
СРЯДА, 16 ФЕВРУАРИ 2011 г.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА : Jerzy BUZEK
Председател

(Заседанието се открива в 9,05 ч.)

1. Откриване на заседанието

2. Мерки по прилагане (член 88 от Правилника за дейността)

3. Тълкуване на Правилника за дейността

Председател.   − Тълкуването на членове 56 и 50 от Правилника за дейността на
Европейския парламент, прието от комисията по конституционни въпроси на нейното
заседание от 14 февруари 2011 г., беше обявено през времето за гласуване вчера. Тъй като
никой не го оспори съгласно член 211, параграф 4 от Правилника за дейността, тълкуването
може да се счита за прието. Затова гласуването на доклада на Véronique Mathieu относно
единна процедура за кандидатстване на граждани на трети страни за единно разрешително
за пребиваване и работа на територията на държава-членка и относно общ набор от права
на работници от трети страни, които законно пребивават в държава-членка, се оттегля от
дневния ред на настоящото заседание. Както знаете, този въпрос беше предмет на голямо
разискване и в момента имаме тълкуване въз основа на Правилника за дейността и
принципите, ръководещи нашата работа.

4. Доклад относно напредъка, осъществен от Хърватия през 2010 г. (разискване)

Председател.    − Следващата точка са изявленията на Съвета и Комисията по повод на
доклада относно напредъка, осъществен от Хърватия през 2010 г.

Вчера се срещнах с министър-председателя на Хърватия, като бях придружен от двама
представители на наши основни институции – докладчикът, г-н Swoboda, и ръководителят
на нашата постоянна делегация в Хърватия, г-н Hökmark. Ние обсъдихме въпроса за
напредъка, осъществен от Хърватия по пътя й към Европейския съюз. Аз съм изключително
доволен, че днес можем пряко да обсъдим състоянието на преговорите и перспективата за
бъдещето на Хърватия в Европейския съюз с всички наши колеги, които присъстват. Доволен
съм също така, че присъства и членът на Комисията г-н Фюле, който отговаря за нашата
политика за съседство. Бих искал г-н Мартони да вземе думата от името на Съвета. Г-н
Мартони и унгарското председателство отдават голямо значение на това, разширяването
на ЕС да включва Хърватия, което следователно е важна точка от дневния ред на унгарското
председателство. Г-н Мартони, имате думата.

Янош Мартони,    действащ председател на Съвета.  −  (EN) Г-н председател, позволете
ми, от името на унгарското председателство, да кажа, че за мен е особено удоволствие да се
изкажа днес на пленарното заседание на Европейския парламент.

Това заседание предоставя своевременна възможност да се направи преглед на напредъка
на Хърватия в процеса на присъединяването й, както и на плановете на унгарското
председателство за първото полугодие на тази година.
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На първо място, бих искал да приветствам активното ангажиране на Парламента с процеса
на разширяване и с конструктивния му принос към общото разискване относно
разширяването и по-специално относно процеса на присъединяването на Хърватия.

Както многократно е подчертавано, разширяването укрепва мира, демокрацията и
стабилността в Европа, служи на стратегическите интереси на Европейския съюз и му помага
да постига по-добре целите на неговата политика във важни области, които са решаващи
за икономическото възстановяване и устойчивия растеж.

Разширяването е основен двигател на политическата и икономическата реформа. То се
придвижва с темпове, които в голяма степен зависят от спазването на критериите от
Копенхаген от страна на съответната страна кандидатка и от нейния капацитет за поемане
на задълженията за членство.

Разширяването е един от основните приоритети на нашето председателство и работата ни
през това тримесечие ще се състои в засилване на политиката в съответствие с подновения
консенсус относно разширяването, приет от Европейския съвет през декември 2006 г.,
както и със заключенията на Съвета от 14 декември 2010 г., които бяха приети от
Европейския съвет.

По отношение на Хърватия предстои приключване на преговорите за присъединяване, както
се посочва в заключенията на Европейския съвет, и нашата цел е да приключим преговорите
до края на унгарското председателство – разбира се, при условие че Хърватия изпълни
критериите за затваряне на преговорните глави.

Ние също така бихме искали да финализираме по възможност договора за присъединяване
и така да се открие пътят за присъединяването на Хърватия към ЕС, което очакваме с
нетърпение. Ето защо, както се подчертава във вашата резолюция, това тримесечие ще бъде
от решаващо значение за процеса на преговорите за Хърватия.

Нека се спра съвсем накратко на някои от останалите въпроси. От началото на преговорите
до този момент бяха отворени 34 от 35-те глави, от които 28 бяха временно затворени.

Затова сме съвсем близо до приключването на преговорите. Все още обаче предстои да бъдат
затворени няколко трудни глави, като политиката на конкуренция, земеделие и развитие
на селските райони, рибно стопанство, регионална политика и координация на структурните
инструменти, сътрудничество в областта на правосъдието и основните права, и финансови
и бюджетни въпроси, някои от тях, разбира се, с бюджетни последици.

В заключенията относно Хърватия, които Съветът прие миналия декември, се подчертават
основните въпроси, изискващи допълнителна работа в тези области. Вие сте информирани
за тях. Бихме искали също така да наблегнем на някои моменти, които правилно са отразени
във вашата резолюция.

Съветът отбеляза, че окуражителният напредък, постигнат от Хърватия в много области,
включително принципа на правовата държава и борбата с корупцията на всички равнища.

Съветът също така насърчи Хърватия да ускори усилията си в изпълнение на останалите
критерии, включително постигане на убедителни резултати, по-специално по отношение
на политиката на конкуренция, както и в областта на съдебната власт и основните права.

В това отношение нека да подчертая значението, което отдаваме на процеса на наблюдение
в областта на уеднаквяването и прилагането на достиженията на правото на ЕС, с оглед да
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се гарантира осигуряване на административен капацитет и да се постигнат убедителни
резултати.

По-специално, оценката на напредъка в областта на съдебната власт и основните права,
която Комисията ще направи през март, ще бъде много важна по отношение на възможността
за затваряне на глава 23 по-късно през полугодието. Освен това на Международния трибунал
за бивша Югославия (МТБЮ) Съветът отбеляза в общи линии доброто сътрудничество на
Хърватия с трибунала, като отново повтори, че най-важно продължава да бъде пълното
сътрудничество, в съгласие с рамката за преговори.

Сега, когато междуведомствената специална група е започнала да проучва важни нови
възможности, Съветът призова Хърватия да продължи административното разследване с
оглед да даде обяснение за липсващите военни документи.

Освен това Съветът приветства Хърватия за активната й роля в регионалното сътрудничество,
както и в подобряване на нейните отношения със съседните държави, и усилията й, насочени
към помирение в региона.

Влизането в сила на арбитражното споразумение относно граничния спор със Словения в
края на ноември беше особен напредък в това отношение. Вземайки предвид значението
на добросъседските отношения, Съветът насърчи Хърватия да се възползва от този напредък
в усилията й за решаване на всички нерешени двустранни и регионални въпроси в
сътрудничество със съответните държави.

В заключение, нека да повторя, че все още има много за вършене по време на нашето
председателство. Хърватия не трябва да пести усилия за изпълнение на останалите критерии,
за поддържане и подобряване на вече постигнатото и, в съответствие с рамката за преговори,
да се заеме окончателно с всички други все още неизпълнени задължения.

Що се отнася до нас, от само себе си се разбира, че в това усилие ние разчитаме на подкрепата
и сътрудничеството на всички държави-членки, на Европейската комисия и преди всичко,
разбира се, на Европейския парламент.

Много важно е тази динамика да се поддържа, за да се достигне до успешно приключване
на преговорите, както се подчертава сред приоритетите на унгарското председателство, до
края на юни, с други думи, до края на нашето председателство.

Председател. −   Политиката за съседство е много важна за Европейския съюз,
Средиземноморския регион, Източното партньорство и преди всичко за Западните Балкани.
Сега ще дам думата на члена на Комисията, отговарящ за тази политика.

Щефан Фюле,    член на Комисията.  −  (EN) Г-н председател, бих искал да поздравя
докладчика за Хърватия, г-н Hannes Swoboda, и да изразя своята благодарност за неговия
безпристрастен и балансиран доклад. В него се потвърждава впечатляващия напредък,
постигнат от Хърватия в изпълнение на критериите за присъединяването, и същевременно
се признават усилията, които все още трябва да бъдат положени за приключване на
преговорите.

Европейският съюз и Хърватия затвориха временно 28 от общо 35 преговорни глави. На
конференцията на министерско равнище за присъединяването на Хърватия, която ще се
проведе на 19 април, би трябвало да се затворят временно допълнителните глави, в които
Хърватия или е изпълнила, или съвсем скоро предстои да изпълни критериите за затваряне.
Както беше отбелязано на заседанието на Съвета по общи въпроси, проведено през декември
2010 г., приключването на преговорите предстои скоро.
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Както при всички преговори, най-трудните въпроси остават за решаване в заключителната
фаза. Както министър Мартони току-що подчерта, унгарското председателство е обявило
своята цел за приключване на преговорите през първото полугодие на 2011 г., ако бъдат
изпълнени всички условия и критерии. Това е амбициозна цел, която може да бъде
постигната, ако Хърватия продължи да полага изключителни усилия да изпълни останалите
изисквания навреме.

Основните нерешени предизвикателства са критериите за затваряне за глава 23 – съдебната
власт и основните права, и глава 8 – политиката на конкуренция. Хърватия работи усилено
и в двете области, но сега е моментът да напрегне усилия и да стигне до края.

Що се отнася до съдебната власт и основните права, главните области, в които Хърватия е
задължена да изпълни своите ангажименти, са: постигане на надеждни и устойчиви резултати
в борбата срещу корупцията; укрепване на независимостта, отчетността, безпристрастността
и професионализма на съдебната власт при решаване на въпроса за безнаказаността за военни
престъпления; изпълняване на целите на Програмата за жилищно настаняване на бежанци
и подобряване на спазването на правата на малцинствата. Пълното сътрудничество с
Международния трибунал за бивша Югославия остава изискване.

Във всяка от тези области има ясни критерии, които следва да бъдат изпълнени. В момента
Комисията прави преглед на напредъка, постигнат от Хърватия за всеки един от критериите,
за които ще докладваме в предстоящия междинен доклад по тази глава, който се очаква да
бъде представен до средата на март.

Вчера аз имах много полезна и конструктивна среща с министър-председателя Косор, на
която обсъдихме значението на поддържане на динамиката на преговорите за
присъединяване и на уреждането на останалите нерешени въпроси. Хърватските органи
добре знаят какво още трябва да направят. Аз наистина бях много доволен, когато
министър-председателят ме увери отново в личната си ангажираност да гарантира, че
работата ще продължи с пълна скорост до приключването на процеса на присъединяване
към Европейския съюз.

Не мога повече да се съглася с тези, които призовават Европейския съюз нито да прави
„специални отстъпки“, нито да налага изкуствени спънки на Хърватия. Пълното зачитане
на принципа за условност, който се прилага за всички страни кандидатки, и на пълното
спазване на ангажиментите, поети от Европейския съюз, продължават да бъдат крайъгълен
камък на процеса на разширяване. Това лежи в основата на доверието в него.

Комисията ще продължи да оказва пълна подкрепа на Хърватия, която работи упорито за
постигане на целите на присъединяването към Европейския съюз. Аз съм уверен, и тук
следвам насоката на министър Мартони, че държавите-членки ще решат, че преговорите за
присъединяване могат да бъдат приключени веднага щом установим, че останалите критерии
за затваряне са изпълнени. Аз съм също толкова уверен, че когато от Парламента се поиска
да даде съгласието си относно проекта на договора за присъединяване, той ще изиграе тази
решаваща роля в съответствие с много конструктивния подход, който показва по отношение
на процеса на присъединяване на Хърватия.

Hannes Swoboda,    от името на групата S&D. – (DE) Г-н председател, госпожи и господа,
на първо място бих искал да изразя искрената си благодарност на всички докладчици в
сянка за отличното им сътрудничество, резултатът от което е доклад, обещаващ да получи
широка подкрепа.
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Ще започна, като спомена за много успешното, убеден съм в това, посещение вчера в
Парламента на министър-председателя Ядранка Косор, резултатът от което е доклад,
обещаващ да получи широка подкрепа. Г-н председател, Вие споменахте, че присъединяването
на Хърватия не само е важно за Хърватия и за Европейския съюз, но също така е важно като
сигнал за целия регион. Първият момент, с който искам да подчертая това, се отнася до
реформите. Ако една държава изпълнява задачите, които се изискват от нея, то тогава ние
също трябва да спазим обещанието, което сме дали във връзка с нейното членство. Както
казаха г-н Мартони и г-н Фюле, все още има работа за вършене. Посланието все още трябва
да бъде: направете и последните стъпки от реформата, за да можем да постигнем нашата
обща цел за сключване на договора през юни.

По време на разговорите с г-жа Косор, г-н Schulz каза, че по-рано спорът за Пиранския
залив е бил решен чрез водене на война. Днес сядаме на масата за преговорите и се опитваме
да намерим начин да уредим тези въпроси. Това също е важен сигнал за региона като цяло
– тук имам предвид Сърбия и Косово – че такива спорове могат да бъдат решавани не чрез
война, а чрез преговори и диалог. Министър-председателят каза, че в нейната страна
правителството и опозицията се движат в една и съща посока по отношение на ЕС.
Последният ми разговор с лидера на социалдемократическата опозиция Zoran Milanović
също потвърди това.

Вчера обсъждахме Албания. Албания също би могла да вземе пример как да постъпи, когато
става въпрос за важни въпроси от общ интерес, в допълнение към всеки политически дебат.

Ето защо ние следва да изпратим двойно послание до Загреб и Хърватия като цяло, което
да бъде в смисъл, че ние – Съветът, Комисията и Европейският парламент – работим заедно,
за да приключим преговорите през юни, така че договорът да може да бъде подписан, и
тогава през есента да дадем нашето съгласие и да позволим процесът на ратификация
действително да бъде извършен, но ви моля – и с тези думи се обръщам към Хърватия –
уредете все още нерешените въпроси. Относно справянето с корупцията вече са взети
решителни мерки, но има няколко последни стъпки, които все още трябва да бъдат
направени. Що се отнася до съдебната система, както и до въпроса с корабостроителниците,
все още има да се върши работа. Всички тези въпроси обаче са споменати и в нашия доклад,
и те не представляват непреодолими препятствия, а дават възможност на Хърватия все пак
да изпълни съответните изисквания.

Взимайки предвид това, госпожи и господа, днес ние следва да изпратим общо послание от
всички нас тук до Хърватия и наистина до целия регион, което да бъде в смисъл, че ако една
държава изпълни изискваните от нея задачи, Европейският съюз също ще спази обещанието
си да й позволи да стане член на Съюза. Г-н председател, както и Вие казахте вчера, за
Европейския съюз също ще има полза от приемането на Хърватия, при условие че тя е
направила всичко, което се изисква от нея.

Затова аз искам още веднъж да благодаря на докладчиците в сянка. Ако успеем да изпратим
по възможност единен сигнал до Хърватия и до целия регион, ние ще направим голяма
стъпка напред към мирната интеграция на целия регион.

Bernd Posselt,    от името на групата PPE.  –  (DE) Г-н председател, г-н член на Комисията,
госпожи и господа, трябва да призная, че днес се чувствам много развълнуван, защото тази
година се отбелязват 20 години от обединяването на движението за демокрация в Словения
и Хърватия. То беше на една година и хората ликуваха, както правеха в Унгария, Чешката
република и навсякъде другаде.
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Тогава, на 28 юни 1991 г., дойде бруталното нападение на Югославската национална
армия. Тогава изглеждаше, че всичко се е върнало в предишното си състояние. Аз бях във
Вуковар, когато този малък, цветущ модел на Европа беше разрушен и стотици хиляди хора
останаха без дом, а хиляди загубиха живота си. Оттогава имам възможността да вървя заедно
с Хърватия по пътя към Европейския съюз. Съвсем ясно трябва да признаем, че Хърватия
положи изключителни усилия да измине този път.

Г-н Фюле каза ключовата дума днес. Той говори за справедливост. Докладът на Swoboda
може да бъде общо озаглавен „Справедливост за Хърватия“, защото това е същината на
въпроса. Докладът не е за привилегии или отстъпки, както правилно беше казано, а за
справедливост. Сега Хърватия е готова за присъединяване към Европейския съюз. Все още
е необходимо да се направят последни усилия в някои области през следващите няколко
месеца. Въпреки това ние не трябва да създаваме изкуствени бариери за тази държава, както,
за съжаление, се случи през последните няколко години. В исторически и културен контекст
Хърватия принадлежи към Словения и Унгария. Тя трябваше да бъде приета в Европейския
съюз заедно с тези централноевропейски държави – Хърватия също е почти
централноевропейска държава. Това не се случи по редица причини, но сега е дошъл
моментът. Ето защо ние настояваме за това. Ние не поставяме никакви дати, а се придържаме
към нашата позиция, че критериите са по-важни от датите. Въпреки това ние настоятелно
призоваваме да не създават изкуствени пречки и тази държава да бъде третирана
безпристрастно и справедливо.

Ivo Vajgl,    от името на групата ALDE.  –  (SL) Г-н председател, днес за последен път
разискваме доклада относно напредъка на Хърватия като кандидат за пълно членство в
Европейския съюз. Бих искал да благодаря на докладчика, г-н Hannes Swoboda, който
върши тази работа в продължение на години, за неговия конструктивен и честен подход
както по отношение на докладчиците в сянка, така и на взаимоотношенията си с хърватското
правителство и, бих казал, с хърватския народ.

Правейки преглед на миналото и вземайки предвид обстоятелствата, при които Хърватия
стана независима държава преди двадесет години, ние вероятно бихме могли да кажем, че
е чакала достатъчно, ако не и прекалено дълго за членството. Г-н Мартони, Вие ни дадохте
много конкретна информация за Вашите планове относно преговорите за присъединяване
на Хърватия. Ние подкрепяме Вашите планове и се надяваме, че те ще бъдат реализирани в
тяхната цялост.

За ръководството в Загреб остава много работа, която трябва да бъде свършена през месеците
преди успешното приключване на преговорите за присъединяване на Хърватия. През цялото
това време глава 23 е предмет на специално внимание на групата на Алианса на либералите
и демократите за Европа. Ние обсъдихме и се договорихме за това вчера, по време на
приятелски разговор между председателя на групата, г-н Verhofstadt, и г-жа Косор.

Тази глава съдържа ключа към правовата държава, към сериозното разглеждане на
наследството от миналото, към ефективна и безпристрастна съдебна система, към правна
сигурност и равенството за всички граждани. Всяка демократична държава, която се основава
на принципа на правовата държава – всяка държава-членка на Европейския съюз – трябва
да гарантира свободи като откритост и независимост на медиите, защита на малцинствата,
равенство на половете и закрила на всеки, който е различен.

Хърватското правителство и министър-председателят Ядранка Косор заслужават уважение
за решителното им справяне с корупцията и престъпността. Хърватия заслужава също така
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похвала за успешното установяване на приятелски отношения с нейните съседи, но
едновременно с това трябва да бъде насърчавана за уреждане на нерешените въпроси.

Когато дадем на Хърватия зелена светлина за последния кръг на преговорите и за нейното
последно усилие по пътя й за пълно членство, ние следва да посочим, че настоящият доклад
е насочен към всички държави от Югоизточна Европа, които имат същите надежди. Ние
също имаме надежди и очакваме Европа да приключи с процеса на разширяването и да се
превърне в континент на сплотеност и еднакви ценности.

Моля да ми позволите да добавя още едно изречение. В днешния свят това е единственият
начин, по който Европейският съюз може да стане световен лидер и да играе ролята на
такъв. Благодаря Ви за търпението, г-н председател.

Franziska Katharina Brantner,    от името на групата Verts/ALE.  –  (EN) Г-н председател,
бих искала да се присъединя към тези, които благодариха на г-н Swoboda за доброто
сътрудничество миналата година и, за пръв път, тази година.

Съгласна съм с г-н Posselt, че това е един справедлив доклад. Както беше казано, ние очакваме
с голямо нетърпение да приветстваме Хърватия веднага щом изпълни всички критерии.
Предстои присъединяването на специална страна, а Европейският съюз има специалната
отговорност впоследствие да гарантира, че всички други държави от Западните Балкани
също ще имат възможността да се присъединят. Именно от регионална гледна точка Хърватия
трябва да бъде „най-добрата в класа“, за да може нейните „съученици“ впоследствие да се
присъединят. Ние имаме отговорност към другите държави, защото ако сега не успеем и
направим грешки, за другите ще бъде много по-трудно да се присъединят. Не можем да се
откажем от тази цел за Западните Балкани.

Някои от вас споменаха глава 23 относно корупцията. Считаме, че ЕС трябва да бъде честен
също и по отношение на себе си, и да прецени до каква степен той също е замесен в корупция.
Ето защо ние също така призоваваме ОЛАФ да проучи какви са последиците за ЕС.
Призовавам всички групи да се присъединят към това усилие, тъй като трябва да бъдем
честни и към себе си.

Последното, което ще спомена, е, че начинът, по който разглеждаме миналото, е важна част
от присъединяването към ЕС. Беше споменато за Международния трибунал за бивша
Югославия. Това е от решаваща важност, но ние считаме, че местните трибунали за военни
престъпления също трябва да работят по-добре. В доклад на „Амнести интернешънъл“ се
подчертава, че все още съществуват редица слабости и недостатъци. Ние считаме, че може
още да се желае, например по отношение на защитата на свидетели, и бихме искали да
видим подобрение и в тази област. Считаме, че за ЕС е от решаващо значение да набляга на
този аспект на миналото и на работата с миналото.

Като оставим настрани това, всички ние очакваме с нетърпение да приветстваме Хърватия
в Парламента.

Geoffrey Van Orden,    от името на групата ECR.  –  (EN) Г-н председател, ние считаме,
че разширяването е един от най-успешните аспекти на политиката на ЕС, при условие че се
извършва в съответствие със строги критерии и че са взети поуки от предишните случаи на
присъединяване.

Според Съвета приключването на преговорите за присъединяване с Хърватия е съвсем
предстоящо, Но от Комисията знаем, че все още не са решени както трябва въпросите относно
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корупцията и реформата на съдебната система. Това е много сериозно. Нашите тревоги не
са измислени.

Хърватия, която е с население 4,5 милиона души, страда от почти един милион натрупани
съдебни дела, като значителен брой от делата са свързани със злоупотреба с права на
собственост. Върху свободата на медиите също се упражнява натиск. Бивши министри са
обвинени в корупция. За някого това може да е доказателство за действие, но то всъщност
разкрива дълбочината на комплекса от проблеми, които едва ли са решени. Корупцията,
ширеща се сред политиците и съдебната власт, означава неуспех в справянето с
организираната престъпност, свързана пряко с балканския път.

Независимо от дългата редица от проблеми, очертани тук, скорошното присъединяване на
Хърватия изглежда предрешен въпрос. Ще бъде жалко, ако процесът на присъединяване се
превърне в чиста формалност, зависеща от субективна политическа прищявка, задоволена
преди тези основни проблеми да бъдат решени.

Takis Hadjigeorgiou,    от името на групата GUE/NGL. – (EL) Г-н председател, ние от
групата на Европейската обединена левица – Северна левица подкрепяме присъединяването
на Хърватия към Европейския съюз и се надяваме, че тя скоро ще стане пълноправен член,
при условие че това е волята на хърватския народ и че страната е изпълнила всички критерии
за присъединяването.

В доклада се отбелязва напредъкът – и ние го приветстваме – постигнат по отношение на
връщането на бежанците, правата на жените и равенството на половете, и на преодоляване
на различията със съседните държави. Въпреки това ние настояваме за по-нататъшни
реформи, особено в областта на съдебната власт и справянето с корупцията.

Трябва обаче да се обърне внимание и на социално-икономическите проблеми на хърватския
народ, като бедността, дългосрочната безработица и засягането на трудовите права. За
съжаление, предложенията за насърчаване на либерална икономика ще доведат до изостряне
на социално-икономическото положение на хърватите.

Ето защо ние подкрепяме насърчаването на истинско социално развитие, което да гарантира
качество на живота за всички граждани на Хърватия чрез модернизиране на системата за
социална защита, справяне с безработицата, подобряване на достъпа до здравни услуги,
жилищата и образованието, и премахване на дискриминацията, особено дискриминацията
срещу жените.

Jaroslav Paška,    от името на групата EFD. – (SK) Г-н председател, от октомври 2006 г.,
когато беше взето решението за започване на преговори за присъединяване на Хърватия към
ЕС, хърватското правителство извърши големи промени в управлението на държавата, с цел
да подготви по най-добър начин Хърватия за присъединяване към ЕС.

Най-голям напредък беше постигнат през 2010 г., когато нашите хърватски приятели
приключиха преговорите по редица сложни глави и внесоха основни промени в
конституцията, а така също постигнаха напредък с цивилизованото решаване на граничните
спорове със съседните страни. Официалното посещение на президента на Сърбия Тадич във
Вуковар показа, че отношенията между хърватските и сръбските граждани могат да се
основават също и на взаимно зачитане, уважение и разбирателство.

Бързината, с която процесът на присъединяване ще бъде окончателно завършен, зависи
изцяло от Хърватия, която, изпълнявайки всички условия за присъединяване към ЕС, трябва
също така да търси съгласието на нейните граждани за предприемането на такава стъпка на
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общонационален референдум. Аз искрено пожелавам на нашите хърватски приятели успех
в приключване на последните глави и в способността да потвърдят чрез национален вот
своята готовност да станат част от Европейската общност.

Andrew Henry William Brons (NI). -    (EN) Г-н председател, преди по-малко от 20
години Хърватия се бореше за своята независимост. Сега тя се дава без нито един изстрел.

Хърватия трябваше да извърши всеобхватни и решителни промени. Тя също така трябваше
да оттегли подкрепата си от своите основни промишлени отрасли и хората, които работят
в тях. Хърватите следва да изпълнят всички тези неща преди Европейският съюз да благоволи
да приеме Хърватия за своя членка.

От най-голямо значение е, че се допуска извършването на всички промени, преди народът
да е дал съгласието си чрез обещания референдум или да е бил попитан. Въпреки че проучване
на общественото мнение показа, че мнозинството се противопоставя на членството в ЕС,
положителният резултат от референдума се приема за даденост. При извършване на огромни
промени в очакване на съгласие, което все още не е получено, можем да бъдем убедени, че
съгласието се приема като чиста формалност.

В доклада се казва, че редактори и журналисти се оплакват от прекомерен политически
натиск. В него обаче не се споменава нищо за това, как този натиск ще позволи свободно и
честно провеждане на референдума.

Elmar Brok (PPE).   – (DE) Г-н председател, г-н действащ председател на Съвета, г-н член
на Комисията, госпожи и господа, сега всъщност сме на последния кръг на преговорите
преди присъединяването, доколкото следва да обсъждаме този въпрос в институциите на
Общността, защото все още предстои да бъде извършен процес на ратификация от
националните парламенти, който със сигурност също няма да бъде лесен. Въпреки това, тъй
като през времето, когато бях председател на комисията по външни работи, аз имах
възможност да наблюдавам отблизо присъединяването на предишните дванадесет
държави-членки като част от процеса на разширяване, мога да кажа, че Хърватия е страна,
която е свършила значителен обем работа през един дълъг период от време, с оглед да
изпълни критериите, и по тази причина напредването в посока към „да“ е несъмнено.

Ние следва да подкрепим тези политически основания. Това също така е сигнал за други
държави, които може би ще трябва да чакат дълго, докато накрая общо взето вратата на
Европа по-скоро ще се отвори, отколкото да остане затворена. Общото политическо послание
е важно. Въпреки това, въз основа на нашия опит с другите държави ще кажа, че и да оставим
настрана процеса на присъединяване, Хърватия трябва да работи върху реформирането на
съдебната и административната си система в неин собствен интерес. Когато съдебни
процедури остават нерешени толкова дълго време или се повдигат обвинения в корупция,
но завеждането на дела срещу обвиняемите се проточи прекалено дълго, общото развитие
на страната страда. В това отношение трябва да се свърши повече работа.

Göran Färm (S&D).   – (SV) Г-н председател, преди всичко бих искал да изразя благодарност
на докладчика, г-н Swoboda, който е свършил отлична работа. Сега Хърватия е много
по-близо до членството си в ЕС, но пред нея все още стоят няколко предизвикателства, като
например борбата срещу корупцията. Хърватия прие ново и по-добро законодателство, но
сега трябва да бъдат извършени реформите. Необходими са ефективни разследвания,
завеждане на дела и постановяване на съдебни решения.

В този момент всички погледи са насочени към делото на бившия консервативен
министър-председател, Иво Санадер, който се намира в затвор в Австрия. Ние приветстваме
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това, което показаха журналистите и политиците в Хърватия чрез разкриване на корупцията
сред политическия елит. Делото на Иво Санадер обаче представлява решаващ момент и за
ЕС, тъй като корупцията се нуждае от участие на две страни. Като се вземат предвид
обвиненията, че Иво Санадер се е опитвал да влияе на ЕС по незаконен начин, аз предложих
Европейската служба против измамите и ОЛАФ да работят съвместно с хърватските
разследващи органи за изясняване на тази информация, защото ние, разбира се, не знаем
дали е вярна.

Групата на Европейската народна партия (Християндемократи) иска да заличи тази важна
част от резолюцията, но, заедно с групата на Зелените/Европейски свободен алианс, ние
призоваваме всички политически групи да я подкрепят. Европейският съюз трябва да бъде
активен, а не само да стоварва отговорността върху Хърватия.

Lena Ek (ALDE). -    (EN) Г-н председател, в бурните води на икономическата криза е
обнадеждаващо да се види, че Хърватия държи твърд курс към членство.

До този момент напредъкът е впечатляващ, но аз искам да подчертая, че сега тази
положителна енергия трябва да подхранва други области, където остава много работа за
вършене.

Има два момента, на които бих искала да наблегна. Първият е реформата и укрепването на
съдебната власт. Една здрава и ефективна съдебна система е решаваща в борбата с корупцията
и за гарантиране в дългосрочен план на принципите на правовата държава. Това не е само
въпрос на задържане на престъпници, а за разправяне с тях впоследствие. В противен случай
усилията за справяне с корупцията и организираната престъпност няма да доведат до
резултат.

На второ място, искам да спомена необходимостта за обществото на Хърватия от изграждане
на търпимост. Европейският проект е за помирение, което се отнася не само до отношенията
между държавите – аз приветствам подобряването на отношенията на Хърватия със съседните
държави – но и в самите тях. Заплахи за упражняване на насилие срещу малцинствата са
напълно неприемливи. Напълно разбирам колко трудно е това, но съм твърдо убедена, че
то не само ще подпомогне преговорите за присъединяване, но и самите усилия ще бъдат от
пряка полза за хърватското общество.

Tomasz Piotr Poręba (ECR).   – (PL) Г-н председател, ние несъмнено трябва да подкрепим
амбициозните планове на унгарското председателство за приключване на преговорите с
Хърватия през първото полугодие на тази година. Членството на Хърватия в Европейския
съюз ще означава спечелване на важен и конструктивен съюзник, тъй като страната вече
играе важна роля и действа като основна стабилизираща сила в региона и като пример за
много други балкански държави, които също мислят за присъединяване към Европейския
съюз в бъдеще.

Бих искал да изразя дълбокото си уважение и възхищение към хърватското правителство
и хърватското общество за реформите, които са предприели, особено тези, свързани с борбата
срещу корупцията и организираната престъпност, и реформите в областта на публичната
администрация и съдебната власт. От само себе си се разбира, че все още има области, в
които работата се нуждае от подобряване и приключване. Надявам се това да бъде постигнато
възможно най-скоро. Вярно е също така, че получаваме съобщения от Хърватия, че
хърватският народ не е напълно убеден, че членството ще бъде от полза за тяхната страна.
Считам, че ще бъде разумно да предприемем незабавно стъпки, с които да помогнем за
промяна в посоката на тази тенденция, в сътрудничество с хърватското правителство.
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Bastiaan Belder (EFD). -    (NL) Г-н председател, Хърватия е осъществила добър напредък
по пътя си към постигане на членство в ЕС. Това е безспорно и аз се радвам. Има обаче два
въпроса, които все още сериозно ме безпокоят.

В тази балканска държава все още се шири корупция, както се вижда например в
съображения 7 и 8 от резолюцията, която разискваме. Корупцията дава силно отражение
върху икономиката и върху отношенията с държавата. Ние спешно се нуждаем от по-добър
подход за справяне с проблема, може би в сътрудничество с европейските институции.

На второ място, тревожи ме слабото организиране на административния капацитет в
страната, вижте съображение 28 от резолюцията. За правилното прилагане на
законодателството на ЕС и за да може Хърватия да не бъде изненадана от събитията, е
необходима здрава организация на административната система.

Докато тези две трудности стоят нерешени, аз ще продължавам да се тревожа относно
бързите темпове, с които унгарското председателство иска да постигне присъединяването
на Хърватия. По мое мнение миналият опит трябва да ни накара да превърнем в наша цел
качеството на присъединяването, а не самото присъединяване. Това ще ни помогне да
осигурим подкрепата на народа и подкрепата на нидерландските граждани.

Angelika Werthmann (NI).   – (DE) Г-н председател, най-общо събитията в Хърватия се
развиват в правилна посока. Теорията е изпълнена, но тя трябва да бъде доказана на практика.
Съществуват обаче три области, в които следва да се извърши значителна работа.

На първо място, Хърватия трябва да работи в по-близко сътрудничество с Международния
съд в Хага, за да ускори напредъка си по отношение на правата на човека и съдебното
преследване на бившите военни престъпници. Както посочва „Амнести интернешънъл“ в
„Зад стена на мълчание“, съществуват крещящи отделни случаи на нарушаване на правата
на човека, които предстои да бъдат решавани. Защитата на правата на човека е основен
въпрос за ЕС. Ние не трябва да сме готови на компромис, когато става въпрос за тях, и
наистина не сме готови на компромис по отношение на този въпрос.

На второ място е корупцията. Тя все още е силно разпространена в обществото,
промишлеността и политиката. Приветствам усилията на хърватското правителство за
справяне с корупцията в собствената си страна, но едновременно с това ние трябва да
настояваме за неотклонна работа по този проблем.

На трето място, Хърватия трябва да гарантира, в неин собствен интерес, че осъществява бърз
напредък по отношение на реформите, предприети в съдебната система.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Заместник-председател

Krzysztof Lisek (PPE).   – (PL) Г-жо председател, преди две години, когато бях председател
на комисията по външни работи на полския парламент, аз имах удоволствието да бъда
домакин на членовете на комисията по външни работи на Хърватия. По този повод членовете
на хърватската комисия ме попитаха дали знам колко поляци в момента са на почивка на
ветроходни яхти в Хърватия. Оказа се, че става дума за няколко десетки хиляди. Днес
милионите туристи, които посещават тази красива страна, могат да ни кажат, че Хърватия
е модерна и демократична държава, и да потвърдят, че тя е готова за членство в Европейския
съюз. Въпреки това същите тези членове на хърватската комисия ме попитаха още как Полша
е преустроила своите корабостроителници. С други думи, все още остават няколко проблема,
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както споменаха всички тук, и те са проблеми, които трябва да бъдат решени. Независимо
от всичко аз съм уверен, че надеждите на г-н Мартони ще се осъществят, че нашите унгарски
приятели и Европейската комисия ще приключат преговорите и че днес ще научим от г-н
Sikorski – ръководителят на полската дипломация, който ще бъде при нас в Парламента,
че Полша ще има удоволствието да бъде свидетел на присъединяването на Хърватия към
Европейския съюз, докато държи председателството на Европейския съюз.

Zoran Thaler (S&D). -    (SL) Г-жо председател, позволете ми да се присъединя към другите,
които похвалиха подхода и работата на докладчика Swoboda.

Искрено се надявам, че за Хърватия и за г-н Swoboda това наистина ще бъде последният
доклад, преди Хърватия да се присъедини към нас, което ще стане възможно най-скоро.
Във всеки случай членството ще позволи на Хърватия да компенсира част от времето, което
загуби с присъединяването към ЕС.

И наистина, ако съдим по етапа на развитие на хърватската икономика, общество, култура
и изкуство, страната е могла спокойно да се включи в групата държави, които се
присъединиха към Европейския съюз преди седем години. Отправям предложение към
органите в Загреб да се възползват от присъединяването на Хърватия към Европейския съюз,
за да се справят решително с културата на корупция и престъпност. Друг въпрос от
първостепенно значение е развитието на свободите на обективните медии и защитата на
журналистите, работещи за обществената телевизия.

Присъединяването на Хърватия към ЕС ще означава, че ние приемаме и подаваме ръка на
Балканския регион. Аз очаквам с нетърпение да работим с нашите хърватски колеги, за да
постигнем стабилизация и напредък в този все още неспокоен регион.

Андрей Ковачев (PPE). -   Благодаря на г-н Swoboda за добрата работа и наистина се
надявам, че този доклад ще бъде последният преди Хърватия да подпише споразумението
за присъединяване към Европейския съюз.

Смятам, че влизането на Хърватия в Европейския съюз ще даде тласък на реформите в региона
и ще бъде успех за цяла Европа. Такъв знак даде наскоро самата Хърватия, която предостави
безвъзмездно юридически преводи на общностното право на своите съседи от бивша
Югославия, Босна и Херцеговина, Сърбия, Черна гора и Македония. С това страната показа,
че иска и може да допринесе за европейското бъдеще на целия регион.

Приемането на Хърватия в Европейския съюз ще даде ясен знак, че Европейският съюз стои
зад ангажиментите си към Западните Балкани и че разширяването е отворен процес. Искам
да подчертая, че макар всяка страна на нашия континент да има своите проблеми, трябва
да внимаваме със соченето с пръст към източноевропейските държави, когато говорим за
корупция и престъпност.

Това не е запазена марка само за този регион, а предизвикателство пред всички нас и само
с общи усилия можем да ограничим негативните тенденции в тази област. Прозрачността
и демократичността са неизменни наши ценности и точно затова трябва да поощряваме и
насърчаваме реформите на Западните Балкани. Желая успех на Хърватия и се надявам скоро
да ги поздравим тук като 28-ми член на Европейския съюз.

László Tőkés (PPE).   – (HU) Г-жо председател, ние трябва да отбележим със силна критика
към ЕС, че дори в някои отношения да беше вече подготвена за присъединяване по време
на вълната на разширяване преди шест години, на Хърватия все още не се позволява да се
присъедини. По тази причина можем единствено да се съгласим с целта на унгарското
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председателство за превръщане на присъединяването на Хърватия в един от най-високите
му приоритети по време на неговия мандат. Също така можем единствено да се съгласим с
изявлението на унгарския министър-председател Виктор Орбан, че обединяването на Европа
не може да бъде пълно без включването на държавите от Западните Балкани. Държавите
от бивша Югославия, които остават извън, са като зеещи черни дупки на картата на ЕС.
Присъединяването на Хърватия бележи началото на промяна на това положение. Както
каза вчера хърватският министър-председател Ядранка Косор, наше морално задължение
е да осигурим тази подкрепа за страните на югоизточна Европа, защото за тях няма друга
възможност за обединяване.

Andrzej Grzyb (PPE).   – (PL) Г-жо председател, и докладът на Swoboda, и изявленията
на председателството и на г-н Фюле показват, че атмосферата за приключване на преговорите
с Хърватия е много положителна. Трябва да се подчертае специално решимостта, показана
от самата Хърватия, например в лицето на министър-председателя г-жа Косор, не само по
отношение на самите преговори, но също по отношение на сътрудничеството със съседните
държави и с Международния наказателен трибунал. Перспективата за приключване на
преговорите в близко бъдеще и преобладаващото настроение в Парламента също ще помогнат
на Хърватия. Важен знак е, че няма да се позволи натрупване на никакви бъдещи проблеми
и че 20-годишното чакане ще свърши с подписването на Договора за присъединяване. Нека
също признаем и символичните жестове, направени от Хърватия, като например предаването
на превода на достиженията на правото на ЕС в цялост на съседните й държави, които
работят в посока на членство. Бих искал да благодаря на г-н Swoboda за свършената от него
работа и аз също съм уверен, че това е последният доклад за напредъка на Хърватия в
подготовката й за членство. Ние скоро ще приветстваме тази страна като държава-членка
на Европейския съюз.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D).   – (HU) Г-жо председател, г-н член на Комисията, г-н
министър, аз категорично подкрепям унгарското председателство в усилията му да приключи
преговорите за присъединяване на Хърватия през юни. В няколко отношения Хърватия е
достигнала по-висока степен на развитие от някои държави-членки на ЕС. Очевидно е, че
както спомена г-н Мартони, все още има много работа за вършене. Г-н Hannes Swoboda
разбира отлично сложността на обстановката в региона на Западните Балкани.

Успехът на Хърватия би могъл да послужи като стимул за Сърбия и другите държави от
Западните Балкани. За нашите приятели от Западните Балкани и за хърватските ни колеги
е важно да разберат, че вътрешните реформи трябва да бъдат извършени не заради ЕС, а
заради техните собствени народи. Убеден съм, че е от изключително значение да бъде
подобрено положението на сръбското, унгарското и на други национални малцинства, и
да се гарантира напълно заслуженото връщане на сърбите, които напуснаха или бяха
прогонени – сърбите от Крайна, както и да бъдат решени отношенията между Словения и
Хърватия. Ние трябва да оценим факта, че хърватският държавен глава направи няколко
жеста в посока към историческо помиряване на Сърбия, Босна и Херцеговина, и Хърватия.

Jelko Kacin (ALDE). -    (SL) Г-жо председател, аз пожелавам на хърватското правителство
и на Европейската комисия голяма решителност, търпение, постоянство и енергия в
окончателното завършване на реформите и също така искам Хърватия да има възможността
да отбележи двадесетата годишнина от нейната независимост с приключване на преговорите.

Това е моето искрено желание. Какво обаче ще се окаже възможно зависи от хърватското
правителство и от сътрудничеството между него – с други думи, управляващата коалиция
– и опозицията в хърватския парламент. Това, от което също се нуждаем сега, е много
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по-голяма социална чувствителност и отзивчивост сред политиците. Настоящата
икономическа криза тласка всички ползи, които присъединяването може да донесе на
икономиката и гражданите на Хърватия, до границите на социални приоритети и води до
засилване на критиките към Европейския съюз.

Не на последно място, Хърватия се нуждае от положителния вот на нейния народ на
референдум. Забавяне на динамиката на присъединяването на Хърватия няма да доведе до
катастрофални последици, но ще излъчи изключително негативно послание до държавите
от Западните Балкани, които са на път за ЕС. Без приключване на преговорите хърватските
членове на парламента няма да могат да получат статут на наблюдатели в Парламента и
няма да има членство. Затова аз ви призовавам да поддържате скоростта и да положите
всички усилия.

Marije Cornelissen (Verts/ALE). -    (NL) Г-жо председател, аз се радвам, че Хърватия се
приближава все повече до присъединяването. Групата на Зелените/Европейски свободен
алианс силно подкрепя присъединяването на всички балкански държави, както и на Турция.
Ние обаче сме толкова силни поддръжници на тяхното присъединяване именно защото
отдаваме също толкова голямо значение на реформите, които се изискват за постигане на
членство. Хърватия още не е приключила реформите. Процесът трябва да продължи.

Затова, когато гласуваме, ние ще се стремим да гарантираме, че в доклада няма да бъде
определена конкретна дата. Възможно е преговорите да приключат през първото полугодие
на тази година, но също толкова възможно е и това да не се случи. Въпросът не се състои в
това кога ще приключат преговорите, а в това Хърватия да е спазила всички критерии
дотогава.

Ако наистина сме научили един урок от присъединяването на Румъния и България, той е,
че ние не трябва да определяме конкретна дата. Вместо това е необходимо да покажем ясно
какво още трябва да се направи. Друг важен момент е, че един от въпросите, по които
Хърватия би могла да направи малко повече, е закрилата на сексуалните малцинства. Би
било добре, ако настоящото президентство на ЕС даде добър пример, като разреши
провеждане на гей парада в Будапеща на 18 юни 2011 г.

Charles Tannock (ECR). -    (EN) Г-жо председател, напредъкът на Хърватия към членство
в ЕС продължава гладко, както ясно се посочва в доклада. Британските консерватори
подкрепят разширяването на ЕС до включването на държави, които наистина изпълняват
критериите от Копенхаген, тъй като считаме, че един по-голям ЕС ще доведе до по-гъвкав
и по-нецентрализиран съюз.

Хърватия трябва да бъде поздравена за усилията й за премахване на корупцията, както се
доказва от задържането на бившия министър-председател Санадер. Радвам се, че Словения
няма повече да блокира присъединяването на Хърватия поради граничния спор между двете
страни. Това винаги е бил двустранен въпрос, но той по никакъв начин не следва да
възпрепятства присъединяването на Хърватия към нашия Съюз. Съществува също така и
малък спор с Черна Гора, за който аз съм докладчик и който ще бъде решен от
Международния съд.

Считам също така, по-специално като докладчик за Черна Гора и като ревностен приятел
на Сърбия, че присъединяването на Хърватия ще ускори интеграцията в ЕС на целия регион
на бивша Югославия. Надявам се, че членството на Хърватия ще насърчи и двете страни да
продължат упорито с реформите и че след като влезе в Съюза, Хърватия няма да се опитва
да си урежда стари сметки, като блокира присъединяването на Сърбия.
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Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Г-жо председател, сред страните кандидатки Хърватия е
известна като страна, която е постигнала най-голям напредък. Това не е изненадващо, тъй
като в културно и историческо отношение тя има здрави корени в Централна Европа.
Хърватия многократно е доказвала своята готовност за присъединяване към ЕС, например
с решаването на спора за риболова. Разбира се, необходими са допълнителни усилия във
връзка с корупцията, но в това отношение очевидно не липсва воля, както се вижда от
задържането на бившия министър-председател Иво Санадер. Налице е и известно
раздвижване по отношение на справянето с военните престъпления. Във връзка с това остава
да се види каква роля ще играят заповедите за задържане, издадени от Германия за бивши
високопоставени членове на югославските тайни служби.

Изглежда, че Хърватия е подготвена да се отдалечи от миналото си, например чрез оказване
на подкрепа на завръщащи се бежанци от войната. В това отношение е желателно ЕС да
подкрепи не само бежанците от войната, но също и разселените лица, както и да търси
решение на въпроса с исканията на дунавските шваби за реституция.

Jean-Pierre Audy (PPE).   – (FR) Г-жо председател, бих искал да поднеса почитанията си
на моя колега г-н Swoboda за балансираната резолюция и да кажа, че за нас е от решаващо
значение да превърнем този случай на присъединяване в успех. Това ме кара да обърна
внимание на доста големите опасения на някои сектори от изразителите на общественото
мнение, тъй като присъединяването идва в неподходящ момент. Историята не работи по
разписания, а ние сме в период на криза. Хората в Европа имат опасения.

След падането на Берлинската стена настъпи вълна от пост-комунистически
присъединявания, а днес ние подхождаме на основата на всеки отделен случай. По тази
причина, г-н член на Комисията, аз считам, че във всички държави-членки на ЕС е
необходимо да бъде проведена голяма комуникационна кампания, дори и в самата Хърватия,
за да се обясни всичко, което е постигнато, че изискванията по всички глави са напълно
спазени и че е била извършена сериозна подготовка за присъединяването.

Това е моето предложение, защото компетентността за присъединяване не зависи от Европа.
Компетентността за присъединяването зависи от държавите и от населението на тези държави.
Наше задължение е да превърнем присъединяването в успех. Нека използваме всички ресурси,
които имаме на разположение, през трудния период на европейска интеграция, в който се
намираме.

Щефан Фюле,    член на Комисията.  −  (EN) Г-жо председател, благодаря Ви много за
това насърчително и конструктивно разискване. Проектът на резолюцията на Европейския
парламент, с нейното балансирано послание, е изключително важна подкрепа за работата,
предприета от Комисията. Тя предоставя много полезно ръководство за бъдещата работа
на Хърватия и аз специално приветствам факта, че по време на днешното разискване имаше
многократно споменаване на справедливост, качество и доверие.

Аз също така съм напълно съгласен с направените днес изявления, в които се подчертава,
че целият този процес и необходимите за него усилия са заради самите хърватски граждани.
Ползите ще трябва да бъдат ясно представени през идните месеци.

Конструктивната и твърда подкрепа, която Парламентът предоставя за процеса на
присъединяване на Хърватия, е важен сигнал. Важен е не само за Хърватия, но за всички
държави кандидат-членки и потенциални кандидати. Вашата подкрепа наистина ще ги
насърчи да поддържат енергията на техните усилия по пътя към Европейския съюз и успешно
приключване на преговорите.
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Янош Мартони,    действащ председател на Съвета.  −  (EN) Г-жо председател, на първо
място, от името на председателството бих искал да изразя своята признателност и
благодарност на Парламента и специално на докладчика, г-н Swoboda, за непрестанната
им ангажираност и за положителния им принос към усилията, които полагаме за
придвижване не само в посока към успешното разширяване за включване на Хърватия, но
и към напредъка на процеса на разширяване като цяло.

Твърдо съм убеден, че всички усилия бяха добре представени чрез много конструктивното
и полезно разискване тази сутрин. Твърдо съм убеден също така, че резолюцията, която
предстои да бъде приета, ще изтъкне решаващата роля на Парламента, която наистина
надхвърля конкретната точка за присъединяването на Хърватия.

Ще бъде изпратено изключително важно послание до европейското обществено мнение,
до гражданите на Европейския съюз, което ще бъде в смисъл, че разширяването наистина
служи на техните интереси, и то вероятно ще ги убеди, че умората от разширяването, появила
се и почувствана веднага след това, което сега наричаме повторно обединяване на Европа,
вече я няма и че ходът на процеса на разширяване трябва да продължи.

Едновременно с това ще бъде изпратено и изключително важно политическо послание до
другите страни кандидатки и към желаещите да се присъединят държави. Това се подчертава
също във Вашия доклад и в резолюцията. Ние всички знаем, че ключовият фактор за
стабилност, сътрудничество и помирение в региона на Западните Балкани наистина е
европейската перспектива.

Затова европейската перспектива трябва да буди доверие и да бъде подчертавана и показвана
с конкретни мерки, какъвто е случаят с предстоящото присъединяване на Хърватия към
Европейския съюз. Всички знаем, че работата е незавършена. Европа все още не е цяла и
нашата основна цел е да продължим този процес.

Бяха направени няколко изключително важни забележки и коментари по отношение,
например на това, дали преговорите за присъединяване не са продължили прекалено дълго.
Те наистина продължиха почти шест години, което е повече, отколкото преговорите за
присъединяване на други държави. Това, което бих препоръчал сега, е да погледнем към
бъдещето и да се опитаме да ускорим колкото можем процеса.

И от двете страни бяха направени много важни подобрения и постижения, и аз само бих
подчертал отново и отново, че с нашата решителност и с обединените усилия на всички
страни сега ние можем да постигнем убедително разширяване с добро качество. Това е
изключително важно послание за всички нас – вътре в настоящия Европейски съюз и извън
него.

Бих искал да ви благодаря за изключително важните разсъждения и коментари, и също
така да изразя благодарност на Комисията – всичко това, разбира се, с надеждата, че ще
успеем да осъществим нашата цел, която е, повтарям, да приключим преговорите преди
края на юни тази година.

Председател.   – Внесено е предложение за резолюция в съответствие с член 110, параграф 2
от Правилника за дейността относно темата на настоящото разискване (1) .

Разискването приключи.

(1) Вж. протокола.
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Гласуването ще се проведе днес, вторник, 16 февруари, от 12,00 ч.

Писмени изявления (член 149)

Debora Serracchiani (S&D),    в писмена форма. – (IT) Надяваме се Хърватия да осъществи
бърз напредък в преговорите за членство в ЕС. Ускоряването на присъединяването на
Хърватия е от решаващо значение, като се вземе предвид нейното геополитическо положение
на входна врата към пазарите на Централна Европа. Оттук следва необходимостта от
интегрирано развитие на пристанищата и връзките с европейските коридори, особено с
оглед на факта, че Хърватия ще се радва на значителен приток на средства от ЕС, 60% от
които ще бъдат определени за инфраструктура.

За да се случи това, Хърватия трябва да продължи да продължи да приема необходимите
реформи и по-специално трябва да укрепи публичната администрация и съдебната система,
да се бори с корупцията и да гарантира пълно сътрудничество с Международния трибунал
за бивша Югославия. Аз приветствам сключването на споразумение между Европейския
съюз и Република Хърватия относно Европейския център за наблюдение на наркотици и
наркотична зависимост. Разочарована съм относно хърватската корабостроителна
промишленост – отрасъл, който някога беше перлата на югославския износ на промишлени
стоки, а сега е почти напълно западнал.

Надявам се, че хърватското правителство ще бъде в състояние да приключи процеса на
преструктуриране във възможно най-кратък срок, така че да може да затвори и главата за
конкуренцията. Наблягам на значението на присъединяването на Хърватия във връзка с
интегрираната морска политика в района на Адриатическо море, което скоро официално
ще бъде почти изцяло европейско море.

Jiří Havel (S&D),    в писмена форма. – (CS) Докладът най-общо е благоприятен за Хърватия.
Той показва, че страната е близо до приключване на преговорите за присъединяване.
Едновременно с това обаче, както и в предишни години, в него се обръща внимание на все
още съществуващи и често сериозни недостатъци. Относно предишния опит във връзка с
териториалния спор между Хърватия и Словения, буди тревога фактът, че не е постигнат
значителен положителен напредък по отношение на многобройните териториални спорове
между Хърватия и другите й съседи (по-специално Босна и Херцеговина, но също така
Сърбия и Черна Гора). Изключително бавното напредване по отношение на наказанията за
военните престъпления срещу сърбите продължава да повдига някои важни въпроси.
„Няколкостотин случая“ остава да бъдат разследвани и да бъдат заведени дела. Фактът, че
хърватската съдебна система пренебрегва тези случаи, гарантира непрекъснато недоверие
на сърбите. Хърватия не е представила още и документите, известни като „артилерийските
дневници“, на Международния наказателен трибунал за бивша Югославия (МТБЮ) в Хага.
Ето защо е настъпило времето да се прецени до каква степен ЕС трябва да се намесва по този
въпрос. Дори връщането на сръбски бежанци през 2010 г. беше много ограничено. В доклада
не се споменава колко от 130-те хиляди сърби, които се завърнаха в Хърватия след войната,
са от Сърбия и колко са от Република Сръбска в Босна и Херцеговина. Броят на сръбските
бежанци в Република Сръбска (Босна и Херцеговина) остава относително стабилен в
продължение на няколко години (между 25 000 и 35 000 лица). Хърватските органи
направиха тяхното завръщане невъзможно, главно чрез нерешаване на въпроси като връщане
на собственост, осигуряване на жилища, права на ползване, пенсии и т.н.

Monika Smolková (S&D),    в писмена форма. – (SK) Като страна кандидатка от 2003 г.,
когато подаде своята молба, Хърватия е приключила подготовката, необходима за членство
в ЕС. Този процес изисква дълбоки реформи, които често са крайно непопулярни за
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обществото. Като представител на Словакия, която приключи този тежък процес само преди
седем години, аз се възхищавам на Хърватия и съм убедена, че Хърватия ще приключи
работата по оставащите 10 глави във възможно най-кратък срок. След разцепването на
Югославия и края на военния конфликт Хърватия за кратък период от време постигна голям
напредък в областта на инфраструктурата, услугите и туризма, който е господстващ отрасъл
в националната икономика на страната. Като турист, който посещава Хърватия всяка година,
аз считам, че Хърватия принадлежи към семейството от държави на ЕС и ще се присъединя
към моите колеги в подкрепата на присъединяването на Хърватия.

Ildikó Gáll-Pelcz (PPE),    в писмена форма. – (HU) Хърватия е на една крачка от постигане
на историческата си цел. Въпросът е каква ще бъде тази крачка. Дали ще бъде дълга крачка,
изпълнена с препятствия, вероятно дори и изкуствено създадени, или ще бъде лесна, къса
крачка, която се основава на сътрудничество и оценяване на изпълнението на трудните
ангажименти, поети до този момент? Хърватите са свършили значителна работа, за да
гарантират приключването на преговорите за присъединяване и е напълно заслужено
тяхното сътрудничество да бъде признато – било то усилията им за намаляване на
корупцията, конфликтите на интереси и организираната престъпност, или за подобряване
на политиката им на съседство. Разбира се, някои въпроси все още остават открити и до
днес, като повечето от тях са с двустранен характер, но е важно да се подчертае, че те не
следва да се смесват с европейските въпроси.

Аз съм убедена, че Хърватия е достойна да стане държава-членка на ЕС и заслужава да
приключи успешно преговорите по време на мандата на унгарското председателство.
Разположението на Хърватия в региона на Западните Балкани е от стратегическо значение.
Тази роля се подсилва от трите споразумения, подписани от Хърватия и унгарското
председателство, относно укрепване на сигурността на доставките на енергия, съвместно
изследване в областта на трансграничните находища на въглеводороди и съхраняване на
нефтените доставки. Искрено пожелавам на хърватския народ всички естествени, а вероятно
и изкуствено издигнати прегради да бъдат отстранени от пътя му към присъединяването,
защото Хърватия е не само достатъчно подготвена, но е и достойна за влизане в ЕС. Това, за
което ви моля, колеги, е да допринесете за възможно най-скорошното влизане на Хърватия
в ЕС, като я подкрепите с гласовете си, защото по този начин присъединяването ще бъде
постигнато през символичната 20-та годишнина от независимостта на Хърватия.

Iuliu Winkler (PPE),    в писмена форма. – (HU) Ускоряването на преговорите за
присъединяване на Хърватия създава възможност за постигане на европейска интеграция в
югоизточния европейски регион. Не само Хърватия, но и другите държави от Западните
Балкани очакват с оптимизъм своето бъдеще в Европа. Това от своя страна ще доведе до
стабилност и необратимост на процеса на демократизация и икономически растеж в този
регион, който носи бремето на тежко историческо наследство. Аз поздравявам усилията на
хърватското правителство в борбата му с корупцията, за гарантиране на правилното
използване на средствата от фондовете на ЕС и за стремежа му да приключи работата си по
главите за преговорите, които все още са отворени. Значителен напредък е постигнат също
и в подобряване на отношенията със съседните държави. Твърдо подкрепям възможно
най-скорошното присъединяване на Хърватия към ЕС, защото като румънски член на
Парламента с унгарска националност аз наблюдавам отблизо съдбата на унгарската общност
в Хърватия. Ще бъда много удовлетворен, ако скоро приветстваме още една унгарска общност
в Европейския съюз, която живее извън пределите на родината си. Европейският парламент
трябва твърдо да подкрепи усилията на Хърватия за присъединяване. Не става въпрос за
намаляване на необходимите изисквания, а за подкрепа за тяхното изпълнение. Съгласен
съм с моите колеги, които искат Европейската комисия да посочи бъдещите дати за
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приключване на процеса във възможно най-кратък срок и да затвори главите за
присъединяването, докато унгарското председателство все още изпълнява мандата си.

Giovanni Collino (PPE),    в писмена форма. – (IT) Намерението на унгарското
председателство да приключи преговорите за присъединяване през първото полугодие на
2011 г. ни изпълва с голям оптимизъм относно бъдещето на Балканския регион и
присъединяването на тези страни към Европейския съюз. Хърватското правителство не се
спира пред нищо, за да се справи с процеса на реформи и защитата на правата на човека.
Все още е необходимо да се постигнат подобрения по някои пунктове, за да се гарантира,
че Хърватия може да бъде считана за готова за Европейския съюз и за целите, съдържащи
се в „Европейската стратегия 2020“ – борба срещу корупцията, защита на малцинствата,
включително италианското малцинство, скъсяване на продължителността на съдебните
производства, подкрепа за инфраструктурата и оборудването в съдилищата, укрепване на
данъчните реформи и намаляване на публичните разходи.

Ако Хърватия продължи да прилага всички реформи, необходими за приключване на
работата по достиженията на правото на ЕС, следващата есен Европейският съюз ще има
ценно попълнение, което ще помогне за увеличаване на неговото богатство и за гарантиране
на геополитическия баланс между Изтока и Запада, започвайки със Средиземноморския
регион и североизточната част на Италия. Развитието на европейските макрорегиони, от
региона на Адриатическо и Йонийско море, който ще включва Италия, бързо ще заведе
Хърватия до сърцето на европейските програми и политики.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE),    в писмена форма. – (PL) Присъединяването
на Хърватия в Европейския съюз е тема на оживен публичен дебат. Страната е изключително
привлекателна дестинация за европейските туристи, но тя също има и проблеми, с които
трябва да се пребори. Бих искала да отбележа, че Хърватия все още е изправена пред много
предизвикателства и държавни реформи, които трябва да бъдат извършени ефективно, за
да може страната да изпълни изискванията на ЕС във възможно най-кратък срок.

Политиката на разширяване, която подпомага укрепването на демокрацията, особено в
балканските държави, трябва също така да бъде в интерес и на Европейския съюз.
Европейският парламент трябва да даде положителна оценка на промените, извършени
досега в Хърватия, тъй като страната проявява голяма готовност за решаване на вътрешните
си проблеми. Ние трябва да бъдем готови да приемаме нови държави-членки. Надявам се,
че темповете на преговорите ще създадат възможност за Хърватия да подпише Договора за
присъединяване по време на полското председателство, тъй като тази страна заслужава да
бъде член на Европейския съюз. Благодаря ви.

5. Европа „2020“ – Насоки за политиките за заетост на държавите-членки –
Прилагането на насоките за политиките за заетост на държавите-членки
(разискване)

Председател.   – Следващата точка е общото разискване относно:

– становищата на Съвета и Комисията за „Европа 2020“;

– доклад (A7-0040/2011) на Pervenche Berès, от името на комисията по заетост и социални
въпроси, относно предложението за решение на Съвета за насоки за политиките за заетост
на държавите-членки [COM(2011)0006 - C7-0033/2011 - 2011/0007(CNS)];
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– становището на Комисията относно прилагането на насоките за политиките за заетост на
държавите-членки.

Янош Мартони,    действащ председател на Съвета.  −  (EN) Г-жо председател, приветствам
възможността да говоря пред вас по една тема, която е от особено голямо значение за
унгарското председателство: стратегията „Европа 2020“. Всъщност тя е от особено голямо
значение за всички нас.

Ясно е, че Европа трябва да преодолее редица сериозни предизвикателства, ако иска да
остане конкурентоспособна с останалата част от света. Някои от тези предизвикателства
бяха породени от финансовата и икономическа криза, но някои от тях са присъщи на
ограничения ни капацитет и желание да изпълним задачите и целите на Лисабонската
стратегия от 2010 г.

Както често се казва, кризата може да представлява възможност – според древните гърци и
китайци. Тя може да бъде възможност за пробив, за решение и за постигане на напредък.
Ето защо смятаме, че понастоящем кризата е основен фактор за мотивиране на
държавите-членки бързо да приемат нова европейска стратегия за работни места и
интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Това е стратегията „Европа 2020“.

Убеден съм, че стратегията ще изиграе важна роля в подпомагането на Европа да се възстанови
от кризата и да излезе от нея по-силна, както вътрешно, така и на международно равнище,
чрез увеличение на производителността, потенциала за растеж, социалното сближаване и
икономическото управление.

Това е от съществено значение, ако искаме да сме в състояние останем конкурентоспособно
в световен мащаб, не на последно място предвид бързо развиващите се пазари в Азия. Това
е от съществено значение и ако искаме да запазим социалния модел, начина си на живот,
който е основна характеристика на Европа, скъп на всички ни, и който трябва да запазим.

Стратегията за 2020 г. потвърди пет водещи цели на Европейския съюз, които представляват
общи цели, насочващи действията на държавите-членки и Съюза по отношение на
насърчаването на заетостта, подобряване на условията за иновации, научноизследователска
и развойна дейност, постигане на целите ни в областта на изменението на климата и
енергетиката, подобряване на образователното равнище и насърчаване на социалното
приобщаване по-специално чрез намаляване на бедността.

Като част от изпълнението на тези цели Комисията разработи и представи седем водещи
инициативи, съдържащи предлаганите от нея действия за укрепване на единния пазар и за
увеличаване на растежа и работните места: „Програма в областта на цифровите технологии
за Европа“, „Съюз за иновации“, „Младежта в движение“, „Европа за ефективно използване
на ресурсите“, „Индустриална политика за ерата на глобализацията“, „Програма за нови
умения и работни места“ и „Европейска платформа срещу бедността“.

За всяка инициатива както Европейският съюз, така и националните органи трябва да
координират усилията си, така че действията на национално и европейско равнище да се
подсилват взаимно.

През декември 2010 г. първият доклад за изпълнение, изготвен от председателството в тясно
сътрудничество с Комисията и предстоящото унгарско председателство, направи преглед
на работата, извършена след старта на стратегията през юни. Докладът подчертава
най-важната работа, свършена в Съвета, във всичките й форми по отношение на седемте
водещи инициативи. Освен това докладът подчертава напредъка на технологиите, постигнат
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в различните области на политиката, които играят важна роля в новата стратегия: единния
пазар, политиката на сближаване и селскостопанската политика. Той също така описва
дейностите и инициативите, осъществени на равнището на Европейския съюз през последните
шест месеца по отношение на петте водещи цели на Европейския съюз.

Искам да подчертая някои важни елементи по отношение на икономическото управление.
Прилагането на реформата на икономическото управление е необходимо условия за борба
с кризата и насърчаване на европейската икономика. Ето защо Стратегия 2020 е тясно
свързана с така наречения „европейски семестър“ – нов ключов инструмент за
макроикономически надзор, който ще бъде приложен за пръв път по време на настоящото
председателство. Този нов процес започна през януари 2011 г. с представянето на годишния
обзор на растежа на Комисията.

Унгарското председателство обръща специално внимание да гарантира, че европейският
семестър протича гладко и безпроблемно. С тази цел ще организираме поредица от
разисквания на всички заседания на Съвета в навечерието на Европейския съвет през март.

На Съвета по общи въпроси по-специално беше възложена задачата да изготви обобщаващ
доклад за заседанието на 21 март, в който ще бъдат изложени основните послания за
дейностите, предприети в различните секторни съвети. Този доклад ще бъде представен на
Европейския съвет през март и ще послужи за основа на обсъжданията с цел постигане на
съгласие по определени приоритети за структурни реформи и фискална консолидация.

След Европейския съвет през март държавите-членки ще завършат изготвянето на национални
програми за реформи и стабилност или доклади за сближаване, които ще бъдат представени
на Комисията през април. След това работата трябва да продължи с оглед изготвяне на
отделни препоръки за всяка страна, които държавите-членки ще вземат предвид при
изготвяне на окончателните си бюджети за 2012 г. и прилагане на стратегиите си за развитие.
Признавам, че сроковете са много кратки, но се надяваме да приключим до юни или юли.

Стратегия 2020 е от съществено значение за гарантиране на бъдещия икономически успех
на Европейския съюз. Тя е тясно свързана с реформата на икономическото управление,
която също ще изиграе ключова роля. Освен ако не запазим конкурентоспособността си и
не осигурим силен растеж в бъдеще, ще бъде все по-трудно да запазим достатъчно високо
ниво на социална защита в Съюза и да запазим влиянието на Европа по отношение на
случващото се извън Съюза.

Това е основното предизвикателство пред Европа през идните години. Аз съм абсолютно
сигурен, че можем да разчитаме на подкрепата на Европейския парламент, за да го постигнем.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Jerzy BUZEK
Председател

Председател. −   Г-н действащ председател, благодаря Ви за уводната реч. Става дума за
един много важен въпрос: стратегията „Европа 2020“. Намираме се в криза и нивото на
безработицата е много високо, което е най-голямата заплаха за нашите граждани. Ето защо
политиката за заетостта е от изключително важно значение, включително в рамките на
Стратегия 2020. Приветстваме с добре дошъл члена на Комисията, отговарящ за тази област,
Ласло Андор, в Европейския парламент.

Ласло Андор,    член на Комисията.  −  (EN) Г-н председател, както знаете, Комисията
прие първия годишен обзор на растежа във връзка със стратегията „Европа 2020“ миналия
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месец. Годишният обзор на растежа скъсва с миналото и стартира първия цикъл на
координация на икономическата политика в рамките на европейския семестър.

Основаната идея на европейския семестър е много проста: за да се гарантира стабилността
на икономическия и паричен съюз, нямаме друг избор освен да извършим предварителна
координация на икономическите политики в рамките на Европейския съюз. Неотдавнашната
криза с държавния дълг илюстрира това много ясно. Този по-твърд и взискателен подход
показва, че Европейският съюз признава колко тясно свързани са икономиките на
държавите-членки и как политическите решения в една държава-членка могат да окажат
влияние на другите.

Управлението на европейския семестър ще бъде истинско изпитания за Европейския съюз.
Засилването на политическата ангажираност на стратегията и местните партньорства са
основен наш приоритет. Предизвикателството сега е да се покаже, че Съюзът може
колективно да определи най-наложителните основни политически реформи и да предостави
правилните политически отговори.

Годишният обзор на растежа е много ясен по основните приоритети. Той определя
интегриран подход за възстановяване с 10 приоритетни действия в три основни групи:
първо, строга фискална консолидация и преструктуриране на финансови сектор с цел
увеличаване на макроикономическата стабилност; второ, структурни реформи за повишаване
на заетостта; и накрая, мерки за повишаване на растежа.

Взели сме предвид опасенията ви относно ключовите послания на Годишния обзор на
растежа, като може да изглежда, че те се отклоняват от интегрираните насоки. Искам обаче
да съм ясен по този въпрос. Комисията умишлено избра тазгодишният акцент на Годишния
обзор на растежа да бъде върху непосредствените предизвикателства, произтичащи от
икономическата криза, и върху необходимостта от стартиране на реформи, нужни за
икономическото възстановяване и създаване на работни места. Годишният обзор на растежа
е изцяло съобразен с интегрираните насоки, включително насоките за заетостта.

Приветствам подкрепата на Парламента към предложението на Комисията за запазване на
насоките за заетостта за 2011 г. В действителност е от съществено значение да се гарантира
стабилна политическа рамка до средносрочния преглед на стратегията „Европа 2020“ през
2014 г., за да могат държавите-членки да имат достатъчно време да приложат необходимите
реформи.

Насоките за заетостта са и в основата на проекта на съвместния доклад за заетостта (част от
годишния обзор на растежа), който определя най-неотложните мерки в областта на заетостта,
включително: първо, въвеждане на благоприятстващи заетостта данъчни системи, а именно
чрез отделяне на данъците от труда; второ, намаляване на сегментирането на пазара на труда;
трето, премахване на бариерите с цел балансирането на личния и професионалния живот;
четвърто, подпомагане на безработните чрез висококачествено обучение и услуги за търсене
на работа за връщане на работа и преминаване към самостоятелна заетост; и накрая,
увеличаване на участието на възрастните работници на пазара на труда.

По-важното е, че насоките за заетостта ще представляват основата за евентуални специфични
за всяка страна препоръки, които Съветът може да даде на държавите-членки въз основа на
член 148 от Договора.

Годишният обзор на растежа предоставя основа за обсъждане на пролетния Европейски
съвет през март и за разглеждане на насоката за икономическата политика от страна на
държавите-членки. Комисията очаква държавите-членки да вземат тази насока предвид
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при изготвянето на своите програми за стабилност и сближаване и националните си програми
за реформа в рамките на стратегията „Европа 2020“.

Комисията ще разгледа националните програми за реформа, които се очакват през втората
половина на април. На тази основа и в съответствие с Договора ще предложим специфични
за страните политически насоки и препоръки, които държавите-членки трябва да вземат
предвид при изготвяне на окончателните си бюджети за 2012 г. Политическите насоки и
препоръки трябва да бъдат приети от Съвета преди лятото.

Позволете ми да приключа, като подчертая значението на вашата роля за успешното
прилагане на „Европа 2020“, и по-специално седемте водещи инициативи. Ролята ви на
съзаконодател е от съществено значение за успешното им изпълнение. Създаването на
необходимите рамкови условия е от жизненоважно значение, ако искаме да постигнем
целите на „Европа 2020“. Обсъждането на новата многогодишна финансова рамка ще
започне скоро. Комисията ще представи предложенията си до юни. Ролята на бюджетен
орган заедно със Съвета ще бъде от съществено значение, за да се гарантира, че приоритетите
на „Европа 2020“ ще бъдат отразени в бюджета на Европейския съюз. Ако искаме да се
ползваме с доверие, трябва да сме сигурни, че финансовите ни приоритети съответстват на
нашите стратегии и политически приоритети.

Във време на фискални ограничения, по-важно от всякога е да се покаже, че Европейският
съюз има добавена стойност, както и че едно евро, похарчено на равнището на Европейския
съюз, може да има по-голямо въздействие, отколкото едно евро, похарчено на национално
равнище.

За да се гарантира успехът на „Европа 2020“, е необходима политическа ангажираност на
всички равнища. Само ако всеки играе собствената си роля, можем да постигнем целите си
и да определим правилните насоки за бъдещ растеж.

Pervenche Berès,    докладчик. – (FR) Г-н председател, г-н действащ председател на Съвета,
г-н член на Комисията, от името на комисията по заетост и социални въпроси, бих искала
да изкажа колко много приветствам тази първа възможност за обсъждане на европейския
семестър и значението, което трябва да се отдаде в рамките на семестъра на Годишния обзор
на растежа.

В тази рамка, Вие, г-н член на Комисията, заедно с членовете на колегията, решихте да
възобновите насоките за заетостта и Парламентът възнамерява да се съобрази с това решение.
Ние просто бихме искали да насочим вниманието Ви към три точки.

Първата се отнася до съдържанието на Годишния обзор на растежа. Учудени сме от факта,
че въпросите за заетостта и безработицата се явяват второстепенни на целите за бюджетна
консолидация. Когато повдигате тези въпроси, които са пряко свързани с функционирането
на пазара на труда, ние смятаме, че нарушавате обществения договор между гражданите на
държавите-членки и техните правителства. Предлагате пенсионната възраст да бъде вдигната,
обезщетенията за безработица да бъдат ограничени, механизмите за изчисляването им да
бъдат променени и да бъде забранено на магазините да работят в неделя.

Смятаме, че това представлява изключително опасно нарушение на обществения договор.
Също така смятаме, че трябва да се отдели по-голямо внимание на най-уязвимите граждани,
били те млади хора, жени, възрастни хора или хора с увреждания. Също така смятаме, че
съществува значителна опасност от разглеждане на бюджетната консолидация като същината
на Годишния обзор на растежа.

23Разисквания на Европейския съюз -BG16-02-2011



Второто ни опасение е фактът, че, както сам заявихте, ще изготвите национални програми
за реформа въз основа на този Годишен обзор на растежа. Важните въпроси обаче ще се
решат тук. Как ще се възползвате от разискването в Парламент след възобновяването на
насоките? Как си представяте едно демократично разискване на този въпрос? Как свързвате
член 148, който координира политиките за заетост, с член 12, който координира
икономическите политики?

Днес е налице голямо объркване за Европейския парламент, защото по едно и също време
разглеждаме стратегията „Европа 2020“, работните групи на председателя Ван Ромпьой,
пакета за икономическо управление, за който Парламентът положи огромни усилия, и
преработка на Договора за запазване на европейския механизъм за финансова стабилност.
Освен това в същото време обсъждаме евентуалното изменение на този механизъм. Вие
стартирате европейския семестър в същото време, в което канцлерът Меркел и президентът
Саркози стартират Пакта за конкурентоспособност. В същото време Вие възобновявате
насоките за заетостта, което по всяка вероятност няма да бъде нищо повече от много неясно
пространство в тези национални програми.

Така че, г-н член на Комисията, бих искала да Ви представя и трето наше опасение. Когато
миналата година, с подкрепата на белгийското председателство, успяхме да променим
посоката на насоките за заетостта, имаше една точка, на която поставихме голям акцент:
въпроса за управлението. Какво се има предвид с това управление? Това означава, че
икономическите и социални политики не могат да бъдат изпълнени успешно, ако не са
придружени от истинско демократично разискване. Демократично разискване обаче означава
да се дадат по-големи правомощия на Европейския парламент, правомощия на националните
парламенти и в действителност да се зачитат, поканят и включат социални партньори. Често
оставаме с впечатлението, че предложенията Ви пренебрегват тези елементи, които са
неразделна част от демократичния живот на нашите държави.

Смятам, че ако не се справим с този въпрос, ще бъдем изправени пред риска да бъдем
непоследователни, да прогоним гражданите от това, което се опитваме да постигнем заедно,
както и да пренебрегнем това, което е ключът към нашия успех, а именно духа на Общността.

Sharon Bowles,    докладчик по становището на комисията по икономически и парични
въпроси.  −  (EN) Г-н председател, преминаваме към една нова епоха на икономическо
управление. Европейският съюз предлага структура, в която трябва да се включат
съществуващите инструменти на интегрираните насоки, предвидени в членове 121 и 148
от Договора, с активното участие на Парламента.

В общи линии, именно в рамките на семестъра Пакта за стабилност и растеж и
макроикономическото наблюдение могат да се включат към стратегията „Европа 2020“ и
интегрираните насоки. Това означава, че семестърът може да предостави цялостна рамка
за различните процеси на икономическо управление в Съюза по начин, който е от полза за
всички. По-общо казано, комисията по икономически и парични въпроси подчертава, че
икономическото управление трябва да се основава на общностния метод. Процесите трябва
да бъдат прозрачни и отговорни, ако искаме те да бъдат подети и подкрепени от гражданите.
Това налага участието на Парламента.

В случаите, в които на Парламента вече е дадена роля, той трябва да намери необходимото
време да изпълни демократичния си мандат. Комисията по икономически и парични въпроси
стои рамо до рамо с комисията по заетост и социални въпроси при преследването на тази
цел.
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Corien Wortmann-Kool,    от името на групата PPE. –  (NL) Г-н председател, финансовата
и икономическа криза даде ясно да се разбере, че конкурентоспособността ни, а оттам и
устойчивостта на социалната ни пазарна икономика, е в опасност. Ето защо сега трябва да
си извлечем поуки от кризата, ако искаме да използваме по-добре нашия вътрешен пазар,
да засилим устойчивостта на пенсиите ни и да дадем възможност на пазара на труда да
функционира по-добре.

Ето защо нашата група приветства Годишния обзор на растежа и заключенията на Съвета
по икономически и финансови въпроси (Екофин) от 15 януари 2011 г., който насърчава
амбициозните очаквания за европейския семестър.

Всички в Парламента искаме Европа на устойчив икономически растеж с успешни
предприятия и достатъчно работни места за всички граждани. Можем да постигнем това
само чрез стабилна валута и стабилна икономика. За да бъдат постигнати и двете,
държавите-членки трябва да овладеят националните си финанси, защото това не само ще
ни помогне да предотвратим проблеми като тези, на които ставаме свидетели в момента в
държавите-членки, които се борят с растящи дефицити и дългове, но и ще положи основите
за растеж и работни места за нашите граждани, както и за нашите деца и бъдещите
поколения.

Г-н председател, групата на Европейската народна партия (Християндемократи) ще продължи
да работи за един силен европейски пакет на икономическо управление, който се основава
на три стълба: пакта за стабилност и растеж, амбициозен макроикономически надзор и
амбициозна стратегия „Европа 2020“. Това обаче налага използването на общностния метод
и участието на Европейския парламент и националните парламенти. Ако направим това,
няма да се нуждаем от нов Пакт за конкурентоспособност, защото вече ще сме постигнали
целта си.

Udo Bullmann,    от името на групата S&D. – (DE) Г-н председател, госпожи и господа,
г-н член на Комисията, г-н действащ председател на Съвета, внимателно изслушах казаното
от вас, прочетох Годишния обзор на растежа, прочетох заключенията на Екофин и вече съм
сигурен в едно нещо: Европейският съюз се намира не само в икономическа криза, но и
преживява политическа такава. Това, което ни препоръчвате, не е нищо ново. Поискайте
от служителите си да Ви покажат документите от последните десет години. В тях може да
се види същото нещо, а именно, че държавните разходи са прекалено високи и че
единственият механизъм за приспособяване към новите условия е свързан със заплатите и
те винаги са прекалено високи. Не съм видял никаква друга препоръка. Независимо дали
вали дъжд или сняг, дали сме в криза или растеж – идеологията е една и съща, но тя никога
няма нищо общо с емпиричната икономическа реалност.

Позволете ми да Ви предложа нещо – изпратете някой път тези хора, които пишат за Вас,
които извършват икономическите анализи в Съвета и Комисията, в комисията по
икономически и парични въпроси. Искаме да опознаем икономическите Ви модели. Искаме
да обсъдим с тях дали разбират, че Европа е на ръба на рецесия. Премахнете германските
ставки за износ, германските темпове на растеж например, и ще видите за какво говоря.
Тогава ще Ви попитам защо не се споменава и дума за инвестиции – когато имаме най-ниските
нива на инвестиции до момента, които ние самите вече не можем да си позволим – защо не
се споменава и дума за повишаване на приходите и не се казва нищо за следване на циклите
или за факта, че най-накрая трябва да се научим да постигаме ръст заедно или как ще излезем
от кризата. Не се споменава нищо за това в документите Ви.
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Пропуснахте началото на тази година и ще трябва да положите огромни усилия, за да
отговорите на очакванията на гражданите в Европа. Нека обаче Ви кажа нещо: ако това е
духът, в който възнамерявате да вземете решение през март по отношение на пакета за
икономическо управление и реформата на Пакта за стабилност и растеж, моята група няма
да може да вземе участие в това.

Lena Ek,    от името на групата ALDE.  –  (EN) Г-н председател, преди една година в
Парламента обсъждахме какви действия са необходими за справяне със световната финансова
криза. Тогава някои от предложенията на моята група относно икономическото управления
бяха отхвърлени като прекалено амбициозни или твърде всеобхватни, но днес съм доволна
да отбележа, че някои от нашите предложения вече са реалност.

Днес обаче е налице значително разминаване между амбициите, заявени в стратегията
„Европа 2020“, и финансовите средства, необходими за постигане на целите. В
проектобюджета за 2012 г. Комисията трябва да разясни, ясно да определи и да направи
явни разходите, свързани със стратегията. Това се отнася и за следващото преразглеждане
на многогодишната финансова рамка.

Също така бих искала да се обърна пряко към държавите-членки. Има ясно нежелание в
Съвета сред министрите на финансите – включително нашия, Андерс Борг от Швеция – за
инвестиции в бъдещето. Националните бюджети трябва да отразяват заявените амбиции
на Съвета, а проектите на Европейския съюз изискват бюджети, ако искаме да бъдат
осъществени. Помнете ми думите, без да бъдат вложени средства на правилното място, няма
да има стратегия за растеж и работни места и рискуваме провал.

Ето защо призовавам Комисията да излезе с по-конкретни законодателни предложения и
държавите-членки да проявят по-голяма ангажираност. Необходими са обвързващи
ангажименти, за да постигнем водещите цели и законодателства в ключови области на
създаване на работни места като целите за енергийна ефективност на общо европейско
равнище. Съществуващите инициативи като Стратегическия план за енергийните технологии,
Програмата за обучение през целия живот и Плаза за действие в областта на енергийната
ефективност вече са приети, но Вие в Съвета не успяхте да осигурите нужните средства.
Необходимо е финансиране на тези проекти. Всички те имат потенциала да създават работни
места и растеж.

С резолюцията ни за 2020 г., групата ALDE изпраща силно послание към Съвета, че
настоящата структура на управление е прекалено слаба, методът на открита координация
се провали и общностният метод трябва да бъде възстановен. Приветствам огромното
мнозинство, което подкрепя общата резолюция. Това представлява силно послание на
Парламента, че са необходими действия.

Philippe Lamberts,    от името на групата Verts/ALE.  –  (EN) Г-н председател, знаете, че
Зелените са силни привърженици на една по-интегрирана Европа, с цел да може да се
гарантира устойчиво развитие за нашите граждани, но и за да се гарантира възможността
Европа да означава нещо на тази планета през XXI век.

(FR) Увереността ни днес беше сериозно разклатена от едно Ваше действие, а именно
Годишния обзор на растежа, защото тук разкрихте идеологически пристрастия, които нямат
нищо с реалните факти и се отнасят изцяло до идеологически избор.

Каква точно е препоръката Ви? Да се намалят държавните разходи. Стабилни държавни
финанси не се получават чрез намаляване на разходите. Не се споменават приходите. Целта
е и да се увеличи гъвкавостта, да се направи реформа, както ще заявите, на пазара на труда
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– с други думи, явно да се създаде гъвкава сигурност без сигурността. Ще заявите, че е
необходимо да предприемем тези мерки, за да дадем възможност на икономиката да се
възстанови.

Това обаче не е всичко. Има и мерки за финансовия сектор. Нека поговорим за тях, защото
това е добър пример за двойни стандарти. Какво ще кажете за мерките относно заплатите
и държавните разходи? Трябва да действаме скоро и да действаме твърдо. Когато става
въпрос за публичния сектор обаче, казвате, че трябва да разгледаме въпроса, да изследваме
въздействието и преди всичко да имаме преходни периоди.

В случая с икономическото управление и бюджетната консолидация Вие бързо посочвате:
1 януари 2011 г. – 1 януари 2012 г. За банките ще бъде 1 януари 2019 г., като че ли не са
необходими проучвания или преходни периоди, за да се помогне на пазарите на труда да
се приспособят или да се стабилизират публичните финанси.

Можете ли да ми кажете какво общо има „Европа 2020“ с това? Това, в крайна сметка, е
въпросът, но е това, за което говорите. „Европа 2020“, г-н член на Комисията, се оказва
напълно невъзможна вследствие на дадените от Вас препоръки в рамките на Годишния
обзор на растежа.

Залъгвате ни, когато твърдите, че е възможно да се осъществят необходимите инвестиционни
политики в областта на научните изследвания, образованието, намаляването на бедността,
борбата срещу изменението на климата и безработицата чрез прилагане на политиките,
които препоръчвате. Това е лъжа и според мен това разискване е един фарс.

Malcolm Harbour,    от името на групата ECR.  –  (EN) Г-н председател, моята група
подписа и ще подкрепи резолюцията. Не казвам, че сме съгласни с всичко в нея, но
подкрепяме основната идея. Искам да се обърна както към Комисията, така и към Съвета и
да прочета заглавието, с което сме съгласни: „Смел акт за единния пазар и акт за дребния
бизнес за създаване на работни места“.

Откъде обаче ще се появят тези работни места? От частни инвестиции и новосъздадени
дружества. Вече знаем, че малките предприятия бяха основната движеща сила за създаването
на работни места през последното десетилетие. Посланието ми към Комисията и Съвета
днес е, че всички 27 държави-членки трябва да обърнат сериозно внимание на създаването
на работни места на равнището на единния пазар. Всички вярваме в единния пазар и
държавите-членки са инвестирали огромно количество пари и средства в отварянето на
пазара на услуги, но съобщили ли са за това на предприятията си? Рекламирали ли са
единния пазар? Насърчили ли са предприятията? Насърчили ли са търговията в интернет?

Защо не се заемат да направят тези практични неща, за да използват предимствата на това,
с което вече разполагаме, заедно с другите проекти, за които говориха моите колеги? Те
трябва да се заемат още от утре, днес дори, вместо само да говорят за някои от другите
дългосрочни проекти. Те трябва да се заемат с работа.

Lothar Bisky,    от името на групата GUE/NGL. – (DE) Г-н председател, г-жа Harms
спомена нещо важно вчера. Едва ли някои отвън знае каква стратегия, какъв механизъм за
стабилност, какъв пакт се предлагат, допълват, влизат в сила или изменят, от кого и по какви
правила. Едно нещо е ясно – стратегията „Европа 2020“ досега не е представила решение
на проблемите на хората по време на кризата. Напротив – тя продължава да преследва
погрешни политики на Европейския съюз, които всъщност бяха част от причината за кризата.
Тя продължава да разчита на Пакта за стабилност и растеж. Той трябва вече да бъде
контролиран и укрепен с по-добри механизми за санкции.
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На практика това означава ограничителни мерки в ущърб на гражданите. Това означава
удължаване на професионалния живот, с други думи намаляване на пенсиите. Независимо
дали индексацията на заплатите ще бъде премахната, основата за водене на преговори между
социалните партньори ще бъде ограничена или правилата за работното време ще бъдат
направени по-гъвкави – всичко това означава ограничаване и намаляване на заплатите.
Също така това означава намаляване на конструктивната държавна намеса в икономическия
живот на обществото. В тази връзка много се говори за ограничаване на дълга. За мен няма
никакво значение дали се нарича икономическо управление, политики за стабилност и
растеж, пакт за конкурентоспособност или препоръка на Комисията въз основа на Годишния
обзор на растежа. Тази антисоциална политика не е нещо, което моята група и аз можем да
подкрепим.

Разбира се, от голямо значение е обаче дали парламентите все още имат думата по отношение
на тази политика. Вчерашното разискване относно процедурата за изменение на Договора
дава основание да се надяваме, че членовете на Парламента са обединени по отношение на
един въпрос. Не трябва да си позволим да се върнем към държавната политика на
непрозрачност от XIX век. Никой не иска това. Също така обаче не трябва да си позволим
да се върнем към „Европа на две скорости“.

Mario Borghezio,    от името на групата EFD. – (IT) Г-н председател, госпожи и господа,
„Енергетика 2020“ е обширна програма, но трябва да се запитаме дали можем да постигнем
целта от 20% възобновяеми енергийни източници в посочения срок, не на последно място
защото финансовата криза забавя инвестициите.

Остава един проблем: подкрепата за слънчевата енергия. В действителност субсидираме
Китай – най-големия износител на слънчеви панели в света, и Индия – най-големия износител
на оборудване за вятърна енергия. Оттук и необходимостта да се подкрепят научните
изследвания в областта на производството на слънчеви панели, проектирани и произведени
в Европа, и да се насърчи приемането на икономики на мащаба в сектора на фотоволтаичните
слънчеви панели чрез въвеждането на такива устройства например в европейските градове.

