a vidéki területeken és a városi területek peremén
lévő házak esetében, az adók vagy pénzügyi ösztönzők hiánya, a villamosítási projektek
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fejlesztéséhez és megvalósításához szükséges kapacitás elégtelensége a villamos energia
termelésének korlátozott képessége mellett.

A vidéki területek külön esetet jelentenek az energetikai követelmények szempontjából.
A vidéki területeken nemcsak a szükséges energiát kell biztosítani, hanem az annak
előállítására szolgáló tényleges folyamatot is, ami munkahelyeket is teremt, és támogatja
a gazdasági és szociális fejlődést.

2011. február 11-én a Világbank jelentéséből az derült ki, hogy hosszú távon életképesebb
megoldás a megújuló forrásokból, alacsony előállítási költségen történő helyi
energiatermelés. Ez kulcsszerepet játszhat India energiabiztonságának növelésében, és így
csökkenthető az energiabehozatal és az olajárak ingadozásának hatása. A Világbank ezért
a fejlődő országok partnereként léphet fel. Meggyőződésem, hogy a Világbanknak
támogatnia kellene az energiahatékonyság növelését és a megújuló energiaforrásokból
történő, helyi energiatermelést célzó projekteket, valamint a villamosítást magukban foglaló
és a különböző országok között összeköttetéseket létrehozó széles körű projekteket.

Zigmantas Balčytis (S&D).   – (LT) Tisztelt elnök úr! Először is szeretnék köszönetet
mondani az előadónak, amiért kellő időben felvetette ezt a valóban nagyon fontos kérdést.
Az energiaszegénység továbbra is óriási probléma, és a hozzá kapcsolódó problémák
akadályozzák a világ legszegényebb régióiban élőket abban, hogy javítsák életminőségüket,
hogy lehetőségük nyíljon a megélhetésre és hogy általánosan hozzá tudjanak járulni a
növekedés és a termelékenység növeléséhez. Ez az általános társadalmi és gazdasági fejlődést
és e régiók szegénységből való kiemelését akadályozó alapvető tényezők egyike.

Mint az előadó említette, a statisztikák aggasztóak – körülbelül 1,5 milliárd ember nem
fér hozzá villamos energiához, és több mint 2,5 milliárd ember még mindig biomasszából
nyert hagyományos tüzelőanyagot használ. Az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint
világszerte évente kétmillióan halnak meg idő előtt légzőszervi betegségekben e tüzelőanyag
használata miatt.

A Világbank korábbi energiastratégiája egyelőre nem hozott kézzelfogható eredményeket.
Továbbá még mindig nagyobb a fosszilis tüzelőanyagok használatának támogatása, mint
a megújuló vagy tiszta energiaforrások használatáé. Mostanáig jelentős beruházásokat
biztosítottak a széntüzelésű erőművek számára, és ez továbbra is a környezetet súlyosan
szennyező fosszilis tüzelőanyagoktól teszi függővé ezeket a szegény országokat.

A G20-csoport vezetői által elfogadott, a fosszilis tüzelőanyagokkal kapcsolatos projektek
támogatásának és finanszírozásának csökkentéséről szóló megállapodás, amely projektek
2015-től már egyáltalán nem részesülhetnek finanszírozásban, kedvező és örvendetes
ösztönzés. Az új stratégiának alaposan mérlegelnie kell a finanszírozás felügyeletének és
ellenőrzésének kérdését is, hogy ezt a támogatást olyan energiaprojektekre fordítsák,
amelyek hosszú távú előnyöket hozhatnak, és valóban hozzájárulnak e régiók fejlődéséhez
és az emberek életminőségének javulásához.

Paul Rübig (PPE).   – (DE) Tisztelt elnök úr! Külön szeretnék köszönetet mondani Piebalgs
úrnak. Mint energiáért felelős egykori biztos, természetesen mindent tud stratégiánkról.
Úgy vélem, hogy a fejlesztési együttműködés területén rengeteg még a tennivaló, különös
tekintettel a technikai segítségnyújtásra. Európának nemcsak befizetnie kell a Világbankba,
hanem cselekednie is kell. Európának és az európai intézményeknek hangsúlyosabb szerepet
kell játszaniuk a Világbankban. Jelentős kihívást fog jelenteni annak biztosítása, hogy a
családi vállalkozások fejlesztési támogatással támogathatók legyenek, valamint hogy a kis
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és közepes méretű energiatermelő vállalkozások támogathatók legyenek, mert sok
kisvállalkozás együtt méretgazdaságosságot érhet el, és ennek megfelelő befektetési hozamot
termelhet ki.

Az egyik legfontosabb kérdés persze az energia tárolása. Ez központi szerepet fog játszani
a fejlesztési együttműködésben.

Seán Kelly (PPE).   – Tisztelt elnök úr! Azt hiszem, mondhatjuk, hogy azokat, akik még
ezen az éjszakai órán is jelen vannak, valószínűleg valamilyenfajta megújuló energia hajtja,
talán napenergia vagy esetleg akár isteni erő a fejünk felett lebegő glória formájában.