Трябваше да се направи нещо много различно – трябва да се създаде едно общоевропейско
енергийно дружество, което да гарантира европейски обществени услуги, като се има
предвид, че разпределителните мрежи и техните инфраструктури вече представляват
съществуващи, естествени монополи, които очевидно трябва да попаднат под едно и също
управление.

Вместо това, поради прекалено ентусиазиран икономически либерализъм, беше даден
приоритет на други решения, които със сигурност са от ползва не за потребителите или
ползвателите, а за акционерите на тези големи монополи. Не трябва да забравяме, че
производството на въглероден двуокис от автомобили не е намаляло в продължение на
150 години. Имаме право да се чудим дали не е време да изтупаме прахта от
изследователските проекти в областта на водните двигатели.

Philip Claeys (NI). -    (NL) Г-н председател, ако искаме да приложим главата за заетостта
от стратегията „Европа 2020“, от съществено значение е да направим промени в
имиграционната политика на повечето държави-членки и на Европейския съюз.

Както се посочва в самото предложение на Комисията, приоритетите включват увеличаване
на участието на пазара на труда, намаляване на структурната безработица, развитие на
квалифициран работна ръка в отговор на нуждите на пазара на труда, обучение през целия
живот и така нататък.
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Мащабният внос на работници от страни извън Европейския съюз свидетелства за
краткосрочна визия и не отговаря на приоритетите, които споменах току-що. Близо
25 милиона души в Европейския съюз са безработни. Нека започнем, като първо помогнем
на тези хора да си намерят работа, вместо отново да прибягваме до широкомащабна
имиграция.

Довеждането на квалифицирани работници в Европа или това, което може да се опише като
„изтичане на мозъци“, създава още по-големи проблеми в държавите, от които идват, което
ще доведе само до увеличение на имиграцията на неквалифицирани хора в Европа. Това е
един затворен кръг и ние трябва да признаем, че това положение не е от полза за никого в
дългосрочен план.

Крайно време е да направим анализ на икономическата ефективност на имиграцията от
страни извън Европейския съюз. Този аспект също трябва да бъде част от насоките за
политиките по заетостта на държавите-членки.

Marian-Jean Marinescu (PPE).   – (RO) Г-н председател, стратегията „Европа 2020“ включва
цели, които не могат да бъдат постигнати, без да се отдаде съответното значение на области,
които не са изрично посочени в нея. В Европа е необходим един динамичен и
конкурентоспособен селскостопански сектор, който може ефективно да спомогне за
постигане на устойчив, интелигентен растеж, който също така благоприятства за
интеграцията. Надеждното производство на храни, устойчивото управление на природни
ресурси и запазване на териториалния баланс и разнообразие на селските райони са ключови
елементи от една ефективна обща селскостопанска политика и на един продуктивен
селскостопански сектор.

Индустриалната политика трябва да разполага с инфраструктура. Прилагането на единно
железопътно пространство е важна стъпка към дерегулация на железопътния транспорт.
Завършването на Единното европейско небе и бързото прилагане на проекта SESAR са също
толкова важни. Един от най-важните фактори е развитието на трансевропейските мрежи
не само в областта на транспорта, но и в енергийния сектор чрез разпределяне на достатъчно
финансови средства на проектите с добавена стойност за Европа. Проектът „Набуко“ например
ще бъде от полза за всички държавите-членки, като се премахне зависимостта на Европейския
съюз от един-единствен източник.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Заместник-председател

Marita Ulvskog (S&D).   – (SV) Г-жо председател, ако искаме да бъдем в състояние да
започнем отначало след края на икономическата криза, е от съществено значение хората
да ни имат доверие. Ричард Уилкинсън, британският изследовател, който е автор на книгата
„Нивото на духа“ и който посети Европейския парламент в Брюксел миналата седмица, го
описа много точно: необходимо е равенство и са необходими малки пропуски, за да имаме
общества, където царят сигурността и доверието. Това може да се предаде пряко в стратегията
„Европа 2020“.

На първо място, ако искаме да успеем, служителите и техните синдикални организации
трябва да вземат участие и да бъдат уважавани. В момента обаче, вместо това кризата се
използва срещу синдикатите, служителите и свободното формиране на заплатите, както и
срещу обезщетенията за безработица и пенсиите. Тези нападки трябва да спрат.
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На второ място, жените в Европа, разбира се, трябва да имаме същите възможности като
мъжете. Това не винаги е очевидно в резолюциите на Парламента, но трябва да е очевидно
на практика.

На трето място, една силна, модерна промишленост, както и промишлена политика и
далновидни инвестиции, включително в инфраструктурата, трябва да играят централна
роля в работата ни в бъдеще. Работата по щадящи климата, ресурсно ефективни процеси и
продукти, екологична енергетика и работни места трябва да бъде засилена. Как иначе ще
бъдем в състояние да се конкурираме?

На четвърто място, трябва да имаме ясна подкрепа за политиката за енергийна ефективност.
Знаем, че няма да постигнем настоящите си цели, защото те не са задължителни. Трябва да
имаме задължителни цели, защото това е съществено значение, за да можем да постигнем
целите за растеж и конкурентоспособност, които са основните елементи от стратегията
„Европа 2020“. Ниското ниво на амбиция и липсата на политическа воля са поразителни,
особено защото мерките за енергийна ефективност са сред най-добрите и най-интелигентни
начини за намаляване на финансовите разходи за потребителите, укрепване на дружествата
и постигане на положителна промяна.

Elizabeth Lynne (ALDE). -    (EN) Г-жо председател, ако искаме стратегията „Европа 2020“
да успее, тогава насоките за заетостта трябва да бъдат осъществени ефективно, а националните
програми за реформи да бъдат приложени и да им бъде даден приоритетът, който заслужават.

Трябва да се уверим, че никой не е забравен. Нивата на безработица сред възрастните хора
и хората с увреждания са позорно високи. Доволна съм, че и двата текста включват
необходимостта от прилагане на закони против дискриминацията на работното място, така
че работните места да бъдат отворени за всички.

Важно е целите, които приехме на равнището на Европейския съюз, действително да бъдат
постигнати. Да, от държавите-членки зависи да се определят конкретни цели и да се спазват,
но Европейският съюз има важна роля за подобряване на обмена на най-добри практики.
Ето защо аз съм доволна, че параграф 27 от резолюцията на комисията посочва това много
ясно.

Разполагахме с месеци на интроспекция и разисквания за това как трябва да изглежда
стратегията „Европа 2020“, но имаме насоките за заетостта. Сега е моментът да започнем
да ги изпълняваме.

Emilie Turunen (Verts/ALE).   – (DA) Г-жо председател, много се говори за икономическата
отговорност в Европа напоследък, а икономическата отговорност много често се определя
като съкращения на държавните разходи и много рядко като подобряване на състоянието
на заетостта. Смятам, че трябва да се запитаме какво всъщност означава икономическа
отговорност. Ние в групата на Зелените/Европейски свободен алианс виждаме много голямо
разминаване между политиките, провеждани в Европа, и тези, провеждани в
държавите-членки в момента. От една страна, можем да видим как Годишният обзор на
растежа и европейският семестър води до по-малко работни места и по-малък растеж в
Европа. От друга страна, в стратегията „Европа 2020“ и в насоките за заетостта казваме, че
искаме да създадем повече и по-добри работни места. Тук е налице несъответствие.

Факт е, че в Европа има 23 милиона безработни. Има 5,5 милиона безработни под
25-годишна възраст. Имаме все по-голям брой бедни работници. Цифрите се покачват, а
икономическите политики, които провеждаме, не водят до подобрение на положението.
Смятам, че ако искаме да създадем нови работни места в Европа, е от съществено значение
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наистина да приложим стратегията „Европа 2020“ и насоките за заетостта в икономическите
ни политики. Така ще покажем икономическа отговорност, но се съмнявам, че това наистина
ще се случи.

Nikolaos Salavrakos (EFD).   – (EL) Г-жо председател, бедността, изменението на климата,
ниската раждаемост, имиграцията, енергетиката и най-вече борбата срещу безработицата
са основните проблеми, пред които сме изправени днес в Европейския съюз. Справянето с
тях изисква средства и бюджетни кредити. За съжаление обаче, в цяла Европа финансирането
е намалено. Какво означава това? Означава, че стратегията „Европа 2020“ е в опасност и ще
е трудно да бъде постигната. Въпреки това трябва да се опитаме.

Смятам, че трябва да обърнем особено внимание на безработицата, която е достигнала
най-високите си нива от десет години. Също така смятам, че трябва да осигурим висок
стандарт на образование за младите хора в Европа, като се отговаря на нуждите на пазара
на труда, както и че насоките трябва да бъдат преразгледани и държавите-членки трябва
да поемат ангажимент за намаляване на броя на отпадналите от училище.

Свободните работни места се нуждаят от специализирана работна ръка. Призовавам Европа
без забавяне да приеме предложената европейска система за наблюдение на свободните
работни места, която ще включва и европейски паспорт на уменията. Трябва да успеем.
Думите не са достатъчни. Необходими са действия.

José Manuel García-Margallo y Marfil (PPE). -    (ES) Г-жо председател, темата повдига
един въпрос, само един въпрос: на европейско равнище какво можем да направим, за да
осигурим работа на тези, които я нямат?

За да отговоря на този въпрос, искам да разясня първата договорена точка. Не може да има
устойчив растеж без стабилна макроикономика. Някои от бързите решения, които бяха
предложени тук, особено от членове на Парламента от левицата, имат само краткотраен
ефект.

Втората договорена точка е, че „Европа 2020“ представлява сборник с добри намерения –
звучи добре, но трябва да преминем от съзерцаване към действие. Какво ще направим? Как
ще финансираме предложените инициативи и действия? Амбицията, съдържаща се в
Стратегия 2020, съвместима ли е с обявените бюджетни съкращения?

Третата договорена точка е, че имаме нужда от пълната картина, ако искаме да поемем по
правилния път към стабилен растеж. Към днешна дата тя все още не съществува. Случващото
се в момента в съвета по икономически и финансови въпроси показва, че сред тях има
огромен брой разпокъсани, непоследователни и несъвместими идеи.

Могат да се предприемат три важни действия. Първо, ограничаването на държавите в
затруднено положение не може да продължава и може да бъде решено чрез съвместно
издаване на европейски облигации. Второ, облигациите, посочени в доклада Monti, трябва
да бъдат приложени, но те не са включени в икономическата стратегия „Европа 2020“.
Трето, трябва да използваме средствата на Европейската инвестиционна банка, две трети от
която принадлежат на Комисията, и които трябва да се увеличат четири пъти след 10 години,
за да се отговори на средствата, с които разполагаше планът „Маршал“, за възстановяването
на европейската икономика.

Anni Podimata (S&D).   – (EL) Г-жо председател, Европейският съюз обсъжда един
ефективен, последователен и жизнеспособен отговор на кризата вече няколко месеца –
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отговор, който ще гарантира, че стратегическите ни цели на жизнеспособен растеж, защита
на заетостта, социален напредък и социално сближаване ще бъдат постигнати.

Налице са обаче два проблема: първо, разискването за стратегията „Европа 2020“ е все още
изключено, структурно, от пакета за икономическо управление, от европейския семестър
и от Годишния обзор на растежа и в резултат на това е налице или фрагментирана стратегия,
или паралелни стратегии, стратегии, които се провеждат в тандем, без подходяща
координация, което е в ущърб и на двете стратегии.

Вторият проблем е, че настоящият акцент на Съвета и Комисията е за затягане на правилата
на Пакта за стабилност и растеж и бюджетна дисциплина и реформа без убедителни отговори
или решение за ефективното прилагане и финансиране на целите на стратегията
„Европа 2020“.

Смятам, че съществува риск, както се случи с Лисабонската стратегия, че много от целите
ни ще си останат на хартия, и се притеснявам това да не се случи, ако не успеем да представим
убедителни доводи пред гражданите на Европа, които понасят тежестта на кризата, които
не могат и не трябва да следят техническите разисквания за реформата на пакта за стабилност
и растеж и за показателите и цифрите. Трябва да разберем — не можем да се съсредоточаваме
единствено върху показателите и цифрите. Трябва да се съсредоточим върху хората.

Sylvie Goulard (ALDE).   – (FR) Г-жо председател, г-н действащ председател на Съвета,
ако бъдете така добър да изслушате какво имам да кажа, г-н член на Комисията, разполагам
само с една минута за изказване, въпреки че имам основание да си мълча и да не кажа нищо,
защото смятам, че стратегията „Европа 2020“ е твърде далеч от това, от което се нуждаем.
Споменахте много хубави думи. Наистина ли смятате, че насоките, „водещите цели“ и всички
други неща, които измисляте и с които се занимавате в продължение на часове и дни, ще
Ви позволят да осигурите работни места и да спечелите доверието на хората в Европа?
Грешите. Ако погледнете състоянието на нещата днес, не смятам, че китайците, индийците
или развиващите се държави са много впечатлени от работата ни, насочена към растежа.

Ето защо, в качеството си на докладчик по пакета за икономическо управление, аз съм почти
склонна да си мълча във Ваше присъствие и бих искала да Ви кажа само следното: в работата
си ще бъдем изключително стриктни. Не си мислете, че само защото членовете на Съвета
ни казват да ускорим процеса, ще разполагаме със споразумение през юни. Ще достигнем
до споразумение, когато Парламентът проведе разисквания и когато Съветът ни изслуша.
Що се отнася до мен, създаването на еврооблигации, които могат да създадат глобален пазар,
подкрепен от еврото, е част от този пакет.

Derk Jan Eppink (ECR). -    (NL) Г-жо председател, всеки път, когато чуя думата
„еврооблигации“, ми става лошо, въпреки че думата често се споменава тук. Повечето работни
места са вследствие на икономическия растеж и работещия частен сектор. На това няма
алтернатива. Правителствата не създават работни места и това не е тяхна работа.

Основният проблем в Европа е липсата на конкурентоспособност. Разликата между Германия
и Южна Европа е близо 35%. Тази разлика е много голяма и затова г-жа Меркел говори за
Пакт за конкурентоспособност. Аз съм съгласен с това, само по себе си. В действителност
Лисабонският процес трябваше да бъде точно такава идея, но нищо не излезе от това.

Има обаче едно нещо, за което бих искал да Ви предупредя, а именно хармонизирането на
корпоративния данък. Това е много лоша идея. Това е и много френска идея и ние трябва
да я отхвърлим, точно както трябва да отхвърлим идеята за икономическо правителство.
Това ще доведе само до загуба на работни места. Миналата седмица изследване, извършено
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от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) в 21 държави, отново
показа, че ако искаме по-голяма заетост в Европа, трябва да намалим корпоративния данък.
Трябва да се ориентираме в тази посока, защото Парламентът не създава работни места.

Herbert Reul (PPE).   – (DE) Г-жо председател, г-н действащ председател на Съвета, госпожи
и господа, намираме се в разгара на голяма икономическа криза – говорим за това от месеци
и всичко, което беше казано, е истина – обикновено се говори обаче принципно и след това
весело продължаваме да вземаме решения сякаш нищо не се случва. Смятам, че това е така,
защото в Парламент не действаме по достатъчно конкретен начин и не сме достатъчно
честни, а по-скоро провеждаме нещо като обща, неясна политика.

Какво всъщност вършим за насърчаване на растежа и стабилността? Самите ние действително
ли допринасяме за един по-добър и мъдър начин за справяне с финансите? Наистина ли
извършваме критичен преглед на това дали правим правилните разходи или дали всеки от
нас няма нова идея всеки ден за това къде можем да похарчим повече пари? Ако нямаме
сили да съсредоточим финансовите си ресурси върху проекти за бъдещето – а това ще
включва спорове, разисквания и решения – тогава няма смисъл да се говори за иновации и
научни изследвания, като след това не сме в състояние да отделим необходимите средства.
Това е доста нечестно.

Ако искаме да съживим икономиката, трябва да провеждаме политика, която стимулира
икономиката, вместо постоянно да седим и да мислим как можем да повлияем на
промишлеността или икономиката. Безгрижно вземаме още решения – дори днес постоянно
призоваваме за нови решения, които ще повлияят на развитието на икономиката. Някой
смята ли, че въпросът за задължителната енергийна ефективност – да споменем само един
пример – ще спомогне за развитието на икономиката? Наистина ли смятате, че с решенията,
често взети във връзка с енергетиката, сме стимулирали икономиката? Или сме й попречили?
Бих искал поне веднъж да обсъдим това честно и след това да вземаме по-малко решения,
но такива, които действително ще доведат до напредък. Това ще представлява по-голямо
предизвикателство и ще изисква повече усилия, но е в интерес на демокрацията.

Kinga Göncz (S&D).   – (HU) Г-жо председател, финансовата и икономическа криза се
превърна в криза в заетостта и социална криза, поради което е особено важно осъзнатото
от Европа, а именно, че е необходима по-строга координация както на икономическата
политика, така и политиката за заетостта да бъде приложена в действителност. Това също
така означава, че всички държави, които въведат структурни реформи или промени на
фискалната политики или например променят работното време на магазините в неделя,
също така трябва да преценят дали тези мерки спомагат за развитието на системата за
заетостта и за увеличаване на заетостта.

Също така е от съществено значение да се проведат консултации със социалните партньори
по отношение на всички решения. Европейският семестър ще бъде първото истинско
изпитание на това, когато обединена Европа, водена от унгарското председателство, за пръв
път ще може да направи оценка на степента, в която тези директиви могат да бъдат
транспонирани, както и дали ще бъде в състояние да се насочи в тази посока на изпълнения.
Смятам, че унгарското председателство и унгарското правителство имат специален принос
за това не само в качеството си на председателство, но и като личен пример при вземането
на това предвид при всички промени на икономическата политика и всички решения на
политиката за заетостта, както и при даването на пример на другите държави.

(Ораторът се съгласява да отговори на въпрос, зададен чрез вдигане на синя карта, съгласно
член 149, параграф 8 от Правилника за дейността)
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Krisztina Morvai (NI).   – (HU) Г-жо председател, останала съм с впечатлението, че г-жа
Göncz е добре запозната с този въпрос, а именно как Европейският съюз възнамерява да
сложи край на безработицата. Изслушах цялото разискване до момент и все още не го
разбирам напълно. Моля, помогнете ми да отговоря на следния въпрос: какво трябва да
кажем на хората в окръзите Борсод или Шаболц? Къде и кога ще си намерят работа? Между
другото, очаквам отговор на същия въпрос и от г-н Мартони, който е тук като представител
на Съвета, както и от члена на Комисията, който за щастие също е унгарец. Къде унгарците,
а и хората от други региони в Европа, които се намират в тежко положение, ще си намерят
работа? Къде и кога? Очаквам конкретен отговор.

Председател.   – Трябва да бъдем последователни в упражняването на правото си да задаваме
въпроси чрез вдигане на синя карта. Въпросите, зададени чрез вдигане на синя карта, не са
насочени към пленарната зала, към члена на Комисията или към председателя на Съвета.
Те са насочени към оратора и имат за цел разясняване на темата, по която се говори в момента.

Г-жо Morvai, Вашият въпрос не беше такъв.

Kinga Göncz (S&D).   – (HU) Г-жо председател, ще се радвам да отговоря, но очевидно
времето ни е прекалено малко, за да обсъдим това подробно. Това, което имах предвид
обаче, беше например, че ако има промени в данъчната система, тези промени ще намалят
ли социалните различия.; ще помогнат ли на дружествата да продължат развитието и
създаването на работни места или вместо това ги приканват да се откажат от намеренията
си за създаване на работни места? Това, което имах предвид, е, че ако става въпрос за
преструктуриране на образователната система, това наистина ли е в полза на социалната
интеграция? Ако става въпрос за по-нататъшно образование, това наистина ли подготвя
хората за пазара; за пазара на труда? Ето това имах предвид.

Liisa Jaakonsaari (S&D). -    (FI) Г-жо председател, нашият колега от десницата заяви, че
политиката единствено пречи на икономиката и че членовете на Парламента вършат само
неща, които пречат на политиката. Наистина ли колегата смята, че икономическото
управление например само пречи на икономиката?

(Ораторът задава въпрос на г-н Reul чрез вдигане на синя карта, съгласно член 149,
параграф 8 от Правилника за дейността)

Herbert Reul (PPE).   – (DE) Ако разгледате мерките, приети от Парламента през последните
няколко месеца, и изчислите разходите вследствие на тях, те са – не винаги, но много често
– допринесли за нарушаване на икономическото развитие. Ето защо трябва да бъдем
по-внимателни по отношение на нашите съображения. Затова идеята, представена от члена
на Комисията, отговарящ за промишлеността и предприемачеството, в съответните му
изявления, според която винаги трябва да правим оценка на бъдещите решения съобразно
това дали ще са от полза или вреда за конкурентоспособността на европейската
промишленост, е много мъдра.

Richard Seeber (PPE).   – (DE) Г-жо председател, на всички тук е ясно, че колкото повече
се сближава Европа, толкова по-единно трябва да бъде споразумението по въпроси, свързани
с икономическата политика. Ето защо има смисъл от инструмент като европейския семестър.
Той обаче трябва да спре да се намесва в задачи, които традиционно са работа на социалните
партньори, като договарянето на заплати и колективни споразумения. Наистина трябва да
се въздържаме в това отношение. Няма смисъл Европа да решава колко високи трябва да
бъдат заплатите в отделните държави. Трябва да обърнем повече внимание на премахването
на пречките пред пазара, за да се даде възможност за развитие на европейската икономика.

16-02-2011Разисквания на Европейския съюз -BG34



Това е свързано с олигополите и монополите, но също и с пречките пред достъпа до пазара.
Също така различните сектори не трябва да разполагат с гаранции за конкретни маржове
на печалба. Тук е необходима по-голяма конкуренция, за да се даде възможност на
европейската икономика да развие потенциала си.

Също така отговорност на Европейския съюз трябва да бъде модернизирането на
инфраструктурата. Тук имам предвид енергетиката, транспорта и комуникациите. Европа
трябва да разполага с необходимите средства в това отношение, по-специално за да можем
да премахнем съществуващите трудности между държавите-членки. Също така трябва да
се прецени какви средства могат да се отделят за Европа. Това включва ясна основа за
собствените ни ресурси. Ето защо бих искал ясно да призова Съветът и държавите-членки
най-накрая да предоставят на Европа ресурсите, от които се нуждае.

Очевидно това се отнася и до образованието, както и до научноизследователската и развойна
дейност, където, като Европа, имаме своята роля. Въпросът за парите обаче също е от
съществено значение тук.

Jutta Steinruck (S&D).   – (DE) Г-жо председател, г-н член на Комисията, госпожи и
господа, стратегията „Европа 2020“ е много важна не само за развитието на европейската
социална и икономическа политика, но и за националната социална и икономическа
политика. Трябва да се погрижим да се гарантира, че със стратегията няма да бъде
злоупотребено на европейско равнище за провеждане на политика за социално прочистване
в държавите-членки. Изключително съм шокирана, че в своя Годишен обзор на растежа
Комисията предлага съкращения и намаляване на социалната защита. Някои оратори вече
говориха по този въпрос. Въздействието върху хората на местно ниво ще бъде катастрофално.
Недопустимо е хората, работниците, да поемат разходите по бюджетната консолидация
сами.

Аз също бих искала да призова държавите-членки да се ръководят единствено от
интегрираните насоки при изготвянето на националните си програми за реформа, защото
те дават възможност за много по-добър баланс между социалната защита и икономическия
растеж. Годишният обзор на растежа отново споменава безсрочните договори, които преди
бяха посочени в програмата „Нови умения за нови работни места“. Г-н Андор, обсъдихме
това веднъж преди ноември 2010 г. – младите хора не могат да бъдат интегрирани на пазара
на труда чрез отслабване на правата на служителите. Опитът в Европа показва, че
отслабването води само до промяна към несигурни условия на работа и не създава нови
работни места. Необходими са конкретни мерки, за да се помогне на онези хора, които са
най-застрашени, а не водещи инициативи, които се осъществяват паралелно, вместо да бъдат
интегрирани една с друга.

Danuta Maria Hübner (PPE). -    (EN) Г-жо председател, моето разбиране за днешната и
утрешната действителност е, че европейските работни места ще бъдат устойчиви само ако
са подкрепени от конкурентоспособна икономика, а не е тайна, че това не е една от силните
ни страни.

За да бъдем успешни в областта на конкурентоспособността в Европа, е необходим
институционализиран процес на конкурентоспособността. Трябва да определим факторите
за успех и също така да решим как да ги приспособим към ситуацията. Вече разполагаме с
голям брой инструменти – инструменти, свързани с конкурентоспособността – всъщност
с малко политическа воля можем да използваме значителна част от институционалната
рамка, за да стартираме процес на конкурентоспособност, ръководен от Комисията, въз
основа на общностната система.

35Разисквания на Европейския съюз -BG16-02-2011



Тук имам предвид Европейския семестър, проучването на растежа, което вече беше споменато.
Мога да спомена и несъответствията и прецизността – особено в индекса, който трябва да
включва структурни фактори, свързани с конкурентоспособността. Налице е и
Стратегия 2020, която трябва да бъде решително приложена сега, а не след 2013 г. Всички
политики трябва да спомогнат за подобряване на конкурентоспособността на европейската
икономика: необходимо е да се включат всички, а отделянето на основата на Европа от
останалите й части само ще доведе до една разделена Европа. Устойчиви работни места
могат да бъдат създадени само ако Европа е единна.

Една разделена Европа няма да бъде конкурентоспособна Европа.

Csaba Őry (PPE).   – (HU) Г-жо председател, бих искал да Ви благодаря за възможността
да се изкажа, както като докладчик за насоките за заетостта от 2010 г., така и като
координатор на групата на Европейската народна партия (Християндемократи). Приветствам
предложението на Комисията, което възнамерява да запази насоките за заетостта от 2010 г.
и през 2011 г. Съгласни сме с това и го подкрепяме. Договорът от Лисабон обаче изисква
годишни насоки и затова действително трябва да следим и наблюдаваме промените, да
поддържаме връзка помежду си между Комисията, Съвета и Парламента, и разбира се,
трябва да правим изменение, ако е необходимо.

Ето защо препоръчвам по време на прегледа на Стратегия 2020 и по време на работата в
рамките на европейския семестър интегрираните насоки в областта на икономиката и
заетостта да бъдат използвани като един вид ръководство и ако има някакви разлики, трябва
да си направим труда и да направим изменения. Много вероятно е да изникнат проблеми.
Неотдавна научих, че в предварителните национални програми за реформа вече е било
определено изоставане по отношение на ангажиментите в областта на заетостта и вместо
целта от 75% ще бъдат постигнати 72%. Това очевидно налага преосмисляне с цел да се
избегне случаят с Лисабонската стратегия, където поехме прекалено много и не успяхме да
го изпълним. Въпреки това бих препоръчал да бъдат определени някои основни принципи.

Съгласен съм с въпроса за пенсиите и заплатите. Не трябва да има намеса, субсидиарността
трябва да бъде зачитана и са необходими конкретни национални ангажименти по отношение
на специалните групи, младите хора, хората с увреждания и хората в неблагоприятно в
редица аспекти положение.

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

Krisztina Morvai (NI).   – (HU) Г-жо председател, отново съм принудена да задам въпрос
на унгарския ми колега. Субсидиарността по отношение на пенсиите и заплатите означава
ли, че пенсиите и заплатите на пенсионерите и служителите в Унгария и другите
посткомунистически държави ще бъдат последователно, постоянно и окончателно само
малка част от тези в Западна Европа? Защото би било много тъжно, ако я разбираме по този
начин. Такъв е случаят в момента. Медицинските сестри получават по 70 000 форинта на
месец, а учителите изкарват 90 000; пенсионерите едвам се прехранват. Как да разбираме
това?

Csaba Őry (PPE).   – (HU) Не, г-жо Morvai, не трябва да я разбираме така, но въпросът за
пенсиите фактически зависи от икономическите резултати. Той зависи от това, което сме в
състояние да произведем, и именно на тази основа можем да осигурим съответните пенсии.
Като такава стратегията, която обсъждаме, тази, която възнамерява да направи Европа
конкурентоспособна, работеща и успешна, ни дава възможност да увеличим пенсиите дори
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в държави, които все още се намират в по-неблагоприятно положение. Не могат обаче да
бъдат въведени еднакви правила, защото в момента съществуват огромни различия. Очевидно
в бъдеще е необходим и един постепенен подход.

Elisabeth Morin-Chartier (PPE).   – (FR) Г-жо председател, като част от стратегията
„Европа 2020“ тези насоки за заетостта трябва да отговорят на три основни
предизвикателства.

Първото от тях е да се излезе от кризата чрез научни изследвания, иновации и
конкурентоспособност, за да се гарантира истинско икономическо възстановяване. Второто
е да се замени едно цяло поколение от работници, които в момента се пенсионират. Третото
е да бъдем конкурентоспособно в една глобализирана икономика чрез освобождаване на
дружествата от редица данъчни тежести, които ги възпрепятстват и им пречат да се развиват.

На този фон трябва да се обърнем към три особено уязвими групи в обществото.

Първо, младите хора, като е от жизненоважно значение да направим всичко възможно да
не позволим на тези млади хора да напуснат училище без квалификации, защото това ще
ги изключи завинаги от пазара на труда. Младите хора, защото трябва да улесним навлизането
им на пазара на труда, но не само на временни договори или професионален стаж – трябва
да се борим срещу безработицата сред младите. Това е дългосрочен проблем, който оказва
значително въздействие в настоящия климат, при който кризата ги засегна значително.
Втората целева група в обществото са жените, които стават жертва на временни срочни
договори и които са ниско платени. Третата целева група са възрастните хора, които трябва
да запазим на пазара на труда. Разполагаме с европейски инструменти, които да ни помогнат
да постигнем тази цел, а именно Европейския социален фонд, и аз смятам, че трябва да
разчитаме на този лост.

Czesław Adam Siekierski (PPE).   – (PL) Г-жо председател, измина почти една година,
откакто Комисията представи стратегията „Европа 2020“. Европа изживя тежък момент.
Държавите-членки все още се опитват да се справят с последиците от кризата. Мерките за
изпълнение на новата стратегия бяха оставени на заден план. Амбициозните планове на
„Европа 2020“, които включват увеличение на заетостта до 85%, 20-процентно намаление
на хората, застрашени от бедност, и увеличение на разходите за научни изследвания до 3%,
изглежда вече са застрашени, по-малко от една година след като започна изпълнението на
стратегията. Понастоящем безработицата е 10% в Европейския съюз, а все още няма признаци
да намалее значително. В действителност е точно обратното – ако приемем, че Европа
продължа да излиза от кризата с настоящия бавен темп, безработицата ще се увеличи още
повече поне за следващите няколко години. Ниските нива на заетост създават благоприятни
условия за разпространението на бедността и социалната изолация, както се потвърждава
от доклада на „Евробарометър“ от юни 2010 г.

Enrique Guerrero Salom (S&D). -    (ES) Г-жо председател, гледайки към 2020 г. и след
това, за Европейския съюз има реален системен риск да загуби способността си да се
конкурира заради наличието на големи икономически сектори, които стават все
по-технологични и силни.

Нуждаем се от способността да се конкурираме: да се конкурираме, за да растем; да растем,
за да създадем работни места и да създадем работни места, за да защитим и опазим социалния
ни модел.
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Единствената необходима стока, с която разполагаме, е знанието и ние трябва да го
използваме, за да предложим иновации, да се приспособим към промените и преди всичко
да бъдем начело на тези промени.

Ето защо трябва да инвестираме много повече в университетите, в образователната ни система
и в научноизследователската си и развойна дейност, за да бъдем сила в областта, в която
можем да бъдем: знанието.

Riikka Manner (ALDE). -    (FI) Г-жо председател, г-н член на Комисията, целите на
„Европа 2020“ са добри и амбициозни. В речта си бих искала да се спра основно на това
какви са практическите фактори, какви са инструментите, за да бъдат целите приведени на
равнището на гражданите – нещо, което не успяхме да направим с Лисабонската стратегия
например.

Първо, наистина се нуждаем от Европа като цяло. Нуждаем се от регионите на Европа.
Трябва да бъдем в състояние да определим факторите за успех и потенциал на уменията на
всеки регион. Можем да отговорим в голяма степен на тази необходимост чрез политиката
на сближаване. За да бъдем в състояние да създаваме повече работни места, иновационни
дейности и по-специално иновации, основаващи се на практиката, е необходима политика
на сближаване, която обхваща цяла Европа, за да бъдат изпълнени тези цели в регионите.
Също така очевидно са необходими изследвания и политика за развитие и финансиране за
този сектор, но аз смятам, че основният проблем е ефективна политика на сближаване.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL).   – (PT) Г-жо председател, недопустимо е, че социалните
проблеми продължават да бъдат слабото звено на политиката на Европейския съюз, каквото
е систематичното обезценяване на социалните последици на бюджетните и финансовите
политики и политиките в областта на конкуренцията, които настояват за неолиберални
догми, безразлични към близо 25-те милиона безработни, близо 30-те милиона души с
несигурна или ниско платена работа и над 85-те милиона души, които живеят в бедност,
докато печалбите на икономическите и финансови групи не спират да се увеличават.

Г-жо председател, затова бих искала тук да изкажа виковете на гняв на различни социални
организации по време на „Агора на гражданите“, проведена неотдавна от Европейския
парламент в Брюксел. Това е причината за гнева на милиони работници, безработни, жени
и млади хора, които продължават да се борят против тези политики в цяла Европа.

Време е да се откажем от Пакта за стабилност и растеж, Пакта за конкурентоспособност и
другите подобни пактове. Хората и работниците трябва да бъдат зачитани.

Oreste Rossi (EFD). -    (IT) Г-жо председател, госпожи и господа, съгласен съм, че
Парламентът трябва да разполага с достатъчно време, за да може да предложи най-добрите
насоки за политиката за заетостта за 2020 г. В условията на криза като тази, на която сме
свидетели в Европа, не можем да пренебрегваме нуждите на нашите граждани. От съществено
значение е да се предоставят помощи на семействата, на младите хора, които си търсят
работа, и на онези, които се оказват без работа по време на професионалния си път.

Европа трябва да има смелостта да направи избор, като на първо място, се гарантира работата
на гражданите и след това на тези от трети държави, и се установят връзки между службите
по заетост в различните държави-членки, така че всеки, от всяка държава, да знае какви
работни места са налични.

Трябва да се обърне особено внимание на защитата на границите, за да се предотврати
неконтролирано нахлуване от страна на стотици хиляди имигранти, които ще се стекат в
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държавите ни вследствие на политическата ситуация в Северна Африка. Интеграцията на
граждани на трети държави трябва да се разреши единствено чрез контролирана имиграция
и трябва да се ограничи до реалната наличност на работни места, като по този начин се
предотвратят напрежения и дискриминацията за сметка на икономическия растеж и
социалното подпомагане.

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Г-жо председател, очакванията във връзка със стратегията
са много различни. Въпреки че някои хора са сигурни, че всичко това са празни приказки
и че стратегията не си струва хартията, на която е написана, ние сме изправени пред много
драматични и реални сценарии, пред които трябва да се изправим – имам предвид мерките
за увеличаване на гъвкавостта на пазарите на труда. Те привличат куп нискоквалифицирани,
евтини работници в Централна Европа, като вследствие на това се получава дъмпинг на
заплатите.

Целта, формулирана в стратегията, според която 40% от младото поколение трябва да има
висше образование, изглежда особено наивна. Бих искал да знам какъв е смисълът от това.
Вече е налице положение – имам предвид Италия – където едва се намират подходящи
работни места за млади висшисти, които трябва да се издържат с ниско платен труд. Защо
е необходим толкова голям брой висшисти, когато няма подходяща работа за тях? Вярно
е, че са необходими по-големи квалификации, но ние няма да постигнем това единствено
чрез връчване на университетски дипломи на 40% от населението. Това не е правилният
начин.

Paulo Rangel (PPE).   – (PT) Г-жо председател, бих искал да спомена, че в момент, когато
е налице тежка криза с държавния и финансов дълг, от съществено значение е да се
ангажираме с икономическо развитие чрез растеж и стратегии за растеж, и не на последно
място, да имаме действаща политика за заетостта. Смятам, че с наличието на политика за
заетостта ще разрешим не само един икономически проблем, но и социален такъв. Ето защо
бих искал да се обърна към една конкретна категория работници, които трябва да бъдат
взети предвид в стратегията „Европа 2020“.

Стана дума за младите хора и то тази сутрин. Има обаче една категория работници – важна
възрастова категория работници – която се състои от онези, които са на над 50-годишна
възраст и им предстои да се пенсионират. Ако искаме да вдигнем възрастта за пенсиониране
и да създадем едно по-активно общество, трябва да приемем стратегия за работниците с
несигурни работни места и за работниците на над 50-годишна възраст, които са в затруднено
положение.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D).   – (RO) Г-жо председател, стратегията „Европа 2020“
трябва да проправи пътя към един нов модел на икономически растеж в Европа чрез
насърчаване на структурни реформи, координирани на равнището на държавите-членки.
Смятам, че тези реформи са от съществено значение за всяка държава-членка, като се има
предвид високото равнище на безработицата сред младите. В същото време трябва да
помогнем на малките и средни предприятия да използват пълния си потенциал с цел
създаване на нови работни места. Включване на списъка с цели за икономически растеж на
Европейския съюз, социалната цел и борбата с бедността е също важно за Европа, защото
постигането им ще спомогне да се гарантира икономическата независимост на Европейския
съюз.

Не на последно място, смятам, че стратегията „Европа 2020“ трябва да бъде достъпна за
гражданите на Европа, защото те трябва да разберат отговорностите на всички участници
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в изпълнението на тази стратегия, включително националните, местните и регионалните
органи, чиито усилия се допълват и от участието на европейските граждани.

Jan Kozłowski (PPE).   – (PL) Г-жо председател, насоките за заетостта са и трябва да се
разглеждат като основен инструмент в процеса на икономическо управление, както се
посочва в концепцията за европейския семестър. Тези насоки представляват основа, върху
която националните програми за реформа на държавите-членки се изграждат в момента и
след всички тези проблеми ще можем да определим успеха на стратегията „Европа 2020“.
Според графика работата по националните програми за реформа ще бъде завършена през
април. Бих искал да подчертая значението на участието както на националните парламенти,
така и на регионалните и местни органи в работата по националните програми за реформи
и в това отношение аз също така бих искал да спомена становището на комитета на регионите.
Внасянето на промени в насоките на този етап може да възпрепятства процеса. Бих искал
да обърна внимание на необходимостта от интегриран хоризонтален подход към прилагането
на стратегията „Европа 2020“. Затова бих искал отново да подчертая значението на
инструментите на политиката на сближаване за стратегията „Европа 2020“.

Anna Záborská (PPE).    – (SK) Г-жо председател, четирите насоки на Съвета относно
политиката за заетостта също трябва да останат в сила през 2011 г. Насоките, свързани с
подобряването на квалификациите, вероятно в крайна сметка ще бъдат осъществени чрез
принципа на търсенето и предлагането, дори и без намесата на държавата.

Увеличаването на заетостта при жените наистина изисква такава намеса, но преди да се
стигне до това, държавите-членки трябва да признаят работата на жените като майки, които
отглеждат своите деца, както и ползата от това за брутния вътрешен продукт. Нека не даваме
работа на онези, които вече разполагат с достатъчно.

Ето защо държавата трябва да се съсредоточи върху борбата с бедността и социалното
изключване, защото малцина могат сами да избягат от капана на бедността.

Pervenche Berès,    докладчик.  −  (FR) Г-жо председател, г-н член на Комисията, може би
Вие можете да кажете на г-н Барозу, че бихме искали да участва в разискването, защото то
е първото разискване по въпросите, включени в Годишния обзор на растежа, основата на
европейския семестър, който той толкова много искаше и който счита за ключов елемент
за излизането на Европейския съюз от кризата.

Може би бихте могли също така да му кажете, че при тези условия Европейският парламент
няма да бъде лесен партньор и че пакетът за икономическо управление налага Комисията
да обърне по-голямо внимание на работата на Парламента.

И накрая, също така можете да му кажете, че прилагането на Договора от Лисабон, на целия
Договор от Лисабон, и по-специално на член 9, според който трябва да направите социалните
въпроси хоризонтални, няма да бъдат пренебрегнати от Парламента. Очакваме Договорът
от Лисабон да бъде приложен изцяло. Постоянно ни се казва, че се налага дребна преработка
на Договора, както и че потенциалът му трябва да се използва напълно. Що се отнася до
потенциала на член 9, понякога оставаме с впечатлението, че Годишният обзор на растежа
го пренебрегва напълно.

На последно място, бих искала да Ви кажа какво ми направи впечатление в края на
разискването. Понякога се създава впечатлението, че дори и след края на кризата хората в
Европейската комисия продължават да мислят по „старому“, като смятат, че най-важното
нещо е да се направи реформа на пазара на труда. Наясно сме, че съобразно начина на
мислене в Европейската комисия – с който без съмнение човек не може да се съгласи – да
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се говори за реформи на пазара на труда е да се говори за гъвкавост – не за гъвкава сигурност,
а за гъвкавост.

Последните 10 години обаче, дори преди кризата, ни научиха, че този начин на мислене –
вярата, че е необходим единствено растеж за създаване на нови работни места – вече не е
достатъчен. Истинското предизвикателство, пред което сме изправени, е свързано със
заетостта, независимо дали става въпрос за собствената ни заетост или тази на съседните ни
държави.

Когато обаче видя, че разискването възпрепятства темата за конкурентоспособността,
разбирам, че разискването пренебрегва този приоритет за заетостта, и това ме безпокои.

Ласло Андор,    член на Комисията.  −  (EN) Г-жо председател, бих искал да благодаря на
членовете на Парламента за това съществено, вдъхновяващо и стимулиращо обсъждане.
Бих искал да отговоря на всички основни точки, които бяха повдигнати като въпроси или
забележки и наблюдения по отношение на годишния обзор на растежа, икономическия
семестър и „Европа 2020“ като цяло.

Най-важното е да имаме добра представа за нещата, както за документите, така и за
икономическото положение в Европейския съюз. Неудобната истина е, че Европа вече се
възстановява. Миналата година в Европейския съюз вече имаше икономически растеж – но
не във всяка държава-членка – и тук идва втората част на неудобната истина. В момента сме
в процес на много крехко и фрагментирано възстановяване. Комисията разглежда
положението много внимателно и разработи съответните политики.

Трябва да запазим и засилим възстановяването и трябва да разрешим настоящата
фрагментация. Това обаче няма да бъде възможно, без да разгледаме недостатъците, които
бяха разкрити от кризата в икономическия и паричен съюз, което ще направим чрез
по-нататъшно развитие на архитектурата на икономическо и парично управление в
Европейския съюз. Това е мястото, на което започват усложненията и на което може да се
окаже вярно, че приоритетите не винаги се признават незабавно от всички.

За нас приоритетът е икономическият растеж и всички други политики на този етап
обслужват това. Трябва да засилим растежа и да го направим по-стабилен, но за да направим
това е необходимо по-голямо ниво на икономическа стабилност, а за това се нуждаем и от
фискална консолидация. Неизбежен е фактът, че през следващите години фискалната
консолидация ще остане в дневния ред в интерес на стабилизацията и последователността
пред видовете циклична намеса, приложени от държавите-членки срещу рецесията през
предходните години.

Необходима е интелигентна консолидация, която не подкопава търсенето в икономиката
и която запазва целостта на икономиката на Европейския съюз като цяло. Трябва да си
вземам тази поука. Това трябва да започне със стабилизиране на еврото. Очевидно мога да
използвам по-силни изрази тук, но нека се спрем на този. Трябва да стабилизираме еврото
и икономическия и паричен съюз. Поуката за всички нас е, че за да направим това, трябва
да засилим икономическата част на Съюза и икономическата част от координацията на
политиката на европейско равнище.

Позволете ми да задам един въпрос и да го оставя така. Въпросът е дали засилването на
икономическата част на управлението може да бъде успешно без общи усилия по отношение
на заплатите, по отношение на координирането на развитието на заплатите в Европейския
съюз. Като казвам това и като включваме предложения в тази област в годишния обзор на
растежа, това не означава, че бихме поставили под въпрос значението на социалния диалог

41Разисквания на Европейския съюз -BG16-02-2011



– напротив. Приветстваме държави с традиция и култура на силно социално партньорство.
Признаваме, че те са пострадали по-малко от кризата, и по-специално са изтърпели по-малко
загуби по отношение на човешките ресурси. Безработицата остана по-ниска в тези държави.
Подкрепяме засилването на социалния диалог в други държави-членки, които са пострадали
повече и които са реагирали на кризата не толкова гъвкаво, колкото държави като Германия,
Нидерландия или Австрия.

Ние също така сме увеличили нивото на социален диалог на европейско равнище. Неотдавна
се проведе макроикономически диалог със социалните партньори и през март ще се проведе
нов тристранен социален форум с цел подобряване на координацията и диалога със
социалните партньори.

Бих искал да отхвърля категорично представата, че Комисията работи постарому. През
последната година Комисията е въвела редица качествени нови инициативи. Провеждаме
една стабилна програма за Финансовия регламент. Работата на члена на Комисията Барние
не трябва да бъде подценявана.

Като част от „Европа 2020“ очертахме нова концепция за промишлена политика на
европейско равнище, която е от много по-голяма полза за конкурентоспособността и
устойчивостта на работните места в Европейския съюз. Разглеждаме редица иновативни
подходи за насърчаване на инвестициите и за намиране на финансиране за тях. Група членове
на Комисията работи за разработване на иновативни финансови инструменти. Първият
пример за това ще бъде структура в подкрепа на развитието на енергийните мрежи в Европа.
Това е абсолютно необходимо с цел развитие на енергийните пазари и необходимата
инфраструктура за тях.

Стартирахме механизъм за микрофинансиране. Благодарен съм на Парламента и на Съвета
за окончателния консенсус, който направи това възможно миналата година. Само преди
една седмица присъствах на старта на първия подкрепен от Европейския съюз механизъм
за микрофинансиране и има още в процеса на подготовка с цел подпомагане на
потенциалните предприемачи, може би след като са били безработни: жени, завръщащи се
на пазара на труда след раждане, или хора, които вече са работили, но искат да се занимават
с нещо друго, след като навършат 50- или дори 60-годишна възраст.

Когато обсъждаме политиките за заетостта – и добър пример за това беше преди две седмици,
когато Съветът по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси
(ЗСПЗПВ) беше организиран от унгарското председателство в Гьодьольо – се съсредоточаваме
върху това как да създадем целите, водещи до нови работни места, но също и върху групите
в най-затруднено положение. В този случай трябва да спомена най-вече младите хора.

Безработицата сред младите е много сериозна в някои държави-членки. Отново трябва да
се обърне внимание на разнообразието. За щастие, съществуват някои държави-членки,
където безработицата сред младите е ниска, но европейската средна стойност е прекалено
висока. В някои държави-членки като Испания и балтийските държави тя е на трагично
равнище. Правителствата са предупредени и е необходим комплексен набор от политики
— от образование до услуги за заетостта и други видове мерки. Младите хора обаче не са
единствената проблемна група. Вярно е, че трябва да направим повече по отношение на
заетостта сред възрастните работници. Ето защо определихме 2012 г. за Европейска година
за активен живот на възрастните хора.

По отношение на институционалните въпроси, свързани с насоките за заетостта – които
според мен продължават да бъдат нашата цел и предлагат насоки и съдържание –
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Европейският парламент има ясна роля съгласно член 148 от Договора. Насоките за заетостта
ще бъдат подновени. Това свидетелства, че искаме да продължат до 2014 г. – те не трябва
да са предмет на големи промени, нито да бъдат отхвърлени от годишните обзори на растежа.
Насоките осигуряват дългосрочна перспектива, докато обзорът на растежа е ежегодно
упражнение, което засяга естеството им. Очевидно е вярно обаче, че националната програма
за преструктуриране (НПП) е от съществено значение и че Комисията му обръща сериозно
внимание в контекста на „Европа 2020“. Парламентът ще участва в обсъжданията по
различни начини. Тук трябва да спомена преговорите за многогодишната финансова рамка.
Бюджетът на Европейския съюз трябва да отразява и приоритетите за 2020 г. и ние ще
информираме Парламента за подготовката на националната програма за реформи наред с
развитието на препоръките за отделните държави.

Ясно е, че съществуват опасения на този ранен етап относно бъдещето на „Европа 2020“. В
известен смисъл един призрак броди из „Европа 2020“: този на Лисабонската стратегия. В
Парламента имах много възможности да обсъдя защо смятаме, че тук имаме по-добър шанс
чрез една по-целенасочена система от цели и една по-целенасочена система на отчитане и
изпълнение, за успех на „Европа 2020“.

Само Комисията може да гарантира, че има съгласуваност между тези инициативи. Заели
сме се с няколко неща едновременно и трябва да гарантираме, че няма да се провалят при
провеждането на икономическите политики: „Европа 2020“, икономическото управление,
единният пазар и политиката на сближаване. Нито едно от тях не трябва да пострада по
време на това упражнение. Всички те трябва да бъдат проведени по един стабилен начин,
като се гарантира участието на всички 27 държави-членки. Комисията очевидно е против
концепцията за Европа на две скорости. Трябва да гарантираме, че разделното възстановяване,
на което сме свидетели, няма да се превърне в политическо разделение през предстоящия
период.

Янош Мартони,    действащ председател на Съвета.  −  (EN) Г-жо председател, преди
всичко бих искал да ви благодаря за конструктивното и полезно разискване. Също така бих
искал да благодаря специално на г-жа Perez за отличния й доклад и за много важните
наблюдения и критики, които направи.

Може и да имаме различно разбиране за реалността, както спомена Danuta Hübner, както
за кризата, така и за възстановяването, но аз смятам, че всички сме съгласни с една точка, а
именно, че никой не е заинтересован от възстановяване без работни места. Всички се стремим
да се постигне баланс между фискалната консолидация и растежа и създаването на работни
места. В действителност фискалната дисциплина и повишаването на равнището на заетостта
трябва да вървят ръка за ръка.

В по-общ план, по отношение на икономическите въпроси, всички знаем, че вече разполагаме
с цялостен подход, цялостен „пакет“ или „Gesamtpaket“, както някои биха казали, повечето
елементи от който бяха споменати току-що от г-н Андор. Що се отнася до председателството,
бих искал само да подчертая отново, че трябва да се съсредоточим върху два от елементите
на пакета. Единият със сигурност е изпълнението и прилагането на европейския семестър.
Това е първият път, това е първото упражнение. Това ще има голямо въздействие върху
последващото развитие на целия процес по европейска интеграция.

Само ще спомена две неща накратко. Едното е, че имаме много натоварен график и затова
сроковете трябва да бъдат спазвани от всички, а водещите цели ще трябва да бъдат
постигнати. Трябва да положим всички възможни усилия да се гарантира спазването на
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крайните срокове чрез участието на отделните държави-членки в областта на заетостта,
иновациите и енергетиката.

Нека само спомена, относно енергетиката, че се проведе много успешна среща на Европейския
съвет на 4 февруари. За много от нас това представляваше един вид напредък както по
отношение на създаването на интегриран енергиен пазар, така и за енергийната ефективност.
Бяха взети и важни решения по отношение на външните аспекти на общата енергийна
политика.

Не на последно място, бих искал само да спомена борбата срещу бедността и борбата за
социална интеграция. В тази връзка, бих искал да ви поздравя за резолюцията, която приехте
току-що, за интеграцията на ромите. Също така бих искал специално да поздравя и благодаря
на Lívia Járóka, която изигра решаваща роля за изготвянето на доклада, както и за приемането
на тази изключително важна резолюция, която ще ни бъде от голяма полза, когато работим
и финализираме европейската рамкова стратегия за интеграция на ромите.

Другият елемент, върху който искаме да се съсредоточим, са шестте законодателни текста.
Тук бих искал да уверя Sylvie Goulard, че не само искаме да чуем мнението на Парламента.
В действителност бихме искали да разполагаме – и трябва да изготвим – споразумение с
Парламента съобразно обикновената законодателна процедура. Ще трябва да направим
всичко възможно процедурата да бъде ускорена и да бъде успешно завършена до края на
унгарското председателство.

Не искам да навлизам в другите елементи от цялостния пакет. Бих искал само да подчертая
едно нещо. Съветът иска пълно зачитане на общностния метод. Нямаме никакви резерви в
това отношение. Както сме казвали нееднократно и преди, Договорът от Лисабон промени
много неща. Имаше големи промени в правомощията. Всички сме наясно с тях. Договорът
от Лисабон обаче не промени основата на европейската архитектура, а именно общностния
метод. Ще се придържаме строго към това. Разбира се, винаги трябва се съобразяваме с
Договора. Бих искал само да спомена факта, че ако прочетете внимателно заключенията на
Европейския съвет от 4 февруари, ще разберете, че всичко трябва да бъде в съответствие с
Договора.

Сега последната ми забележка ще бъде много кратка. Става въпрос за парите. Както беше
посочено от Lena Ek, политиките изискват пари и политиките изискват финансиране.
Напълно споделям това мнение. Всички обаче знаем много добре, че са налице различия в
подходите на държавите-членки. На този етап бих искал само да подчертая едно нещо от
гледната точка на председателството – ние горещо предлагаме, първо, да обсъдим съществото
и след това да обсъдим цифрите, паричните средства и ресурсите. Разискването ще бъде
дълго. Ще имаме много полезни ориентировъчни разисквания за политиката на сближаване,
за енергийната политика, за селското стопанство и така нататък, но както се казва понякога,

(FR) не трябва да слагаме каруцата пред коня.

(EN) Така че, в края на краищата, наистина бихме искали да спомогнем за всички тези
разисквания и след това да се проведе истинското разискване, окончателното разискване
за средствата. Отново бих искал да поздравя всички и да ви благодаря за получените
препоръки.

Председател.   – Внесени са шест предложения за резолюции в съответствие с член 110,
параграф 2 от Правилника за дейността относно „Европа 2020“ и едно предложение за
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резолюция в съответствие с член 110, параграф 2 от Правилника за дейността относно
политиките за заетостта на държавите-членки (2) .

Разискването приключи.

Гласуването ще се проведе в 12,00 ч., утре, четвъртък, 17 февруари.

Jean-Pierre Audy (PPE).   – (FR) Г-жо председател, министърът с право посочи спазването
на Договора, като посочи, че се е състояла среща на Европейския съвет на 4 февруари.
Съгласно член 15 от Договора за Европейския съюз бих искал да узная кога председателят
на Европейския съвет ще дойде и ще даде отчет за заседанието на Европейския съвет от
4 февруари пред Европейския парламент, защото не смятам, че той ще присъства на тази
месечна сесия.

Председател.   – Забележката Ви беше взета под внимание. Много Ви благодаря.

Писмени изявления (член 149)

Petru Constantin Luhan (PPE),    в писмена форма. – (RO) Отново подчертавам значението
на възможно най-скорошното развитие на всички технически аспекти на програмата
„Младежта в движение“. От съществено значение е над 100 милиона млади хора в
Европейския съюз да разполагат с необходими средства и подходящите инструменти, които
да им позволяват да дадат своя принос за постигането на целите, заложени за 2020 г.
Приветствам факта, че схемата за обучение през целия живот и включването на младите
хора в една такава схема действително се координират с цел да се насърчи интелигентният,
устойчив растеж и да се гарантира здравословен начин на живот за възрастните в бъдеще.

Осигуряването на висококачествено образование и подкрепа за участието на младите хора
в научноизследователски и развойни дейности може да гарантира успеха на усилията за
насърчаване на икономическата конкурентоспособност. Могат да се развият нови дейности,
като се има предвид творческия потенциал, предлаган от младите хора. Освен това смятам,
че осигуряването на възможности за работа, в допълнение към висококачествено обучение,
може да даде много по-голяма възможност за интеграция на пазара на труда. Ето защо трябва
да разполагаме с техническите подробности на тази инициативи възможно най-скоро, за
да можем да стартираме съответните дейности, за да се възползваме в най-голяма степен от
тази година, която е Европейска година на доброволчеството.

Joanna Senyszyn (S&D),    в писмена форма. – (PL) Качеството на човешкия капитал е от
решаващо значение за успеха на стратегията „Европа 2020“. Принципът на равнопоставеност
на половете е от съществено значение за системата на професионално образование и обучение.
Това е основно изискване, ако искаме жените да се възползват от дългосрочното
професионално развитие, което се адаптира към изискванията на пазара на труда, ако искаме
да използваме потенциала им по-добре и ако искаме равнището на заетост сред жените да
се увеличи, особено при традиционно мъжките професии, нисковъглеродните сектори на
икономиката и висшите ръководни постове. Бих искала да призова професионалното
образование и обучение да бъде адаптирано към нуждите на жените, както и повече жени
да участват в това образование и обучение. Понастоящем то не отчита различните нужди
на жените и техните икономически и социални условия. Това означава, че за жените е
по-трудно от мъжете да се върнат на работа или да навлязат на пазара на труда.

(2) Вж. Протокола.
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Ако искаме да работи ефективно, системата на професионално образование и обучение за
жените трябва да бъде цялостна, с други думи трябва да включва стажа, етапа от живота и
многоизмерните нужди на жените по отношение на образованието, включително
специфичните нужди на жените с увреждания, възрастните жени, жените, живеещи в
бедност, и жените имигранти например. Гъвкавият и лесен достъп до висококачествено
обучение трябва да бъде приоритет. Значителна роля трябва да играят стимулите за
работодателите, които биха спомогнали за организирането на обучителни курсове за жени,
работещи в малки и средни предприятия и вкъщи. За да се постигнат целите на стратегията
„Европа 2020“, ще трябва по-тясно да се свърже професионалното обучение с изискванията
на пазара на труда, за да се създадат нови възможности за обучение на жените в областта
на науката, математиката и технологиите.

Rovana Plumb (S&D),    в писмена форма.  –  (EN) Стратегията „Европа 2020“ трябва да
помогне на Европа да се възстанови от кризата и да излезе от нея по-силна чрез работни
места и интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, който се основава на петте водещи
цели на Европейския съюз по отношение на насърчаване на заетостта. Силна система на
социална защита, инвестиции в активни политики на пазара на труда и възможности за
образование и обучение за всички са от съществено значение за намаляване на безработицата
и предотвратяване на дългосрочното изключване. Гъвката сигурност не е приложима в
държавите-членки с ниски възможности за укрепване на системите на социална защита
поради бюджетни ограничения и макроикономически дисбаланси, както в Румъния, и аз
смятам, че трябва да се постигне намаляване на сегментацията на пазара на труда чрез
осигуряване на подходяща сигурност на работниците посредством всякакви видове договори.
Всички реформи на пазара на труда трябва да се въведат чрез постигане на висока степен на
обществен консенсус чрез споразумение със социалните партньори на национално и
европейско равнище. Една законодателна програма е от съществено значение за премахване
на съществуващата разлика в заплащането между жените и мъжете с 1% всяка година, за
да се постигне целта от 10-процентно намаление до 2020 г. Стратегията „Европа 2020“
трябва да включва цел за намаляване на бедността сред жените в Европейския съюз, защото
17% от жените се определят като живеещи в бедност, най-вече самотните майки, имигрантите
и възрастните жени.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D),    в писмена форма. – (RO) Стратегията „Европа 2020“ трябва
да бъде подкрепена от финансовата рамка за 2014-2020 г. Транспортът, енергетиката и
комуникациите са гръбнакът на европейската икономика. Инвестициите в тези области ще
създадат работни места и ще гарантират икономическото и социално развитие.
Промишлената политика на Съюза е ключов елемент от стратегията „Европа 2020“.
Промишленият растеж и създаването на работни места в целия Европейски съюз ще
гарантира, че Европейският съюз е конкурентоспособен в световен мащаб.

През последните десетилетия промишленото производство се премести в трети държави с
ниски производствени разходи вследствие на стремежа на европейските дружества за печалби
и за сметка на загуба на работни места в Европейския съюз. Една силна политика на
сближаване, което е подходящо финансирана и обхваща всеки европейски регион, трябва
да бъде допълнителен ключов елемент от стратегията „Европа 2020“. Този хоризонтален
подход е предпоставка за успешното постигане на целите, предложени в рамките на
„Европа 2020“, както и за постигане на социално, икономическо и териториално сближаване.
Пример за това е стратегията на Европейския съюз за региона на река Дунав, която ще
спомогне за неговото благоденствие и икономическо и социално развитие и ще гарантира
сигурност в региона. Като се има предвид, че основните опасения на европейските граждани
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все още са свързани със сигурността на работните места, смятам, че стратегията „Европа 2020“
ще успее, единствено ако социална Европа се превърне в реалност.

Frédéric Daerden (S&D),    в писмена форма. – (FR) Стратегията „Европа 2020“ е
амбициозна, особено в областта на заетостта, а изпълнението на насоките за заетостта е
фактор за постигането й. Целите й са от основно значение, особено когато става въпрос да
ни се даде възможност за финансиране на пенсиите и за създаване на европейски социален
модел, основан на благосъстоянието. Елементите, които могат да послужат за основа на
този социален модел, бяха поставени под въпрос от предложенията на г-жа Меркел и г-н
Саркози. В действителност предложенията, съдържащи се в пакта за конкурентоспособност,
включват премахването на автоматичното индексиране на работната заплата към инфлацията.
Доводът за това, че един такъв ход би довел до увеличение на конкурентоспособността, а
оттам и на заетостта. Нищо не показва, че случаят автоматично ще бъде такъв. Премахването
на автоматичното индексиране в някои случаи дори може да доведе до положение, което
увеличава инфлацията – нещо, което никой не желае. Все още има много други начини за
създаване на заетост като стратегически инвестиции или обучение в секторите на бъдещето.
Индексирането на заплатите и социалните придобивки е инструмент, който се използва от
някои държави с цел намаляване на риска от бедност сред работниците, което е все по-често
явление в Европа. Ето защо това открива възможност за постигане на друга цел на Съюза за
2020 г. – 20 милиона по-малко бедни.

João Ferreira (GUE/NGL),    в писмена форма. – (PT) Стратегията „Европа 2020“ разкрива
истинската си цел. Последният Европейски съвет потвърди това. Целта й е по-голяма
либерализация, навлизане на пазара в нови области, гъвкавост на пазара на труда и
безпрецедентни атаки над заплатите и социалните права. Инструментите за изпълнението
на тази цел са определени: така нареченото „икономическо управление“ и неотдавнашния
френско-германски „пакт за конкурентоспособност“. На практика, те искат това, което
Европейският съюз и Международният валутен фонд прилагат в различните държави-членки
в рамките на „плановете за подпомагане“, както извратено са наречени, с катастрофални
последици от икономическа и социална гледна точка, да бъде по-широко разпространено
и наложено като правило. Изпълнението на предложените мерки прикрива трудното
икономическо и социално положение в държави като Португалия. Още по-лошо, това би
имало особено сериозни последици за тези държави и за условията на живот на техните
граждани. Изправени сме пред изключително сериозна заплаха за правата на европейските
работници и граждани, която граничи с реваншистки поход срещу заетостта и социалните
права. Тя се стреми да ограничи тези права като напада заплатите, вдига пенсионната възраст
и премахва ограниченията на свободното движение на работниците в рамките на
Европейския съюз. Това може да доведе до обезценяване на работната ръка в Европейския
съюз и до още по-голяма гъвкавост от гледна точка на законите за заетостта.

Danuta Jazłowiecka (PPE),    в писмена форма. – (PL) Измина една година откакто новата
стратегия „Европа 2020“ беше приета и дойде време да се направят първите изводи.
Стратегията беше посрещната с известен скептицизъм, което беше разумно предвид пълния
провал на Лисабонската стратегия. Много коментатори предвидиха, че и тя ще си остане
само един документ, пълен с цели, които са толкова благородни, колкото и нереалистични.
Едва ли някой е забравил основната цел на Лисабонската стратегия, а именно че до 2010 г.
Съюзът ще стане най-конкурентоспособната икономика в света. Къде се намираме сега?
Голямата икономическа криза и бюджетните кризи в еврозоната принудиха Съюза да се
бори за оцеляване, вместо за позицията на глобален икономически лидер.
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Дали стратегията „Европа 2020“ също е обречена на провал? Има достатъчно основание да
се смята така. Вместо да се мисли как да се създаде икономика, основана на знанието и
иновациите, или как да се намали социалното изключване, обсъждаме степента, в която
финансирането ще бъде ограничено в общностния бюджет. Става все по-очевидно, че е
налице липса на политическа воля за действително разглеждане на стратегията, предложена
от Комисията. Изглежда, че отново проблемът на дългосрочната визия за развитието на
Съюза е помрачена от настоящите проблеми. За да се даде възможност на Общността да
запази мястото си в глобалната икономика, да се конкурира не само със САЩ и Китай, но
също и с Бразилия и Индия, тя трябва да си постави дългосрочни цели и да работи за
постигането им последователно. Вече разполагаме с план – сега трябва само да се гарантира
последователното му изпълнение.

Ádám Kósa (PPE),    в писмена форма . – (HU) Стратегията „Европа 2020“ не само сочеше
отвъд Лисабонската стратегия по време на изготвянето си, но и трябваше да се адаптира
изрично към периода на кризата; освен това сега трябва да се обмисли и периодът на
икономическо управление и оздравяването на еврото. Новите държави-членки също трябва
да гарантират, че ще запазят достатъчна свобода на движение и конкурентоспособност, за
да се разрешат задълбочаващите се структурни проблеми и проблеми на заетостта,
възникнали след смяната на режима в Източна Европа. Погрешните решения и сериозната
правителствена небрежност в миналото също налагат да обърнем внимание на положението
на семействата: пазарът на труда не се състои само от работодатели и служители, но и от
големи семейства, които поддържат повече или по-малко близки отношения. Те не само
представляват основата на обществото, но и ключа за бъдещето му. По-тясното
сътрудничество между поколенията може значително да увеличи заетостта (напр. заетост
на младите майки, помощ за намиране на работа на хора с увреждания, запазване активността
на възрастните хора, дори и в гражданския сектор), като общото планиране (напр.
положението в жилищния сектор) също може да спомогне да се избегнат отделни и семейни
кризи с дълга и фалити, които са достатъчни да накарат семействата да преминат към сивата
икономика заради високи погасителни вноски. Този начин от миналото вече не е възможен.
Ще са необходими и нови подходи, защото старите формули вече не са достатъчни, и
Европейският съюз също трябва да осъзнае това. Европейският съюз също така трябва да
подкрепи решения, които може би изглеждат необичайни в момента.

Zita Gurmai (S&D),    в писмена форма.  –  (EN) Стратегията „Европа 2020“ е един от
най-важните създадени от нас проекти, но въпреки това все още няма гаранции за успеха
й. Трябва да включим равенството между половете във всички цели, водещи инициативи
и национални реформи – а въпросът за жените трябва да се разглежда във всички области
на политиката. Откритият метод на координация е слабо средство за постигане на общите
ни цели и затова резултатите са възможни, единствено ако е налице реален ангажимент.

Целите за заетостта на стратегията „Европа 2020“ призовават за увеличение на заетостта
сред жените. Това, съвместяването на професионалния и семейния живот и премахването
на половите стереотипи на пазара на труда са задължителни. Трябва да постигнем по-голямо
участие на жените в професионалното обучение, научните и образователни области, които
досега са се считали за „мъжки“. Трябва да сложим край на дискриминацията, основна на
пола, на пазара на труда, особено когато става въпрос за новите „зелени“ работни места.

Пълното включване на жените на пазара на труда е начин да се сложи край на демографската
криза. Ако осигури сигурни и достойни условия на труд и средствата за съвместяване на
професионалния и семейния живот и ако успеем да включим мъжете по-активно в

16-02-2011Разисквания на Европейския съюз -BG48



домакинските задължения, тогава всички проучвания показват, че жените ще бъдат
по-склонни да раждат деца.

Lena Kolarska-Bobińska (PPE),    в писмена форма.  –  (EN) Стратегията „Европа 2020“
се отнася до икономическия растеж и заетостта. Не трябва да забравяме, че една интелигентна
енергийна система е бъдещето както от гледна точка на околната среда, така и на тези
работни места. Една такава система би позволила икономическият растеж да се отдели от
потреблението на енергия. Ако това бъде така, ще бъдем в състояние да произвеждаме повече
със същото или по-ниско потребление на енергия и да създадем хиляди работни места,
които не могат да бъдат възложени на външни изпълнители. Трябва да се уверим, че
интелигентната енергетика няма да си остане просто една мечта. Днес изграждаме нова
енергийна инфраструктура в Европа. Трябва да се гарантира, че това намалява различията
между Западна и Централна Европа от гледна точка на устойчивите работни места. Европа
на две скорости по отношение на енергетиката няма да разреши енергийната бедност и
неефективност. Трябва да помогнем на регионите, които изостават, дори и ако това не е
лесно предвид настоящите икономически условия. Необходима е интелигентна енергийна
система за всички европейски граждани едновременно. Не трябва да позволяваме система
„на парче“, където някои граждани стават свидетели на бъдещето 50 години след другите.
Иначе казано, необходими са работни места в областта на интелигентната енергетика за
всички европейци, а не само за онези, които биха ги получили дори и без Европейския съюз.

Alexander Mirsky (S&D),    в писмена форма.  –  (EN) Веднага след влизането на Латвия
в Европейския съюз латвийското правителство взе решение, че за усвояването на средствата
от Европейския съюз е достатъчно да се обяви Латвия за един регион (Полша е разделена
на 16 региона).

В резултат на това един от четирите региона в Латвия – Латгале – продължава да бъде един
от най-незащитените. Усвояването на средства в Латгале е много пъти по-неефективно,
отколкото в Латвия като цяло. Това положение се отразява на пазара на труда в Латгале.
Въпреки че нивото на безработицата в столицата на Латвия (Рига) е 8-9%, в Латгале то е
20-25%. Европейските програми за заетост не са достъпни за населението на градове като
Ливани, Прейли, Краслава, Лудза, Аглона и Дагда.

Вместо да реши въпроса с организацията и стимулирането на производството в Латгале,
латвийското правителство продължава да увеличава данъците, което води до масови фалити
на малките и средни предприятия. За да се избегне социалното напрежение, жителите на
Латгале биват залъгвани с по 100 лата на месец.

Общата политика на латвийското правителство доведе до емиграция на повече от
150 000 работници. Призовавам Европейската комисия спешно да се намеси. Необходимо
е да се изготви рамка за заетостта за най-отдалечените региони на Европейския съюз като
Латгале.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Gianni PITTELLA
Заместник-председател

Председател.   − Следващата точка е гласуването.

(За резултатите от гласуването: вж. протокола)
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6. Време за гласуване

Председател.   − Следващата точка е докладът на Marisa Matias, от името на комисията
по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, относно предложението за
директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2001/83/ЕО
във връзка с предотвратяване навлизането в законната мрежа за доставки на лекарствени
продукти, които са с фалшифицирана идентичност, хронология или източник
(COM(2008)0668 – C6-0513/2008 – 2008/0261(COD)).

6.1. Фалшифицирани лекарствени продукти (A7-0148/2010, Marisa Matias)
(гласуване)

6.2. Практически аспекти на преразглеждането на инструментите на ЕС за оказване
на подкрепа за финансирането на МСП през следващия програмен период
(B7-0096/2011) (гласуване)

6.3. Към адекватни, устойчиви и сигурни европейски пенсионни системи
(A7-0025/2011, Ria Oomen-Ruijten) (гласуване)

6.4. Доклад относно напредъка, осъществен от Хърватия през 2010 г.
(B7-0094/2011) (гласуване)

– Преди гласуването на изменения 8 и 7

Franziska Katharina Brantner (Verts/ALE). -    (EN) Г-н председател, във връзка със
следващите две изменения, оттеглям нашето изменение 8.

Вместо това, както обсъдихме с докладчика, г-н Swoboda, и с докладчиците в сянка, имаме
устно предложение за изменение на изменение 7, което гласи „за да се преодолеят все още
съществуващите недостатъци във вътрешното преследване на военните престъпления…“,
след което следва текстът на изменение 7 на г-н Swoboda.

(Устното предложение за изменение на изменение 7 се приема)

7. Обяснение на вот

Устни обяснения на вот

Доклад: Marisa Matias (A7-0148/2010)

Giovanni La Via (PPE).   – (IT) Господин председател, подкрепям постигнатия компромис
по предложението за директива независимо от някои проблемни области, защото смятам,
че това е добър текст, който защитава пациентите от големите опасности, произтичащи от
приема на фалшифицирани лекарствени продукти. През годините наблюдаваме невероятно
нарастване на броя на тези продукти, като най-новите оценки сочат, че в Европа се продават
незаконно около милион и половина лекарства, най-вече чрез интернет.

Тези данни са сериозна заплаха не само за пациентите, но и за европейските производители.
На карта са заложени опазването на общественото здраве и защитата на потребителите,
които трябва да получат уверение, че държавите-членки ще прилагат строги мерки за
безопасност и ефективни санкции. С днешното гласуване ще бъдат въведени ефикасни и
гъвкави правила и ще се поведе борба с организираната престъпност.
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За да разберем изискването за безопасност в този сектор, достатъчно е да се замислим, че
през 2008 г. са иззети приблизително 34 милиона незаконни лекарства. Можехме вероятно
да бъдем по-смели по отношение на проследяемостта на лекарствата и на активните съставки
от трети страни. Независимо от това обаче предприетата днес от нас стъпка напред не губи
своята важност.

Clemente Mastella (PPE).   – (IT) Г-н председател, предложението на Комисията за
предотвратяване навлизането на фалшифицирани лекарства в законната мрежи за доставки
е израз на тревога, която се превръща в приоритет за всички европейци: качеството и
безопасността на лекарствата, които използваме всекидневно.

Ето защо е необходимо да се въведе нова европейска стратегия за борба с ширещото се
разпространение на фалшиви лекарства, която да си поставя двойна цел: отговор на
нарастващата заплаха за общественото здраве и гарантиране на безопасността на всички
пациенти.

Последните доклади по въпроса отбелязват истински бум в залавянето на фалшифицирани
лекарства от митническите органи, както и нарастване на изключително опасната тенденция
за фалшифициране не само на лекарства, свързани с начина на живот, но и на
животоспасяващи лекарства, в това число и лекарства за лечение на рак, сърдечносъдови
болести, психиатрични разстройства и инфекции.

Alfredo Antoniozzi (PPE).   – (IT) Г-н председател, броят на конфискуваните по границите
на Европейския съюз фалшиви лекарства през 2007 г. е с 384% по-голям спрямо през
2005 г. Освен това сме свидетели на засилване на тенденцията за фалшифициране на
животоспасяващи лекарства, в това число лекарства за лечение на рак, сърдечносъдови
болести, психиатрични разстройства и инфекции.

Тези статистики отразяват един тревожен сценарий, в който пациентите могат да бъдат
изложени на ситуации като неуспех в лечението, които да застрашат здравето, а в някои
случаи дори и живота им. Приветствам предложението на Комисията. Докладът на г-жа
Matias правилно отбелязва негативните аспекти и положения, за които трябва да успокоим
нашите съграждани.

По-конкретно искам да подчертая, че предложението на Комисията не предоставя
изчерпателни отговори на въпроси относно природата и характеристиката на
фалшифицираните лекарствени продукти, активните съставки или ексципиенти, нито дава
определения на различните участници в мрежата за доставки, чиято роля и отговорности
трябва да бъдат ясно посочени.

Предложените от Комисията санкции са недостатъчни, но преди всичко предложението не
взема предвид продажбата на лекарства по интернет, който е един от основните канали за
навлизането на фалшифицирани лекарства до европейския пазар.

Iva Zanicchi (PPE)  . – (IT) Г-н председател, гласувах в подкрепа на доклада на г-жа Matias,
тъй като навлизането на фалшифицирани лекарствени продукти в законната мрежа за
доставки представлява заплаха за цялата фармацевтична система в Европа, тъй като подкопава
доверието на гражданите в качеството на лекарствата, продавани в аптечната мрежа и на
други места за законна дистрибуция.

Важно е да се ограничи трайно нарастващата тенденция за разпространение на
фалшифицирани лекарства във всички европейски страни с оглед защитата и гарантирането
на здравето на нашите съграждани. Активните съставки във фалшивите лекарства могат да
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бъдат под качеството на стандарта, да липсват напълно или да присъстват в неправилна
дозировка.

Licia Ronzulli (PPE).   – (IT) Г-н председател, официалните статистики сами говорят: 1%
от законно продаваните в Европейския съюз лекарства са фалшифицирани. Нещо повече,
последните проучвания показват, че явлението трайно се разраства и размерите му са
надминали етапа на предупреждението.

Както отбеляза г-н Antoniozzi, фалшифицирането на животоспасяващите лекарства е
особено печелившо занимание, когато те се произвеждат в Индия или Китай и след това
минават за европейски продукти. Тези вещества създават безпрецедентен риск и могат да
застрашат живота на тези, които ги ползват за терапевтични цели.

Гласувах в подкрепа на доклада, за да кажа своето „не“ на каубойските продажби по интернет
– предпочитания канал за пласирането на тези отрови на фармацевтичния пазар на
Европейския съюз. С приемането на документа Парламентът ще получи възможност гласът
му най-после да бъде чут и ще се сдобие с необходимите средства за откриване и наказване
на тези хора, които не са по-добри от наркодилърите, безскрупулни престъпници, които
от доста време трупат богатства на гърба на болните хора.

Paolo Bartolozzi (PPE).   – (IT) Г-н председател, проблемът с фалшифицираните лекарствени
продукти придобива все по-голямо въздействие на международно и ЕС ниво по отношение
на нарастващия брой случаи, както и предвид напредъка в разработването на тези продукти.
Това са предизвикателствата, на които докладът на г-жа Matias – изготвен след дълги и
мъчителни преговори – се опитва да отговори.

Докладът, за който вече изказахме подкрепата си, създава регулаторна рамка, като взема за
основа по-точни и подробни определения, и като отчита всички участници, етапи и аспекти
на мрежата за доставки на лекарствени средства – безопасност, проследяемост и задължения
на дистрибуторската мрежа – с цел постигане на приемлив компромис.

Това са част от проблемите, върху които трябва да поработим, за да постигнем главната цел
за въвеждане на по-строги стандарти и за предотвратяване навлизането на фалшифицирани
лекарствени продукти, като по този начин постигнем положителна и по-всеобхватна
регулаторна рамка, която съхранява здравето на нашите съграждани и ги предпазва от риска
от сериозни последствия.

Sergej Kozlík (ALDE).   – (SK) Г-н председател, по предварителни оценки около 1% от
целия обем лекарства, доставяни на пациентите чрез законната аптечна мрежа в рамките
на ЕС понастоящем, са фалшиви. Този процент непрекъснато расте. Става дума за здравето
на хората. Фалшивите лекарства могат да упражнят действие, различно от действието на
предписваните от лекаря таблетки. Могат да се окажат и здравен риск.

Фалшифицирането е престъпление, което изисква специфични наказания. Новото
законодателство, което подкрепям, въвежда повече елементи на безопасността, както и
наказания за фалшификаторите. Дава определение на система за наблюдение за
идентифициране на лекарствата, така че в бъдеще лекарственият поток да бъде проследяван
по целия път от производителя до потребителя.

Продажбата на лекарства по интернет също е включена в рамката на новите правила. Тези
продажби са едни от най-често срещаните начини за проникването на фалшиви продукти
на пазарите в ЕС.
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Alajos Mészáros (PPE).   – (HU) Г-н председател, на драго сърце подкрепих доклада, защото
както многократно отбелязаха колегите ми, предварителните оценки на СЗО сочат, че в
държавите-членки на ЕС фалшифицираните лекарствени продукти са навлезли широко на
пазара. Този брой непрекъснато се увеличава, следователно трябва да направим всичко по
силите си да предотвратим навлизането на фалшифицирани лекарства в мрежата за доставки.
Въпреки че това не застрашава цялата фармацевтична промишленост, все пак подкопава
доверието на хората в аптеките, а да не говорим, че съдържанието на активните съставки
във фалшифицираните лекарствени продукти може да бъде под необходимия стандарт. Тези
оценки показват също, че броят на опаковките с фалшифицирани лекарства може да достигне
42 милиона до 2020 г., което да изложи европейската икономика на сериозен риск.

Европейският фармацевтичен сектор реализира всяка година оборот от повече от
170 милиарда евро. Трябва да предотвратим нелоялната конкуренция от страна на чужди
производители, пласиращи лекарствени продукти на нашия пазар, чийто производствен
процес не може да бъде проверен. Нещо повече, смятам, че е важно да обсъждаме въпроси
като продажбата на лекарствени продукти по интернет. Посредством електронните аптеки
продукти, които очевидно подлежат на отпускане по лекарско предписание, могат да станат
достъпни благодарение на световната мрежа. Излишно е да отбелязвам, че това е най-лесният
начин за фалшификаторите да въведат продуктите си в мрежата за доставки.

Предложение за резолюция B7-0094/2011

Pier Antonio Panzeri (S&D).   – (IT) Г-н председател, аз гласувах в подкрепа на
предложението за резолюция относно напредъка на Хърватия в присъединяването й към
Европейския съюз в рамките на процеса на разширяване, защото отдавам голямо значение
на началото на този процес и на напредъка, постигнат от Хърватия.

Основно ние се надяваме разширяването да надхвърли Хърватия и да приключи с
включването на целия регион на Западните Балкани. Това е един от ключовите моменти на
Европейската политика за съседство и по разширяването.

Ето защо моят глас без съмнение е в подкрепа на доклада на Swoboda.

Доклад: Marisa Matias (A7-0148/2010)

Anna Záborská (PPE).   – (FR) Г-н председател, днес бяхме задължени да приемем доклад
за защитата на пациентите от фалшифицирани лекарства, отчасти защото проповядваният
от Европейската комисия пазарен либерализъм отваря възможности за навлизане на пазара
на фалшифицирани продукти. Дерегулираната конкуренция води до фалшифицирането на
лекарства с оглед облагодетелстването на компаниите. Жертвата са потребителите.

Гласувах в подкрепа на доклада, въпреки че не съм напълно убедена, че определението на
фалшифициран продукт е правилно. Нещо повече, не е съвсем ясно кой трябва да бъде
наказван, когато се открие фалшифицирано лекарство. Независимо от това смятам, че сме
направили първа стъпка в правилната посока, а след година ще имаме възможността да се
уверим дали действията ни са дали ефект.

Giommaria Uggias (ALDE).   – (IT) Г-н председател, приетата днес резолюция налага
важни принципи на защитата на потребителите, като увеличава предпазните мерки срещу
разпространението на фалшифицираните лекарствени продукти. Това е особено опасно
явление, като едно от най-ефикасните средства е изкореняването на търговията с продукти
със съмнителен произход по интернет. Освен това чрез приемането на редица гаранции ще
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постановим строги регламенти, които ще наложат изискването на разрешителни и
извършването на проверки.

Това обаче не означава, че формите на здравна защита и издаването на рецепти се премахват.
Не трябва да забравяме, че по този начин не се засягат законодателните правомощия на
държавите-членки и че те могат да запазят или ограничат забраната върху продажбите на
лекарства по интернет на тяхна територия.

По този начин се създава възможност държавите-членки по-добре да регулират проблема,
но не трябва да забравяме, г-н председател, че гражданите могат да поръчват лекарства и от
други държави-членки и че този регламент не трябва да се разглежда като поредната
възможност за облагодетелстване на фармацевтичната промишленост. Вместо това
посредством подобни мерки трябва да продължим следвания в момента от ЕС път на
либерализация.

Miroslav Mikolášik (PPE).    – (SK) Г-н председател, разискваме закон върху
фалшифицираните лекарства. Наясно сме, че след търговията с оръжие и наркотици,
фармацевтичната промишленост реализира най-големите печалби, поради което неслучайно
престъпният свят се насочва към фалшифицираните лекарства, за да измами онези от нашите
съграждани, които влизат в ролята на пациенти.

Често пъти лекарство, за което се предполага, че лекува рака или сърцето, не съдържа нито
една ефикасна съставка или само нищожен процент от нея и това престъпление излага на
риск здравето и често пъти дори живота на пациентите.

Добре е, че в текста сме възприели и принципи, нови принципи, които правят по-строги
наказанията за престъпната дейност в тази област и се радвам, че Европа направи крачка
напред в правилната посока. Продажбите по интернет ще бъдат наблюдавани по-добре,
разбира се, както и продажбите посредством стандартната система за доставки, където често
пъти попадат фалшифицирани лекарства.

Cristiana Muscardini (PPE). -    (IT) Г-н председател, през последните години броят на
фалшифицираните лекарствени продукти е нараснал експоненциално и за съжаление,
въпреки увеличението с 384% на продажбите на тези продукти между 2005 г. и 2007 г.,
Комисията закъсня да предприеме действия. Напълно сме убедени от изказаното от
докладчика становище, което си поставя за цел да подобри текста на Комисията, като добави
към него и продажбата на лекарства по интернет.

Напоследък често пъти задавам въпроси на Комисията по този проблем и изтъквам свързаните
с него опасности, но до този момент нито съм получила отговори, нито са били предприети
конкретни действия. Затова днес приветствам усилията на докладчика да се подобри текстът
и се надявам отсега нататък здравето на европейците да се превърне във въпрос от
първостепенна важност за нашите институции.

Alfredo Pallone (PPE).   – (IT) Г-н председател, гласувах в подкрепа на доклада на г-жа
Matias, тъй като е изключително важно да се завишат стандартите за безопасност и да се
приемат ефективни, ефикасни и строги правила за предотвратяване навлизането на
фалшифицирани лекарствени продукти в Европейския съюз. Това е едновременно изискване
и задължение, което трябва да изпълним от името на европейските граждани, които често
пъти не са наясно, че купуват фалшиво лекарство.

Съгласен съм с обхвата на доклада, който въвежда задължения не само за дистрибуторите,
но и за всички, свързани с мрежата за доставки. Именно благодарение на множеството
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особености на отделните етапи на дистрибуцията става възможно въвеждането на
високорискови продукти. Затова наблюдението не трябва да се осъществява само когато
продуктите се пускат на пазара. Проверките трябва да се извършват по-скоро на място при
производството на лекарствените продукти и активните съставки, в това число и в трети
страни.

Има едно нещо, което ме тревожи и което искам да споделя: иска ми се регламентът да беше
постигнал по-ефективно регулиране на проблемите чрез хармонизиране на различните
национални законодателства, в това число и продажбите по интернет, с оглед пълната
закрила на европейските потребители.

Antonello Antinoro (PPE).   – (IT) Г-н председател, гласувах в подкрепа на доклада, защото
регулаторната рамка, която произлиза от него, е много по-добра от заложената в директивата
от 2001 г. Предишната директива поставя отговорността за съответствие единствено върху
дистрибуторите на едро, като по никакъв начин не успява да гарантира надеждността на
мрежата за доставки на лекарствата.

Докладът, който днес гласувахме, въвежда мерки за по-нататъшно гарантиране на
безопасността на фармацевтичните продукти, като например ускоряване на проверките на
производителите извън Европейския съюз на основата на анализ на риска. Предложеното
изменение съдържа също и необходимостта от оповестяване в единна база данни в рамките
на ЕС на лицензираните дистрибутори на едро, или с други думи, дистрибуторите, за които
съответствието с европейското законодателство не се дължи само на проверки от страна на
съответната държава-членка.

Можехме да постигнем и по-амбициозни резултати. Имам предвид по-специално въвеждането
на задължителни проверки на местата на производство на активните съставки в трети страни.
Тези предложения отпаднаха поради твърде високите разходи по тяхното осъществяване.
Но ако бяха приети, можехме да избегнем често срещаната ситуация, когато европейските
дружества трябва да отговарят на много високи стандарти за качество, докато
производителите в други части на света се възползват от по-облекчени регулаторни рамки.
Ето защо се надявам в бъдеще да се направят подобрения в текста.

Предложение за резолюция B7-0096/2011

Francesco De Angelis (S&D).   – (IT) Г-н председател, днес над 100 млн. служители в
Европа са пряко или косвено зависими от малките и средните предприятия. Въпреки това
МСП преживяват безпрецедентна криза: липса на ликвидност, бюрократични пречки и
ограничения и административни спънки.

В това се състои и основният проблем на предложението за резолюция: Парламентът
призовава за програми за гарантиране на кредити и заеми за малките и средните предприятия
и за динамичен европейски стимул, който да бъде нещо повече от неосъществими мечти да
се справим с нови, а за повечето предприятия ограничаващи, банкови изисквания за
дейността, особено по отношение на по-високите обезпечения за дълг и рискови премии.

Накрая, съгласен съм, че е необходимо значително повишаване на финансирането в рамките
на програмата за конкурентоспособност и иновации и от възобновяване на въпроса за
твърдото и решително опростяване: рационализиране и опростяване, за да може фирмите,
които искат достъп до средства, да го получат, без да се налага да прибягват до услугите на
външни скъпо платени консултанти. Поради тези причини гласувах за резолюцията: МСП
и 100 млн. европейски служители, заети в този сектор очакват това от нас.
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Sergej Kozlík (ALDE).   – (SK) Г-н председател, от всички практически аспекти, свързани
с преразглеждането на инструментите на ЕС за подпомагане на финансирането за малките
и средните предприятия (МСП), бих искал да подчертая по-специално проблемите във
връзка с външното финансиране. Ясно е, че голяма част от МСП ще продължат да зависят
предимно от кредити и заеми. Обезпокоително е, че банковият сектор непрекъснато
повишава своите изисквания за сигурност и рисковите премии, което намалява шансовете
за финансиране и за използването от тези предприятия на възможностите за
предприемачество и създаване на работни места.

Ето защо считам за необходимо да се укрепят отделните програми на равнище
държава-членка и да се увеличат ресурсите на ЕС и на Европейската инвестиционна банка
за иновативни финансови инструменти. Необходимо е да се подкрепи прилагането в бъдеще
на инструментите за гарантиране във връзка с револвиращите кредити – бих искал да
подчертая това, и с използването на финансови инструменти, свързани с разпространение
на рискове, както и разширяването на институциите за микрофинансиране.

Andrzej Grzyb (PPE).   – (PL) Г-н председател, това е важно предложение за резолюция
относно механизма за финансова подкрепа за малките и средните предприятия. Понякога
понасяме критика за това, че от една страна говорим за важната роля на този бизнес сектор –
в промишленото производство, при създаването на една трета от БВП в Европейския съюз
и при създаване на сигурни работи места, но без добри инструменти, осигуряващи финансова
подкрепа за тези дружества. Повечето от средствата на фондовете на ЕС за развитие и
иновации отиват предимно в големите дружества поради изискванията, които поставят.
Това трябва да се промени, тъй като малките и средните предприятия не могат да ги
удовлетворяват.

Кризата сериозно ограничи достъпа на малките и средните предприятия до кредитиране,
а новите регламенти, насочени към банковия сектор, може дори да влошат нещата. Позволете
ми тук да спомена пакета от мерки Базел III, който вече беше одобрен, и по-специално
предпазните мерки в него. Считам, че достъпът до финансиране за развитие на бизнеса
особено в областта на иновациите е изключително важен. Подчертаваме по-специално
ролята на малките и средните предприятия, тъй като те са „спящи новатори“. Тези малки и
средни предприятия трябва да навлязат в по-голяма степен на европейския пазар. Това ще
ни помогне да съживим икономиката, да създадем работни места и да постигнем целите,
заложени в стратегията „Европа 2020“.

Cristiana Muscardini (PPE).   – (IT) Г-н председател, необходимо е да оценим и
преразгледаме съществуващите инструменти за финансиране на малките и средните
предприятия с оглед на следващата многогодишна финансова рамка, ако искаме да се
концентрираме върху насърчаване на възстановяването на реалната икономика в този и
други сектори, за да се преодолее кризата веднъж за винаги.

Това се налага и заради защитата на интересите на малките и средните предприятия, както
предлага Базел ІІІ – за банките се въвеждат по-високи изисквания за дялов капитал. Това се
налага и от положението, в което се намират редица финансови посредници, възпирани от
административни тежести, породени от сложното европейско финансово регулиране, както
и от трудностите, които създават различните системи за данъчно облагане и подпомагане.
Това е породено от изискването за съгласуваност между програмите на Европейския съюз
за оказване на подкрепа, за да осигурят по-добри гаранции и по-добър баланс между
националните схеми и тези на ЕС.
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Ето защо подкрепям предложението да бъде създадено обслужване на едно гише за
различните финансови инструменти на ЕС, предназначени за МСП. Опростяването на
процеса на подаване на заявките и на процедурите за достъп до пазарите е важно средство
за подкрепа, дори да се наложи да се увеличи финансирането. За спасяването на небрежни
банки бяха похарчени огромни суми: считам, че харченето на пари за 23 милиона малки
и средни предприятия може да бъде само актив.

Alfredo Pallone (PPE).   – (IT) Г-н председател, гласувах за предложението за резолюция,
защото считам, че се нуждаем от европейска стратегия за МСП, които, както всички знаете,
са гръбнакът на нашата икономика и се нуждаят от подкрепа и помощ.

Поради това при следващото програмиране на финансовите ресурси на Европейския съюз
тези съображения не бива да се пренебрегват, а наличните ресурси трябва да се увеличат и
разнообразят. Това обаче е само една мярка и при това незадоволителна: нужни са повече.
Важно е да действаме с помощта на дългосрочна стратегия, за да избегнем временни или
еднократни мерки – имам предвид новите финансови правила, които ЕС се готви да приложи.
Трябва да гарантираме, че тези нови разпоредби не затрудняват допълнително кредитирането
за предприятия – тук имам предвид и Базел ІІІ.

Това е истинското ново предизвикателство – да синхронизираме и регулираме банковата
система, като в същото време предотвратим прехвърляне на разходи върху дружествата,
гражданите и МСП. Нуждаем се от растеж, който да допринесе за възстановяване и подкрепа
на сектора, като реализираме идеите си на практика.

Marian Harkin (ALDE). -    (EN) Г-н председател, радвам се да подкрепя тази резолюция,
но, разбира се, един от основните проблеми пред МСП е достъпът до кредитиране. Това е
огромна пречка за създаването на работни места, а всъщност и за растежа. В държавите, в
които се налагат строги мерки за икономии – като родната ми страна, Ирландия – този
проблем е особено наболял и считам, че трябва да бъде решен незабавно.

Трябва да действаме на равнище ЕС, за да гарантираме, че банките са склонни и могат да
осигурят финансиране за МСП. Рекапитализирането на банките е важно, но комбинацията
между рекапитализирани банки и сектор на МСП, поставен на колене, е рецепта за
катастрофа.

Наистина се опасявам, че накрая ще имаме високо капитализирана банкова система, а
реалната икономика ще бъде срината. Всички ние говорим за растеж и това е единственият
начин, по който много от периферните икономики могат да се измъкнат от бездната, в която
вече се намират. Да, това е балансиращо действие, но е налице ситуация, при която здравето
на нашите финансови институции се подобрява с всеки изминал ден, а МСП продължават
да бъдат в интензивното отделение.

Доклад: Ria Oomen-Ruijten (A7-0025/2011)

Clemente Mastella (PPE).   – (IT) Г-н председател, демографските тенденции, отчетени
през последните години, ни карат да обмислим необходимостта от прилагането на стратегия,
която да допринесе за нова сплотеност и съгласуване в областта на пенсиите, да насърчим
солидарност между поколенията и между хората, като в същото време спомагаме за
гарантиране на сигурни и адекватни доходи след пенсиониране.

Съгласен съм с докладчика, когато тя посочва, че се наблюдават сериозни различия между
пенсионните системи в Европа. Те бяха повлияни в голяма степен от тежката
финансово-икономическа криза при повишаваща се безработица, намаляващ растеж,
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по-ниска възвращаемост на инвестициите и нарастване на публичния дълг. Пенсионните
фондове все по-трудно успяват да гарантират адекватни пенсии, а в някои случаи имат
трудности при изпълнение на ангажиментите си.

В хода на реформиране на пенсионните си системи много държави-членки направиха
мащабни съкращения. Финансовата стабилност е важна, но искаме също така да бъде взета
под внимание необходимостта да се гарантират адекватни доходи. Устойчивостта на бюджета
и адекватността на пенсионните системи не са противоречащи си цели, а две страни на една
и съща монета: действителна устойчивост не може да бъде постигната без адекватни
пенсионни доходи.

Въз основа на опита ми като министър на заетостта в Италия, г-н председател, мога да
потвърдя, че ако няма спазване от държавите-членки, за отделните държави ще бъде много
трудно да се адаптират към този вид законодателство.

Jens Rohde (ALDE).   – (DA) Г-н председател, съвсем неотдавна Съдът на Европейския
съюз постанови, че Германия трябва да осигури по-голяма прозрачност по отношение на
своите професионални пенсионни фондове и че трябва да обяви тези пенсионни фондове
на публичен търг. Имах големи надежди, че това съдебно решение ще доведе до последващи
действия и в други европейски страни. За съжаление, това не се случи, а Комисията не е
склонна да упражни натиск върху други страни, които обвързват гражданите си към
определени пенсии. Поради тази причина е важно също така, че Европейският парламент
сега определи, че пенсионните системи трябва да носят доходи на гражданите. Трябва да
има прозрачност по отношение на разходите и възвращаемостта и трябва да премахнем
пречките пред трансграничната мобилност. Това са добри и разумни либерални принципи,
но за да доведем процеса до логичен край, хората също трябва да имат възможност да
пренасят пенсиите си от един фонд в друг, ако фондът за безработица или пенсионният
фонд, към който са зачислени от своя синдикат или работодател, не си върши работата. Не
успяхме да постигнем толкова добър резултат този път, но днес все пак направихме стъпка
в правилната посока и считам, че това е добре за вътрешния пазар и за възможностите на
гражданите да получат достойна възвращаемост върху пенсиите си.

Alfredo Antoniozzi (PPE).   – (IT) Г-н председател, предвид натиска, който се упражнява
върху бюджетите, ефективността на социалните разходи понастоящем играе ключова роля
в икономическите системи на държавите-членки. Това стана очевидно през последните
години, когато станахме свидетели на нарастване на безработицата, бедността и социалното
изключване, което доведе до увеличаване на бюджетните дефицити в редица
държави-членки, последвано от проблеми по отношение на финансирането на пенсиите.

Приветствам доклада на г-жа Oomen-Ruijten, който цели да даде нов тласък на национално
равнище и на равнище Европейски съюз, като спомогне за създаването на стабилни
пенсионни системи, които са дългосрочно адекватни, устойчиви и сигурни.

Все пак използвам възможността да припомня, че все още нямаме общ набор от критерии,
определения и задълбочен анализ, който би обяснил ясно различните пенсионни системи
и капацитета им да отговарят на нуждите на гражданите. Питам се как можем да решим
толкова чувствителен въпрос, ако не разполагаме с такова проучване. Ето защо призовавам
Комисията да отстрани този недостатък, като предприеме съответните действия за съставяне
на типология на пенсионните системи в държавите-членки, както и за общ набор от
определения с цел по-голяма съпоставимост на системите.
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Philip Claeys (NI). -    (NL) Г-н председател, искам само да направя предложение. Забелязвам,
че твърде много оратори надвишават времето си за изказване понякога с цели 30 секунди.
Искам да Ви помоля да бъдете по-строг и да гарантирате спазване на определеното време за
изказване. Разбира се, в това отношение можете да бъдете строг и с мен.

Председател.   − След като приключихме с гласуването толкова бързо, счетох, че трябва
да бъда по-гъвкав с колегите, които са надвишили определеното им време. Ако молбата Ви
е да бъда по-строг, ще бъда, но естествено винаги с мярка.

Licia Ronzulli (PPE).   – (IT) Г-н председател, аз пък оценявам щедростта Ви, защото в
обсъжданията никога нямаме възможност да пресрочим и с минута изказванията си и
следователно това е още една възможност да се изкажем и да разискваме в този случай по
обясненията на вот, които в крайна сметка се отнасят до основни аспекти на докладите, по
които гласуваме.

Европейските пенсионни системи са във все по-тревожно състояние. Трябва да действаме
незабавно, за да гарантираме, че мъжете и жените имат равни възможности, като защитим
онези, които желаят да се пенсионират днес, и в същото време да защитим онези, които
тепърва навлизат на пазара на труда. Жените в Европа все още получават доходи, които са
средно с 18% по-ниски от тези на мъжете.

Основната последица от тази разлика в заплащането става очевидна на пенсионна възраст:
тъй като са имали по-ниски доходи през цялата продължителност на трудовия си живот,
жените получават и по-ниски пенсии. В резултат на това жените са засегнати от трайна
бедност повече, отколкото мъжете. По-специално по време на криза трябва да включваме
аспекта, свързан с половете, във всички политики, като приемаме национални мерки, които
са съгласувани и координирани на европейско равнище.

Andrzej Grzyb (PPE).   – (PL) Г-н председател, целта на Зелената книга е да събере гледните
точки на държавите-членки за това как да бъде постигната набелязаната цел за адекватни,
стабилни и сигурни пенсии, предвид факта, че докладът, приет от Комисията, стига до
заключението, че на първо място, няма основание за хармонизиране на пенсионните системи,
и второ, че държавите-членки следва да осигурят различни форми за развитие на бъдещите
пенсионни фондове, и преди всичко, че те следва да признаят минимална пенсия, за да
защитят хората от бедност. Трето, държавите-членки, като например Полша, които
извършиха трудна пенсионна реформа, в резултат на което е налице увеличение на дефицита
и публичния дълг, следва да не бъдат санкционирани чрез процедурата при прекомерен
дефицит. Четвърто, пенсионната система следва да насърчава по-продължителен трудов
живот, който съответства на тенденцията на пазара на труда. Считам, че изводите са в пълно
съответствие с икономическата стратегия на Европейския съюз „Европа 2020“, и
по-специално със стратегията за заетостта и борбата срещу бедността и социалното
изключване.

Silvia Costa (S&D).   – (IT) Г-н председател, подкрепих резолюцията, защото считам, че
трудно постигнатият компромис в нашата комисия като цяло е положителен, доколкото
той представлява инструмент, чрез който да бъде припомнено на държавите-членки да
гарантират адекватни, устойчиви и преносими пенсии в цяла Европа в контекста на
сериозното застаряване на населението.

Все пак бих искала да отправя три критични забележки, които се надявам Европейската
комисия да отрази в предстоящата Бяла книга. Първо, непризнаването на важността на
третия стълб в пенсионните системи. Второ, въпреки че се признава наличието на разлика
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в пенсионните доходи между мъже и жени, която е вследствие на различията в заплащането,
прекъсвания на трудовата дейност за полагане на грижи и по-високата безработица сред
жените, няма критерии за гъвкавост за жени на пенсионна възраст, които прекъсват трудовата
си дейност, и няма адекватно признаване на периодите на полагане на грижи за целите на
определяне на пенсионната възраст. Желателно е да има такова. Трето, правото на
европейските граждани на обща програма за социално образование и информация относно
техните пенсии и осигуровките им следва да бъде потвърдено по-специално за младежите
и работниците за цялата продължителност на трудовия им живот.

Hannu Takkula (ALDE). -    (FI) Г-н председател, много е важно на европейско равнище
да се опитаме да вървим в посока към адекватни, устойчиви и сигурни пенсионни системи.
Очевидно трябва да не забравяме, че в Европейския съюз има 27 различни държави-членки.
Икономическите условия в тях все още се различават в много отношения, а при пенсионните
системи има сериозни разлики по отношение на мащаба. Като цяло трябва да гарантираме,
че пенсионните доходи са адекватни в различните държави-членки.

Загрижен съм най-вече за пенсиите на онези млади хора, които работят в различните
държави, различните държави-членки на Европейския съюз. Как можем да гарантираме,
че пенсиите ще бъдат прехвърляни по по-добър начин от една държава в друга, а не просто
от един пенсионен фонд в друг, тъй като и при тях има сериозни проблеми? Надявам се, че
в това отношение ще има по-голяма гъвкавост. В този аспект вероятно се нуждаем от
координация на европейско равнище.

Знам, че разискването за пенсиите ще има продължение, тъй като неотдавна прочетох, че
през 2010 г. например продължителността на живота на деца, родени във Финландия, е
100 години. Ако предположим, че образованието на човек продължава 30 години, а
трудовият живот 30 години, значи, че те ще бъдат пенсионери в продължение на 40 години.
Следователно ще трябва да мислим за системите по новому, за да можем да се справим с
това положение по начин, който е устойчив за всички.

Anna Záborská (PPE).    – (SK) Г-н председател, подкрепих доклада, въпреки че Зелената
книга, изготвена от Европейската комисия, има своите недостатъци. Стратегията 2020 ни
представя едно мечтано бъдеще. Зелената книга поставя началото на обсъждане за
действителното бъдеще, но пренебрегва реалността. В цялата Зелена книга е налице един
мотив: оставете възрастните да работят.

Авторите на Зелената книга дори не се опитват да потърсят решение там, където започва
животът. Използват думата „жена“ едва шест пъти. Използват думата „семейство“ три пъти,
а думата „дете“ само веднъж. Ето защо считам, че Комисията следва да изготви своята Бяла
книга далеч по-цялостно, да подчертае важността на майчинството и неформалната заетост
на жените, да се вслуша в становището на Конфедерацията на семействата от цяла Европа
и да включи ново изискване във всички свои политики и стратегии: темата за семейството.

Miroslav Mikolášik (PPE).    – (SK) Г-н председател, разликите между различните
държави-членки са огромни, което е следствие от факта, че тази област е и следва да остане
в директните правомощия на държавите-членки. Разбира се, считам, че определено равнище
на консултации е от ключово значение, защото Европейският съюз и държавите-членки
трябва да търсят незабавно решение на икономическите и демографските предизвикателства,
като например прогнозите, според които делът на хората над 65-годишна възраст в сравнение
с работещото население ще се увеличи до 53% през 2060 г. В същото време на всеки
пенсионер се падат едва двама работещи. В този контекст е естествено средните публични
разходи за пенсии и разходите, свързани със застаряването, да се увеличават, като ще става
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все по-трудно да бъдат осигурявани адекватни пенсии. Ето защо е необходимо да насърчаваме
хората да навлизат на пазара на труда, да увеличим равнищата на заетост и икономическия
растеж. Важността на семейството също не е подчертана в достатъчна степен, както каза и
колегата г-жа Záborská. Никой не споменава за необходимостта от това да има деца, за да
се подобри пенсионната ни система.

Димитър Стоянов (NI). -   Аз гласувах за този доклад, защото смятам, че развитието на
адекватни и устойчиви европейски пенсионни системи е много важно, особено, когато се
имат предвид демографските процеси, които настъпват в Европа и че ние имаме един
континент, който ще продължава да има все по-застаряващо население и все повече хора
трябва да бъдат издържани от все по-малко.

Но искам също така да кажа, че измененията, които аз също подкрепих, които предвиждат
Комисията да състави експертни групи, които да разработват проекти, с които да подпомагат
националните системи, не трябва твърде да разширяват своите правомощия. Пенсионната
политика e политика на националните държави и Комисията не трябва да излиза извън
правомощията си, въпреки че нейната консултация ще бъде при всичко положения полезна.

Czesław Adam Siekierski (PPE).   – (PL) Г-н председател, приехме изключително важен
доклад относно пенсионните системи в Европа. Всъщност сме изправени пред сериозни
демографски предизвикателства. Раждаемостта е много ниска, продължителността на живота
се увеличава, а публичните разходи нарастват поради общества със застаряващо население.
В много държави текат разисквания относно увеличаването на пенсионната възраст.
Настоящото икономическо и демографско положение ни карат да обсъдим задълбочено
въпроса.

Както казах, продължителността на живота се увеличава. Работим при по-добри условия,
което ни позволява да работим по-дълго. Пенсионните системи са от компетентността на
държавите-членки. Все пак дойде моментът, в който трябва да се координират на равнище
Европейски съюз например по отношение на функционирането на вътрешния пазар и
изискванията на Пакта за стабилност и растеж. Разходите за пенсии и медицинско лечение
оказват значително влияние върху публичните финанси в отделните държави-членки.
Трябва да насърчаваме хората да продължат професионалното си развитие чрез подобрени
условия на труд и по-високи заплати.

Marian Harkin (ALDE). -    (EN) Г-н председател, приветствам доклада. Изразявам надеждата
си, че той ще постави въпроса за пенсиите в центъра на вниманието на Европейския съюз.

Считам, че основният въпрос е следният: как държавите-членки ще финансират адекватни
пенсии за своите граждани? Какви системи ще създадат, съчетавайки по някакъв начин
трите стълба, за да гарантират, че пенсионните им системи са устойчиви?

Има огромна разлика между съществуващото в момента пенсионно осигурявате и онова,
което ще бъде необходимо за осигуряване на пенсиите на текущите равнища през следващите
40 години. Всъщност изчисленията на голямо застрахователно дружество показват, че
разликата между това, което осигуряваме в момента, както от публичното, така и от частното
пенсионното осигуряване, и онова, което ще бъде необходимо, за да се гарантира, че
пенсионното осигуряване ще продължи да бъде на същото равнище след 40 години в
Европейския съюз, е 1,9 трилиона евро годишно. Това е потресаваща цифра и макар, от
една страна, мерки като по-дълъг трудов живот или други инициативи може и да помогнат
да бъде преодоляна разликата, от друга страна, все още има огромен фискален недостиг.
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Надявам се, че това разискване и последващата Бяла книга на Комисията ще гарантират, че
сме сложили начало на решаването на този въпрос по реалистичен начин.

Seán Kelly (PPE).   – (GA) Г-н председател, с удоволствие подкрепих доклада, защото
считам, че той ни дава нещо повече от време, през което да обсъдим този въпрос в Парламента.

Несъмнено проблемът с пенсиите на този етап е бомба пред избухване и ще става все по-лошо
в бъдеще. Определени практики обаче трябва да бъдат прекратени; например в моята страна
ще има политици, които подават оставки и които ще получават по-големи суми като пенсия,
отколкото ако продължат да се трудят. Това е абсолютно нелогично.

Освен това има хора, получаващи пенсии, чиито пенсионни доходи са по-големи, отколкото
са получавали преди двадесет години, когато са имали малки деца и са изплащали голяма
ипотека.

Тези въпроси трябва да бъдат обсъждани, и по-специално трябва да бъде създаден голям
резерв, който да осигури пенсиите в бъдеще.

Daniel Hannan (ECR). -    (EN) Г-н председател, сега виждаме какво означава европейско
икономическо управление, фискален федерализъм. Каквото и друго да казваме за
ръководителите на Европейския съюз, никой не може да си затвори очите за отсъствието
на амбиции. Ставаме свидетели на примитивната им жажда за власт. Огромна. Неутолима.
Брутална и порочна.

Говорим не само за хармонизиране на данъчното облагане, за задлъжнял Европейски съюз,
за автоматични фискални трансфери, но и за хармонизиране на пенсии. Говорим за
хармонизиране на заплатите в публичния сектор. Говорим за цялостния механизъм на
единно управление на Европейския съюз.

Уверен съм, че улавяте логическата грешка тук. Това се прави в резултат на провала на
паричния съюз. Европейският паричен съюз не сработи и затова давайте да направим
европейски икономически и фискален съюз. По-тясната интеграция не постигна търсените
резултати и затова давайте да засилим интеграцията. В хода на този процес ние на практика
осъждаме хората от няколко държави-членки на бедност, която може да бъди избегната,
и на предотвратима емиграция, за да поддържаме собствената си заблудена представа.

Syed Kamall (ECR). -    (EN) Г-н председател, очевидно е, че представителите на всички
политически партии желаят адекватни, устойчиви и сигурни европейски пенсионни системи.
Ако се ограничим до идеята да гарантираме, че работник в една държава може да се премести
в друга държава-членка и да вземе и пенсията си там, това може би ще се окаже цел, която
си струва да бъде преследвана.

Следва обаче да бъдем внимателни по отношение на различната структура на пенсионните
системи в отделните държави-членки. Някои от тях са в по-голяма степен частно
ориентирани, а други до голяма степен се финансират от държавата. С приближаването към
по-хармонизирани европейски пенсионни системи, загрижеността, която чувам да изразяват
моите избиратели, е дали ще трябва да спасяват недостатъчно финансирани и лошо
управлявани държавни пенсионни фондове в други държави, както се наложи да спасяваме
лошо управлявани държави и националните ми дългове.

Говорим за устойчиви пенсии, но в същото време създаваме политики, като например
Директивата за управляващите фондове за алтернативни инвестиции, която ще намали
възвращаемостта на спестяванията и инвестициите за бъдещите пенсионери. Трябва да
гарантираме, че изпращаме последователно послание.
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Martin Kastler (PPE).   – (DE) Г-н председател, подкрепих доклада Oomen-Ruijten и искам
да подчертая два аспекта. Първо, когато виждаме, че в някои държави в Европа твърде много
пенсии започват да се изплащат твърде рано, но тези държави се изправят пред трудности,
след което останалите трябва да ги спасяват, това не е справедливо. Тази несправедливост,
разбира се, не може да бъде финансирана чрез Европейския съюз. В това отношение се
нуждаем от европейска координация.

Вторият аспект, който ме кара да изразя задоволството си от доклада, е фактът, че той ясно
заявява, съгласно принципа на субсидиарност, че самите държави-членки са отговорни за
пенсионното осигуряване. И това е точно така.

Ето защо считам, че докладът представлява стъпка в правилната посока, защото, от една
страна, всички в Европа признаваме, че гражданите ни желаят по-голяма координация в
социалната област, тъй като считат, че отношението към тях е несправедливо, и от друга
страна, заявяваме ясно, че основната отговорност е тъкмо на държавите-членки.

Докладът е крачка в тази посока. Ще направим всичко възможно, за да гарантираме, че
Бялата книга ще продължи напредъка в тази област.

Anneli Jäätteenmäki (ALDE). -    (FI) Г-н председател, гласувах в подкрепа на
предложението, макар че искам на всички да припомня, че пенсионната политика също
както социалната политика е национален въпрос и правомощията за вземане на решения
трябва също да останат на национално равнище. Независимо от това е необходимо
европейско сътрудничество в случаите, когато лица, които са работили в други държави на
Европейския съюз и които след това евентуално ще се върнат в родната си страна, получават
пенсиите си от държавите, в които са работили. Днес това е трудно, а в системата има
недостатъци. Това трябва да бъде коригирано от държавите-членки на Европейския съюз.
За да има свободно движение на работна сила, пенсиите също трябва винаги да се прехвърлят
от една държава в друга.

Siiri Oviir (ALDE).   – (ET) Изразявам задоволството си, че разгледахме доклада и че днес
го приемаме. Аз също го подкрепих. Удовлетворена съм, че той не нарушава правата на
държавите-членки, а взема под внимание принципа на субсидиарност: предлага по-скоро
насоки, а не задължителни правила. Очевидно е, че целта на доклада е да даде нов тласък
на консолидирането на пенсионната система, като в същото време взема предвид запазването
на устойчивостта й.

Докладът дава нови идеи на държавите-членки за действия по отношение на пенсионните
им системи, за да подобрят тяхното функциониране. Той съдържа няколко добри решения
на определени проблеми, включително мобилността и преносимостта, пенсионната възраст,
рамката за пенсионните системи и тяхното значение за Стратегията 2020. Друг положителен
аспект е, че докладът предвижда съживяване на европейското законодателство. Подкрепих
също така Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване,
защото икономическата криза ни показа, че е налице необходимост от такава институция.

Предложение за резолюция B7-0094/2011

Roberta Angelilli (PPE).   – (IT) Г-н председател, аз посетих Хърватия няколко пъти в
началото на 90-те години на миналия век, по време на войната, именно за да занеса
хуманитарна помощ, и това е една от причините, поради които държа на влизането на
Хърватия в Европейския съюз.
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Хърватия е свършила много работа – реформирала е съдебната власт и публичната
администрация, бори се с корупцията и организираната престъпност и защитава правата
на малцинствата. Убедена съм, че присъединяването на Хърватия ще насърчи другите държави
от региона на Западните Балкани да предприемат и изпълнят нови демократични и прозрачни
реформи, както и отлична политика на съседство.

Въпреки това обаче има още много за вършене в памет на мащабната кампания за етническо
прочистване, проведена срещу италианското население през периода от 1945 г. до 1948 г.
от милицията на хърватските органи на комунистическия режим в бивша Югославия. По
време на тази кампания са избити над 20 000 невинни жертви. На 10 февруари – Денят за
възпоменание на жертвите на масовите убийства, Италия отбелязва кланетата във Foibe и
принуждаването на жители на Истрия и Далмация да живеят в изгнание, не само за да
припомни за онези, които са били брутално избити, но също така да потвърди още веднъж
правата на прогонените да живеят в изгнание, започвайки с правото на собствеността,
конфискувана през тези години, и правото на репатриране.

Cristian Dan Preda (PPE).   – (RO) Г-н председател, бих искал да се върна на някои от
въпросите, повдигнати в измененията, внесени заедно с Bernd Posselt, които бяха успешно
приети от комисията по външни работи. На първо място, бих искал да повторя очакването,
че преговорите за присъединяване с Хърватия ще приключат през първото полугодие на
2011 г., както е обявено в програмата на унгарското председателство. От тази гледна точка
това ще бъде символичен акт, защото ще се извърши 20 години след обявяването на
независимост от бившата Югославска република. От друга страна, приключването на
преговорите по такъв начин ще изпрати много силен сигнал до другите страни кандидатки
за членство на Балканите в момент, когато, както знаем, притегателната сила на Съюза
изглежда спада. Накрая искам да подчертая решителността на хърватските органи за борба
с корупцията и организираната престъпност. Това показва, както сме отбелязвали и по други
поводи, че корупцията не е фатална, ако е налице политическа воля.

Philip Claeys (NI). -    (NL) Г-н председател, аз гласувах против доклада, въпреки че
подкрепям присъединяването на Хърватия към Европейския съюз. Това, което не приемам
в доклада, е, че макар той да прилича на един дълъг списък с настоящите проблеми на
корупцията в Хърватия, ние все пак продължаваме да настояваме преговорите да приключат
в следващите няколко месеца. Ние всъщност би трябвало да се учим от миналите си грешки.

През 2007 г. приехме Румъния и България, въпреки че знаехме, че не са изпълнили условията
и че корупцията е основен проблем. След като сме наясно, че все още съществуват толкова
основни проблеми, аз считам за напълно неуместно и неприемливо да се обвързваме с
определена дата.

Andrzej Grzyb (PPE).   – (PL) Г-н председател, за разлика от г-н Claeys аз с радост гласувах
в подкрепа на доклада относно разширяването и приключването на преговорите с Хърватия.
Това е основна цел на унгарското председателство, която също така ще бъде голям успех за
Хърватия и ще изпрати важно послание до другите държави в региона, които се надяват да
влязат в Европейския съюз. Няколкото глави, останали до приключването на преговорите,
трябва да бъдат затворени преди средата на годината. Най-важният фактор е политическата
воля, проявена от Хърватия, която обяви своята решителност да изпълни всички разпоредби
и критерии за членство. Тази политическа воля се отнася също така до решаване на въпроса
с трудните отношения с нейните съседи. Всички държави, които напоследък станаха членове
на ЕС, знаят, че окончателните преговори са най-тежки, защото включват много разпоредби,
които се отнасят до големи социални групи. Примерът с корабостроителниците в Хърватия
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е добър пример и за това. Пожелавам на Хърватия голяма решителност и много ще се радвам,
ако договорът за присъединяването бъде подписан по време на полското председателство.

Anna Záborská (PPE).   – (FR) Г-н председател, Хърватия е една от държавите, които
отдавна трябваше да са се присъединили към Европейския съюз. Аз гласувах в подкрепа на
доклада и поздравявам докладчика. Бих искала да благодаря на г-н Фюле за това, че изрази
основната същност на европейската интеграционна политика – взаимната лоялност.
Съжалявам обаче, че разделът относно свободата на религията не беше разгледан с достатъчна
дълбочина.

Присъединяването на Хърватия към Европейския съюз не означава изоставяне на
дългогодишните традиции на хърватския народ. Една от тях е религията и аз бих подчертала,
че в бъдеще трябва да се покаже уважение към аспекта, свързан със свободата на религията
на хърватите. Това също е пример на взаимна лоялност и богатство на разнообразието, което
на теория би трябвало да характеризира Европейския съюз.

Miroslav Mikolášik (PPE).    – (SK) Г-н председател, преговорите за присъединяване с
Хърватия навлизат в крайната си фаза. През последните години Хърватия прояви воля за
продължаване на реформите, особено с приемането на значителни изменения и допълнения
на конституцията, но така също и за хармонизиране на националното законодателство с
достиженията на общностното право, и аз бих искал унгарското председателство да
приключи преговорите за присъединяване с Хърватия. Приветствам значителния напредък,
постигнат в областта на публичната администрация, икономиката и съдебната власт, и съм
радостен, че Хърватия сътрудничи активно в съдебното преследване на военните
престъпници.

От друга страна, ширещата се корупция продължава да бъде важен социално-икономически
проблем, който държавата вероятно също ще трябва да реши с помощта на ЕС, така че тази
отрицателна черта да не бъде пренесена в европейските структури, и аз съм убеден, че на
референдума в Хърватия гражданите ще потвърдят решението на хърватската държава да
стане държава-членка на ЕС.

Czesław Adam Siekierski (PPE).   – (PL) Г-н председател, интеграцията на Западните
Балкани в Европейския съюз гарантира стабилизиране и ускорено развитие на региона.
Държавата, която е стигнала най-далеч в усилията си, е Хърватия. Нейният напредък в много
области е окуражаващ, включително в областта на борбата срещу корупцията, но
едновременно с това са необходими допълнителни усилия, които да бъдат насочени и към
независимостта и по-голямата ефикасност на съдебната система, реформите в публичната
администрация и политиката на конкуренция. Ние насърчаваме Хърватия да продължава
с действията си за защита на правата на малцинствата и да подкрепя завръщащите се бежанци.
Един от проблемите, който Хърватия трябва да реши, е подобряване на сътрудничеството
с Международния трибунал за бивша Югославия. Тя също така следва да приеме и ускори
изпълнението на план за преструктуриране и приватизация на корабостроителниците в
затруднено положение. Най-голямото предизвикателство обаче може да се окаже
скептицизмът на хърватското общество по отношение на присъединяването към ЕС. Аз съм
доволен от активната роля, която Хърватия играе в регионалното сътрудничество и в
подобреното сътрудничество със съседните страни, както и от нейните усилия за постигане
на помирение в региона.

Seán Kelly (PPE). -    (EN) Г-н председател, очаквам с нетърпение присъединяването на
Хърватия към Европейския съюз, особено в качеството си на ирландски член на Европейския
парламент. Хърватия и Ирландия много си приличат по отношение на тяхното население

65Разисквания на Европейския съюз -BG16-02-2011



– 4,5 милиона – като Хърватия също ще има 12 членове в Европейския парламент. Също
така доста парадоксално е, че в момент, когато евроскептиците говорят за вътрешно рухване
и разпадане на Европейския съюз, държави се редят на опашка за влизане в Съюза, в случая
– Хърватия. Те не се присъединяват по принуда, а в резултат на строг и изпълнен с много
изисквания процес на присъединяване и в това отношение Хърватия е постигнала голям
напредък.

Приемаме за дадено, че съществуват проблеми, особено относно съдебната власт, но аз съм
убеден, че с течение на времето тези въпроси ще бъдат решени. Разбира се, няма безгрешна
държава. Самият Исус Христос е казал: „Който от вас е без грях, нека пръв хвърли камък“.
Очаквам с нетърпение присъединяването на Хърватия към Европейския съюз и считам, че
тя ще бъде много добра държава-членка.

Daniel Hannan (ECR). -    (EN) Г-н председател, историята на Хърватия е в известен смисъл
история на редица политически съюзи, създавани от политическия елит без съгласието на
народа – първо съюзът с Унгария, след това с Хабсбургската монархия, после с
просъществувалото за кратко време кралство на сърби, хървати и словенци, и накрая, разбира
се, Югославската федерация. Затова известен напредък е фактът, че поне обикновените хора
на Хърватия ще имат последната дума относно присъединяването към ЕС. По силата на
настоящия конституционен режим, референдум трябва да бъде проведен в срок от 20 дни
след подписването на договора за присъединяване.

Считам, че е възможно Хърватия да понесе реални загуби. Тя е страна с образована и
трудолюбива работна сила, която би могла да се справя изключително добре, като определя
сама цената си на пазара и използва предимствата на относително евтиния износ, но аз съм
демократ и, разбира се, ако хърватите гласуват в подкрепа на присъединяването към ЕС, ако
това е тяхното обмислено желание, аз ще го подкрепя в Парламента.

Аз само повдигам въпроса, защо някои от съществуващите държави-членки също не се
консултират с техните народи относно продължаващото членство. Изглежда, че е съвсем
уместно по такъв основен конституционен въпрос на действащите политици да не бъде
позволено да правят постоянни дерогации на суверенитета, без първо да поискат разрешение
от тези, които те представят. Нашите членове на парламента не са собственици на свободите
ни. Те са техни временни и зависими пазители и ако искат да се освободят от властта на
Уестминстър, те трябва да бъдат така любезни да ни поискат разрешение.

Syed Kamall (ECR). -    (EN) Г-н председател, когато обсъждам въпроса за разширяването
с моите избиратели, много от тях изказват опасения относно някои от предишните случаи
на разширяване. Опасяват се относно някои държави-членки, оставени на мира, при което,
считат те, въпросните държави не са се справили с проблеми като корупцията и правата на
собственост. Получавам много писма от избиратели от държави-членки, които са се
присъединили към Съюза преди много години, по-специално притежатели на права на
собственост в Испания, тъй като много от моите избиратели считат, че техните права на
собственост са накърнени, и често губят всичките си спестявания. Получавам подобни писма
от лица в Кипър и от собственици на имоти в България.

Нека да оставим това настрана и да погледнем картината в Хърватия в момента. Въпросите,
по които хората доста често ми пишат, са относно потискането на свободата, корупцията
и правата на собственост. Важно е да не потулваме тези неща, като казваме: „не се тревожете,
всичко ще се нареди с течение на времето“. Тези държави и новите кандидат-членки, които
подават молби за членство в ЕС, трябва да ни уверят отново относно тези опасения, така че
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да не бъдат проблеми, които онаследяваме при разширяването на ЕС, и да не създават
трудности на гражданите на съществуващите държави-членки на ЕС.

Roger Helmer (ECR). -    (EN) Г-н председател, аз прекарах доста време в Хърватия и също
така се постарах да проследя развитието на събитията там. Хърватия е страна, която се
характеризира с ширещо се навсякъде „ендемично“ рушветчийство, корупция,
„шуробаджанашки“ капитализъм и необяснимо богатство сред политическата класа. На
нея й липсва основната инфраструктура на една свободно общество. Принципът на правовата
държава, правата на собственост и влезлите в законна сила договори са сериозно
предизвикателство в Хърватия. Съдебната система е в пълен застой, така че гражданите и
дружествата, развиващи дейност в Хърватия, не могат ефективно да призовават за правосъдие.
Хърватските медии са подложени на цензура и заплашване.

Ако тази държава, Хърватия, е считана за подходяща за членство в Европейския съюз, тогава
Бог да е на помощ на всички нас.

Писмени обяснения на вот

Доклад: Marisa Matias (A7-0148/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    в писмена форма.  −  (PT) С оглед тревожното засилване на
присъствието на фалшифицирани лекарства гласувам в подкрепа на доклада. Достигнатият
в поредицата тристранни разговори компромис по време на белгийското председателство
демонстрира важността от хармонизирането на проблемите с безопасността, особено по
отношение на лекарствата, отпускани без лекарско предписание, както и условията, свързани
с изваждането и подмяната на лекарствата от предприятията за опаковане, което ще доведе
до увеличаване на прозрачността в сектора. Налагането на наказания също усилва мерките,
смятани за ключови в борбата срещу навлизането на фалшифицирани лекарства в законните
мрежи за доставки.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    в писмена форма.  −  (LT) Гласувах в подкрепа на тази
резолюция, в която Европейският парламент изразява позицията си относно директивата
за предотвратяване навлизането в законната мрежа за доставки на фалшифицирани продукти.
Трябва да вземем предвид опасенията на гражданите на ЕС относно качеството и
безопасността на приеманите от тях лекарствени продукти. Още повече, че експертите
наблюдават тревожни тенденции: рязко нарастване на случаите на конфискувани от
митниците фалшифицирани лекарства (увеличение с 384% спрямо 2005 г.); тенденция за
фалшифициране на животоспасяващи лекарства, което може да има фатални последствия;
нарастване на дела на откритите фалшифицирани лекарства в законните мрежи за доставки.
Гражданите на ЕС трябва да бъдат много внимателни, когато закупуват лекарства по интернет,
защото при този вид търговия има 50% по-голям шанс да попаднат на фалшифицирани
лекарства. Пациентите трябва да бъдат напълно сигурни, че приеманите от тях лекарства
са тези, които очакват да бъдат. Ето защо ЕС трябва да реагира бързо и конструктивно на
споменатите опасни тенденции. Тази директива е първата крачка към гарантиране на това,
че в ЕС ще се разпространяват само висококачествени лекарства. За да постигнем тази цел,
смятам, че е много важно да създадем строг контрол и да определим отговорността на всяко
от следните нива: производство, дистрибуция и продажби. Европейските граждани ще се
чувстват сигурни едва когато приемат автентични висококачествени лекарства.

Roberta Angelilli (PPE),    в писмена форма. − (IT) Подкрепям изказването на г-жа
Grossetête, която изрази съжаление, че не сме толкова взискателни по отношение на
лекарствата, колкото към храните. Статистиките на Световната здравна организация (СЗО)

67Разисквания на Европейския съюз -BG16-02-2011



и цитираните резултати от провеждани в Европа проучвания са тревожни. Фалшифицирането
на лекарства набира уверено скорост: само през 2008 г. са заловени 34 милиона
фалшифицирани лекарства в ЕС, като тук не се споменава интернет търговията с тези
продукти, където по изчисления 50-90% от наличните лекарствени продукти са фалшиви.
Става дума не само за трафик на анаболни стероиди, стимуланти, диуретици и хормони, но
и на лекарства за лечение на опасни заболявания, които в този случай се продават свободно
и на по-ниски цени, въпреки че изискват рецепта.

Убедена съм, че строгото регламентиране, което има за цел опазването на общественото
здраве, е изключително важно не само по отношение на законната мрежа за доставки на
лекарства, а и чрез въвеждането на устройства, които да откриват повреди в опаковката и
да проследяват активните вещества с оглед установяване на източника или посредством
проверки на местата на производство в трети страни, а така също и на продажбите по
интернет. Трябва да се предвидят също така клаузи за тези продажби, в това число и
въвеждането на сертифицирано лого на ЕС, централизирана база данни на национално
ниво, в която да бъдат изброени всички оторизирани търговци на дребно, и сурови наказания
за незаконната търговия с лекарствени продукти.

Elena Oana Antonescu (PPE),    в писмена форма. – (RO) Фалшифицираните лекарства
са опасност в глобален мащаб. Представителите на Световната здравна организация (СЗО)
предупреждават, че фалшифицираните продукти далеч не притежават цитираните в
листовката активни съставки. Напротив, те се основават на вещества, които са крайно
токсични за организма. Смятам, че европейските граждани трябва да бъдат информирани
както на европейско, така и на национално ниво относно рисковете за здравето им от
подобни продукти, поръчвани от различни неконтролирани уебсайтове или от незаконната
мрежа за доставки, като отчитат факта, че интернет е един от основните пътища за
навлизането на фалшифицирани лекарства на пазара на ЕС.

Подкрепям новото законодателно предложение, защото то актуализира действащите
регламенти и въвежда показатели за безопасна употреба, които ще гарантират
идентифицирането, автентичността и проследяемостта на лекарствата от производителя до
потребителя. Това е причината, поради която гласувах в подкрепа на доклада.

Zigmantas Balčytis (S&D),    в писмена форма.  −  (LT) Гласувах в подкрепа на този важен
документ. Представеният от Комисията доклад отбелязва, че се увеличават случаите на
конфискуване на фалшифицирани лекарства, но също и че нараства тенденцията за
фалшифициране на животоспасяващи лекарства за лечение на рак и сърдечни заболявания.
Освен това все по-често фалшифицирани лекарства проникват в законната мрежа за
дистрибуция. Това е сериозна заплаха за здравето на гражданите на ЕС. Фалшифицирането
на лекарствени продукти трябва да се разглежда като престъпно деяние, което лишава
пациентите от необходимото медикаментозно лечение и е вредно за здравето им, като
понякога дори причинява смърт. Следователно директивата трябва да има за цел опазването
на общественото здраве, обезпечаването на високо ниво на качествен контрол на вноса на
лекарствени продукти, тъй като това е един от основните пътища за влизането на
фалшифицирани лекарства на европейския пазар. Освен това изключително важно е да се
създаде система за проверки, както и ефикасна система за откриване на фалшифицирани
лекарства. Смятам, че е съществено да се регламентират и контролират по съответен начин
продажбите на лекарства по интернет, тъй като това е един от основните начини за
навлизането на фалшифицирани лекарствени продукти на европейския пазар.
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George Becali (NI),    в писмена форма. – (RO) Гласувах в подкрепа на доклада поради
нарастващата тревога относно качеството и безопасността на лекарствата сред европейските
граждани. Пациентите трябва да бъдат напълно сигурни, че приеманите от тях лекарства
са това, което очакват. Употребата на фалшифицирани лекарства може да доведе до неуспех
в терапията и да застраши живота на хората. И аз като докладчика смятам, че
фалшифицирането на лекарства е престъпно деяние, което лишава пациентите от лечението,
от което се нуждаят, и вреди на здравето им, като в някои случаи причинява смърт. Именно
затова първата и най-важна цел на директивата трябва да бъде опазването на общественото
здраве от фалшифицирани лекарства. Трябва да се повиши нивото на осведоменост на
населението относно закупуването на лекарства по интернет. Трябва да гарантираме на
пациентите разпознаваемостта на уебсайтовете, които отговарят на съответното
законодателство. Не можем да убедим обществеността в необходимостта от съществуването
на директива, която има за цел борбата с фалшифицирането на лекарства, но не е насочена
към продажбите в интернет, които са най-големият канал за дистрибуция на тези лекарства.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    в писмена форма. – (FR) Сега, когато застаряването на
населението е дългосрочна демографска тенденция в Европа, със сигурност разходите за
лекарства в нашите страни тепърва ще се увеличават. Докато едновременно трябва да
отчитаме това влияние и да мислим за потребителите, от съществена необходимост е да се
борим с нарастващия дял на фалшифицираните лекарства. Като оставим настрана пагубното
финансово въздействие върху научните изследвания в Европа, става дума за проблем, засягащ
общественото здраве, от спешен порядък за Европа. Европейският парламент с основание
се зае с него.

Sergio Berlato (PPE),    в писмена форма. – (IT) Докладът относно предотвратяването на
навлизането в мрежата за доставки на фалшифицирани лекарствени продукти подчертава
важен елемент от тревогите на обществеността в Европа, а именно, качеството и безопасността
на употребяваните лекарства. Следователно приветствам клаузите, които позволяват борбата
с явлението фалшифицирани лекарства и които се явяват важна крачка напред в отговор
на нарастващата заплаха за общественото здраве и гарантират безопасността на пациентите.

След преговори, продължили шест месеца, постигнатото споразумение между Парламента
и Съвета със сигурност представлява подобрение на съществуващата регулаторна система.
По-специално става дума за регламентиране на продажбите по интернет, които са един от
основните канали за навлизане на фалшифицирани лекарства на европейския пазар. За да
могат да извършват дейността си, електронните аптеки в държавите-членки трябва да получат
специални разрешителни за доставка на продукти на граждани по интернет.

На последно място, понеже считам, че фалшифицирането на лекарства не трябва да се
разглежда като дребно престъпление – да вземем само последствията от фалшифицирането
на животоспасяващи лекарства – а по-скоро като престъпно деяние, което застрашава живота
на хората, изцяло подкрепям засилването на санкциите.

Adam Bielan (ECR),    в писмена форма. − (PL) Здравето е най-ценното човешко богатство.
Достъпността на фалшифицирани лекарства в търговската мрежа, и най-вече на
животоспасяващи лекарства, с право предизвиква страховете на гражданите. Трайно
увеличаващият се огромен брой иззети в рамките на ЕС фалшифицирани продукти всяка
година е повод за тревога. Затова е важно да дадем решителен отговор на това явление, което
не е нищо друго освен форма на организирана престъпност. Пациентите трябва да бъдат
напълно сигурни, че приеманите от тях лекарства са автентични.
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Поради тази причина подкрепям позицията на докладчика, че предпазването от
фалшифицирани лекарства трябва да бъде основната цел на директивата, от която не бива
да се отклоняваме. Напълно се съгласявам и с предложението в директивата да бъде включена
и дистрибуцията на лекарства по интернет. В подобни случаи пациентите разчитат предимно
на себе си, но медицинските им познания са недостатъчни, за да идентифицират
фалшифицирания продукт. Трябва да съществуват ясни правила, когато става дума за такъв
важен въпрос като човешкото здраве. Трябва да премахнем всички рискове.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    в писмена форма.  −  (LT) Гласувах в подкрепа на доклада,
защото трябва да отчитаме все по-нарастващата тревога на европейските граждани: става
дума за качеството и безопасността на приеманите от тях лекарствени продукти. Данните
сочат рязко покачване на конфискуваните от митниците фалшифицирани лекарства.
Например по границите на ЕС през 2006 г. са конфискувани 2,7 милиона лекарствени
продукта, а през 2007 г. – 2,5 милиона, като процентът на конфискуваните лекарства е
нараснал с 384% в сравнение с 2005 г. В доклада се проследява тенденцията за
фалшифициране както на лекарства, свързани с начина на живот, така и на животоспасяващи
лекарства, в това число за лечение на рак, сърдечносъдови заболявания, психиатрични
разстройства и инфекции. Терапията с фалшифицирани лекарства може да има фатални
последствия. Нещо повече, съществува тенденция за прицелване в традиционната мрежа за
доставки. Освен по интернет, все повече фалшиви лекарства навлизат на пазара чрез
законните мрежи за доставки. От тринадесетте държави-членки, предоставили данни по
проблема, седем съобщават за случаи на открити фалшиви лекарства в законните мрежи за
доставки. Пациентите трябва да бъдат напълно убедени, че приеманите от тях лекарства са
това, което очакват. Употребата на фалшифицирани лекарства може да доведе до неуспех
на терапията и да изложи на опасност живота на хората. Ето защо смятам, че опазването на
общественото здраве от фалшивите лекарства трябва да бъде основната цел на директивата.
Тя не бива да бъде размивана от допълнителни цели.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    в писмена форма. – (RO) Фалшифицирането на лекарства
се превърна в доходоносен бизнес с минимален риск от търсене на съдебна отговорност.
Това положение се илюстрира от факта, че само през 2008 г. митническите органи съобщават
за конфискуването на над 34 милиона фалшифицирани лекарствени продукта в Европа.
Трябва да признаем, че ЕС все още не е достигнал до положението на други географски
региони, където до 30% от лекарствата на пазара са фалшиви. Но Съюзът не трябва да
позволява да се стигне до там. В момента 1% от лекарствените средства в продажба са
фалшифицирани, но има предупреждения за нарастване на тази тенденция. Приетите от
Парламента нови регламенти относно безопасността, наложените на производителите на
фалшифицирани лекарства санкции и системата за контрол от производителя до потребителя
имат за цел да преустановят разрастването на черния пазар на лекарства в рамките на ЕС.

Ето защо въвеждането на нови, задължителни регламенти за безопасността, контролиращи
търговията с лекарствени продукти, в това число и продажбите по интернет, е благоприятна
стъпка напред. Продажбата на фалшифицирани лекарства е престъпно деяние със сериозни
последствия, които могат да засегнат огромен брой потребители, които често пъти избират
лесния път за поръчване на лекарства по интернет, защото без лекарска препоръка не биха
имали достъп до тях.

Vito Bonsignore (PPE),    в писмена форма. − (IT) Броят на фалшифицираните лекарствени
продукти расте рязко в европейските страни. Това се потвърждава от последни статистики,
според които всяка година в Европа се продават 1,5 милиона кутии с фалшифицирани
лекарства посредством законната мрежа за лекарствени доставки. Новите данни показват
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тревожно нарастване на проблема, който включва също и продажбите на лекарства по
интернет, и още по-тревожно, причисляването към тези продажби на иновативни
„животоспасяващи“ лекарства.

Ето защо трябва да се приложи нова европейска стратегия възможно най-скоро, за да се
поведе борба с това отрицателно явление и с оглед по-доброто опазване на общественото
здраве и на европейските потребители. Гласувах в подкрепа на доклада, защото смятам, че
той има достойнството на постигнатия добър компромис, чиято главна цел е опазването на
пациентите от приема на фалшифицирани лекарства.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    в писмена форма. − (PT) Трябва да действаме спешно
в отговор на нарастващото разпространение на лекарствени продукти, които са с
фалшифицирана идентичност, хронология или източник. Обикновено тези продукти
съдържат нискокачествени или фалшифицирани вещества и представляват сериозна заплаха
за общественото здраве, като същевременно водят и до загуба на доверие от страна на
пациентите в законната мрежа за доставки. Изискванията за проверка, на които са подложени
производителите на лекарства, трябва да бъдат засилени с оглед избягването на споменатите
рискове. Освен това показателите за безопасна употреба на лекарствата трябва да бъдат
хармонизирани в рамките на ЕС и трябва да позволяват идентифицирането на всяка отделна
опаковка и проверката на автентичността на нейното съдържание. Освен това трябва да
идентифицират всички фалшифицирани продукти, като в същото време гарантират
функционирането на вътрешния лекарствен пазар. Процесът на оценка на риска трябва да
вземе под внимание критерии като цената на лекарствата и хронологията на
фалшифицираните лекарства в ЕС и в трети страни, както и ефектите от фалшифицираните
лекарства върху общественото здраве по отношение на специфичния характер на въпросните
продукти, както и тежестта на заболяванията, за чието лечение са предназначени.
Показателите за безопасна употреба трябва да позволяват проверката на всяка доставена
опаковка с лекарството независимо от метода на доставяне, в това число и с помощта на
канали за дистанционна продажба.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL),    в писмена форма. – (EL) Продажбата на фалшифицирани
лекарствени продукти увеличи рисковете за общественото здраве през последните години.
Съществуват тревожни данни, че освен по интернет, все по-голям брой фалшифицирани
лекарствени продукти навлизат в законната мрежа за доставки.

Гласувах в подкрепа на доклада на г-жа Matias, защото:

1. Той поставя защитата на пациентите в центъра на законодателната инициатива, като
приема мерки за предоставяне на достъп до висок стандарт на безопасно и адекватно лечение
и информация.

2. Включва и регламентира продажбата на лекарствени продукти по интернет, която
липсваше от предложението на Комисията въпреки факта, че повече от 50% от закупуваните
по интернет лекарствени продукти са фалшифицирани.

3. Въвежда показатели за безопасна употреба за лекарствените продукти, отпускани със и
без лекарско предписание (попаднали в „черния списък“) с цел предотвратяване навлизането
в законната мрежа за доставки на фалшифицирани лекарствени продукти.

4. Изисква пълна проследимост на лекарствените продукти, като в същото време въвежда
система за ранно предупреждение във всички държави-членки, така че при подозрение за
опасни лекарствени продукти те да могат да бъдат изземани.
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5. Разглежда фалшифицирането на лекарствените продукти като дейност на организираната
престъпност и налага строги наказания за извършителите.

6. Износът на лекарствени продукти от ЕС за трети страни трябва да отговаря на същите
критерии за безопасност като прилаганите по отношение на вноса.

Carlos Coelho (PPE),    в писмена форма. − (PT) Фалшифицирането на лекарства е вид
организирана престъпност, която застрашава живота на хората по същия начин, както
трафика на наркотици. Независимо от това обаче, този вид престъпления нито се
регламентира по същия начин, нито пък за него са предвидени наказания с тежестта на
свързаните с наркотици престъпни деяния. Незаконното производство на лекарства чрез
копиране или просто изпускане на активните съставки не изисква нито мащабни съоръжения,
нито солидни инвестиции. Но пък лесно реализира огромни печалби. По предварителни
оценки приходите от продажбата на фалшифицирани лекарства през 2010 г. надхвърлят
50,6 милиона евро, което представлява нарастване с 95%, сравнено с данните от преди пет
години. Този растеж се дължи до голяма степен на липсата на подробно разписано
законодателство в някои страни или поради недостиг на средства, или поради нежелание
за прилагането му, както и на факта, че налаганите наказания не оказват същински
превантивен ефект.

Подкрепям постигнатия от докладчика компромисен вариант: той е балансиран, а главната
му цел е защитата на пациентите. Това е стъпка в правилната посока, въпреки че изключва
важни въпроси, като например факта, че генеричните и отпусканите без лекарско
предписание лекарства не са покрити от въвеждането на показатели за безопасна употреба.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    в писмена форма. – (RO) Като имаме предвид
непрекъснато нарастващите рискове за пациентите поради наличието на фалшифицирани
лекарства, смятам, че междинните мерки за укрепване на безопасността на пациентите
трябва да бъдат въведени по спешност. Те трябва да постановяват, че притежателите на
разрешенията за производство, които премахват или прикриват ясно означени показатели
за безопасна употреба, поставяни доброволно от производителя, трябва да носят съдебна
отговорност, ако в резултат от техните действия фалшифициран продукт се появи в законната
мрежа за доставки.

Anne Delvaux (PPE),    в писмена форма. – (FR) Гласувах в подкрепа на доклада, тъй като
той има за цел да се пребори с фалшифицираните лекарства, които навлизат в законната
мрежа за доставки, на равнище ЕС, без да попречи на функционирането на вътрешния
лекарствен пазар. Това може да стане например чрез въвеждане на задължения за участниците
в мрежата за дистрибуция, които забраняват на онези от тях, които се намират между
оригиналния производител и крайния оператор в мрежата за дистрибуция (в най-общия
случай това са фармацевтите) или крайния потребител (лекар/пациент), да манипулират
(т.е. да премахват, модифицират или прикриват) показателите за безопасна употреба върху
опаковката, както и чрез въвеждане на по-строги правила относно вноса на активните
съставки от трети страни и проверки на продуктите.

Diane Dodds (NI),    в писмена форма.  −  (EN) Качеството на лекарствените продукти е
съществено за гарантирането на безопасността и за спокойствието на потребителите. Ясно
е, че заплахата за здравето на нашите избиратели в резултат от употребата на тези продукти,
които заливат пазара, особено с усъвършенстването на фалшификациите, нараства с всяка
година. Става дума за криза в общественото здравеопазване от световен мащаб. По оценки
понастоящем вероятно 15% от лекарствата в мрежата за доставки в световен мащаб са
фалшифицирани и дори има данни, че в някои от развиващите се страни над 30% от
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продаваните лекарства по всяка вероятност са фалшиви. Хората имат нужда да бъдат 100%
сигурни, че продуктите, които приемат, са безопасни и изпълняват предназначението си.
Употребата на фалшифицирани лекарства може да доведе до сериозни увреждания на
здравето на пациентите, а в някои случаи и до смърт. Ясно е, че се нуждаем от всеобхватна
стратегия по въпроса както на национално, така и на международно ниво, с оглед спазването
на високите стандарти на общественото здравеопазване и безопасността.

Edite Estrela (S&D),    в писмена форма. − (PT) Гласувах в подкрепа на доклада за
фалшифицираните лекарствени продукти, който включва мерки за борба с тревожното
нарастване на количеството фалшифицирани лекарствени продукти в ЕС, като показатели
за безопасна употреба, доказващи автентичността на продукта в рамките на цялата мрежа
за доставки, с оглед безопасността на пациентите и опазването на общественото здраве.
Радвам се, че Европейският парламент реши да въведе показателите за безопасна употреба
не само в рамките на конвенционалната мрежа за доставки, но и върху продажбите по
интернет, които са основният път за проникване на фалшифицирани продукти. Приветствам
също и факта, че Европейският парламент се застъпва за потребността от контрол върху
лекарствата, навлизащи във и напускащи територията на ЕС, както и плановете за въвеждане
на по-тежки наказания, тъй като този вид престъпления застрашават човешкия живот.

Diogo Feio (PPE),    в писмена форма. – (PT) Считам, че безопасността на потребителите
е въпрос от първостепенна важност, особено когато свързаните с него потребители са и
пациенти, които очакват излекуване от приеманите от тях лекарства, или поне значително
подобрение в здравословното си състояние. Безопасността на потребителите е много
по-значима, когато става дума за запазване на автентичността на продаваните на свободния
пазар лекарствени продукти, независимо дали по традиционните пътища за разпространение
или по интернет.

Поради тази причина смятам, че е изключително важно да бъдат приети много ясни
регламенти относно фалшифицирането на лекарствени продукти, тъй като това явление
придобива застрашителни размери в цяла Европа и останалата част от света, като унищожава
доверието на потребителите, предприятията и още по-важно, здравето на онези, които
приемат фалшифицирани лекарства.

Ето защо подкрепям доклада и искам да поздравя г-жа Matias за свършената от нея работа
и за договорените компромиси.

José Manuel Fernandes (PPE),    в писмена форма. – (PT) Незаконната търговия с
лекарствени продукти вече беше сравнена с нелегалната търговия с оръжия и наркотици.
Това е огромен проблем, който засяга милиони хора по целия свят и се превръща в кошмар
за тези, които се грижат за общественото здраве: често пъти хронично или терминално
болни могат да вземат нещо безобидно или без ефект, но пък може и да попаднат на нещо,
което е вредно. Наясно сме с увеличаващия се брой фалшифицирани лекарствени продукти
в продажба, като броят им достига милиони. Много е важно да се борим с организираната
престъпност и трансграничния трафик и да сложим край на паралелните мрежи за продажба,
например по интернет. Ето защо приветствам въвеждането на защитени срещу външна
намеса опаковки и създаването на система за ранно предупреждение.

Приветствам приемането на директивата на Парламента и Съвета, която посредством
проследяване на целия производствен цикъл ще предотврати навлизането на фалшифицирани
лекарствени продукти в Европейския съюз и ще засили опазването на общественото здраве,
като подобри качеството и безопасността на приеманите лекарствени продукти. В заключение

73Разисквания на Европейския съюз -BG16-02-2011



искам да изкажа благодарност на докладчика, моята сънародничка г-жа Matias, за
свършената от нея работа.

João Ferreira (GUE/NGL),    в писмена форма. – (PT) Това е проблем със сериозни
последствия за общественото здраве и икономиките на държавите-членки. Фалшифицирането
на лекарствени продукти и тревожните количества, които навлизат в законните мрежи за
доставки, са сериозни проблеми, които се нуждаят от спешно решаване и бърза намеса. Не
бива да забравяме, че единствената причина за фалшифицирането и незаконната продажба
на лекарствените продукти е икономическа и тя е свързана с насърчаването на това явление,
тъй като наличието на генерични лекарства на цени, които хората могат да си позволят,
прави фалшифицирането по-малко печелившо. Докладът се занимава с актуалния проблем
с продажбите по интернет, които са част от законната мрежа за доставки. Отнася се до
важността от заостряне на общественото внимание към рисковете, свързани със закупуването
на лекарствените продукти по този начин. Бихме искали да подчертаем колко е важно да
се активизира сътрудничеството и съдействието между компетентните национални органи,
Европейската агенция по лекарствата (EMA) и други международни организации, с оглед
обмена на информация, което дава възможност да се повиши информираността и улеснява
разбирането на явлението, като по този начин прави по-успешна борбата с него.

Не трябва да се забравя, че подобно сътрудничество трябва да се осъществява и в други
области, като фармацевтичната бдителност. Очаква се по-голяма прозрачност от
съществуващите европейски структури, като Европейската агенция по лекарствата, с оглед
провежданите от тях проучвания и тяхната дейност. Считаме, че постигнатият компромис
е положителна крачка в жизненоважната борба с този проблем.

Pat the Cope Gallagher (ALDE),    в писмена форма. – (GA) Качеството и безопасността
на продаваните в Ирландия лекарствени продукти са въпрос, който буди голяма тревога.
Приветствам предложението, което има за цел ограничаването на фалшифицираните
лекарствени продукти. Това е важна и необходима мярка.

Bruno Gollnisch (NI),    в писмена форма. – (FR) Гласувахме в подкрепа на доклада на
г-жа Matias за фалшифицираните лекарства. Става дума за истински проблем на общественото
здраве и безопасността в една Европа без граници, където най-лошите фалшифицирани
продукти или просто нискокачествени боклуци могат да се продават свободно. Няма обаче
гаранция, че когато става дума за здраве, медицина или фармацевтична бдителност,
Европейският съюз е в най-доброто положение да решава всеки проблем, който може да
възникне. Напротив, той може дори да бъде в основата им, като например директивата от
2004 г. относно традиционните растителни лекарствени продукти в съчетание с регламента
от 2006 г. относно здравните претенции. Директивата включва изискването за регистрация
на продуктите в Европейската агенция по лекарствата, сложна по същество процедура и
скъпоструваща, поради което до края на 2010 г. са регистрирани едва 200 растителни
лекарствени продукта. Регламентът предоставя на Европейския орган по безопасност на
храните правомощията да разрешава или не здравни претенции относно хранителни добавки,
в това число и растения, разрешение, което този орган предоставя в редки случаи и отказва
по толкова спорни причини, че дори предизвиква неодобрението на Комисията. Резултатът
е, че накрая европейското законодателство ще започне да фаворизира синтетичните лекарства
и фармацевтичните лаборатории. Има ли воля за премахване на сектора на лекарствата от
природен произход? Кой ще спечели и каква ще бъде ползата от това? Със сигурност няма
да е здравето на европейските граждани.
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Sylvie Guillaume (S&D),    в писмена форма. – (FR) Фалшифицираните лекарства
представляват 10% от продаваните в света фармацевтични продукти, като Европа далеч не
е незасегната от тази напаст, която се развива по един обезпокоителен начин. Ето защо
изразявам удовлетворението си, че Парламентът прие този текст, тъй като членовете на ЕП
се бориха да подобрят първоначалното предложение на Комисията, в което
конкурентоспособността на фармацевтичните индустрии взима връх пред здравето и
безопасността на европейските граждани. Ето защо новият текст отчита продажбата на
лекарства по интернет, която трябва да бъде по-добре регламентирана и контролирана, за
общото ни благо.

Salvatore Iacolino (PPE),    в писмена форма. − (IT) Съгласна съм с твърдението на доклада
на г-жа Matias, че пациентите се нуждаят от абсолютна сигурност за качеството на
приеманите от тях лекарства. От изследванията става ясно, че употребата на фалшифицирани
лекарства е толкова опасна за пациентите, че излага живота им на риск: поради това е
правилно да се разглежда фалшифицирането като престъпно деяние, което изисква
приемането на строга позиция от страна на Европейския съюз.

Ето защо давам подкрепата си за някои от точките в доклада, а именно: трябва да съществуват
ясни определения, отнасящи се не само до обхвата, но и до различните агенти в мрежата
за доставки, с оглед изясняване на ролите и отговорностите, и че санкциите трябва да
отговарят на прилаганите при незаконни действия, свързани с наркотици, а също така и
необходимостта от повишена прозрачност и регламентираност на продажбите на лекарства
по интернет, като по този начин се даде възможност на потребителите да правят
разграничение между незаконните оператори и електронните аптеки.

Днес повече от всякога активното сътрудничество между отделните национални и
международни агенции се явява ключов фактор в една по-ефикасна система за борба с
фалшифицирането на лекарствени продукти. Подобна система може да осигури подходящо
наблюдение не само на фалшифицирането на лекарства в рамките на Европейския съюз, но
и на изнасяните фалшифицирани лекарствени продукти в трети страни, чийто брой
непрекъснато нараства. Водещият принцип във всички тези случаи трябва да бъде
благосъстоянието на пациентите.

Juozas Imbrasas (EFD),    в писмена форма.  −  (LT) Гласувах в подкрепа на доклада, защото
трябва да вземем предвид едно опасение, което придобива все по-голямо значение за
европейските граждани: качеството и безопасността на приеманите от тях лекарствени
продукти. Според оценки 1% от продаваните в момента лекарствени продукти на
европейските граждани посредством законната мрежа за доставки са фалшифицирани. В
други части на света повече от 30% от лекарствата в продажба могат да се окажат фалшиви.
Увеличава се броят на фалшифицираните иновативни и животоспасяващи лекарства. Известно
е, че интернет е един от основните пътища за навлизането на фалшифицирани лекарствени
продукти на европейския пазар. Закупуваните по интернет лекарствени продукти от
уебсайтове, които прикриват действителния си физически адрес, се оценяват като
фалшифицирани в повече от 50% от случаите. Хората, които търсят по-евтини лекарства в
интернет, често пъти попадат в мрежите на измамници, които продават фалшифицирани
лекарства, съдържащи съставки, които са риск за здравето. Голяма част от фалшивите
лекарства навлизат в законната мрежа за доставки по време на преопаковането. Твърде дълго
стояхме без отговор на нелоялните действия на предприятията за преопаковане и на
измамниците, които върлуват в безпределното пространство на интернет, докато все по-голям
хора, закупуващи лекарства от ненадеждни уебсайтове, започват да излагат здравето и дори
живота си на риск. Доволен съм от въвеждането на наказания за фалшификаторите, както
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и от мерките за гарантиране на по-строг преглед. Регистрираните аптеки в страни, където
продажбата на лекарства по интернет е разрешена, трябва да получат специален лиценз;
техните уебсайтове трябва да бъдат снабдени с европейско лого и да бъдат включени в
европейската база данни. Пациентите трябва да бъдат напълно сигурни, че приеманите от
тях лекарства са наистина тези, от които се нуждаят. Защитата на общественото здраве от
фалшифицираните лекарства трябва да бъде основната цел.

Peter Jahr (PPE),    в писмена форма. −  (DE) Много се радвам, че Парламентът и Съветът
успяха да постигнат компромис по отношение на проблема с фалшифицираните лекарствени
продукти. Това е особено важно, защото фалшифицирането на лекарствените продукти се
превърна в много сериозен проблем, който се разширява и обхваща и животоспасяващите
препарати. С приетите от нас мерки правим важна крачка напред в правилната посока без
излишна бюрократщина. На първо място, трябва да се приложат нови показатели за
безопасна употреба към опаковката и да се подобри наблюдението на каналите за
дистрибуция. По този начин ще постигнем по-добра безопасност за пациентите – която, с
оглед размера на фалшифицирането на лекарствените продукти, е крайно необходима – без
да обременяваме излишно участниците в процеса.

Jaroslaw Kalinowski (PPE),    в писмена форма. − (PL) Приемаме лекарства, за да облекчим
болката, да тушираме симптомите на някое заболяване или да спасим живота си. Често пъти
за това харчим огромни суми, които в повечето случаи се явяват по-голямата част от доходите
ни. Поради тази причина непочтени хора, лишени от морални принципи, фалшифицират
лекарствени продукти. За съжаление, понякога пациент умира от приема на тези лекарства.
Ето защо е необходимо да увеличим предпазните мерки по отношение на вноса на лекарства
от трети страни, да ограничим до минимум продажбите на лекарства по интернет, да
започнем кампания за повишаване на осведомеността на пациентите относно рисковете от
приема на несертифицирани фалшифицирани лекарства и кампания, която гарантира, че
хората, които купуват лекарства, са наясно с факта, че се разпространяват фалшифицирани
лекарствени продукти. Съгласен съм с докладчика, че защитата на авторските права в случая
не е приоритет. Най-важният аспект са човешкото здраве и човешкият живот и наше
задължение е да направим всичко по силите си да ги опазим.

Constance Le Grip (PPE)  , в писмена форма. – (FR) Гласувах в подкрепа на директивата
за борба с фалшифицираните лекарства. Като имаме предвид броя на конфискуваните в
Европейския съюз фалшифицирани лекарства (повече от 34 милиона фалшиви таблетки са
били конфискувани през 2008 г.), крайно време е Европейският съюз да въведе ефективна
система за проследимост, която да гарантира произхода и качеството на лекарствата в
Европейския съюз. Това е още по-необходимо, като се има предвид фактът, че
фалшифицираните лекарства представляват истински риск за здравето на европейците с
оглед на веществата – понякога токсични – които могат да се съдържат в тях. Въведените
електронни мерки, а именно, електронните серийни номера на опаковките на лекарствата,
отпускани по лекарско предписание, които позволяват проследяването им от производителя
до пациента; ограничаването на боравенето с лекарствата по време на процеса на
преопаковане и затягането на проверките на производители и търговци на едро представляват
конкретна крачка напред, която гарантира на хората и пациентите в Европа по-високо ниво
на безопасност.

В заключение, искам да отбележа напредъка, който текстът прави по отношение на
продажбите на лекарства по интернет. Като се има предвид, че 50% от закупените по
интернет лекарства са фалшиви, текстът постановява въвеждането на единно лого, което
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идентифицира законните електронни аптеки. Независимо от това гражданите на Европа
трябва да останат бдителни, когато правят покупки от такова естество по интернет.

Petru Constantin Luhan (PPE),    в писмена форма. – (RO) Фалшифицираните лекарствени
продукти представляват истинска заплаха за цялата фармацевтична система в Европа, тъй
като освен опасността, на която са подложени пациентите, които ги приемат, употребата
им води до намаляване на общественото доверие в качеството на лекарствените продукти
в аптеките. Броят на фалшифицираните лекарствени продукти нараства изключително
бързо в рамките на ЕС. Те могат да съдържат съставки с по-ниско качество или
фалшифицирани съставки, или изобщо да не съдържат такива или пък в неправилни дози.
Въпреки че проблемът все още е с малки мащаби в Европа, за разлика от други региони,
гласувах в подкрепа на доклада, тъй като смятам, че има редица фактори, които сочат
необходимостта от своевременно вземане на мерки на равнище ЕС. Новата директива ще
включва наказания за производителите на фалшифицирани лекарства, по-строги регламенти
относно безопасността и система за проверка, чиято цел е предотвратяване на достигането
на опасни лекарствени продукти на европейския пазар.

Един от окуражаващите аспекти е, че Европейският парламент успешно добави към
предложението на Европейската комисия регламента за продажбата на тези продукти по
интернет, който е основният канал за въвеждане на фалшифицирани лекарства на пазара в
ЕС.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE),    в писмена форма. − (PL) При гласуването днес
подкрепих доклада на г-жа Matias относно фалшифицираните лекарствени продукти.
Смятам, че приетият днес документ ще намали разрастващия се проблем с фалшифицираните
лекарства и ще въведе добре функционираща система за наблюдение на европейския пазар,
от производителя до пациента. Убедена съм, че съгласуването между отделните национални
и международни институции е необходимо и че правим крачка напред към укрепването на
това сътрудничество, като приемаме доклада. Считам, че проблемът с фалшифицираните
лекарства е сериозен за Европа и като го приема, Европейският парламент отправя ясно
послание към Комисията, че само ефективното сътрудничество и ефективното налагане на
санкции могат да намалят тези практики. Благодаря.

David Martin (S&D),    в писмена форма. −  (EN) Фалшифицираните лекарства вече са
широко разпространени в развиващия се свят, където 20-30% от лекарствата на пазара са
фалшиви. Все повече такива се откриват и в ЕС. Около 1% от продаваните в Европа лекарства
се оценяват като фалшифицирани. Новото споразумение, което приветствам, ще въведе
задължителни показатели за безопасна употреба, като печати и серийни номера на
отпусканите по лекарско предписание лекарства. Това ще позволи тяхната проследяемост.
Тези изисквания няма да се отнасят до генеричните лекарства, освен ако не съществува
изключителен риск от фалшифициране на някой продукт.

Jiří Maštálka (GUE/NGL),    в писмена форма. – (CS) Проектодокладът продължава по
добър начин работата, извършена по време на предишния парламентарен мандат.
Предложението на Комисията избягва конкретните определения въпреки множеството
препоръки. Подобен подход може да доведе до непълна или неприложима закрила на
пациентите, които са потребители на лекарствени продукти. Ето защо приветствам
изменение 120, което прави предложението на Комисията по-малко неясно. Особено
полезно е определението на понятието „фалшифициран лекарствен продукт“. Предложеният
текст относно „мрежите за доставка“ също е отличен и ако се приеме, ще укрепи правото
на пациентите на защита. Смятам приложението на съображение 5в от изменение 120,
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което позволява прилагането и контрола на съответствието с правилата на ЕС, за
задължително. Изменението привежда регламентите на ЕС в съответствие с данните на Съда.
В този контекст предложеният текст позволява на държавите-членки да предприемат
собствени действия в подкрепа на по-голямата защита на потребителите.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    в писмена форма. – (FR) Измененията на Парламента
не предвиждат използването на системите за безопасност при лекарствата, отпускани без
лекарско предписание. Независимо от това нашите съграждани купуват големи количества
от тези лекарства. Следователно здравето им е изложено на риск. Нито настояват за
задължението на Европейската агенция по лекарствата да упражнява пълна прозрачност
по отношение на научните изследвания и взаимодействието между нейните представители
и фармацевтичните дружества. Това обаче е необходимо. Скандалният случай с бенфлуорекс,
известен във Франция под името Mediator, е доказателство за това. Независимо от всичко
обаче предложените изменения са в правилната посока, особено тези, които засягат
обществената легитимност на интернет страниците и санкциите. Ето защо гласувам в
подкрепа на доклада.

Nuno Melo (PPE),    в писмена форма. – (PT) Тъй като става дума за много тежък проблем,
който излага на риск общественото здраве в рамките на ЕС, смятам, че прилагането на нови
правила е ключово за закрилата на пациентите от фалшифицирани лекарствени продукти.
Ето защо на 23 април 2010 г. се обърнах към Европейската комисия с въпрос относно
съвместната операция на 27-те държави-членки, наречена „Medi-Fake“, при която тогава
само за два месеца бяха иззети 34 милиона фалшифицирани таблетки.

Поради тази причина винаги съм подкрепял строгите мерки за борба с тази ситуация, като
начин да се сложи край на търговия, която носи печалба от 45 милиарда евро на някои от
престъпните мрежи. Ето защо гласувах по този начин.

Willy Meyer (GUE/NGL),    в писмена форма.  –  (ES) Гласувах в подкрепа на
законодателната резолюция относно предложението за директива на Европейския парламент
и Съвета за изменение на директива 2001/83/EО във връзка с предотвратяване навлизането
в законната мрежа за доставки на лекарствени продукти, които са с фалшифицирана
идентичност, хронология или източник, тъй като считам, че това положително укрепва
мерките срещу фалшифицираните лекарства и тяхната дистрибуция и следователно
подобрява защитата на гражданите. Нещо повече, смятам за много положително, че
позицията на Парламента укрепва прозрачността и правото на информация като средство
за предотвратяване на тази незаконна дейност. Смятам за важно, че се фокусира върху
подобряването на превантивните мерки по отношение на доставките на фалшифицирани
лекарства по интернет. Подкрепям усилването на борбата със законни средства срещу
дистрибуцията на тези лекарства по интернет, тъй като в повечето случаи фалшифицираните
лекарства навлизат на европейския пазар чрез интернет. Гласувах в подкрепа на текста,
защото измененията значително подобряват предложения от Комисията текст, тъй като
засилват мерките за контрол, увеличават прозрачността, подобряват достъпа до информация
и следователно дават възможност за по-добра защита на гражданите.

Louis Michel (ALDE),    в писмена форма. – (FR) Президентът Жак Ширак каза, че
най-нетърпимото неравенство е неравенството по отношение на здравето. Затова гласувах
в подкрепа на доклада, който се фокусира върху здравето и следователно върху защитата
на потребителите. Фалшифицираните лекарства са голям проблем, който дълги години
беше пренебрегван. Докато развиващите се страни представляват очевидна мишена, защото
цената на законните лекарства често пъти надхвърля възможностите на повечето хора, а
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контролните мерки рядко са ефективни, да не кажа липсващи, ставаме свидетели на все
по-голям брой фалшифицирани лекарства, които навлизат в ЕС, особено чрез интернет.
Това е нарастваща заплаха за общественото здраве и безопасността по принцип и се среща
навсякъде по света.

ЕС трябва да запази бдителността си и енергично да преследва целенасочена политика срещу
неприемливата корупция. На този етап е трудно да се посочи размерът на икономическите
последствия, тъй като производството все повече се индустриализира. Става дума за
морално-етичен проблем, който подкопава доверието и ефикасността на здравните системи.
Поради тази причина борбата с фалшифицираните лекарства следва да призове съвестта на
политическите лидери по света.

Alexander Mirsky (S&D),    в писмена форма. −  (EN) Подкрепям изцяло доклада на
Marisa Matias. Въпреки това смятам заложените в него мерки за недостатъчни. Необходимо
е да изработим и да превърнем в задължителен за всички държави-членки на Съюза пакет
от мерки, обхващащи дистрибуцията, помощта, производството и реализирането на
фалшифицираните лекарства. Мерките трябва да включват отнемане на лицензи от
доставчици и дистрибутори на фалшифицирани лекарства, максимално големи глоби и
наказателна отговорност за всички лица, свързани с незаконната дейност в областта на
търговията с лекарства. Отговорността на виновниците трябва да бъде не по-малка от тази
на пласьорите на наркотици. Само по такъв начин можем да преустановим дистрибуцията
на фалшиви продукти и да премахнем черния пазар на лекарства.

Andreas Mölzer (NI),    в писмена форма.  −  (DE) Човешкото здраве е най-голямата ценност
на нашето общество и трябва да използваме подходящи средства за неговото поддържане
и опазване. Все по-честата поява на фалшифицирани лекарствени продукти подлага все
по-голям брой пациенти, в това число и в Европа, на непредвидими рискове, които дори
могат да костват живота им. Гласувах против доклада, защото предложените мерки, особено
засягащите контрола върху вноса, според мен не стигат достатъчно далече.

Rolandas Paksas (EFD),    в писмена форма.  −  (LT) Гласувах в подкрепа на резолюцията,
защото фалшифицирането на лекарствените продукти е значителен проблем в рамките на
ЕС, поради което трябва да предприемем радикални мерки, за да гарантираме, че
фалшифицирани лекарства, които могат да окажат нежелано действие върху човешкото
здраве или дори живот, няма да проникват на пазара. Трябва да гарантираме, че до
потребителите ще достигат само безопасни и ефикасни лекарства и трябва да преустановим
облагодетелстването на престъпните групировки от фалшифицираните лекарства. Трябва
да положим всички усилия, за да гарантираме прилагането на строга система за етикетиране
на лекарствата, отпускани по лекарско предписание в рамките на ЕС, в това число и етикети
за безопасност, които посочват производителя и доставчика. Смятам, че трябва да се въведат
по-сурови наказания за фалшификаторите на лекарства и че контролният механизъм трябва
да се прилага ефективно на цялата територия на ЕС, в това число и във всяко едно от звената
на мрежата за доставки на лекарства. Особено внимание и мерки за безопасност трябва да
се приложат към продажбата на лекарства по интернет, като се въведат строги системи за
лицензиране, наблюдение и контрол. Всяка държава-членка трябва да предприеме
необходимите мерки, за да гарантира ефективното функциониране на системата, която
предупреждава обществеността относно опасните фалшифицирани или нискокачествени
лекарства, и дори да създаде възможности за изтеглянето им от пазара.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    в писмена форма. – (PT) докладът се основава на
предложението на Комисията, насочено към предотвратяване на въвеждането на
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фалшифицирани лекарствени продукти в мрежата за доставки, като привлича вниманието
върху нарастващата тревога на европейците: качеството и безопасността на използваните
от тях продукти. Трябва да подчертаем положителния ефект от това предложение, което
насърчава дебата върху толкова важния проблем, с крайната цел да се преборим с
фалшифицираните лекарствени продукти. Всъщност фалшифицирането на лекарствени
продукти е престъпление, което лишава пациентите от медикаментозното лечение, от което
се нуждаят и което уврежда здравето им, като е възможно да предизвиква и тяхната смърт.
Основната цел на директивата, както основателно подчерта докладчикът, трябва да бъде
опазването на общественото здраве. Тази цел трябва да намери отражение в правното
основание на директивата. Освен това ми се струва изключително важно да се предпази
мрежата за дистрибуция на лекарствени продукти, като се дадат ясни и точни определения,
не само по отношение на обхвата на приложение на директивата, но и на ролите и
отговорностите на различните участници в мрежата за доставки: търговци на дребно,
дистибутори, брокери. Гласувах в подкрепа на доклада, защото смятам, че е от съществена
важност да се насърчават подобни законодателни мерки, за да можем да се справим с
нарастващата заплаха за здравето и да подобрим безопасността на пациентите.

Rovana Plumb (S&D),    в писмена форма. −  (EN) В рамките на ЕС тревожно нараства
броят на лекарствените продукти с фалшифицирана идентичност, хронология или източник.
Директивата въвежда задължителни показатели за безопасна употреба за всички отпускани
по лекарско предписание лекарствени продукти и система за бързо предупреждение;
хармонизирани показатели за безопасна употреба за потвърждаване на автентичността и
идентифициране на отделните опаковки, като се защитят от външна намеса опаковките за
лекарствените продукти, отпускани по лекарско предписание (възможно изключване на
някои продукти след оценка на риска); невъвеждане на показатели за безопасна употреба
за лекарствените средства, отпускани без лекарско предписание, освен ако оценката на
риска не покаже опасност от фалшифицирането им и впоследствие заплаха за общественото
здраве; проследимост: показателите за безопасна употреба ще имат уникален идентификатор
(напр. сериен номер), който позволява проверка на автентичността на продукта и на
отделните опаковки по цялата мрежа за доставки до аптеката; освен това държавите-членки
трябва да изградят системи за предотвратяване достигането на подозрителни лекарствени
продукти до пациентите; продажбите по интернет: условията за доставка на лекарствените
продукти на обществеността се определят от държавите-членки; увеличена прозрачност по
отношение на дистрибуторите на едро; прилагане на наказания, приложими към нарушения
на националните разпоредби.

Frédérique Ries (ALDE),    в писмена форма. – (FR) След марковите продукти и цигарите,
фалшифицирането се разпространи и върху пазара на лекарства, като всяка година се
конфискуват седем милиона лекарствени продукта, от които 5% са фалшифицирани.
Предизвикателството пред европейските органи, съдебни и митнически, е огромно: те трябва
да издирят източниците и да преустановят този трафик, който застрашава живота на милиони
хора по света. Ето защо приветствам споразумението между Парламента и Съвета за въвеждане
на единна законова рамка в 27-те държави-членки за ограничаване на риска от
фалшифицирани лекарства. Сред основните постижения ще отбележа следните: принципът
на каскадна отговорност, който покрива всички участници в мрежата за доставки –
притежателите на разрешението за производство, дистрибуторите на едро, брокерите и така
нататък; задължителната употреба на показател за безопасност (сериен номер или печат)
върху опаковката на отпусканите по лекарско предписание лекарства; въвеждането на
по-строги правила за проверките, извършвани в сътрудничество с Европейската агенция по
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лекарствата; изготвянето на списък на обектите, оторизирани за дистанционна продажба
на лекарствени продукти.

В заключение, искам да отбележа, че това е важен законодателен акт. Необходими са обаче
по-голямо международно сътрудничество и контрол на интернет пространството, за да се
премахнат фалшифицираната виагра, продуктите за отслабване, дерматологичните кремове
и т.н., които стават достъпни с едно щракване на мишката.

Crescenzio Rivellini (PPE),    в писмена форма. – (IT) Искам да поднеса поздравленията
си за отлично свършената от г-жа Matias работа. Фалшифицираните лекарствени продукти
са „тихи убийци“, дори когато не оказват влияние, защото съдържат токсични вещества,
които могат да увредят или дори да убият приемащите ги. Липсата на законодателна рамка
насърчава фалшифицирането, което е дейност на организираната престъпност.

Наблюдаваме непропорционално разрастване на тази престъпна дейност, с увеличение от
400% на конфискуваните фалшифицирани лекарствени продукти от 2005 г. насам. По
предварителни оценки 1% от продаваните в момента лекарства в Европейския съюз
посредством законните мрежи за доставки са фалшифицирани и този брой се увеличава. В
други части на света повече от 30% от продаваните лекарства могат да бъдат фалшифицирани.
Нещо повече, нараства броят на фалшифицираните иновативни и животоспасяващи
лекарства.

Ето защо днес приехме нов закон, който предотвратява навлизането на фалшифицирани
лекарства в законната мрежа за доставки и защитава безопасността на пациентите.
Законодателството обхваща също и продажбите по интернет и въвежда нови средства за
безопасност и мерки за проследяемост, както и наказания за фалшификаторите, за да се
спре продажбата на фалшифицирани лекарства на гражданите на Европейския съюз.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    в писмена форма. −  (EN) С оглед запазването на
мрежата за дистрибуция на лекарствени продукти изключително важно е да се дадат ясни
определения не само на обхвата, но и на отделните участници в мрежата за доставки. Какво
представлява фалшифицираният лекарствен продукт? Какво е активно вещество или
ексципиент? Предложението на Комисията не предлага нужната яснота. Същото се отнася
и за определенията на отделните участници в мрежата за доставки, поясняващи тяхната
роля и отговорност. От съществено значение е да се прави разграничение между тези
участници, които вече са официално признати – и които са надеждни – както и на другите
извън тази категория, въпреки релевантността им по отношение на надеждността на мрежата
за дистрибуция.

Ето защо трябва да се направи разграничение между търговци и брокери, както и да се
посочат ясно техните роли и отговорности. Същото се отнася и за други участници, като
превозвачите или паралелните търговци. Директивата трябва да премахне объркването и
да не дава възможности за „сиви“ зони. Трябва да посочи ясно кои участници могат да
оперират в тази област и при какви условия. По-ясните определения ще доведат до по-лесно
изпълнение.

Daciana Octavia Sârbu (S&D),    в писмена форма.  −  (EN) Възможностите за продажба
на фалшифицирани лекарствени продукти са нараснали през последните години.
Непрекъснато увеличаващият се риск от навлизането на тези продукти в законната мрежа
за доставки означава, че е налице спешна необходимост от актуализиране на
законодателството. В частност, регламентирането на продажбите по интернет е особено
трудно и може да бъде регулирано ефективно само на международно равнище.
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Предложението на Комисията не третира този проблем, а работата на комисията по околна
среда, обществено здраве и безопасност на храните значително го е подобрила, като е
добавила важните предпазни мерки за потребителите, които закупуват лекарства по интернет.
Но поради самата природа на интернет не можем да отстраним риска. Трябва да се повиши
осведомеността на потребителите относно този риск, поради което приветствам включването
на кампании за повишаване на осведомеността за обществеността, които бяха приети като
част от компромиса. Комисията е в уникалната позиция да координира образователните
кампании за обществеността и трябва да гарантира, че държавите-членки изпълняват
задълженията си в това отношение.

Bart Staes (Verts/ALE),    в писмена форма. −  (NL) Наблюдаваме нарастващо увеличение
на фалшифицираните лекарства в ЕС. Те могат да съдържат по-нискокачествени,
фалшифицирани или неправилно дозирани вещества, независимо дали активни или не, или
изобщо да не съдържат активни вещества, като по този начин да представляват сериозна
опасност за пациента. За промишлеността преките и косвени социални загуби от липсата
на действия по проблема със сигурност възлизат на повече от 10 милиарда евро. Заедно с
групата на Зелените/Европейски свободен алианс в Европейския парламент подкрепям това
споразумение. То актуализира съществуващите правила и въвежда показатели за безопасна
употреба, които гарантират идентифицирането, автентичността и проследимостта на
продукта, като в същото време регламентират продажбата на лекарства по интернет. Това
е един от основните пътища за навлизането на фалшифицираните лекарства на европейския
пазар. Оценено е, че повече от 50% от закупуваните лекарства чрез уебсайтове, които не
указват актуалния си физически адрес, са фалшифицирани.

Следователно трябва да правим разграничение между законни поръчки по пощата или от
интернет аптеки и незаконната мрежа за дистрибуция, която включва и неконтролирани
покупки по интернет. Аптеката за законна поръчка по пощата трябва да бъде свързана със
законно регистрирана аптека и трябва да се уверим, че всички законни аптеки за поръчка
по пощата отговарят на законовите изисквания за аптеките в държавите-членки, където са
законно учредени.

Catherine Stihler (S&D),    в писмена форма.  −  (EN) Гласувах в подкрепа на настоящия
доклад, който има за цел предотвратяването на навлизането на фалшифицирани лекарствени
средства в законната мрежа за доставки чрез увеличаване на хармонизирането, подобряване
на проследяемостта и гаранции за превантивния и ефективен характер на наказанията.
Когато става дума за лекарства, приоритет има безопасността на пациентите.