Mindenesetre a vita nagyon sokszínű volt, ami nem meglepő, mert ez a téma mindig is
vitás kérdés volt. Úgy gondolom viszont, hogy a biztos úr helyes egyensúlyt talált:
valószínűleg mindannyiunknál jobbat abból a szempontból, hogy hová tartunk, és mit
kell elvégezni a jövőben. Úgy gondolom, hogy néhány dolog pontosításra szorul. Legyen
egy ország akár a fejlődő világban, akár a fejlett világban, ha rendelkezik fosszilis
tüzelőanyagok – szén – vonatkozásában készletekkel vagy atomenergiával, akkor azt
hasznosítani is fogja. A kérdés így szól: finanszírozzuk ezt vagy sem? Európában Cancún,
Kiotó stb. szellemében nyilvánvalóan a megújuló energiaforrások napirendjét igyekszünk
előrébb vinni, és ez tökéletesen rendben is van. Úgy gondolom azonban, hogy ennek során
Martin úrnak valószínűleg igaza van abban az értelemben, hogy határozottabban hallatnunk
kell a hangunkat, és nyomást kell gyakorolnunk a Világbankra annak érdekében, hogy
több megújuló energiával kapcsolatos projektet mozdítson elő és finanszírozzon, mint
esetleg ezt jelenleg teszi.

Andris Piebalgs,    a Bizottság tagja. – Tisztelt elnök úr! Ez nagyon fontos vitánk
szempontjából, még ha késő éjszaka is van, mert úgy gondolom, hogy a Világbank
energiastratégiája egy lehetőség. Egy valódi lehetőség arra, hogy válaszoljunk az energetikai
kihívásokra.

Ha azt is megvizsgáljuk, hogy mit mond a Nemzetközi Energiaügynökség az
energiaszegénységről, a megújuló energiáról, akkor természetesen óriási kihívásról van
szó, de a Világbank – vezetésünkkel – véghez vihetné a szükséges változást. Ha néhány
évre visszamegyünk az Unió történetében, akkor azt látjuk, hogy a megújuló energiára
vonatkozó célunk elérése lehetetlennek tűnt, még ha csak egy meglehetősen szerény 18%-os
célról volt is szó, ha nem csal az emlékezetem. Most úgy tűnik, hogy jó úton haladunk.

Időnként azonban nagy bátorságot kell merítenünk, és előre kell látnunk a tényleges
kihívásokat. A Világbank nagyon nyitottá teszi a teljes folyamatot. Washingtonban meg
fogják tartani a Világbank energiahetét. Mi is benyújthatnánk észrevételeinket a
Világbanknak, amely nagyon nyitott az új elképzelésekre. Ha mi bátrak vagyunk, az még
nagyobb bátorságot ad a Világbanknak is. Ezért fontos, hogy nyílt szívvel menjünk, és
ezeket a nagyon nagyra törő elképzeléseket a Világbank elé tárjuk. Máskülönben sokan
megpróbálhatják elkerülni ezt a kihívást.

Egyértelműen az a kérdés, hogy hol kezdjük. Azt mondanám, hogy továbbra is az
energiához való hozzáférésre kell figyelnünk, mert az energiához való hozzáférés egyúttal
fenntartható és hatékony energiát is jelent. Az országokban, amelyekkel együttműködünk,
a legújabb trendek óriási mértékű urbanizálódást jeleznek, ami bizonyos módon már meg
is változtatta a teljes energiaellátás szerkezetét. Ez nemcsak decentralizált termelést jelent,
hanem agglomerációs területeket is, így az energiahatékonyságnak − akármilyen furcsán
hangzik is − szintén a stratégia részét kell képeznie.
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Ami a legfontosabb, az az, hogy rá kell erősítenünk. Rendelkezünk energetikai kerettel: ez
200 millió euró. Az energia területén nem sokat lehet kezdeni 200 millió euróval. Hosszú
távú finanszírozást kell tervbe vennünk, mert meggyőződésem, hogy a megújuló energiának
Európa védjegyévé kell válnia. Ezzel, valamint a Világbank kapacitásaival valóban tehetnénk
valamit, ami nyom a latban: nemcsak az energiaellátás terén, hanem az éghajlatváltozás
elleni küzdelmet szolgáló jelentős lépések megtétele szempontjából is.

Elnök.   – Egy állásfoglalásra irányuló indítványt (1)  juttattak el hozzám, melyet az eljárási
szabályzat 115. cikkének (5) bekezdésével összhangban nyújtottak be.

A vitát lezárom.

A szavazásra 2011. február 17-én, csütörtökön kerül sor.

21. A következő ülésnap napirendje: lásd a jegyzőkönyvet

22. Az ülés berekesztése

(Az ülést 23.50-kor berekesztik)

(1) Lásd a jegyzőkönyvet.
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