Thomas Ulmer (PPE),    в писмена форма. −  (DE) Гласувах в подкрепа на доклада, защото
той поставя борбата с фалшифицираните лекарствени продукти на нова основа. Наблюдава
се постепенно развитие от вида лекарствени продукти, които се поддават на фалшифициране,
до включване и на други лекарства в надеждни опаковки. Продажбата на лекарствени
продукти се предотвратява от процедури на разследване и достъпност. На потребителите
се предоставя повишена защита. Разходите за индустрията са поносими.

Viktor Uspaskich (ALDE),    в писмена форма.  −  (LT) Госпожи и господа, количеството
фалшифицирани лекарства, които навлизат в ЕС, нараства с ужасна скорост. Това създава
особени тревоги в страни като Литва, която е част от източната граница на Съюза. Източна
Европа е основният път на търговията с фалшифицирани лекарства, носеща милиарди. Това
е сериозен проблем – Комисията е изчислила, че броят на кутиите с фалшифицирани
лекарства, продавани в рамките на законната мрежа за доставки всяка година в Европа,
възлиза на 1,5 милиона. Още по-тревожен е фактът, че обемите нарастват с около 20%.
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Фалшифицираните лекарства са тихи убийци. Хората, които ги разпространяват, са опасни
престъпници и трябва да бъдат третирани като такива. Наказанията за фалшифициране на
лекарства трябва да бъдат същите като за трафик на наркотици. Това изисква по-добро
съгласуване между отделните национални и международни институции. Трябва да пресечем
продажбата на фалшифицирани лекарства по интернет, защото той е един от основните
пътища за навлизането на фалшифицирани лекарства на европейския пазар. Според
Световната здравна организация 50% от лекарствата, продавани по интернет, са
фалшифицирани. Смятам, че един от приоритетите ни трябва да бъде привличането на
общественото внимание към свързаните с това рискове от закупуването на лекарства по
интернет.

Jaroslaw Leszek Walesa (PPE)  , в писмена форма. − (PL) Гласувах в подкрепа на
законодателното предложение за резолюция на Европейския парламент относно
предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на
Директива 2001/83/EО във връзка с предотвратяване навлизането в законната мрежа за
доставки на лекарствени продукти, които са с фалшифицирана идентичност, хронология
или източник. Няма никакво съмнение, че появата на фалшифицирани лекарства в
официалната мрежа за дистрибуция представлява заплаха за цялата фармацевтична система
в Европа, като подкопава доверието на гражданите в качеството на закупуваните в аптечната
мрежа или други легални места за продажба на лекарства.

Според мен най-смущаващият аспект е промяната в профила на риска. До днес
фалшифицираните продукти минаваха само под знака на лекарствата, свързани с начина
на живот, докато напоследък се наблюдава драстично увеличение на броя на
фалшифицираните животоспасяващи лекарства. Ето защо е важно да се даде ясно и
недвусмислено определение на понятието „фалшифициран лекарствен продукт“. Но също
трябва да се дефинират и всички участници в мрежата за дистрибуция, като продавачи и
агенти, които трябва да действат на базата на разрешителни и да спазват правилата за добрите
производствени практики, както правят производителите и дистрибуторите. С оглед на
гореказаното смятам, че е необходимо и е въпрос на приоритет да се подкрепят всички
мерки, които имат за цел да сведат до минимум този проблем.

Предложение за резолюция B7-0096/2011

Luís Paulo Alves (S&D),    в писмена форма. – (PT) Гласувах за това предложение за
резолюция само заради твърдата решителност на Комисията да подобри прилаганите в
момента схеми за финансиране, за да гарантира, че малките и средните предприятия (МСП)
ще имат по-голям достъп до капитал, за да финансират политиките си за растеж и иновации.
Нещо, което е от значение в контекста на настоящата икономическа криза, е премахването
на бюрокрацията при съществуващите схеми на ЕС за предоставяне на подкрепа. Въпреки
че съм съгласен с предложените в резолюцията мерки, искам да насоча вниманието на
Комисията към необходимостта от постигане на напредък по една по-амбициозна мярка –
законодателния акт за малките предприятия, за програмния период след 2013 г. Не бива
да се забравя, че при сегашната ситуация е по-важно от всякога да имаме силна
институционална и финансова подкрепа за МСП, тъй като те са гръбнакът на европейската
икономика и ще постигнат растеж само с помощта на подходящи и устойчиви инструменти
за финансиране.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    в писмена форма. – (LT) Гласувах за това важно
предложение за резолюция на Европейския парламент относно някои практически аспекти
на прегледа на инструментите на ЕС в подкрепа на финансирането на МСП през следващия
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програмен период. Двадесет и трите милиона малки и средни предприятия (МСП) в ЕС,
които съставляват около 99% от всички стопански субекти и осигуряват над 100 млн.
работни места, играят основна роля за икономическия растеж, социалното сближаване и
създаването на работни места; те представляват важен източник на иновации и са от
жизненоважно значение за поддържането и разширяването на заетостта. Ограничената
възможност за достъп на МСП до финансиране обаче е сериозна пречка за учредяването и
растежа им, особено предвид факта, че настоящата финансова и икономическа криза утежни
този проблем. Ето защо съм съгласна с призива в резолюцията за увеличаване на
финансирането за иновативни финансови инструменти в бюджета на ЕС, което да отговори
на потребностите от финансиране на МСП и да бъде съобразено със стратегията „Европа
2020“. Трябва да се отбележи обаче, че действащите финансови регулации на ЕС относно
използването на европейски средства и програми са неоправдано сложни, а разходът на
време и средства за спазването на тези регламенти не е пропорционален на ползите за крайния
получател на финансирането. Следователно одобрявам призива Комисията да предложи
опростени и не толкова скъпо струващи регламенти и насоки, особено за програми,
предназначени да подкрепят финансирането на МСП с малък обем дейност.

Roberta Angelilli (PPE),    в писмена форма. − (IT) Миналият октомври Европейската
комисия представи политически документ, „Интегрирана индустриална политика за ерата
на глобализацията“, който съдържа редица конкретни инициативи, целящи да дадат сериозен
тласък на европейската индустриална политика.

МСП са – както каза вчера в Парламента членът на Комисията г-н Таяни, „живецът“ на
икономическото развитие. Едно от четири работни места зависи от сектора на
промишлеността също както и конкурентоспособността ни на световно ниво, иновациите
и изследванията. Необходимо е да има заинтересованост и координация между европейските
и националните институции, банки и МСП, ако искаме да намалим бюрократичните пречки
и да опростим правилата. През последните месеци бяха направени много крачки напред с
приемането на Директивата за закъснелите плащания, защитата на търговските марки и
продукти, възможностите за развитие на зелена икономика и новите политики,
съсредоточени върху туризма, но все още предстои много работа.

Много дружества в ЕС зависят от финансирането и стимулите на ЕС, поради което достъпът
до кредитиране трябва да се гарантира и да се подобри. Всъщност това е приоритетна цел
и се надявам да бъде разгледана подробно при прегледа на законодателния акт за малкия
бизнес, който ще бъде представен от самия член на Комисията г-н Таяни в Рим на
23 февруари.

Zigmantas Balčytis (S&D),    в писмена форма. − (LT) Гласувах в подкрепа на
предложението за резолюция. Малките и средните предприятия (МСП) в ЕС са близо 99%
от всички предприятия и осигуряват над 100 млн. работни места. Те имат основен принос
за икономическия растеж, социалното сближаване и създаването на работни места.
Ограничената възможност за достъп на МСП до финансиране е основна пречка за техния
растеж, а продължаващата финансова и икономическа криза утежни този проблем. Банковият
сектор иска повече обезпечения и по-високи рискови премии. Считам, че достъпът до
кредити и схеми за гарантиране на заеми са от решаващо значение, за да се гарантират
жизнеспособността, растежът и потенциалът за създаване на работни места в този сектор.
Необходимо е да се отдели повече внимание на заемите на Европейската инвестиционна
банка за МСП, тъй като през 2008 г за тях са били разпределени 15 млрд. евро, а
проучванията показват, че съвсем малък процент от тези средства са стигнали до МСП,
защото банките, администриращи заемите в държавите-членки, са затегнали условията за

16-02-2011Разисквания на Европейския съюз -BG84



предоставяне на банкови кредити. Считам, че Европейската комисия трябва да предприеме
необходимите мерки, за да се увери, че разпределеното финансиране стига до МСП, за да
гарантира жизнеспособността и растежа на този толкова важен сектор.

George Becali (NI),    в писмена форма. – (RO) Впечатлен съм от броя на МСП в Европейския
съюз – 23 милиона и от броя на работните места, които осигуряват – 100 милиона. Тези
данни ясно показват необходимостта от укрепване на схемите за финансиране на този сектор.
Европейската схема за финансиране обаче е разнообразна и сложна. Съгласен съм с
вносителите на предложението за резолюция, че схемата трябва да бъде възможно най-добре
съгласувана през финансовия период 2014–2020 г. Подкрепям и идеята им да се поиска
от Комисията да насърчи държавите-членки да проведат необходимите реформи. Тези МСП
се откриват взаимно на единния пазар, но получават различна степен на подкрепа на
национално равнище. Вярвам и в ползата от едно лице за контакт за всички финансови
инструменти на ЕС, предназначени за МСП, като решение за балансиране на националните
и европейските системи за оказване на подкрепа.

Mara Bizzotto (EFD),    в писмена форма. – (IT) Кризата в заетостта е повече от достатъчно
основание за приемане на текст, в който призивът за прилагане на принципа на
субсидиарност в областта на пенсиите в крайна сметка признава факта, че правителствата
трябва да играят основна роля за възстановяването на социална Европа. Само смело решение
в подкрепа на народната демокрация, основана на реформи в заетостта, които правят работата
по-привлекателна, и на диференцирано заплащане, което отчита разходите за живот във
всеки един регион на Европа, като всички заплати и пенсии трябва да бъдат коригирани
спрямо тях, би могло да доведе до истинска промяна в посока към възстановяване. Бих
желала да спомена централната роля на МСП във всичко това. Има много такива предприятия
в Европа, което означава, че те създават работни места и устойчивост. Намаляването на
разходите за труд чрез понижаване на данъците и предоставянето на възможност на малките
предприятия да продължат да работят и инвестират в региона са важни стъпки, за да се
осигури изравняване на пенсионноосигурителните вноски за по-възрастните поколения и
едно сигурно бъдеще с добро качество на живот за новите поколения.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    в писмена форма. − (LT) Трябва да се отбележи, че голям
брой малки и средни предприятия ще продължат да зависят главно от кредити и заеми,
когато става въпрос за външно финансиране. Трябва да привлечем вниманието към факта,
че банковият сектор, който е все по-чувствителен към капитала и към риска, изисква
по-голямо обезпечение и по-високи рискови премии, като тези две изисквания водят до
недостатъчно финансиране и до пропуснати възможности за стопанска дейност и заетост
в този много широк сектор от икономиката. С оглед на това считам, че достъпът до кредити
и схеми за гарантиране на заеми са от решаващо значение за използването на потенциала
за растеж и създаване на работни места, който предлага секторът на МСП. Следователно
има нужда да се осигури заемно финансиране на национално равнище и равнище ЕС. Много
е важно да продължим да прилагаме инструменти за гарантиране в рамките на Програмата
за конкурентоспособност и иновации (ПКИ), механизма за финансиране с поделяне на риска
в Седмата рамкова програма и структурните фондове (JEREMIE). Правилното им прилагане
в момента се възпрепятства от прекалено сложните административни процедури и поради
това Комисията трябва да улесни използването на структурните фондове във връзка с
инструментите за финансиране на МСП, особено за финансиране на револвиращи фондове
за схеми за гарантиране, като същевременно се избягва създаването на структури, които
дублират съществуващи схеми.
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Jan Březina (PPE),    в писмена форма. – (CS) Предвид факта, че много малки и средни
предприятия (МСП) зависят от кредити и заеми за външно финансиране, е необходимо да
се създадат схеми за гарантиране на кредити и заеми и да се засили ролята на Европейската
инвестиционна банка в тази област. Комисията трябва също така да настоява за премахване
на пречките пред развитието на европейски пазар за рисков капитал и облигации и да
включи в инструментите за поделяне на риска и инвестициите в дялов капитал. Във връзка
с това е необходимо да се повиши осведомеността относно рисковете, свързани със системите
за данъчно облагане и подкрепа, които стимулират дълговото финансиране, но не и
финансирането чрез дялово участие. Считам сложността на финансовите регламенти на ЕС
и насоките за европейските финансови инструменти за сериозен проблем особено когато
европейските фондове и програми се използват в подкрепа на отделни предприятия чрез
предоставянето на относително малки суми. Разходът на време и средства, за да се спазят
тези регламенти, не е пропорционален на ползите за крайния получател на финансирането.
Фрагментираността на програмите за подкрепа на МСП също е проблем. Комисията трябва
да установи по-голяма съгласуваност между Програмата за конкурентоспособност и иновации
(ПКИ), Седмата рамкова програма и структурните фондове (JEREMIE) и да организира
обслужване на едно гише, където МСП ще могат да получат ясна и подробна информация
за това, как да използват тези инструменти.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    в писмена форма. − (PT) Двадесет и трите милиона
малки и средни предприятия в ЕС играят решаваща роля за икономическия растеж,
социалното сближаване и създаването на работни места. Съжалявам, че МСП имат ограничен
достъп до финансиране, а това се влошава допълнително от сегашната икономическа и
финансова криза. Важно е да има достъп до кредитни линии и гаранционни схеми, за да се
използва потенциалът за растеж и заетост, който предлагат МСП. Приветствам създаването
на „Прогрес“ – нов инструмент за микрофинансиране на ЕС за създаване на работни места.
Подкрепям прилагането на инструменти за гарантиране в рамките на Програмата за
конкурентоспособност и иновации (ПКИ), механизма за финансиране с поделяне на риска
в Седмата рамкова програма и Съвместната инициатива в подкрепа на институциите за
микрофинансиране в Европа (JEREMIE). Въпреки това призовавам Комисията да улесни
използването на Структурните фондове и да го направи по-гъвкаво по отношение на схемите
за финансиране на МСП. Призовавам също така за увеличаване на финансирането за
иновативни финансови инструменти в бюджета на ЕС, за разработването на опростени и
не толкова скъпи регламенти и насоки.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    в писмена форма. – (RO) Считам, че конкретните
стратегии, мерки и планове за действие на Европейската комисия за европейските МСП
трябва да бъдат подобрени. Подкрепям създаването на нов европейски инструмент за
микрофинансиране за заетост и за подобряване на регламентите и достъпа на МСП до
единния пазар и до финансиране.

Christine De Veyrac (PPE),    в писмена форма. – (FR) Тъй като осигуряват близо 100 млн.
работни места в Европа, МСП са гръбнакът на европейската икономика. Само 2% от тях
обаче имат достъп до финансиране. Ето защо гласувах в подкрепа на предложението за
резолюция на Европейския парламент, което призовава по-конкретно да се отдели специално
внимание на финансирането на МСП през следващия програмен период (2014-2020 г.),
като се използват иновативни финансови инструменти. Приветствам изпратеното от
Парламента ясно послание до Комисията и Съвета. Той ги призовава да отстранят
административните пречки, които малките предприятия трудно преодоляват и които пречат
на достъпа им до програми на ЕС за финансиране и подкрепа.
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Diane Dodds (NI),    в писмена форма. − (EN) Малките и средните предприятия ще играят
решаваща роля за съживяването на икономиките в Европа, които в момента преживяват
огромен икономически спад или в най-добрия случай бележат слаб икономически растеж.
В моя избирателен район в Ирландия 98% от всички дружества могат да бъдат
класифицирани като МСП. Важно е МСП да получат възможно най-голяма подкрепа, за да
изиграят своята роля в икономическото възстановяване, но какво преживяват все пак в
момента? Те биват „изцеждани“ от банките, когато става въпрос за вече съществуващи и
бъдещи кредити, необходими за съществуването им. Ето защо ЕС трябва да намери начини
да насърчи банките да предоставят заеми, като в същото време гарантира, че въведените от
ЕС механизми за подкрепа на МСП са достъпни.

Действащите програми трябва да бъдат рационализирани и опростени, като се улеснят
кандидатстването и достъпът до тях. Редица МСП, които вече носят огромното бреме на
бюрокрацията в ЕС и разполагат с ограничени човешки ресурси, нямат възможност или
време да преминават през съществуващите процедури за подаване на заявления. Някои от
тях дори не са създадени с мисъл за онези, които наистина се нуждаят от помощ.
Съществуващите програми имат потенциал да помогнат, но трябва да се улесни получаването
на такава помощ.

Edite Estrela (S&D),    в писмена форма. – (PT) Гласувах за предложението за резолюция,
тъй като подкрепям идеята за промяна на начина, по който малките и средните предприятия
получават достъп до европейско финансиране, което е важно средство за създаването и
развитието им предвид ефектите от настоящата финансова и икономическа криза, която
влоши проблема на тези дружества с достъпа до публично и частно финансиране.

Diogo Feio (PPE),    в писмена форма. – (PT) Има приблизително 23 млн. малки и средни
предприятия (МСП) в Европейския съюз. Значението им за националните икономики и
потенциалът им за растеж за пазара на труда са неоспорими. Португалия е пример в това
отношение: приблизително 300 000 МСП са над 99% от общия брой дружества и те са
пряко отговорни за над 2 млн. работни места, а общият им оборот възлиза на близо
170 млрд. евро. В резултат от последната икономическа криза възможностите за финансиране
на тези МСП, които вече бяха ограничени, се влошиха значително най-вече поради още
по-рестриктивните условия за предоставяне на кредити, наложени от банковия сектор. Ето
защо функционирането на схемите за финансиране на МСП става още по-важно, особено
чрез разпределяне на по-голяма сума от бюджета на ЕС за Програмата за
конкурентоспособност и иновации от структурните фондове и Седмата рамкова програма.
Важно е също така постепенно да се справим с недостатъците на пазара и да отстраним
административните пречки. Необходимо е да се предприемат правилните мерки в
подходящия момент, за да може националните икономики на държавите-членки да разгърнат
своя потенциал за растеж и да допринесат за растежа на пазара на труда. Това ще даде
възможност на държавите-членки да се развиват, което ще доведе до социалното сближаване.

José Manuel Fernandes (PPE),    в писмена форма. – (LT) Предложението за резолюция
на Европейския парламент разглежда практическите аспекти на прегледа на инструментите
на ЕС в подкрепа на финансирането на малките и средните предприятия (МСП) през
следващия програмен период. През последните години броят на малките предприятия в
Европа нарасна значително. Те вече са 99% от всички предприятия и създават близо 100 млн.
работни места и имат огромен принос за икономическия растеж и социалното сближаване.
Въпреки това положение достъпът им до финансиране беше затруднен и това се влоши от
настоящата финансова криза, по време на която банковият сектор въведе по-строги
изисквания за достъп до механизмите им за финансиране.
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Ето защо приветствам приемането на тази резолюция и се надявам, че ще има съществено
укрепване на схемите за финансиране на МСП и опростяване на административните
процедури, по-конкретно чрез намаляване на броя на програмите и по-добро синхронизиране
между националните програми и тези на ЕС.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    в писмена форма. – (PT) Това предложение за резолюция
е много противоречиво, като се има предвид, че въпреки че се спира на някои положителни
мерки, необходими за подкрепа на малките и средните предприятия, то придава легитимност
и призовава за същите политики, които стоят в основата на проблемите, засягащи МСП в
момента, и по-конкретно Пакта за стабилност и растеж, либерализирането на финансовите
пазари и т.нар. свободна конкуренция. Това е в услуга единствено на групите на
икономически и финансови интереси, които определят високи цени, за да печелят още
повече дали чрез даване на кредити, или чрез цените на енергията и други стоки.

Това, от което има нужда в момента, е ефективна промяна в политиката на Съюза. Моментът
е подходящ да се откажем от ПСР и нерационалните му критерии и да го заменим с истински
пакт за заетост и социален прогрес, който стимулира инвестициите в малки размери; който
дава на микропредприятията възможност да се развиват и най-вече, който подкрепя групи –
например млади предприемачи, които се затрудняват да открият възможности за кредитиране
на бизнес идеите си, за да се повиши покупателната способност на населението.

Elisabetta Gardini (PPE),    в писмена форма. − (IT) Считам, че това предложение за
резолюция в известен смисъл е закъсняло действие за икономическия сектор – този на
малките и средните предприятия, който играе съществена роля в икономиката на ЕС.
Прегледът на инструментите за подкрепа е подходящ и в контекста на икономическата
криза, която оказа изключително неблагоприятен ефект върху МСП, както красноречиво
е документирано от загубата на 3 250 000 работни места само в периода 2009-2010 г.
(над една трета от новите работни места, създадени от този сектор). На този фон считам, че
е важно да се подчертае сътрудничеството между Европейската комисия и Европейската
инвестиционна банка, които дават конкретна подкрепа на инвестиции, които биха могли
да увеличат максимално ефективността на програмите за финансиране на МСП.
По-конкретно, необходимо е да се гарантира непрекъснатост на кредита чрез действия в
посока ликвидност и капиталови изисквания. Има нужда и от нови инициативи в три
стратегически области, за да се повиши конкурентоспособността на дружествата на етап,
който все още е труден, но със сигурност е насочен към развитие: интернационализация,
иновация и разрастване. С директивата си срещу забавянето на плащанията от страна на
публичните власти Европа вече изпрати важен сигнал за подкрепа на МСП и е редно да
продължи да работи в тази посока, ако желае да стимулира икономическия растеж в Европа.

Louis Grech (S&D),    в писмена форма. − (EN) МСП формират важна част от гръбнака на
европейската икономика и са основните двигатели на заетостта, икономическия прираст,
социалното сближаване и иновациите в Европа. Участието и активната роля на МСП са
задължителни за повишаване на конкурентоспособността на единния пазар. След
финансовата криза стана ясно, че европейските финансови пазари в момента не могат да
осигурят на МСП адекватни механизми за финансиране. Иновативните и стремящи се към
растеж малки предприятия трябва да натрупат акционерен капитал от външни източници,
защото те или нямат свои собствени финансови ресурси, или нямат достъп до кредитните
улеснения на банките. Трябва да се подкрепи една по-благоприятна за бизнеса на
микропредприятията и занаятчийството конюнктура чрез увеличаване на висококачествените
услуги за предоставяне на помощ и чрез по-добри законодателни и фискални мерки и
социална защита за новите предприемачи.
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Необходимо е да се гарантира, че МСП имат по-добър достъп до капитали чрез по-адекватни
и устойчиви финансови инструменти. Комисията трябва да удвои усилията си за премахване
на бюрокрацията, съществуваща в схемите на ЕС за подкрепа, и да улесни презграничното
банкиране, като премахне всички съществуващи препятствия за използването на конкурентни
системи за клиринг и сетълмент и като прилага общи правила за търговия. Комисията трябва
да изготви задълбочен анализ на това, какво всъщност се предоставя на МСП на пазара на
капиталови инвестиции и какви са реалните им нужди.

Juozas Imbrasas (EFD),    в писмена форма. − (LT) Гласувах в подкрепа на този документ,
защото 23 милиона малки и средни предприятия (МСП) в ЕС, които съставляват около 99%
от всички стопански субекти и осигуряват над 100 млн. работни места, играят основна
роля за икономическия растеж, социалното сближаване и създаването на работни места,
представляват важен източник на иновации и са от жизненоважно значение за поддържането
и разширяването на заетостта. Ограниченият достъп на МСП до финансиране обаче е сериозна
пречка за учредяването и растежа им, а настоящата финансова и икономическа криза утежни
този проблем. Банковият сектор изисква все по-голямо обезпечение и по-високи рискови
премии, като тези две изисквания водят до недостатъчно финансиране и до пропускане на
възможности за стопанска дейност и заетост в този много широк сектор от икономиката.
Достъпът до кредити и схеми за гарантиране на заеми е от решаващо значение за използването
на потенциала за растеж и за създаване на работни места, който предлага секторът на МСП.
Съгласен съм, че трябва да положим всички усилия, за да гарантираме, че съществуващите
улеснения за финансиране се прилагат ефективно, както на ниво ЕС, така и на национално
равнище, като опростим административните процедури и улесним използването на
структурните фондове.

Tunne Kelam (PPE),    в писмена форма. − (EN) Гласувах в подкрепа на резолюцията, тъй
като тя очертава един от най-важните проблеми, пред които сме изправени в момента.
Кризата във финансовия сектор доведе до повече обезпечения и по-високи рискови премии,
което означава, че получаването на кредити за започване на бизнес и други финансови
ресурси става много по-трудно. Не можем да си позволим да имаме МСП, които страдат от
по-големи тежести и по-високи административни разходи. Не можем да си позволим МСП,
които фалират, заради бюрокрацията и по-строгите правила във финансовия сектор. МСП
са движещата сила на нашите икономики – те не трябва да бъдат наказвани за неправилното
управление на финансовия сектор. Важно е да приемаме подобни резолюции достатъчно
често, че да напомним на себе си, Комисията и държавите-членки за задължението ни да
гарантираме устойчива икономика. Постигането на тази цел е възможно единствено с
устойчиви МСП.

Jürgen Klute (GUE/NGL),    в писмена форма. − (DE) Подкрепата за малките и средните
предприятия ще запази редица работни места и ще укрепи иновативния потенциал на
европейската икономика. Ето защо е съвсем правилно да осигурим необходимия заемен
капитал за тези предприятия, тъй като само тогава те могат да направят нужните инвестиции.
Увеличаването на рисковия капитал обаче, за което призовава Европейският парламент, по
принцип трябва да се отхвърли. Вместо да задължи банките да подкрепят реалната
икономика, като предоставят подходящи кредити, Парламентът призовава за улесняване
на достъпа на малките и средните предприятия до вноски от инвестиционни фондове и
дружества за акционерен капитал на капиталовите пазари.

С мотото „фондове за дялово участие за всички“ предложението за резолюция призовава
дружествата за акционерен капитал да улеснят установяването на бизнес отношения с тях.
По този начин по-малките предприятия ще станат още по-зависими от инвеститорите,
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отколкото са в момента. Тези инвеститори много често преследват нелепо високи двуцифрени
печалби, които по принцип могат да се постигнат чрез разделяне на придобитите
предприятия и разпродаването им на части.

Giovanni La Via (PPE),    в писмена форма. − (IT) Малките и средните предприятия в
Европа имат огромен принос за икономическия прираст на Европейския съюз. Има 23 млн.
МСП, което съответства на 99% от европейските дружества. Тези цифри сами по себе си
обясняват защо ние искаме и трябва да защитим тези дружества, които са истинската
движеща сила за нашата икономика. Опитахме се да изпратим ясни послания до Комисията
с предложението за резолюция, по което проведохме гласуване днес – тези дружества не
трябва да бъдат изоставяни. Поради тези причини моят глас „за“ е част от нашия призив за
повишаване на финансирането за МСП, в подкрепа на искането ни за намаляване на
бюрокрацията и коригиране на стандартите за получаване на финансиране, за да може МСП
наистина да се възползват от него, както и на призива ни за повече средства за изследвания.
Икономическата криза, обхванала Европа през последните години, трябва да бъде преодоляна
и ние можем само да се надяваме да съживим нашата икономика, като подкрепим тези
дружества.

David Martin (S&D),    в писмена форма. − (EN) Гласувах за тази резолюция, която твърдо
подкрепя непрекъснатото прилагане на инструментите за гарантиране в рамките на
Програмата за конкурентоспособност и иновации (ПКИ), механизма за финансиране с
поделяне на риска в Седмата рамкова програма и структурните фондове (JEREMIE) с цел
засилване на финансирането за МСП, и в рамките на инициативата JASMINE в подкрепа на
институциите за микрофинансиране; посочва, че тяхното правилно прилагане понастоящем
е възпрепятствано от прекалено сложните административни процедури; иска от Комисията
да улесни използването на структурните фондове във връзка с инструменти за финансиране
на МСП, особено за финансиране на револвиращи фондове за схеми за гарантиране, като
същевременно се избягва създаването на структури, които дублират съществуващи схеми,
например на национално равнище.

Nuno Melo (PPE),    в писмена форма. – (PT) В ЕС имаме 23 млн. малки и средни
предприятия, което се равнява на 99% от дружествата и над 100 млн. работни места. Тези
предприятия имат решаващ принос за икономическия растеж, социалното сближаване и
създаването на работни места, осигуряват важен източник на иновации и са жизненоважни
за поддържането и разширяването на заетостта.

Когато става въпрос за финансиране обаче, им липсва възможност за избор и това е огромна
пречка за тяхното учредяване и растеж. Сегашната финансова и икономическа криза влошава
проблема. С оглед на стратегията „Европа 2020“ същественото увеличаване на финансирането
за иновативни финансови инструменти в бюджета на ЕС е от решаващо значение за
удовлетворяване на нуждите на МСП от финансиране.

Louis Michel (ALDE),    в писмена форма. – (FR) Малките и средните предприятия имат
фундаментален принос за растежа и социалното сближаване и играят жизненоважна роля
за запазване и увеличаване на заетостта. Ограниченият достъп на МСП до финансиране
обаче е сериозна пречка за учредяването и растежа им, а настоящата финансова криза утежни
този проблем. Банките все по-често отказват да финансират по-рискови бизнес-проекти,
иновативни продукти и прехвърляне на предприятия. Ето защо е необходимо да засилим
функционирането на схемите за финансиране на МСП, да подкрепим продължаващото
прилагане на инструменти за гарантиране и да увеличим финансирането за иновативни
финансови инструменти. Предприятията трябва да имат по-добър достъп до финансови
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инструменти, основани на дялово участие. Сложността на финансовите регламенти и
административните тежести също ограничават развитието на МСП и следователно е важно
да премахнем административните пречки и да предложим опростени и не толкова скъпо
струващи регламенти и насоки.

Alexander Mirsky (S&D),    в писмена форма. − (EN) Това е най-полезната резолюция за
целия период от 2009 г. до 2011 г. Надявам се, че авторите на резолюцията ще продължат
своята работа и ще помислят върху въпросите относно облекчаването на данъчната тежест
за малките и средните предприятия, ще осигурят заемно финансиране при намалени лихвени
проценти и ще подобрят комуникацията между структурите за финансиране на ЕС и МСП
и накрая ще наблюдават положението в отдалечените региони, напр. в Латгале (Латвия).
Правителството провежда добре планирана и изчислена ликвидация на МСП в Латгале,
като прекъсва достъпа до информация относно фондовете за стабилизиране и повишава
данъците и броя на контролиращите и репресивно фискални органи. Всичко това води до
премахването на данъчната основа, а в резултат от това днес Латвия е на ръба на фалита.

Andreas Mölzer (NI),    в писмена форма. − (DE) Малките и средните предприятия
осигуряват 100 млн. работни места в ЕС. След кризата обаче тези предприятия все по-често
са изправени пред проблем с финансирането, тъй като повечето от тях получават външно
финансиране. Сега банките им предлагат кредит само при строгите условия на субсидираните
заеми. Би било добре да намерим решения в това отношение, които да включват възможно
най-малко бюрокрация и да отговарят на изискванията и на двете страни. Гласувах за
доклада, тъй като според мен МСП трябва да бъдат подкрепени финансово, за да запазим
стабилността на икономиката.

Rolandas Paksas (EFD),    в писмена форма. − (LT) Гласувах в подкрепа на проекта за
предложение за резолюция, защото малките и средните предприятия (МСП) имат
фундаментален принос за икономическия растеж, социалното сближаване, създаването на
работни места и иновациите. Много е важно да се създадат ефективни инструменти за
подкрепа на финансирането на МСП, като се отдели специално внимание на финансовите
инструменти от типа „мецанин“ в следващия програмен период, което ще премахне пречките
за финансиране и ще насърчи създаването и развитието на нови иновативни предприятия,
като осигури по-голям достъп до европейските пазари на рисков капитал и облигации, а в
същото време ще премахне пречките пред развитието на тези пазари. Съгласен съм с
предложението, което цели да се създадат по-добри условия за достъп до дялово участие
за новосъздадените и иновативни предприятия. Ние трябва да положим всички усилия, за
да гарантираме, че съществуващите улеснения за финансиране се прилагат ефективно както
на ниво ЕС, така и на национално ниво, като опростим административните процедури и
улесним използването на структурните фондове. Много е важно държавите-членки да
проведат фундаментални реформи в системите за данъчно облагане и подкрепа за МСП.
Трябва също така да бъде увеличено финансирането от бюджета на ЕС за иновативни
финансови инструменти, като се разпредели по-голяма част от него за Програмата за
конкурентоспособност и иновации. Освен това административните пречки за МСП трябва
да бъдат намалени, чрез рационализиране на управлението във връзка с иновативните
финансови инструменти, като се координират програмите за финансиране на МСП и се
организира обслужване на едно гише.

Georgios Papanikolaou (PPE),    в писмена форма. – (EL) Гласувах за предложението за
резолюция в подкрепа на финансирането на МСП през следващия програмен период. МСП
и семейните предприятия са гръбнакът на повечето европейски икономики. Те са
работилниците, в които се раждат новаторски идеи и оригинални продукти. Те са и
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предприятията, които винаги са движили икономическия растеж. В Гърция по-конкретно
тази категория предприятия, които са преобладаващ процент от бизнеса в страната, се
нуждаят от подкрепа в условията на сегашната рецесия. В това предложение за резолюция
Европейският парламент иска ясно да зави, че новото поколение програми на ЕС за малките
и средните предприятия трябва да бъдат основани на новата ситуация в Европа, на улесняване
на достъпа до кредитиране за малките и средните предприятия и на създаване на гъвкави
механизми за финансиране и микрофинансиране.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    в писмена форма. − (LT) Предложението за резолюция
относно практическите аспекти на прегледа на инструментите на ЕС в подкрепа на
финансирането на малките и средните предприятия (МСП) през следващия програмен
период е изключително важно на фона на ситуацията в момента. Всъщност ограниченият
достъп на МСП до финансиране е сериозна пречка за учредяването и растежа им. Сегашната
финансова и икономическа криза влоши този проблем. Ако отчетем факта, че МСП
допринасят за икономическия растеж, социалното сближаване и създаването на работни
места, че те са основен източник на иновации и играят решаваща роля за увеличаването на
заетостта, можем да разберем какво е значението на предложените изменения в тази
законодателна рамка, които имат за цел да подобрят функционирането на схемите за
финансиране на МСП. Поради тези причини гласувах за резолюцията.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    в писмена форма. − (EN) Европейският парламент
отбелязва, че голям брой МСП ще продължат да зависят главно от кредити и заеми, що се
отнася до външно финансиране; изразява безпокойство от факта, че банковият сектор, който
е все по-чувствителен към капитала и към риска, изисква по-голямо обезпечение и по-високи
рискови премии, като тези две изисквания водят до недостатъчно финансиране и до
пропуснати възможности за стопанска дейност и заетост в този много широк сектор от
икономиката; затова счита наличието на схеми за гарантиране на кредити и заеми за
жизненоважно за използването на потенциала за растеж и работни места, който предлагат
МСП; счита за необходимо да се използват заеми за финансирането на съществуващи
програми на национално и европейско равнище и насърчава важната роля на заемите за
МСП на ЕИБ.

Licia Ronzulli (PPE),    в писмена форма. − (IT) Гласувах в подкрепа на този текст, защото
считам, че той може да постигне известен напредък и да помогне на 23 млн. европейски
малки и средни предприятия, които имат решаващо значение за икономическия растеж и
социалното сближаване в рамките на Европейския съюз, тъй като осигуряват 100 млн.
работни места. Много често през последните години банките непрекъснато увеличаваха
размера на гаранциите, които искат от МСП, които се нуждаеха от капитал, за да разширят
или съживят дейността си.

Поради тази причина е необходимо да увеличим значително финансовите инструменти,
които могат да помогнат на такива предприятия и да насърчат прилагането на инструментите,
които позволяват например поделяне на риска между различни заинтересовани лица. Освен
това сложността на финансовите регламенти на Европейския съюз често води след себе си
огромни разходи на време и средства само за бюрокрация. Сега се споразумяхме за насоки
и от държавите-членки зависи да предприемат незабавни мерки за съживяване и подпомагане
своите МСП, които се намират в особено положение, като стимулират растежа в сектора,
който съставлява 90% от всички предприятия в Съюза и е живецът на икономиката.

Vilja Savisaar-Toomast (ALDE),    в писмена форма. – (ET) Днес гласувах за предложението
за резолюция в подкрепа на финансирането на малките и средните предприятия (МСП).
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Считам, че трябва да се подобри положението на МСП, а използването на ресурсите на
Европейския съюз да бъде по-ефективно, за да се гарантира, че кризата с ликвидността,
възникнала по време на финансовата криза, няма да се повтори. И в Естония, и в Европейския
съюз като цяло 99% от всички предприятия са МСП, поради което е важно точно това
мнозинство да има достъп до финансова помощ особено в трудни кризисни времена. Искрено
се надявам, че и Европейският съюз, и МСП ще допринесат за подем на европейската
икономика и че в бъдеще ще сме по-добре подготвени да се изправим пред нови кризи.

Csanád Szegedi (NI),    в писмена форма. − (HU) Гласувах в подкрепа на изменение 6 от
предложението. Считам, че новосъздадените предприятия трябва да бъдат подкрепяни, за
да им се осигури по-добър достъп до финансови инструменти на собствен капитал. Комисията
трябва да постави по-голям акцент върху програмите и финансовите инструменти,
предвидени за следващия период, и върху допълването им със средства за споделяне на
риска и други улеснения.

Nuno Teixeira (PPE),    в писмена форма. − (PT) Малките и средните предприятия са важен
елемент за икономическия растеж и създаването на Европейския съюз (ЕС): те осигуряват
над 100 млн. работни места и играят за социалното сближаване. Тези дружества обаче имат
ограничен достъп до финансови кредити и заеми и икономическата криза влоши това
положение, което вече беше усложнено от административните тежести. Като цяло намирам
опита да се подобри работата на системите за финансиране на МСП за положителен. Считам,
че подобен опит трябва да включва увеличаване на ролята на Европейската инвестиционна
банка в схемата за предоставяне на заеми, както и прилагане на вече съществуващите
инструменти в рамката на Програмата за конкурентоспособност и иновации, Съвместни
европейски ресурси за финансиране на микро-, малки и средни предприятия (JEREMIE) и
програмата Съвместна инициатива в подкрепа на институциите за микрофинансиране в
Европа (JASMINE).

Подкрепям опростяването на достъпа до структурни фондове особено по отношение на
схемите за гарантиране, за да се предотврати дублирането им. Би било добре и да се помисли
за нови и ефективни финансови инструменти за следващата многогодишна финансова рамка
– например за съвместни инструменти с ЕИБ.

Viktor Uspaskich (ALDE),    в писмена форма. − (LT) Малките и средните предприятия
(МСП) са гръбнакът на нашето общество и двигателят на икономиката ни. Както в Литва,
така и в ЕС МСП са 99% от всички предприятия. В Литва те създават над 70% от работните
места. МСП имат фундаментален принос за изпълнение на целите на Договора от Лисабон,
който насърчава иновациите, конкурентоспособността, социалното сближаване и създаването
на работни места. Ето защо е важно да се създаде среда за развитие в тази посока. МСП,
както и новосъздадените и иновативни предприятия, трябва да имат по-добър достъп до
финансовите инструменти на ЕС. Достъпът до кредити и схеми за гарантиране на заеми са
от решаващо значение за използването на потенциала за растеж и за създаване на работни
места, който предлага секторът на МСП. В момента редица планове за инвестиции не се
изпълняват поради несигурността и липсата на финансиране. Ето защо е важно банките да
увеличат предоставянето на ликвидност и да подкрепят инвестициите в реалната икономика.
Важно е също така да се подкрепят пазарите на акции за новосъздадените предприятия.
Трябва да положим повече усилия за премахване на административните пречки. За тази
цел е необходимо напредничаво управление и икономика, свързана с иновативни финансови
инструменти.
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Derek Vaughan (S&D),    в писмена форма. − (EN) Малките и средните предприятия са
близо 99% от всички предприятия в Европейския съюз. Те допринасят съществено за
европейската икономика чрез иновации, икономически растеж и създаване на работни
места. Вотът ми в подкрепа на този доклад отразява какво е значението на това да се осигури
нормално функциониране на МСП, което да не е прекалено усложнено от регулации, а
насърчава ефективността, гъвкавостта и инвестициите.

Признавам, че бяха взети мерки за намаляване на финансовата и административна тежест
върху МСП, като например създаването на Финансовия форум за МСП през 2010 г., но
призовавам Комисията да направи повече, за да създаде по-конкурентна и достъпна
икономика за МСП, които са от такова важно значение за успеха на европейската икономика.

Трябва да се стимулират необходимите реформи на финансовите системи в
държавите-членки, да се направят инвестиции за подхранване на иновациите в МСП и
административните системи трябва да работят за, а не срещу тези предприятия, като им
помагат да създадат по-стабилна, по-разнообразна европейска икономика.

Artur Zasada (PPE),    в писмена форма. − (PL) Приветствам резултатите от днешното
гласуване. Планира се да бъдат опуснати близо 70% от средствата на ЕС за предприемачи,
като се използва заемно финансиране. Неподлежащи на връщане субсидии ще бъдат запазени
предимно за високорискови проекти, които трудно могат да получат заемно финансиране.
Според експертите помощта, предоставена под формата на преференциален заем или гаранции
е по-добра в дългосрочен план от тази, която не подлежи на връщане. Предприемачите
печелят по-малко от преференциални заеми. Много дружества обаче могат да се възползват
от тях, а системата за предоставяне на земи, веднъж снабдена със средства, теоретично би
трябвало да работи за неограничен период.

Следователно подкрепям идеята, че след 2014 г., 70-80% от подкрепата за предприемачите
трябва да бъде преразпределена под формата на заеми и гаранции, а останалата под формата
на неподлежащи на връщане субсидии. Последните ще бъдат запазени за подпомагане на
високорискови иновативни проекти или с други думи, за онези, които трудно биха могли
да отговорят на изискванията за заем.

Доклад: Ria Oomen-Ruijten (A7-0025/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    в писмена форма. − (PT) Бъдещето на европейските публични
пенсии е едно от ключовите предизвикателства за бъдещето на Европа и признавам
трудностите, пред които са изправени пенсионните системи на държавите-членки.

Независимо от това не съм съгласен, че единственият начин за решаване на проблема е като
плащаме повече, работим повече и получаваме по-малко като пенсионери. Искам също така
да подчертая, че тъкмо държавите-членки носят основната отговорност за пенсиите.
Европейският съюз обаче може да добави стойност, като осигури координация между
различните схеми и посредством обмен на най-добри практики, тъй като той има
компетентност и в областта на преносимостта на пенсиите, и надзора на институциите за
професионално пенсионно осигуряване (Директивата относно професионално пенсионно
осигуряване).

Подкрепям доклада единствено заради компромиса, основан на над 450 изменения, които
включват някои от основните въпроси, които будят загриженост по отношение на Бялата
книга. Искам също така да предупредя, че система на достойни и устойчиви пенсии може
да бъде постигната, единствено водейки борба с икономика, в която има несигурни,
нископлатени и нискокачествени работни места. Финансираните пенсии трябва да се

16-02-2011Разисквания на Европейския съюз -BG94



основават на солидарност и това трябва да бъде взето под внимание в регламентите на
Европейския съюз.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    в писмена форма.  –  (LT) Подкрепих тази много важна
резолюция относно европейските пенсионни системи. Европа застарява и поради
влошаващата се демографска картина и намаляващата раждаемост броят на хората в
пенсионна възраст постоянно нараства. Ето защо важността на социално-осигурителните
и пенсионните фондове несъмнено се увеличава по-специално предвид текущата
икономическа криза. Хората трябва да се чувстват сигурни в напреднала възраст, а това
може да бъде постигнато единствено чрез стабилни, добре функциониращи пенсионни
системи. Понастоящем в Европейския съюз съществуват 100 различни пенсионни системи.
Поради сериозните разлики сред държавите-членки гражданите на Европейския съюз не
се чувстват равнопоставени. Хората, които са работили усърдно през целия си живот,
по-специално в новите държави-членки, получават различен размер пенсии в сравнение с
гражданите на старите държави-членки на Европейския съюз. Това ги кара да се чувстват
граждани втора ръка. Несъмнено регулирането на пенсионните системи е въпрос от
компетентността на държавите-членки, но е очевидно, че в тази област е необходима
по-широка координация на равнище Европейски съюз. Европейският съюз трябва да се
погрижи за онези, които имат най-голяма нужда от помощ: хората с увреждания,
безработните и хората в пенсионна възраст. В интересите на благополучието на своите
граждани и чрез държавите-членки Европейският съюз трябва да се опита да уеднакви
пенсионните ни системи. Това несъмнено ще допринесе за подобряване на жизнените
стандарти на хората и икономическия растеж на Европейския съюз.

Elena Oana Antonescu (PPE),    в писмена форма. – (RO) Броят на пенсионерите в
Европейския съюз нараства поради увеличената продължителност на живота. Пенсионните
системи са от компетентността на държавите-членки, които имат различни правила относно
пенсионната възраст и средствата, които се изразходват за социално осигуряване.
Финансовата криза доведе до нарастване на безработицата, бедността и социалното
изключване, както и до увеличаване на бюджетните дефицити, а също и до проблеми по
отношение на финансирането на пенсиите. Това извади наяве уязвимостта на някои от
схемите за финансиране. Преобладаващият брой временни работни места намали равнището
на вноските в пенсионните системи, като по този начин повлия неблагоприятно на тяхната
стабилност. Докладът на Европейския парламент и Зелената книга на комисията се стремят
да запазят пенсионни системи, които са приспособени към нуждите на гражданите, без да
поставят под съмнение правомощията на държавите и без да загатват, че един модел би бил
подходящ за всички.

Считам, че солидарността между държавите и поколенията е важен фактор за успеха на
политиките на Европейския съюз. Налице е координация на равнище Европейския съюз
по аспекти на пенсионните системи, свързани с функционирането на вътрешния пазар, като
например съответствие с изискванията на Пакта за стабилност и растеж и стратегията
„ЕС 2020“. Подкрепих доклада, който насърчава усилията на държавите-членки да отговорят
на очакванията на техните граждани по отношение на адекватна, устойчива и сигурна
пенсионна система.

Liam Aylward (ALDE),    в писмена форма.  −  (GA) Населението на Европа застарява и
не след дълго възрастовата група на хората над 55 години ще бъде най-голямата възрастова
група в Европейския съюз. Макар понастоящем на всяко лице над 65 години да се падат
четирима души в трудоспособна възраст, съотношението ще бъде наполовина на това до
2050 г.
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Подкрепих този навременен доклад. Макар отговорността за вземането на решения по
въпроси, свързани с пенсиите, да е на държавите-членки, Европейският съюз и
държавите-членки трябва да работят заедно, за да разработят ясна, устойчива и финансово
жизнеспособна система. Съвременната работната сила е изключително мобилна и поради
тази причина е наложително пенсиите да могат да се прехвърлят от една държава-членка
в друга. Пенсионните системи трябва да бъдат осъвременени, за да бъдат гъвкави, прозрачни
и достъпни. Трябва да бъде предоставяна информация относно наличните възможности и
различните аспекти на различните видове пенсии.

Подкрепям казаното в доклада относно по-силния акцент, който трябва да бъде поставен
върху финансовото образование и за насърчаване на информираността относно осигуряването
за пенсия.

Zigmantas Balčytis (S&D),    в писмена форма.  −  (LT) Европейският съюз е изправен
пред огромни предизвикателства, като едно от най-важните от тях е застаряването на
населението. Поради променящи се демографски тенденции продължителността на живота
се увеличава, а възрастните хора остават в добро здравословно състояние и продължават да
бъдат активни и да участват в обществото по-дълго. В същото време поради ниската
раждаемост броят на хората в трудоспособна възраст ще намалява и поради тази причина
социално-осигурителните системи на държавите-членки ще се изправят пред огромни
трудности. Финансовата криза доведе до нарастване на безработицата, бедността и
социалното изключване и извади наяве уязвимостта на някои от пенсионните системи.
Някои частни пенсионни фондове също не успяха да изпълнят задълженията си и поради
тази причина в бъдеще е изключително важно дейностите да бъдат правилно регулирани
и такива фондове да бъдат подложени на наблюдение. Подкрепих доклада и считам, че е
необходимо да осигурим нови стимули на национално равнище и на равнище Европейски
съюз, за да създадем стабилни, устойчиви и сигурни европейски пенсионни системи.

Regina Bastos (PPE),    в писмена форма. − (PT) Въпросът за устойчивостта на
социално-осигурителните системи се превърна в постоянна тема от политическия дневен
ред на Европа. Увеличена продължителност на живота, застаряващо население, слаб
икономически растеж и нарастваща безработица са факторите, които допринасят за
дисбаланс в социалноосигурителните системи. Настоящото положение налага вземането
на решения, които гарантират устойчивостта на схемите за социално осигуряване.

Подкрепям доклада, защото той защитава необходимостта от съвместно изграждане на
система, която е устойчива, сигурна и която осигурява адекватни пенсии на равнище
държава-членка. Той признава, че свободата на движение в Европа не се ограничава до
осигуряване от първия стълб, а че мобилността е от съществена необходимост за ефективен
и ефикасен пазар на труда. Той се обявява за създаването на пенсионна платформа на
европейско равнище, включваща представители на институциите на Европейския съюз,
социалните партньори и съответните заинтересовани лица, която да дава възможност за
обмен на информация относно най-добри практики и да съдейства за подготовката на
политически инициативи в пълно съответствие с принципа на субсидиарност. Докладът
призовава Комисията да разгледа създаването на специална работна група за пенсиите.

George Becali (NI),    в писмена форма. – (RO) Подкрепих доклада и съм съгласен с
докладчика, която посочва ясно и добре обосновано не само необходимостта от солидарност
между поколенията, но и сериозните разлики между националните пенсионни системи в
Европа. Съгласен съм, че на равнище Европейски съюз е необходима координация, като
най-добрите доводи за това ни дават последиците от кризата, която се надяваме, че вече сме
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оставили зад гърба си. Въздействието на публичните разходи в дадена държава-членка е
лесно да бъде пренесено на друга държава-членка, докато пенсионните фондове са част от
финансовите пазари. Приветствам идеята за гъвкав пазар на труда за пенсионери с оглед на
демографските промени, през които преминаваме, и очевидната тенденция за увеличаване
на трудовия живот. Съгласен съм с идеята, че не само всяка държава-членка, а и Съюзът
като цяло трябва да адаптира своите политики към концепцията на активното стареене.

Bastiaan Belder (EFD),    в писмена форма. −  (NL) Устойчивостта на пенсионните ни
системи е проблем, който твърде дълго се прехвърля като горещ картоф в Европа. Повишава
се процентът на пенсионерите. В опит да запазят пенсиите на устойчиво равнище
държавите-членки нямат друг избор освен да реформират пенсионните си системи. Това е
пряко свързано с устойчивостта на публичните финанси и правилата за стабилна еврозона,
Пактът за стабилност и растеж. Напълно подкрепям докладчика Oomen-Ruijten, когато
подчертава важността на натрупването на пенсии чрез работодателя (известно като втори
стълб) и индивидуалното натрупване на пенсии (трети стълб). За съжаление, вече не можем
да изхождаме от разбирането, че държавната пенсия (първият стълб) ще бъде достатъчен
за осигуряването на жизнен стандарт, за който са се трудили работниците. Аспектът на
субсидиарност изисква допълнително обсъждане. На равнище еврозона са ни необходими
споразумения, съгласно които държавите-членки ще гарантират, че реформата на
пенсионните им системи ще доведе до устойчиви публични финанси. Считам, че изборът,
който ще бъде направен като част от този процес, следва да остане от компетентността
единствено на държавите-членки. Въпроси, като например участието на жените на пазара
на труда, следва да бъдат въпроси на тяхна социална политика и политика в областта на
пазара на труда. Когато хората доброволно избират да работят на непълно работно време,
за да съчетават по-добре работа, семейство и отговорности по отглеждането, това не следва
да бъде ограничавано от Европа.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    в писмена форма. – (FR) Макар държавите-членки да
остават изцяло отговорни за избора и организацията на пенсионните си системи, реалността
е, че европейските икономики са станали взаимнозависими и че разискванията по
икономическото управление също са съсредоточени върху жизнеспособността и
устойчивостта на пенсионните системи. Поради тази причина Европейският съюз има
координираща роля.

Докладчикът положи много усилия за постигането на компромис; този текст съдържаше
някои добри аспекти, не на последно място идеята, че пенсионните системи следва да
гарантират на всички граждани достоен стандарт на живот, че разнообразието трябва да
бъде зачитано, че неравенствата между мъже и жени са неприемливи и неоправдани, че
следва да бъде възприет подход, който се прилага в продължение на целия живот, и че
по-възрастните работници трябва да бъдат реабилитирани.

В същото време обаче, опитвайки се на всяка цена да постигнем компромис, изготвихме
текст, който на места е неясен и дава твърде много възможности за тълкувания. В допълнение
все още има определени идеи, които не мога да подкрепя, като например призива към
държавите-членки да подобрят достъпа на гражданите до частни спестовни пенсионни
схеми и да насърчават работата на възрастните хора посредством мерки за данъчни и
социални облекчения. Поради тези причини се въздържах при окончателното гласуване.

Sergio Berlato (PPE),    в писмена форма. − (IT) Демографското развитие, т.е. обърнатата
пирамида на населението, която очакваме в скоро време, а така също и нарасналата
продължителност на живота, което означава, че продължават да работят и да участват в
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обществения живот по-дълго време, ни кара да се замислим върху системите за социално
осигуряване. Финансовата и икономическа криза в съчетание с демографските промени се
отрази на пенсионните системи. Поради нарасналата безработица, по-слабия растеж,
по-ниската възвръщаемост на инвестиции и по-големия публичен дефицит за пенсионните
системи е по-трудно да предоставят адекватни пенсии. По-специално високообразовани
млади хора навлизат по-късно на пазара на труда и поради тази причина не работят
достатъчно дълго, за да могат да се възползват от пенсия, когато достигнат предвидената в
закона пенсионна възраст.

Нека да припомним, че ако пенсиите са неадекватни, това може да доведе до спад на
потреблението и вследствие на намалялото търсене – до икономическа нестабилност в
дадена държава. Ето защо считам, че е наложително да бъдат предприети стъпки, които да
дефинират по нов начин бъдещето на младите и старите, като по този начин допринесат за
сигурни и адекватни доходи след пенсиониране, като в същото време не трябва да се забравя
необходимостта от даване на нови импулси на отговорностите на държавите-членки, на
социалните партньори и Европа.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    в писмена форма.  −  (LT) Подкрепих доклада, защото предвид
ускореното застаряване на населението в Европа се налага да бъде отделено специално
внимание на пенсионната възраст, на гарантирането на сигурност на пенсионните
спестителски фондове и на укрепването на общите стандарти за минимална пенсия, за да
се гарантират нормални условия на живот за всички възрастни хора в Европа. Макар
определянето на пенсионна възраст и размер на пенсиите да е отговорност на самите
държави-членки, Европейският парламент и Комисията предлагат мерки, които биха
спомогнали за преодоляването на опасностите за пенсионните системи. Освен това известна
степен на координация по отношение на реформите на националните пенсионни системи
е неизбежна, тъй като осъществяваме вътрешния пазар и изпълняваме стратегията
„Европа 2020“. За съжаление, Зелената книга на Комисията отделя незначително внимание
на равенството между половете. В сравнение с мъжете жените работят по-често с нетипични
договори за работа или заемат несигурни работни места и следователно средните им доходи
са по-ниски. Освен това жените прекъсват професионалното си развитие по-често поради
майчинство и необходимостта да се грижат за деца и за по-възрастни членове на семейството
или за такива с увреждания, вследствие на което губят осигурителни гаранции и в крайна
сметка получават по-малки пенсии. Следва да бъде отчетено, че не съществува безупречна
пенсионна система. Икономическите и финансови възможности са много различни в
отделните държави-членки и поради тази причина трябва да бъде обърнато по-голямо
внимание на начините за подобряване на пенсионните системи, като например на момента
на започване на трудовия живот, гъвкава оценка на пенсионната възраст, по-добро съчетаване
на трудовия и семейния живот, както и общите критерии за определяне на минимална
пенсия.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    в писмена форма. – (RO) Публичните разходопокривни
системи, функциониращи в някои държави-членки, са изправени пред значително
увеличаване на разходите, което означава нарастване на натиска върху солидарността и
по-голямо натоварване на по-младото поколение.

2060 г. може и да ни се струва далеч във времето, но това не променя по никакъв начин
прогнозите: все по-застаряващо население, ниска раждаемост, а оттам и огромен натиск
върху бюджетите. Несъмнено всяка държава-членка е пряко отговорна за собствената си
пенсионна система. Всъщност това правомощие е неоспоримо и никой не намеква, че
съществува идеален модел. Важно е обаче да призовем за адекватни, устойчиви и сигурни
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пенсии в момент, когато на Европа предстои да се изправи пред демографска катастрофа,
ранните признаци за която са вече налице.

Увеличаването на пенсионната възраст е едно от уместните решения предвид факта, че
държавите вече няма да разполагат с достатъчно многобройно работещо население, което
да осигури пенсиите на онези, които са напуснали пазара на труда. Всъщност постепенното
увеличаване на пенсионната възраст е естествено решение при тези обстоятелства, което се
подкрепя от факта, че продължителността на живота е много по-голяма от тази преди 40
години.

Vito Bonsignore (PPE),    в писмена форма. − (IT) Поздравявам докладчика за това, че
представи толкова актуална и чувствителна тема на вниманието на Парламента. Вярно е,
че финансово-икономическата криза, както и демографските промени, заедно с увеличената
продължителност на живота, накараха всички държави-членки да укрепят пенсионните
си политики. Ето защо тези мерки подтикнаха инициатива за модернизиране и координиране
на националните политики по приспособяването на пенсионните системи, за устойчивост,
баланс между продължителността на трудовия живот и пенсиите, за по-голяма прозрачност
на пенсионните системи и за защита на платежоспособността. По-специално съм съгласен
с вниманието, което докладчикът отделя на работещите жени, които често са
дискриминирани спрямо работещите мъже що се отнася до пенсиите.

Също така съм съгласен с необходимостта да бъде удължен професионалният живот чрез
съвременна политика на заетост и подобряване на условията на труд, а също така съм
съгласен и с необходимостта от по-голяма прозрачност на пенсионните системи и на
информацията, предоставяна на гражданите.

Все пак искам да изразя огромната си загриженост относно сериозните последствия от
мерките, за които призовава документа по отношение на финансите на държавите-членки,
много от които вече са под огромен натиск в резултат на тежката икономическа криза.

Alain Cadec (PPE),    в писмена форма. – (FR) Приветствам приемането от Европейския
парламент на доклад, в който се призовават държавите-членки на Европейския съюз да
създадат адекватни, устойчиви и сигурни пенсионни системи. Той отново потвърждава
основната цел на пенсиите: да гарантират социално сближаване в духа на равнопоставеност
между поколенията. В контекста на демографски промени и икономическа криза пенсиите
трябва да останат основна част от социалния ни договор. Искам все пак ясно да заявя, че
всяка държава-членка е свободна сама да организира пенсионната си система и че
Европейският съюз може единствено да се намеси, за да опрости координацията между
държавите.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    в писмена форма. − (PT) Икономическата и финансова
криза усили значително демографското предизвикателство, пред което е изправен
Европейският съюз, и доведе до нарастване на безработицата, бедността и социалното
изключване. Целта за 75% заетост, заложена в стратегията „Европа 2020“, трябва да
допринесе за осигуряване на устойчивостта на пенсионните системи, тъй като е свързана с
по-високо равнище на заетост, по-висока производителност и икономически растеж.
Холистичният подход, приет от Зелената книга, има за цел да внесе свеж тласък както на
национално равнище, така и на равнище Европейски съюз с оглед създаването на здрави,
адекватни в дългосрочен план, устойчиви и сигурни пенсионни системи. Малките и средните
предприятия (МСП) са един от основните източници на заетост в Европейския съюз и дават
съществен принос за устойчивостта и адекватността на пенсионните системи в
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държавите-членки. Призовавам за развитие на секторни, междусекторни и/или териториални
фондове, за да се увеличи присъединяването на работниците в МСП към пенсионни системи.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL),    в писмена форма. – (EL) Гласувах против доклада
относно Зелената книга за европейските пенсионни системи. Докладът открито насърчава
хармонизираните, антисоциалните политики на Европейския съюз и намаляването на
социалните права по най-ниския общ либерален знаменател. Текстът предвижда увеличаване
на пенсионната възраст за европейските работници и обвързване на пенсионната възраст с
продължителността на живота. След като платиха спасяването на банките и бяха подложени
на мерки на строги икономии, европейските работници отново са принудени да плащат за
последиците от кризата, за която те нямат никаква вина, като ще трябва да работят по-дълго
за по-малка пенсия. Конфедеративната група на Европейската обединена левица – Северна
зелена левица внесе алтернативна резолюция, която за съжаление не беше приета и която
се обяви против Зелената книга за пенсиите и подчерта възможностите за подобряване на
пенсиите и пенсионната възраст в полза на работниците. Това може да бъде постигнато, без
да се увеличава възрастовата граница, а посредством повече трудови права, по-специално
за младите хора, по-добро заплащане и в същото време по-високи данъци върху финансовия
капитал и финансовите транзакции.

Carlos Coelho (PPE),    в писмена форма. − (PT) Макар отговорността за изплащане на
пенсии да е на държавите-членки, все пак е важно да има координация на европейско
равнище по определени въпроси. Съзнавам, че има разлики между пенсионните системи в
Европа. Налице е обаче ясна необходимост от създаването на стратегия, която да увеличи
сплотеността и съгласуваността в областта на пенсиите при пълно спазване на принципите
на субсидиарност и солидарност. Тази стратегия трябва да вземе под внимание текущото
икономическо положение и демографска картина, а така също и осъществяването на
вътрешния пазар. Ето защо трябва да не забравяме, че свободата на движение в Европа е
основно право на европейските граждани и следователно мобилността на хората, т.е. на
работниците, които също трябва да имат възможност да се възползват от ефективен и
ефикасен пазар на труда, както и от гаранцията, че ще имат достъп до устойчив, сигурен и
адекватен доход след пенсиониране. Важно е също така да предоставяме на обществеността
адекватна и редовна информация относно правата на хората, свързани с пенсионната система,
по-специално що се отнася до системи, свързани с трансгранични дейности и мобилност.

George Sabin Cutaş (S&D),    в писмена форма. – (RO) Подкрепих резолюцията, по която
бях определен за докладчик, от името на комисията по икономически и парични въпроси.
Считам, че окончателният текст на резолюцията е балансиран, като в него се подчертава
важността на стълба на публичните пенсии и необходимостта от подходящ втори стълб във
всички държави-членки. Опитах се да предложа идеята да бъде определена минимална
пенсия на равнище Европейски съюз, което ще гарантира сигурен, достоен доход на
европейските граждани. За съжаление, това не беше прието положително от колегите. Все
пак се надявам, че в бъдеще Комисията ще приеме такъв вид предложение.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    в писмена форма. – (RO) Считам за положителен факта,
че стратегията „Европа 2020“ подкрепя активна, целенасочена политика в областта на
пазара на труда, което ще спомогне за увеличаване на заетостта сред възрастните работници,
жените, членовете на малцинствените групи и трайно безработните. С постигането на тази
цел считам, че Европа ще увеличи броя на заетите лица, а това от своя страна ще доведе до
увеличен икономически растеж, което ще има положително въздействие върху
жизнеспособността на пенсионните системи на равнище Европейски съюз.
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Cornelis de Jong (GUE/NGL),    в писмена форма.  −  (NL) На днешното гласуване
подкрепих доклада Oomen-Ruijten относно пенсиите. Като докладчик по становището на
комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (IMCO) по този доклад имах
възможността да работя конструктивно с докладчика. Становището на комисията по
вътрешния пазар и защита на потребителите до голяма степен намери място в доклада на
г-жа Oomen-Ruijten. Считам, че докладът е добре обмислен и балансиран и че в основата
му стои идеята, че за държавите-членки пенсиите трябва да се подчиняват на принципа на
субсидиарност. Това ще гарантира адекватна защита на стълбовата система в Нидерландия.

Категорично не мога да подкрепя обаче елементите в доклада, които изглежда призовават
за обвързващи европейски споразумения относно пенсионните системи на държавите-членки.
Това противоречи на всички възгледи на Белгийската социалистическа партия.

Luigi Ciriaco De Mita (PPE),    в писмена форма. − (IT) Гласувах в подкрепа на предложения
текст, защото пенсиите са един от основните институции на системата от права и задължения
на работниците. Те са от ключово значение за запазването на достойния начин на живот за
засегнатите лица и за семействата им, по-специално що се отнася до получаването на
адекватна подкрепа, за да се постигне достоен стандарт на личен и семеен живот.
Определяйки този праг като дългосрочна цел, очевидно е, че устойчиви пенсионни системи
са задължително условие, за да могат да се предложат определени минимални перспективи
на работниците. Макар да зачитам принципа на субсидиарност „отдолу-нагоре“, предвид
факта, че основното правомощие и отговорност за адекватността и възможността за
реформиране е на държавите-членки, все пак е налице необходимост от сближаване на
пенсионните системи в Европа, за да се гарантира всеобхватна и реална реформа на
движението на работници и предприятия, а също и пълно взаимно признаване и
еквивалентност на различните пенсионни системи в държавите-членки. Всъщност макар
да признавам разликите в разходите за издръжка и в равнищата на възнаграждение между
държавите-членки, считам, че трябва да установим дългосрочно сближаване както вътре
във всяка държава-членка, така и в рамките на Европейския съюз като цяло с цел да насърчим
достойно и адекватно равнище на продължителност на живота.

Ioan Enciu (S&D),    в писмена форма. – (RO) Подкрепих доклада, защото считам, че
пенсионните системи в целия Европейски съюз вече са изправени пред сериозни проблеми,
свързани с устойчивостта, които има вероятност да се задълбочат в бъдеще, което ще наложи
преосмисляне. Все пак прегледът, който всяка държава-членка прави, трябва да бъде
извършен в съответствие с основната цел за осигуряване на достоен доход на разумна цена
за възрастните хора, след като са плащали вноски през целия си живот. Намаляването на
равнищата на пенсиите под минимума за съществуване, което се случи в много
държави-членки, е нечовешко и трябва да бъде избягвано.

Най-очевидният пример за експлоатация е Румъния, в която настоящото правителство взе
решение да намали драстично всички пенсии и да ги обложи с данък, както и със здравни
осигуровки. Под претекст за субсидиарност румънското правителство вероятно желае да
създаде находчива пенсионна система чрез физическото изчезване на пенсионерите
посредством лишаването им от минимални финансови ресурси и медицинска помощ. Считам,
че една от целите на Европейския съюз в тази област трябва да бъде ограничаването на
крайните действия на правителствата в определени държави-членки спрямо пенсионерите.

Edite Estrela (S&D),    в писмена форма. − (PT) Подкрепих доклада, защото съм съгласна,
че съществува необходимост Европейският съюз и държавите-членки да координират
по-ефективно различните си политики в областта на пенсиите и да гарантират адекватни,
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сигурни и устойчиви пенсионни системи за мъжете и жените. От съществено значение е
пенсионните права да бъдат разделени на полов принцип и да бъдат създадени конкретни
критерии за изчисляване на пенсиите на жените по начин, който гарантира икономическата
независимост както на мъжете, така и на жените.

Göran Färm, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Marita Ulvskog и Åsa Westlund (S&D),
в писмена форма. – (SV) По отношение на параграф 6, ние, шведските социалдемократи
решихме да подкрепим заличаването на препратката към включването на преки публични
пенсионни задължения в изчислението на държавния дълг и дефицит. Причината за това
е, че считаме, че има риск такава връзка между пенсионни задължения и изчисления на
дълг и дефицит в дългосрочен план да доведе до няколко нежелани и непропорционални
последици в определени държави-членки. Все пак считаме, че в дългосрочен план всяка
държава-членка следва да създаде процедури, в резултат на които публичните пенсионни
задължения да бъдат точно отразявани в съответните прогнози за размерите на дълга и
дефицита.

Diogo Feio (PPE),    в писмена форма. − (PT) Увеличената средна продължителност на
живота и обърнатата пирамида на населението в Европа представляват сериозни
предизвикателства за едно застаряващо общество, което ще трябва да осигури адекватни
условия на живот за възрастните си граждани и роля, която в много случаи може и следва
да бъде активна. Изправени обаче пред реалната опасност от колапс на традиционните
пенсионни системи държавите-членки трябва смело и открито да приемат необходимите
мерки, за да спасят социално-осигурителните си системи, което включва не само увеличаване
на пенсионната възраст. Трябва обаче незабавно да бъде поставен акцент върху
модернизацията с възможност за смесени модели. Това ще гарантира, че лицата, навлизащи
в системата сега, ще могат свободно да изберат кой модел желаят да ги защитава в напреднала
възраст.

José Manuel Fernandes (PPE),    в писмена форма. − (PT) Текущата криза подчерта
наличието на проблем, който както стана ясно е сериозен: несъстоятелността на системите
за социално осигуряване. В действителност близостта на момента, в който възрастовата
пирамида ще се обърне – в резултат на демографски промени, причинени от увеличената
продължителност на живота на населението – заплашва финансовата устойчивост на
пенсионните схеми. От една страна, броят на безработните се увеличава; от друга страна,
все повече средства се изразходват за пенсионни плащания. Освен това младите хора навлизат
на пазара на труда все по-късно и поради тази причина не участват в системата, основана
на вноски. Тъй като не желаем „възрастен“ да бъде синоним на беден, трябва да гарантираме
минимална пенсия, която осигурява качество на живот на възрастните. Такава мярка ще
спомогне за премахването на бедността и ще даде на възрастните възможност да живеят
достойно.

Всички тези проблеми са отразени в изготвената от Европейската комисия Зелена книга за
пенсиите. Сега е необходима поредица от политики, координирани на равнище Европейски
съюз. Ето защо изразявам пълното си съгласие с изводите на доклада и приветствам
инициативите, насочени към солидарност между поколенията, която ще позволи на всички
пенсионери да получават устойчиви и достойни доходи.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    в писмена форма. − (PT) Считаме, че буди съжаление фактът,
че не беше прието алтернативното предложение за резолюция, внесено от нас. Следователно
мнозинството от членовете на Европейския парламент, включително тези от групата на
Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент, взеха
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страната на антисоциалните политики, които прилагат Комисията и Съветът, като по този
начин легитимират неолибералната насока, която следват и желаят да развият.

По този начин те забравят, че работниците в различните държави от Европейския съюз,
които се борят срещу увеличаването на предвидената от закона пенсионна възраст, борят
се за запазване на грижлива и всеобща социално-осигурителна система; система, която
оценява по-малките пенсии и уважава възрастните, като им дава възможност да живеят
достойно и същевременно допринася за премахването на бедността.

Както се посочва в алтернативната резолюция, внесена от нас, възможно е да бъдат подобрени
пенсиите, без да се увеличава предвидената от закона пенсионна възраст, при условие че
има повече работни места с права, по-специално за млади хора, по-добри заплати и по-големи
данъци върху финансовите транзакции. Неотдавнашни изследвания например показват, че
общ данък от 0,1% върху финансовите транзакции в държавите-членки на Европейския
съюз би довел до увеличаване на годишните приходи от около 2,1% от брутния вътрешен
продукт или почти 262 млрд. евро.

Pat the Cope Gallagher (ALDE),    в писмена форма. – (GA) Понастоящем в Европейския
съюз има 23 млн. малки и средни предприятия. Малките и средните предприятия съставляват
99% от всички предприятия в Европейския съюз и осигуряват 100 млн. работни места в
Съюза. Очевидно в момента въпросът за разходите и затруднения достъп до кредити е
най-сериозният проблем за сектора на малките и средните предприятия.

Множество жизнеспособни предприятия продължават да изпитват трудности при достъпа
до кредит при разумна лихва от страна на банките. Предвид размера на подкрепата, получена
от банковия сектор от ирландските данъкоплатци, това е абсурдно и неприемливо. Други
разходи, като например наеми, разходи за комунални услуги и местни такси, също
възпрепятстват конкурентоспособността на малките и средните предприятия в сегашния
труден момент.

Robert Goebbels (S&D),    в писмена форма. – (FR) Подкрепих доклада на г-жо
Oomen-Ruijten относно адекватни, устойчиви и сигурни европейски пенсионни системи.
Докладът е пълен с добри намерения, но също както и Зелената книга на Комисията оставя
у нас съмнение за истинските политически цели на това разискване. Трудно ми е да
пренебрегна впечатлението, че основната цел на разискването е да подготви общественото
мнение за постепенна приватизация на пенсионните схеми. След като видях какви загуби
регистрираха частните пенсионни фондове в Европа и в Съединение американски щати по
време на финансовата криза, предпочитам да се придържам към солидарността между
поколенията, която осигурява разходопокривните схеми.

Bruno Gollnisch (NI),    в писмена форма. – (FR) Въпреки непрекъснатите препратки към
принципа на субсидиарност в този случай до голяма степен става въпрос за поставяне на
основите на хармонизацията на пенсионните системи в Европейския съюз, ако не по
отношение на равнищата на пенсиите, то поне по отношение на тяхната структура. Как да
поваряваме, че във вашата ултралиберална и интернационална Европа такава хармонизация
може да е нещо различно от насърчаване на отстраняването на индивидуалното осигуряване
с частни дружества? Това е потенциален пазар за стотици милиарди евро. В същото време
пенсиите, изплащани по първия стълб – публични, задължителни и по разходопокривни
схеми – ще бъдат намалени в резултат на Пакта за стабилност и растеж, а утре – заради пакта
на г-жа Меркел. Професионалните пенсионни фондове, които ни се иска да бъдат развити,
са все още пенсионни фондове, а знаем каква беше ролята им в глобалната икономическа
криза. Знаем също така за какво служат в момент на финансова криза: съсипват спестители.
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Не можем да не се тревожим за трогателните благоразумни регламенти, които се прилагат
спрямо тях, дори и в Европа. Социално-осигурителната система като цяло, и в частност
пенсионната система, е отговорност единствено на държавите-членки. Проблемът, който
трябва да бъде решен, не е единствено финансов, но и демографски. Европейският съюз,
който има сериозна отговорност що се отнася до тези въпроси, съвсем не е подходящото
равнище, на което те да бъдат решавани.

Catherine Grèze (Verts/ALE),    в писмена форма. – (FR) Що се отнася до доклада относно
пенсионните системи в Европа, това е много чувствителна тема. Макар текстът да съдържа
някои действително положителни елементи, би било категорично неприемливо механизмът
за пенсионно осигуряване да бъде разглеждан през призмата на бюджетни ограничения, в
резултат на което да бъдат насърчавани пенсионни системи на капиталовопокривен принцип.
Макар да подкрепям солидарността между поколенията, не мога да подкрепя доклад, който
насърчава развитието на капиталопокривни пенсионни системи.

Nathalie Griesbeck (ALDE),    в писмена форма. – (FR) Въздържах се при гласуването на
текста. Той съдържа много положителни аспекти, но за съжаление в него има и идеи, с
които не съм съгласна. Премахването на пречките пред мобилността на работниците
посредством преносимост на пенсиите, зачитането на различията между националните
пенсионни системи, намаляване на неравенството между половете и на неприемливите
разлики между мъжете и жените по отношение на заетост и пенсионно осигуряване,
включването на възрастни работници на пазара на труда, осигуряването на защита от
съкращения за възрастните работници и т.н. са сред препоръките на доклада и категорично
ги приветствам. Независимо от това имаше други аспекти, които ме мотивираха да се
въздържа. Сред тях са например фактът, че докладът призовава за насърчаване на частните
пенсионни спестовни схеми.

Mathieu Grosch (PPE),    в писмена форма. −  (DE) Демографските промени в посока към
застаряване на населението в съчетание с пречките в областите на икономическия растеж,
държавните финанси и финансовите пазари, причинени от икономическата и финансова
криза, налагат приспособяването на практиките ни по отношение на пенсиите. Това
приспособяване е в съответствие със завършването на европейския вътрешен пазар и целите
на стратегията „Европа 2020“ за заетост и дългосрочна устойчивост на публичните финанси.

Все пак като цяло приветствам предложението, защото то предлага по-ефективно пенсионно
осигуряване, което ще бъде както устойчиво, така и сигурно. Изразявам твърдата си
убеденост, че пенсионното осигуряване следва не само да дава възможност на по-възрастните
граждани на Европейския съюз да живеят достойно, но също така следва да бъде награда
за трудовия им живот като цяло. За да могат бъдещите европейски граждани да бъдат
мотивирани в работата си и да приемат открито трансгранични дейности, важно е още в
настоящето да им предложим перспективата за адекватно и устойчиво пенсионно
осигуряване, хармонизирано на европейско равнище. Все пак пенсионното осигуряване
остава отговорност на държавите-членки, което означава, че пенсионната система е преди
всичко от компетентността на държавите-членки и следователно единственото, което Европа
следва да осигури, е координирани насоки за държавите-членки.

Във връзка с това принципът на солидарност между поколенията и този на национална
солидарност задължително трябва да бъдат взети под внимание. Освен това, що се отнася
до субсидиарността, всички пенсионни системи следва да останат „възможни за износ“ за
гражданите.
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Sylvie Guillaume (S&D),    в писмена форма.  –  (FR) Макар този текст да има положителни
аспекти, по-специално важността, която се отдава на насърчаването на заетостта с цел
гарантиране на устойчивост на пенсионните системи или на позицията на социалните
партньори, други аспекти ми е трудно да подкрепя, поради което гласувах „въздържал се“
по текста.

Заличаването на параграф 24 относно връзката между продължителността на живота и
пенсионната възраст обаче е сериозна победа на групата на Прогресивния алианс на
социалистите и демократите в Европейския парламент, които по този начин искат да защитят
европейския социален модел, което е обратното на целта на тази мярка. Всъщност
продължителността на живота на определени социални категории намалява в резултат на
условията им на труд и трудностите, пред които са изправени, когато се опитват да получат
профилактични и лекарски грижи. Трябва да гарантираме, че всички европейски граждани
могат да живеят достойно като пенсионери.

Richard Howitt (S&D),    в писмена форма.  −  (EN) Лейбъристите в Европейския парламент
подкрепиха този необвързващ доклад относно пенсиите и предизвикателствата вследствие
на застаряващите общества и натиска върху разходите, пред който са изправени всички
държави-членки на Европейския съюз. Приветстваме факта, че докладът изрично заявява,
че няма подход, който е подходящ за всички държави-членки по отношение на пенсионното
осигуряване, но все пак Европейският съюз може определено да добави стойност чрез обмен
на идеи и координация.

Гласувахме от параграф 8 да бъде премахнато включването на частния дълг при оценката
на устойчивостта на публичните финанси, тъй като считаме, че текущите условия на пазара
няма да бъдат подкрепени от този вид оценка. Продължаваме също така да бъдем загрижени
относно въпроса за прилагането на капиталови изисквания от типа „Платежоспособност
II“ спрямо пенсионните фондове, тъй като това може да увеличи разходите, без да повиши
сигурността на професионалните пенсии в Обединеното кралство, вноските за които се
заплащат от работодателите. Системата в Обединеното кралство, включително Фондовете
за защита на пенсиите, създадени от лейбъристкото правителство, осигурява високо равнище
на защита на членовете на пенсионната схема и на бенефициерите.

Действията на лейбъристите в Европейския парламент ще останат съсредоточени върху това
да се гарантира, че хората, които спестяват с държавата, със своя работодател или в частни
схеми ще имат реалната пенсионна защита, която им е необходима, за да се чувстват сигурни
за пенсионирането си.

Juozas Imbrasas (EFD),    в писмена форма.  −  (LT) Демографското развитие, т.е. обърнатата
пирамида на населението, която очакваме в скоро време, а така също и нарасналата
продължителност на живот, на която сме свидетели, благодарение на която възрастните
хора се радват по-дълго време на добро здраве и вземат активно участие в обществения
живот, ни кара да обмислим стратегия, която да допринесе за нова сплотеност и
съгласуваност в областта на пенсиите. Между пенсионните системи в Европа съществуват
големи различия и новите държави-членки и техните граждани се сблъскват с допълнителни
проблеми във връзка с преследваната цел за установяване на диверсифицирана пенсионна
система (с няколко стълба), основаваща се на принципа на разпределяне на риска.
Финансовата и икономическа криза показа, че нито една пенсионна система не е защитена
от такива събития, но че големите бюджетни дефицити, високото равнище на безработицата
и много ограничените възможности за увеличаване на облагането с данъци и други такси
въздействат отрицателно преди всичко на разходопокривните системи, а някои
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държави-членки, като например Литва, трябваше дори да предприемат драстични мерки,
а именно да намалят пенсиите, което считам, че е недопустимо и неприемливо.
Държавите-членки трябва да положат всички възможни усилия и да предотвратят такива
мерки за намаляване, които са болезнени за най-бедните. Въздържах се при гласуването по
доклада, защото много от предложените решения са социално чувствителни и също така
докладът не съдържа достатъчна оценка на ползите и рисковете, по-специално по отношение
на увеличаване на пенсионната възраст или загубата на влияние от страна на
държавите-членки върху пенсионната политика.

Peter Jahr (PPE),    в писмена форма. −  (DE) Въздържах се при гласуването на доклада на
Европейския парламент относно европейска пенсионна система. Макар по принцип да
заслужава подкрепа фактът, че Европейският съюз обмисля как може да подкрепи усилията
на държавите-членки да осигурят адекватни пенсии, пенсионната политика е и остава задача
на съответните държави-членки, по отношение на които Европейският съюз следва
единствено да предприема изключително внимателни действия при зачитане на условията
в съответната държава-членка. Въпросните решения обаче не са благоприятни по-специално
за германския модел на професионални пенсии. Считам, че подзаконовите нормативни
актове, създаващи риск за професионалните пенсионни системи, които бяха успешно
приложени в много европейски държави, не следва да се прилагат на европейско равнище.
В това отношение са необходими значителни подобрения.

Arturs Krišjānis Kariņš (PPE),    в писмена форма. – (LV) Подкрепих доклада относно
създаването на адекватни, устойчиви и сигурни европейски пенсионни системи, тъй като
считам, че е от ключово значение да бъдат направени промени на съществуващия пенсионен
модел с цел да се гарантира неговата устойчивост. Понастоящем европейските държави са
изложени на риска бъдещите поколения да не могат да се възползват от пенсии, които да
им осигурят достоен живот в напреднала възраст. Трябва да признаем, че в момента живеем
за сметка на бъдещите поколения. Вземаме назаем, за да платим пенсиите днес. Това трябва
да се промени. Пенсионната система трябва да бъде балансирана така, че текущите приходи
да покриват текущите разходи. Всяко друго решение би означавало да харчим повече,
отколкото имаме. Това може да се постигне по няколко начина, но трябва също така да
признаем, че вече не можем да разчитаме, че ще имаме осигурена пенсия малко след като
навършим 60-годишна възраст. Пенсионната възраст трябва да бъде увеличена постепенно
в цяла Европа и трябва да достигне прага от 70 години. Това е един от начините да
гарантираме, че бюджетът за социално осигуряване няма да се превърне в тежест за
икономите на европейските страни.

Giovanni La Via (PPE),    в писмена форма. − (IT) Докладът на г-жа Oomen-Ruijten се
основава на Зелената книга на Комисията, представена през юли 2010 г., и се отнася до
въпросите, която тази институция постави за разискване що се отнася до адекватността и
устойчивостта на европейските пенсионни системи. Този документ е подготовка за бъдещата
Бяла книга, съдържаща общ анализ на 27-те държави-членки и очертание на насоките,
които Европейският съюз определя за своите членове, от който анализ се очаква ефективен
отклик. Реакцията ми след като прочетох доклада е положителна, което е и причина да го
подкрепя на гласуването. Този проектен текст определено е доста консервативен като се
има предвид какво е необходимо да се направи. Все пак можем да го определим като добра
отправна точка, тъй като дава най-обща представа за пенсионната система, обхващайки
27-те държави-членки. Създаването на европейска пенсионна платформа може да
представлява отлична възможност за начало на разискване между институциите на
Европейския съюз и на заинтересованите социални партньори. Крайната цел е
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приспособяването на пенсионните системи и поставянето им в контекста на демографските
и икономически промени, настъпващи в света.

Patrick Le Hyaric (GUE/NGL),    в писмена форма. – (FR) Не подкрепих доклада, тъй като
той защитава капиталопокривни пенсионни схеми за сметка на разходопокривните публични
пенсионни схеми, както и увеличаване на пенсионната възраст. Той също така подкрепя
подход, който би увеличил несигурността за по-възрастните работници, насърчавайки
„гъвкави“ пенсии, съчетавайки работа с пенсиониране.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE),    в писмена форма. – (PL) С огромно задоволство
научих резултата от днешното гласуване по доклада на г-жа Oomen-Ruijten относно темата
за адекватни, устойчиви и сигурни пенсионни системи в Европа. Считам, че пенсиите следва
да бъдат сигурни и устойчиви по-специално в сегашния момент в контекста на застаряващо
европейско население и финансовата криза. Текущите статистически данни ясно показват,
че проблемът се задълбочава и че в Европа несъмнено са в ход демографски промени.
Специалистите посочват, че към момента в Европейския съюз четирима работещи осигуряват
един пенсионер, но след около 50 години работещите ще бъдат само двама.

Следователно е ясно, че е необходима по-нататъшна работа по пенсионната система и че е
от ключово значение да бъдат извършени допълнителни реформи. Поради тази причина
трябва да се стремим към засилена международна активност от държавите-членки, за да се
гарантира, че координацията на пенсионните системи ще бъде ефективна и ефикасна. Освен
това с приемането на доклада Европейският парламент ясно заявява, че няма място за
дискриминация въз основа на възраст или пол, което е особено важно в контекста на
социалния дебат относно равенството на работното място между жени и мъже.

Astrid Lulling (PPE),    в писмена форма. – (FR) Да се работи в продължение на месеци по
устойчивостта на пенсионните системи в Европа, да се изготвя амбициозен доклад, да се
договарят компромиси в продължение на часове без желание да се заяви очевидното, а
именно, че много правителства в Европейския съюз извършват реформи на пенсионните
системи, отдавайки приоритет на удължаването на срока за внасяне на осигуровки – считам
това за висша форма на безотговорност. Отричането на реалността е престъпна небрежност.
Европейският парламент не решава основния проблем, защото той предизвиква разногласия.

Не одобрявам този начин на правене на политика: вместо да се стреми към единодушие на
всяка цена, Европейският парламент избра категорично погрешния метод.

Негов дълг е да се стреми да избира път на действие, който е последователен и смел. Това
очакват гражданите ни в момент, когато пенсионните системи, представляващи реалната
полза от европейския социален модел, са в опасност.

Ето защо не мога да подкрепя доклад, който се превърна в безсмислено усилие, тъй като не
взе под внимание реалното положение.

Toine Manders (ALDE),    в писмена форма.  −  (NL) Делегацията на Нидерландската
народна партия за свобода и демокрация (VVD) в Европейския парламент гласува „против“
на днешното гласуване по доклада по собствена инициатива относно Зелената книга за
европейските пенсии, защото той съдържаше няколко неясноти и неточности. Подкрепяме
няколко подобрения, като например насърчаването на добро съчетание на държавни и
професионални пенсионни схеми в държавите-членки, както и на европейска система за
проследяване за повишена мобилност на работните места с цел всеки гражданин да знае
какво може да очаква от своята пенсионна система и да направи собствен избор. Все пак
увеличаващата се безработица, проблемите на финансовите пазари, високият национален
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дълг и забавеният икономически растеж могат да доведат до трудности що се отнася до
задълженията на държавите-членки за изплащане на пенсии, което може да има последици
за Пакта за стабилност и растеж, а следователно и върху стабилността на еврото.

Освен това все по-застаряващото поколение оказва сериозно въздействие в много
държави-членки, защото те не спестяват колкото нидерландците. Поради тази причина се
нуждаем от хармонизиран надзор върху пенсионните системи, а определени държави-членки
задължително трябва да организират пенсионните си системи по различен начин. Ние обаче
не желаем каквато и да било намеса в пенсионната система на Нидерландия. За да се
предпазим от това и въпреки че подкрепихме някои добри аспекти в доклада, като цяло
оставаме на позиция „против“ доклада. Група на VVD в Европейския парламент:
Hans van Baalen, Jan Mulder и Toine Manders.

David Martin (S&D),    в писмена форма.  −  (EN) Подкрепих доклада, който в началото
(параграф 1) и в края (параграф 61) ясно посочва, че основната отговорност за пенсиите,
която се възлага чрез принципа на субсидиарност, е на държавите-членки, а приносът на
Европейския съюз се състои в осигуряването на координация, където това е възможно, и
обмен на най-добри практики.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    в писмена форма. – (FR) Докладът безотговорно се
обявява в подкрепя на увеличаване на законната пенсионна възраст, а в същото време
двулично предлага осъществяването на „социален и граждански диалог“ по темата, като се
отчитат в пълна степен резултатите от този диалог. За съжаление, срокът за необходимия
референдум отдавна е изтекъл. Както се и очакваше, това е възхвала на приватизацията на
разходопокривната пенсионна система, която всички знаем, че е ефективна. Пенсиониране,
превърнато във финансов продукт на вътрешния пазар на пенсионни фондове при свободна
лоялна конкуренция – именно това предлага докладът. Гласувам „против“ и категорично
осъждам текста.

Nuno Melo (PPE),    в писмена форма. − (PT) Сериозният проблем за демографските
тенденции, с други думи обърнатата пирамида на населението, която очакваме в скоро
време, а така също и нарасналата продължителност на живот, благодарение на която
възрастните хора се радват по-дълго време на добро здраве и вземат активно участие в
обществения живот, ни кара да обмислим стратегия, която да допринесе за сплотеност и
съгласуваност в областта на пенсиите. Тази нова реалност налага предприемането на
инициативи, които да дефинират по нов начин бъдещето на младите и старите, както и
солидарността между поколения и индивиди, като по този начин допринесат за устойчиви,
сигурни и адекватни доходи след пенсиониране.

Willy Meyer (GUE/NGL),    в писмена форма.  –  (ES) Гласувах против предложението за
резолюция, тъй като считам, че то представлява неприемлива атака върху правата на
работниците, защото подкрепя увеличаване на годините за пенсионни вноски, увеличаване
на пенсионната възраст и прогресивна приватизация на публичните пенсионни системи.
Считам, че този вид мерки целят създаването на пенсионни системи, които защитават
интересите на финансовия сектор и не представляват стъпка в посока на публични пенсионни
системи, които са по-справедливи, устойчиви, сигурни и в полза на европейските граждани.
Извършено по този начин, аз съм против прогресивното изграждане на антисоциална Европа,
управлявана от пазарите и финансовите сили, които ни въвлякоха в тази криза вследствие
на амбицията и безграничната си алчност, която незнайно защо ще бъде компенсирана чрез
приватизацията на публичните пенсионни системи. Освен това считам, че е неприемливо
резолюцията, която, от една страна, подчертава важността на това социалният диалог да
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получи заслужено място в пенсионните реформи, от друга страна, защитава антисоциални
мерки, като например увеличаване на пенсионната възраст, което се отхвърля от повечето
европейци чрез масови общи стачки.

Louis Michel (ALDE),    в писмена форма. – (FR) Според Ласло Андор, член на Европейската
комисия, отговарящ за заетостта, социалните въпроси и приобщаването, броят на
пенсионерите ще се удвои до 2060 г. в сравнение с активното население, което може да
финансира пенсиите. Поради тази причина спешно трябва да помислим за бъдещето на
пенсионните системи. Макар този въпрос да е от компетентността на държавите-членки,
това не трябва да възпрепятства Европейския съюз да оказва помощ на държавите-членки
в хода на обсъжданията, за да гарантират на европейските граждани адекватна, сигурна и
устойчива пенсионна система. Възможността за адекватна и достойна пенсия в
държава-членка на Европейския съюз е необходимото допълнение към принципа за свободно
движение на хора. Икономическата и парична криза демонстрира необходимостта от
интегриран подход, който обхваща демографските и социални аспекти, както и
икономическите и финансови такива.

Alexander Mirsky (S&D),    в писмена форма.  −  (EN) Изразявам надеждата си, че
Парламентът няма да се ограничи единствено до изготвянето на доклади и провеждането
на гласувания. Трябва да бъдат анализирани всички 27 пенсионни системи в Европейския
съюз. Уверен съм, че ще излезе наяве масовото нарушаване на правилата в тази област в
Латвия, където правителството постоянно се опитва да реши проблема с бюджетния дефицит
за сметка на пенсиите. В резултат на това пенсионерите в Латвия са превърнати в заложници
на хазартните действия на сегашното правителство. В повечето случаи пенсиите в Латвия
са под официалния жизнен минимум. Положението се усложнява от решението на
правителството да задържи плащания към втория пенсионен стълб. Това може да има много
сериозни последици. Гласувах „за“ с надеждата, че положението в Латвия ще бъде обект на
независима оценка.

Andreas Mölzer (NI),    в писмена форма.  −  (DE) В Европейския съюз продължаваме да
сме свидетели на значителен спад на просперитета, което определено ще стане осезаемо със
загубата на периодите за защита на пазара на труда. Всяка страна трябва да се бори с
демографските промени и свързаната с това липса на финансова жизнеспособност на своите
пенсионни системи. Частните пенсии, които трябваше да осигурят допълнителна подкрепа,
не донесоха така обсъжданото облекчение на пенсионните системи, а вместо това поставиха
държавните пенсии под още по-голяма натиск. На този фон хората в Унгария например
почти бяха принудени да се върнат към държавната система. Във връзка с това
неизпълняемите обещания за възвращаемост от пенсионните фондове също са
проблематични, както стана ясно от развитието на икономическата и финансова криза.
Подобна намеса на равнище Европейски съюз често води след себе си редица проблеми
например свързани с компенсационните плащания за пенсии, които откриха широки
възможности за злоупотреби. Подробните аспекти на пенсиите са регулирани различно в
отделните държави и това не трябва да се променя, поради което категорично отхвърлям
доклада.

Claudio Morganti (EFD),    в писмена форма. − (IT) Исках да изразя подкрепата си за
доклада Oomen-Ruijten относно бъдещето на пенсионните системи в Европа, тъй като той
ясно илюстрира принципа, който винаги трябва да бъде следван при европейските действия
и инициативи: принципът на субсидиарност. В опит да се откликне на реална необходимост,
а именно на нова оценка на европейските пенсионни системи на прага на демографски,
икономически и социални промени, беше взето решение на отделните държави-членки да

109Разисквания на Европейския съюз -BG16-02-2011



бъде позволена гъвкавостта да действат в рамките на общи европейски насоки. Ситуацията
и условията в различните държави са много различни и това ни кара да не се насочваме към
изготвянето на общи обвързващи правила и следователно решението за спазване на основния
принцип на субсидиарност беше добро.

Franz Obermayr (NI),    в писмена форма. −  (DE) Не след дълго пирамидата на населението
в Европейския съюз ще се окаже обърната: в населението ще преобладава възрастовата група
на хората над 55 години, продължителността на живота ще продължи да се увеличава,
раждаемостта ще остане ниска, а младите хора ще навлизат на пазара на труда все по-късно.
Добре осъзнаваме последиците от това: застаряващо население и все повече пречки що се
отнася до финансиране на пенсиите. Онова, което действително ни е необходимо, е
държавите-членки да имат по-благоприятна политика по отношение на семействата – сещам
се например за въвеждането на разделяне на семейните данъци в законодателството за
подоходното облагане. Приносът на семействата за гарантиране на договора между
поколенията следва да бъде взет под внимание в социалното законодателство чрез постепенно
намаляване на вноските за социално осигуряване. Тези аспекти не са или са недостатъчно
отчетени в доклада. Все пак горещо възхваляваната масова имиграция е погрешният път за
гарантиране на пенсиите ни. В крайна сметка пенсионната политика следва да остане в
областта на компетентност на държавите-членки. Поради тази причина гласувах против
доклада.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D),    в писмена форма. – (PL  )  На днешното гласуване
подкрепих приемането на доклада относно устойчиви и сигурни пенсионни системи в
Европа. Въпросът за бъдещите пенсии е проблем не само в Полша, но и в целия Европейски
съюз. В този доклад Европейският парламент потвърди, че по отношение на въпросите,
свързани с пенсионните системи, държавите-членки са тези, които носят отговорност за
организацията на своята национална пенсионна система. Все пак институциите на
Европейския съюз ще подкрепят дейностите на държавите-членки въз основа на принципа
на субсидиарност.

Считам, че е много важно насочването на вниманието върху дискриминацията на жените
в контекста на пенсионните системи и трябва да се справим с този проблем. Същевременно
текущите демографски промени, които водят до застаряване на населението, създават
проблеми за установяване на стабилна пенсия. Броят на пенсионерите продължава да се
увеличава, а в същото време намалява броят на хората, които са активни на пазара на труда.

Друг важен въпрос е проблемът с младите хора, които не могат да си намерят работа поради
положението на пазара на труда. Във връзка с това е от ключово значение броят на заетите
лица да се увеличава и те да продължат да бъдат заети възможно най-дълго.

Alfredo Pallone (PPE),    в писмена форма. − (IT) Подкрепих доклада на г-жа
Oomen-Ruijten, защото считам, че усилията за полагането на основите на толкова важна
цел като тази за обща европейска пенсионна система, като същевременно се спазва стриктно
принципът на субсидиарност, е сериозна стъпка в посока към реална социално-политическа
интеграция. Законодателната рамка определено е сложна, но Бялата книга на Европейската
комисия относно пенсионните системи вече очертава пътя, който да следва Съюзът. Докладът
по-специално цели да установи адекватни, устойчиви и сигурни критерии, призовавайки
държавите-членки да разискват въпроса, да представят пред обществеността формулираните
предложения и да работят заедно за изготвянето на истински съвместен план чрез отворения
метод на координация. Обсъждаме пакета за икономическо управление на равнище
Европейски съюз, за да реформираме Пакта за стабилност и растеж и да създадем общи
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правила. За да въведе финансите си в ред, всяка държава трябва да извърши пенсионна
реформа. Поради тази причина считам, че е логично да имаме общи правила и в тази област,
защото това ще улесни мониторинга и изпълнението на Пакта за стабилност и растеж.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    в писмена форма. − (PT) Докладът относно адекватни,
устойчиви и сигурни европейски пенсионни системи представлява важна стъпка от
изпълнението на координационна политика в Европейския съюз. Всъщност макар това да
е от компетентността на държавите-членки, пенсионната система е пряко свързана с
финансовия пазар, а също така е една от областите, включени в Пакта за стабилност и растеж.
Предвид демографските причини, които са известни на всички, възниква необходимост от
обмислянето на стратегия, която да увеличи сплотеността и съгласуваността в областта на
пенсиите. Трябва да създадем инициативи, които да дефинират по нов начин бъдещето на
младите и старите, както и солидарността между поколения и индивиди, като по този начин
допринесат за устойчиви, сигурни и адекватни доходи след пенсиониране. Съществуват
сериозни разлики между различните пенсионни системи в Европа, но е важно да бъде
създадена обща платформа, като определим ясно разделението на отговорностите. По този
начин ще бъде възможно да създадем заедно устойчива и сигурна система; съвременна
система, която отчита свободата на движение в Европа, която се основава на схващането,
че мобилността е от ключово значение, по-специално за по-младите поколения, и разбира
се, за ефективен и ефикасен пазар на труда. Подкрепих доклада поради всички тези причини.

Rovana Plumb (S&D),    в писмена форма. – (RO) През ноември 2009 г. Румъния е имала
5,54 млн. пенсионери и 5,65 млн. лица, плащащи осигуровки в публичната пенсионна
система. Осигуряването на адекватни, устойчиви пенсии на Европейските граждани сега и
в бъдеще е приоритет на Европейския съюз. Постигането на тези цели в една застаряваща
Европа е сериозно предизвикателство и държавите-членки трябва да се подготвят за това,
като реформират пенсионните си системи. Държавите-членки трябва да подобрят
адекватността на пенсиите посредством борба срещу дискриминацията въз основа на пола,
която съществува на пазара на труда, по-специално чрез намаление от 10% на различията
в заплащането до 2020 г. Публичната пенсионна система трябва да се укрепи за сметка на
частната система. Не трябва да приватизираме публичната пенсионна система просто за да
гарантираме стабилност на пенсионните фондове за сегашните и бъдещите пенсионери.

Макар че тенденцията на европейско равнище е към увеличаване на пенсионната възраст,
това следва да бъде прилагано гъвкаво според сектора и тежестта на условията на труд, като
в същото време се взема под внимание и стажът. За създаването на работни места е
необходима активна подкрепа. Качеството на работа също трябва да бъде подобрено, за да
се повиши броят на хората, които ще допринасят активно за финансиране на бъдещите си
пенсии.

Frédérique Ries (ALDE),    в писмена форма. – (FR) Постигането на устойчивост на
пенсионните системи е едно от основните предизвикателства, пред които е изправена
политическата класа, за да съумее да запази общото добро и социалния мир. Макар в това
отношение компетенциите на Европа да са ограничени, беше също така важно Европейският
парламент да изрази становището си като последващо действие след Зелената книга,
публикувана от Комисията. Това беше постигнато с приемането на изключително подробния
доклад Oomen-Ruijten, което потвърждава необходимостта от реформиране на пенсионните
системи вследствие на неблагоприятната тенденция на съотношението между броя на хората
над 65 години към заетите лица. Освен това решението е в съответствие с неотдавнашното
изследване на Евробарометър, което показва мъдростта и зрелостта на европейските
граждани, 73% от които са на мнение, че ще трябва да работят по-дълго или да спестяват
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повече за напредналата си възраст. Преобладаващата идея за удължаване на трудовия живот
над 65 години безспорно беше посрещната със смесени реакции от страна на обществеността.
В крайна сметка това може да е за добро, защото ще бъде необходимо да бъдат дръпнати
други лостове. Дори само в случая на моята страна, Белгия, в която процентът на безработица
сред по-възрастните работници е един от най-ниските в Европейския съюз, има неотложна
необходимост от насърчаване на белгийските работници да останат по-дълго на пазара на
труда.

Crescenzio Rivellini (PPE),    в писмена форма. − (IT) Днес Парламентът гласува по доклада,
озаглавен „Към адекватни, устойчиви и сигурни европейски пенсионни системи“. След като
взе под внимание демографските тенденции и последиците от икономическата и финансова
криза Комисията реши, че с цел да осъвремени пенсионните политики, е необходимо да
предприеме координирани действия по: адаптирането на пенсионните системи,
устойчивостта, баланса между продължителността на трудовия живот и продължителността
на пенсионирането, премахването на пречките пред мобилността, по-голяма прозрачност
на пенсионните системи и защита на платежоспособността.

В доклада искаме да признаем и запазим индивидуалните отговорности, за да създадем
устойчива и сигурна система, която е способна да гарантира адекватна пенсия на равнище
държава-членка. Съвременна система, която отчита по-специално необходимостта на новото
поколение от мобилност и предлага решения не само за настоящето, но и за близкото
бъдеще.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    в писмена форма. – (ES) Въпреки факта, че
гласуването допусна включването на някои ключови елементи от социалната отговорност,
все пак останаха някои нежелателни аспекти, които ме мотивираха да се въздържа на
окончателното гласуване. Такъв е случаят например в частта на параграф 21, в която се иска
държавите-членки да подобрят достъпа на гражданите до частните пенсионни спестовни
схеми.

Licia Ronzulli (PPE),    в писмена форма. − (IT) Европейските пенсионни системи се намират
във все по-тревожно състояние. Трябва да действаме незабавно, за да гарантираме, че мъжете
и жените имат равни възможности, като защитим онези, които решат да се пенсионират
днес и в същото време да осигурим защита и на лицата, които тепърва навлизат на пазара
на труда. Жените в Европа все още получават средно заплащане, което e с 18% по-ниско от
това на мъжете. Основната последица от тази разлика в заплащането става очевидна в
пенсионна възраст: тъй като са получавали по-ниско възнаграждение в хода на трудовия
си живот, жените имат и по-ниски пенсии. В резултат на това жените са засегнати в по-голяма
степен от постоянна бедност, отколкото мъжете. Най-вече по време на криза трябва да
включим перспективата, свързана с пола, във всички политики, като приемем национални
мерки, които са съгласувани и координирани на европейско равнище. Гласувах в подкрепа
на доклада Oomen-Ruijten, защото считам, че това е добър компромис, който може да
подкрепи диалога между държавите-членки и европейските институции по въпроса за
модернизирането на пенсионните системи.

Oreste Rossi (EFD),    в писмена форма. − (IT) Подкрепяме доклада относно Зелената
книга „Към адекватни, устойчиви и сигурни европейски пенсионни системи“, тъй като
Европейската комисия цели да подпомогне държавите-членки, без да изземва отговорността
от отделните страни, която трябва да направи оценка на връзката между продължителността
на живота и предвидената от закона пенсионна възраст. Тя също така цели да премахне
пречките пред трансграничната мобилност и да създаде Европейски орган за застраховане
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и професионално осигуряване, който да е отговорен за създаването на система за координация
при спешни случаи и който да подкрепя държавите-членки.

Daciana Octavia Sârbu (S&D),    в писмена форма. – (RO) 27-те държави-членки на
Европейския съюз имат различни пенсионни системи. Все пак обърнатата пирамида на
населението и увеличената продължителност на живота налагат изготвянето на стратегия,
която да укрепи сплотеността и съгласуваността на пенсиите в Европейския съюз. Искам
също така да посоча и очевидните недостатъци в случая на мобилността на работната сила
между различните държави-членки. Има случаи, в които пенсионните права не се прехвърлят
адекватно между различните държави-членки на Европейския съюз. В това отношение
трябва да насърчим сътрудничеството между държавите-членки.

От друга страна, имаме морален дълг да пазим правото на нашите граждани да се възползват
от пенсии, които им осигуряват достоен живот.

Peter Skinner (S&D),    в писмена форма.  −  (EN) Мога да подкрепя най-общите цели на
доклада, тъй като основният проблем, който се стреми да реши, е създаването на устойчив
подход към пенсионното осигуряване. Считам, че регулаторната дейност, която ще произтече
от Зелената книга, ще внесе в работата на надзорните органи необходимата последователност,
за да се поддържа сигурна и устойчива пенсионна система.

Все пак като се имат предвид съществуващите различия в пенсионните системи на
държавите-членки, както и обхватът и дълбочината на пенсионното осигуряване, е важно,
че Комисията се съобрази с волята на Парламента да не налага капиталови стандарти, сходни
с тези в застрахователния и банковия сектор. Считам, че пенсиите могат и следва да бъдат
третирани отделно що се отнася до капиталовите изисквания за адекватност.

Освен това е налице първостепенна необходимост от един действително европейски подход
предвид начина, по който демографските тенденции ще принудят бъдещите поколения да
прилагат устойчиви скъпоструващи схеми, които са претоварени, а по-възрастните поколения
ще бъдат изправени пред потенциална бедност.

Alyn Smith (Verts/ALE),    в писмена форма.  −  (EN) Г-н председател, докладът съдържа
множество положителни аспекти. Като цяло обаче не мога да го подкрепя. Приветствам
факта, че в Парламента сме загрижени за пенсионното осигуряване на правителствата на
нашите държави-членки и считам за правилно да обменяме най-добри практики. Не мога
обаче просто да подкрепя доклада като цяло, тъй като не съм съгласен, че ролята на
Европейския съюз трябва да включва нещо повече от дейността по обмен на информация
в областта на пенсиите. Най-добрите органи, които трябва да работят в областта на пенсиите,
а и на практика по всички социални въпроси, са националните или местните органи, а не
ние. Докладът по собствена инициатива призовава за твърде голяма степен на централизиран
контрол, за което просто не съм убеден, че ще сработи или че ще добави стойност.

Bart Staes (Verts/ALE),    в писмена форма. −  (NL) Проблемът с все по-застаряващото ни
население ни поставя пред сериозни трудности, а кризата принуждава държавите-членки
да съкращават разходи. Не трябва обаче да позволим проблемът със застаряващото население
да ни повлече към нова европейска дългова криза. Държавите-членки, които спестяват
средства, не следва да го правят лекомислено. Резолюцията подчертава, че първият стълб
на пенсионната система, е основният. Това предполага стабилен и балансиран национален
бюджет. Освен това няма съмнение, че стабилните доходи са гаранция срещу бедността.
Изразявам също така задоволството си, че бяха признати пенсионните права на жените и
беше поставен по-силен акцент върху равенството между половете, заедно с признанието,
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че не трябва да се допуска дискриминиране на възрастните хора, които са на пазара на труда.
Резолюцията също така обръща необходимото внимание на преносимостта на придобитите
пенсионни права. Днес никой не работи за едно и също дружество или дори в собствената
си страна през целия си живот. В една обединена Европа е от ключово значение гражданите
да имат възможност да прехвърлят такива права. Ето защо Европейският парламент иска
Европейската комисия по-добре да координира преносимостта на пенсиите на европейско
равнище.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D),    в писмена форма. – (RO) Докладът, изготвен от
Ria Oomen-Ruijten относно Зелената книга, озаглавена „Към адекватни, устойчиви и сигурни
европейски пенсионни системи“, представлява важен принос към разискването за бъдещето
на европейските пенсионни системи. Считам, че държавите-членки трябва да изготвят
разпоредби, които да гарантират адекватни пенсии за техните граждани. Призоваваме
държавите-членки да създадат най-адекватната пенсионна система, за да гарантират достоен
жизнен стандарт за всички, като по-специално внимание се обръща на най-уязвимите групи
в обществото. Гласувах в подкрепа на точка 24, която призовава държавите-членки да
насърчават възрастните да продължат да се трудят посредством мерки за данъчни и социални
облекчения.

Гласувах също така за насърчаване и улесняване на съчетаването на работата и пенсията,
както и за въвеждане на възпиращи мерки, така че предприятията да не могат да уволняват
възрастните хора така лесно.

Гласувах против увеличаването на пенсионната възраст, защото считам, че хората, които
навършат определена възраст, но искат и могат да работят, следва да бъдат насърчавани, а
не принуждавани да работят по-специално в момент, когато процентът на безработица в
27-те държави-членки на Европейския съюз е 10%, а сред младите е 20%.

Georgios Toussas (GUE/NGL),    в писмена форма. – (EL) Зелената книга на Европейската
комисия относно европейските пенсионни системи, която беше приета днес съгласно доклада
чрез съюзяването на политическите представители на капитала в Европейския парламент
(социалдемократи, консерватори и либерали), е антисоциално чудовище. Тя цели да създаде
основата на новия антисоциален Пакт за конкурентоспособност на Европейския съюз,
създаден да разруши европейските системи за социално осигуряване и да ги замени с частни,
индивидуални осигуровки – новата златна кокошка, която ще носи златни яйца за сметка
на работниците и в полза на капитала. На практика се премахват публичните разходи за
социално осигуряване, пенсии и помощи. Тристълбовата система свежда държавната пенсия
до бедняшко подаяние, като по този начин отваря широко вратите за т.нар. трети стълб на
частното осигуряване. Има призиви за увеличаване на пенсионната възраст в зависимост от
продължителността на живота; с други думи работа до гроб. Гръцката комунистическа
партия гласува против този безплоден антитрудов документ на Европейския съюз относно
европейските пенсионни системи. След като сме изправени пред тези събития искаме да
подчертаем, че работниците имат неотложна необходимост да въстанат масово и да сложат
край на тези антиосигурителни мерки и на новата свирепа атака, организирана от капитала
и буржоазните правителства в новия Пакт за конкурентоспособност на Европейския съюз.

Thomas Ulmer (PPE),    в писмена форма. −  (DE) Подкрепих доклада Oomen-Ruijten
относно Зелената книга за пенсионните системи. Резултатите от преговорите са приемливи
според становището на Християндемократическия съюз на Германия и осигуряват
подходящата основа за последващата Бяла книга. Когато вървим напред, е важно да запазим
германските професионални пенсии, стажът и защитата от несъстоятелност за
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съществуващите задължения. В никакъв случай професионалните пенсии не трябва да се
прехвърлят в задължителна европейска пенсионна система.

Viktor Uspaskich (ALDE),    в писмена форма.  −  (LT) Изразявам задоволството си, че
докладчикът признава наличието на сериозни различия между пенсионните системи в
Европа и факта, че гражданите на някои държави-членки − например литовците − са
изправени пред допълнителни проблеми. Животът на пенсионерите в моята страна не е
лесен. В последно време стана и още по-труден − миналата година месечната пенсия на
литовските пенсионери беше намалена с 5%. Крайно време е да спрем да прилагаме двойни
стандарти. В някои европейски държави, като например Литва, правителството заявява, че
кризата е приключила и че икономиката постепенно започва да се възстановява. Когато
обаче трябва да предприемем практически мерки, лидерите ни заявяват, че не могат да
осигурят необходимите ресурси, за да върнат пенсиите на предишното им равнище. Изведнъж
декларират, че кризата все още не е приключила. Финансовата устойчивост е важна при
реформирането на пенсионните ни системи, но също така е важно осигуряването на адекватни
доходи. Реална устойчивост не може да бъде постигната, без да се гарантира адекватност
на пенсиите. Застаряващото население и натискът от финансово естество показват, че нашият
пазар на труда се променя. Това трябва да бъде взето под внимание, когато се реформират
пенсионните системи. Балансът между гъвкавост и сигурност на пазара на труда е в полза
на приспособимостта на икономиката и следователно допринася за устойчиви, сигурни и
справедливи пенсии.

Peter van Dalen (ECR),    в писмена форма.  −  (NL) Европа и пенсии – това е наболелият
въпрос. Различните държави-членки обмислят начини за намаляване на националния си
дълг, обвързвайки пенсионните фондове с дълговете си. Г-жа Меркел и г-н Саркози вече
пряко посочиха централизация на пенсиите като част от плановете им за единна, централно
управлявана Европа. Обявявам се против всяко регулиране на пенсиите на европейско
равнище. Пенсионните системи са структурирани различно в различните държави-членки.
Те са почти несравними. Освен това между пенсионните системи в отделните държави-членки
има различия по отношение на мащаб, надеждност и надзор. Не искам да видя стабилната
нидерландска пенсионна система да пострада поради хаоса в някои други държави-членки.

Онова, което считам все пак за разумно, е държавите-членки да обменят информация за
пенсионните си системи и по този начин да се стремят да решават специфични проблеми.
Тук имам предвид например университетските изследователи, които отиват в други
държави-членки, чиито данъчни органи след това събират допълнителни налози върху
пенсиите, които са натрупали на друго място. Такива прекалени действия следва да бъдат
прекратени незабавно, но това не означава, че трябва да преработим цялата система на
европейско равнище.

Derek Vaughan (S&D),    в писмена форма.  −  (EN) Подкрепих доклада, който настоятелно
призовава държавите-членки да гарантират, че пенсиите са устойчиви в светлината на
предизвикателствата вследствие на застаряващото население и натискът за разходи в целия
Европейски съюз. Приветствам факта, че докладът признава, че няма подход, който е
подходящ за всички държави-членки по отношение на пенсионното осигуряване, но че
Европейският съюз може определено да добави стойност при обмена на информация и при
координацията.

Включването на частния дълг в оценката на устойчивостта на публичните финанси не следва
да намира място в доклада, тъй като текущите пазарни условия не биха подкрепили такъв
вид оценка. Освен това прилагането на капиталови изисквания спрямо пенсиите има
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вероятност да увеличи разходите, без да повиши сигурността за професионалните пенсии,
финансирани от работодателите. Това не следва да бъде задължително, когато е налице
защитна схема; например Фондът за защита на пенсиите в Обединеното кралство, създаден
от предишното лейбъристко правителство, вече осигурява високо равнище на защита на
членовете и бенефициерите на пенсионната схема.

Аз и колегите ми лейбъристи ще продължим да работим с цел да гарантираме, че хората,
които спестяват с държавата, с работодателя си или към частни фондове, имат онази реална
защита на пенсиите, която им е необходима, за да се чувстват сигурни за пенсионирането
си.

Iva Zanicchi (PPE),    в писмена форма. − (IT) Подкрепих доклада на г-жа Oomen-Ruijten,
макар да считам, че приетият текст е твърде предпазлив, постоянно повтаряйки колко важен
е принципът на субсидиарност. Независимо от това считам, че докладът, след който
несъмнено предстои публикуването на Бялата книга на Комисията, дава възможност да
бъдат продължени ефективните работни отношения между държавите-членки и
институциите на Европейския съюз по трудния въпрос за модернизирането на европейските
пенсионни системи.

Предложение за резолюция B7-0094/2011

Luís Paulo Alves (S&D),    в писмена форма. − (PT) Аз гласувам в подкрепа на
предложението за резолюция, защото съм убеден, че преговорите за присъединяване с
Хърватия могат да приключат през първото полугодие на 2011 г., при условие че
изпълнението на необходимите реформи продължи. За постигане на тази цел, през последната
фаза Хърватия ще трябва да мобилизира всички свои усилия за укрепване на публичната
администрация и съдебната власт, за да постигне напредък в борбата с корупцията., да
гарантира пълно сътрудничество с Международния трибунал за бивша Югославия, да
продължи с процеса на приватизация и да приеме планове за преструктуриране. Аз също
така гласувам в подкрепа на резолюцията, защото в нея се препоръчва да се изпълнява
арбитражното споразумение между Хърватия и Словения относно границата, и поради
напредъка, постигнат в решаването на други двустранни спорове, като граничните спорове
със Сърбия, Черна Гора и Босна и Херцеговина. Въпреки че на Хърватия все още предстои
да приключи преговорите по шест политически глави от достиженията на правото на ЕС,
аз считам, че добрите резултати, постигнати през 2010 г., ще служат на хърватските органи
като основа за полагане на окончателните усилия за приключване на преговорите.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    в писмена форма.  −  (LT) Аз гласувах в подкрепа на
предложението за резолюция относно доклада за напредъка, осъществен от Хърватия през
2010 г. С този документ Европейският парламент потвърждава, че Хърватия е осъществила
значителен напредък в преговорите за интеграция в Европейския съюз. Приемам разпоредбата
на резолюцията относно възможността за приключване на преговорите за присъединяване
на Хърватия през първото полугодие на 2011 г., при условие че необходимите реформи
продължат да се осъществяват с решителност, чрез, по-специално, укрепване на публичната
администрация и съдебната власт, продължаване на борбата срещу корупцията, гарантиране
на устойчивостта на връщането на бежанците, пълно сътрудничество с Международния
трибунал за бивша Югославия (МТБЮ), продължаване на процеса на приватизация и
приемане на планове за преструктуриране на корабостроителниците в затруднено положение.
Това са много важни условия и тяхното правилно изпълнение или най-малкото постигането
на значителен напредък в споменатите области ще покаже ангажираността и готовността
на Хърватия да стане държава-членка на ЕС.
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Zigmantas Balčytis (S&D),    в писмена форма. −  (LT) Аз приех предложението за
резолюция, чрез което Европейският парламент подкрепя присъединяването на Хърватия
към Европейския съюз. Присъединяването на Хърватия носи със себе си както европейско,
така и регионално измерение, и аз бих насърчил другите държави от региона на Западните
Балкани да започнат и изпълнят реформите, свързани с присъединяването. Преговорите за
присъединяване с Хърватия напреднаха значително, но основните реформи в областта на
публичната администрация и съдебната власт, корупцията, завръщането на бежанците и
т.н. все още не са завършени. Хърватия трябва да осъществи значителен напредък в решаване
на двустранните спорове със съседните държави, като граничните спорове със Сърбия, Челна
Гора и Босна и Херцеговина, за да не се допусне тези спорове да се превърнат в пречка за
бъдещото разширяване на ЕС след присъединяването на Хърватия.

Elena Băsescu (PPE),    в писмена форма. – (RO) Аз гласувах в подкрепа на приемането на
доклада относно напредъка, осъществен от Хърватия, защото считам, че процесът на
присъединяване към ЕС подчертава значителното подобрение на положението в този район.
Истина е, че зачитането на основните права, положението на бежанците и приватизацията
на отрасъл корабостроене са главите, по които има най-голям напредък. Тук бих искала
също така да приветствам изпълнението на мирното споразумение и всичко, което то носи
със себе си. Сътрудничеството с Международния трибунал за бивша Югославия е от
решаващо значение за успешното приключване на преговорите. Надявам се, че в бъдеще
хърватските органи ще разрешат на разследващите органи достъп до необходимите
документи. Един от въпросите, които се споменават в документа, е относно делата за военни
престъпления. Тези, които са дадени под съд или не биват осъждани, или получават
символични наказания. Искам да подчертая значението на системата за раздаване на
справедливо правосъдие за всяка страна кандидатка за членство.

Наследството от конфликта през 90-те години и незачитането на правата на малцинствата
са неприемливи от страна на една бъдеща държава-членка. Желателна е законодателна
намеса в тези области. Намерението на унгарското председателство да приключи преговорите
до края на първото полугодие на 2011 г. е похвално и е възможно Хърватия да пресече
финалната линия навреме. Нейното присъединяване ще изпрати положителен сигнал в
региона, потвърждавайки отново доверието към ЕС във връзка с ограничеността от условия
на процеса. Искам да завърша с потвърждаване на безрезервната подкрепа на Румъния за
присъединяването на Хърватия към ЕС.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    в писмена форма. – (RO) Докладът относно напредъка,
осъществен от Хърватия през 2010 г., показва решителността на правителството в Загреб
да изпълни критериите за присъединяване към Европейския съюз. Въпреки това Европейския
съюз за пръв път е изправен пред ситуация, в която мнозинството от гражданите на Хърватия
не считат, че присъединяването към ЕС ще бъде от полза за страната, което е противоположно
на значителната вълна на оптимизъм, наблюдавана сред населението на държавите от
Централна и Източна Европа, които се присъединиха при последните два кръга на
разширяване. Докладът от 2010 г. относно Хърватия подчертава загрижеността на
институциите на ЕС във връзка с това положение. Ето защо към органите и гражданското
общество беше отправен призив да се включат в убеждаването на хърватите, че членството
в ЕС ще окаже положително въздействие върху тяхната страна. Аз приветствам усилията
на хърватските органи и амбицията им да приключат преговорите за присъединяване през
тази пролет.

Хърватия заслужава да бъде поздравена и за факта, че държава, която толкова време е била
опустошавана от конфликти, е успяла да постигне забележителен напредък за прилагане и
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изпълнение на достиженията на правото на ЕС. Освен това всяко споменаване за
възможността за забавяне на присъединяването на Хърватия може да бъде тълкувано
единствено като забележка, подхвърлена без много мислене.

Antonio Cancian (PPE),    в писмена форма. − (IT) Аз гласувах решително в подкрепа на
доклада, защото считам, че Хърватия продължава да изпълнява правилно реформите,
необходими за членство в ЕС. На икономическо равнище считам, че Хърватия е готова да
изгражда и поддържа отношения с другите държави-членки на ЕС. Всъщност независимо
от всеобщата криза, тя успява да поддържа макроикономическа стабилност, особено чрез
развитие на инфраструктурата на услугите и туризма. Считам, че страната трябва да бъде
насърчена да се възползва напълно от своите ресурси, особено от географското си
разположение като стратегическа транспортна връзка между Западна Европа и Балканите,
между Централна Европа и региона на Адриатическо и Средиземно море. По-нататъшното
развитие на нейната инфраструктура може да осигури огромен потенциал на страната. Ето
защо нейното сътрудничество с Европейския съюз по изпълнение на участъци от
трансевропейската транспортна мрежа TEN-T, трансевропейската енергийна мрежа TEN-E
и електронната трансевропейска мрежа e-TEN, които оказват влияние върху територията
на Хърватия и могат да бъдат разработени в система PPP (протокол от точка до точка) в
пълно сътрудничество с ЕС, се оказва много плодотворно. Преговорите ще приключат през
първата половина на 2011 г., когато ще завърши процесът на присъединяване. Аз съм убеден,
че този срок ще бъде спазен.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    в писмена форма. − (PT) Бих искала да поздравя
Хърватия за значителния напредък, отбелязан в постигане на критериите, необходими за
приключване на преговорите за присъединяване. Твърдо съм убедена, че бързото
присъединяване на Хърватия ще допринесе за насърчаване на останалите страни от Западните
Балкани да изпълнят свързаните с присъединяването реформи. Приветствам усилията на
хърватското правителство да заеме категорична позиция срещу всички форми на корупция,
но призовавам хърватските органи да засилят още повече административния капацитет на
органите за борба с корупцията и да насърчават културата на политическа отчетност.
Приветствам напредъка, постигнат в областта на правата на жените и равенството между
половете, тъй като около 25% от местата в парламента и почти половината от
административните постове в публичния сектор се заемат от жени, което свидетелства за
напредъка по отношение на равенството между половете. Въпреки това процентът на жените,
заемащи ръководни длъжности в предприятията, продължава да бъде нисък и все още има
разлика в заплащането на мъжете и жените. Призовавам за активно насърчаване на участието
на жените в органите, вземащи икономически и политически решения, и за своевременно
прилагане на Закона за равенството между половете, включително на принципа на равно
заплащане.

Daniel Caspary, Ingeborg Gräßle, Elisabeth Jeggle, Andreas Schwab, Thomas Ulmer
и Rainer Wieland (PPE),    в писмена форма. −  (DE) Ние твърдо подкрепяме бързото
присъединяване на Хърватия към Европейския съюз. Народът на Хърватия е изпълнен с
големи очаквания за членството. Те обаче могат да бъдат удовлетворени само ако Хърватия
наистина е готова за присъединяване и ако всички критерии за присъединяването бъдат
изпълнени. Хърватия вече е по-напреднала в този процес, отколкото много от настоящите
държави-членки по време на тяхното присъединяване.

Докладът на Комисията относно напредъка обаче показва ясно, че все още има да се върши
работа в някои области. Това дава основания да се надяваме на своевременно приключване
на преговорите за присъединяване − надеждите обаче не трябва да се засилват от днешното
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решение. За нас завършеността е по-важна от бързината и сигурното изпълнение е по-важно
от обещанията. Ние не трябва да повтаряме предишните грешки. Нищо друго няма да бъде
в интерес на Европейския съюз или на Хърватия и нейния народ. Затова днес ние се
въздържахме при гласуването.

Edite Estrela (S&D),    в писмена форма. − (PT) Аз гласувах в подкрепа на предложението
за резолюция относно доклада за напредъка, осъществен от Хърватия през 2010 г., тъй като
съм убедена, че преговорите за присъединяването на Хърватия към ЕС ще приключат до
юни 2011 г., при условие че бъдат положени необходимите усилия за продължаване на
реформите. Подкрепям разширяването, при условие че държавите кандидат-членки
изпълняват предварително установените критерии. Колкото повече държави участват в
европейския проект, толкова по-добре за ЕС и неговите граждани, които ще се радват на
единно пространство на мир, свобода, демокрация, напредък и благоденствие.

Diogo Feio (PPE),    в писмена форма. − (PT) Хърватия изпълнява критериите за
присъединяване с неоспорим успех и полага усилия да продължи по този път, независимо
от допълнителните трудности, пред които е изправена при настоящото международно
положение. Тя е добър пример за всяка държава, възнамеряваща да стане част от Европейския
съюз. Не мога да не отбележа, че повечето неотдавнашни проучвания показват, че хърватите
са скептично настроени по отношение на бъдещото влизане на страната им в Европейския
съюз и критикуват действията на ЕС. Вместо да оспорвам мнението на хърватския народ,
аз считам, че техните съмнения заслужават сериозно размишление относно начина, по който
трябва да бъде ръководен Европейският съюз. Считам, че в предложението си за резолюция
докладчикът, г-н Hannes Swoboda, е предпочел да изрази мнения относно въпроси като
сексуалната ориентация и нейната защита в конституцията, което не само няма нищо общо
с истинските въпроси поставени на разискване, но също така трябва да бъде от
изключителната компетентност на държавите-членки.

José Manuel Fernandes (PPE),    в писмена форма. − (PT) Настоящото предложение за
резолюция е относно доклада за напредъка, осъществен от Хърватия през 2010 г., в процеса
на присъединяването й към ЕС – ангажимент, поет от Европейския парламент, за който
никакви дипломатически усилия не са били спестени. Приветствам напредъка, постигнат
в преговорите за присъединяване, които трябва да приключат в края на първото полугодие
на 2011 г., а така също и усилията, положени от Европейската комисия по отношение на
другите държави от Западните Балкани, които са процес на присъединяване към ЕС.

Считам, че може да се съжалява, че хърватският парламент и правителство не са постигнали
желания напредък по измененията на конституцията, а именно относно децентрализацията
и реформата на публичната администрация, особено чрез деполитизирането й, борбата с
корупцията и свободата на печата. Считам, че всички споменати в доклада проблеми ще
бъдат решени или най-малкото намалени, за да може присъединяването да се осъществи
бързо и да действа като катализатор за членство на съседните държави.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    в писмена форма. − (PT) Относно настоящия доклад е
важно да се посочи, че, според „Евробарометър“ повечето от членовете на Парламента не са
доволни от факта, че мнозинството от хърватското население счита, че присъединяването
към ЕС „не би донесло ползи за страната“. Какво може да се направи за противопоставяне
на това мнение? Както винаги, отговорът е да се засили пропагандата в опит да се манипулира
истината за това, какво е ЕС.

Изкарват се същите стари неолиберални догми – намаляване на държавната намеса в
икономиката и създаване на отворен и конкурентен пазар чрез унищожаване на услугите
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от общ интерес, промяна на трудовите отношения в полза на капитала под претекст за
тяхната „грубост“ и чрез премахване на суверенитета и на един независим проект за
развитието на Хърватия.

Накрая докладът дава съвсем ясно да се разбере кой е извлякъл полза от агресията на НАТО
и от разпадането на Югославия. Хърватия е на привилегировано местоположение. Тя е
транспортен коридор от голямо значение за пазарите на вноса и износа на Изтока и Далечния
Изток. Ясно е, че присъединяването към ЕС не цели да насърчава правото на развитие на
Хърватия и нейния народ, а преди всичко да облагодетелства великите сили и техните
икономически групи.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D),    в писмена форма. – (PL) Напоследък
Хърватия постигна значителен напредък по отношение на присъединяването към ЕС и
вероятно скоро ще стане двадесет и осмата държава-членка на ЕС. През 2010 г.
преговарящите за ЕС и Хърватия затвориха 11 глави, като с това постигнаха общо 28 (от
изискваните 35). Миналогодишното постижение недвусмислено показва решителността
на Хърватия да продължи с реформите и скоро ще позволи на нейните граждани да се
възползват от членството в ЕС. По време на последната среща на министрите на ЕС и
Хърватия, която се проведе на 22 декември 2010 г. в Брюксел, преговарящите затвориха
три важни глави – относно правосъдието, свободите и сигурността, външната сигурност и
отбраната, и околната среда. Затварянето на тези глави сочи, че правната система на Хърватия
е заздравена и че е постигнат напредък в няколко области едновременно, като например
по-широко сътрудничество между Хърватия и международната общност относно военните
мисии и гражданските въпроси („външна сигурност и отбрана“), и гарантиране на по-добро
качество на въздуха и водата за населението на Хърватия (околна среда).

Преговорите за присъединяването на Хърватия към Европейския съюз започнаха през
октомври 2005 г. Независимо от някои логистични проблеми, присъединяването на Хърватия
е твърдо подкрепяно от държавите-членки на ЕС и много от тях очакват бърз напредък по
отношение на затварянето на останалите седем глави до края на 2011 г.

Robert Goebbels (S&D),    в писмена форма. – (FR) Аз гласувах в подкрепа на
предложението за резолюция. Хърватия категорично има място в Европейския съюз. Въпреки
това аз няма да гласувам за друго бъдещо членство, докато бюджетът на Съюза не се увеличи
значително. По-нататъшно разширяване не може да бъде постигнато без допълнителни
средства за Съюза.

Bruno Gollnisch (NI),    в писмена форма. – (FR) Моето гласуване за предложението за
резолюция на комисията по външни работи на Парламента относно напредъка, осъществен
от Хърватия в посока към членството й, е знак на недоверие в ползите от Европейския съюз,
което според проучвания на общественото мнение се споделя от мнозинството от хърватите.
Може да се съжалява, че органите на държава, която стана независима и суверенна след
ужасен конфликт, не искат да си дадат почивка, докато не поставят страната под чуждо
робство, против общественото мнение. Аз гласувах против Договора от Маастрихт. Гласувах
против европейската конституция. Щях да гласувам против Договора от Лисабон, ако моето
правителство беше имало куража да го постави на гласуване от френския народ. Надявам
се, че ще бъде проведено пряко обсъждане с хърватите относно присъединяването на тяхната
страна към Съюза и че тяхната воля, за разлика от волята на французите, ирландците и
датчаните, ще бъде зачетена. Да гласувам в подкрепа на резолюция, в която се съжалява, че
съдбата на малцинствени групи, практикуващи такива или онакива форми на отклоняващо
се сексуално поведение, не е предмет на основна загриженост, в която се проповядва засилена
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пропаганда с цел да се променят в обратна посока негативните резултати от проучвания на
общественото мнение, и се насърчават същите икономически грешки като тези, които бяха
извършени в нашите страни, наистина не беше възможно.

Sylvie Guillaume (S&D),    в писмена форма. – (FR) Аз гласувах в подкрепа на
предложението за резолюция относно напредъка, осъществен от Хърватия, който
потвърждава усилията, положени от страната по отношение на предстоящото й
присъединяване към Европейския съюз. В членството на Хърватия наистина има няколко
ползи, като например укрепването на мира и сигурността в Балканския регион и засилване
на позициите на ЕС в този регион. В текста, който приехме, се повдигат и въпроси като борба
с корупцията – която продължава да бъде едно от основните бедствия в страната – и подкрепа
за завръщащите се бежанци, каквато все още не се оказва достатъчно. Надявам се, че Хърватия
ще продължи да следва този положителен курс.

Juozas Imbrasas (EFD),    в писмена форма.  −  (LT) Аз гласувах в подкрепа на
предложението за резолюция относно доклада за напредъка, осъществен от Хърватия през
2010 г., защото с този документ Европейският парламент потвърждава факта, че Хърватия
е постигнала напредък в преговорите за интеграция в Европейския съюз. Преговорите за
присъединяване с Хърватия могат да приключат доста бързо, при условие че необходимите
реформи продължат да се осъществяват с решителност. Необходимо е да се продължи с
укрепване на публичната администрация и съдебната власт, борба срещу корупцията,
гарантиране на устойчивост на завръщането на бежанците и пълно сътрудничество с
Международния трибунал за бивша Югославия (МТБЮ), и т.н. Освен това хърватското
правителство трябва неотложно да се заеме със структурните слабости на икономиката и
да отдели по-голямо внимание на регионалното сътрудничество, с оглед да постигне решение
на двустранните спорове със съседните държави. Правилното изпълнение или най-малкото
постигане на значителен напредък в тези области ще демонстрира и засили готовността и
възможностите на Хърватия да стане държава-членка на ЕС. Считам, че присъединяването
на Хърватия също така ще насърчи останалите държави от Западните Балкани да се
придвижат по-бързо и да се доближат до членство в ЕС.

Giovanni La Via (PPE),    в писмена форма. – (IT) Със своето предложение за резолюция
относно доклада за напредъка, осъществен от Хърватия през 2010 г., Парламентът има за
цел да приветства подобренията, извършени от Хърватия в някои отношения, които все
повече доближават страната до Европейския съюз. Постиженията на тази държава през
последните няколко години заслужава да бъдат споменати, тъй като бяха направени
значителни изменения на конституцията, с оглед тя да бъде адаптирана към учредителните
харти на другите 27 държави-членки. По отношение на съдебната власт се полагат усилия
за постигане на нейната безпристрастност и независимост. Организира се воденето на дела
за военни престъпления и е постигнат значителен напредък в областта на правата на жените
и равенството между половеге. Напълно приемам настоящото предложение за резолюция,
защото съм твърдо убеден, че Хърватия заслужава да стане държава-членка. Несъмнено е,
че има да се върши още работа, особено по отношение на борбата срещу корупцията, но
остава фактът, че държавата значително напредва по пътя си към членство в Европейския
съюз.

Petru Constantin Luhan (PPE),    в писмена форма. – (RO) Аз гласувах в подкрепа на
доклада, защото това, което всички искаме, е стабилно и проспериращо съседство. Истина
е, че тези стремежи могат да бъдат осъществени единствено чрез интегриране на Западните
Балкани в ЕС и в евроатлантическите структури. В този регион Хърватия е държавата, която
е в най-напреднала фаза в процеса на интеграция в ЕС, като подчертава, че е искала и иска
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да използва здрави механизми за борба срещу корупцията в публичния сектор. Загреб вече
е постигнал напредък по този въпрос чрез приемане от парламента на закон, позволяващ
конфискуване на придобити по незаконен начин активи, както и преследване по съдебен
път на високопоставени служители. Аз приветствам тези мерки, но правителството в Загреб
трябва да демонстрира убедително, че е изоставило широко разпространената култура на
корупция и безнаказаност. Хърватия може да продължи да разчита на подкрепата на Румъния
в процеса на присъединяване към Европейския съюз, която ще споделя с нея както общия
опит относно предприсъединителния процес, така и аспектите след присъединяването на
страната към ЕС.

Monica Luisa Macovei (PPE),    в писмена форма.  −  (EN) Аз гласувах в подкрепа на
резолюцията, за да призная напредъка, осъществен от Хърватия в процеса на присъединяване
към ЕС и да подчертая останалите цели, които предстои да бъдат постигнати за благото на
нейния народ. Гласувах против изменения 1 и 4, защото те бяха предназначени да заличат
позоваванията на усилията на правителството в Хърватия за борба срещу дискриминация
на основата на сексуалната ориентация и расовите различия, което се изисква за
присъединяване към ЕС.

Когато резолюцията беше при комисията по външни работи, аз добавих изменения относно
ефикасността и предвидимостта на съдебната система. С тях се призоваваше за по-голямо
финансиране, с оглед на по-бързата и ефикасна работа на съдилищата, уеднаквяване на
съдебната практика и навременното публикуване на всички съдебни решения. Случаите на
корупция трябва да стигат до съда, а не да остават на етапа на преследване/разследване, и
присъдите трябва да имат възпиращ ефект. Трябва да се оцени доколко ефективно се
изразходват средствата от предприсъединителните фондове в областта на реформиране на
съдебната система и борбата срещу корупцията.

David Martin (S&D),    в писмена форма.  −  (EN) Аз гласувах в подкрепа на доклада, но
оставам със сериозни съмнения относно стабилността на Хърватия за членство. Необходимо
е да бъде постигнат напредък в редица области, не само в справяне с корупцията.

Barbara Matera (PPE),    в писмена форма. − (IT) Присъединяването на Хърватия към
Европейския съюз е важен стимул за Балканските държави да полагат усилия и да
осъществяват техните собствени реформи, с оглед на бъдещото им присъединяване към
Съюза. Присъединяването на Хърватия към Съюза ще разшири пространството на мир и
стабилност в Европа и затова то носи със себе си двойно измерение – европейско и
регионално, което следва да насърчава държавите от Западните Балкани да постигнат
по-голямо сближаване на регионално равнище.

Приветствам положителния напредък, осъществен от Хърватия по отношение на зачитането
и защитата на малцинствата, въпреки че страната трябва приеме също така и подходящи
мерки за гарантиране на по-голяма защита на ромското малцинство и неговото участие в
гражданското общество. Все още съществува дискриминация срещу ромите и те не са
достатъчно представени в централните и местните политически органи. Необходимо е да
се развива и изпълнява синергия на регионално равнище, особено в рамките на Стратегията
за региона на река Дунав, тъй като допълнителният социален обмен и икономическите и
търговски връзки ще облагодетелстват целия Дунавски макрорегион.

Имам предвид по-специално сътрудничеството в областта на транспорта, околната среда и
икономическото развитие. По-голямото сближаване на регионално равнище ще улесни
бъдещия достъп на целия регион на Западните Балкани до Европейския съюз.
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Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    в писмена форма. – (FR) Не е учудващо, че
„Евробарометър“ е посочил, че хърватите считат, че Европейският съюз не е полезен за тях,
защото случаят наистина е такъв. Аз гласувам против предложението за резолюция и неговите
антисоциални предписания.

Nuno Melo (PPE),    в писмена форма. − (PT) Преговорите с Хърватия относно нейното
присъединяване към ЕС могат да бъдат приключени скоро. Въпреки това необходимите
реформи трябва да продължат да се осъществяват с решителност. Най-важните реформи са
укрепване на публичната администрация и съдебната власт, борбата срещу корупцията,
подкрепа за завръщащите се бежанци, пълно сътрудничество с Международния трибунал
за бивша Югославия и преструктуриране на корабостроителниците.

Ние трябва да приветстваме огромния напредък, който вече е постигнат. Въпреки това в
крайната фаза трябва да се продължи решително с реформите, които са необходими за
приключване на преговорите относно присъединяване към ЕС навреме. Фактът, че
мнозинството от хърватските граждани считат, че присъединяването към ЕС не би донесло
ползи на страната, е обезпокоителен и затова ние трябва да работим, за да гарантираме, че
хърватите ще почувстват европейския проект като свой. Ето защо от решаващо значение е
на гражданите да се даде ясна и фактическа информация относно последиците от
присъединяването на Хърватия към ЕС.

Willy Meyer (GUE/NGL),    в писмена форма.  –  (ES) Въпреки че считам присъединяването
на Хърватия към ЕС за положително, при условие че хърватският народ го възприема така,
аз не подкрепих предложението за резолюция, тъй като то съдържа различни аргументи,
които отхвърлям, преди всичко тези, свързани с икономическите изисквания на ЕС. Считам
за уместно и ценно искането към хърватските органи да приемат мерки, които да определят
и подобряват участието на фактори на гражданското общество в процеса на формулиране
на политиката и контролиране на дейностите на обществените органи. Въпреки това обаче,
аз не мога да подкрепя резолюцията при положение, че съм абсолютно против нейната
неолиберална икономическа насоченост и мерките, които изисква да бъдат изпълнени в
тази област. Затова считам, че е неприемливо ЕС да изисква от хърватското правителство
да намали преразпределящата роля на държавата и обществените разходи и отхвърлям
призива за прилагане на „рентабилността“ като главен критерий за оценяване на системата
на общественото здраве и социалната система.

Louis Michel (ALDE),    в писмена форма. – (FR) Аз съм доволен от напредъка, осъществен
от Хърватия в процеса на присъединяването й към Европейския съюз, включително
изменението на конституцията, реформирането на съдебната власт, свободата на печата,
защитата на малцинствата и по-тясното сътрудничество с Международния трибунал за
бивша Югославия. Затова аз напълно подкрепям доклада относно напредъка, осъществен
от Хърватия през 2010 г. Перспективата за влизане в Европейския съюз е мощен стимул за
другите държави от Западните Балкани, напредващи към Европейска интеграция, за
провеждане на необходимите политически, икономически и законодателни реформи, за
укрепване на стабилността и насърчаване на съжителство и помирение в региона. Въпреки
това обаче, хърватските органи все още трябва да преодоляват пречки и да се справят с
предизвикателства като борба срещу корупцията, възстановяване на икономиката, решаване
на двустранните спорове със съседните държави твърде ниското равнище на заетост. Затова
е необходимо Хърватия да бъде призована да продължава упорито с необходимите реформи,
за да изпълни критериите и да приключи с преговорите.
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Andreas Mölzer (NI),    в писмена форма.  −  (DE) Като подкрепям предложението за
резолюция относно доклада за напредъка, осъществен от Хърватия през 2010 г., аз бих
искал да изразя своята подкрепа за бързото приемане на тази страна в ЕС. Тя не само че в
културно и историческо отношение има дълбоки корени в Централна Европа, но също така
отговаря на критериите за присъединяване. Въпреки че все още е необходимо да се свърши
работа в много области, като борбата срещу корупцията, вземайки предвид съдебното
преследване на бившия министър-председател Иво Санадер, може да се каже, че няма липса
на твърда воля. Освен това Хърватия изглежда се подготвя да се справи със своето минало,
за което например свидетелства подкрепата, оказана на завръщащите се бежанци от войната.
Това също е подробно описано в резолюцията.

Въпреки това, чрез подкрепяне на няколко изменения, аз също така изразих моето отхвърляне
на политически коректния език на резолюцията. В няколко параграфа е абсолютно
непоносим. За да не спирам пътя на хърватския народ към ЕС обаче и за да демонстрирам
нашата добра воля, аз накрая гласувах в подкрепа на доклада.

Franz Obermayr (NI),    в писмена форма. − (DE) Сред държавите кандидат-членки
Хърватия е държавата, осъществила най-голям напредък. Хърватия съответно много пъти
е доказвала своята готовност да се присъедини към ЕС, например с решаване на спора за
риболова. Напредък е отбелязан и по отношение на борбата срещу корупцията, както може
да се види от задържането на бившия министър-председател Иво Санадер. Когато се стига
до решаване на въпроса относно военните престъпления, Хърватия изглежда се отдалечава
от своето минало, например чрез оказване на подкрепа на завръщащите се бежанци от
войната. Предложението за резолюция съдържа няколко ненужни баналности, изразени
на прекалено политически коректен език, например относно закрилата на транссексуалните
лица в параграф 5. Въпреки това докладът като цяло е приемлив. Той се отнася до
постигнатия напредък и до стремежа за бърз процес на присъединяване. Това следва да бъде
приветствано, тъй като от културна и историческа гледна точка Хърватия има здрави корени
в Централна Европа. Ето защо аз гласувах в подкрепа на настоящото предложение за
резолюция.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D),    в писмена форма. – (PL) Хърватия е една от
държавите, които се доближават до момента на присъединяване към Европейския съюз.
През последните пет години Хърватия показа голяма инициатива и осъществи напредък в
много области – от областта на съдебната власт до тази на правата на човека. Напредъкът
в тези области ме изпълва с голямо удовлетворение, тъй като преди една година аз призовах
хърватското правителство за по-големи усилия за изменение на законодателството именно
в тези области.

Днес Хърватия се бори със същите проблеми както и мнозинството от бившите и настоящите
кандидатки за присъединяване към Европейския съюз, а именно корупция, решаване на
историческите спорове със съседните държави и дискриминация на основата на сексуалната
ориентация. Решаването на проблеми от такъв характер изисква огромни усилия не само
от страна на органите, но също и на обществото. Положението със сексуалните или
етническите малцинствени групи не може да бъде променено, ако не се упражни някакво
влияние върху светогледа на гражданите. Въпреки това, както показа примерът с новите
държави-членки, принадлежността към Европейския съюз възпитава приемането на лица
с чужд произход или с различна сексуална ориентация.

Посланието, че Европейският съюз е готов да приеме нов член в неговата общност, трябва
да бъде предадено на Хърватия. Надявам се това скоро да се случи.
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Rolandas Paksas (EFD),    в писмена форма.  −  (LT) Аз гласувах в подкрепа на настоящата
резолюция, защото Хърватия е осъществила огромен напредък в достигане на критериите,
необходими за приключване на преговорите за присъединяване. Освен това трябва да се
вземе под внимание фактът, че присъединяването на Хърватия би насърчило и останалите
страни от Западните Балкани да се придвижат по-бързо към членство в ЕС. Приветствам
усилията на хърватското правителство за справяне с различните форми на корупция и за
реформите на публичната администрация и на съдебната власт, които в момента се
изпълняват. Въпреки това, с оглед на правилното прилагане на принципа на правовата
държава и за спечелване на доверието на гражданите в съдебната власт, броят на изостаналите
нерешени дела трябва да бъде значително намален, а продължителността на съдебните
процедури – съкратена. Освен това трябва да се гарантира, че делата на военни престъпления
са обективни и безпристрастни. Съгласен съм с предложението да се отдели по-голямо
внимание на регионалното сътрудничество, с оглед да бъдат решени двустранните спорове
със съседните държави. Убеден съм, че преговорите с Хърватия трябва да бъдат приключени,
след като всички необходими реформи и други задължения са изпълнени и без да се определя
конкретен срок.

Alfredo Pallone (PPE),    в писмена форма. − (IT) Регионът на Балканите е решаващ за
бъдещата геополитическа конфигурация на Европейския съюз и в това отношение Хърватия
е страната, която е осъществила най-голям напредък в процеса на присъединяване. Европа
може да направи този регион много различен и важен, действайки като реална движеща
сила чрез икономически и политически реформи. Ето защо аз гласувах в подкрепа на
предложението за резолюция, като се вземе предвид политиката на интеграция и
разширяване в посока към демокрация и пазарна икономика на югозападна Европа. Аз съм
на мнение, че осуетяването и/или възпрепятстването на разширяването за обхващане на
Балканите със сигурност няма да спаси съдбата на европейската икономика. Затова е важно
Хърватия да бъде възприета като нация, която ще помогне на целия Съюз да отвори врати
за други държави в региона. Така тя ще играе стратегическата роля на предвестник на този
нов процес на интеграция и развитие.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    в писмена форма. − (PT) Хърватия е постигнала
значителен напредък по пътя си към присъединяване към Европейския съюз. Напредък се
отбелязва особено в постигане на критериите, установени в преговорните глави. Трябва да
се подчертае, че според „Евробарометър“ съвсем наскоро мнозинството от хърватското
население считаше, че присъединяването към ЕС не би му донесло ползи. Важно е да се
разгледа въпроса, дали хърватите искат да влязат в ЕС, и да им бъде позволено да направят
свободен избор. Разширяването на европейския проект е желателно и благотворно за
създаването на единно пространство на мир, свобода, демокрация, напредък и благоденствие.
Въпреки това от решаващо значение е този проект да се основава, и сега и в бъдеще,
единствено на волята на хората. Присъединяването на Хърватия е важно в геополитическо
отношение, с оглед да се насърчават останалите държави от региона на Западните Балкани
да започнат и да изпълнят с решителност реформите, свързани с присъединяването към
европейския проект. Следвайки тези критерии, аз гласувах в подкрепа на резолюцията.

Rovana Plumb (S&D),    в писмена форма. – (RO) Аз приветствам Хърватия за напредъка,
който е осъществила в изпълнение на критериите, необходими за приключване на
преговорите за присъединяване. Въпреки това хърватското правителство трябва да подобри
координацията на централните административни институции, които отговарят за
управлението на околната среда, особено тези в областта на териториалното устройство,
управлението на отпадъците, въздуха и водата, за да може в достатъчна степен да запази
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уникалната природа и да съхрани високото равнище на биологично разнообразие. Считам,
че икономическото развитие на региона може да бъде ускорено чрез тясно сътрудничество
между Хърватия и другите държави в рамките на Стратегията за региона на река Дунав чрез
използване на различни форми на сътрудничество в областта на транспорта, околната среда
и икономическото развитие в Дунавския макрорегион.

Miguel Portas (GUE/NGL),    в писмена форма. − (PT) Аз се въздържах при гласуването.
По принцип не съм против влизането на която и да било държава в съюз, който не искам
да приемам като клуб, затворен за държави, зачитащи минималните ценности на
демокрацията и правата на човека, чиито народи свободно избират присъединяването. Не
приемам натиска, упражняван върху Хърватия да ускори процеса на приватизация на
държавните дружества, нито приемам политическата намеса на Комисията във вътрешния
процес на вземане на решения чрез подкрепяне на организации, поддържащи
присъединяването в страна, в която, най-малкото според „Евробарометър“, мнозинството
от гражданите считат, че то не би им донесло ползи. Това не е изненадващо, ако разгледаме
антисоциалния характер на сегашната политика на ЕС.

Crescenzio Rivellini (PPE),    в писмена форма. − (IT) Преговорите за присъединяване с
Хърватия могат да бъдат приключени през първото полугодие на 2011 г., при условие че
необходимите реформи продължат да се осъществяват с решителност чрез, по-специално,
продължаване на борбата с корупцията, гарантиране на завръщането на бежанците,
преструктуриране на корабостроителниците, а така също и изменение на конституцията и
реформиране на съдебната власт.

Относно корупцията: въпреки че признавам ангажираността на хърватското правителство,
за която например свидетелстват делата с участие на двама бивши министри и бивш
министър-председател, тя независимо от това е явление, което продължава да бъде сериозен
и повсеместен проблем. Реформата на съдебната система също трябва да продължи,
определено чрез водене на дела за военни престъпления и подобряване на програмите за
защита на свидетелите.

Най-голямото предизвикателство обаче може да се окаже това, свързано с обясняване на
ползите от членството в ЕС на до известна степен скептично настроеното население.
Скорошно проучване на „Евробарометър“ наистина показа, че мнозинството от хърватските
граждани считат, че членството в ЕС не би донесло ползи на тяхната страна, което е тревожно.
Ето защо аз призовавам правителството и гражданското общество да работят, за да гарантират,
че хърватите ще почувстват европейския проект като свой. Във всеки случай въпросът за
членството в ЕС ще бъде поставен на референдум.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    в писмена форма.  −  (EN) С настоящата резолюция
Европейският парламент поздравява Хърватия за значителния напредък, който е осъществила
за достигане на критериите, необходими за приключването на преговорите за
присъединяване. В резолюцията от Хърватия се изисква да продължава с необходимите
реформи с решителност, а Комисията се призовава да използва целия си капацитет в подкрепа
на усилията на Хърватия да достигне критериите.

Licia Ronzulli (PPE),    в писмена форма. − (IT) Аз гласувах в подкрепа на доклада, защото
той хвърля светлина върху напредъка, осъществен от Хърватия по отношение на приключване
на процедурите за присъединяване към Европейския съюз. Ако Загреб продължи по пътя
на реформите, както прави през последните години, съществува много добра възможност
за приключване на преговорите до юни.

16-02-2011Разисквания на Европейския съюз -BG126



Сега обаче най-голямото предизвикателство изглежда се състои в убеждаване на местните
граждани, че членството в ЕС ще донесе реални ползи за тяхната страна, тъй като скорошно
официално проучване на общественото мнение, извършено от „Евробарометър“, показа, че
те са на друго мнение. Предвид факта, че членството все пак ще бъде подложено на
референдум, ние трябва да работим, за да гарантираме, че хърватите ще почувстват
европейския проект като част от своята история и своето бъдеще.

Peter van Dalen (ECR),    в писмена форма.  −  (NL) До юни 2011 г. страната кандидатка
за членство Хърватия ще приключи с преговорите за присъединяването й към Европейския
съюз. Аз се радвам на напредъка на преговорите, но преди това искам да видя действие. Не
искам по-късно да съжаляваме за присъединяването на Хърватия. Нека присъединяването
на България и Румъния да бъдат тежък урок за нас. На хартия борбата с корупцията очевидно
е един от приоритетите на хърватското правителство, но ние видяхме, че в действителност
само няколко случая на корупция стигнаха до съда. Огромната част от случаите остават на
етап разследване. Това е забележително честа практика в случаи на разследване на
високопоставени държавни служители. Искам да видя как Загреб взима мерки. В крайна
сметка Хърватия ще получи около 4 милиарда евро, след като влезе в ЕС. Ние трябва да
можем да разчитаме на хърватските политици, които ще отговарят за харченето на тези
пари.

Трябва да се научим от собствения си опит с България и Румъния. Тези държави се
присъединиха към ЕС прекалено бързо, в резултат на което европейските пари попаднаха
точно там, където не трябва. Затова, докато борбата срещу корупцията продължава да бъде
на сегашното равнище, ние няма да можем да приключим процеса на преговорите с Хърватия
– просто и ясно.

Geoffrey Van Orden (ECR),    в писмена форма.  −  (EN) Групата Европейски консерватори
и реформисти подкрепя силно разширяването на ЕС. Ние считаме, че то е една от успешните
страни на ЕС, при условие че се провежда в съответствие със строги критерии и че сме се
поучили от други неотдавнашни случаи на присъединяване. По тази причина ние гласувахме
в подкрепа на настоящата резолюция. Въпреки това обаче считаме, че все още съществуват
сериозни въпроси, които трябва да бъдат решени, преди Хърватия да се присъедини към
ЕС. Въпросите с корупцията и реформата на съдебната власт не са решени както трябва. Ние
също така сме разтревожени относно свободата на медиите, широкото разпространение на
организираната престъпност и големия брой на натрупани съдебни дела. Освен това все
още има нерешени гранични спорове със съседите на Хърватия, а ние не искаме те да бъдат
внесени в ЕС. Не искаме да станем свидетели как Хърватия спира стремежите на други страни
кандидатки. Вече изтърпяхме такива примери другаде.

Angelika Werthmann (NI),    в писмена форма. −  (DE) Предложението за резолюция,
внесено от комисията по външни работи, е много балансирано. В него се споменават всички
слаби области, които в момента са пречка за затварянето на последната все още отворена
преговорна глава. В препоръките към хърватските органи, съдържащи се в доклада, се
напомня за устойчивостта, включително по отношение на реформите на съдебната власт и
борбата срещу корупцията, гарантирането на чиято независимост ще бъде ключът към
бъдещото демократично развитие на Хърватия. Освен това в доклада не е забравено да се
отбележи важният момент, че добрата работа на хърватското правителство трябва да
продължи със същата степен на амбициозност и след присъединяването към ЕС.

Artur Zasada (PPE),    в писмена форма. – (PL) През последните месеци се видя, че усилията
на Хърватия за присъединяване към Европейския съюз във възможно най-кратък срок, са
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довели до осезаеми резултати. Реформите, които започнаха в предишните години,
допринесоха значително за развитието на много области от живота. Особено насърчително
е да се види засиленото сътрудничество с Международния трибунал за бивша Югославия
в Хага, както и напредъка, постигнат в областта на правата на жените и защитата на
етническите малцинства. Регионални инициативи като споразумението между Хърватия,
Сърбия и Словения за съвместно железопътно предприятие са знак за желание за мирно
сътрудничество и допринасят за засиленото икономическо развитие на Балканите.

Държавите-членки на Европейския съюз трябва да продължат да подкрепят програмата за
реформи на Хърватия, като обръщат специално внимание на най-неотложните проблеми,
а именно корупцията, високото равнище на безработицата и трудното положение, в което
се намира разпокъсаният сектор на селското стопанство. Надявам се, че, в съответствие с
уверенията на унгарското председателство ние ще приключим преговорите с Хърватия през
юни и че през второто полугодие на 2011 г., по време на полското председателство, Хърватия
ще стане държава-членка на Европейския съюз.

8. Поправки на вот и намерения за гласуване

(Заседанието, прекъснато в 13,25 ч., се възобновява в 15,00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Jerzy BUZEK
Председател

9. Европейска гражданска инициатива (подписване на актове)

Председател. −   Колеги, ще започнем с подписването на Европейската гражданска
инициатива. Уважаеми г-н министър и действащ председател на Съвета, уважаеми
председатели, докладчици, днес разглеждаме правни въпроси – много важното одобряване
на един много важен акт на европейското законодателство. Важно е, защото ще направим
още една проверка на баланса на правомощията на нашите институции.

Настоящият регламент относно Европейската гражданска инициатива, който беше приет
по обикновената законодателна процедура, има за цел да предостави на нашите граждани
същата политическа инициатива, която Съветът на министрите и Европейският парламент
вече имат. Необходими са един милион подписа – само 0,2% от нашите граждани – за да
бъде приканена Европейската комисия да действа по въпроси, които пряко ги засягат. Това
им позволява да бъдат чути. Аз наистина ще установя пряка връзка между гражданите и
институциите на Съюза, запълвайки празнината между тях, между всички нас в Европейския
съюз.

Европейският парламент и Съветът работиха усилено, за да постигнат бързо приемане на
този добър за гражданите регламент на първо четене. Бих искал на благодаря на всички
онези, които допринесоха за този успех − различните председателства, и по-специално
белгийското и унгарското председателство, Комисията и членовете на Парламента. Бих
искал да благодаря специално на председателите на комисията по конституционни въпроси
и комисията по петиции, Carlo Casini и Erminia Mazzoni. Ще ви помоля да се приближите
за подписването на процедурата. Четиримата докладчици, Alain Lamassoure, Zita Gurmai,
Diana Wallis и Gerald Häfner – надявам се да присъствате и да можем да изпълним
процедурата заедно – както и много други членове на Парламента, които участваха като
докладчици в сянка.
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Можете да се гордеете с работа, свършена за нашите граждани. Сега със Съвета ще подпишем
този законодателен акт, но преди това ще помоля нашия гост, министър Мартони, който
често ще присъства в Европейския парламент през това полугодие, да каже няколко думи.

Янош Мартони,    действащ председател на Съвета.  −  (EN) Г-н председател, в този
неповторим и тържествен момент аз си спомням началния етап на Европейската конвенция,
когато обсъждахме как това, което се наричаше „демократичен дефицит на европейския
интеграционен процес“, може да бъде премахнато или най-малкото намалено. Имаше обща
цел, която всички споделяхме, и тя беше да засилим демократичното функциониране на
Европейския съюз.

Сега се намери един начин за постигане на тази цел и той е да се насърчава участието на
самите граждани в демократичния живот на Съюза. Това е начинът, по който – и причината,
поради която – правото на инициатива на гражданите беше включено в Договора, и сега
гражданите могат да се обърнат пряко към Европейската комисия и да я приканят да
представи предложение за законодателен акт на Европейския съюз.

Аз съм твърдо убеден, че това бележи нов етап по пътя към повече демокрация в Съюза, а
така също е и първият елемент на пряката демокрация. По този начин се установява пряк
контакт и диалог между институциите и гражданите, и се насърчават трансграничният пряк
диалог и сътрудничество. Насърчава се също и чувството на собственост. Европа не е те –
Европа е ние и Европа ще се развива така, както ние самите я оформим, всички ние заедно.
Да, нашето мото „Силна Европа“ зависи от всички нас.

За постигане на тези цели и за изпълняване на Договора трябваше да бъде въведен ясен,
неусложнен и лесен за ползване процедурен правилник. Това беше извършено в резултат
на доброто сътрудничество между всички институции – Комисията, Съвета и преди всичко
Европейския парламент. Бих искал да изразя специална благодарност на г-н Марош
Шефчович от Комисията, бих искал да изкажа благодарност на испанското и белгийското
председателство – членове на нашето трио, и много специални благодарности и поздравления
на Европейския парламент, на всички, които участваха в тази изключително важна задача
– председателите на комисиите, а така също и докладчиците, Alain Lamassoure, Zita Gurmai,
Diana Wallis и Gerald Häfner, и всички други членове на Парламента, които взеха участие
в тази изключително важна работа.

Това е демонстрация на отлично сътрудничество и разбирателство не само между
европейските институции, но също и между различните политически семейства или групи.
Аз мога само да изразя своята надежда, че това сътрудничество и разбирателство ще създаде
модел за в бъдеще – както за институциите, така и за политическите групи.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Roberta ANGELILLI
Заместник-председател

10. Одобряване на протокола от предишното заседание

11. Покачване на цените на хранителните продукти (разискване)

Председател.   − Следващата точка е изявленията на Съвета и Комисията относно
покачването на цените на хранителните продукти.
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Янош Мартони,    действащ председател на Съвета.  −  (EN) Г-жо председател, благодаря
Ви че поканихте унгарското председателство да участва в това разискване относно
покачването на цените на хранителните продукти.

Въпросът е на дневен ред за втори път за последните три години. Покачването на цените на
хранителните продукти отново предизвиква социално напрежение и политическа
нестабилност в някои страни. Семействата в най-бедните региони на света се намират в
затруднено положение. Освен това Организацията на ООН по прехрана и земеделие ни
предупреди, че прогнозата не е добра, като се има предвид, че цените ще продължат още да
се покачват през тази година в резултат на неблагоприятните климатични условия. Това е
наболял проблем. Той беше разглеждан от министрите на земеделието и генералният
директор на Световната търговска организация (СТО) г-н Лами в Берлин на 22 януари 2011 г.
и отново в Съвета по земеделие на 24 януари тази година.

Причините за последното покачване на цените са комплексни и са смесица от структурни
и временни фактори. От гледна точка на търсенето, броят на нуждаещите се от храна е
по-голям от когато и да е било досега. Що се отнася до предлагането, сушите и наводненията
изиграха своята роля за унищожаването на реколтата, разходите за ресурсите се увеличиха
и всичко това допълнително се усложни от финансовите спекулации на стоковите пазари
за широко потребление.

Какво може да направи Европейския съюз, за да се справи с този проблем? Трябва да
коригираме вътрешната си политика, трябва да подобрим глобалното управлението в тази
област и трябва реално да подпомогнем най-уязвимите. Сега не е моментът за самохвалство,
но ние действително отбелязахме значителен напредък и в трите аспекта като резултат от
последната криза с цените на хранителните продукти. Съветът, заедно с Парламента, се е
ангажирал сериозно с разискването относно бъдещото развитие на Общата селскостопанска
политика. Това е от съществено значение по отношение на общата продоволствена сигурност.
По време на последните разисквания на Съвета в основата на обсъждането беше
продоволствената сигурност, като беше поставен въпросът как най-добре да се гарантира,
че селскостопанската продукция на ЕС ще бъде за в бъдеще едновременно икономически
жизненоспособна и екологично устойчива.

Позволете ми да добавя, че прочетохме с голям интерес резолюцията на Парламента относно
признаването на селското стопанство като стратегически сектор във връзка с
продоволствената сигурност, основана на доклада на уважаемата колега Daciana Sârbu. В
Съвета все още се водят обсъждания във връзка със съобщението на Комисията от
18 ноември 2010 г. относно бъдещето на Общата селскостопанска политика и унгарското
председателство планира да приеме Заключенията на Съвета по време на срещата на Съвета
на 17 март.

Надяваме се, че обсъжданията по отношение на законодателните предложения, планирани
да излязат през втората половина на 2011 г, ще доведат до конкретен напредък. Отбелязахме
важен напредък към по-координиран и дългосрочен международен отговор по отношение
на световната продоволствена сигурност. Далече сме от постигане на Целта на хилядолетието
за развитие да се намали наполовина броя на гладните хора по света до 2015 г. Гладът и
продоволствената несигурност все още са реалност за един милиард души, но едно от
последните постижения на ООН, вследствие на усилената работа на ЕС, е създаването на
глобално партньорство за селско стопанство, продоволствена сигурност и изхранване. То
се осъществява от възродения Комитет по сигурността на прехраната в света към
Организацията за прехрана и земеделие (FAO).
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ЕС инициира също и подновяване и модернизация на Конвенцията за продоволствена
помощ, за да се допринесе за световната продоволствена сигурност и да се подобри
способността на международната общност да предоставя хранителни помощи на
най-уязвимите групи от населението. Това е правилният път напред, за да се подобри
глобалното управление в тази област.

От гледна точка на сигурността на храните, бих искал да ви припомня съобщението на
Комисията относно хуманитарната продоволствена помощ, прието в края на месец март,
2010 г., както и последвалите заключения на Съвета в средата на май, 2010 г., очертавайки
по този начин нова политическа рамка за хуманитарните действия на ЕС за укрепване
усилията за справяне с продоволствената несигурност при хуманитарни кризи. Съобщението
на Комисията за подпомагане на развиващите се страни при справяне с предизвикателствата,
свързани с продоволствената сигурност, прието също миналата година, същевременно
призовава за нова обща рамка на политиката в областта на продоволствената сигурност,
допълнително засилване на водещата роля на ЕС в глобалния дневен ред относно
продоволствената сигурност и повишаване на ефективността на помощта от ЕС. За тази цел
Комисията и държавите-членки съвместно разработват план за изпълнение, който да
трансформира тази политическа рамка в конкретни действия на място.

Позволете ми да спомена и Инструмента за прехрана на ЕС от 1 млрд. евро, съгласуван от
Парламента и Съвета. Намираме се в третата година от планираните действия на настоящия
инструмент, който подпомага земеделските стопани в развиващите се страни да увеличат
капацитета за селскостопанско производство. Това е ясен знак за нашата решителност да
осигурим реална помощ за най-уязвимите.

Решенията ще дадат началото на бъдещата ориентация на политиката за развитие на ЕС въз
основа на Зелената книга за политиката на ЕС за развитие в подкрепа на приобщаващия
растеж и устойчивото развитие. Чрез заложения в Зелената книга процес Комисията поема
инициативата да даде приоритет на генерирането на икономически растеж, селското
стопанство и продоволствената сигурност в сътрудничество за развитие, за да се постигне
приобщаващ и устойчив растеж в развиващите се страни въз основа на решения в полза на
бедните. Като се вземе предвид покачването на цените на хранителните продукти и бързото
нарастване на населението, повишаването на личния капацитет на развиващите се страни
за производство на храни е от първостепенно значение.

Приветстваме и новия стимул, даден от срещата на Г-20 в Сеул на Програмата за развитие
от Доха в рамките на СТО. ЕС ще даде пълната си подкрепа за сключването на сделка, която
значително ще допринесе за осигуряване на стабилност чрез премахване на експортните
субсидии и забрана за ограниченията за износ. Последното служи само за изостряне на
колебанията на цените и има точно обратното на желаното въздействие.

Позволете ми сега да се върна на въпроса за финансовата спекулация. Степента, в която тя
допринася за нестабилността на цените, е ясна, но има основателна причина да се повиши
прозрачността на стоковите пазари. Френското председателство на Г-20 определи това като
приоритет за следващата година. Унгарското председателство на ЕС е готово да работи в
тясно сътрудничество с френското председателство на Г-20 за постигане на конкретни
резултати. Унгарското председателство е твърдо решено да ви сътрудничи за сключване на
споразумение на първо четене относно предложението на Комисията за извънборсовите
деривати.

Бедните и гладните хора по света заслужават адекватен и траен отговор на техните опасения
във връзка с покачващите се цени на хранителните продукти. Европейският съюз е на челно
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място в усилията за справяне с проблема още от първата криза преди три години, но трябва
да се направи още. Съветът остава изцяло ангажиран с общ и съгласуван отговор както на
равнище на ЕС, така и на международно равнище. Сигурен съм, че ние можем да разчитаме
на вашата подкрепа за всички наши усилия.

Благодаря ви за вниманието.

Дачиан Чолош,    член на Комисията. −  (FR) Г-жо председател, госпожи и господа,
благодаря ви че ми давате възможността да направя изявление от името Комисията относно
покачването на цените на хранителните продукти. По мое искане този въпрос беше обсъден
на Съвета по земеделие от 24 януари. Затова и приветствам предоставената ми възможност
да проведа този диалог с Европейския парламент относно въпрос от жизненоважно значение.

Във връзка с това бих искал да засегна два въпроса, които според мен са взаимно свързани:
от една страна, положението на световните селскостопански пазари, където цените се
покачваха в продължение на няколко седмици, и, от друга страна, процесът на Г-20 по
въпросите за продоволствената сигурност и нестабилността на цените на селскостопанските
стоки.

Да започнем с положението на световните селскостопански пазари. Различни доклади за
покачване на цените на селскостопанските и хранителните продукти, представени от няколко
международни институции, включително и на Организацията по прехрана и земеделие на
ООН (ФАО), за пореден път отправят предупреждение към света. Дали сме на път отново
да преживеем покачване на цените като през 2007-2008 г.? Въпреки че цените, особено
на зърнените култури, са се повишили рязко от лятото насам, а и от по-скоро, изглежда не
сме достигнали нивата на цените от 2008 г.

Положението по света по отношение на пшеницата е сериозно, но няма проблем с
предлагането й на пазара. Настоящите реколти в южното полукълбо са по-големи от
очакваните. Въпреки това, за да облекчим края на пазарната година за пазара на ЕС,
обмисляме отмяна на митата за внос в рамките на тарифните квоти за пшеница с ниско и
средно качество, както и на фуражния ечемик, с убеждението, че това е една от мерките,
която може да помогне поне малко за облекчаване на пазара на европейско равнище. Трябва
да се отбележи, че прогнозите за световните запаси на пшеница в края на пазарната
2011-2012 година са по-високи, отколкото през 2007 г.

Що се отнася до захарта, цените отново достигат рекордни нива с цени за бялата захар,
близки до 625 евро за тон в средата на януари. Покачването на цените е вследствие на две
години на световен дефицит, който е резултат от ниско производство. Производството през
текущата пазарна година неотдавна отбеляза спад в някои страни, включително Австралия.
Според последните прогнози обаче световният баланс на захарта следва да бъде балансиран
за периода 2011-2012 г.

Въпреки това има поука, която може да се извлече от всичко това. Макар пазарът да е
ограничен, със сигурност се наблюдаваше преувеличаване на нивото на цените предвид
физическите показатели. Продоволствената сигурност и основният проблем с нестабилността
на цените на селскостопанските продукти очевидно представляват световни проблеми,
които трябва да бъдат разгледани на световно равнище и се радвам, че въпросът за
продоволствената сигурност и нестабилността (в цените) е един от приоритетите, определени
от Г-20 в Сеул. Това е голямо предизвикателство за Комисията като цяло.

Като член на Комисията, отговарящ за земеделието и развитието на селските райони, вече
многократно изразих своята ангажираност в тази област, в края на януари в Берлин например,
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с колеги от различни страни, участващи в Г-20, но също така и неотдавна, в рамките на
Обединените нации, с генералния секретар Бан Ки Мун, по време на неотдавнашно посещение
в Ню Йорк.

Нека не забравяме, че въпросът за продоволствената сигурност е ясно посочен като едно от
предизвикателствата на Общата селскостопанска политика (ОСП) в съобщението на
Комисията относно „Общата селскостопанска политика за 2020г.“ Това е въпрос от решаващо
значение както за ЕС, така и за най-бедните страни, което е и причината аз да работя в тясно
сътрудничество с члена на Комисията Пиебалгс по тези въпроси, за да можем по-добре да
адаптираме политиката за развитие на ЕС към въпроса за продоволствената сигурност.

Днес бих искал да споделя с вас моето отношение по тези въпроси по конкретно в четири
области: прозрачност, запаси, възможности за контрол на нестабилността и ролята на
търговията. Разбрахме, че нестабилността се влошава от липсата на прозрачност както на
физическите пазари, така и на пазарите на деривати. За пазарите на селскостопански продукти
са налични източници на данни за производство, потребление, търговия и запаси.
Международните организации, националните служби и специализираните организации,
като Международния съвет по зърното, предоставят подробни данни по този въпрос.

Въпреки това някои данни могат да бъдат подобрени, особено тези относно запасите, относно
които има липса на информация, особено при разпределението на запасите в световен мащаб.
На срещата на лидерите на Г-20 в Сеул също така беше поискано от компетентните
международни организации да подобрят информацията за запасите и очакваното
производство. Подобрената приложимост на тези данни е предпоставка за подобряване на
прозрачността на пазарите. Трябва също така и да разгледаме въпроса за форум за обсъждане
на световно равнище между основни участници на пазара както износители, така и
вносители, така че кризите да не бъдат просто отбелязвани, когато се появят. Ето защо тези
три въпроса са свързани: първо, трябва да разполагаме с информацията, след което да можем
да обработим тези данни, и накрая, да разполагаме с форум на световно равнище, където
въпросното положение може да бъде обсъдена.

Комисията публикува няколко съобщения относно цените на селскостопанските продукти
и храни. В последното си съобщение Комисията започна действия за подобряване на
прозрачността по цялата хранителна верига и аз, в сътрудничество със
заместник-председателя на Европейската комисия Антонио Таяни, развивам този основен
въпрос.

Бяха обявени и предложения за подобряване на прозрачността и надзора над продукти,
получени от селскостопански стоки. С увеличаването на нестабилността е важно фючърсните
пазари да продължават да изпълняват ролята си във връзка с хеджирането на риска и
определянето на цените. Затова се нуждаем от балансиран и строг подход и аз приветствам
свършената от члена на Комисията Мишел Барние работа в тази област и изцяло подкрепям
работата му, която обхваща и конкретния въпрос със селскостопанските суровини.

На втори февруари Комисията публикува ново, по-глобално съобщение за пазара на стоки
и финансовите пазари, за които е допринесъл. Това представлява принос в провежданите в
рамките на Г-20 обсъждания както за нестабилността в цените на суровините, така и за
надзора на пазарите на деривати. Искаме, заедно с нашите партньори Г-20 и в по-широк
план, да допринесем за по-ефективно регулиране на пазарите на деривати в интерес както
на производителите, така и на потребителите.
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Затова според мен с приоритет в работата ни през следващите месеци – мисля, че до лятото
– трябва да бъдат следните въпроси: първо, достъпът и прозрачността на информацията,
свързана с частните и публични запаси, както и с производството и потреблението; на второ
място, събирането, обработването и разпространяването на тази информация; механизмите
за сигурност на държави, изправени пред ситуация на напрежение, свързано с храните;
ролята и организацията на хранителните помощи на международно ниво и в ЕС; подобряване
на международното управление например чрез механизми за институционален диалог
между ключови страни; нивата на инвестиции в устойчиво селскостопанско производство
и научните изследвания не само в ЕС, но и в най-бедните страни. Приоритетната позиция
на селското стопанство в политиките за развитие също е проблем, който трябва да бъде
разгледан, особено след като Комисията се подготвя да приспособи и реформира политиката
за развитие. Във връзка с това смятам, че ЕС трябва да покаже по-голямо присъствие не само
с хранителни помощи, но най-вече чрез предоставяне на подкрепа за южните страни, за да
могат те да развият по един устойчив начин своя собствена местен капацитет за производство.

В ЕС трябва да погледнем по-сериозно – което напълно възнамерявам да направя – на
идентифицирането на пазарни механизми, които биха ни позволили да предотвратим
катастрофи в някои сектори, в резултат от временна стагнация на нивата доходи на
производителите и ресурсните разходи. По-специално, имам предвид животновъдството.

Позволете ми накрая да разгледам ролята на търговията. Считаме, че търговията може да
допринесе за световната продоволствена сигурност, тъй като позволява наличната храна да
бъде разпределена по целия свят. Ограниченията в износа само засилиха спираловидното
нарастване на цените в ущърб на и без това уязвимите държави. Въпреки това търговската
политика в областта на хранителните продукти трябва да бъде свързана с други политики,
засягащи храните на международно равнище, ако искаме да постигнем последователен
подход по този въпрос.

В заключение, мога да ви уверя, че следя отблизо тенденциите в цените на хранителните
продукти и в бъдеще искам да работя, допитвайки се до вас, тук, в Парламента, и със Съвета
по този въпрос, така че да се излезе с конкретни предложения, преди всичко с реформата
на Общата селскостопанска политика, но също и с други, по-специфични инструменти.

Mairead McGuinness,    от името на групата PPE.  –  (EN) Г-жо председател, мога ли да
изкажа благодарността си към Съвета и Комисията за тяхното изключително ясно изявление
относно намеренията им по този изключително важен въпрос за покачването на цените на
хранителните продукти. Тези от нас в комисията по земеделие и развитие на селските райони,
които са в пленарната зала днес, са свикнали повече с разискването на селскостопански
въпроси в полунощ. Изключително се радвам, че когато изведнъж селското стопанство се
превръща в храна, ние разискваме този въпрос посред бял ден, когато хората могат да чуят.
Мисля, че следва да запомним това.

(Ръкопляскания)

Позволете ми съвсем ясно да кажа, че разминаването между селското стопанство и храните
е част от проблема, който разискваме днес. Реалностите на селското стопанство и ниските
доходи на стопанствата както в Европа, така и в развиващите се страни, са в основата на
това разискване и, да не забравяме, един от съществените проблеми е – и Комисията го
посочи в своето писмено становище – че нарастващите цени на стоките и покачващите се
цени на хранителните продукти не се превръщат в по-високи доходи за стопанствата.
Истинският проблем е, че разходите по производството на хранителни продукти бързо се
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увеличава, което е неблагодарна работа, която земеделските стопани не могат да продължат
да вършат.

Предизвикателството пред нас като законотворци е как да увеличим производството на
хранителни продукти по устойчив начин, как да произвеждаме повече от по-малко, как да
управляваме запасите и как да се справим с проблема, свързан със запасите, който Комисията
идентифицира. Световните запаси вече не са от основно значение; трябва да сме наясно къде
се намират запасите и да осъзнаем, че те няма да дойдат от Китай или Индия.

Това, което трябва да направим – и мисля, че вече се случва след доклада ми по време на
последния парламентарен мандат – е да поставим селското стопанство и хранителните
продукти в центъра на вниманието.

Позволете ми да завърша, като кажа следното: трябва да бъдем внимателни как реформираме
нашата политика в областта на селското стопанство. Трябва да поддържаме и увеличим
производството на храни в рамките на Европейския съюз като част от нашия принос за
общата продоволствена сигурност. И, да, позволете ми да подкрепя вашата позиция за
селското стопанство в развиващия се свят: то беше пренебрегвано твърде дълго. Крайно
време е нашите политики да подпомогнат селското стопанство.

Stéphane Le Foll,    от името на групата S&D.  –  (FR) Г-жо председател, г-н действащ
председател на Съвета, г-н член на Комисията, напълно съм съгласен със забележката, която
Mairead McGuinness току-що направи относно факта, че има основна връзка между
въпросите с хранителните продукти и селското стопанство.

Въпросът, който разглеждаме, засяга покачващите се цени на хранителните продукти и
последствията от това за определен брой от населението на света, както и за Европа.

Първо, бих искал да отбележа следното наблюдение. Тенденцията към все по-високи цени
на селскостопанските продукти и стоките според мен е дългосрочна тенденция, която ще
продължи поради три основни причини: първо, световни демографски тенденции и
увеличаващо се световно население; второ, фактът, че с глобалното затопляне ставаме
свидетели на проблемни неблагоприятни метеорологични условия, като суши и наводнения;
трето, защото светът също се развива. С нововъзникващите икономики нивата на потребление
се увеличават. Следователно сложното положение на земеделските пазари и със
селскостопанските стоки е тенденция, която ще продължава да се развива. Тя се усложнява
от нестабилността на цените, а нестабилността на цените е следствие от финансиализацията
на световната икономика.

Това е нещото, към което трябва да насочим вниманието си, ако искаме да решим проблемите
със селското стопанство и храните. За да го постигнем – това, което каза членът на Комисията,
е важно – има два елемента: да, трябва да има прозрачност по отношение на запасите, но
се нуждаем и от държавна политика за запасите в Европа и тяхното управление в световен
мащаб, особено на равнище на Обединените нации.

Второ, регулирането на финансовите пазари и пазарните спекулации е от съществено
значение, по специално като се гарантира, че вече не съществува връзка между спекулативния
обем и физическото количество, обменяно на пазарите. По отношение на храните,
неприемливо е спекулантите спекулират, без да взимат предвид последиците, които това
може да окаже върху световните хранителни продукти и човечеството.

Това ме довежда до две основни заключения. Първо, ние се нуждаем от силна европейска
политика и стратегически да затвърдим ангажимента на Европа да бъде участник на
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световната сцена в сектора на хранителните продукти и селското стопанство. На второ
място, трябва да променим политиката за развитие, за да гарантираме, че в световен мащаб
– а Европа е участник на световната сцена – ние за пореден път инвестираме в селското
стопанство, защото се нуждаем от селското стопанство, за да нахраним света.

(Ръкопляскания)

George Lyon,    от името на групата ALDE. –  (EN) Г-жо председател, хубаво е че всъщност
обсъждаме въпросите с хранителните продукти и селското стопанство по средата на сесията
в сряда следобед, а не посред нощ. Което искрено приветствам. Една от причините за това
е че голямата нестабилност на цените на хранителните продукти, на която сме свидетели
днес, най-накрая подейства като предупредителен сигнал за политиците в цяла Европа.

През последните 30 години всички ние останахме безучастни, докато цените на хранителните
продукти падаха година след година след година в реално изражение. Хранителните продукти
никога не са били по-евтини, отколкото през последните няколко години. Свикнахме да
очакваме рафтовете в нашите супермаркети да бъдат презаредени и преливащи от хранителни
продукти 24 часа в денонощието. Смяташе се че проблемът е в многото храна. Това е, което
преобладаваше в разискванията до 2007 г., а не проблемът, че храната е малко.

Последните покачвания на цените са повратна точка, знак, че дните на изобилие може да
наближават своя край. Настоящият ни селскостопански модел на производство се основава
на евтина енергия, изобилие от земя и множество възможности за доставяне на вода. Този
модел не може да посрещне предизвикателствата, пред които ще се изправяме в бъдеще.
Население, нарастващо до 9 милиарда, нарастващо търсене от развиващите се страни и
въздействието на изменението на климата. Както проф. Джон Бедингтън, главен научен
директор на Великобритания неотдавна предсказа, ако не вземем мерки, сме изправени
пред перфектната буря на ограничени енергийни доставки, недостиг на вода и недостиг на
храна.

Трябва да действаме сега и да изградим нов селскостопански модел. Европа трябва да поеме
инициативата и реформата на Общата селскостопанска политика ни дава възможност да
очертаем една устойчива система за производство на хранителни продукти, която може да
отговори на огромното търсене на световни хранителни запаси, които ще бъдат необходими
в бъдеще.

José Bové,    от името на групата Verts/ALE. –  (FR) Г-жо председател, г-н член на
Комисията, както през 2008 г., цената на селскостопанските суровини се покачва на
световните пазари. Ние сме само на 3% от нивото на 2008 г. Спадът в производството на
някои традиционно износни райони вследствие на изменението на климата, отклоняването
на зърнени култури за производството на биогорива и финансовите спекулации, акцентиращи
върху покачването на цените, са отговорни за настоящото положение, както е видно от
докладите на Международния валутен фонд (МВФ) и френските органи, и както е посочено
и от Комисията.

Последствията от тази нова криза с хранителните продукти, се очаква да се отрази
изключително тежко на 1,2 милиарда души по света, които живеят с по-малко от 1,5 щатски
долара на ден. От октомври 44 милиона души са се присъединили към тези, които живеят
под прага на бедността.

Само два дни преди срещата на Г-20, какво чака Европа, преди да вземе мерки, подобни на
тези, които бяха подкрепени при гласуването от САЩ? От 13 януари 2011 г.
администрацията на САЩ поиска ограничаване и прозрачност на позициите, заемани от

16-02-2011Разисквания на Европейския съюз -BG136



финансовите средства на пазарите на селскостопански стоки. Това е първа стъпка към борбата
с апетитите на спекулантите.

Въздействието ще е тежко и за европейските земеделски стопани. Те вече не са в състояние
да изхранват животните си. Стотици стопанства са фалирали. Преди пет години пшеницата
струваше 100 евро за тон, а днес тя се търгува на близо 300 евро. Това е едно изцяло ново
положение.

Комисията настоява земеделските стопани да се адаптират към пазарните сигнали. Ще е
добре днес тя да последва собствения си съвет. Изправяйки се пред тази криза, ЕС не може
да чака до 2014 г., за да намери решения. Трябва да се изправим пред кризата и аз предлагам
три конкретни действия.

Първо, незабавното създаване в съответните страни на запаси от зърнени култури, достъпни
за земеделските стопани на субсидирана цена. Второ, индексиране на цените на месото,
платени на производителите, спрямо цените за фураж. Трето, за 2011 г., механизъм за
прехвърляне на част от помощите, насочени към подпомагане на зърнените култури, към
животновъдство.

James Nicholson,    от името на групата ECR.  –  (EN) Г-жо председател, покачващите
се цени на хранителните продукти може да доведат правителствата до безсилие. Видяхме
това през последните дни.

Бих искал да ви върна малко назад във времето. Член съм на Парламента от 1989 г. Когато
дойдох в Европа през 1989 г., нямахме проблем с храната. Имахме планини от говеждо,
имахме планини от масло, имахме езера от мляко и имахме зърнени планини. Сега те са
изчерпани и ние не произвеждаме достатъчно храна, достатъчно бързо, за да се изхраним.

Къде изчезна храната и защо имаме слабо предлагане? Когато сушата в която и да е част на
света може в действителност да доведе до абсолютно объркване в целия пазар за всички
останали, това не е положение, която можем да позволим да продължи.

Изправени сме пред положение в ЕС, при която земеделските стопани се отказват от
професията си, без да се замислят, във всяка държава-членка. В действителност, това, което
ние правим, е да ги насърчаваме още повече да напускат, а в тази промишленост не навлизат
млади земеделски стопани.

Трябва да действаме, преди да е станало прекалено късно, за да обърнем тенденцията в
покачващите се световни цени на хранителните продукти. Тези действия трябва да бъдат
предприети възможно най-скоро, за да се облекчи натискът, оказван върху обикновените
хора.

Може да защитим обикновените хора, като изградим силна Обща селскостопанска политика,
която да гарантира висококачествени хранителни продукти на разумни цени без отрицателно
въздействие върху околната среда. От жизненоважно значение е да има стабилен стълб от
директни плащания и да се отговори на търсенето на хранителни продукти. Могат да бъдат
предприети по-нататъшни стъпки, за да гарантираме това в бъдеще, което е наложително
що се отнася до инвестициите и, разбира се, научноизследователската и развойна дейност.
Надявам се, че ще намерим начин да постигнем това.

Проблемът според мен е, че всеки идва тук на тези разисквания и прави точните изказвания,
говори с подходящите изтъркани фрази, но не е подготвен да вземе необходимите трудни
решения, за да бъдат подпомогнати най-нуждаещите се.
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Трябва да отбележа, че да се говори вече не е достатъчно: нуждаем се от действия за
глобалните запаси и нестабилността на пазара и докато не се захванем с този проблем, няма
да намерим решение за него.

Gabriele Zimmer,    от името на групата GUE/NGL. – (DE) Г-жо председател, от
позицията на политик, участващ в политиката за развитие, винаги се питам защо е толкова
трудно да се поучим от предишни кризи и бедствия. Струва ми се, че драмата с гладните
бунтове от 2008 г. все още не достига до сърцата и съзнанието на онези с политическа и
икономическа власт, а също и на тези, които безскрупулно спекулират на пазарите на
селскостопански стоки. Броят на гладуващите по света отново надхвърли един милиард, а
именно най-бедните хора в света са най-засегнати от покачващите се цени на пазарите на
хранителни стоки. Те трябва да харчат повече от 80% от парите си всеки ден за храна.

Глобалните обещания от 2009 г. за предоставяне на повече от 20 млрд. щатски долара в
селскостопански помощи за развиващите се страни, включително и 6 млрд. щатски долара
чрез Световната банка, за борба срещу глада не са спазени. До момента само 925 млн. щатски
долара са били платени. Спекулациите на пазарите за селскостопански стоки вече не се
отнасят до хранителните продукти, а засягат почти изцяло дейностите и операциите на
финансовия пазар, които имат пряко въздействие върху цените на хранителните продукти.
Затова се радвам, че Комисията вече обръща по-сериозно внимание на това положение.

Спекулациите по отношение на динамиката на цените обаче не са станали по-прозрачни,
нито пък са контролирани или ограничавани. Въпреки това те са от решаващо значение,
ако искаме да действаме ефективно в това отношение и да постигнем промяна. Затова
призовавам Съвета, Комисията и държавите-членки да дадат най-висок приоритет на борбата
с глада във всички политики, програми и стратегии, както и да обмислят нови методи и
подходи, като например независимост по отношение на храните, така че в крайна сметка,
тези, които обработват земята, да имат повече творческа способност и влияние върху
доставките на храни за хората в техните региони.

John Stuart Agnew,    от името на групата EFD.  –  (EN) Г-жо председател, докато цените
на хранителните продукти безспорно се покачват, положението в самите стопанства е много
различно. Британските производители на говеждо, овче и свинско месо и яйца в
действителност отчитат спад в стойността на продукцията си през миналата година, цената
на птичето месо е непроменена, а на млякото – съвсем незначително по-висока; цената на
захарното цвекло ще падне през следващата година.

Тези стопанства са изправени пред огромни увеличения на разходите си и не могат да
поддържат статуквото си за повече от няколко месеца. В такъв случай те или ще успеят да
наложат по-високи цени за търговците на дребно, или ще прекратят производството. Така
или иначе, цените на хранителните продукти в търговията на дребно могат само да се
покачват.

Както прави ЕС по този въпрос? Той направи ненужно скъп вносът на не-генетично
модифицирани соеви зърна. Таксува земеделските стопани за глобалното затопляне,
облагайки сметките им за електроенергия, при положение че същите тези стопанства за
загубили хиляди тонове захарно цвекло и картофи заради твърде студеното време. ЕС иска
да увеличи държавната субсидия за биологичното земеделие, вместо да позволи този сектор
да се ръководи от потребителите. Всяко преминаване от конвенционални към биологични
производствени системи ще доведе до намаляване на доставките на хранителни продукти.
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Diane Dodds (NI). -    (EN) Г-жо председател, основните причини за инфлацията на
хранителните продукти са покачващите се световни цени на стоките, покачващите се цени
на енергията и нестабилността в рамките на пазара и без съмнение, потърпевш е потребителят.
Именно селскостопанският отрасъл обаче се занимава с това от известно време, както и с
покачването на цените на фуража и торовете. Маржовете на печалбата бяха намалени и
много земеделски стопани, особено в отраслите, са изправени пред финансов крах.

Бих искала днес да помоля Парламента да разгледа последиците, които щяха да възникнат,
ако не разполагахме с подкрепа за земеделските стопани чрез Общата селскостопанска
политика. Колко щяхме да плащаме за храна при този финансов климат? Бих искала също
настоятелно да призова Парламента да окаже силна подкрепа за общата селскостопанска
политика в предстоящите изключително сериозни разисквания.

Важно да е имаме политика, която да подпомогне земеделските стопани и да гарантира
адекватното снабдяване с хранителни продукти на справедливи цени. Бих искала да добавя
също, че справедливостта е абсолютно задължителна, а за нея е нужна прозрачност в рамките
по веригата на предлагането на храни. Това ще е възможно, особено в Обединеното кралство,
само ако имаме омбудсман за супермаркетите.

Jean-Paul Gauzès (PPE). -    (FR) Г-жо председател, г-н председател, г-н член на Комисията,
ще разгледам един въпрос, който на няколко пъти беше повдигнат и често се представя като
единствена причина: спекулацията.

Считам, че по отношение на спекулацията, е необходима умереност. Ясно е, че съществува
конкретна връзка между определени финансови дейности и нарасналата нестабилност и
цените на суровините. Въпреки това разглеждането на въпроса единствено по отношение
на финансовите спекулации би било грешка, тъй като част от това, което наричаме
спекулация, всъщност е законно хеджиране на цените от страна на производителите и,
както добре знаем, производителите не могат да се справят без тази възможност за хеджиране.

Въпреки това трябва да се избягва положение, при което пряката инвестиция в стоки оказва
вредно влияние върху нестабилността на цените заради огромния й мащаб или чисто
спекулативен характер.

В това отношение направените от члена на Комисията Барние предложения по финансовите
въпроси, по-специално регулацията на късите продажби и дериватите, както и
преразглеждането, което ще бъде наложено от Закона за пазарите на финансови инструменти
(MiFID), трябва да предоставят на Парламента възможността да бъдат взети предвид аспекти
на спекулациите със стоки във финансовото регулиране и финансовия надзор, които ще
бъдат въведени, за да се гарантира, че тези пазари също са регулирани по един едновременно
ефективен и прагматичен начин.

Г-н член на Комисията, Вие казахте, че следва да продължим с тези усилия и аз считам, че
Парламентът, който във финансова криза се съобразяваше и понякога предвиждаше какво
ще предложи Комисията, ще изпълни своята отговорност.

Накрая, приветствам декларацията на унгарското представителство, която показва, че Европа
ще подкрепи френското председателство на Г-20, което направи регулирането на стоковите
пазари един от своите приоритети.

Luis Manuel Capoulas Santos (S&D).   – (PT) Г-жо председател, когато става дума за
бедствия, превенцията винаги е за предпочитане пред лечението. Съществува реален риск
от световна продоволствена криза. Това не е мое твърдение: то е на правителството на една
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от държавите-членки, основали ЕС. Признаците са обезпокоителни. Цените на някои
основни хранителни продукти, като зърнените храни, не спират да се покачват и дори
достигнаха рекордни нива през януари според Организацията на обединените нации по
прехрана и земеделие. Проблемът очевидно не е европейски и, както вече беше подчертано
днес тук, приносът на всяка от хипотетичните причини, обясняващи това явление, изобщо
не ни е известен.

Знаем, че Комисията не игнорира проблема и нейното съобщение от 2-ри февруари е
документ, който заслужава да бъде прочетен внимателно.

Въпреки това специфичният характер на селскостопанската продукция заслужава специално
внимание във връзка с Общата селскостопанска политика (ОСП), като се осигурят подходящи
инструменти за анализ на риска за политиката на сътрудничество за развитие и като се
подкрепи производството на храни за сметка на други форми за международна помощ.

Бих искал и да приветствам в това отношение позицията на Франция в Г-20, оказваща
влияние върху регулирането на финансовите пазари и борбата с манипулирането на цените,
както и за установяването на правила, които биха могли да предотвратят внезапното
прекъсване на съществуващите потоци, както например се случи неотдавна в Русия.

Alyn Smith (Verts/ALE). -    (EN) Г-жо председател, изхранването на населението трябва
да бъде най-висшият дълг на правителството и действително изхранването на нашето
население е основната цел на Общата селскостопанска политика.

Продоволствената сигурност е нашата пътеводна звезда и това е показателен пример за ЕС.
Заслужава си да си припомним че е имало хранителни бунтове на всеки континент освен
на нашия през последната година и сме свидетели как на практика ежедневно в останалата
част на света, както изглежда, падат правителства, докато ние поне имахме възможността
досега да осигурим в някаква степен сигурно място за нашите граждани.

Така че продоволствената сигурност е наш приоритет. Не бихте го предположили, ако
слушате някои от неправителствените организации и лобисти и дори някои от политиците,
които са участвали в дебата за развитие на реформата на Общата селскостопанска политика.

Продоволствената сигурност трябва да бъде наша основна цел и приоритет и аз бих изразил
несъгласието си с колегите относно едно съображение. Не считам, че свободната търговия
е отговорът на проблема. Не считам, че продоволствената сигурност на световно равнище
е нещо, което можем да постигнем или към което следва да се стремим. Забраните за износ,
наложени от страни, които имат за цел да се изхранят, не са, сами по себе си, неоправдани
и ще цитирам накратко, ако ми позволите, английския председател на Националния
фермерски съюз, който казва, че ако става дума за морал, една държава, имаща за цел да се
изхрани, не представлява нищо в сравнение с богатите страни, които позволяват на
земеделието им да западне и след това очакват останалата част от света да ги нахрани. Наша
е отговорността да поведем света към по-високо производство, а не по-ниско.

Hynek Fajmon (ECR).   – (CS) Г-жо председател, ако искаме да проведем едно наистина
сериозно обсъждане във връзка с покачващите се цени на хранителните продукти, не можем
да пропуснем въпроса за това как самият ЕС допринася за тази нежелана тенденция, колкото
и неудобно да е това за някои. Всички анализатори на пазарите със стоки са съгласни, че
зад покачването на цените на хранителните продукти стоят два основни фактора.

Единият е печатането в огромни мащаби на нови пари в САЩ и ЕС през последните месеци.
Този приток на нови пари на пазарите надува цените на хранителните продукти и други
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стоки. Не спекулантите трябва да виним, както се твърди в обсъждания днес доклад, а
по-скоро заблудените политики на американските, европейските и други централни банки.

Вторият фактор, който покачва цените на хранителните продукти, е политиката на САЩ и
ЕС да се принуждават потребителите още повече да използват биогорива. Поетите от ЕС и
САЩ ангажименти в тази област доведоха до рязко повишаване на количеството на
нехранителни стоки, отглеждани на земеделска земя. В резултат на това все по-малко
земеделска земя се използва за производство на хранителни продукти и затова е съвсем
логично цените на хранителните продукти да се покачват. Ако искаме да успеем да понижим
световните цени на храните, трябва да се откажем от тази абсурдна политика в областта на
биогоривата.

Patrick Le Hyaric (GUE/NGL). -    (FR) Г-жо председател, г-н министър, г-н член на
Комисията, всички гладни хора по света, всички онези, които трябва да плащат повече, за
да се нахранят или облекат, очакват от нас по-енергично да отговорим на най-голямото
бедствие, което днес заплашва нашата планета, а то е бедствието, причинено от алчните
спекуланти в сферата на храните. Те са тези, които вдигат цените на хранителните продукти
в ущърб на земеделските стопани и потребителите.

Внимателно слушах развълнуваната пледоария на Jean-Paul Gauzès, но той би трябвало да
е наясно, че в неговия район тази година са били закупени зърнени култури за следващата
реколта, преди още те да са били засети. Следователно ние наистина говорим за спекулация.
Единственият път напред е Европейският съюз да действа в няколко направления.

На първо място, той трябва да спре финансовите спекуланти чрез създаването на световен
фонд за селскостопански и хранителни продукти, създавайки запас за извънредни ситуации,
въвеждайки механизми за стабилизирането на реални цени за действително, а не виртуално
производство под егидата на Организацията на обединените нации (ООН). Нашата Обща
селскостопанска политика също трябва да премине към система...

(Председателят отнема думата на оратора)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Silvana KOCH-MEHRIN
Заместник-председател

Krisztina Morvai (NI).   – (HU) Г-жо председател, днес в ЕП обсъждаме въпроса за
покачването на цените на хранителните продукти. Това явление, на покачване цените на
хранителните продукти, се усеща от потребители в Унгария, както и в други европейски
държави. Тези, които не го усещат, са земеделските стопани, и по-специално дребните
производители. Как е възможно това? Къде отиват парите? Тази загадка, тази мистерия е
разгадана, наред с другото, от точка г) от отличното предложение за резолюция, внесено
от групата на Зелените/Европейски свободен алианс, но и цялото предложение за резолюция
само по себе си е отлично, за което трябва да ги поздравя. То предлага също подробни
отговори и решения. Точка г) насочва вниманието върху явлението спекулация. В нея се
посочва че е налице увеличаване на спекулациите от страна на чисто финансови институции,
което означава спекулации на стоковите пазари с парични капитали, което води до
изкуствено покачване на цените на стоките. Затова имаме частично решение. Парите отиват
за спекулантите, както и за купувачите и търговците, чиито глад за печалба често е
безграничен.

Колко горд би бил унгарския народ, ако унгарското председателство разглеждаше решението
на проблема с хранителните спекулации като приоритет. Бих искала да попитам
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присъстващия представител на унгарското председателство дали случайно можем да се
надяваме на това и бих искала да попитам г-н Чолош, член на Комисията на ЕС, отговарящ
за земеделието, какво решение предвижда той за свързаните с храните спекулации.

Gay Mitchell (PPE). -    (EN) Г-жо председател, в развитите страни, средностатистическото
домакинство харчи от 10% до 20% от доходите си за храна, докато в развиващите се страни,
този показател по принцип достига 80%. Това подчертава ужасните последствия за тези
страдащи страни. Трябва да се отзовем и трябва да продължаваме да се отзоваваме, докато
те не се изправят на собствените си крака.

През декември 2008 г. Парламентът гласува с преобладаващо мнозинство в подкрепа на
моя доклад относно Инструмента за прехрана за 1 млрд. евро за предоставяне на финансова
помощ за развиващите се страни с оглед на покачващите се тогава цени на хранителните
продукти. Целта на този механизъм беше да се отговори на високите цени, причините за
които бяха предимно, но не изцяло, сушите в държавите, производителки на зърно, и
растящите цени на петрола. Положението остава изключително нестабилна, засягайки
производителите и потребителите какво в ЕС, така и в развиващите се страни.

Трябва да се научим как да си сътрудничим с други страни като Тайланд. В региона Тайланд
е основен производител на хранителни продукти и въпреки това, когато някои от съседите
й, като Бирма и Виетнам, тънеха в бедност и имаше недостиг на храни, ние не приехме
предложението на Тайланд да сътрудничи с нас и да действа като наш агент в региона.
Трябва да се научим как да правим това. Трябва да гарантираме бърз преход към стабилност
в Северна Африка. Трябва да гарантираме, че помощта достига до региони, засегнати от
непредвидими природни бедствия, като Хаити и Пакистан, и в този смисъл трябва да
продължим да мобилизираме резерва за спешна помощ, позволявайки на ЕС да реагира
незабавно при конкретни нужди от помощи, произтичащи от такива събития.

Kader Arif (S&D). -    (FR) Г-жо председател, госпожи и господа, позволете ми първо да
изкажа своето съжаление, че трябваше да има криза в Европа, за да се стигне до разискването,
което провеждаме днес, и до предложението за резолюция, което ще гласуваме утре.

Едва миналата година, когато развиващите се страни се надигнаха в така наречените
„хранителни бунтове“, Европа просто предложи мерки за реагиране при извънредни
ситуации, тоест да изпрати посадъчни материали и торове, сякаш проблемът е цикличен,
макар ние отдавна да предупреждавахме за структурни проблеми. Разполагаме с Обща
селскостопанска политика (ОСП), в която липсват ефективни регулаторни механизми,
защото либералното мнозинство все още счита, че нищо не трябва да ограничава пазара.
Налице са широкоразпространени, икономически дестабилизиращи и морално неприемливи
спекулации със селскостопанските продукти от развиващите се страни, които са ограничени
в отглеждането на един вид култури за износ, а Европа не ги подкрепя и отделя само 4% от
помощите за развитие за селскостопанския сектор.

С тази резолюция Парламентът като цяло най-накрая признава, че правото на храна е
основно човешко право, че е неприемливо гладът на едни да бъде експлоатиран в полза на
други, че регулацията е задължителна за гарантиране на стабилност на цените и че
търговските споразумения трябва да опазят малките семейни стопанства и правото на храна.

Днес Парламентът отправя ясно послание. От Комисията и Съвета зависи да го преведат.

Nirj Deva (ECR). -    (EN) Г-жо председател, до момента, в който седна, 16 души ще са
починали от глад. Това би било място с размера на онази част от Парламента ей там. Всеки
ден по света от глад умират 36 000 души, защото нямат достатъчно храна да се нахранят.
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Европейският съюз до неотдавна беше самостоятелен по отношение на хранителни продукти.
Сега той внася храни. Всъщност това е като да вземеш залъка от устата на най-бедните хора.
Казаха ми, че ЕС внася от останалата част на света такова количество храни, за отглеждането
на което са необходими около 35 млн. хектара земя. Трябва да бъдем самостоятелни по
отношение на хранителните продукти и трябва да помогнем развиващите се страни да
постигнат същото.

Има отговор на всичко това. През 60-те години на XX век в Индия имаше революция в
зеленото селско стопанство, ръководена от професор Борлауг. Хората казваха, че Индия ще
умре от глад. Индия не умря от глад. Сега Бразилия е самостоятелна по отношение на
хранителните продукти. Можем да го постигнем, ако имаме волята.

João Ferreira (GUE/NGL).   – (PT) Г-жо председател, три години след кризата от 2008 г.,
светът е на ръба на друга криза с храните. За да я избегнем, трябва да разгледаме причините
за нея и да ги атакуваме.

Трябва да разгледаме селскостопанските и търговски политики, които унищожават малките
и средните земеделски стопанства, които насърчават модели за интензивно производство
за износ, като по този начин заплашват продоволствената сигурност и независимостта по
отношение на храните, какъвто е случаят с Общата селскостопанска политика (ОСП). Трябва
да разгледаме тенденцията към покачване на цените на петрола и високата степен на
зависимост на земеделските стопани от тази суровина; тази зависимост трябва да бъде
ограничена. Трябва да разгледаме огромната власт на мултинационалните компании в
агробизнеса, които имат монопол върху основните фактори на производство, нарастващата
употреба на плодородна почва за цели, различни от производството на храни, присвояването
на земя от местните общности, които живеят и работят върху нея.

Преди всичко трябва да разгледаме и атакуваме безразсъдността на една нечовешка система,
която позволява спекулациите с хранителни продукти. Незабавно трябва да спрем
финансовите инструменти, които дават възможности за спекулация: ЕС трябва да приеме
това или да се превърне в съучастник – какъвто вече е – по отношение на последиците от
нея.

Peter Jahr (PPE).   – (DE) Г-жо председател, г-н член на Комисията, госпожи и господа,
ядене и пиене – почти нищо не може да бъде по-обикновено и естествено за нас. Но това,
което ние приемаме за даденост, за много хора, се превръща в сериозно предизвикателство,
с което едва успяват да се справят. Цените на хранителните стоки са се покачили рязко,
което направи още по-тежко положението за много хора.

Нужен е пакет от мерки, за да се справим с многобройните причини за покачването на
цените. В тази връзка е важно да бъдат избегнати спекулациите и да се сформират запаси.
По този начин трябва да бъдат разгледани и определящите позиции на пазара на някои
хранителни корпорации и вериги магазини. Развиващите се страни също се нуждаят от
по-голяма подкрепа от наша страна, за да развият своето селско стопанство. Това е
единственият начин да постигнем успех в осигуряването на храна за най-бедните и за
подобряването на икономическото им положение.

За да избегнем всякакви неясноти: подходящите цени на селскостопанските стоки не са
проблемът. Точно обратното, те са решението на проблема. Подходящите цени на
селскостопанските стоки – под подходящи аз разбирам без спекулации – според мен са
важна предпоставка за създаването на селско стопанство в развиващите се страни.
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Достатъчната храна е човешко право, а гладът е престъпление срещу човечеството.
Снабдяването на населението с висококачествени и достъпни храни в рамките на ЕС, но
също така и по целия свят, трябва да бъде основен приоритет на европейската
селскостопанска политика.

Richard Ashworth (ECR). -    (EN) Г-жо председател, за последните 30 години цените на
хранителните продукти бяха ниски и стабилни. Сега Организацията по прехрана и земеделие
към Организацията на обединените нации (ФАО) предупреди, че нарастващите цени на
енергията, ръстът на световното население, по-голямото богатство и изменението на климата
са на път да изправят пред огромни предизвикателства световната хранителна система и
цените на храните.

От това ще има две последици за европейските правителства. Първо, покачващите се цени
на хранителните продукти и енергията ще засегне най-тежко най-бедните домакинства.
Второ, в момент, когато европейските граждани се нуждаят най-много от период на ценова
стабилност, докато икономиката се възстанови, покачването в цените на хранителните
продукти ще подхрани инфлацията. В краткосрочен план изкушението ще бъде да се внасят
по-евтини храни и да се очаква, че хранителната и селскостопанската промишленост ще
поемат по-големите разходи.

И двата варианта не са удачни. Прекомерната зависимост от вноса на хранителни продукти
може да изложи потребителите на риск от нестабилност на цените, а прекаленият натиск
върху селскостопанския сектор, който вече е изправен пред рязко увеличаване на разходите
и намаляване на маржовете, може да застраши производствения капацитет.

Трябва да инвестираме в Общата селскостопанска политика. Решението се крие в
технологията и сега е моментът да действаме.

Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE).   – (IT) Г-жо председател, г-н член на Комисията,
покачването на цените на хранителните продукти предполага предприемането на два вида
ответни действия. Първият се отнася до необходимостта да се планират действия в
средносрочен и дългосрочен план. В този смисъл решенията трябва да дойдат от новата
Обща селскостопанска политика, която трябва да гарантира продоволствена сигурност за
европейските граждани, да предостави на потребителите храни на разумни цени и да защити
доходите на земеделските стопани. С новата ОСП трябва да дадем – а в действителност това
и правим– силна подкрепа за доходите на земеделските стопанства съгласно първия стълб
и да подкрепим мерките за подпомагане на развитието на селските райони, увеличавайки
инвестициите в селското стопанство и продоволствената сигурност.

Вторият вид ответно действие е необходимостта от намеса в мерките за реагиране при
извънредни ситуации за защита на най-слабото звено във веригата, защото, когато цените
на храните варират, последствията от това може да са много странни: когато се покачва
цената, производителите и земеделските стопани не извличат полза, но когато цените падат,
печалбите и без това оскъдните приходи на земеделските стопани намаляват. Ясно е, че
съществуват проблеми във веригата на предлагане и липсва прозрачност.

Г-н член на Комисията, сред сериозните проблеми във веригата на предлагането на храни
е и например злоупотребата с доминираща покупателна способност, несправедливите
договорни практики – включително просрочени плащания – едностранни промени в
договорите, авансови плащания за достъп до преговори и неравномерно разпределение на
маржовете на печалба по веригата на предлагането на храни.

Комисията трябва да предложи мерки...
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(Председателят отнема думата на оратора)

Paolo De Castro (S&D).   – (IT) Г-жо председател, г-н член на Комисията, госпожи и
господа, социалните напрежения, като последното в Северна Африка, почти винаги са
предизвикани от покачването на цените на храните. Рекордното покачване на цените на
зърнените култури, захарта и растителните масла е ясен знак за нарастващия дисбаланс
между предлагането и търсенето в световен мащаб.

Друго – за жалост възможно – покачване на цените ще има драматични последици, особено
за тези части на света, където разходите за храна възлизат на повече от 40% от доходите на
глава от населението. То също така създава реална опасност от създаване на напрежение по
целия свят в условията на нарастващо взаимно зависима световна икономика. Следователно
Европейският съюз трябва да е напълно наясно, че селскостопанските политики – Общата
селскостопанска политика на ЕС и земеделския законопроект на Съединените щати – играят
роля от изключително и стратегическо значение в световния ред, роля, която надминава
законовата защита на доходите на земеделските стопани.

Г-жо председател, ние се нуждаем от нова световна политика в областта на храните, която
може да координира селскостопанската политика на международно равнище. Лично аз се
надявам, че предстоящата среща на Г-20 ще предостави възможността действително да
поемем по този нов път.

Struan Stevenson (ECR). -    (EN) Г-жо председател, безмилостното покачване на цената
на петрола и последвалия натиск върху покачването на цените на торовете, наред с огромното
увеличение на цените на пшеницата, царевицата и други зърнени култури, създава криза в
нашия селскостопански сектор, както и разрастваща се световна криза.

Трябва да припомним, че въстанието в Тунис, който задвижи ефекта на доминото в целия
Близък изток, започна със самозапалването на един беден уличен търговец на храна.

Земеделските стопани в Европа могат да окажат положително влияние за решаването на
тази криза, ако им бъдат предоставени подходящите средства. Време е да се възползваме от
предоставените ни от биотехнологиите възможности, които ще ни помогнат да посрещнем
нарастващото търсене на качествени хранителни продукти.

Над 125 милиона хектара с генетично модифицирани култури се отглеждат с търговска
цел от над 13 млн. земеделски стопани и въпреки това биотехнологиите не се споменават
в настоящата резолюция.

Крайно време е Европа да осъзнае реалността и да предприеме действия, преди по улиците
ни да се разразят хранителни бунтове!

Georgios Papastamkos (PPE).   – (EL) Г-жо председател, има няколко причини за
широкоразпространената нестабилност на цените на храните: екстремни климатични
условия, ограничени природни и енергийни ресурси и увеличаване на световното население.
Трябва да бъдат подчертани и други две причини: концентрациите, като под това имам
предвид олигопола на мултинационалните компании по веригата на предлагане на храни,
както и липсата на прозрачност и спекулациите на стоковите пазари.

В резултат на дерегулацията на финансовите пазари, търговията с фючърси на стоковите
борси са промени от хеджиращ инструмент в инструмент за спекулативни операции.
Най-важните борси се намират извън Европа.
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След финансовата криза различни хедж фондове се насочиха към стоковите борси, където
финансовите резерви са петнадесет пъти по-високи от реалните селскостопански запаси, за
да възстановят своите загуби. Следователно се нуждаем от институционална рамка,
ограничаваща техните инвестиции в селскостопански пазари на деривати, които са пряко
свързани с хранително-вкусовата промишленост.

Приветствам инициативите, предприети от френското председателство на Г-20, и изразявам
твърдо убеждение, че поддържането на силен европейски селскостопански сектор с цел да
се гарантира продоволствената сигурност зависи от осигуряването на справедливи доходи
за земеделските стопани и предприемането на ефективни мерки за регулиране на пазара в
рамките на новата ОСП.

Michael Cashman (S&D). -    (EN) Г-жо председател, позволете ми да поясня, че говоря
от името на хората в развиващите се страни, а не в защита на Общата селскостопанска
политика.

Според Световната банка над 44 млн. души са изпаднали в крайна бедност в резултат на
покачващите се цени на хранителните продукти. Съществуват безброй допринасящи за това
фактори – по-малкото дребни земеделски стопанства, обезлесяването, опустиняването,
липсата на достъп до вода и изменението на климата.

Затова се нуждаем от цялостен подход, с който да гарантираме, че ние насърчаваме хората
да се погрижат сами за собствените си нужди за развитие и да гарантираме продоволствената
сигурност на местно равнище. Нуждаем се от реформа на Общата селскостопанска политика
и Общата политика в областта на рибарството, така че да няма преки или косвени
отрицателни въздействия върху развиващите се и развитите страни.

Трябва да насърчим местната поземлена собственост и, накрая, трябва да възмутителното
завземане на земи, при което земята се закупува и използва от чуждестранни инвестиционни
дружества и други чуждестранни дружества за собствени нужди. Не съществува защита
срещу това възмутително деяние.

Czesław Adam Siekierski (PPE).   – (PL) Г-жо председател, потребителите, както и
земеделските стопани, имат пълното право да попитат нас, политиците, какво се случва.
Защо пазарът на хранителни продукти се намира в състоянието, в което е? Земеделските
стопани знаят какви са печалбите им, за колко продават продукцията си и знаят колко те
и други потребители плащат за храна. Какво можем да им кажем днес? Да си припомним
2008 г. и в какво положение се намираше пазарът на хранителни продукти тогава. Поучихме
ли се от това? Отговорът ми е отрицателен.

Все още ограничаваме производството. За да влошим нещата, ние плащаме за намаляването
на производството, като преди това платихме за увеличаването му. В тази зала са изказвани
други коментари по отношение на селското стопанство. Може би колегите ни трябва да
дойдат да слушат тук днес. Може би ще научат нещо за продоволствената сигурност.

Налице е продължаващ дебат за бъдещето на Общата селскостопанска политика след 2013 г.
и отново всички искат да се намалят разходите за нея. Настоящото положение, тази криза,
дойде като предупреждение за едно катастрофално политическо решение. Имаме шанс да
поправим грешките си. Говорим за стабилност. Питаме се защо няма запаси, но ограничаваме
селскостопанските тенденции. Откъде да дойдат тези запаси? Кой ще плати за тях?

Г-н член на Комисията, това положение, тази криза Ви предоставя изключително силни
аргументи. Госпожи и господа присъстващи в тази зала, ние трябва да убедим останалите в
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сериозността на положението и в отговорността на Парламента за бъдещето на ОСП и за
изхранването на нашето общество. Проблемът с продоволствената сигурност се превръща
в световен проблем. Добре е, че…

(Председателят отнема думата на оратора)

Daciana Octavia Sârbu (S&D).   – (RO) Г-жо председател, покачването на цените на
храните засегна най-уязвимите групи от населението. На фона на положението през 2010 г,
когато броят на гладуващите по света достигна 925 млн. души, продоволствената сигурност
трябва да се превърне в приоритет за Европейския съюз. Екстремните природни явления
не са единствената причина за покачващите се цени на хранителните продукти, роля в това
имат и нестабилността на пазарите и на субсидиите за производство на биогаз.

Призовавам Комисията да създаде инструменти за борба с нестабилността на цените и с
прекомерната спекулация, които на свой ред съдействат за изострянето на световната криза
с храните. Трябва да подчертая и че в повечето случаи покачването на цените на хранителните
продукти не води и до увеличаване на доходите на земеделските стопани. Напротив, в
резултат на лошото функциониране на веригата на предлагане, възнаграждението за
земеделските стопани далеч не е справедливо. Считам, че проблемът с покачването на цените
на хранителните продукти ще помогне да прекратим аргументите против запазването на
силна Обща селскостопанска политика.

Herbert Dorfmann (PPE).   – (DE) Г-жо председател, преди няколко дни един от
най-големите германски вестници излезе с публикувана на първа страница снимка на хляб,
опасан с бодлива тел. Статията беше относно борбата за насъщния. Мисля, че едва ли ще
има друга тема, която да изисква вниманието ни до такава степен през настоящото и
следващите десетилетия, като въпросът с наличието на храна. Затова е хубаво, че го
обсъждаме, тъй като причината за неговото възникване – а именно нарастването в търсенето
– няма да изчезне и така цените ще продължат да се повишават. Сега трябва да обърнем
политическо внимание на цялото положение. Трябва да помислим върху това как можем
да произвеждаме храна и тя да бъде достъпна. Г-н член на Комисията, идеята за предлагане
на нови площи под угар в рамките на Oбщата селскостопанска политика като средство за
скрининг е погрешна. Ние трябва да направим земята си плодородна.

Въпреки това не можем да разглеждаме това прекалено критично. От години се оплакваме,
че цените на хранителните продукти, са прекалено ниски. Ако се замислим например, дали
100 евро за тон пшеница е наистина подходяща цена, може би ще кажем, не. Ако вземем
предвид каква част от цената на крайния продукт, например хляб, представлява цената на
суровата продукция, тогава мисля, че покачването на цените на суровата продукция не е
единствената причина за покачването на цените на храните; участват и други фактори.
Следователно целият въпрос представлява и възможност за селското стопанство да се постави
в по-изгодна позиция за в бъдеще.

Ulrike Rodust (S&D).   – (DE) Г-жо председател, цените на хранителните продукти
отбелязаха нови рекордни върхови стойности. Нестабилността на цените на хранителните
продукти през последните години се е увеличила по ред причини. Следователно има място
за безпокойство. Изменението на климата допринася за екстремните климатични условия,
а в някои страни са били унищожени цели посевни култури. Освен това се наблюдава
повишаване в спекулациите с храни, опасността от което не може да бъде преувеличена –
трябва само да разгледаме финансовата криза. Още повече че доста зачести съревнованието
между осигуряването на храна за бедните и задвижването на колите на богатите.
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Трябва да намерим решения на проблемите, така че земеделските стопани да са достатъчно
стимулирани да произвеждат хранителни продукти, а за произвеждането на биогорива да
се използват само площи, на които не се отглеждат хранителни култури.

За мен като социалдемократ е важно всеки да има достъп до здравословни храни на разумни
цени, като същевременно земеделските стопани са в състояние да получават разумно
заплащане срещу труда им.

Janusz Wojciechowski (ECR).   – (PL) Г-жо председател, нека открито кажем, че има
силни търговски лобита, действащи в Европейския съюз, чийто интерес е да отслабят
европейското селско стопанство, така че да се увеличи печалбата от вноса на хранителни
продукти от целия свят. В Парламента многократно сме чували, че пазарите следва да бъдат
отворени, за да се предотврати покачването на цените. Реформирахме производството на
захар, отворихме пазарите, ограничихме производството на захар в Европа и премахнахме
субсидиите за износ. Какъв беше резултатът? Резултатът беше, че цената на захарта не падна,
тя просто се повиши. Това следва да е урок за всички нас. Това не е правилният път. Съгласен
съм с г-н Smith, който каза, че отговорът не е в пазара. Наистина не трябва да се прекланяме
пред търговските лобисти, а да гарантираме разумни цени на хранителните продукти, като
подобрим защитата на нашето селско стопанство, неговият производствен потенциал, както
и продоволствена сигурност. Само тогава ще имаме разумни цени.

Giovanni La Via (PPE).   – (IT) Г-жо председател, г-н член на Комисията, госпожи и господа,
аз напълно споделям опасенията, провокирани от повишаващите се цени на хранителните
продукти, а и не бих могъл да постъпя другояче, когато това е въпрос, който е тясно свързан
с живота на европейските граждани и особено на представителите на
по-необлагодетелстваните класи. Тези увеличения водят до невъзможността да бъдат
посрещнати основните продоволствени нужди на населението на всички страни в развиващия
се свят. Изправени пред тази перспектива, развитите страни, сред които са и
държавите-членки на ЕС, не могат да останат безразлични.

В новата Обща селскостопанска политика ние трябва да предоставим инструменти, които
са в състояние да намалят нестабилността на цените, да ограничат спекулациите със
селскостопанските стоки и да осигурят едно адекватно ниво на производство в рамките на
ЕС. Следователно трябва да подчертая факта, че не можем да спрем да обработваме земята
в момент, когато населението на света нараства, което налага увеличаването на предлагането
на храни.

Marc Tarabella (S&D). -    (FR) Г-жо председател, г-н член на Комисията, г-н министър,
бих искал да ви представя една статистика, наблюдение и три посоки на действие.
Статистиката е, че всеки път, когато цените на хранителните продукти се повишат с 1%,
16 милиона души по света изпадат в крайна бедност. Наблюдението е, че е невъзможно да
се избегне нестабилността, особено на селскостопанските пазари, екстремната нестабилност
не е неизбежна и срещу нея може да се борим, колкото и да е трудно това.

Трите посоки на действие, които вече бяха споменати, са: първо, да бъде даден приоритет
в политиката за развитие на натуралното селско стопанство и на регионалните пазари на
хранителни продукти; на второ място, необходимостта от политика за държавно регулиране,
включително чрез натрупване на запаси и управление на стоките; на трето място, изрична
забрана на спекулациите с основните хранителни продукти.

Европа трябва да заеме челни позиции, особено на равнището на Г-20. Не мога да не
приветствам чутото от Янош Мартони, членът на Комисията Чолош и на други места от
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члена на Комисията Барние. Президентът Саркози беше пределно ясен и силно се надяваме,
че френското председателство ще бъде движещата сила в тази област на равнището на Г-20.

Britta Reimers (ALDE).   – (DE) Г-жо председател, колебанията на пазара са от значение
за правилното функциониране на пазарите, за да се създадат стимули за покупка и продажба
на стоки. За нас, земеделските стопани, търговията със стокови фючърси е основен компонент
на покупката и продажбата на събраната реколта. Тя предоставя важна възможност за
постигане на сигурност при планирането чрез системата за ранно определяне на цени и
количества.

За разлика от положението в нашите благоденстващи индустриални държави, покачването
на цените на храните представлява сериозен проблем в бедните региони на света, където
хората трябва да харчат по-голямата част от доходите си за храна.

Не трябва да се намесваме на пазарите всеки път, когато цените се променят, в опит да се
преодолеят естествените колебания. Без международно приложимо рамково законодателство
за финансовите пазари обаче не можем дори да си помислим за регулиране на стоковите
пазари, защото ако има прекалено много пари във финансовия пазар, ще се намери подходящ
еквивалент, а стоките в момента представляват сериозен интерес. Затова не следва да се
изненадваме, ако селскостопанските стоки сега са също и търсена търговска цел.

Jaroslav Paška (EFD).    – (SK) Г-жо председател, продоволствената криза, причинена от
изключително лошата миналогодишна реколта, ни посочи недостатъците на нашите селско
стопанство и политиката в областта на храните. Настоящото покачване на цените на
хранителните продукти може отчасти да се отдаде на лошата реколта. Ако има недостиг на
нещо, естествено е цената му на пазара да се покачи.

Проблемът обаче е там, че недостигът на някои селскостопански продукти, г-н член на
Комисията, може до голяма степен да се дължи на погрешната селскостопанска политика
на Европейската комисия, която отдавна дискриминира новите държави-членки и техните
земеделски стопани чрез политиката за субсидии. Не се изненадвайте, г-н член на Комисията,
ако земеделските стопани, които не могат да получат за продукцията си цени, с които да
покрият поне производствените се разходи, просто откажат да засеят реколтата или се
откажат от стадата си. Те търпеливо изчакват, докато гладните и с основание изнервени
граждани насочат гнева си към онези длъжностни лица в Брюксел, които дълго време не
успяваха да намерят решение за общите и всепризнати проблеми на селското стопанство.

Знаете ли, г-н член на Комисията, недостигът на селскостопански продукти в новите
държави-членки не е вследствие на лошата реколта, а вследствие на факта, че вече не е
изгодно за нашите земеделски стопани да произвеждат съгласно Вашата политика на
субсидии и ценообразуване. Въпреки това те чакат. Когато им се предоставят същите субсидии
като на колегите им във Франция, те със сигурност ще започнат да засаждат култури.

Angelika Werthmann (NI).   – (DE) Г-жо председател, осигуряването на стоки от ежедневна
необходимост, и по-специално на селскостопански стоки, не трябва да зависи от усилията
на спекулантите да увеличат краткосрочните печалби. Обявените от Комисията проекти в
новата стратегия за стоки и суровини са насочени към осигуряване на прозрачност и
стабилност на стоковите пазари, заради което са приветствани. С оглед на прогнозите, че
производството на храни ще трябва да се увеличи със 70% до 2050 г., за да може да отговори
на търсенето, особено внимание следва да се обърне най-вече на стълб 3 – рециклиране и
повишаване на ефективността на ресурсите – и предложенията следва скоро да бъдат внесени.
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В областта на дипломацията, засягаща суровините, очаквам ЕС да предостави на развиващите
се страни експертната помощ, която да доведе до един устойчив и природосъобразен добив
на суровини.

Дачиан Чолош,    член на Комисията.  −  (FR) Г-жо председател, госпожи и господа, беше
проведено сериозно разискване относно въпрос, който очевидно ни безпокои и който бива
изтъкван при необходимост. Той обаче представлява постоянна грижа за Комисията и
европейските институции, тъй като имаме късмета да разполагаме с Обща селскостопанска
политика, която трябва да бъде адаптирана, но е важен инструмент, който ни дава
възможността да се справим с тези проблеми.

Според мен обаче това разискване ни показа и че нашата стабилност сега е все по-зависима
от международните баланси и световната стабилност. Това трябва да бъде взето предвид,
дори когато става въпрос за нашата Обща селскостопанска политика.

Според мен е ясно и че покачването на цените на хранителните продукти е тревожна
тенденция, която в допълнение към въпроса за нестабилността и значителната разлика в
цените задълбочава още повече проблема, който трябва да решим.

Ясно е, че, ако пазарът се нуждае от повече производство, са необходими инвестиции в
селското стопанство. За да могат обаче земеделските стопани да инвестират, те се нуждаят
преди всичко от постоянни доходи, които да им дадат увереността да предприемат тази
стъпка.

Затова в средносрочен и дългосрочен план, нашата Обща селскостопанска политика трябва
да бъде разглеждана в този смисъл. Тя трябва да предлага минимална стабилност и да
насърчава към инвестиции, така че нашите земеделски стопани да могат да произвеждат и
предлагат на нашите пазари.

В хода на разискването стана ясно и че е необходимо да се гарантира, че нашата Обща
селскостопанска политика и селскостопанските политики на развитите страни са съобразени
и с развитието на селското стопанство в южните страни и че нашата политика за подкрепа
на сътрудничеството и развитието с южните страни е съобразена с Общата селскостопанска
политика.

В същото време нашата Обща селскостопанска политика трябва да гарантира устойчивото
развитие на селското стопанство. Може да се окаже необходимо да преразгледаме
инструментите, с които разполагаме, за да можем да се справим с тези извънредни положения
на пазара, като същевременно обаче позволим правилното функциониране на пазара, без
да се лишим от нужните инструменти, с които да можем да действаме и да не бъдем хванати
неподготвени за кризисни ситуации. По този въпрос на Общата селскостопанска политика
й предстои още много работа през следващите месеци и години.

Въпросът за спекулациите, а оттук и за нестабилността, трябва да бъде взет под внимание
и не го казвам като евфемизъм. Комисията вече излезе с предложения, които възнамерява
да следва, за да се справи с това положение. Следователно на този етап не говорим просто
за желания, а за конкретни предложения.

Трябва да имаме предвид и ролята, която трябва да изиграе Европейският съюз на
международната сцена по отношение на проблема с хранителните стоки. Този въпрос не
може да се стабилизира в Европейския съюз, ако не е стабилен на международно равнище

Може да се окаже необходимо да преразгледаме ролята си в селскостопанската политика
и в политиката за развитие, както и начина, по който разглеждаме въпроса за храните чрез
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различни политики: търговската политика, политиката за развитие и финансовата политика.
Може би и в това отношение се нуждаем от съгласувани действия.

Взел съм предвид и необходимостта от действия в краткосрочен план в някои сектори, и
по-специално имам предвид животновъдния сектор, за който е ясно, че преминава през
труден период, заради оказвания от всички страни натиск, ниските цени за производителите,
които не печелят нищо от покачването на цените, както и заради високите цени на
суровините. Взел съм предвид този въпрос.

Взех предвид и различните предложения и препоръки, които представихте. Що се отнася
до балансирането на помощта между сектора на земеделските култури и животновъдния
сектор, държавите-членки например вече имат възможността да действат съгласно взетите
през 2008 г. решения по отношение на прегледа на състоянието на Общата селскостопанска
политика.

По отношение на въпроса със запасите, той трябва да бъде анализиран и разгледан още
веднъж, тъй като с оглед на високите цени вече е невъзможно да се говори интервенционни
запаси. Въпреки това може да се окаже необходимо да решим каква роля могат да играят
тези запаси и как те могат да повлияят за правилното функциониране на пазарите. Мисля,
че това са въпросите, които трябва да си зададем, преди да правим предложения в тази
насока.

И накрая, бих искал да се обърна към Jaroslav Paška и да му кажа, че не е задължително
разликите в заплащанията между държавите-членки да идват от Комисията. Това е решение,
взето от Съвета и то министрите на земеделието. Окончателното решение винаги идва от
разпоредбата, предложена от Комисията, но разпоредбите идват от Съвета, а в този случай
– от Съвета и Парламента.

Бих искал да стане ясно, че няма субсидия, която да се дава за селскостопанското
производство на биогорива в ЕС. Следователно не Общата селскостопанска политика
стимулира производството на горива. Нито пък Комисията има за цел да създаде земя под
угар. Тук е замесено нещо съвсем различно, но във всеки случай няма да има земя под угар
при положение че ние всъщност се нуждаем от производство.

Това са различните гледни точки, които бих искал да добавя в отговор на повдигнатите
въпроси. Благодаря ви и за това ползотворно разискване и изразявам надеждата си, че
днешното разискване, ще остане в съзнанието на хората след няколко месеца, когато ще
обсъдим ресурсите, които ще бъдат отделени за Общата селскостопанска политика, политика,
която е основен инструмент при разглеждането на продоволствената сигурност.

Янош Мартони,    действащ председател на Съвета.  −  (EN) Г-жо председател, бих искал
да благодаря на всички колеги за това конструктивно разискване. Считам, че сериозното
политическо внимание, което Парламентът обърна на този въпрос, ще бъде от полза на
председателството при изпълнението на своя дневен ред относно покачването на цените на
хранителните продукти.

Както беше подчертано по време на разискването, поради мащаба и сериозността на този
въпрос е необходимо многостранно сътрудничество и вземането на комплексни решения
в различни области, като селското стопанство, регулирането на финансовите продукти и
услуги, както и политиката за развитие.

По отношение на производството на биогорива, бих искал да повторя, че ЕС е напълно
наясно, че неустойчивото производство на биогорива може да има отрицателни последици,
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които се изразяват най-вече в обезлесяване и недостиг на храни. Затова ЕС е поел ангажимента
да ускори разработването на биогорива от второ поколение, произведени от нехранителни
култури. ЕС отмени и погрешните финансови стимули за производството на биогорива за
сметка на производството на храни.

Като се имат предвид дълбоките структурни и глобални корени на проблема, Европа трябва
да има водеща роля в борбата с цените и продоволствената сигурност в световен мащаб.
Това вече се постига чрез редица организации и програми като ФАО и Световната програма
по прехраната, както и чрез по-общи форуми, като Г-20.

Бих искал само да добавя, че в личен план това разискване потвърди дългогодишното ми
убеждение, че за справяне с глобалните предизвикателства, като световния глад,
нестабилността на цените на хранителните продукти и суровините, сътресенията на
световните пазари, регулирането на финансовите продукти и услуги, е налице необходимост
от много по-глобално управление и по-глобално определяне на правила.

Въз основа на своя уникален опит в управлението и определянето на правила в това
отношение Европа определено има своята конкретна мисия и отговорност. Именно поради
тази причина ние считаме, че Европа и ЕС трябва да заемат водеща роля в борбата срещу
всички тези предизвикателства.

Унгарското председателство със задоволство отбелязва, че може да разчита на Парламента
да продължи започнатото от ЕС както по отношение на политиката, така и на усилията на
международно равнище.

Председател.   − В заключение на разискването (3) , шест предложения за резолюция са
внесени съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността.

Разискването приключи.

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

Писмени изявления (член 149)

Michèle Striffler (PPE),    в писмена форма. – (FR) Световната продоволствена сигурност
е въпрос от решаващо значение за Европейския съюз. Трябва да бъдат предприети незабавни
и продължителни действия, за да се гарантира продоволствената сигурност на гражданите
на ЕС, както и на планетата като цяло. Важно е да се развие устойчиво селско стопанство в
развиващите се страни и да се отпусне нужният дял от помощите на ЕС за развитие на
селскостопанския сектор. Със съжаление се отчита внушителното намаление на размера на
помощта за развитие, отделяна за селското стопанство от 1980 г. насам, и, да се надяваме,
че отчетените нужди ще променят тази тенденция. Европейската комисия наистина трябва
да разгледа с приоритет селското стопанство в своята помощ за развитие, и по-специално
предоставяйки помощ, която да даде възможност на земеделските стопани да получат достъп
до пазари и до помощи за малки и средни семейни стопанства. Хуманитарната
продоволствена помощ трябва да отговаря на нуждите, предизвикателствата и структурните
ограничения на развиващите се страни, като се имат предвид производството, дистрибуцията
и местния транспорт, както и възможностите за търговия на тези държави, за да се положат
основите на дългосрочния им план за продоволствена сигурност.

(3) Вж. протокола.
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Liam Aylward (ALDE),    в писмена форма.  –  (GA) Сигурността на хранителните доставки
днес представлява огромен проблем. 79 милиона души в ЕС живеят под прага на бедността,
а през зимата на миналата година е била дадена продоволствена помощ на 16 милиона
души в ЕС.

След като цените на хранителните стоки отново се повишиха за седми пореден месец и след
като нестабилността на цените е причина за сериозни проблеми по веригата на предлагането
на храни, все повече хора ще срещат затруднения при намирането на здравословни храни
на приемливи цени. Програмите на Общата селскостопанска политика (ОСП), като
програмата за нуждаещите се лица, са от изключително значение за осигуряването на храна.
Програмите от този вид трябва да бъдат подкрепяни и насърчавани, трябва да бъдат приети
дългосрочни мерки, за да се гарантира продоволствената сигурност на доставките на
хранителни продукти в ЕС и по целия свят.

В момента се отчита разхищение на произведената по света храна в размер на 30%. Това е
неприемливо, неморално разхищение и то трябва да бъде ограничено. Стабилният
селскостопански отрасъл, силната ОСП и веригата на предлагане на хранителни стоки, при
която са положени всички усилия за ограничаване на разхищението на храна, са от
съществено значение за справяне с предизвикателствата, свързани с предлагането на храни.

Janusz Władysław Zemke (S&D),    в писмена форма – (PL) Одобрявам факта, че ЕП е
фокусирал вниманието си върху покачването на цените на хранителните продукти. За
съжаление, изглежда, че покачването на цените не е краткосрочно явление, а се превръща
в дългосрочна тенденция. Това е съпроводено от нарастващо търсене на хранителни продукти,
особено на зърнените култури, лоши реколти през последните години и ниски запаси, а, за
съжаление, и от финансови операции и от падане на долара. Всичко това причинява хаос
на пазарите. От наша гледна точка по-важни са социалните последици. Населението на
много страни расте експоненциално и постоянно е недохранено и гладно. Тяхното отчаяние
е предпоставка за увеличаване на политическото напрежение.

Ние не можем да наблюдаваме тези събития безучастно. Нуждаем се от международно
сътрудничество под егидата на ООН и Европейския съюз. Държавите-членки на Г-20 следва
ефективно да противодействат на спекулациите със селскостопански продукти. Следва
отново да погледнем към регулирането на селскостопанските пазари в Европа, така че да
не се стига до изкуствено ограничаване на потенциала за растеж. Не бива да има никакви
спекулации със световния глад, тъй като това ще доведе до гладната смърт на много невинни
хора, особено в най-бедните страни.

Tunne Kelam (PPE),    в писмена форма. – (ET) През втората половина на 2010 г. цените
на едро на селскостопанска продукция се повишиха с 32%. Световното потребление на
зърно се увеличи до 41 милиона тона между 2005 г и 2010 г. в сравнение с 21 милиона
тона за периода между 1990 г. и 2004 г. Според различни анализатори продоволствена
криза през 2011 г. е реалност; нужна е само една унищожена реколта. Най-големите страни
износителки Русия, Украйна, Китай и Мексико вече са принудени да внасят, за да гарантират
доставките си. Причините за покачването на цените са неясни и вече не може да се говори
за тенденциите на пазара на селскостопанска продукция. Последното покачване на цените
беше драматично и неочаквано в резултат от различни спекулации. Бих искал да насоча
вниманието ви към факта, че нарастващата употреба на биогорива все повече намалява дела
на зърнените култури, използвани за консумация от животните и човека. Това доведе до
много напрегнато положение, при която трябва да осъзнаем, че покачването на цените на
хранителните продукти води до нарастване на инфлацията, протекционизъм на фуражите
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и вълнения, като всяко от тези може да доведе до социална, икономическа и политическа
нестабилност в Европа и по света. Намирайки се в позицията на един от най-големите
вносители на хранителни продукти, Европа има голямо влияние върху световните цени на
храните, но също така я прави уязвима на различни ценови шокове. Подкрепям усилията
на Европейската комисия за приемане на нов законодателен пакет до пролетта на 2011 г,
което ще предостави на Комисията по-големи правомощия при регулирането на пазарите
и за предотвратяването на спекулациите. Европейският съюз трябва да намери начин да
гарантира устойчиви цени и устойчива икономика. Нужно е създаването на баланс между
сигурността и отвореността, както и развитието. Трябва да сме подготвени при потенциална
криза.

Spyros Danellis (S&D),    в писмена форма. – (EL) Настоящите високи цени са нещо хубаво
за едни и лошо – за други. Например от тях печелят земеделските стопани на пшеница в ЕС,
но не и производителите на животински хранителни продукти. От високите цени печелят
страните, изнасящи зърнени култури, но поставят в положение на безизходица и глад хората
в развиващите се страни, които зависят от вноса на зърнени храни. Разбира се, крайният
резултат е различен за всеки район и/или за всеки производител. Това е така, защото зад
всяка група от победители и победени се крият проблеми с веригата на агро храните в ЕС,
заплахата от изменението на климата за продоволствената сигурност, както и безизходицата,
създадена от повърхностни и непоследователни решения във връзка с производството,
търговията и развитието. ЕС трябва да намери реалистични и балансирани решения, като
спокойно и сериозно оцени условията, осъзнавайки ролята си на международните пазари.
Реформата на ОСП трябва да помогне в тази насока.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D),    в писмена форма. – (HU) Рязкото покачване на цените
на хранителните продукти се дължи на едновременното действие на три фактора: загубата
на добивите вследствие на природните бедствия, нарастващото търсене на хранителни
продукти, особено от страна на Китай и Индия, и действията на стоковата борса, т.е.
спекулациите с цените. Френският президент Никола Саркози повдигна много уместен
въпрос преди няколко седмици: ако могат да се регулират валутните пазари, защо да не
могат и стоковите пазари? Трябва доста по-ефективно да предприемем действия срещу
спекулациите както на равнище на ЕС, така и на световно равнище. Основната причина за
шока, предизвикан от цените на храните, е огромното колебание в предлагането. Само
10-20% от зърнените култури са били продадени на световния пазар и въпреки това
намаленото производство може да доведе до състояние на паника. Въз основа на
прогнозираното намаляване на предлагането вносителите повишиха цените.

Не е честно както спрямо производителите, така и спрямо потребителите, вътрешните цени
да се определят и от експортните цени, тъй като най-малко 80% от продукцията се използва
на мястото на производство. Русия, в предишната си позиция на износител, а в момента на
вносител, оказва основно влияние върху европейския пазар на зърнени и маслодайни
култури. Шокът с предлагането е допълнително подсилен от спекулациите на фючърсните
пазари, което доведе до шок с цените на храните. Следователно основният проблем не е
вследствие на физическата липса на хранителни продукти, а защото бедните вече не могат
да си позволят да си купят хранителни продукти на такива цени. Това води до застояване
на хранителните продукти по складове, вместо да бъдат продадени на разумни цени. Високите
цени оказват инвалидизиращ ефект върху потребителите, особено върху тези в бедните
прослойки на обществото.

Luís Paulo Alves (S&D),    в писмена форма. – (PT) Обсъждаме проблем, който е преди
всичко политически и изисква визия за бъдещето. Въпреки това много повече от
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краткосрочните мерки е нужна смелостта да се създаде нова архитектура, която да съгласува
нуждата от увеличаване на производството на храни с 70% през следващите 40 години, с
все по-ограничените природни ресурси. Следователно това, което е или не е направено в
Африка, Азия, Америките или Европа засяга всички, навсякъде, като има последици за
наличността, достъпността и цените на хранителните продукти. Това засяга тежко бедните,
както и производителите на месо и мляко. Затова ответната реакция трябва да бъде глобална
и да се разпростира отвъд рамките на селскостопанската политика: важно е да потърсим
набор от други политики, без които не бихме могли реално да постигнем необходимите
решения. На световно равнище тези решения включват застъпване за правото на храна, като
се оказва подкрепа на страните сами да се изхранват, подпомагане на земеделските стопани
и гарантиране на правото им на равен достъп до качество в продоволствената верига,
ограничаване на финансовите спекулации, защита на достъпа до земя и създаването на
хранителни резерви.

Sirpa Pietikäinen (PPE),    в писмена форма.  –  (FI) Правото на хората на адекватно хранене
е човешко право, което е признато в Всеобщата декларация на ООН за правата на човека от
1948 г. Следователно ние трябва да помним, че когато обсъждаме цените на хранителните
продукти, в действителност става въпрос за основните права на човека.

Реформата на Общата селскостопанска политика на ЕС се провежда по едно и също време
с покачването на цените на световния пазар на хранителни продукти. Ако искаме да
отговорим на тези промени по един устойчив начин, основан на правата на човека, ще се
нуждаем от цялостна визия и политика. Цените на хранителните продукти и тенденциите
в цените на хранителните продукти се влияят от няколко критични проблеми в селското
стопанство в световен мащаб, като изменението на климата, енергийната политика, както
и от наличието на природни ресурси и тяхното ефективно ползване. Европейският съюз
следва да е основоположник на новия начин за възприемане на селското стопанство. Нуждаем
се от политиката в областта на храните, при която критично се оценяват цели елементи по
цялата верига на производството на хранителни продукти и като е взето под внимание
неговото въздействие върху здравето и околната среда. Една по-естествена и ефективна от
гледна точка на използване на ресурсите политика в областта на храните трябва да бъде
подкрепена и водена посредством както на икономически, така и на политически мерки.

Спекулацията относно цените на хранителните продукти следва допълнително да бъде
ограничена. Мишел Барние, член на Комисията, отговарящ за вътрешния пазар и услугите,
предложи нови мерки за ограничаване на спекулациите относно основните стоки в пазара
на деривати. Г-н Барние е на прав път. Драматичните колебания на цените на хранителните
продукти вредят на земеделските стопани, потребители и дори на цели национални
икономики. Поетите от пазара на деривати ангажименти, трябва да станат по-прозрачни и
да подлежат на по-сериозно наблюдение и, ако е необходимо, следва да бъдат въведени
ограничения за търговия с цените на хранителните продукти. Създаването на устойчива
продоволствена политика понастоящем е един от най-важните въпроси за ЕС.

Pavel Poc (S&D),    в писмена форма. – (CS) Според изявление на Световната банка, цените
на хранителните стоки са се повишили с над 15% от октомври 2010 г., а индексът на
зърнените храни се е повишил с годишна ставка от 39% според ФАО. Покачването на цените
на хранителните продукти не само заплашва групите с най-ниски доходи, но също така и
разкрива много по-сериозни и наболели проблеми, които ще представляват сериозна заплаха
за в бъдеще. Световното производство на храни е застрашено от редица фактори, като
вредители, болести и природни бедствия. Тези фактори в момента са влошени от екстремните
климатични условия, които вероятно се дължат на изменението на климата. Добър пример
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за това са сушата и пожарите в Русия през 2010 г. или наводненията в Пакистан, а неотдавна
и в Австралия. Можем да очакваме проблемът с покачването на цените на хранителните
продукти да се задълбочи в бъдеще. Безсмислено е да обсъждаме тук причините за
изменението на климата, защото рисковете са реални и да ги поставяме под съмнение е
неприемлив риск. Въпреки това цените на хранителните продукти са засегнати и от
икономически фактори, особено злоупотребите на пазарните системи чрез правителствени
манипулации на курса на щатския долар и безотговорните спекулации с търговията със
стоки. Европа трябва да осъзнае, че взетите сега решения ще повлияят на бъдещето на цялата
продоволствена система. В краткосрочен план можем да се съсредоточим върху намаляване
на хранителните отпадъци, намаляване на зависимостта от вноса, намаляване или
стабилизиране на търсенето и установяването на регулаторни механизми на пазара, за да
бъдат предотвратени спекулациите.

Elisabeth Köstinger (PPE),    в писмена форма. – (DE) С оглед на настоящите политически
конфликти фактът, че цените на хранителните продукти са достигнали най-високите си
нива, откакто се водят статистики, представлява по-належащ проблем от всякога. В крайна
сметка става въпрос за предлагане на хранителни стоки, а в развиващите се страни въпросът
опира на основни доставки на основни храни продукти. Европейският съюз е призован да
ускори напредъка на световната борба срещу бедността и глада – около 1,4 милиарда души
живеят в крайна бедност. Бедността е проблем и в границите на Европа. Единственият начин
да се гарантират доставките на хранителни продукти в Европа е чрез Общата селскостопанска
политика на ЕС. Предизвикателствата, пред които е изправено селското стопанство, са
огромни и насърчават тенденцията да се произвежда „повече от по-малко“. По-високите
цени на хранителните продукти няма автоматично да преминат в по-високи доходи на
земеделските стопани; разликата в производствените и потребителските цени нараства.
Реалността при управлението на цените е сложна: недостиг на суровини, по-високи
производствени разходи, високи цени на горивата, зависимост от реколтата, износът и
световният пазар – гъста мрежа от причини, които трябва да бъдат разплетени чрез
целенасочени мерки. За справянето с тези причини спешно са необходими мерки и
договаряне във всички области на политиката. Призовавам Комисията да отбележи съществен
напредък в укрепването на селскостопанското производство в Европа и развиващите се
страни. Да се спекулира със стоките, които са от жизненоважно значение за нас, и ние
трябва да предприемем по-интензивни действия в тази посока.

Edite Estrela (S&D),    в писмена форма. – (PT) Значителното покачване на цените на
хранителните стоки през последните години се дължи не толкова на закона за търсенето и
предлагането, а преди всичко на спекулации. Фактът е, че тези покачвания засягат предимно
по-бедните хора, които трябва да харчат повече от половината от доходите си за храна.
Недопустимо е някои да се възползват от глада на другите, без значение дали това се случва
в Европа или в развиващите се страни.

Гражданите имат право на продоволствена сигурност, предпоставка за което е достъпа до
здравословни хранителни продукти. За недостига на хранителни продукти има редица
причини: някои от примерите, наред с други, са неправилното териториално устройство и
политиките за подкрепа на селското стопанство, както и изменението на климата. Затова е
изключително важно ЕС да подкрепи европейските земеделски стопани в усилията им да
култивират земята си и да произвеждат необходимите хранителни продукти. Недопустимо
е потребителите да плащат повече, производителите да печелят малко, докато спекулантите
жънат печалби. В интерес на продоволствената сигурност от приоритет за ЕС трябва да е
изменението на климата.
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Sandra Kalniete (PPE)  , в писмена форма. – (LV) През последните няколко месеца се
наблюдава рязко покачване на цените на хранителните продукти, в резултат на което броят
на хората, живеещи на границата на бедността, бързо се увеличава. Положението в Европа
не е толкова критично, тъй като доходите на нашите граждани са несравнимо по-големи
от тези в развиващите се страни. Въпреки това избирателите ни също започват да усещат
покачването на цените на хранителните продукти. Според статистиката на Световната банка,
около 44 млн. души в развиващите се страни са изпаднали в бедност от миналия юни насам,
тъй като цените на хранителните продукти в началото на 2011 г. достигнаха тези от 2008 г.,
когато покачването на цените на храните и горивата оказаха значително неблагоприятно
въздействие върху бедността по света. Разбира се, световните цени на петрола оказват влияние
върху цените на хранителните продукти, но не бива да забравяме, че през лятото на 2008 г.
стойността на барел петрол беше 140 щатски долара, докато днес тя е около
100 щатски долара, което означава, че спекулациите в някаква степен са причина за
покачването на цените. За да бъдат избегнати подобни ситуации за в бъдеще, държавите от
Г-20 трябва да разработят механизъм, който да предотврати подобно покачване на цените
и спекулации относно хранителните продукти. За да бъде постигнато това, трябва да
обединим усилията си на международно равнище. Проблемът, породен от променливите
цени на хранителните продукти, е поредното доказателството, че се нуждаем от силна и
справедлива Обща селскостопанска политика, която осигурява равни условия за всички
европейски земеделски стопани, така че нашите граждани да могат да получат
висококачествени храни на приемливи цени.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE),    в писмена форма.  –  (LT) По отношение на
въпроса с цените на хранителните продукти, бих желал да обърна внимание на две области.
На първо място, както показва неотдавна проведен опит в моята страна, чрез леко
манипулиране на общественото мнение може много лесно да се повлияе върху покачването
на цените на хранителните продукти. Благодарение на прекупвачите, цената на захарта се
повиши с повече от 10% за един ден в цяла Литва. Затова не можем да оставим цените на
хранителните стоки от първа необходимост да се саморегулират. Може да бъдат приемани
като инвестиции, чието управление изисква специфични познания, които производителите
на селскостопански продукти (земеделските стопани) не притежават. Въпреки че свободното
движение на стоки е един от основните принципи на функциониране на свободния пазар
на ЕС, необходимо е да бъдат предприети по-строги мерки както на равнище на
държави-членки, така и на равнище на ЕС, за да се ограничат спекулациите с храните и да
се защитят правата на по-слабата половина – потребителите, дребните земеделски стопани
и търговци – по отношение на големите преработватели и търговските центрове. На второ
място, е тясната връзка между хранителните продукти и енергийните източници и
взаимовръзката между техните цени. От една страна, с цел да се преборим с емисиите на
парниковите газове, които предизвикват изменението на климата, ние насърчаваме
използването на биогорива (и дори наложихме задължителни квоти за употребата им). От
друга страна, отглеждането на растения за биогорива върху земеделски площи, вместо на
култури за храна, е това, което повишава цените на хранителните продукти. Затова, въпреки
че борбата с изменението на климата е една от приоритетните ни цели, трябва да намерим
начин да не влияем върху цените на хранителните продукти, като например за
производството на биогорива да използваме само земя, която никога няма да е подходяща
за отглеждане на селскостопански продукти.

Véronique Mathieu (PPE),    в писмена форма. – (FR) Резолюцията относно покачването
на цените на хранителните продукти засяга констатацията, че цените на хранителните
продукти непрекъснато се покачват. Това покачване е причината да призоваваме към
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вземането на спешни мерки за борба с манипулацията на цените. Климатичните явления
са причина за това покачване на цените, която заслужава особено внимание; с други думи,
нужно е по-добро управление на водите и почвите. Прякото въздействие върху населението
на света от едно повишаване на цените на хранителните стоки, което може да доведе до
бунтове и безредици, трябва също да насърчи лидерите на Г-20 да достигнат до споразумение
относно пазарни мерки за борба със спекулацията.

12. Положението в Египет (разискване)

Председател. −   Следващата точка е изявлението на заместник-председателя на
Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката
на сигурност относно положението в Египет.

Членът на Комисията Фюле ще вземе думата от името на заместник-председателя на
Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката
на сигурност.

Щефан Фюле,    член на Комисията.  −  (EN) Г-жо председател, за мен е удоволствие да
бъда днес при вас. Както сигурно знаете, върховният представител и заместник-председател
на Комисията е на посещение в страните от Южното Средиземноморие в момента и ме
помоли да говоря пред вас от нейно име относно събитията в Египет.

Политическата реалност в Египет се промени рязко миналия петък, когато
президентът Мубарак се оттегли след като заемаше длъжността в продължение на 30 години.
Оттеглянето му разкри път за възможни преобразувания в Египет. Позволете да повторя
това пред Парламента: Европейският съюз поздравява смелостта на египетския народ, който
води своята борба за демократични промени по мирен и достоен начин.

Сега върху Върховния военен съвет е голямата отговорност да поведе Египет към
демократичното бъдеще, за което се бореше народът. Ние отбелязахме внимателно
ангажиментите за преразглеждане на конституцията, за провеждане на парламентарни и
президентски избори, за спазване на международните договори и задължението да бъде
ограничено военното управление до шест месеца.

Вече има съобщения за първите предприети стъпки. Предложението за изменение на
конституцията следва да бъде представено до десет дни и да бъде предложено за народно
гласуване в рамките на два месеца. Ще следим внимателно предприетите стъпки и се
надяваме, че те ще прокарат пътя към демократични, свободни и честни избори по-късно
тази година.

Европейският съюз реагира на събитията в Египет веднага след засилването на обществените
протести. Ние многократно призовавахме египетските органи да осигурят незабавен преход
и да отговорят на демократичните амбиции на народа. Върховният представител се свърза
директно с египетския вицепрезидент Омар Сюлейман, когато възникнаха опасения за
нарастващо насилие или нарушения на правата на човека.

Европейският съюз изрази веднага своята готовност да окаже пълна подкрепа за процеса
на преход на Египет към демокрация. Европейският съвет поиска от върховния представител
да разработи пакет от мерки в подкрепа на процеса на преобразувания в Египет и Тунис. От
нея беше поискано също така заедно с Комисията да адаптира инструментите на Европейския
съюз за стимулиране на прехода и икономическото и социално развитие на страната.
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Започнахме да работим по това как най-добре да подкрепим Египет и се стремим към
съвместен отговор във външната политика, какъвто Договорът от Лисабон позволява. При
това ние се вслушваме във всички гласове, включително в тези на членовете на Парламента.
Вие можете да направите решаващ принос като демократично избрани представители, а
също така и като компонент от бюджетния орган.

Върховният представител и аз ще докладваме за този процес и пред Съвета по външни работи
след няколко дни. В момента бих искал да добавя, че върховният представител Аштън свика
специална сесия на Съвета по външни работи тази събота.

В Египет, както и в Тунис, Европейският съюз е категорично в подкрепа на започналия
процес на преобразувания. Има обаче една важна разлика. В случая с Тунис политическата
ситуация стана малко по-ясна. Успяхме да установим диалог с временното правителство
относно потребностите на страната и възможния отговор на Европейския съюз.

Върховният представител през цялото време поддържа тясна връзка с международните
лидери за обсъждане на предизвикателствата пред региона и за осигуряване на координиран
и следователно категоричен международен отговор.

Ще се стремим първо да приспособим нашите действащи програми в подкрепа на стремежите
на египетския народ към реформи, както и когато нещата се изяснят. Европейският съюз
вече има голям портфейл програми в Египет и изразходва там близо 150 млн. евро годишно.

От няколко години финансираме проекти за демократични реформи, добро управление и
спазване на правата на човека. За тази цел през периода 2007-2010 г. бяха разпределени
40 млн. евро, а за периода 2011-2013 г. са планирани 50 млн. евро. Мобилизирали сме и
още средства по-конкретно за гражданското общество чрез Европейския инструмент за
демокрация и права на човека. Новото положение в Египет следва да създаде подходяща
среда за максимално използване на тези средства и да тласне напред реализирането на много
по-амбициозни програми, отколкото беше възможно в миналото.

Освен съществуващите програми и фондове ние възнамеряваме да се вслушаме в египтяните
и да чуем в кое отношение страната им има най-голяма нужда от нашата подкрепа. Техните
искания по отношение на демокрация, социални и икономически перспективи и свободни,
честни и всеобхватни избори трябва да бъдат удовлетворени. Европейският съюз е готов да
подкрепи този процес на реформи на базата на спазването на правата на човека и основните
свободи.

Египетските органи вече се обърнаха към нас с първоначални искания, включително във
връзка с подозрения за злоупотреби с обществени средства. Ние съгласуваме действията си
с държавите-членки и се очаква Съветът по външни работи да се заеме с този въпрос. Ако
и когато бъдат представени други искания, ние ще направим всичко възможно да бъдем
отзивчиви и да мобилизираме нашия опит за демократизация, избори, права на човека,
икономически и социални реформи, както по всякакви други въпроси, по които египтяните
считат, че е необходимо.

Нека обаче се изразя ясно. Не е наша работа да диктуваме резултати или да налагаме решения.
Бъдещето е изцяло в ръцете на народа на Египет.

Споменах в началото, че върховният представител и заместник-председател пътува в региона
в момента. Тя беше готова да посети Египет като част от нейното пътуване и изрази това
свое желание пред своите египетски контрагенти. Тя вече е поканена в Кайро от египетските
органи и ще пътува натам в понеделник вечерта след Съвета по външни работи. Това ще
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бъде възможност за нея да изслуша египтяните и да оцени приоритетните нужди на страната
по пътя към демокрация.

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra,    от името на групата PPE.  –  (ES) Г-жо
председател, г-н член на Комисията, госпожи и господа, госпожи и господа, г-н Мубарак
изчезна от сцената и всички като че ли въздъхнаха с облекчение. Първо, египетският народ,
който видя удовлетворение на своите законни очаквания за повече достойнство и
демокрация, и второ, международната общност, която не без известен цинизъм промени
отношението си от такова към съюзник вчера към неприятност днес, а може би и към
обвиняем в бъдеще.

Г-жо председател, не считам, че трябва да се заблуждаваме. Оттеглянето на г-н Мубарак и
г-н Бен Али са необходими, но не достатъчни условия за гарантиране на процеса на
демократичен преход, във връзка с който все още има много неясноти. Най-важното нещо
е: да бъде консолидирана демокрацията.

Г-жо председател, очевидно е също така, че макар да е възможно да се сложи началото на
демократични свободи и права на човека с шестнадесет дни протести и обществено
въодушевление и да бъдат провъзгласени със закон за един ден, икономическият и социален
напредък, за съжаление, не може да бъде въведен по същия начин. Видяхме това в големите
икономически загуби, които понесоха и Египет, и Тунис през последните дни.

Връщайки се към изказването на г-н члена на Комисията, бих искал да кажа, че след
първоначалните колебания и някои проблеми с имиджа на ЕС изглежда, че нещата отново
са наред. Баронеса Аштън е в региона, а това, което предлага г-н Фюле, е много разумно.

Първо, категорично и от все сърце да подкрепим процеса на демократичен преход и
политическите реформи в тези страни. Второ, да направим критичен преглед на европейската
политика за съседство по начин, който засилва демократичната клауза.

Днес чухме в Бюрото в разширен състав от полския външен министър, следващият действащ
председател на Съвета, за неговата инициатива за създаване на полска фондация за
демокрация и права на човека. Това би могло да обхване целия ЕС.

Г-жо председател, ЕС мобилизира големи ресурси в своята евро-средиземноморска политика
със слаби резултати. Имиджът на ЕС пострада в този конфликт, дори повече от този на други
международни играчи. Привлекателността на ЕС обаче остава незасегната.

Бих искал да кажа, г-жо председател, че това е добра възможност да се подчертае, че ЕС
разбира веднъж завинаги, че днес историята се създава в настоящето и че в тези исторически
времена, в които живеем, трябва да действаме като световен играч и да изпълним
необходимите задължения или ще трябва да се примирим, г-жо председател, с това да не
играем на международната сцена ролята, която искаме да поддържаме, и да се ограничим,
както досега, да плащаме сметката за големи световни проблеми.

Adrian Severin,    от името на групата S&D.  –  (EN) Г-жо председател, в продължение
на години евро-атлантическите играчи считаха, че ислямът не може да породи демократично
поведение и институции. Затова те избираха или да подкрепят авторитарни режими, или
да прехвърлят механично западния модел на демокрация в арабските страни. Не само че и
двете стратегии се провалиха, но на тях се дължи появата на ислямски фундаменталисти и
отчуждаването на светските части на гражданското общество.

Настоящите събития в Египет доказват, че ислямът не е необходимо да бъде само
фундаменталистки и че може да бъде и демократичен, ако приемем, че демокрацията може
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да има променлива форма, и ако я оставим да расте по естествен път на своя специфична
почва. Същевременно трябва да признаем, че народното въстание беше, от една страна,
резултат от развитието на египетския елит в кибер или интернет обществото, а от друга
страна, следствие от житейските трудности, предизвикани от глобалната икономическа
криза. Ако Европейският съюз не се заеме незабавно и последователно с необходимостта
да бъдат преодолени тези трудности, революцията би могла да се превърне в анархия; а
оттам в нова диктатура.

Накрая, трябва не само да аплодираме факта, че не бяха изгорени израелски знамена по
време на последните събития в Египет, а и да отбележим, че в липсата на отдавна
необходимото решение на израелско-палестинския конфликт се корени чувството за провал,
което разбуни арабското общество и подхрани неговата невроза. Затова Европейският съюз
трябва незабавно да поеме инициативата, за да използва преобразуванията в Египет – които
днес са само надежда – и да ги превърне в реална възможност за вътрешна демокрация и
регионален мир.

В този контекст пътуванията на върховния представител/заместник-председател до региона
и нейната готовност да приспособи и обнови необходимите европейски инструменти за
справяне с предизвикателствата са добра новина. Нейните действия трябва да бъдат
подкрепени от всички нас.

Guy Verhofstadt,    от името на групата ALDE.  –  (EN) Г-жо председател, г-н Cohn-Bendit
и аз бяхме много критични спрямо баронеса Аштън преди две седмици и виждам, че г-н
Severin е пригодил малко езика си и говори по-смело. Тази намеса беше абсолютно
необходима преди две седмици, защото Европейският съюз беше възприел неопределено
отношение.

Ясно е, че положението в Египет изисква три неща: преди всичко Комисията трябва да излезе
с надежден глобален план за Тунис и Египет – как да бъде укрепено гражданското общество,
какво да се направи за борба с корупцията, как да се помогне за изграждане на демократични
институции, как да се създаде независима съдебна система и как да се помогне за
икономическото възстановяване и развитие. Това са въпроси не за милиони, г-н член на
Комисията, а за милиарди. Считам, че трябва да предложите колкото е възможно по-бързо
глобален план.

Второ, вчера нашата група проведе видеоконференция с д-р Ayman Nour, един от водещите
лидери на опозицията в Египет — съществуват редица поводи за загриженост. В целия този
дебат в Египет за промяна в конституцията мога да ви кажа, че светските демократични
политически партии за момента не участват — това е едно определено послание. Второ,
справянето с проблема за два месеца и организирането на избори за два месеца е
неосъществим проект, защото означава, че там няма да имаме нормални политически партии,
които да участват в него. След това идва и въпросът за системата на пропорционалното
представителство или индивидуално представителство.

Изпратих съобщение до върховния представител Аштън, за да я помоля по време на
контактите в понеделник да повдигне тези три въпроса, които са фундаментални за едно
реално демократично общество в Египет в близко бъдеще. Считам, че Парламентът трябва
да я подкрепи в тези три искания, и се надявам, че е изразила тези три елемента, тези три
повода за загриженост, по време на нейните контакти в Египет.

Трето, г-н член на Комисията, това не е краят. Виждаме, че се случват неща в Бахрейн, Йемен,
Алжир, Иран, Либия, Мароко и Кувейт. Сега ни е необходимо смело послание от върховния
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представител относно случващото се в тези страни; не бива да чакаме докато се случат редица
неща. По тези въпроси е необходимо и ясно съобщение от Комисията, и главно от
баронеса Аштън, относно случващото се там, което да изразява нашата подкрепа за масите
в тези страни.

Daniel Cohn-Bendit,    от името на групата Verts/ALE. – (FR) Г-жо председател, г-н член
на Комисията, считам, че ние всъщност сме изправени пред няколко въпроса. Първият
въпрос, който няма да бъде решен за две седмици, е, че Комисията се чуди какво означава
практическа политика в климат, който съществува от години в средиземноморския регион,
а може би и другаде. С други думи, какъв вид взаимоотношения може и следва да има
Европейският съюз с тези диктатури и каква форма следва да приемат те. Защото всичко е
доста необичайно. Днес всички казват, че г-н Мубарак е бил диктатор. Това не го чувах
преди месец в Европейския парламент. Тогава той не беше диктатор. Така че, ако искате да
замразявате активи, не замразявайте просто активите на приятелите на г-н Мубарак, а
замразете активите на г-н Мубарак и семейството му, както направихте в случая с г-н Бен Али;
не замразихте активите само на антуража на г-н Бен Али.

Второ, считам, че това, което виждаме днес в Египет и Тунис, е демократично цунами. Какво
направихме, когато едно цунами причини десетки жертви? Мобилизирахме извънредни
средства, точно за да помогнем на засегнатите народи. Сега трябва да мобилизираме
извънредни средства, за да помогнем на народите на Тунис и Египет, защото причините за
бунта бяха главно глад и бедност, а ако тази бедност не бъде облекчена по време на
демократичния преход, съществува опасност някои от протестиращите да се присъединят
например към фундаменталистите и поддръжниците на твърдата политика. Не можем да
отлагаме.

Затова считам, че Комисията следва да предложи съществен пакет на Тунис и Египет и да
каже, че демокрацията е нещо добро, защото носи и финансиране. Същевременно не считам,
че едно пътуване на баронеса Аштън е достатъчно, предвид състоянието на нещата днес.
Трябва да има специален пратеник, защото трябва да продължим разговорите с комисиите.
Например в Тунис и Египет комисиите, които преработват конституцията, не включват
членове на опозиционните партии или жени. В тях има само мъже, независимо че жени
участваха в демонстрациите. Затова трябва да подкрепим процеса и считам, че Комисията
трябва да постъпи, както постъпи в миналото за Изтока, и да предложи своята подкрепа за
всички необходими конституционни аспекти — с други думи, тя трябва да присъства на
политическо, правно и икономическо равнище.

Имам един последен въпрос. По темата за този регион знаете, че понастоящем се водят
разговори за техническо обновяване на споразуменията за асоцииране с Израел. Не считам,
че това е правилното решение. Не считам, че това е правилният сигнал, който да изпратим.
Израел трябва да бъде защитен, но политиката на всички в този регион, включително на
израелското правителство, трябва да бъде преразгледана. Това не означава да се постави под
въпрос Израел, а по-скоро политиката на неговото правителство. Да дарим на Израел днес
техническо обновяване на споразумението за асоцииране би изпратило отрицателен сигнал
към целия регион.

(Ръкопляскания)
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ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Stavros LAMBRINIDIS
Заместник-председател

Charles Tannock,    от името на групата ECR.  –  (EN) Г-н председател, през първите
тридесет години от съществуването на Израел Египет беше негов непреклонен враг. През
последните тридесет години двете страни, за щастие, са в мирни отношения.

Трудно е да се подчертае достатъчно колко важни са споразуменията от Кемп Дейвид за
сигурността на Израел. Израелците наистина се боят, че радикалното Мюсюлманско братство
наистина ще запълни вакуума, създаден от египетската революция. Достатъчно опасно е,
че Израел е изправен пред терористичната заплаха от Хизбула на ливанската граница,
фанатиците от Хамас, които изстрелват ракети от Газа, и екзистенциалната заплаха от
въоръжен с ядрено оръжие Иран. Един ислямистки преврат в Египет обаче почти сигурно
ще доведе до анулирането на мирния договор между Египет и Израел и до отварянето на
границата за Хамас при Рафа.

ЕС трябва да постави като условие за нашата помощ запазването на мирния договор и да не
се оказва никаква морална подкрепа за каквито и да било политически събития в Египет,
които заплашват сигурността на нашия стратегически съюзник. Подкрепата за демократичен
Египет е невероятно важна за нас, а икономическите предизвикателства са огромни.
Подкрепям изцяло идеята за мобилизиране на заемни средства от Европейската
инвестиционна банка (ЕИБ) и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР),
както предложи вчера върховния представител във „Файненшъл таймс“. Нашите политически
партии и групи в Европа също трябва да помогнат за създаване на светски, плуралистични,
демократични братски партии в Египет, които да се състезават свободно в избори след шест
месеца, когато военните, да се надяваме, ще напуснат властта.

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

Krisztina Morvai (NI).   – (HU) Г-н председател, не мога да не попитам колегата колко
балансирана според него е картината, която представи за Израел, и положението в Близкия
изток, като се има предвид, че не каза нито дума за грубите нарушения на правата на човека,
извършени от държавата Израел, включително позорното нападение срещу Газа, така
наречената стена за сигурност, която няма нищо общо със сигурността, или всички онези
нарушения на правата на човека, осъдени от ООН и няколко други организации и групи за
правата на човека.

Charles Tannock (ECR). -   (EN) Г-н председател, разискването е относно как помогнахме
на Египет. Разбира се, подчертавам необходимостта да помогнем и на нашия стратегически
съюзник Израел.

Няма нужда да разисквам сега защо Израел е наш съюзник, защо споделя нашите общи
демократични ценности, защо стената за сигурност всъщност намали терористичните
нападения и самоубийствените атентати с повече от 90% или защо Израел има свободна
преса и свободни избори за разлика от всички негови съседи.

Това е разискване за друго време. Казвам само на този етап, че мирният договор с Израел е
от съществено значение за регионалната стабилност и сигурност, и разбира се, не трябва да
забравяте, че ЕС е много голям участник в Четворката.

Willy Meyer,    от името на групата GUE/NGL.  –  (ES) Г-н председател, г-н Фюле,
Европейският съюз има много сериозен проблем със своята политика на съседство, която
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трябва да бъде коригирана. Ние преминахме от необходимото ни покровителство над
режимите на Мубарак и Бен Али – подход на сътрудничество, който според мен беше
необходим – към положение, в което сега се стремим да порицаем тези диктатури и също
така да окажем известно покровителство над революционния процес за демократична
промяна, организиран от някои слоеве на гражданското общество.

Революциите в Тунис и Египет имат нещо общо. Протестиращите са много млади, ролята
на политическите организации беше пренебрежимо малка – макар че не така е положението
по отношение на профсъюзите – и двете революции изискват демократична социална
държава, като религията изобщо не влиза във визията — нещо, за което трябва да сме
доволни.

На нашата политика на съседство обаче не й достига доверие. Не може да се изпълнява роля
на необходимо сътрудничество с две диктатури един ден, само за да бъдат наругани на
следващия, и да се стремим към покровителство над конституционните реформи в Египет,
които ще оформят бъдещата държава.

Г-н Фюле, ние не разбираме защо член 2 от споразуменията за асоцииране не е приложен.
Клауза 2 не е приложена. Нито в Египет, нито в Тунис, нито в Мароко, нито в Израел. Никога.
Тази клауза е ключов елемент от споразуменията за асоцииране и въпреки това изобщо не
е приложена. Условията й са много ясни: всяка страна, която подпише споразумение за
асоцииране с Европейския съюз, трябва да спазва международното право и правата на
човека. Тази ключова клауза никога не е била приложена на практика, никога не е била
задействана. Затова ние не споделяме тази философия, според която свободната търговия
има предимство пред правата на човека в Средиземноморския регион.

Това е, което е нужно да се промени, г-н Фюле.

Fiorello Provera,    от името на групата EFD. – (IT) Г-н председател, госпожи и господа,
оттеглянето на президента Мубарак прокара пътя за демокрация, но то е и огромна
възможност за освобождаване на египетския народ. Реформата на демократичните
институции на страната ще позволи, наред с други неща, по-нататъшно развитие на
икономиката и възможност за разпростиране на просперитета до всички членове на
обществото, дори най-слабите.

Без демокрация икономическото развитие ще послужи само за забогатяване на няколко
семейства, както винаги става в страни, в които няма социална справедливост. Европейската
политика следователно трябва да подкрепи Египет в осъществяването на реформи и да
помогне на египетския народ да избере своето бъдеще без чужда помощ.

От друга страна, трябва да сме наясно с бъдещото правителство на Кайро и да подчертаем,
че една нова и по-щедра политика на съседство ще зависи в по-голяма степен от регионалната
сигурност и мира с Израел.

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Г-н председател, г-н член на Комисията, естествено е
революционните събития да бъдат придружени от много емоции. Като европейци, които
стоят отвън, ние трябва се пазим от такива емоции и да не изпускаме от поглед реалността
на ситуацията. Ако сега като цяло се радваме на прилива на демокрация в Египет и дори в
Тунис, това означава, че пренебрегваме реалността. Реалността е, че имаме военен режим в
Египет, който — надяваме се — е само временен режим, а в Тунис имаме режим, който не
е в състояние да попречи на хиляди или десетки хиляди хора да емигрират нелегално.
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Разбира се, европейците трябва да бъдат приятели на народите и съюзниците на свободата.
Но като мислим за бъдещето, ние трябва да действаме по съответния начин и спрямо режими
и диктатури, които все още са твърдо на власт в други арабски държави. Считам, че можем
да направим това само ако не си правим илюзии и ако помогнем на тези народи да развият
това, което е необходимо за демокрация: правова държава, свободна пазарна икономика и
необходимите структури, без които демокрацията е немислима.

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

Daniel Cohn-Bendit, (Verts/ALE). -    (DE) Г-н Mölzer, считате ли, че е уместно
понастоящем ЕС да преговаря с полковник Кадафи за връщането на бежанци, след като днес
има 40 души ранени по време на демонстрации в Либия? Считате ли, че е по-добре, заедно
с диктатора, да принудим сега бежанците да се върнат? Считате ли, че това е уместно?

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Г-н Cohn-Bendit, чухте ме да казвам, че ЕС трябва да заеме
позиция по отношение на диктаторите, които все още са на власт и понастоящем са все още
признати партньори на Европейския съюз, и трябва да направим това преди да възникнат
революционни промени във въпросните страни по отношение правата на човека,
демократизацията и правовата държава. Демократизацията обаче в тези страни не осигурява
реални основания за убежище и ако бъде установена демокрация, трябва също така да е
възможно хората да остават там.

Elmar Brok (PPE).   – (DE) Г-н председател, г-н член на Комисията, г-н действащ председател
на Съвета, има нещо, което трябва да признаем, и това е нещо, което още не сме научили, а
именно, че често трябва да работим с недемократични режими, защото много страни в този
свят се управляват от диктатори. Като правим това обаче, ние не бива да забравяме да работим
заедно с гражданското общество. Необходимо е да правим това и за да подкрепим правата
на човека, и за да развиваме демокрацията.

Втората ми точка е, че е необходимо да признаем, че стабилността не е единственият решаващ
фактор. Реална стабилност може да се постигне само ако подкрепяме свободата. Ако не
използваме възможността сега и не осигурим помощ за смелите народи на тези страни,
съществува риск след това да се окажем във вакуум и да не можем да постигнем промяна –
вятър на промяната – както направихме през 1989 г. в Централна и Източна Европа, а вместо
това ще се окажем в ситуация като в Иран през 1979 г.

Осигуряването на помощ сега означава също стабилност и сигурност за нас – свободата и
стабилността вървят ръка за ръка. Затова съм благодарен, че след трудностите по време на
началната фаза на нашата нова служба Службата за външна дейност и Комисията очевидно
постигат напредък и излизат с разумни предложения. В това отношение е важно не само да
подобрим и усъвършенстваме нашата помощ от структурна гледна точка, но също така и
да предложим – дали предложенията ни ще бъдат приети зависи от хората там – да помогнем
на тези страни да изградят демократични структури, за да могат да бъдат в положение да
участват в демократично състезание и демократите да спечелят изборите, а не накрая да
спечелят онези, които са организирани може би от военен режим или от Мюсюлманското
братство. В това отношение е необходимо да бъдем по-смели и може би да изложим
програмите си по малко по-интелигентен начин, отколкото сме правили в миналото.

Надявам се, че тук сме на прав път. Ако постигнем това, вече няма да правим много от
грешките от миналото и сме длъжни да използваме тази възможност за себе си.
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Saïd El Khadraoui (S&D). -    (NL) Г-н председател, Мубарак може и да си е отишъл, но
това може да бъде само междинна стъпка. Необходими са много други мерки и армията,
която сега държи юздите на властта, трябва да намери надежден начин да насочва процеса
на преход, който вече започна. Това означава премахване на военното положение и
включване на всички демократични сили в предприеманите сега стъпки. Изготвянето на
нова конституция ще бъде първата важна проверка в това отношение.

От своя страна, Европейският съюз трябва да използва всички възможни средства, преки и
косвени, за да насочва този процес. Наред с други неща, това всъщност ще означава да се
помогне на демократичните партии и на гражданското общество да се развият. Това означава
също замразяване на активите на онези, които са злоупотребили с държавни средства.
Очевидно – и това ще бъде много по-трудно и ще изисква повече работа – е необходимо да
приемем пакет от мерки за икономическа подкрепа, тъй като преходът може да се оцени
като успешен само когато икономиката набере скорост.

Накрая, ние наистина отбелязахме, че клаузите за демокрация, които съществуват, но които
не се прилагат, се оказаха неуспешни. Затова те ще трябва да бъдат оценени.

Alexander Graf Lambsdorff (ALDE).   – (DE) Г-н председател, госпожи и господа, посоката
на една революция рядко може да се предвиди. Такъв е случаят с американската и френската
революция, както и с всички големи революции в Европа през 1989/91 г. За нас е важно
да сме наясно с едно: това е и остава египетска революция. Това не е европейска революция,
която бихме могли да направляваме. По-скоро това, което прави баронеса Аштън, е правилно,
а именно да изслушва и да не се опитва да диктува събитията там според желанието на
Европа.

Едно нещо обаче е от ключово значение: не само че трябва да има избори в Египет през
август, египтяните трябва да имат истински избори. Добре е, че Мюсюлманското братство
участва в процеса за промяна на конституцията, основна партия и ще участва в изборите.
Светските сили обаче трябва да участват равнопоставено, за да могат египтяните да имат
истински избори в тази революция за свобода.

Бих искал да кажа няколко думи за адаптирането на инструментите. Това е жаргон и едва
ли някой разбира какво означава. Какво означава? Първо, означава осигуряване на повече
пари, които да позволят на Европейската инвестиционна банка да направи нещо. Но какво
друго означава? Необходима ни е европейска фондация за демокрация, която да ни даде
възможност в бъдеще да работим по-ефективно, по-бързо и по-демократично с гражданските
общества.

Mirosław Piotrowski (ECR).   – (PL) Г-н председател, Парламентът отново разисква
положението в Египет, което е динамично и изисква наблюдение. Междувременно
президентът на Египет подаде оставка, но това не намали опасенията от дестабилизация в
страната и целия регион. Заплахата властта да бъде завзета от екстремисти все още съществува.
По-рано предложих Парламентът и Комисията да изпратят специална наблюдателна мисия
в Египет и сега трябва да предоставим на тази делегация правомощия да взема решения.
Залогът е не само подкрепата за свободни избори, но и осигуряването на пакет неотложна
помощ, особено предвид факта, че самите египтяни призовават за финансова помощ за
Египет. Задълбочаването на съществуващата криза може да доведе до разрастване на
вълненията и антидемократичните настроения. За да бъдат ефективни предприетите стъпки,
трябва да има консултации с дипломати от Съединените щати, които са ангажирани активно
с политиката в този регион.
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Bastiaan Belder (EFD). -    (NL) Г-н председател, отблъскващата липса на политическа
свобода, съчетана с мъчителна социално-икономическа ситуация, доведе до седмици на
масови демонстрации и накрая до оставката на президента Мубарак.

По улиците на Кайро се говореше, че само един гражданин на Египет всъщност спазва
полицейския час: Хосни Мубарак. Обаче само хитроумните забележки няма да повишат
средния жизнен стандарт на египетския народ. Това определено ще бъде една от първите
задачи на наследниците на Мубарак, ако искат да избегнат риска от взрив на нова вълна от
протести. Същевременно все още очакваме вътрешния процес на демократизация да набере
скорост. Осигуряването на мирно разгръщане на този процес ще бъде от голямо значение
не само за гражданското общество на Египет, но и за региона като цяло.

Приветствам всяка помощ, която Европейският съюз може да осигури за този процес на
двоен преход, и това важи и за уязвимото положение на коптите и продължаването на
египетско-израелските отношения.

Barry Madlener (NI). -    (NL) Г-н председател, сега, когато нещата се уталожиха в Египет,
време е да отворим очите си за онова, което всъщност се случва в Северна Африка.

Мнозина от протестиращите се стремят не към демокрация, а към налагане на шариата.
„Аллах е велик “ [Allah akbar] беше лозунг, който се чуваше често по време на протестите.
Журналистите бяха тормозени, нидерландски кореспондент беше заплашен със смърт, а
най-тъжно от всичко е, че прекрасната американска журналистка Лара Логан беше сексуално
малтретирана от една тълпа.

Аятоласите зад диктатора Ahmadinejad и Ал Кайда сигурно ликуват. Мюсюлманското
братство сега може да продължи свещената си война срещу Израел и Запада.

Призовавам нашите членове да не бъдат наивни днес. Египтяните са изправени пред важен
избор. Ще дойде ли ислямисткото Мюсюлманско братство на власт или Египет ще получи
светско правителство? Според шариата християните копти, вероотстъпниците мюсюлмани,
жените и хомосексуалистите няма да имат достойно бъдеще в Египет. Ако ислямистите от
Мюсюлманското братство постигнат своето, Израел отново ще бъде цел на насилие.

Единствената справедлива позиция, която можем да приемем днес, трябва да бъде: египтяни,
изберете свободата, не шариата! Ислямът и демокрацията не се смесват. Новата египетска
конституция не трябва да бъде предадена на шариата. Имамите не трябва да бъдат допускани
да контролират политиката. Нидерландската Партия на свободата има смелостта да заяви
това на висок глас. Парламентът и Европейската комисия имат ли смелостта да го кажат
днес? Това е въпросът, на който трябва да отговорим днес.

Ioannis Kasoulides (PPE). -    (EN) Г-н председател, оттеглянето на Хосни Мубарак отбелязва
прехода към плуралистична демокрация, което отговаря на стремежите на египетския народ.

Египетските въоръжени сили сега носят отговорността да поведат своята страна за кратко
време към истинска демокрация, правова държава с независима съдебна система, добро
управление и подвеждане под отговорност на заподозрените в корупция. Военното
ръководство е предупредено да не разочарова младежите, които бяха на предна линия в
демонстрациите и чиито представители следва да бъдат призовани да изиграят своята роля
в изграждането на демокрацията по време на прехода.

Посланието на Египет е послание за целия арабски свят. Арабските страни са наши партньори;
ние нямаме намерение да се отнасяме снизходително към тях или да им налагаме нещо
отвън. Но посланието за тях, изпратено от египтяните и тунизийците, е: „Реформирайте и
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то веднага. Демократизирайте, управлявайте добре, борете се срещу корупцията или се
изправете пред гнева на народа“.

Посланието не е само за арабския свят. Вчера то беше предадено в Диарбекир, Турция, и в
Техеран и други ирански градове. Народът може да го направи.

Richard Howitt (S&D). -    (EN) Г-н председател, доволен съм, че върховният представител
ще бъде първият и най-висш чуждестранен дипломат, който ще посети Египет, като след
това разискване тя ще отнесе със себе си подкрепата на Парламента за незабавно
освобождаване на политическите затворници, за правна отговорност на отговорните за
насилственото потушаване на мирния протест и за други действия на причинителите на
нарушенията на правата на човека в миналото.

Г-н член на Комисията, това беше революция на социалните медии, планирана в интернет
кафене, с Wael Ghonim от Гугъл като един от нейните герои. Но компании като „Водафон“
трябва да си извлекат поука от това, че изключиха услугите си, и ние следва да ги призовем
да се присъединят към инициативата на глобалната мрежа наред с организации за права на
човека, за да покажат, че ще защитават принципа на свобода на изразяване там, където е
застрашен.

Накрая, Парламентът с неохота разискваше Тунис; ние разисквахме Тунис, когато египтяните
излязоха на улицата, и днес разискваме Египет, когато може би трябва да си зададем въпроса
как можем по-добре да подкрепим демократичния преход в Йемен, Сирия, Либия и на
други места в арабския свят, преди да се наложи хората да умират по улиците на своите
столици и по този начин да засрамят Европа и света.

Marielle De Sarnez (ALDE).   – (FR) Г-н председател, не считам, че историята ще ни прости,
ако събитията, които току-що се случиха и продължават да се случват, се окажат
неразбираеми за нас. Затова съм убедена, че е много важно Европейският съюз да може
бързо да си направи изводи от своята относителна незабележимост, меко казано, по време
на последните събития.

Ето защо считам, че не бива да се жалят усилия, че трябва да предложим нашата пълна и
безусловна подкрепа за демократичния процес на преход и в Тунис, и в Египет, че трябва
да сме на страната на тези народи, да им го кажем и че трябва да направим всичко по силите
си, за да осигурим принципите на правовата държава да станат по-силни след тези революции
и промени, особено в случая с Египет. Считам, че самата правова държава ще осигури елемент
на стабилност и ще послужи за стабилизиране на целия регион. С други думи, това е
изключително важно. Трябва да организираме донорска конференция и преди всичко не
бива да се страхуваме. Тези революции са светски революции от страна на тунизийците и
египтяните, които просто искат демокрация и развитие, които са вътрешно свързани. Ние
обаче трябва да преразгледаме нашата политика на съседство и да проучим въпроса за
отношенията между страните, но също така и отношенията между различните обществени
мнения. Именно това е ролята на Европейския парламент.

Sajjad Karim (ECR). -    (EN) Г-н председател, днес провеждаме едно много различно
разискване в сравнение с онова, което се проведе само преди дни в Парламента. От съществено
значение е народът на Египет да знае, че ние го подкрепяме. Приветствам факта, че нашият
върховен представител понастоящем е в тази част на света.

Народът на Египет сега разчита на армията да излезе на преден план и да проведе свободни
и честни избори, да реализира общество, за което плати с живот и кръв. Сега зависи от
международната общност да осигури нашето участие, за да им помогнем да изградят своите
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институции и да позволят на политическите партии да излязат напред и да участват в
изборните процеси. Надявам се, че Европейският съюз ще изиграе ролята си в това.

Накрая, г-н член на Комисията, източването на средства от лидери в развиващите се страни
е нещо, което познаваме твърде добре. Време е Европа да каже, че отказваме да бъдем
използвани от такива хора като място за скриване на техните средства.

Pino Arlacchi (S&D). -    (EN) (задава на г-н Madlener въпрос чрез вдигане на синя карта
съгласно член 149, параграф 8) Г-н председател, беше описан трагичният резултат от
египетския преход към демокрация. Беше казано, че е неизбежно ислямските
фундаменталисти да не завземат властта по демократичен път и т.н и т.н.

Не считате ли, че тази ситуация е катастрофална и неправилна? Защо не вземем под внимание
факта, че причините за ислямския фундаментализъм и тероризъм в Близкия изток са силно
свързани с тиранични управления и че сега има възможност демократични режими да
намалят и двете?

Barry Madlener (NI). -    (NL) Г-н председател, аз очертавам тук една от реалните опасности,
пред която е изправен Египет, а именно, че може да стане жертва на ислямисткото
Мюсюлманско братство. Призовавам и ние, и Комисията да се изправим срещу този риск
и да изпратим важен сигнал на египтяните — и той е, че могат да забравят за нашата помощ,
ако изберат Мюсюлманското братство и шариата. Това според мен е много важен сигнал,
който трябва да изпратим днес, и се надявам да ме подкрепите.

Cristian Dan Preda (PPE).   – (RO) Г-н председател, 18 дни бунтове, оставката на
Хосни Мубарак и поемането на контрола от Върховния военен съвет в основни линии
прокараха пътя за преход. Надяваме се, че това ще бъде преход към демокрация. Положението
несъмнено се развива с темпове, характерни за революционни събития. Както знаете,
неотдавна конституцията беше суспендирана и парламентът беше разпуснат, а комисията,
създадена за преработка на конституцията, предлага да направи промени в срок от 10 дни
и да проведе парламентарни и президентски избори в срок от шест месеца.

Считам, че Европейският съюз трябва да използва всички средства в подкрепа на всеки ход,
който указва демократичен преход. От друга страна, бих искал да предупредя за евентуална
прибързаност, защото всички тези съзидателни процеси изискват определено време. Да не
забравяме също, че демократичните сили изпитват критична нужда от обновяване и
укрепване, за да бъде избегнат дисбалансът на политическия пейзаж.

Rosario Crocetta (S&D).   – (IT) Г-н председател, госпожи и господа, Египет: от виртуалната
общност във Фейсбук до реалната с милиони хора, които се стремят към по-справедливо
разпределение на богатството и по-силно правосъдие, и протестират срещу корупцията.
Трябва да продължим от преходния период на войници и танкове към истинска демокрация:
нова конституция, нови избори, премахване на смъртното наказание, по-хуманни затвори,
социални права и свобода.

Ще бъде трудно. Онези, които са готови да използват всякакви средства в името на една
идея, изчакват. Ние искаме да повярваме във великия египетски народ, който обаче никога
не е живял в демокрация. Искаме светска демокрация с ясно разграничение между
религиозната и политическа власт, демокрация, която интегрира малцинства и установява
истински права: права на обществено здравеопазване, социална сигурност и работа.

Европа подкрепя този подход като инвестира ресурси, способни да подкрепят действителен
напредък на Египет: без диктатури, без мизерия, без бедност.

169Разисквания на Европейския съюз -BG16-02-2011



Edward McMillan-Scott (ALDE). -    (EN) Г-н председател, колегите трябва да са получили
имейл от мен в понеделник, в който описвам преживяванията си по време на неофициално
посещение в Кайро в края на миналата седмица. За мен беше удоволствие да бъда там като
заместник-председател на Европейския инструмент за демокрация и права на човека (ЕИДПЧ).

Г-н Kasoulides спомена ролята на младите хора в неотдавнашната революция в Египет. Той
е абсолютно прав. Те изиграха основна роля. Само преди няколко минути разговарях с един
от организаторите и го попитах: „Още ли сте оптимист?“. Той отвърна: „Разбира се. Нещата
вървят в правилна посока“.

Но има проблеми. Програмата за изборите е погрешна, а програмата за реформиране на
конституцията е твърде съкратена. Необходимо ни е много повече време. Говорим за Египет,
но процесът се разпространява. Това е като 1989 г. и Европейският съюз има нужда от
специални процедури — Парламента, Комисията, Съвета, Европейската служба за външна
дейност – и ние приветстваме аванса на Кати Аштън за демокрация, но е необходимо да
направим още. Необходимо е да възнаградим реформите.

Както казах в Кайро в неделя – и се надявам да го казвам и сред други народи – „Не съм тук
като британец или европеец, аз съм тук като почетен египтянин“. И все още съм.

Francisco José Millán Mon (PPE). -    (ES) Г-н председател, необходимо ни е допълнително
разясняване на плановете на Върховния военен съвет в Египет.

Едно конкретно начинание е провеждането на демократични избори в срок от шест месеца
след конституционна реформа, водена от експерти. Аз обаче четох също така, че следващата
седмица ще има ново правителство, което се предполага, че ще включва представители на
опозицията, според британския външен министър.

Мисля, че всички сме съгласни при всички случаи, че най-добрият начин напред е да има
процес на преход, подкрепен от колкото е възможно по-широк политически консенсус, до
провеждането на избори. Би било желателно също така социалните сили да работят заедно,
за да осигурят преходът да не бъде обременен от сериозни напрежения.

Госпожи и господа, Европейският съюз трябва да подкрепи демократичния процес и да
допринесе за неговия успех. Египет е ключова страна и събитията там ще бъдат усетени в
цялото Средиземноморие и арабския свят. Затова приветствам посещението на
баронеса Аштън в Кайро следващата седмица.

Още нещо: тунизийците и египтяните ни дадоха урок за желанието на хората за свобода.
Надявам се външните министри да не пренебрегнат този урок, когато се заемат да оценяват
общата позиция спрямо Куба, която е насочена точно към постигане на демократичен
преход в страната и която закриля онези, които защитават свободата.

Kader Arif (S&D).   – (FR) Г-н председател, г-н член на Комисията, колкото и да се повтаря
няма да е достатъчно да се каже, че това, което се случва в Южното Средиземноморие и в
арабския свят изобщо, е с историческо значение, особено за онези народи, които, половин
век след като техните страни получиха независимост чрез деколонизация, днес придобиват
своята индивидуална и колективна свобода. Това е с историческо значение, но и
непредвидено, както посочихте, че са и всички народни революции. Тази нова ситуация
обаче изисква от нас да преосмислим нашето виждане, нашата политика и нашите отношения
с тези страни. Бяха направени предложения.

Всъщност предпазливостта, с която реагирахме до сега, е лесно и обезпокоително обяснима
с нашата мания за стабилност, с което имам предвид нашия подход с безопасността на първо
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място, подхранван от нашите страхове, подход, при който единствените приоритети бяха
борбата с имиграцията, тероризма и радикалния ислям, наред с някои икономически
интереси, и не на последно място достъпа до енергийни източници.

Ние приехме авторитарните режими, когато единствената им цел беше да потвърдят нашите
опасения. Бунтът на народа показа ясно провала на нашата политика; вече нямаме правото
да основаваме нашите анализи на същите опасения или, което е още по-лошо, на същите
убеждения с оттенък на ксенофобия. Ето защо трябва да застанем рамо до рамо с онези,
които се стремят към по-голяма свобода и демокрация, на места, където е възможно да
бъдеш мюсюлманин, демократичен и светски. Това е посланието, което ни изпращат.

Georgios Koumoutsakos (PPE).   – (EL) Г-н председател, въстанията в Тунис и Египет вече
предизвикват политически ефект на доминото в множество мюсюлмански страни.
Общностите се надигат с искания и желания, които са били потискани в продължение на
десетилетия.

Внимавайте! Нищо не е свършило. Всичко тъкмо започва. Нови предизвикателства и нови
перспективи. Въпросът е какво прави Европа? Какво може и какво трябва да направи?
Определено не това, което прави до сега. В общи линии тя не внимава, няма съгласуване и
няма рефлекси. Какво ще направи тя например по отношение на новия приток имигранти?
Със сигурност не това, което прави до сега, с липса на солидарност от страна на Севера
спрямо неговите партньори от Юга?

Ето защо ние и нашите колеги от Кипър, Малта, Франция, Испания и Италия внесохме
въпрос в Комисията по темата. Събитията в широкия периметър на нашето съседство се
превръщат в мярка за европейската външна политика. Ще успеем ли или ще се провалим?
Времето изтича. Лампедуза ни зове.

Carmen Romero López (S&D). -    (ES) Г-н председател, моят глас също ще бъде в полза
на неотдавнашното посещение на баронеса Аштън в Тунис и посещението й в Египет
следващата седмица.

Какво може да направи Европа, както каза предишният оратор? От решаващо значение е
дадем ясен знак за нашата подкрепа за тези страни в този момент. Географията и историята
правят Европа естествен съюзник на страните от Средиземноморския регион. Това е точното
време да им покажем колко важни са те за нас, колко радикална промяна предизвикаха в
нашата политика за съседство и колко големи надежди имаме за този нов Средиземноморски
регион, породен от младите хора на Египет и Тунис за голяма наша изненада и учудване.

Сега следва да подкрепим преобразуването, както казаха другите оратори. Преди всичко
следва да направим това, като разрушим механизма за репресии – да не забравяме, че
диктатурата продължава, дори когато диктаторът се е оттеглил – като премахнем
извънредното положение и помогнем на продемократичните сили, за да може Европа да
направи истински принос към този процес, за да може демокрацията наистина да се
консолидира и да се създаде ново партньорство.

Казаното за необходимостта да бъдат адаптирани инструментите в никакъв случай не е
неоснователно. Истината е, че една страница е заличена и сега преминаваме към нова.

Boris Zala (S&D).   – (SK) Г-н председател, съвсем ясно е от контекста на казаното тук от
г-н Verhofstadt, че египетските демократични сили от опозицията не са успели да
организират обединен орган, който да представлява революционните сили от улицата. Едно
е да се отървеш от диктатора, но съвсем друго е да бъде въведен демократичен режим.
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Една от основните характеристики на революциите в Централна Европа през 1989 г. беше
способността веднага да се създадат истински организации, които да представляват
демократичните, светски революционни сили.

Тук има място за Европейския съюз, където той може да предостави помощ. Това е може
би по-важно от финансиране и други въпроси. Те ще бъдат важни за бъдещите етапи.

Кой ще седне на масата в този момент и ще преговаря наистина с военните лидери? Кой
наистина ще участва в изборите като представител на тези демократични сили? Въпросът
остава нерешен и тук Европейският съюз може да окаже помощ. Ако това може да бъде
направено, няма да е необходимо да се опасяваме, че Египет ще поеме по пътя на Иран, а
напротив, можем да бъдем сигурни, че Иран ще поеме по пътя на Египет.

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

Richard Howitt (S&D). -    (EN) Г-н председател, бих искал да кажа на моя приятел г-н
Zala, че аз извлякох голяма полза от това, което той каза за личното преживяване да бъдеш
в една революция. Г-н Zala, в това разискване има два въпроса, по които бих желал да чуя
Вашето мнение. За хората на място — ако чуждите държави не се застъпят за демокрацията,
това не помага ли на екстремизма, вместо да го възпре? Ако чуждите държави се застъпят
за демокрацията, дали това се счита за намеса и неуместно? Ще съм благодарен да чуя Вашите
възгледи.

Boris Zala (S&D).   – (SK) Благодаря много за въпроса. Според мен вече имаме достатъчно
опит с революции срещу диктаторски режими, за да се опасяваме, че ще се намесваме във
вътрешните работи на други страни чрез нашите съвети. През 1989 г. ние несъмнено
познавахме и провеждахме консултации с много хора от чужбина. Следва да разчитаме на
нашия исторически опит. Има много, много въпроси, по които можем да консултираме
тези страни, и аз считам, че ако съветът е разумен, той е приемлив.

Laima Liucija Andrikienė (PPE). -    (EN) Г-н председател, като се има предвид огромното
значение на събитията в Египет за целия регион и отношенията на ЕС с тази част на света,
много е важно да покажем нашето навременно внимание и интерес и да приемем
инициативна роля вместо пасивна.

Когато една нация – египетската или която и да е друга – се обедини, за да поиска правото
си на демокрация, ЕС трябва да предложи да помогне на народа да превърне мечтата си в
реалност.

Като се има предвид, че конституцията е суспендирана, парламентът е разпуснат и са
насрочени президентски избори по-късно тази година, много е важно да се осигури в
държавата да има свободни и честни избори. Народът ще упражни правото си на свободни
медии и свобода на изразяване.

Същевременно сме изправени пред риск, ако изборите се проведат, без да бъдат положени
дълбоки основи на демокрацията, да, тогава е възможно екстремистите да триумфират.

Zuzana Roithová (PPE).    – (CS) Г-н председател, г-н член на Комисията, категорично
подкрепям всички стъпки, предприети от върховния представител, за да се помогне на
Египет да постигне демокрация и просперитет без по-нататъшни кръвопролития. Това обаче
не означава, че трябва да си затваряме очите за нарастващото насилие спрямо християните
копти от страна на радикалните мюсюлмани. Аз поддържам контакти с европейски граждани
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и чехи, които помагат на коптите, но при това те буквално рискуват живота си. Европейският
съюз трябва открито да поиска от египетската армия да даде пример, като накаже онези,
които преследват християни. Същевременно Европейският съюз следва да помогне активно
на онези копти, които са изложени на риск, да се преместят временно в безопасна държава.

Бих искала да Ви помоля да предложите Съветът да вземе мерки за временна защита съгласно
Директива 2001/55/EО, за да бъде спасен животът на коптите, докато Египет стане
по-безопасна родина за тях. Г-н член на Комисията, можете ли да го направите?

Simon Busuttil (PPE).   – (MT) Г-н председател, оттук нататък ще са ни необходими три
неща. Първо, необходимо е на Египет да бъде предоставена незабавна помощ по време на
преходния етап, така както е необходимо да бъде предоставена и на Тунис, за да могат да
работят за цялостна и стабилна демокрация. Второ, необходим ни е дългосрочен план –
който аз наричам план Маршал – за всяка страна, която като Тунис и Египет планира да
поеме по пътя на демокрацията. По този начин можем да покажем, че сме там, за да помогнем
на онези, които избират демокрацията – и да покажем, че демокрацията е предшественик
на успеха.

Накрая, необходимо ни е пълно преработване на нашата политика за Средиземноморието.
Трябва да оценим и да признаем, че на нея й липсваше необходимата визия за разбиране
на това, което можеше да се случи в арабските страни и което всъщност се случи.

Ioan Mircea Paşcu (S&D). -    (EN) Г-н председател, миналия път някои от нас изразиха
нашето смущение във връзка с мекия тон на нашите публични – повтарям, публични –
изявления, не действия, относно събитията в Египет преди оставката на Мубарак. Разбира
се, в нейното положение лейди Аштън е хваната в клопка в едно трудно положение, но ако
искаме гласът на ЕС да се чува, той трябва да бъде достатъчно силен, за да се чуе.

Като се връщам на Египет, въз основа на собствения ми опит като румънец очаквам
истинските трудности тепърва да започнат. Освен че няма да облекчи тревогите му,
оттеглянето на бившия президент ще усложни и умножи проблемите на египетското
общество. Някои от тези проблеми, като това армията да не изпълни обещанието си да
организира свободни избори в определеното време или денонсирането на договора с Израел,
ще ни засегнат пряко.

Независимо от това съм насърчен от готовността ни да опитаме чрез постоянни контакти с
местните органи да предвидим такива проблеми и да се подготвим да се намесим с
най-подходящи средства.

Alexandra Thein (ALDE).   – (DE) Г-н председател, госпожи и господа, аз съм от Берлин
и целият свят ликуваше с нас берлинчани, когато границата в нашия град падна и границите
се отвориха навсякъде в Източна Европа. Сега, в случая с Египет, реагирахме твърде късно,
твърде предпазливо и преди всичко твърде безчувствено. Къде беше нашата радост? Всяка
втора дума от нас беше за „запазване на стабилността“. Свободата обаче е най-важното нещо
за всеки човек по света.

По-специално, ние германците знаем за какво говорим. Това в Египет не беше стабилност;
беше потисничество. Свободата и стабилността вървят винаги ръка за ръка. Затова не бива
да диктуваме на египтяните кого да избират. При условие че изборите протекат честно и
демократично, ние ще трябва да признаем резултатите и не бива да бъдем толкова арогантни
– както бяхме на времето в Палестина или дори в Алжир – че да решаваме дали да признаваме
или не избраните. Трябва да признаем направения избор.
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Franziska Katharina Brantner (Verts/ALE). -    (EN) Г-н председател, бих искала да кажа
на г-н Фюле, че е необходимо наистина да се съсредоточим върху това да настояваме за
преход към цивилно правителство и да се уверим, че съществуващият сега военен режим
ще изпълни обещанията си.

Мисля, че вече е сформирана комисия, която да работи по конституцията, но в нея няма
нито една жена. Това е доста жалко, като имаме предвид колко много жени – млади жени
– бяха на улицата, за да се уверят, че този демократичен преход, тази революция, включва
цялото общество. Затова е необходимо да ги подкрепим, необходимо е да изискваме, когато
отидете там и когато баронеса Аштън отиде там, да се срещнем с жени: да се срещнем не
само с онези, които биха могли да бъдат наречени „обичайните заподозрени“, но и с онези,
които участваха в революцията и чиито гласове не се чуват толкова често.

Трябва да настояваме всички затворници да бъдат освободени и да бъде проведено
разследване на случилото се насилие. И последно, считам, че баронеса Аштън е права: сега
е време да мислим мащабно. Става въпрос за търговията на ЕС, за визи, за пари – и за смелост.

Struan Stevenson (ECR). -    (EN) Г-н председател, в началото на това разискване членът
на Комисията похвали смелостта на младите хора, които излязоха на улиците в Египет и
Тунис и реализираха въстанието.

Стотици хиляди излязоха на улиците в Техеран и други градове в Иран в понеделник и бяха
брутално спрени. Бяха смазани. Един млад студент беше убит. Други бяха изтезавани и
вкарани в затвора, където несъмнено ще бъдат екзекутирани за опита да се надигнат срещу
фашисткия режим.

Защо никога не казваме нищо, за да ги насърчим? Защо сме като зайци, хванати в светлината
на фаровете, когато става въпрос да се справим с моллите в Техеран? Защо не казваме нищо,
за да осъдим бруталните психологически изтезания и обсадата на 3 400 иранци от
опозицията в лагера „Ашраф“? Време е да предприемем действия и да покажем, че подкрепяме
иранската опозиция.

Nikolaos Salavrakos (EFD).   – (EL) Г-н председател, неотдавнашните народни въстания
и всички останали, които са надвиснали над африканското крайбрежие на Средиземно
море, следва да са сериозна причина за тревога за нас. Необходимо е да установим причината
за тези въстания; дали е бедност, религия, несправедливост, корупция или липса на
демокрация и свобода. Какво точно искат тези хора, които се бунтуват срещу режими, за
които са гласували, които са били техни водачи и управляващи през последните 30 или 40
години?

Струва ми се, че ние в Парламента считаме, че сме заветната цел на цялостната демокрация.
Първото решение, което предлагаме, е пари. Те имаха пари и неколцина хитреци ги прибраха.
Ние обаче трябва да разберем, че важният въпрос е геополитическата нестабилност,
промените, които тя може да доведе в региона, ефектът от реакцията на народа и новите
баланси, които ще се появят.

Щефан Фюле,    член на Комисията.  −  (EN) Г-н председател, бих искал да благодаря на
уважаемите членове на Парламента за техните ценни коментари и въпроси. Оцених много
високо възможността днес да обменя мнения по събитията в Египет и най-добрата реакция
спрямо тях. Чух много конструктивни забележки и предложения и ще предам вашите
послания на заместник-председателя на Комисията/върховния представител по въпросите
на външните работи и политиката на сигурност.
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Ще помислим заедно как най-добре да подходим към тези въпроси и ще ги поставим на
водещо място в списъка на приоритетите в хода на разработването на нашия отговор към
Египет. Позволете да ви уверя, че чрез постоянния процес на преглед ние ще подходим
последователно и към двата важни елемента: първо, потребностите на въпросните страни
във връзка с прехода и реформите, но също така, второ, стратегическото отражение на тези
огромни и исторически преобразувания в съседство с нас и нашата политика за съседство.
Парламентът има да играе важна роля в това.

Египтяните доказаха способността си да вземат бъдещето в собствените си ръце. Те искат
демокрация, социално-икономически реформи и Европейският съюз трябва да може да им
окаже своята пълна подкрепа в процеса на демократични реформи. Както казах, това все
още са първоначални действия, но Европейският съюз е напълно мобилизиран да изслушва
и да реагира на исканията, които идват от самите египтяни.

Seán Kelly (PPE). -    (EN) Г-н председател, бих искал да Ви поздравя за начина, по който
се справихте с процедурата с вдигане на ръка днес. За пръв път чух имената да се извикват
предварително, когато броят на ораторите е ограничен, за да могат другите членове на
Парламента, които няма да могат да се изкажат, да си вършат работата. Не поисках да бъда
включен чрез процедурата с вдигане на ръка в разискването, но забелязах какво направихте
и се надявам другите председатели да Ви подражават.

Председател.   – Разискването приключи.

Писмени изявления (член 149)

Мария Неделчева (PPE),    в писмена форма. – (FR) Египетските органи изготвиха планове
за преработване на конституцията на тяхната страна. Група юристи беше инструктирана и
ще има 10 дни да внесе предложени от нея изменения. Това е добра новина. Най-спорните
членове по-специално относно неограничения брой президентски мандати, ограничителните
условия за това кой може да се кандидатира в президентските избори, начините за
упражняване на надзор върху изборите и ограничените възможности за обжалване след
парламентарни избори ще трябва да бъдат преработени. Следователно демократичният
преход е в ход. Преработването на конституцията обаче не е единственият въпрос, който
трябва да бъде решен. Икономическото благосъстояние и социалното сближаване са
съществени условия за еманципацията на един народ и за безпроблемното управление на
една страна. Европейският съюз, от своя страна, не може да стои отстрани и да не прави
нищо, докато се извършват промените. След като приветства демократичния преход,
баронеса Аштън ще трябва да обнови споразуменията за партньорство и да постави
принципите на правовата държава, правосъдието и правата на човека в основата на своя
интерес. Тези ценности не може да бъдат допуснати да потънат в забрава под претекст за
стабилизиране на нашите отношения.

John Attard-Montalto (S&D),    в писмена форма.  –  (EN) От съществено значение е да
бъде определена ролята на ЕС във вълненията в много арабски страни, и по-конкретно в
Египет. Вълненията изненадаха всички и изглежда, че не е бил подготвен план за такива
непредвидени случаи, които не са локализирани, а широко разпространени.
Социално-политическата основа, която провокира промените в арабския свят, не се различава
в тези страни, които сега са в преход към, надяваме се, демократична среда.

Отбелязано е, че баронеса Аштън е заявила, че ЕС има „демократично призвание“ да се
вслушва в народите, които искат промяна – и ние сме свидетели на променящ се свят, защото
това, което става в арабските страни, ще окаже въздействие върху политически, социални
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и икономически въпроси в цял свят. Един особено важен въпрос е този за сигурността и
стабилността и няма съмнение, че „демократичното призвание“ се отнася за страни, които
се считат главно за съюзни с други, които понастоящем имат демократични политически
системи. В този момент не се знае къде ще отведе демократичният процес на преход или
каква позиция ще заемат традиционните демокрации, и по-специално ЕС.

13. Правото в областта на средствата за масово осведомяване в Унгария (разискване)

Председател.   – Следващата точка е изявлението на Комисията относно правото в областта
на средствата за масово осведомяване в Унгария.

Нели Крус,    заместник-председател на Комисията.  −  (EN) Г-н председател, за мен е
удоволствие да Ви съобщя, че тази сутрин, докато самолетът се приземяваше в Страсбург,
получих добрата новина, че унгарският министър-председател е одобрил измененията в
Закона за средствата за масово осведомяване в съответствие с всички аспекти на правото на
ЕС, които ние, Европейската комисия, предявихме, включително опасенията относно Хартата
на основните права.

Уверяват ме, че измененията ще бъдат приети на следващото заседание на унгарското
правителство. Поведението на представителите на правителството на Унгария създава у мен
впечатлението, че това ще се случи и че измененията ще бъдат внесени в унгарския парламент
в рамките на следващите дни.

Четирите области, в които унгарските органи се съгласиха да внесат изменения в техния
закон, са следните:

Първо: балансирано отразяване. Одобрените изменения ще ограничат изискванията към
предаванията за балансирано отразяване на събитията, както това е в другите
държави-членки, и вече няма да се отнасят за аудиовизуалните медийни услуги по заявка
или печатните издания. Освен това всички ограничения, налагани върху разпространителите,
ще трябва да са съобразени с принципа на пропорционалност Комисията ще следи за начина,
по който този принцип се тълкува във вторичното законодателство.

Споменах четири области. Втората е принципът на държавата на произход. Одобрените
изменения предвиждат чуждестранните разпространители вече да не могат да бъдат
глобявани за нарушаване на разпоредбите на унгарския закон за медиите във връзка с
разпоредбите за закрила на непълнолетните лица или подстрекаване към омраза. Вместо
това унгарските органи могат да преустановят излъчването на такива услуги на унгарска
територия, което е в съответствие с Директивата за аудиовизуалните медийни услуги
(Директива АВМУ).

Какво означава това? Това означава, че разпространителите, законно установени и одобрени
в други държави-членки в съответствие със законите на тези държави, ще бъдат свободни
да излъчват предавания в Унгария, без да рискуват да бъдат глобени от унгарските органи.

Трето: регистрация на средствата за масово осведомяване. Одобрените изменения предвиждат
доставчиците на аудиовизуални медийни услуги да се регистрират, едва след като са
започнали да предлагат своите услуги и това съответства на директивата. Това означава, че
доставчиците на аудиовизуални медийни услуги и издателите вече няма да подлежат на
предварително разрешение от унгарските органи.

Четвърто: оскърбително съдържание. В допълнение унгарското правителство се съгласи да
внесе изменение в друга разпоредба на Закона за медиите, която будеше загриженост по
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отношение на свободата на изразяване. Една разпоредба в Закона за медиите в много широк
смисъл определяше, че медийното съдържание не може да причинява дори косвено
оскърбление на лица, малцинства или мнозинства. Одобрените изменения ще ограничат
забраната за дискриминационно отношение. Освен това тези разпоредби няма да се отнасят
за доставчиците на медийни услуги, учредени в други държави от ЕС.

Ние ще работим в тясно сътрудничество с унгарските органи, за да се уверим, че одобрените
изменения са приети в унгарското законодателство и се прилагат на практика. Съвсем ясно
е, че ще продължим да наблюдаваме положението. Излишно е да казвам, че Комисията
също така проверява националните правила за прилагане на Директивата АВМУ в други
държави-членки и ще изрази подобна загриженост там, където е необходимо. Комисията
не се страхува да използва правомощията си. Тя не се страхува да защитава свободата на
медиите и плурализма, когато това е необходимо, и нека се надяваме, че настоящият случай
изцяло изключва и доказва това.

Мога да ви уверя, че Комисията признава и споделя опасенията, които много от вас, както
и части от гражданското общество, имат относно общото състояние на медиите в Европа.
Готова съм да отида по-далеч и да предприема действия по въпроса за медийния плурализъм
в рамките на правомощията на ЕС и при зачитане на принципа на субсидиарност.

Комисията има не само задължение, но и искрен интерес да се улесни диалогът между
заинтересованите страни и лицата, които определят политиките на европейско равнище.
Променящата се структура на медийното пространство в Европа буди безпокойство за
бъдещето. Тя носи възможности, но и по-големи рискове за медийния плурализъм извън
използването на правата на собственост. Съвсем ясно е, че имаме нужда от подход за
измерване на медийния плурализъм в широк смисъл; такъв, какъвто ще обхване
едновременно правните, икономически и социални аспекти, а не да ги разглежда поотделно,
както често се е случвало до сега.

Ето защо възнамерявам да създам група на заинтересованите страни и да изискам да потърсят
отговор на предизвикателствата, пред които са изправени медиите сега и в бъдеще,
включително положението на медийния плурализъм в Европа. Тъй като знаете, че високо
ценя вашето мнение, Европейският парламент ще бъде представен с група от експерти, ако
приемете поканата. Подробностите ще обявя съвсем скоро. От групата ще бъде изискано да
ме посъветва с препоръки относно следващите стъпки по отношение на медийното
пространство, като твърдо се ангажирам с предприемането на конкретни действия в рамките
на правомощията, с които разполагам.

Marco Scurria,    от името на групата PPE. – (IT) Г-н председател, госпожи и господа,
участвам в това обсъждане малко засрамен, тъй като Комисията почти ни заяви, че
провеждането му е безсмислено, защото няма нищо за обсъждане.

Нямаше да сме в това положение, ако моите колеги ни бяха послушали, когато в предишни
случаи – на заседания на комисията и обсъждания в залата – попитахме дали е възможно
да се изчака известно време, тъй като в края на краищата унгарското правителство винаги
е проявявало готовност да се съобрази с позициите на Европейската комисия – и щеше да
е необичайно да е другояче, като се има предвид, че в момента Унгария заема
председателството на ЕС.

Те все пак решиха да продължат нататък — не вероятно, а със сигурност от политически и
идеологически съображения — решавайки, че това разискване трябва да се състои.
Предложени бяха решения, които утре ще бъдат подложени на гласуване. Вероятно е
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трябвало да бъде упражнено повече внимание и да бъде показано по-голямо доверие в
правителствата, демократично избрани от своите народи, като се започне с унгарското
правителство, избрано с толкова голямо мнозинство от своя народ, че е било излишно да
се манипулират медиите с цел постигане вътрешен консенсус.

Лично аз мисля, че най-полезно ще бъде да поискаме от нашите колеги социалисти и
либерали, които са предложили определени решения, да ги оттеглят, като по този начин
ще престанем да вършим глупости и ще позволим на Парламента да се заеме отново с
истинските проблеми на европейските граждани. Естествено съм благодарен на члена на
Комисията за нейната работа.

Claude Moraes,    от името на групата S&D.  –  (EN) Г-н председател, групата на
социалистите и демократите естествено приветства напредъка в четирите ключови области
на балансираната информация, принципа на страната на произход и така нататък. Г-жо
член на Комисията, разбира се, че ние го приветстваме. Това беше текстът на нашата
резолюция; това беше натискът, който оказвахме върху вас и унгарските органи, за да бъде
постигат желаният резултат.

Преди всичко трябва да ви попитам за синхронизацията. Чисто съвпадение ли беше, че
четирите ключови изменения в четирите ключови области, които бяхме поискали, бяха
направени, докато чакахте на летището, както казахте, или фактът, че имаше натиск от
страна на Парламента? Моля да ни осведомите дали направените отстъпки са гарантирани.
Парламентът все още не е имал възможност да види текста на преговорите между Комисията
и унгарските органи; поради това ни е необходимо повече време, за да изложим цялостната
си позиция по въпроса. Все пак изглежда ясно, че преговорите не са се справили изцяло с
редица други сериозни опасения на Парламента и на нашата група на социалистите и
демократите.

Ключови въпроси, които все още са без отговор, включват състава и времевата рамка на
медийния орган и медийния съвет, които са политически еднородни и продължават да
упражняват повсеместен и централизиран правителствен, съдебен и политически контрол
върху всички медии. Необходими са ни отговори за това накъде вървим по този ключов
въпрос. Освен това, за съжаление, Комисията не е предприела действия в съответствие с
препоръките на Парламента, Съвета на Европа, члена на Комисията и Организацията за
сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) например относно нарушаването на принципа
за конфиденциалност на журналистическите източници, крайно непропорционалните
санкции и премахването на политическата и финансова независимост на обществените
медии.

Съществува списък, г-жо член на Комисията, който Ви е известен и който все още трябва
да получи отговор — ние също се нуждаем от отговор на тези въпроси, за предпочитане в
настоящето разискване. Естествено одобряваме готовността на унгарските органи да внесат
изменение в законодателството. Също така насърчаваме прилагането на измененията да е
насочено към решаване на висящите въпроси в областите, пораждащи безпокойство у всички
нас в Парламента, изцяло в духа на Европейската харта на основните права, и по-специално
на член 11, който защитава свободата на изразяване. Освен това желаем отговори относно
това дали считате, че са изпълнени изискванията на член 11. Трябва да ангажираме
гражданското общество и заинтересованите страни да спазват принципите на прозрачност
и подотчетност и да се гарантират най-добрите практики.

Г-жо член на Комисията, внесохме резолюция от името на нашата група, защото искахме
обявените от Вас отстъпки, но ние искаме повече. Демокрациите са изградени на принципа
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на свободни и независими медии. В нашата група не допускаме никакъв компромис по
отношение на категоричната защита на този принцип и ще направим всичко по силите си,
за да го защитим заради унгарците и заради всички граждани на ЕС.

Renate Weber,    от името на групата ALDE.  –  (EN) Г-н председател, в миналото сме
обсъждали в Парламента случаи, в които различни правителства са проявявали желание
да контролират медиите, но тези опити никога не са стигали толкова далече, както в случая
с унгарския Закон за медиите, където се контролира всичко от телевизията до радиото и
печатните издания, от медийните услуги по заявка и блогърите до регистрацията,
изпълнението и прекратяването.

Когато ние, либералите и демократите, групата на Алианса на либералите и демократите
за Европа в Парламента, първи надигнахме глас срещу този закон, бяхме обвинени, че сме
политически мотивирани. Но събитията показаха, че сме били прави, и днес дори унгарското
правителство признава, че нещо не е наред в този закон. Затова са предвидени няколко
изменения. Имаме доверие на Комисията, че това действително е позицията на Унгария,
която се надяваме да получим в писмен вид, и ще следим внимателно промените.

Четирите области, поискани от Комисията, са само част от много по-голяма картина. Промени
са необходими и в други аспекти, като например: огромните правомощия за контрол,
предоставени в ръцете на едно политически назначено лице, оглавяващо контролните
органи на две медии в продължение на девет години, липсата на защита на
журналистическите източници и липсата на ефективна съдебна защита са само някои от
тях. В крайна сметка не само нашите критици, но и самата Европейска комисия ще трябва
да отговори на унгарското и европейско гражданско общество и на журналистите, за да
кажат защо ОССЕ и комисарят по правата на човека на Съвета на Европа също остро
разкритикуваха току-що споменатите аспекти.

Не може всички да сме политически мотивирани. Точно обратното, ние сме мотивирани
от искрен интерес да видим, че свободата на медиите е реалност в полза на нашите граждани.

Judith Sargentini,    от името на групата Verts/ALE. –  (NL) Г-н председател, първите ми
въпроси са към члена на Комисията Крус. Г-жо Крус, Директивата за аудиовизуалните
медийни услуги се отнася до независима регулаторна структура. Постовете в новия унгарски
медиен орган и медиен съвет с правомощия да налагат тежки санкции въз основа на неясни
мотиви се заемат единствено от привърженици на управляващата партия. Това се случва
във вече силно поляризирана политическа среда

Защо Комисията не възразява срещу тази липса на независимост? Защо не успяхте да
направите цялостна оценка на правомощията на медийния орган и медийния съвет, които
по мое мнение попадат в областта на европейското право, в разрез с Хартата на основните
права? Вие, г-жо Крус, заявихте, че унгарското правителство до този момент е направило
четири изменения. За чуждестранната преса, за аудиовизуалните медии, но не и за
националните вестници. Желанието Ви е да видите г-н Орбан и неговите хора триумфално
да размахват отличителния знак на одобрението, Вашия брюкселски флаг, а след това
необезпокоявани да продължите да проповядвате нетърпимост, да клеветите философите
и да забранявате гей парада. И всичко това по време на унгарското председателство на Съвета.
Сигурно сте дълбоко недоволна от това.

Преминавам към моите колеги от групата на Европейската народна партия
(Християндемократи), които заявиха в своята резолюция, че няма повод за притеснение и
обвиниха критиците на медийния закон в изказване на манипулативни и политически
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мотивирани коментари. Това е доста силно обвинение, насочено към ОССЕ и към Комисията
по правата на човека на Съвета на Европа. Това е доста силно обвинение, при условие че
дори самият г-н Орбан междувременно разбра необходимостта от внасяне на няколко
изменения в неговия медиен закон. Това ми напомня времето на Сталин, когато образи на
хора са били заличавани от снимките.

Заедно с нас и с ОССЕ вие би трябвало да защитавате европейските ценности, а не да ги
превръщате в средство за налагане на сила в собствената си страна.

(Членът на ЕП се съгласява да отговори на въпрос, зададен чрез вдигане на синя карта,
съгласно член 149, параграф 8 от Правилника за дейността)

Krisztina Morvai (NI).   – (HU) Г-н председател, правителството на Фидес заслужава това,
което се случва в момента, а именно, че лявото крило, от г-н Schulz до г-н Cohn-Bendit и
всички останали, сега ги аплодира, а уважаемите ни колеги отляво им изнасят лекции по
демокрация. Нека Ви попитам, какво е посланието Ви към партиите от лявото крило като
MSZP, по чието нареждане през 2006 г. в Унгария имаше хора, простреляни в окото? Какви
гаранции има народът на Унгария, че подобни инциденти не могат да се случат при
управлението на правителството на Вашата лява партия и че няма да има разпръскване на
протести със сила, както правихте това между 2002 г. и 2010 г...

(Председателят отнема думата на оратора)

Judith Sargentini (Verts/ALE). -    (EN) Г-н председател, не мисля, че независимите медии
предизвикват насилие и не разбирам уместността на въпроса, но благодаря на питащия за
него.

Zbigniew Ziobro,    от името на групата ECR. – (PL) Г-н председател, свободата на
словото е от голямо значение. Всички знаем това, ето защо е необходимо да водим сериозно
разискване. За съжаление, днешното не може да се нарече такова. Изглежда е претекст за
левоцентристките поддръжници да атакуват дясното консервативно правителство на
министър-председателя Орбан.

Факт е, че могат да се посочат много европейски държави, в които свободата на словото не
се зачита. Погледнете само каква е ситуацията в Полша. В Полша, където може да се каже,
че управляващата партия има пълно мнозинство във всички управляващи органи, монопол
на властта с контрол върху правителството, Сената, президента, Националния орган за радио
и телевизионно разпръскване, органът, наблюдаващ медиите, и накрая има контрол върху
публичното радио и телевизионно разпръскване и подкрепата на най-големите електронни
медийни корпорации, журналисти са изхвърляни от работа поради простата причина, че
изповядват консервативни, десни възгледи. Десни или консервативни предавания бяха
свалени, като например предаването „Заслужава си да разговаряме“ („Warto rozmawiać“),
режисирано от г-н Pospieszalski, или „Специална мисия“ („Misja specjalna“), режисирано
от г-н Gargas. Това навежда на въпроса: къде е г-н Schulz, къде сте вие, госпожи и господа,
когато тези нарушения се вършат в Полша? Нека обсъдим реални нарушения, тези, които
вече са се случили.

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

Jörg Leichtfried (S&D).   – (DE) Ако съм Ви разбрал правилно, Вие казахте, че има
ограничения на свободата на изразяване и свободата на печата в много страни в Европа.
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Интересува ме да узная кои страни имате предвид и какво възнамерявате да направите лично
Вие по този въпрос.

Zbigniew Ziobro (ECR).   – (PL) Благодаря Ви за въпроса. Исках да обърна внимание на
факта, че свободата на медиите е съществен проблем. Ако искаме да се справим с него, трябва
да го отделим от политическите симпатии, независимо дали имаме социалистически или
десни и консервативни възгледи. Накратко, ако журналисти са уволнявани, само защото
имат леви възгледи или само защото имат консервативни възгледи, ние трябва да
протестираме. Например в днешна Полша журналисти са освобождавани от длъжност чисто
и просто заради консервативни възгледи. Ще очаквам подкрепа и протести от страна на г-н
Schulz и другите социалисти и членове на ЕП от левицата, защото това ще покаже, че сме
загрижени за правила, а не за политически дивиденти. Загрижени сме за опазването на
свободата на медиите. Протестираме срещу това ситуации като тази да се случват където и
да било, независимо че в момента се случват в Полша например.

Rui Tavares,    от името на групата GUE/NGL. – (PT) Г-жо член на Комисията, слушах
Ви внимателно и честно казано не знам дали съм разочарован или възмутен от усилията на
Комисията, защото все още не разбирам дали Комисията умишлено или неволно е паднала
в капана на унгарското правителство.

Унгарското правителство е решило да обсъди компромиси по някои маловажни детайли,
но не и да направи съществени изменения в този закон. Силно несъразмерният и пристрастен
състав на медийния съвет, изключително високите глоби за вестниците, както и всички
фактори, довели до цензура и автоцензура на медиите, са все още налице. Но това, което е
крайно срамно, както вече казаха предишните оратори, е, че веднага след като Комисията
изтръгна отстъпката, че чуждестранните вестници и публикации ще бъдат освободени от
глоби, всичко останало беше забравено. Струва ми се, че принципите на Европа след 1989 г.,
след падането на Берлинската стена, са подкопани.

Това, което Комисията действително е искала да каже, е, че ние няма да изоставим нашите
колеги европейци от която и да било страна пред цензурата и ограниченията върху свободата
на изразяване. Очевидно Комисията е направила това, но Парламентът ще продължи да
следи не само унгарското правителство, но сега вече и Комисията, защото наш дълг и
отговорност е да не позволим този въпрос да бъде изоставен, така както позорно направи
Комисията.

Mario Borghezio,    от името на групата EFD. – (IT) Г-н председател, това със сигурност
няма да се запомни като вълнуваща глава от историята на Европейския парламент. Критиките
и атаките, които се сипят върху унгарското правителство във връзка с председателството на
ЕС, относно предполагаемия пълен неуспех на унгарския закон за медиите да изпълнява
европейското законодателство са сведени до това, което всъщност представляват: сервилен
и благовиден опит, който освен всичко друго е основан изцяло на идеологически
пристрастия, което е още по-срамно, когато се използва срещу страна, за която борбата за
свобода днес е кодирана в нейната ДНК – и това наистина се е случвало през цялата й
история, което всички помним много добре.

Политическите сили, насърчили това крайно нестимулиращо разискване, все още са силно
обременени от отговорността за нещо, което съвсем не може да бъде политически ход от
висока класа. По-скоро то е сериозно обезсилено от чисто идеологически нюанси, а освен
това има този недостатък, че хвърля незаслужена сянка върху председателството на
Европейския съюз, което се поема за първи път – безспорно паметен политически и
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исторически факт – от бивша комунистическа страна, днес присъединила се свободна към
нас.

Simon Busuttil (PPE). -    (EN) Г-н председател, в светлината на съобщението, направено
от Комисията днес, е ясно, че разискването е изместено от събитията и вече няма никаква
причина, поради която да се продължи с гласуването на резолюциите утре.

Считам, че тези, които изразиха истинска загриженост за медийния закон в Унгария, имат
правото на отговор. Това, което намирам за тревожно, е, че Парламентът все повече
предприема кръстоносни походи срещу отделни държави-членки – които по случайно
съвпадение имат правителства на PPE – преди Комисията изцяло да е проверила въпроса
или да е стигнала до своите заключения. По-лошото е, че в този случай това беше извършено
независимо от факта, че имахме ясна гаранция от страна на унгарските органи на най-високо
равнище, че ако Комисията изрази опасения относно закона, те ще са готови да го променят,
както и направиха.

Какъв точно беше смисълът на това разискване? Какъв е смисълът на утрешните резолюции,
ако не да бъдат използвани за политически цели? PPE държи твърдо на ангажимента си за
зачитане на правата на човека и принципите на правовата държава, независимо за коя
държава-членка става въпрос. В това няма съмнение. Тя не е склонна отделни
държави-членки да бъдат набелязвани и осъждани прибързано, преди да е завършил
съответният законов процес. След като бъде завършен, ние трябва да го спазваме. Когато
този въпрос възникна за първи път миналия месец, казах, че политизирането му не е просто
атака към една държава-членка, а подкопава и председателството на ЕС. Днес имам
усещането, че сме подкопали и собствената си институция. Това не е правилно.

Искрено призовавам всички групи да оттеглят резолюциите, предложени за гласуване утре
— не да ги суспендират, не да ги отсрочат, а да ги оттеглят — защото вече няма основание
за провеждане на гласуването.

Maria Badia i Cutchet (S&D). -    (ES) Г-н председател, г-жо член на Комисията, уважаеми
представители на Съвета, позволете ми да започна, като посоча очевидното. Понякога е
необходимо да се повтаря очевидното: свободното разпространение на новини и независими
мнения е най-важната гаранция на всяко демократично общество.

Това е причината, която ни е довела днес тук. Настойчивостта, с която Организацията за
сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), Съветът на Европа, редица държави-членки,
както и голяма част от членовете на ЕП изразиха опасенията си, е оправдана от факта, че
най-основните принципи на нашия европейски проект са поставени на карта.

Когато този закон беше приет набързо от правителството на г-н Орбан в Унгария, ние
счетохме, че не е бил достатъчно обмислен по време на подготовката му и че той трябва да
бъде изменен, за да се осигури съответствието му с европейските регламенти и с основния
смисъл, въплътен в Договорите.

Доволни и благодарни сме на члена на Комисията, която застана днес и ни каза, че унгарското
правителство е готово да внесе изменения в закона. Но създаването на орган за мониторинг
на информацията, чийто съвет ще бъде политически контролиран изцяло от членове на
управляващата партия, носи риск за упражняване на пристрастен, централизиран
политически контрол, който неизбежно ще доведе до цензура — още по-лошо, до
автоцензура. Така че въпросът е дали този орган ще бъде преразгледан?
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Споделихме с Комисията и с Вас, г-жо член на Комисията, нашите опасения по въпроса за
медийния плурализъм, принципа на пропорционалност и основните права на свобода на
изразяване и информация, залегнали в член 11 от Хартата на основните права. Отговорите
на унгарското правителство, приемащи изменението на този закон, трябва да бъдат
наблюдавани, за да се гарантира, че направените промени са достатъчно широкообхватни,
че да попречат на заплахата, която представляват тези закони за нашите основни права и
ценности. Например, като се преразгледа наблюдаващият орган, както казах по-рано.

Настойчиво призоваваме Комисията да продължи своите разследвания по-специално по
въпроси, засягащи основните права. Позволете ми също да подчертая, г-жо член на Комисията
и уважаеми представители на Съвета, че това не е политически въпрос, както някои хора
биха искали да мислим. Всъщност тук става въпрос за защита на ценностите на нашия
Европейския съюз и зачитането на неговите закони.

Не се съмнявайте: това е нашата единствена цел и нашата задача днес.

Morten Løkkegaard (ALDE).   – (DA) Г-н председател, малко странно е да стоя тук като
изцяло консервативен либерал и да бъде обвиняван в изповядването на леви убеждения.
Но това е нещо, което ще проличи в бъдеще. В действителност не става въпрос за леви или
десни убеждения; става въпрос за свободата на печата. Не мога да разбера защо моят колега
от групата на Европейската народна партия (Християндемократи) предпочита да продължи
разискването в тази посока. Мисля, че това е доста жалко. Не става въпрос и за Унгария;
става въпрос за свободата на печата. Доволен съм – и с удоволствие ще потвърдя – че
унгарското правителство отговори на поставените му въпроси изключително добре.

Въпреки казаното, все още съществуват проблеми и ние в групата на Алианса на либералите
и демократите за Европа сме подчертавали това от самото начало. Все още е налице проблемът
с назначения от правителството медиен съвет, който преценява дали отразяването на събития
е направено по балансиран начин. Все още са налице проблеми по отношение на факта, че
имаме Комисия, от която се очаква да бъде пазител на Договора и да заеме позиция по
отношение на проблемите с медийния закон на Унгария. Надявам се, че членът на Комисията
наистина ще направи това. Ще се съсредоточа върху това какво следва да направим сега и
върху факта, че членът на Комисията повдигна въпроса за независим съвет. Това е нещо,
което бих искал да приветствам от наше име, и се надявам членът на Комисията да ни
предостави малко повече подробности относно това с какво ще се занимава този съвет.

Председател. −   Колеги, за тези от вас, които не познават процедурата, синята карта се
зачита по мнение на председателя. Ако преценя, че не разполагаме с достатъчно време за
разискването, тогава не давам думата. Ако по-късно разбера, че сме съкратили времето за
изказвания, мога отново да предоставя думата. Така че, когато вдигнете синя карта, за
съжаление не винаги мога да ви дам думата. Това трябва да е по моя и на секретариата
преценка.

Helga Trüpel (Verts/ALE).   – (DE) Г-н председател, госпожи и господа, няма абсолютно
никакви основания за самодоволство от страна на групата на Европейската народна партия
(Християндемократи). Фактът, че вече са внесени промени в унгарския Закон за медиите,
се дължи преди всичко на онези, които предприеха действия в това отношение. Г-н Орбан
не участваше в началото.

Искам да заявя много ясно: направените досега промени не са достатъчни. Все още имаме
надзорен орган, който в продължение на девет години е съставен само от членове на Фидес.
Това е несъвместимо със законодателството на ниво ЕС. Все още няма защита на
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журналистическите източници. Следователно това не е истински демократичен закон за
медиите.

Г-жо Крус, според мен не сте постигнала много. Очевидно сте била по-заинтересована от
спокоен живот и необезпокояване на унгарското председателство, отколкото от истински
демократичен медиен закон. Мога ли да Ви припомня, че либерално-демократичните
интелектуалци-антикомунисти като György Konrad, Agnes Heller и Michael Woida
призоваха европейските институции за подкрепа. Все още не сме успели да я предоставим.
Наистина считам, че законът трябва да бъде преразгледан, за да стане демократичен.

Carlo Casini (PPE).   – (IT) Г-н председател, госпожи и господа, считам, че унгарското
правителство показа голямо разбиране по отношение на Европа и принципите, на които тя
се основава в този случай. Всъщност непосредствено след одобрението на унгарския закон
за медиите левите проведоха кампания, в която използваха израза „цензуриращ закон“.

Само онези, които са преживели комунизма, фашизма и нацизма, знаят какво е цензуриращ
закон, докато демократичните държави знаят, че свободата и плурализмът на информацията
представляват неразделна част от демокрацията. Въпреки това те следва да бъдат
хармонизирани с всички други правомощия на правовата държава, и по-специално не трябва
да увреждат основата на демокрацията, което е човешкото достойнство.

Така например, член 21 от италианската конституция гарантира свободата на информацията,
но също така пряко забранява публикации, които противоречат на обществения морал.
Законът за свободата на пресата в Италия от 1948 г., който никой никога не е оспорвал,
предвижда задължението не за издаване на разрешение, а за регистрация на всяка
публикация, подобно на унгарския закон.

Възраженията, правилно изразени от Европейската комисия, не намаляват стойността на
заявената в унгарския закон цел и тази цел – да се гарантира зачитането на човешкото
достойнство – е доказана именно чрез отношението на отвореност на унгарското
правителство към приемане на критика и поемане на отговорност за промяна на закона в
съответствие с предоставените му насоки. Твърдението, че основните права на Европейския
съюз ще бъдат вписани в унгарската конституция, също е доказателство за основното желание
на Унгария да бъде част от европейската култура.

В заключение, вече не разбирам смисъла на това разискване, освен да се „обвинява“ Унгария
в това, че демократично е подкрепила своето правителство и парламент с две трети
мнозинство. Това все пак дава на Европа основание за надежда, а не повод за критика. Затова
съм благодарен на Комисията и на унгарското правителство.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D).   – (HU) Г-н председател, г-жо член на Комисията, г-н
министър, усилията за ограничаване на свободата на медиите са всеобщо европейско явление.
Като патриот съм особено натъжен от факта, че точно унгарският закон за медиите
предизвика разгорещени разисквания в Европейския парламент и други европейски
институции. Това не е приятно усещане. Острите критики, отправени от Европейската
комисия, принудиха правителството на г-н Орбан – което през декември все още твърдо
отказваше да промени закона по какъвто и да било начин – да отстъпи. Сега Комисията
принуждава правителството на г-н Орбан да внесе промени в позорните закони.

Според оценката на Комисията основният довод е, че унгарското медийно законодателство
противоречи на правото на ЕС. То е в нарушение не само на Директивата за аудиовизуалните
медийни услуги, но и на Договорите на ЕС и разпоредбите на Хартата на основните права.
Критиките на ЕС бележат политическо поражение за унгарската десница. Въпреки това
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по-голямата част от възраженията, повдигнати от четири групи в ЕП, продължават да се
прилагат непроменени. Както Комисията, така и Европейският парламент трябва внимателно
да следят въздействието на изменените унгарски закони върху свободата на словото и
свободата на печата в Унгария.

Въпрос към г-н Мартони: какво е оправданието на правителството на г-н Орбан за
премахването на паритета в медийния съвет, както беше предвидено в предишния закон за
медиите, в чийто състав съотношение на членовете, делегирани от управляващата партия
и от опозицията, беше 50-50%? Какво мисли членът на Комисията Нели Крус по този
въпрос? Твърдо настоявам унгарското правителство да не създава националистическото
впечатление, че критиките са насочени срещу Унгария. Сега след острите критики, получени
от Европейската комисия, искането ми към правителството на г-н Орбан е да проведе
самоанализ и да прекрати досегашните си антидемократични правителствени практики.
„Който прикрива проблемите, прави положението още по-лошо“ предупреждаваше
знаменитият унгарски поет Дюла Ийеш.

Председател. −   Уважаеми колеги, това, което казах преди малко, може да е причинило
известно объркване. Няма да има повече въпроси, зададени чрез вдигане на синя карта, в
разискването. Не разполагаме с време.

(Възклицание от г-жа Morvai: „Засрамете се!“)

Що за живот!

Tamás Deutsch (PPE).   – (HU) Г-н председател, г-жо член на Комисията, както обявихте
в началото на днешното разискване, постигнато е споразумение между унгарското
правителство и Европейската комисия за изменение на няколко точки от унгарския закон
за медиите. Съгласен съм с моите колеги, че разискването, на което сме свидетели в момента,
мотивирано от политически подбуди, пристрастие и, като слушам колегите социалисти и
либерали, понякога и от омраза, е вече безсмислено.

Един оратор, европейски социалист, се позова на съхраняването на общите европейски
ценности и разви позицията си в тази насока. Както е казал един утвърден унгарски
социалист: „Глупости!“ Случаят изобщо не е такъв, уважаеми колеги. Случаят тук е, че
европейските социалисти, либерали, комунисти и зелени отново използват двойни стандарти.
Martin Schulz не каза нито дума, когато един министър от социалистическото правителство
на Унгария издаде нареждане чрез преките си политически сътрудници да бъде оклеветен
журналист, който му създаваше неудобства, като в колата му бъдат подхвърлени наркотици.
Martin Schulz не каза също дума, когато един от министрите от унгарското правителство
заведе наказателно дело срещу унгарски журналист за написването на статия, разобличаваща
законодателна измама, в резултат на което този унгарски журналист беше лишен от свобода.
Председателят на Алианса на либералите и демократите за Европа Guy Verhofstadt не каза
нито дума, когато унгарски журналисти разкриха изборни измами на конгреса за избор на
ръководство на Унгарската либерална партия, след което партията за дълго време бойкотира
телевизионната станция на тези журналисти. Тъй като по онова време нито споменахте,
нито надигнахте глас в защита на общите европейски ценности, Вашите изявления днес не
заслужават доверие.

Tanja Fajon (S&D). -    (SL) Г-н председател, приветствам намерението на унгарското
правителство да внесе изменение в спорните раздели на закона за медиите, както и факта,
че Вие, г-жо член на Комисията Крус, сте доволна от обявените изменения.
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Въпреки това силно съм загрижена, че ден преди приемането на резолюцията относно
унгарския закон за медиите, в Парламента разчитаме само на твърде неясни послания и не
сме получили подробни гаранции от унгарските органи относно действителните изменения,
които ще бъдат направени. Ето защо искам да узная как успяхте да стигнете до тези
заключения в рамките на няколко часа и дали външни експерти участваха в процеса.

Освен това скоростта, с която бяха обявени измененията, подсказва, че няма да има
съществени ревизии, а само козметични промени, а това е недопустимо по всякакви критерии.
Защо бяхме информирани едва днес, в деня на провеждане на разискването, че унгарското
правителство ще измени закона в рамките на две седмици и че Комисията е доволна от това.
Изглежда някой твърдо е намислил да успокои опасенията на Европейския парламент, че
техническата работа, обявена от Унгария, няма да доведе до демократични изменения на
закона в съответствие с Хартата на основните права.

Подобно на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа ние също имаме сериозни
опасения относно състава и правомощията на медийния съвет, тъй като в този случай
очевидно има значително увеличаване на държавния контрол върху журналистите. Макар
че приветствам готовността за диалог, трябва да повторя, че това не е атака срещу Унгария.
Аз самата в миналото бях журналист – тук става въпрос за защита на журналистите в цяла
Европа. Освен това съм разочарована, че членът на Комисията Рединг, която отговаря за
основните права, не е участвала в решението на този спорен закон.

Накрая, г-жо член на Комисията, бих искала да разбера още нещо: каква е визията на
Европейската комисия относно бъдещето на журналистиката в Европа? В рамките на Съюза
са ни необходими някои минимални критерии, които да гарантират свободата и
независимостта на медиите и медийния плурализъм. Призовавам Ви да се заемем с тази
работа възможно най-скоро, защото свободата на медиите, а оттам и качеството на медийните
репортажи, вече е под сериозна заплаха и в други части на Европа.

Ivo Belet (PPE). -    (NL) Г-н председател, изглежда всички сме съгласни, че унгарското
правителство постъпи правилно, като премахна днес всички съмнения и изясни, че в
Будапеща има свободна преса и не липсва медиен плурализъм.

За щастие, с официалното обещание на Унгария пред Европейската комисия, че новият
закон за медиите ще бъде коригиран и изрично приведен в съответствие с основните права
на ЕС, неяснотата беше премахната.

Единственото ми съжаление обаче, госпожи и господа, е, че всяко разискване относно
медийния плурализъм винаги като че ли затъва в политическите игри на националните
партии. По мое мнение категорично трябва да сложим край на това. Въпреки това, г-жо
член на Комисията, считам, че Вашата нова инициатива за сформиране на работна група за
медиен плурализъм е отлична и ние в Парламента ще сме изключително доволни да обсъдим
тази инициатива и да работим върху нея съвместно с Вас.

Това е отлична възможност най-после въпросът да бъде разгледан задълбочено, за да стигнем
до същността на проблема, медийния плурализъм, без обсъждането да е оцветено от емоции,
породени на национално равнище. Това е идеалната инициатива за обективно проучване
на медийното пространство в Европейския съюз.

И накрая, позволете ми да направя още едно пояснение: по мое мнение европейска
законодателна инициатива за регулиране на медиите, нещо, което някои от вас в Парламента
ще поискат утре, е напълно погрешен подход и аз считам, г-жо член на Комисията, че Вие
сте съгласна с нас по въпрос.
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Milan Zver (PPE). -    (SL) Г-н председател, аз също приветствам решението на унгарското
правителство да подобри медийния закон, но мисля, че многобройните нападки срещу
правителството във връзка с медийния закон са несправедливи и необосновани.

Този закон е продукт на специфични обстоятелства, които не винаги са добре разбрани в
Западна Европа. Във всички страни по време на преход медийната среда е твърде асиметрична
или небалансирана по отношение на собствеността и политическата принадлежност. Тя
беше доминирана от левицата, поради което призивът за по-добро равновесие в медийните
репортажи в обществата в преход е съвсем правилен.

Понятието балансирано отразяване отдавна се използва в научния и политическия език,
като първоначално се свързваше конкретно с медиите. Освен това възражението против
политическото пристрастие на състава на медийния съвет съгласно този закон е напълно
несправедливо. Съгласно него членовете в съвета се избират с две трети мнозинство, гласувано
в парламента, а такъв демократичен механизъм е непознат в голяма част от европейските
страни.

Ще бъда кратък, г-жо член на Комисията. Вярваме на думите Ви, че ще гарантирате медийната
среда в Европейския съюз да бъде още по-регулирана. Но все пак няма да сте в състояние
да постигнете това само с преразглеждане на законите на държавите-членки. Необходим е
по-задълбочен анализ на реалното положение, особено в новите държави-членки,
включително Словения.

József Szájer (PPE). -    (EN) Г-н председател, искам да отправя към Вас процедурен въпрос.

Независимо от това, което заявявате, аз се боря за възможността членовете на ЕП да могат
да казват това, което искат. Досега в Парламента само крайно десните и левите са получавали
право на изказване чрез вдигане на синя карта.

Считам, че такъв начин на провеждане на заседание е едностранчив и затова бих искал
центристите и десноцентристите също да имат правото да задават въпроси на другите
оратори, тъй като в противен случай отношението към членовете на ЕП няма да е равно.

Председател. −   Г-н Szájer, не предоставям думата за въпрос чрез вдигане на синя карта
на хората според това към коя политическа група принадлежат. Давам думата на този, който
пръв вдигне синя карта.

Оказа се, че в това разискване първите сини карти бяха вдигнати от определени хора, но
впоследствие времето за изказвания се изчерпа, затова казах, че за никого – без значение
дали е от центъра, отдясно или отляво – няма да има време за задаване на въпрос чрез вдигане
на синя карта.

Остават едноминутните изказвания, които най-вероятно също не всички ще имат възможност
да направят.

Бих желал да имаше време. Бих желал да имаше достатъчно време, за да дам думата на
всички, но не мога. Извинявам се на Вас и на всички останали, но Ви уверявам, че това не е
политически избор.

Sabine Verheyen (PPE).   – (DE) Г-н председател, г-жо член на Комисията Крус, г-н действащ
председател на Съвета, първо, бих искала да благодаря на Вас, г-жо Крус, че подехте
разискването така бързо и започнахте преговори с унгарското правителство. Но преди всичко
искам да благодаря на унгарското правителство, че спази обещанието, което направи на
всички заседания и предварителни обсъждания, както и в началото на разискването, а
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именно, че при необходимост от изменения, то ще внесе такива изменения по съответен
начин.

Свободата на печата и медийният плурализъм са важни основни ценности в Европейския
съюз. Медиите освен това имат много специална отговорност в нашето общество. Те следва
да зачитат правата на личността, не трябва да провеждат дискриминация и преди всичко
са длъжни да съобщават истината. Те не действат в правен вакуум. Това също е сериозен
напредък в новия медиен закон в Унгария.

Медиите се ползват с много специална защита, особено посредством настоящата правна
рамка на Европейския съюз. Комисията, като пазител на това законодателство, свърши
своята работа много добре в миналото. Днешното разискване нямаше да е необходимо, ако
имаше повече доверие в работата на Комисията като пазител на законодателството, тъй като
фактът, че системата действа, личи от резултатите, за които бяхме осведомени днес, а именно,
че са направени промени в областите, в които законът не е напълно в съответствие със
законодателството на ЕС. Това е голям успех.

Идеологическите разисквания, които възникват отново и отново, особено в този контекст,
според мен са напълно неуместни. Напротив, ясно е, че реалното и съвместно обсъждане
на спорни въпроси на основата на действащото законодателство в контекста на проведените
разговори и преговори помогна да се внесе яснота и доведе до положителни резултати.
Надявам се, че различните политически групи ще преустановят политическите си игри и
ще оттеглят въпросните резолюции.

Kinga Gál (PPE).   – (HU) Г-н председател, г-жо член на Комисията, г-н министър, както
беше казано, противно на това, което някои намекват, унгарското правителство и Комисията
днес се споразумяха относно внасянето на изменение в унгарския закон за медиите; относно
конкретен текст. Въпреки това, все пак настоявате станалото вече безсмислено разискване
да продължи. За мен това показва, че медийният закон е бил само претекст, политическа
атака срещу избраното с две трети мнозинство правителство на Унгария. Макар че
представеното от вас проекторешение призовава нашия закон да отчете правото на
информация, вашият текст се основава на неверни данни и фактически грешки, също като
всичко останало, казано тук днес следобед.

Това е подвеждащо. За мен, госпожи и господа, правото на информация означава правото
на неподправена, достоверна информация, а този следобед вие нарушавате това. Интересното
е, че вие защитавате свободите, само когато за вас това е начин да атакувате десните
правителства. Това обаче не променя тъжния факт, че никой от редиците на
социалистическите и либералните групи не проявяваше загриженост относно защитата на
правата на човека, когато през октомври 2006 г. при социалистическото правителство в
Унгария свободите бяха буквално стъпкани на земята по улиците на Будапеща, или когато
словашкото социалистическо правителство санкционира малцинствата за използване на
майчиния им език.

По онова време вие направихте всичко, за да се избегне дори обсъждането на тези доказани,
сериозни нарушения в Европейския парламент. За мен, госпожи и господа, това представлява
възмутителен пример за двоен стандарт. В контекста на закона вие се позовавате на
диктатурата и деспотизма на мнозинството. За мен, като човек, живял като дете по време
на диктатурата на Чаушеску, това доказва, че имате странна, едностранчива представа за
демокрацията и принципите на правовата държава.
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Alajos Mészáros (PPE).   – (HU) Г-н председател, искам да изразя дълбокото си съжаление,
че разискването се проведе днес, защото всички знаем, че обективното изясняване на всички
недоразумения и въпроси, свързани с унгарския закон за медиите, е задача на Европейската
комисия, а това в момента е в процес на изпълнение. Считам, че е безсмислено Парламентът
да взима отношение по въпрос, който само до дни може да намери положителен изход.

Съзнавам обаче, че сме участници в една истерична, ляво-либерална политическа кампания,
и може би вече е без значение каква форма ще придобие самият закон в крайна сметка.
Важното е, че нашите политически опоненти чрез позорните си методи, каквито сме свикнали
да търпим от тях, нападат страна, в която миналата година десноцентристките политически
сили постигнаха съкрушителна изборна победа след осемгодишното опустошение на
социалистическото управление, като най-накрая може да завърши разчистването на
останките от жалкия комунистически режим.

Това включва пренареждане на рамката на журналистическата етика и медийната култура.
Длъжен съм да попитам: къде бяха тези критици, които се имат за прогресивни демократи,
когато през 2008 г. лявото националистическо правителство на Роберт Фико в Словакия
прие спорен закон за медиите, преизпълнен със санкции? Да, те и тогава бяха тук, като
ожесточено защитаваха споменатия закон, който, благодарение на тях, все още е в сила и
до ден днешен. Дълбоко осъждам и отхвърлям този двоен стандарт и призовавам колегите
да не се поддават на политическо подстрекателство, а да възложат на отговорните лица, на
Комисията и на унгарското правителство професионалната оценка и приключването на
проблема.

Нека, моля ви, най-накрая да осъзнаем, че многократните нападки срещу правителството
на страната, председателстваща ЕС във време, обременено от криза, може да представлява
сериозен риск за оценката на единството и международния авторитет на ЕС.

Jean Marie Cavada (PPE)  . – (FR) Г-н председател, г-н действащ председател на Съвета,
въпросът е толкова сериозен, че трябва да се откажем от ужасните аргументи, които току-що
чух в Парламента, защото когато говорим за медиите, говорим за доброто състояние на
демокрацията.

Г-н действащ председател на Съвета, аз съм един от онези хора, които се възхищават и
изпитват привързаност към Вашата страна и към унгарския народ. Напълно разбирам, че
желанието на Вашето правителство и някои членове на обществеността беше да има
по-балансирано отношение към информацията и, обективно казано, те бяха прави. Но
заместването на един вид пропаганда с друг вид пропаганда не е решение. Затова макар и
да съм доволен тази вечер, аз съм нащрек. Доволен съм, като виждам, че Вашето правителство
реши да се върне към някои основни точки и да промени закона за медиите от декември
2001 г. Това трябваше да бъде направено и постъпихте добре, като намерихте решение на
този въпрос. Доволен съм също, че за пореден път проявявате пълно зачитане на Хартата на
основните права – правата, за които Вашият народ винаги е мечтал в най-новата си история.

Бих искал да похваля работата на члена на Комисията Крус, като подкрепям учредяването
на нейната група от наблюдаващи експерти. Ще бъдем обаче бдителни, защото все пак
считаме, че някои въпроси не са решени, и освен това ще обърнем внимание на детайлите
на законодателните промени.

В заключение бих искал да Ви кажа, г-н действащ председател на Съвета, че Вие сте
наследници на родината на Лист, Кошут, на героя от 1940 г. Жоел Бранд, на Шандор Копачи
и полковник Малетер от 1956 г. Вие сте наследници на Шандор Мараи. Вие сте наследници
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на Имре Кертес. Затова не ни разочаровайте! Унгарец изобрети магическата играчка „Кубът
на Рубик“. Не ни поучавайте нас в Европа да играем с медиите в стил „Кубът на Йобик“,
защото това е ужасна игра.

Ildikó Gáll-Pelcz (PPE).   – (HU) Г-н председател, днес беше формулиран конкретният
текст на споразумението между унгарското правителство и Европейската комисия. Унгарското
правителство е прочело – нещо забележително в днешно време, уважаеми колеги – и е
разбрало забележките на Комисията и, вярно на думата си, ще измени закона за медиите.
Това означава, че унгарското правителство и Комисията са действали законосъобразно и
по демократичен начин, докато вие днес разигравате дребнав политически цирк. За
съжаление, правите това не за пръв път, въпреки че причината за проблема явно беше
отстранена. Унгарските социалисти, членове на ЕП, отправят неоснователни обвинения и
дори подстрекават останалите. А у нас един след друг излизат наяве техните скандали за
милиарди форинта.

Уважаеми яростни колеги, вие бяхте съзнателно подведени. В Унгария има демокрация и
законът за медиите е в съответствие с всички европейски директиви и изисквания. Накрая,
госпожи и господа, би трябвало да се заемем с въпроси, чието решаване е далеч по-належащо
от настоящия дребнав политически цирк.

Mario Mauro (PPE).   – (IT) Г-н председател, госпожи и господа, макар и да допускам, че
тези, които толкова остро критикуваха унгарския закон, искат единствено свобода на
медиите и нищо друго, мисля, че трябва да покажем уважение към работата на Комисията
и съдържанието на разискването в Парламента. С други думи, считам, че с цел да избегнем
неприятната глава в историята на нашия Парламент, трябва да поемем отговорността да не
гласуваме утре и просто да изхвърлим една резолюция, чието съдържание не се основава
на реалността, както показа речта на члена на Комисията.

Затова призовавам както Съвета, така и Комисията да проведат неофициални контакти с
Председателския съвет, за да може да се осъществи обмен на необходимата и съществена
информация, която ще даде възможност на Парламента да гласува утре още преди
резолюциите относно решение да не се пристъпва към гласуване, и така да се сложи край
на идеологическите разисквания.

Victor Boştinaru (S&D).   – (RO) Г-н председател, твърденията, които направихте, г-жо
член на Комисията, потвърждават, че Европейският парламент е бил прав да отправи остра
критика срещу закона за печата в Унгария. Всъщност чрез желанието си да внесе изменения
в закона, макар и само в четири глави, унгарското правителство признава провала на един
антидемократичен акт. В писмото си Вие най-накрая признавате, че ще разгледате този
закон и неговата съвместимост, включително с правото на ЕС като цяло. Исках да Ви чуя
как казвате, че ще се позовете на Хартата на основните права.

Имам два въпроса към Вас, г-жо член на Комисията, на които бих искал да отговорите. Как
можете да мислите, че стандартите на ОССЕ и Съвета на Европа са твърде високи за
Европейския съюз? И второ, ако една страна, кандидатка за присъединяване към ЕС, има
закон, който е идентичен на непроменената версия на унгарския закон, може ли тя да
затвори съответната преговорна глава?

Jaroslav Paška (EFD).    – (SK) Г-н председател, в Словакия имаме една поговорка, че пътят
към ада често е постлан с добри намерения. Нямам желание да се съмнявам в добрите
намерения на нашите унгарски приятели да направят актуални изменения на медийните
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закони, но настоящото разискване потвърждава, че някои от разпоредбите на новия закон
вероятно могат да бъдат формулирани по по-чувствителен начин.

Фактът, че унгарското правителство взе решение да осъществи такъв голям брой промени
и реформи в толкова кратък срок, най-вероятно означава, че не е било отделено достатъчно
внимание на възможните последствия от някои от разпоредбите на закона.

Същото се отнася и за унгарския национален закон за двойното гражданство, който очевидно
ще създаде много излишни проблеми не само за нас, европейците, но и за чуждестранните
ни партньори. Как ще се почувстват нашите американски или канадски приятели, когато
стотици хиляди украинци или сърби неочаквано се появят с европейски паспорти, издадени
в Унгария, при далечни роднини, потомци на жителите на бившата Унгария?

Не знам дали този закон е бил приет с добри намерения.

Andrew Henry William Brons (NI). -    (EN) Г-н председател, един от текстовете на
унгарския закон за печата гласи, че определя „балансирано отразяване“, което на пръв поглед
звучи добре. Друг текст гласи, че се налагат глоби на публикации за нарушаване на
„обществения интерес, обществения морал или ред“. Тези понятия звучат много неясно,
безсмислено и следователно опасно; почти толкова опасно, колкото и понятия като
ксенофобия и расизъм, а кой би помислил да издава закон срещу тях?

Но преди да хвърляме камъни по Унгария, нека погледнем стандартите и електронните
медии в собствените си страни. „Би Би Си“, известна още като Британска корпорация за
промиване на мозъци, действа с неуважение към задълженията за безпристрастност в
собствената си харта, като не допуска представители на нашата партия, а същевременно
дава безвъзмездно прекомерна публичност на Партията предпазен клапан на върхушката
(Партията за независимост на Обединеното кралство). Нашата партия е достатъчно значима,
за да бъде редовно атакувана, но недостатъчно значима, за да бъде поканена да участва в
програмите. През 2006 г. тя заговорничеше с правителството, за да хвърли нашия председател
в затвора.

Нели Крус,    заместник-председател на Комисията.  −  (EN) Г-н председател, някои от
уважаемите колеги зададоха интригуващ въпрос: случайно стечение на обстоятелствата ли
е, че днешното разискване съвпада с решението на унгарското правителство? Понякога, г-н
председател, човек има нужда от малко късмет.

Що се отнася до мен, когато ме каните, предпочитам да съм наясно какъв е залогът, за да
дойда въоръжена с факти и цифри. Съвпадение ли е това, което се случи днес? Отговорът,
който ще дам на този въпрос, идва направо от сърцето ми.

Става дума за цяла процедура: тя започна в края на декември, а сега сме средата на февруари
– така че са изминали малко повече от седем седмици. В светлината на шестте години, откакто
заемам длъжност в европейските институции, това е доста бързо. От досегашния си опит
знам, че нещата рядко са бързи, за да считам, че даден проблем може да се реши в рамките
на седем седмици.

Независимо от това, предисторията на днешния резултат е забележителна. Налице е
комбинация от фактори. На първо място, не за пръв път разговаряме по този въпрос. И преди
сте ме канили да го обсъждаме. Позицията ви е била съвсем ясна, така че не е имало съмнение
относно това какъв е залогът – несъмнено това е какво мисли всяка партия в Парламента
по въпроса.
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На второ място, разискваме един много важен проблем. Излишно е да ви обяснявам, че за
Комисията въпросът за свободата на изразяване и свободата на печата са изложени на риск
и че би било абсурдно да не ги направим основен приоритет що се отнася до защита на
демокрацията. Съвпадение ли беше, че предходната точка от дневния ред днес следобед
беше положението в Египет? Говорите за създаване на демокрация, така че е налице очевидна
нишка, и можете да бъдете абсолютно сигурни, че Комисията съзнава това и прави всичко
възможно, за да защити демокрацията и да я възстанови там, където е накърнена.

Третият въпрос е унгарското председателство. Нека не бъдем наивни. Естествено нашите
приятели в тази държава-членка на европейското семейството съзнават, че за тези, които
заемат председателския стол, noblesse oblige (благородството задължава). Така че от тяхна
страна също имаше опити да се направи всичко възможно за решаване на проблема.
Последната ми точка от това обяснение, доколкото мога да предложа такова, е, че
Европейският парламент имаше кристално ясна позиция: вие се борихте и постоянно
информирахте външния свят чрез печата – чрез свободния печат, бих добавила. Така че не
подценявайте собствената си роля.

След всичко казано, за мен цялата комбинация от фактори обяснява защо имаме налице
този резултат точно в този момент. Изложени на риск бяха основните права: в това няма
съмнение. Всеки, който мисли, че за мен е важно само спокойствието, ни най-малко не ме
познава, защото аз се боря за демокрация. Имам доста опит и по-дълъг стаж в политиката,
отколкото повечето от вас.

Позволете да се спра накратко и върху няколко конкретни въпроса, които ми бяха зададени.
Какво да кажем за независимостта на медийния регулатор? Нашият предварителен анализ
на унгарския закон установи, че процедурите за номиниране и избиране на председател и
членове на медийния съвет не се различават от общоприетите в Европа. Трябва да признаем
– независимо дали това е от полза на нашия случай или не – че управляващата партия има
две трети мнозинство и че при една демокрация това просто е факт.

(Ръкопляскания)

По въпроса за прилагането на член 11 от Хартата на основните права, ние прилагаме
директивата – Директивата АВМУ – и Договора, а това, разбира се, означава прилагането
на член 11 от Хартата. Така че в това няма съмнение.

Г-н Moraes заяви, че решенията на медийния регулатор не подлежат на съдебно
преразглеждане. Решение, което медийният съвет приема в качеството си на орган от първата
инстанция, не може да бъде обжалвано по административен ред. Но според предвиденото
в член 163 официално решение на медийния съвет може да бъде оспорвано в съда в
съответствие с разпоредбите на Гражданския процесуален кодекс. Подаването на жалбата
няма суспендиращ ефект, но може да има позоваване на кодекса за спиране на изпълнението
на решението.

Г-жа Weber заяви, че защитата на източниците съгласно унгарския закон за медиите е
недостатъчна. Ако приемем свободата на печата за основен европейски принцип, това следва
да е отправната точка и крайната цел на нашето мислене по този въпрос. Винаги съм
защитавала свободата на печата на европейско равнище и ще продължавам – обещавам ви,
че Комисията ще продължи – неуморно да го насърчавам. Правото на журналистите да
защитават своите източници е един от основните принципи, гарантиращи ефективното
упражняване на свободата на печата. От журналистите никога не следва да се изисква да
разкриват източниците си, освен ако не им се налага да направят това за целите на
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наказателно разследване, като този принцип е валиден, независимо от политическия климат.
Всъщност е необходимо да бъде отстояван още по-ревностно тогава, когато печатът и медиите
по принцип са в по-слаба позиция, какъвто е случаят днес.

Директивата за неприкосновеността на личния живот и електронните съобщения, които
са в сила в момента, изисква от държавите-членки да гарантират поверителността на
комуникациите. Директивата обаче не касае дейности, които попадат извън обхвата на
Договорите на ЕС. Това означава, че законодателството на ЕС не се прилага за въпроси,
отнасящи се до обществената сигурност, отбраната, държавната сигурност или привеждането
в действие на наказателното право, а освен това, съгласно принципа на субсидиарност,
държавите-членки имат възможност да вземат мерки, които биха могли да ограничат правото
на дадено лице на неприкосновеност в съответствие с техните собствени правила и с
Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи. В едно
демократично общество подобно ограничение трябва да е необходимо, уместно и съразмерно,
а член на Комисията не е в състояние да се произнася или да осъжда такива действия от
национален характер - нямам и желание да го правя.

По въпроса за липсата на позоваване на член 30 – някои колеги попитаха за това – знам, че
много от вас са се оплакали, че Комисията не е взела изцяло под внимание член 30 при
оценката на медийния закон. Бих искала да заявя високо и ясно: това съвсем не е вярно.
Въпреки че в първоначалното си предложение за Директивата АВМУ Комисията беше
включила задължението на държавите-членки да гарантират независимостта на
националните регулаторни органи – знам много добре, че паметта ви по такива въпроси е
отлична – тази разпоредба не беше подкрепена от Съвета и независимо от силната подкрепа
от страна на Европейския парламент беше променена в сегашния член 30 от Директивата
АВМУ. Окончателният текст на Директивата АВМУ не установява директно задължението
за създаване на независими органи. Не е това, което бихме искали, но така е записано в
текста и сме длъжни да го приемам, макар и със съжаление.

Унгарските органи се съгласиха да заличат въпросната разпоредба и да добавят следния
обяснителен текст към член 10 от Конституцията за медиите, цитирам: „Задачата на
медийната система като цяло е да предоставя достоверна, бърза и точна информация относно
такива дела и събития“. Така че това ще бъде текстът след промените.

Трябва да се извиня, че не сте получили текста, но аз самата не го получих или поне
разполагах само с текста, по който преговаряхме, а него не можех да ви раздам. Ще ви
предоставя текста веднага, когато това е възможно. Макар и да се надявам, че вярвате на
казаното от мен, и оценявам това, предполагам, че ще искате да го видите в писмен вид и
да имате възможност да го прочетете.

Един от въпросите, който ще бъде от значение за вас при взимането на решение, е този за
изискванията за балансирано отразяване: както казах във встъпителните си бележки, те вече
няма да се прилагат по отношение на печатните издания или аудиовизуалните медийни
услуги по заявка.

По въпроса, зададен от г-н Løkkegaard, дали съм готова да предложа законодателни мерки
относно медийния плурализъм, във встъпителните си бележки заявих, че съм готова да
предприема действия по въпроса за медийния плурализъм в рамките на съществуващите
правомощия на ЕС. Не съществува един-единствен универсален подход: за мен това е ясно,
а унгарският случай направи това още по-ясно. Ще сформирам работната група, за която
споменах, като ви благодаря за вашата готовност да се присъедините към нея, за да бъдат
обсъдени предизвикателствата, пред които сме изправени, за да сме сигурни, че имаме
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цялостен поглед върху положението в Европа, и да бъдат предприети съответни действия
– включително по въпроса за независимостта на медиите. Това трябва да бъде един от
основните приоритети.

Що се отнася до позицията на ОССЕ относно унгарското медийно законодателство във
връзка с нашия анализ, съществува различие в правните основания, но ОССЕ беше напълно
ясна и напълно права в заключенията си. Основните въпроси, повдигнати от ОССЕ, се
отнасят до новия медиен орган по-специално голямата продължителност на мандата на
членовете му и регулирането на общественото радио и телевизия. Обясних тук гледната
точка на Комисията и мисля, че мандатите на членовете на други съвети за радио и телевизия,
например в другите държави-членки, в някои случаи варират от пет до девет години. Един
пример, който не е единствен, са Rundfunkräte (управителните съвети на обществените радио-
и телевизионни оператори).

Най-важното нещо – и това е последната ми бележка – е посланието на заместник
министър-председателя, която получих тази сутрин при приземяването ми, и съм убедена,
че министърът на външните работи ще повтори посланието, което унгарското правителство
изготви в писмен вид за мен и за Комисията, излагайки позицията си.

През седемте седмици, през които активно си сътрудничихме, вече бях впечатлена от
информацията, идваща от членовете на моята колегия, които работеха неимоверно много.
Уверявам ви, че и двете страни работиха много и че си свършиха работата не само по
подходящ, но и по конструктивен начин, за да се намери решение, защото това е много
важен въпрос и решение трябва бъде намерено.

Mario Mauro (PPE).   – (IT) Г-н председател, като процедурен въпрос настоятелно
призовавам членът на Комисията да нареди текстовете, за които спомена, да бъдат изпратени
тази вечер поне на председателите на групите, така че утре да можем да бъдем колкото е
възможно по-уверени, преди да изразим нашия глас.

Нели Крус,    заместник-председател на Комисията.  −  (EN) Г-н председател, що се отнася
до мен, отговорът е категорично „да“. Жестовете на унгарския министър също изразяват
съгласие. Това ще бъде направено възможно най-скоро.

Янош Мартони,    действащ  председател на Съвета .  −  (EN) Г-н председател, моля да
оцените това, че не ми е необходимо да използвам тялото си, когато се изразявам.

Няколко кратки точки от името на Унгария: като се има предвид факта, че отговорът на
члена Комисията Крус беше обширен и изчерпателен, а така също засягаше и състава на
медийния съвет, това беше конкретен проблем, адресиран към мен, на който мисля, че беше
отговорено правилно, затова мога да се огранича в рамките на две точки.

На първо място, бих искал да подчертая, че Унгария е изцяло обвързана с ценностите,
принципите и правилата, предвидени в Договора, в Хартата на основните права и във всички
други инструменти на международното право, независимо дали са европейски, или
универсални за правата на човека.

Първата остра критика към закона за медиите беше направена преди приемането на закона.
Обръщам по-специално внимание на бележките, направени от медийния представител на
ОССЕ. Желанието ми беше просто текстът да се изчете, да се разгледа внимателно и подробно
и да се анализира, а след това да ни се каже какво не е наред, какви съмнения или опасения
могат да възникнат по отношение на текста, както и по отношение на тълкуването на
прилагането на закона.
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Това е причината, поради която веднага приветствахме и подкрепихме Комисията, като
пазител на Договора, в нейния анализ на текста, като я приканихме да изрази съмненията
или опасенията си. Точно така стана. Комисията разгледа внимателно закона, направи някои
предложения и всички тези предложения бяха приети. Мога само да потвърдя, че вдругиден
ще има заседание на кабинета. Ще приемем текста и незабавно ще го представим на унгарския
парламент, така че измененията ще бъдат приети колкото е процесуално възможно най-бързо
и веднага ще влязат в сила.

Искам да благодаря на Комисията за нейната усърдна работа, помощ и подкрепа, но също
искам да благодаря на всички вас, които направихте справедливи, разумни коментари и ни
подпомогнахте в това упражнение, което, убеден съм, е изключително важно не само за
нас, но и за Европейския съюз като цяло.

Бих искал да предложа нашата помощ и пълна подкрепа на работната група, която Комисията
е на път да учреди. Това е в интерес на Европа като цяло и всички ние искаме да участваме
в нея, като й помагаме, доколкото можем.

Единственото нещо, за което съжалявам, е невъздържаният език, който се появи в някои
от политическите изявления. Както вече казах по-рано, законът щеше да бъде приет. Понякога
имахме чувството, че сме подложени на това, което французите наричат „un procès
d'intentio“, някакъв вид „Schuldvermutung“. Имах чувството, че това, което се прилага, е
презумпция за вина вместо презумпция за невинност, която, разбира се, е основен принцип
на всеки справедлив съдебен процес.

Понякога тези изявления излизаха извън рамките на разумното и справедливо политическо
разискване – политическо разискване, което ние иначе изцяло подкрепяме както на
национално, така и на европейско или на световно равнище.

В действителност това беше вредно за интересите на Европа като цяло – беше вредно за
европейската интеграция. Считам, че сме сложили край на това. Искам само отново да
потвърдя нашето истинско уважение и като доказателство бих искал да ви осведомя, че
нашето твърдо намерение е да включим Хартата на основните права в новата унгарска
конституция.

Така Унгария ще бъде първата страна, в която Хартата на основните права ще е неразделна
част от унгарската правна система. Тя ще се прилага не само в областите, обхванати от
правото на Съюза, но ще бъде начело в йерархията на общата правна система и ще има
предимство пред всички други законови и подзаконови актове, независимо дали се отнасят
за наказателното право, медиите или който и да било друг въпрос.

Това би трябвало да гарантира на всички вас, че основните правила, основните ценности и
основните принципи, които ние всички споделяме, са и ще бъдат напълно зачитани от
моята страна.

Председател. −   Разискването приключи.

Внесени са шест предложения за резолюции (4)  в съответствие с член 110, параграф 2 от
Правилника за дейността.

– Гласуването ще се проведе утре от 12,00 ч.

Писмени изявления (член 149)

(4) Вж. протокола.
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Csaba Sógor (PPE),    в писмена форма. – (HU) В предложението си за резолюция моите
колеги искат от Европейската комисия да вземе предвид и разпоредбите на Хартата на
основните права, когато разглежда унгарския закон за медиите, и ако правителството не
промени закона според искането в рамките на определен срок, да образува процедура за
нарушение срещу Унгария. Моите колеги също така искат още през тази година Комисията
да постави началото на Европейска регулаторна рамка, за да се осигури утвърждаването на
свободата на медиите в държавите-членки. Много съм доволен да отбележа, че се отдава
все повече внимание на разпоредбите на Хартата на основните права, и затова предлагам
Комисията да разгледа също прилагането на Хартата, и по-специално на член 21 и член 22
в случая със словашкия закон за езика. Освен това приветствам факта, че има искане за
започване на проект за европейска директива, която да гарантира неприкосновеността на
свободата на медиите. Считам, че създаването на подобна регулаторна рамка несъмнено ще
бъде оправдана по отношение на проблемите на местните национални малцинства. Това е
така, защото има страни в Европейския съюз, където няма изискване за балансирано
отразяване, в резултат на което се нарушават правата на европейски граждани, населявали
едни и същи области в продължение на векове, но на които се налагат санкции заради
използване на майчиния им език.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D),    в писмена форма. – (PL) Свободата и
плурализмът на медиите е една от основните свободи, които укрепват Европейския съюз.
Ето защо съм много щастлива, че Европейската комисия реагира категорично на
информацията относно унгарския закон за медиите и предприе реални действия. Като човек,
работил в медиите в продължение на много години, ще следя с интерес работата на
експертната група, обявена от члена на Комисията Крус, чиято задача ще е да съветва
Комисията относно по-нататъшните действия. В същото време искам да подчертая, че
правният анализ на съответствието на унгарския закон за медиите с правото на ЕС, проведен
от Комисията, за съжаление, илюстрира слабостта на европейското право, по-специално
на Директивата за аудиовизуалните медийни услуги. Парадоксалното е, че директивата не
предоставя достатъчно възможност за маневриране на Комисията. Така че при анализирането
на унгарския закон Комисията трябваше да „пресилва“ определени аргументи, като ги
основава на действащия Договор (свобода на стопанската инициатива), а не на директивата.
Съзнавам, че Европейският съюз има ограничена юрисдикция в областта на аудиовизуалната
политика, но от друга страна, считам, че средствата за масово осведомяване, които са в
основите на демокрацията, трябва да имат определени минимални права и да са подчинени
на общи стандарти. Ето защо споделям становището на моята политическа група на
Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент относно
необходимостта от преразглеждане на правната рамка на ЕС с цел да се въведат минимални
изисквания за свободата и плурализма на медиите, като вярвам, че скоро ще започнем
обсъждане по същество по въпроса.

14. Споразумение за свободна търговия между ЕС и Република Корея (разискване)

Председател.   – Следващата точка е препоръката (A7-0034/2011) на Robert Sturdy, от
името на Комисията по международна търговия, относно сключване на Споразумение за
свободна търговия между Европейския съюз и неговите държави-членки и Република Корея
[08505/2010 - C7-0320/2010 - 2010/0075(NLE)].

Robert Sturdy,    докладчик.  −  (EN) Г-н председател, настоящото Споразумение за свободна
търговия (ССТ) е първото от ново поколение търговски споразумения, чието начало беше
поставено през 2007 г. като част от инициативата за глобална Европа. Глобалната икономика,
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нестабилността и изпадналата в стагнация многостранна система засилиха необходимостта
от и стремежа към по-интензивни двустранни отношения. Това е първото ССТ, по отношение
на което Парламентът ще упражни новите си, по-големи правомощия, предоставени му от
Договора от Лисабон.

ССТ е предназначено, чрез поредица от действия на безпрецедентно либерализиране на
митата, да осигури за много разнообразни икономически сектори широк и всеобхватен
достъп до пазара на Южна Корея за предприятията от ЕС. То гарантира т.нар. правила СТО
плюс, например при географските указания и държавните поръчки, по-голяма прозрачност
по отношение на държавната помощ и засилено прилагане на правата на интелектуална
собственост и съдържа изключително важна глава относно устойчивото развитие.

Но докато множеството предимства са и непосредствени, и явни, приветствам преди всичко
факта, че ССТ има ефективен механизъм за двустранна защита – предпазна мярка, която
позволява на ЕС отново да наложи ставката на митата за най-облагодетелствана нация, ако
се окаже, че настоящото ССТ е довело или заплашва да доведе до сериозна вреда за
вътрешната промишленост на ЕС. Това е защитна мярка, с която се цели по-специално да
се разсеят опасенията сред чувствителните промишлени сектори в Европа, включително
автомобилната индустрия, битовата електроника и текстилната промишленост, и се гарантира
закрилата, която те заслужават. Във връзка с това бих искал да благодаря на г-н Pablo Zalba
Bidegain за извършената от него работа по тази конкретна част от споразумението.

Пазарът на Южна Корея предлага значителни нови възможности за стоки и услуги от ЕС.
Това е пазар, който досега е останал сравнително затворен поради високите митнически
налози и скъпоструващите нетарифни бариери. ССТ бързо ще премахне износните мита за
ЕС, възлизащи на 1,6 милиарда евро, които се налагат ежегодно. Ще има ползи за
износителите на промишлени и селскостопански продукти от ЕС, незабавни икономии от
химикали – приблизително 175 милиона евро – фармацевтични продукти, авточасти,
промишлени машини – списъкът е дълъг. Също така следва да се отбележи, че цитираните
данни вероятно ще бъдат още по-високи поради увеличаването на търговията. Понастоящем
Корея е сред най-ценните пазари за износ за земеделските стопани в ЕС на световно равнище
с годишни продажби към Корея от 1 милиард евро. ССТ напълно либерализира почти целия
износ на земеделски продукти от ЕС.

Така износът е важен източник на растеж за ЕС. Той допринася за благосъстояние и заетост
за европейските предприятия и техните служители и действа като един от най-важните
фактори за насърчаване на икономическото възстановяване на ЕС. Комисията и Европейската
асоциация на автомобилните производители работиха в тясно сътрудничество за постигането
на това споразумение.

Светът следи примера за подобряване на търговските и икономическите отношения, който
Европа дава, докато партньорите й от всяко кътче на света я наблюдават. Винаги съм твърдял,
че действителният двигател на развитието е търговията. С премахването на бариерите за
търговията и изграждането на нови мостове ние създаваме нови възможности. В това
конкретно споразумение за свободна търговия се предлага нов подход. Разбира се, като
допълнение към Доха, то ще даде тласък на възстановяването и растежа на Европа, а
Европейският парламент ще способства за определяне на бъдещето на глобалната търговска
политика.

На този етап бих искал да благодаря на Ignacio от Комисията. Един от икономистите заяви,
Ignacio, че това е вероятно най-доброто търговско споразумение, което двете страни изобщо

197Разисквания на Европейския съюз -BG16-02-2011



са могли да договорят. Приканвам всички групи да загърбят протекционизма и да подкрепят
това споразумение.

Карел де Гухт,    член на Комисията.  −  (EN) Г-н председател, искам да благодаря на
уважаемите членове на Парламента за всички усилия, които Парламентът като цяло и
по-специално комисията по международна търговия положиха за осигуряване на незабавна
оценка – и, надявам се, ратифициране – на Споразумението за свободна търговия (ССТ)
между ЕС и Корея. Това ще позволи влизането му в сила.

Тази сложна задача обхващаше два основни процеса – окончателното приключване на
преговорите относно регламента за защитните мерки, касаеща Корея, изпълнението на
двустранната защитна клауза от ССТ между ЕС и Корея и подготовката за постигане на
съгласие по този договор.

Приветствам постигнатото на първо четене споразумение между Съвета и Парламента
относно регламента за защитните мерки. Извършената работа не само осигури законодателен
акт, който ще обезпечи необходимата защита на промишлеността на ЕС, но и затвърди
съвместния ангажимент на Парламента, Съвета и Комисията за ефективно нормотворчество.
Това беше и първият пакет от документи, във връзка с който Парламентът осъществи действия
като съзаконодател по силата на Договора от Лисабон. Резултатът от участието му е
действително впечатляващ.

Няма да изброявам отново очакваните ползи от ССТ между ЕС и Корея за икономиката на
Европейския съюз – разисквали сме ги подробно тук в миналото, а и г-н Sturdy току-що ги
обобщи. Позволете ми вместо това да направя едно кратко отклонение, за да поставя
споразумението с Корея в рамките на по-широката перспектива на бъдещата търговска
политика на ЕС – така, както е очертана от Комисията в съобщението й от 9 ноември 2010 г.
– и да обобщя основните тенденции в нашата политическа линия.

Преди всичко продължаваме да отдаваме предпочитание на многостранния подход на
Световната търговска организация (СТО) като най-добър начин за либерализиране на
търговията и за определяне на правилата за нейното управление в световен мащаб. Въпреки
пречките и застоя от средата на 2008 г. насам, ние продължаваме настойчивите си и активни
усилия за приключване на кръга Доха от развитието на преговорите, вече 10 години след
неговото начало. Все още си струва да се сключи сделка – както заради икономическите
ползи, така и в интерес на по-нататъшния напредък на СТО. Ето защо поех инициативата
да събера в Давос министрите на търговията на седемте най-важни търгуващи страни в света,
за да обсъдим конкретно как можем да продължим и да навлезем в заключителния етап
сега, след импулса, даден от Г-20 в Сеул. Считам, че срещата ни беше успешна и в момента
високопоставени служители работят интензивно, като стремежът е да се организира
политически пробив през лятото.

Както отбелязахме още през ноември обаче, двустранното и многостранното не са врагове.
Действително може да се окаже, че либерализацията ще даде тласък на по-нататъшна
либерализация. Ние се придържаме към двустранни търговски сделки, които генерират
истинска добавена стойност, в сравнение с онова, което може да се постигне чрез Световната
търговска организация и ще продължим този курс, защото темпът на многостранния
напредък е неизбежно бавен. Това беше и е основната ни мотивация да работим за постигане
на ССТ с Корея.

16-02-2011Разисквания на Европейския съюз -BG198



Днес отново ще напомня ангажиментите на Комисията към Европейския парламент, които
тя пое във връзка с изпълнението на регламента за защитните мерки, касаещо Корея и ССТ
между ЕС и Корея.

Както е предвидено в регламента за защитните мерки, „Комисията ще представя годишен
доклад на Европейския парламент и на Съвета относно прилагането на Споразумението за
свободна търговия между ЕС и Корея и ще бъде на разположение да разисква с Комисията
по международна търговия всякакви въпроси, които възникват при прилагането на
Споразумението“.

„Комисията ще осъществява непосредствен мониторинг върху прилагането от Корея на
ангажиментите във връзка с регулаторните въпроси, включително по-специално
ангажиментите, свързани с техническите разпоредби в автомобилния сектор. Мониторингът
включва всички аспекти на нетарифните бариери и резултатите от него се документират и
се докладват на Европейския парламент и Съвета.“

„Ще се отдели специално внимание на ефективното прилагане на ангажиментите в областта
на труда и околната среда, съдържащи се в глава 13: Търговия и устойчиво развитие от
Споразумението за свободна търговия. Във връзка с това Комисията ще се консултира с
вътрешната консултативна група, която ще включва представители на стопански
организации, професионални съюзи и неправителствени организации. Прилагането на
глава 13 от Споразумението за свободна търговия надлежно ще се документира и докладва
на Европейския парламент и на Съвета.

Освен това Комисията изразява съгласие, че е важно да се предоставя ефективна защита в
случай на рязко повишаване на вноса в чувствителни сектори, в т.ч. малки автомобили.
Мониторингът върху чувствителните сектори включва автомобилите, текстила и битовата
електроника. Във връзка с това Комисията отбелязва, че секторът на малките автомобили
може да се разглежда като подходящ пазар за целите на разследването за прилагането на
защитни мерки.

Комисията отбелязва, че определянето на зони за пасивно усъвършенстване на Корейския
полуостров, в съответствие с разпоредбите на член 12 от Протокола относно правилата за
произход, би изисквало наличието на международно споразумение между страните, за
което Европейският парламент следва да даде своето съгласие. Комисията ще информира
подробно Парламента относно разискванията в рамките на Комитета по зоните за пасивно
усъвършенстване на Корейския полуостров.“

„Комисията отбелязва също, че ако поради извънредни обстоятелства тя реши да удължи
срока на разследването съгласно член 4, параграф 3 от корейския регламент за защитните
мерки, тя ще се погрижи удълженият срок да не надхвърля срока на изтичане на действието
на временните мерки, въведени съгласно член 5.“

„Освен това Комисията и Европейският парламент изразяват съгласие относно значението
на тясното сътрудничество при осъществяването на мониторинг върху прилагането на
Споразумението за свободна търговия между ЕС и Корея и на Регламента за защитните
мерки.

За тази цел, в случай че Европейският парламент приеме препоръка за започването на
разследване във връзка с прилагането на защитни мерки, Комисията ще разгледа внимателно
дали са изпълнени условията съгласно Регламента за започване на разследване по общ ред.
Ако Комисията счете, че не са изпълнени условията, тя ще представи доклад на Комисията
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по международна търговия, включително разяснение на всички фактори, свързани със
започването на такова разследване.

По искане на Комисията по международна търговия, Комисията ще докладва пред нея
относно всякакви конкретни проблеми, свързани с изпълнението от Корея на нейните
ангажименти по отношение на нетарифните мерки или на глава 13 от Споразумението за
свободна търговия.“ Това е краят на цитата.

Накрая, позволете ми да се спра по-подробно на два въпроса, които представляват интерес
за вас – корейското законодателство относно автомобилните емисии на CO2 и
допълнителното споразумение относно проекта на ССТ между Република Корея и САЩ
(KORUS), чийто окончателен вариант беше разработен през декември 2010 г.

На 24 януари 2011 г. Корея потвърди, че ще бъдат въведени известни промени в предишния
й проектозакон относно CO2, с които в удовлетворителна степен се разсейват редица
опасения, изразени от европейските производители на автомобили, като същевременно се
запазват амбициозните цели на Корея за намаляване на емисиите. Промените, които
Комисията приветства, няма да доведат до изменение на общото количество на емисиите,
но ще осигурят по-справедливо поделяне на тежестта между производителите на автомобили
от Корея и от Европейския съюз.

Уверявам ви, че позицията на ЕС относно корейското законодателство във връзка с CO2

беше внимателно съгласувана на всички етапи в рамките на Комисията и по-специално с
моята колега Кони Хедегор и Генерална дирекция „Действия по климата“, за да се избегне
минирането на дейността на Корея по отношение на опазването на околната среда.

Що се отнася до допълнителното споразумение към проекта на ССТ между Корея и САЩ,
постигнато през декември 2010 г., Комисията не е открила в него елементи, които биха
могли да окажат отрицателно въздействие върху Европейския съюз. Ще се свържа обаче с
корейския си колега, отговарящ за тези въпроси, и ще се погрижа в бъдеще
автомобилостроенето в ЕС да не се окаже в по-неблагоприятно конкурентно положение,
т.е. че нехармонизираните стандарти за автомобилна безопасност няма да се прилагат
по-рестриктивно, отколкото в периода на преговорите.

Комисията ще следи внимателно прилагането на тази клауза. По-специално работната група
по моторните превозни средства и авточасти, създадена съгласно ССТ, ще проучи
практическите аспекти на изпълнението, за да се гарантира ефективно и бързо решаване на
проблемите с достъпа до пазара.

В заключение, искам да изтъкна, че ССТ между ЕС и Корея не само ще осигури важни ползи
за европейските износители за корейския пазар, но и ще послужи като ясен знак за
решимостта ни да търсим нови възможности в ключови азиатски икономики.

Ние също така работим за разсейване на опасенията на заинтересованите страни посредством
ефикасен и ефективен регламент за защитните мерки. Тъй като спрямо него се прилага
обикновената законодателна процедура, както Съветът, така и Парламентът имаха
възможност да въведат механизми за реагиране на предполагаемите рискове, в случай че те
се материализират.

С това ССТ и с регламента за защитните мерки разполагаме с отличен пакет, който, надявам
се, ще подкрепите утре.
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ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Edward McMILLAN-SCOTT
Заместник-председател

Daniel Caspary,    докладчик по становището на комисията по промишленост, изследвания
и енергетика. – (DE) Г-н председател, госпожи и господа, международната търговия и
износът са важни източници на растеж и заетост в Европа. Споразумението за свободна
търговия, което разискваме днес, ще повиши конкурентоспособността на Европейския съюз
и ще осигури на предприятията ни значително по-добър достъп до един силно динамичен
регион, в който е налице растеж. Това ще е от значителна полза както за европейската, така
и за корейската икономика. Брутният ни вътрешен продукт ще се увеличи. Това би могло
да доведе до създаването на нови работни места. Съгласно всички прогнози износът ни за
Корея ще се удвои през идните няколко години, тъй като митата и нетарифните бариери за
търговията ще бъдат премахнати; облекчението само по отношение на митата ще възлиза
на 1,6 милиарда евро годишно. Европейският съюз ще може да извършва значителна нова
търговска дейност със стоки и услуги на стойност до 19 милиарда евро.

Особено съм доволен, че по време на преговорите Комисията изцяло се съобрази с
препоръките за тяхното водене, изразени от Европейския парламент в доклада на г-н Martin
от 2008 г. Радвам се също така, че Европейската комисия взе предвид както опасенията,
изразени от Парламента, така и тези на субектите от отрасъла, и че само през последните
няколко седмици успя да разсее и някои тревоги. Нещо, което не ми се е случвало никога
преди в областта на външната търговия, е положителната обратна информация, която
постъпва дори от селскостопанския сектор, при който обикновено има по-голяма вероятност
да ни създава проблеми в областта на търговските преговори.

В селскостопанската сфера споразумението ще улесни достъпа на европейски селскостопански
продукти до Южна Корея от 1 юли 2011 г. До този момент едва 2% от селскостопанските
ни продукти стигат до пазара на Южна Корея, без да бъдат облагани с мито. За свинското
месо ежегодно се плащат мита в размер на 240 милиона евро, а за млякото и млечните
продукти цифрата е около 100 милиона евро. Сега всички тези пречки за достъпа на
вътрешното ни селско стопанство до пазара ще бъдат премахнати. Бих бил доволен, ако
специално в тази област Европейската комисия помисли как можем да създадем някаква
програма за достъп до пазара не само за малките и средните предприятия, но и за селското
стопанство в страните, които ще извлекат полза от Споразумението за свободна търговия.

Преди всичко бих бил доволен, ако можехме да гарантираме, че сега и партньорите ни в
Южна Корея действително ще прилагат мерките за улесняване на търговията, обещани в
споразумението. Призовавам да се следи безусловно дали се въвеждат нови пречки за
търговията и бих искал по-специално да поздравя Комисията.

Постигнатото от Комисията, както и от докладчиците на Парламента, особено в тристранните
преговори, е пример за всички ни. Надявам се, че утре в Парламента ще бъде постигнато
широко мнозинство в подкрепа на това споразумение.

Pablo Zalba Bidegain,    от името на групата PPE.  –  (ES) Г-н председател, госпожи и
господа, г-н де Гухт, в началото на настоящия парламентарен мандат, който е първи за мен,
сред първите въпроси, които чух да се обсъждат, беше именно Споразумението за свободна
търговия с Корея. Определени сектори от европейската промишленост и по-специално
автомобилостроенето, единодушно се противопоставиха на това споразумение. Като
гражданин на Навара и Испания, където автомобилната промишленост съставлява значителна
част от икономиката, се почувствах задължен да се включа в подобряването ако не на
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споразумението, тъй като това вече не беше възможно, то поне на защитната клауза, където
Парламентът можеше да внесе подобрения.

Така се заехме с постигането на две цели. Първо, да защитим промишлеността и работните
места в нея, и второ, да направим споразумението по-привлекателно за заинтересованите
отрасли и по-специално за автомобилната промишленост. Целта ни беше не просто да
избегнем категоричното му отхвърляне, а да спечелим подкрепата им за споразумението.
Считам, че днес тук можем да кажем: „Мисията е изпълнена“. Всичко това е благодарение
на усърдната работа и експертните знания и умения на Парламента.

Бих искал да изразя благодарността си към докладчика и към докладчиците в сянка и на
двата доклада за забележителната им работа. Благодаря Ви, Robert. Благодаря Ви и за Вашите
слова.

Дължим признание и на членовете на Комисията по международна търговия, под
ръководството на своя председател, г-н Moreira. ¡Muito obrigado! (благодаря много), Vital.

Бих искал също така да благодаря на белгийското председателство на Европейския съюз за
отличната му работа. Усилията му бяха възнаградени с постигането на окончателното ни
споразумение през декември.

Накрая, бих искал да изтъкна работата на Европейската комисия и по-специално приноса
на Ignacio Bercero, за който съм крайно признателен. Утре ще гласуваме в подкрепа на една
клауза, която ще бъде по-ефективна, по-лесно приложима и с която европейската
промишленост действително ще бъде защитена. Към днешна дата опасенията, свързани със
Споразумението за свободна търговия с Корея, се намалели значително. Действително бихме
могли да кажем, че те почти са изчезнали. Днес възможностите, които това споразумение
предлага, очевидно превишават неяснотите. Европейският парламент трябва да се гордее с
отлично свършената работа.

Bernd Lange,    от името на групата S&D. – (DE) Г-н председател, г-н член на Комисията,
госпожи и господа, на практика Договорът от Лисабон постави политиката в областта на
търговията на нова основа. ЕС е изцяло отговорен за търговската политика, като Парламентът
дава или отказва да даде своето съгласие. В това отношение имаме нова отговорност. Можем
да създадем възможност за формирането на тази нова отговорност само ако действаме заедно.
Доказахме го много ясно по отношение на този въпрос. Във връзка с това аз също бих искал
да благодаря на докладчиците и на докладчиците в сянка.

Търговската политика не е самоцел. Нейното предназначение е, на първо място, да укрепи
работните места и промишленото развитие в Европейския съюз и, на второ място, да подобри
условията за хората от други страни по света. Стремежът следва да бъде чрез търговската
политика да се постигнат и двете цели. Ето защо е необходимо да оценим споразумението
от тази гледна точка. Като цяло това е стъпка в правилната посока – към изпълнението на
тези две изисквания. Ние обаче определено имаме някои критични бележки, например по
въпроса за възстановяването на митата на износителите от Южна Корея, което ще доведе
до едностранни конкурентни предимства за някои сектори на промишлеността в Южна
Корея и по-специално в някои чувствителни отрасли, какъвто е автомобилната индустрия.
Ето защо постъпихме правилно, като проведохме много интензивни разговори относно
предпазната клауза, както и като въведохме съвместно такава клауза, предвиждаща
внимателно следене именно на тези аспекти, за да сме сигурни, че възможностите, които
се предоставят с възстановяването на митата в Южна Корея, няма да доведат до нарушаване
на конкуренцията в Европа. В това отношение Парламентът уместно въведе защитни мерки.
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Второ, с това споразумение се цели и подобряването на положението на колегите ни в Южна
Корея. На Южна Корея все още й предстои да внесе подобрения във връзка с глава 13, и
по-специално по въпроса за основните трудови стандарти, установени от Международната
организация на труда (МОТ). Два изключително важни основни трудови стандарта – № 87
и № 98, свързани с колективното трудово договаряне – не са въведени или ратифицирани.
Раздел 314 от наказателния кодекс се отнася до възпрепятстването на бизнеса. Нито едно
от тези неща не съответства на естеството и разпоредбите в това споразумение. Ето защо,
г-н член на Комисията, разчитам на Вас и на изявлението, което направихте в подкрепа на
предпазната клауза, за постигане на промяна в това положение в Южна Корея, така че това
споразумение да послужи като програма за в бъдеще, за да се даде възможност на
глобализацията да се развие по един многообещаващ начин.

Michael Theurer,    от името на групата ALDE. – (DE) Г-н председател, г-н член на
Комисията, госпожи и господа, понастоящем сме свидетели на исторически момент, защото
Споразумението за свободна търговия с Южна Корея, което разискваме и което
възнамеряваме да приемем, е първото споразумение за свободна търговия, по което се водят
разисквания съгласно новата лисабонска система, която предоставя на Парламента пълни
правомощия за съвместно вземане на решение.

Това прави една важна област от политиката – търговската политика – по-демократична.
Ние, като Парламент, считаме, че това е важно. Разискването тук, в Парламента, също така
показа, че що се отнася до защитните клаузи, ние успяхме да отразим важни опасения,
изразени пред нас от работници, дружества и асоциации, в една усъвършенствана предпазна
клауза, с която се цели да се защитят интересите на промишлеността и преди всичко
работните места в бъдеще чрез създаване на равни и справедливи условия за конкуренция
и за избягване на асиметриите. Именно към това сме насочили вниманието си ние, групата
на Алианса на либералите и демократите за Европа.

Като докладчик в сянка на нашата група съм доволен, че успяхме да постигнем успех в това
отношение. Механизмът за възстановяване на митата, който предизвикаше безпокойство у
нас в началото, сега изрично е включен в защитната клауза и има възможност
индустриалците, а също така и Парламентът, да отправят искане към Комисията за
извършване на разследване. Планира се процес на мониторинг, като целта е той да се
осъществява по прозрачен начин, посредством онлайн платформа, при което да има по-голяма
възможност за проучване на факторите, определящи дали са нанесени значителни щети на
европейската промишленост. Предвиждат се и механизми за мониторинг, който да се
осъществява от Комисията, по-специално в чувствителните сектори в случай на увеличен
внос. Можем да започнем оттук и да съсредоточим вниманието си върху предимствата,
свързани със споразумението с Южна Корея, като значителното намаляване на митата –
Комисията очаква, че предприятията в Европа ще могат да спестят 1,6 милиарда евро.

Затова бих искал да благодаря на члена на Комисията, г-н Де Гухт, който лично положи
много усилия, за да ни осигури възможност да постигнем компромис, включително със
Съвета. Бих искал да благодаря и на докладчиците и на докладчиците в сянка и по-специално
на г-н Sturdy и на г-н Zalba Bidegain за отличната им работа. Постигнахме нещо наистина
добро в това отношение.

Yannick Jadot,    от името на групата Verts/ALE. – (FR) Г-н председател, г-н член на
Комисията, на практика това е първото значително споразумение за свободна търговия,
прието от Европа от няколко години насам, а когато става въпрос за споразумения за свободна
търговия, следва да се отбележи, че не ви липсва амбиция – Южна Корея, Канада, Индия,
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Меркосур. Няма нито една страна или област, която не е обект на амбициите на Европейската
комисия, що се отнася до споразуменията за свободна търговия.

По отношение на това споразумение установихме, че ще има само печеливши, но аз все още
се питам кои ще бъдат печелившите, когато ми казват, че те ще са от селскостопанския
сектор. Като избран представител на Бретан мога да ви кажа, че в този регион, в който се
произвежда над 60% от свинското месо във Франция, малкото ползи, които се очаква да
извлекат фирмите за селскостопански хранителни стоки, не компенсират спада в туризма,
влошаването на околната среда и здравето на работниците, както и загубите на земеделските
стопани.

В действителност има и много губещи, а ние тук имаме ли визия за това, как ще изглежда
Европа в икономически и социален план след подписването на всички тези споразумения
за свободна търговия? Не, нямаме, а и не знаем дали в крайна сметка ще остане някой
промишлен или икономически сектор, който да извлече полза от тези споразумения за
свободна търговия.

Освен това най-важното е, г-н член на Комисията, че колкото и да се опитвате да ни убедите,
че не подлагаме на съмнение политиката на Южна Корея в областта на околната среда и
климата, това не е вярно. Ще имаме възможност да изнасяме огромни автомобили тип седан
– онези, чиито производители полагат най-малко усилия за противодействие на изменението
на климата, а биват възнаградени с това споразумение.

За първи път Европейският съюз подлага на съмнение политиката за климата на един от
търговските си партньори. Започнала ли е Европейската комисия да внася промени, под
натиска на Канада, в своята директива за качеството на горивата?

Считаме, че амбициите на Европа се степенуват погрешно: околната среда и климатът трябва
да се поставят преди търговията. Ето защо нашата група ще гласува против това споразумение.

Helmut Scholz,    от името на групата GUE/NGL. – (DE) Г-н председател, г-н член на
Комисията, очаква се, че Споразумението за свободна търговия между ЕС и Корея, подписано
през октомври 2010 г., което беше определено от Комисията и Съвета като най-амбициозното
по рода си споразумение, договаряно някога между ЕС и силно индустриализирана държава,
ще доведе до понижение на двустранните защитни мита с около 98% през следващите пет
години. Предполага се, че търговският обмен между ЕС и Корея ще се удвои в средносрочен
план и това – съгласно твърденията – ще ускори икономическия растеж, разкриването на
работни места и просперитета. Групата, към която принадлежа и аз, имаме основания да се
съмняваме в тази прогноза.

Ако се абстрахираме от мантрата за ролята на свободната търговия като някакъв спасител
на световната икономика, която в момента е лишена от стабилност – нещо, което е отразено
и в самото споразумение за свободна търговия, от него не става ясно дали ще допринесе или
ще може да ни помогне да се справим с глобалните предизвикателства, породени от
изменението в климата и необходимото основно преструктуриране на икономиката. Кои
са критериите за ефективност и кои са критериите за свободна търговия? Същевременно,
г-н член на Комисията, в сключеното споразумение за свободна търговия почти не се
споменава за устойчивост в бъдеще, за насочена промяна или за международно икономическо
сътрудничество. Сключва се споразумение, в което все още се нарушават основните стандарти
на Международната организация по труда.

(Председателят отнема думата на оратора.)
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Anna Rosbach,    от името на групата EFD. – (DA) Г-н председател, утре ще гласуваме
Споразумението за свободна търговия с Република Корея, което отдавна се очаква. Повечето
от нас ще се съгласят, че това е положение, от което печелят и двете страни. То ще бъде
особено полезно за селскостопанските производители и стопанските субекти в Европа. Не
бива обаче да пренебрегваме факта, че резултатите от споразумението ще включват не само
предимства за европейските дружества и корейските земеделски стопани. Някои сектори
ще се облагодетелстват от него, докато други неизбежно ще претърпят загуби. Така че в
бъдеще гражданите на ЕС ще могат да купуват по-евтини технически стоки и автомобили
от Корея. В замяна на това Корея ще получи крайно необходими хранителни продукти от
Европа, както и лекарства и луксозни стоки. Споразумението може да доведе и до по-добри
екологични и трудови условия в Корея – това е нещо, което заслужава да бъде споменато
и трябва да ни радва. Надявам се, че споразумението ще може да влезе в сила бързо, особено
като се има предвид, че Европейският съюз иска да се възползва от предимството на първия
ход в надпреварата със САЩ, която също води преговори с Корея относно подобно
споразумение. Накрая бих искала да благодаря на всички ангажирани докладчици за
неуморната им и много компетентна работа.

Laurence J.A.J. Stassen (NI)  . –  (NL) Г-н председател, утре ще гласуваме споразумението
за свободна търговия с Южна Корея. Трябва да отбележа, че то изглежда добре на пръв
поглед. Делегацията на нидерландската Партия на свободата (PVV) е твърд поддръжник на
свободната търговия. За съжаление, Европейският съюз не можа да се сдържи и добави
защитна клауза към търговското споразумение. Това означава, че неконкурентоспособните
дружества ще бъдат защитени, когато не са в състояние да се преборят с конкуренцията на
корейските стоки.

С други думи, ако европейският потребител предпочете да закупи корейски, а не европейски
стоки поради простата причина, че, да речем, първите са с по-добро качество или по-евтини,
то тогава отново ще бъдат издигнати търговски бариери. Вижте как отново надига глава
порочният рефлекс на Европа да прибягва до протекционизъм и намеса на пазара.

Г-н председател, свободната търговия, която не води до никакви неблагоприятни последици
за европейската промишленост е, разбира се, илюзия. Следователно опитът да се преодолее
този аспект, като се включи защитна клауза и се предложи компенсация на предприятията
в неравностойно положение, е напълно погрешно решение.

Така ще се даде възможност на неконкурентоспособните предприятия да продължат да
правят това, което винаги са правили, вместо да се приспособят към конкуренцията. Още
по-лошо, в крайна сметка кой ще плаща сметката? Точно така – нашите граждани, за
съжаление. Като потребители те ще бъдат принудени да плащат повече от реалната стойност
на своите покупки, а отгоре на това, като данъкоплатци, ще им се наложи дори да покриват
необходимата компенсация.

Как се очаква от мен да обясня на моите избиратели, че скоро те ще трябва да плащат
сметката, ако например „Фиат“ бъде принуден да отстъпи част от пазарния си дял на „Киа“?
В едно споразумение за свободна търговия няма място за такива правила. На практика това
не е нищо друго, освен субсидиране на неефективни дружества на гърба на европейските
граждани. Свободна търговия? Каква прекрасна идея, но моля ви, нека премахнем тази
защитна клауза.

Elisabeth Jeggle (PPE).   – (DE) Г-н председател, госпожи и господа, Южна Корея е
действително много важен пазар за европейските промишлени стоки – това беше подчертано,
като акцентът беше поставен върху автомобилите – но също така и за земеделските стопани.

205Разисквания на Европейския съюз -BG16-02-2011



Бих изтъкнал, че според нас е необходимо ситуацията да е взаимоизгодна. Задава се ново
поколение, което е добре. Споразумението с Южна Корея съдържа глава относно устойчивото
развитие, в която се уреждат въпросите за трудовите стандарти, екологичната политика и
механизма за мониторинг, който следва да включва гражданското общество. Това също е
добре.

Споразумението за свободна търговия е стъпка в правилната посока и аз бих искала да
благодаря на всички, които бяха ангажирани с него, и да подчертая, че е свършена отлична
работа. Въпреки това бих призовала и за ясни правила за производствената верига като цяло,
особено що се отнася до храните. Не бива да мислим единствено за крайния продукт и
облагите не трябва да са само за преработвателната промишленост; трябва да има ползи и
за селскостопанските производители.

В интерес на европейските потребители и на нашите земеделски производители, при
либерализацията на търговските потоци трябва непременно да се гарантира съответствието
на селскостопанските стоки, които се внасят в Европейския съюз, с нашите високи стандарти
за опазване на околната среда и за защита на животните и потребителите, включително на
мястото им на произход и по цялата производствена верига.

Ще подкрепя становището на Комисията по международна търговия утре, но що се отнася
до усилията за по-нататъшна либерализация, бих отправила настойчив призив да се вземат
предвид и хранителната промишленост и земеделските производители.

Vital Moreira, (S&D).   – (PT) Г-н председател, в качеството си на председател на Комисията
по международна търговия бих искал преди всичко да изразя задоволството си, че сме на
път да приключим успешно първото си голямо изпитание, свързано с упражняването на
правомощията за съвместно вземане на решения, в областта на търговските споразумения,
предоставени ни от Договора от Лисабон. Мисля, че упражнихме правомощията си с голямо
чувство на отговорност и считам, че е редно да благодаря на докладчиците и на докладчиците
в сянка, както и да изразя благодарността си за духа на сътрудничество, демонстриран от
Комисията и от Съвета под председателството на Белгия по време на преговорите по
регламента за защитните мерки.

Следва да се отбележи, че по време на гласуването, състояло се в комисията по международна
търговия, се оформи внушително мнозинство в подкрепа на препоръката да се одобри
търговското споразумение и да се приеме регламент относно защитния механизъм. Това
показва, че Парламентът е в състояние да формира широка политическа коалиция за
по-голяма откритост в международната търговия, което на практика е в съответствие с един
от принципите, формулирани в самото търговско споразумение.

Според мен търговското споразумение е взаимоизгодно. След взаимното отваряне на двата
пазара всяка икономика може да спечели от конкурентните им предимства. Търговското
споразумение не само ще премахне тарифните и нетарифните бариери, но и ще обхване
отварянето на пазара на обществените поръчки, ще осигури защита на правата на
интелектуална собственост, както и на трудовите права и на екологичните стандарти.

След ратифицирането на споразумението, което, надявам се, ще стане утре, трябва решително
да преминем към следващия етап, а именно изпълнението.

Niccolò Rinaldi (ALDE).   – (IT) Г-н председател, г-н член на Комисията, споразумението
съдържа клауза, която не е и никога не е била убедителна за нас. Става въпрос за
възстановяването на митата, които Корея ще получи за вноса на стоки от Китай и от други
страни. Вече обсъдихме този въпрос, но като либералдемократ считам, че тази мярка е
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дълбоко погрешна. Това е вид експортна субсидия и бих искал, когато гласуваме това
споразумение, да сме сигурни, че с тази клауза няма да се създаде прецедент и тя няма да
бъде включена в никакви други бъдещи споразумения.

С утрешното гласуване ще приключи един етап от процеса, който започнахме заедно, но
само един етап, тъй като взаимоотношенията между Парламента и Комисията трябва да
продължат, не на последно място във връзка с практическото прилагане на защитната клауза.
В интерес на европейската промишленост и на европейските работници не бива да допускаме
никакви грешки, когато я прилагаме, защото в противен случай ще имаме големи проблеми
с бъдещите споразумения.

Сега е годината на заека в Далечният изток, затова се надявам, че европейската промишленост
ще се развива с бързината на бягащ заек, като се възползва от онова, което може да й
предложи това споразумение.

Gerald Häfner (Verts/ALE).   – (DE) Г-н председател, госпожи и господа, все още си
спомням много добре как – подобно на случващото се сега в Египет и Тунис – хората в
Корея, по-специално младежите, излязоха по улиците и, изправени срещу полицейски
палки и оръжия, се бориха за свобода, демокрация и самоопределение. Случилото се от
тогава насам е невероятно. Невероятно е колко много беше постигнато в Корея по отношение
на демокрацията, самоопределението и свободата, но също така и в областта на икономиката,
а сега все повече и на околната среда. Поради това Корея е добър пример за много други
азиатски страни, като същевременно е страна, все по-тясното ни сътрудничество с която
силно приветствам, наред с работата ни по разрушаване на митническите бариери и
утвърждаване на по-справедлива търговия.

Въпреки това днес ние отхвърляме това споразумение поради редица конкретни причини,
някои от които бяха споменати от моя колега, г-н Jadot. В допълнение към казаното, бих
искал да спомена и регламента в областта на финансовия сектор, който считаме за стъпка
в грешната посока. За това обаче има и съществени причини. Сключваме все повече
споразумения за свободна търговия, като всяко от тях поражда друго. Нуждаем се не от
смесица от допълнителни нови отделни споразумения, а от справедливи и честни правила
за световната търговия като цяло.

William (The Earl of) Dartmouth (EFD). -    (EN) Г-н председател, едно споразумение за
свободна търговия не може да засяга единствено тарифите. То трябва да урежда и правaта
на интелектуална собственост.

Едно предприятие в моят избирателен район, „Ейвън Протекшън“ (Avon Protection), е
световен лидер в производството на противогази. В „Ейвън“ считат, че патентните им права
са нарушени от южнокорейска фирма, която просто прави копия. В Южна Корея е
предвидена патентна защита, но дали някой корейски съд действително ще отсъди в полза
на британско дружество и срещу корейска фирма?

За да се постигне свободна търговия, трябва да има равни условия и, да, защитна клауза
като тази на г-н Pablo Zalba Bidegain е от полза, но и другата страна, подписала
споразумението, трябва да гарантира действителната му двупосочност, в противен случай
споразумението за свободна търговия, което следва да е изгодно и за двете страни, просто
става изцяло едностранно.

Gianluca Susta (S&D).   – (IT) Г-н председател, г-н член на Комисията, госпожи и господа,
считам за неправилно превръщането на разискването относно Споразумението за свободна
търговия с Корея в неразрешимо противоборство между мними нео-протекционисти и
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ревностни защитници на свободната търговия. Считам за неправилни и действията на
Комисията, подобаващи повече на агенция за развитие в една икономика на услугите,
отколкото на политическото правителство на 500 милиона европейци, което следва да
установи баланс между съображенията, касаещи растежа, от една страна, и заетостта и
разпределението на богатството, от друга страна.

Онова, които ни отличава от Съединените американски щати, които все още не са
ратифицирали това споразумение – и ние знаем защо – а това се отнася и за отношенията
с Корея, е самият факт, че никоя световна икономическа сила не излага своето
висококачествено – подчертавам думата „висококачествено“ – материално производство
на действието на неизбежни разрушителни процеси, жертвайки го пред олтара на
финансовите интереси, като противопоставя „белите якички“ от лондонското Сити на
работниците с бели престилки от съвременните европейски фабрики – нещо, което съвсем
не е нужно на Европа непосредствено след кризата.

Всичко това, г-н Sturdy, г-н член на Комисията, няма абсолютно нищо общо с
нео-протекционизма. В противен случай би трябвало да включим в тази категория
министрите на промишлеността на Испания, Германия, Полша, Португалия, Франция и
Италия, които препотвърдиха, в броя на „Льо Монд“ (Le Monde) от 10 февруари,
необходимостта от поставяне на интереса на Общността в центъра на работата на
европейските институции, като посочиха, че в този случай той определено не може да бъде
защитен от предпазна клауза, независимо от това колко забележителна е тя.

Проведено беше отлично академично упражнение в областта на международните търговски
отношения, но не успяхме да предприемем действия в интерес на Европа. Поради тази
причина...

(Председателят отнема думата на оратора)

Marielle De Sarnez (ALDE).   – (FR) Г-н председател, това е първото споразумение за
свободна търговия, което се разглежда след влизането в сила на Договора от Лисабон, поради
което ние, членовете на Европейския парламент, считаме, че то не може действително да
влезе в сила, докато не получим солидни гаранции – гаранции, които освен това трябва да
послужат като образец за бъдещи търговски споразумения. Следователно от нас зависи –
от вас и от нас – да осигурим правилното прилагане на тези механизми, за да предпазим
европейската икономика в случай на нарушаване на конкуренцията.

Това обаче не бива в никакъв случай да ни освобождава от задължението да мислим
стратегически в две области. Първо, за да се гарантира, че конкуренцията ще бъде наистина
лоялна, крайно необходимо е в търговските споразумения да се вземат предвид социалните,
здравните и екологичните стандарти. Това е съществено изискване.

Вторият момент, който искам да отбележа, е, че Европа трябва най-сетне да си осигури
необходимите инструменти за запазване или възстановяване на производствения капацитет,
например промишления или селскостопанския производствен капацитет, както и за
поддържане – а това е действително от първостепенно значение за нейното бъдеще – на
технологичния си напредък.

Claudio Morganti (EFD).   – (IT) Г-н председател, госпожи и господа, Надявам се само, че
това, което обсъждаме в момента, няма да се окаже в крайна сметка допълнителен и може
би последен смъртоносен удар срещу нашите икономики. Вече сме залети със стоки,
произведени с ниска или много ниска себестойност, идващи главно от източна и югоизточна
Азия. Много италиански дружества и по-специално малки и средни предприятия изпаднаха
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в подчинено положение поради нелоялна конкуренция. Това означава, че не могат да се
конкурират на пазара, което води до трагични последици по отношение на икономиката
и особено на заетостта.

В това споразумение са предвидени различни защитни и предпазни клаузи, но кой може
да ни гарантира, че тези правила наистина ще се прилагат впоследствие? Все още има твърде
много неизвестни и очакваната евентуална полза, която няколко големи производители ще
извлекат, сама по себе си не може винаги да окаже вторично въздействие върху най-малките
производствени предприятия. В моя регион, Тоскана, текстилната промишленост – в
миналото движеща сила – е вече в тежко състояние поради азиатската конкуренция; надявам
се само Европа да не нанесе сама смъртоносния удар на този сектор, а може би и на много
други, с това споразумение.

Ние няма да гласуваме в подкрепа на това споразумение.

Peter Šťastný (PPE).    – (SK) Г-н председател, от началото на преговорите през май 2007 г.
Споразумението за свободна търговия с Южна Корея измина дълъг и труден път. Въпреки
очевидните ползи и за двете страни, някои ключови сектори на европейската промишленост
бяха изложени на сериозни рискове. Изразих своите резерви и от трибуната на Парламента,
като призовах за справедливи и балансирани правила на играта.

Решението беше двустранната защитна клауза. Бих искал да благодаря на Robert Sturdy и
Pablo Zalba Bidegain за водещата им роля като докладчици, както и на всички други,
ангажирани с тази дейност. Благодарение на обединените им усилия икономиките на ЕС и
Южна Корея ще подобрят състоянието си с милиарди евро. От юли 2011 г. истинските
победители в това споразумение ще бъдат потребителите и гражданите на двете страни по
него.

Mario Pirillo (S&D).   – (IT) Г-н председател, госпожи и господа, всички посочиха, че
споразумението за свободна търговия с Република Корея е институционално и стратегическо
нововъведение от страна на Съюза. Тъкмо обратното, това е небалансирано споразумение,
което ще окаже отрицателно въздействие върху европейската промишленост.

Премахването на митата върху корейските стоки в замяна на повишаване на екологичните
и социалните стандарти в Корея не може да се счита за справедливо. Корейската
корабостроителна промишленост извлича полза от значителна държавна помощ, което й
е позволило да се сдобие с 30-процентен дял от световния пазар. Това означава, че
европейската промишленост, била тя автомобилна, текстилна, химическа или каквато и да
е друга, трябва да се защитава срещу конкуренция, която, макар формално да не е нелоялна,
фактически е такава.

Въвеждането на защитната клауза е уместна мярка, но тя не е достатъчна за изглаждане на
множеството недостатъци в споразумението. Затова призовавам Европейската комисия да
бъде по-предпазлива, ако наистина желае да защитава европейските икономически интереси.

João Ferreira (GUE/NGL).   – (PT) Г-н председател, това е връхната точка на една визия за
търговията, която е ориентирана единствено към конкуренцията, вместо да е насочена към
хармонизация и реципроочност; а именно, конкуренция между страни, производители и
работници.

Очаква се, както винаги, големите икономически групировки и транснационалните компании
да реализират печалби на стойност милиони евро благодарение на това споразумение за
свободна търговия. Както винаги обаче липсва обратната страна на медала – жертването на
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милиони малки производители и малки и средни предприятия, жертвите, свързани с
околната среда, разрушаването на производствени мощности и закриването на работни
места, както и атаките срещу трудовото възнаграждение и правата на работниците.

Това споразумение ще засегне предимно страни като Португалия и регионите, които са
най-силно зависими от свързаните с него сектори: текстил, авточасти и електроника.
Показателно е, че самият докладчик вече предсказа неизбежните съкращения в цяла Европа,
но също така знаем, че синдикатите и селските организации в Република Корея са против
това споразумение.

Така че ясно е кои ще са победителите и кои – губещите, когато то бъде сключено.

Bastiaan Belder (EFD). -    (NL) Г-н председател, търговското споразумение с Южна Корея
е амбициозно и всеобхватно.То ще спомогне за премахването на значителни пречки за
търговията, а европейските дружества ще могат да извлекат полза от това. По-големият
достъп до южнокорейския пазар ще подобри пазарната позиция на европейските дружества.

Като се има предвид, че други основни играчи, като Съединените щати, Чили и страните от
Европейската асоциация за свободна търговия (EFTA - ЕАСТ) се стремят да сключат или
вече са сключили търговски споразумения с Южна Корея, това е много важна стъпка. С
това споразумение Европейският съюз показа, че не се лишава от възможността да
осъществява свободна и устойчива търговия в момент, в който в някои други страни се
проявяват протекционистки тенденции. Търговията предлага изход от икономическата
криза. Не бива да се позволява обаче свободната търговия да доведе до грабеж.

В това отношение е налице тревога в стоманодобивните и автомобилните предприятия и
тя не е изцяло лишена от основание. Ето защо, когато прилагаме споразумението, трябва
внимателно да следим дали се спазват всички условия и да си осигурим възможност за бързо
и ефективно задействане на двустранни защитни клаузи при необходимост.

Карел де Гухт,    член на Комисията. −  (EN) Г-н председател, ще се постарая да бъда
изключително кратък.

Първо, относно въпроса, зададен от граф Dartmouth, в случай на нарушаване на права на
интелектуална собственост, включително патенти в трети страни, е уместно засегнатите
оператори да се възползват от наличните правоохранителни средства, включително, при
необходимост, съдебни производства, тъй като това е случай, засягащ две частни фирми.

В конкретния случай с „Ейвън Протекшън“ (Avon Protection), правилният подход би бил
Вашият избирател първо да потърси обезщетение за предполагаемото нарушение на патента
посредством действащата в Корея нормативна база. В случай че наличното правоприлагане
в Корея не е достатъчно справедливо или експедитивно, въпросът може да се разгледа от
Комисията.

Що се отнася до бележките, изложени от г-н Jadot, корейският закон в първоначалния му
вариант щеше да принуди производителите на автомобили от ЕС да въведат два пъти
по-голямо намаление на емисиите на CO2 в своите автомобили в сравнение с корейските.
Това се дължеше главно на факта, че предлаганите намаления на емисиите не бяха
пропорционални, а увеличаващи се в значителна степен, в зависимост от нивото на емисиите
на съответните автомобили. Ето защо, въпреки че на тях се падаше само малък дял от
продажбите на автомобили в Корея – 3% през 2009 г. – а следователно и от общите емисии
на CO2 в Корея, от производителите на автомобили в ЕС щеше да се изисква несъразмерен
принос. За тях средната стойност на намалението на емисиите в периода от 2009 г. до
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2015 г. щеше да е 23%, в сравнение с едва 10% за корейските им колеги, на които се падат
95% от общите продажби на автомобили в Корея. Такова споделяне на тежестта не би било
справедливо и затова обсъдихме въпроса с корейската страна.

Накрая, бих искал да благодаря на всички участници в този законодателен процес – на
Комисията по международна търговия (INTA), на докладчиците на Комисията, на
председателя на комисията по международна търговия, на Съвета и на собствения ми екип
в Комисията – за този, бих казал, много добър пример за това, каква следва да бъде
процедурата по ратификацията съгласно Договора от Лисабон.

Robert Sturdy,    докладчик.  −  (EN) Г-н председател, аз също бих искал да благодаря на
члена на Комисията. Целият процес беше превъзходен. През годините съм работил по редица
процедури за съвместно вземане на решение и трябва да кажа, че тази беше сред най-добрите.
Дебатът, проведен от моите докладчици в сянка, беше феноменален. На практика приносът
на всеки един от тях беше изключително добър.

Бих искал да се възползвам от тази възможност, за да благодаря на председателя, г-н Moreira.
Мисля, че без неговите експертни познания и умения нямаше да се справим задоволително
с проблема, касаещ комитологията – един особено труден за преодоляване момент към края
на преговорите. Днес бяха повдигнати редица въпроси. Бих искал само да кажа следното
на г-н Jadot: Мисля, че вашите свиневъди в Бретан имат шанс да извлекат, надявам се,
значителна полза, Yannick, защото свиневъдите в цяла Европа преживяват тежък момент.
Избрах този аспект само защото се занимавам със селско стопанство.

Както отбелязах, качеството на разискването беше отлично. Винаги ще има две мнения и
г-н Susta е напълно прав – протекционистът и привърженикът на свободния пазар винаги
заемат различни позиции.

Бих казал само, че не можем да заровим глава в пясъка, да затворим вратата и да очакваме,
че светът няма да продължи напред без нас, тъй като той ще продължи да съществува и без
нас. Живеем в рамките на един глобален пазар, независимо дали това ни харесва или не.
Това създава проблеми, но е факт. Твърдо съм убеден, че това осигурява огромни възможности
на Европейския съюз да превъзмогне проблемите си, свързани с финансовата криза.
Създадохме стандарт за бъдещи споразумения. Те обаче няма да бъдат толкова лесни, колкото
това. Сигурен съм, че ще се заемем с други, много по-трудни споразумения и с нетърпение
очакваме работата с Комисията в това отношение.

Бих искал да благодаря на всички, които участваха в разискването тази вечер. То беше
отлично и показа колко изчерпателен може да бъде Парламентът.

Председател. −   Разискването приключи.

Гласуването ще се проведе утре (четвъртък, 17 февруари 2011 г.) по обед.

Писмени изявления (член 149)

George Sabin Cutaş (S&D),    в писмена форма. – (RO) Мисля, че влизането в сила на
Споразумението за свободна търговия между ЕС и Корея би оказало положително
въздействие върху икономиката на Европейския съюз. Първо, то би спомогнало за
реализиране на икономии от мита, които се оценяват на 1,6 милиарда евро годишно. Ще
станем свидетели и на засилване на търговията, особено в сектора на услугите, където
бъдещият търговски растеж се изчислява на приблизително 70%, и в селското стопанство,
където в настоящия момент годишната стойност на износа на Европейския съюз за Корея
възлиза на 1 милиард евро.
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Същевременно това е едно амбициозно и новаторско споразумение. То е първото от ново
поколение споразумения за свободна търговия, съдържащо както глава относно устойчивото
развитие и съответствието с трудовите стандарти, така и механизъм за мониторинг, в който
ще участва и гражданското общество. С включването на защитната клауза в споразумението
се разсейват страховете за трудностите, които корейската конкуренция би могла да причини
на по-чувствителните отрасли в Съюза, като например автомобилната промишленост. Тя
ще се използва за налагане на мерки за наблюдение и контрол на вноса и износа, и за оценка
на въздействието на споразумението върху различните сектори.

15. Състав на междупарламентарните делегации: вж. протокола

16. Време за въпроси (въпроси към Съвета)

Председател. −   Следващата точка е време за въпроси (B7-0009/2011).

Отправени са следните въпроси към Съвета.

Въпрос № 1, зададен от Bernd Posselt (H-000010/11)

Относно: Принципите на правовата държава в Сърбия

Как оценява Съветът развитието на принципите на правовата държава в Сърбия, по-конкретно
предвид пораждащия съмнения процес срещу предполагаеми партизани, принадлежащи
към албанското малцинство от долината Прешево в южната част на Сърбия?

Енико Гьори,    действащ председател на Съвета. −  (HU) Становището на Съвета относно
развитието на принципите на правовата държава в Сърбия е изложено в заключенията на
Съвета от 14 декември 2010 г. В тези заключения Съветът приветства факта, че Сърбия
продължава да изпълнява своя план за реформи и че е отбелязала по-нататъшен напредък
в прилагането на разпоредбите, предвидени в подписаното с Европейския съюз временно
споразумение. В заключенията си Съветът също така констатира, че Сърбия продължава да
постига добри резултати в изпълнението на задълженията си по Споразумението за
стабилизиране и асоцииране. Страната обаче трябва да положи допълнителни усилия,
по-специално в следните области: реформата в публичната администрация, принципите на
правовата държава, включително реформата на съдебната система, борбата с корупцията и
организираната престъпност и подобряването на бизнес средата в страната. Съветът не е
обсъждал развитието на принципите на правовата държава в Сърбия по повод на конкретната
процедура, спомената от г-н Posselt.

Bernd Posselt (PPE).   – (DE) След като внесох въпроса, група сръбски граждани от албански
произход получиха максимални присъди в показен процес, воден от специален съд, където
бяха обвинени за престъпления в Косово. Не трябваше ли този случай да се поеме от мисията
на Европейския съюз в областта на върховенството на закона (EULEX), вместо от Сърбия?
Бихте ли могли да проучите този въпрос и да проверите конкретния случай, за който попитах?

Енико Гьори,    действащ председател на Съвета. −  (HU) Много Ви благодаря, г-н Posselt.
Моля, обърнете внимание, че така наречените критерии за присъединяване, определени
през 1993 г. от Европейския съвет в Копенхаген, са решаващи съображения по отношение
на позицията на Съвета относно всякакви разширявания и споразумения за стабилизиране
и асоцииране. Тези критерии включват и зачитане на правата на човека и на малцинствата
и нищо не може да бъде по-важно за Съвета по време на преговорите от този принцип. Това,
което мога да Ви кажа, е, че унгарското председателство, представляващо Съвета, естествено,
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ще разгледа Вашето искане и проблема, че то съзнава сериозността на тези събития и, както
при всички процедури, касаещи споразумения за присъединяване и асоциирани, обръща
специално внимание на тези въпроси, включително в този случай.

Daniel Caspary (PPE).   – (DE) Г-н председател, имам още един уточняващ въпрос към
Съвета във връзка с въпроса на г-н Posselt. Моят колега вече попита дали Съветът може да
предвиди, специално в този конкретен случай, да се свърже отново с правителството и с
онези, които отговарят за тези въпроси на място. Затова бих искал отново да отправя
запитване към председателството на Съвета: Може ли председателството да планира, в този
конкретен случай, да установи контакт с отговорните лица на място?

Енико Гьори,    действащ председател на Съвета. −  (HU) Г-н председател, разбира се, тъй
като вие посочихте по-широкия контекст и духа, в който Съветът подхожда към подобни
въпроси, онова, което мога да Ви кажа, е, че процесът по присъединяването на Сърбия е в
ход, тъй като тя внесе кандидатурата си за присъединяване и аз считам, че вече навлязохме
в нова фаза, тъй като Сърбия отговори на въпросника, представен от Европейската комисия.
Отговорите бяха внесени на 31 януари. Разбира се, както при всички важни въпроси,
касаещи процедурата по присъединяването, и Европейската комисия, и Съветът ще обърнат
специално внимание на подобни аспекти.
Въпрос № 2, зададен от Jim Higgins (H-000012/11)

Относно: МСП и унгарското председателство

Една от заявените цели на унгарското председателство на Съвета е подобряване на
положението на малките и средните предприятия (МСП). Би ли могъл Съветът да представи
разяснения по този въпрос и да даде практически подробности относно това как ще подобри
положението на МСП, които се борят за оцеляване?

Енико Гьори,    действащ председател на Съвета. −  (HU) Малките и средните предприятия
са жизненоважни участници в европейската икономика. Подобряването на рамковите
условия за тяхната дейност представлява един от специалните приоритети на унгарското
председателство. През идните месеци вниманието на председателството ще бъде насочено
към изпълнението на стратегията „Европа 2020“ и на водещите инициативи в областта на
иновациите и промишлената политика, заложени в нея, както и към пълното изграждане
на вътрешния пазар, тъй като понастоящем едва 8% от малките и средните предприятия в
Европа осъществяват трансгранични дейности.

Основаващо се на доклада на бившия член на Комисията, г-н Марио Монти, това изпълнение
трябва да включва премахването на всички пречки, които все още възпрепятстват
функционирането на вътрешния пазар. Можем да го постигнем чрез точно и своевременно
въвеждане и прилагане на всички директиви, и по-специално на Директивата за услугите
– този въпрос също беше разгледан от Парламента по време на настоящата месечна сесия –
като осигурим ориентирани към потребителите решения в рамките на Единната европейска
платежна зона (SEPA), като улесним спазването на данъчните правила от предприятията,
осъществяващи трансгранична стопанска дейност, и като насърчим приемането на патент
на ЕС, достъпен за малките и средните предприятия – а Парламентът взе много важно
решение по този въпрос във вторник, след разискването в понеделник. Предпоставката за
всичко това е казаното от мен дотук – че трябва да насърчаваме малките и средните
предприятия да осъществяват възможно най-много инвестиции в иновации.

В допълнение, унгарското председателство ще започне междинния преглед на европейския
Законодателен акт за малките предприятия (Small Business Act). Този акт следва да бъде
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истинска Магна харта за малките и средните предприятия (МСП). Освен това
председателството възнамерява да подкрепи един всеобхватен подход във връзка с новата
интегрирана промишлена политика, в рамките на която се стараем да премахнем всички
пречки за получаване на информационна, финансова и техническа подкрепа, които не
позволяват на МСП да се превърнат в истински гръбнак на зелената икономика.

В допълнение, възнамеряваме да намалим административната тежест и риска от дейността
на държавите чрез по-добра и по-интелигентна регулаторна рамка, както и чрез
институционни промени. Убедени сме, че е жизненоважно да се повиши иновационният
капацитет на МСП, а това изисква нов подход към нововъведенията, който не е насочен към
стимулирането на технологичните иновации. Бих искал да ви напомня, че на 4 февруари
Европейският съвет също така взе много важни решения по отношение на иновациите.

Що се отнася до ключовия въпрос за това, как МСП могат да получат финансиране, може
да се каже, че сме поели ангажимента да подкрепяме МСП, които са в добро финансово
състояние, за да вземат кредити и заеми, чрез гаранции, иновативни финансови инструменти
и предлагане на благоприятни условия от страна на банките.

Накрая, бих искала да добавя, че унгарското председателство ще внесе в Съвета предложения
относно междинната оценка на финансираните от ЕС високобюджетни, многогодишни
програми в областта на научноизследователската и развойна дейност, които ще съдържат
и важни инструменти за подпомагане, ориентирани към МСП, като например Инструмента
за финансиране с поделяне на риска (ИФПР).

Jim Higgins (PPE).   – (GA) Г-н председател, искам да поздравя председателството за
постигнатото до този момент, като приветствам казаното от министъра.

Един от най-големите проблеми за малките предприятия е прекалената бюрокрация – или
„red tape“, както казваме на английски език. През 2004 г. председателят Барозу обеща, че
ще направи нещо значимо за преодоляването на тази трудност, но това все още не е станало.
След като чух казаното от действащия председател на Съвета от Унгария, позволете ми да
отбележа, че съм изключително оптимистично настроен.

Извънредно важно е да направим всичко възможно, за да се справим с този проблем, тъй
като той причинява големи затруднения на хората, които навлизат в отрасъл от този тип.

Zigmantas Balčytis (S&D). -    (LT) Г-н председател, още през 2008 г. Съветът одобри
отпускането на пакет от 15 милиарда евро от Европейската инвестиционна банка, който
трябваше да бъде основният инструмент за спасяване на малките и средните предприятия
по време на кризата. Публикуваният доклад показва, че е имало слабо усвояване на
средствата, като те са били предоставяни предимно на големи стопански организации,
докато малките предприятия не са получавали необходимото им финансиране. Как
възнамерява унгарското председателство да гарантира справедливото използване и прилагане
на вече приетите инструменти за подкрепа на малките и средните предприятия?

Nicole Sinclaire (NI). -    (EN) Питам се само дали моите колеги ще се съгласят с мен колко
жалко е, че не беше оказана голяма подкрепа на една писмена декларация, инициатор на
която е моят колега от Уест Мидландс, Malcolm Harbour, който е председател на комисията
по вътрешния пазар и защита на потребителите.

Днес изпратихме имейл, в който се посочва, че тя е подписана само от 184 от 736-те колеги.
Дали това показва, че когато става въпрос за малките предприятия в целия Европейски съюз,
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сътрудничеството е невъзможно и че на практика държавите-членки трябва да се грижат
за собствените си малки предприятия?

Енико Гьори,    действащ председател на Съвета.  −  (EN) Първо, нека отговоря на въпроса
на г-н Higgins относно регулаторната среда. Тя действително е много важна за
съществуването на МСП и за условията на труд в тях.

Прилагането на принципа „Мисли първо за малките“ при изготвянето на закони и политики
е крайъгълен камък на новата рамка, която се стремим да създадем. Това е важно на всички
нива, не само на равнище ЕС, но също така − и мисля, че Вие споделяте моето мнение − на
национално, регионално и общинско ниво.

Комисията преразгледа правилата си за държавна помощ, за да насърчи държавите-членки
да оказват по-голяма подкрепа на МСП в такива ключови области като обучение и
квалификация, научноизследователска и развойна дейност и опазване на околната среда и
за да се преодолее сегашната ориентация към големите дружества.

Съгласието от страна на държави-членки да се даде възможност за прилагане на намалени
ставки на ДДС спрямо услугите, доставяни на местно ниво, включително трудоемките
услуги като фризьорство, обществено хранене и ремонтни услуги, ще стимулира
допълнително стопанската дейност и ще доведе до създаване на работни места и Комисията
горещо приветства това решение.

В областта на по-доброто регулиране Комисията вече внесе за разглеждане важни
законодателни инициативи. Тя прие предложение за преработка на директивата за ДДС,
за да се премахнат пречките пред електронното фактуриране, като потенциалът за намаляване
на разходите в средносрочен план възлиза на милиарди евро.

Също така през февруари Комисията излезе с предложение да се разреши на
държавите-членки да приемат по-малко обременяващи счетоводни изисквания към
микропредприятията, като по този начин изпълни ангажимента си, заложен в плана за
действие за малките предприятия. Предложението създава потенциална възможност за
намаляване на тежестта с до 6 милиарда евро. Комисията насърчава държавите-членки да
постигнат споразумение в най-кратки срокове, за да могат държавите-членки, които желаят
да се възползват от тази възможност, да го сторят, така че ние, в Съвета, определено трябва
да продължим по този път.

Комисията също така внимателно ще прецени вероятната тежест, свързана с всякакви нови
законодателни предложения, не само по отношение на МСП. Имаме доста голям брой добри
предложения, които са внесени за разглеждане и ние, в Съвета по конкурентоспособност,
следим този аспект и се стараем да разглеждаме възможно най-много от тези въпроси в
най-кратки срокове.

Преминавам към втория въпрос, относно подобряването на достъпа до финансови средства,
който се опитах да засегна още в уводните си бележки. За да се улесни предлагането на така
необходимите кредити, през 2008 г. Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) отпусна
заеми на МСП в размер на 1 милиард евро, което е с 60% повече от 2007 г.

Целта е по-късно да се предоставят повече заемни средства с такава насоченост. Много добре
си спомням, че когато все още бях член на Парламента, отговарях за едно становище относно
ЕИБ. В становището си, предназначено за комисията по икономически и парични въпроси,
направих оценка. Трябва да ви кажа, че ЕИБ реагира много бързо на променените
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обстоятелства и преразгледа приоритетите си. Така че ние приветствахме тези действия на
ЕИБ.

Съгласен съм с Вас, че понякога средствата не стигат до получателите, за които са
предназначени, и че трябва да има по-добра организация. Моето мнение по този въпрос е,
че наистина трябва да обръщаме внимание на структурите в държавите-членки, с които
ЕИБ кореспондира, тъй като в повечето случай те са партньорите. Не бива винаги да виним
Европейската инвестиционна банка за изпълнението, което не се осъществява пряко от нея.

Така че съм съгласен, по втория въпрос, че е изключително важно паричните средства от
Общността и заемите от ЕИБ да стигат до тези, за които са предназначени, а именно, малките
и средните предприятия.

Мисля, че Съветът не може да изразява мнения по писмени декларации, така че, ако нямате
нищо против, г-н председател, ще се въздържа от коментар.

Въпрос № 3, зададен от Georgios Papanikolaou (H-000014/11)

Относно: Инициативи в областта на управлението на водите и на питейната вода

В своя информационен документ, с който представя приоритетите си, унгарското
председателство посочи, че би желало да обърне специално внимание на управлението на
водите и на питейната вода, както и на екстремните явления, свързани с водните ресурси.

Като се има предвид, че програмата не уточнява какви политики ще бъдат провеждани в
тази насока, може ли председателството да посочи на Парламента какви инициативи точно
счита да предприеме в тази област? Счита ли, че ще има конкретен проблем, свързан с
управлението и сигурността на водните ресурси и на питейната вода в държавите-членки
на Европейския съюз през следващите години?

Енико Гьори,    действащ председател на Съвета. −  (HU) Бих искал да отговоря на въпроса
на г-н Georgios Papanikolaou относно водните ресурси. Тази тема е от особено значение
за председателската тройка – Испания, Белгия и Унгария. Тя е важен аспект от общата
програма, която разработихме преди повече от две години, като всяка страна добавяше по
нещо към нея по време на шестмесечното си председателство, за да допринесе за реализацията
на общата програма за интегриран подход към водната политика. Следователно ние
продължаваме работата, започната от Испания и Белгия, и бихме искали да добавим своя
собствен принос като внесем за обсъждане заключения относно водната политика на
заседанието на Съвета през юни 2011 г.

Тези заключения ще обхващат три основни теми. Първата е интегрирано управление на
екстремни събития, свързани с вода, като например наводнения, недостиг на вода,
свръхголеми количества повърхностни води и неравномерно разпределение на валежите.
Втората тема е ролята на екологичните услуги, свързани с водите. Това е много вълнуваща
тематика, която според мен не обсъждаме достатъчно в днешно време. Приемаме за даденост
факта, че разполагаме с вода и ползваме т.нар. екологични услуги, които ни се предоставят
от местообитанията във влажните зони, а би трябвало да ги ценим високо. Третата тема ще
бъде засилване на сътрудничеството в областта на управлението на водите както на
международно равнище, така и между държавите-членки на ЕС.

Заключенията на Съвета са замислени като принос към съобщението на Европейската
комисия относно концепцията за европейските води, чието приемане се предвижда за
2012 г. и което ще подчертае значението на устойчивото управление на водните ресурси
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на държавите-членки на ЕС и обезпечаването на сигурността на водните ресурси и на
водоснабдяването.

Накрая, госпожи и господа, по време на мандата на унгарското председателство ще има
конференции и мероприятия, посветени на темата за водите, като например конференцията
за бъдещето на европейските сладководни ресурси, която ще се проведе от 23 до 25 март
в Будапеща във връзка с неформалната среща на министрите на околната среда. Моля,
позволете ми да направя един последен коментар. Приоритетна цел за унгарското
председателство е да обезпечи изготвянето на Дунавска стратегия за ЕС и, пак в същата
връзка, водата, специално значение ще се отдава, естествено, на защитата на нашата база за
питейна вода и на интегрираната водна политика.

Georgios Papanikolaou (PPE).   – (EL) Г-н председател, г-н министър, много Ви благодаря
за отговора. Бих добавил, че през 2007 г. Комисията отбеляза в своето съобщение, озаглавено
„Посрещане на предизвикателствата, свързани с недостига на вода и сушите в Европейския
съюз“, че според нея Европейският съюз би могъл да предостави средства за подпомагане
изграждането на допълнителна водоснабдителна инфраструктура.

Спомням си също, че множество отдалечени райони в Европа, особено малките архипелази
на юг, като Егейските острови, се сблъскват със сериозни проблеми, свързани с
водоснабдяването и питейната вода, и че методи като обезсоляването са изключително
скъпи.

Така че въпросът е ясен: възнамерявате ли и склонни ли сте да насърчите провеждането на
дебат относно пряка подкрепа от Общността за схеми за водоснабдяване в отдалечени
райони?

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Като се има предвид, че на 3 февруари Унгария и
Румъния бяха определени за координатори на приоритетни области за защита на околната
среда в Дунавския регион, по-специално за възстановяване и поддържане на качеството на
водите, бих искала да Ви попитам кога координаторите ще осъществят тези приоритетни
действия, защото това ще ни даде възможност да гарантираме качеството на питейната вода.
Благодарение на проектите, цитирани като примери, имаме инвестиции не само за
изграждане на станции за пречистване на отпадъчни води, но и за разработка на методи и
инструменти за защита на източниците на питейна вода. Затова за нас е важно да обсъдим
изпълнението на стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион.

Paul Rübig (PPE).   – (DE) Моят въпрос също е свързан със Стратегията за Дунавския регион.
Ние, разбира се, искаме да подобрим съществено качеството на водите на река Дунав.
Възнамеряват ли всички държави-членки да изготвят план за действие в това отношение, в
който постепенно да се отразят и канализационните работи по протежение на притоците,
така че да имаме и по-чисти притоци и по-добро качество на водите в река Дунав чак до
устието й? Възнамеряват ли всички заинтересовани държави-членки да изготвят планове
за действие?

Енико Гьори,    действащ председател на Съвета. −  (HU) Много ви благодаря за въпросите,
които също показват, че това е много важна тема за Европейския съюз и считам, че съвсем
не отделяме толкова време за обсъждане на тези въпроси, колкото заслужават. Със самия
акт на внасяне на заключенията и насочване на вниманието към, например, проблемите с
водата, причинени от екстремни метеорологични условия, унгарското председателство
възнамерява да подготви почвата, за да може Европейската комисия да представи през
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2012 г. възможно най-добрите предложения в „плана за водите“ на тогавашното
председателство и на Съвета.

Г-н Papanikolaou спомена проблемите на островите в Егейско море. Считам, че това е много
важно за хората, които живеят там, и че е също толкова важно в южна Италия или в
Барселона – вероятно всички си спомняме, че в Барселона имаше такъв недостиг на питейна
вода, че трябваше да се транспортира сладка вода до там с танкери – следователно всичко
това показва, че за нас е жизненоважно да се заемем с решаването на тези проблеми.

Като формулираме заключенията на Съвета, ние вдъхновяваме Комисията и аз се надявам,
че когато например започне разискването относно многогодишната финансова рамка, ще
трябва да ги формулираме по такъв начин, че да ни дадат възможност да насочваме средства
по възможно най-добрия начин за решаване на общите проблеми на Европейския съюз.

И г-жа Ticau и г-н Rubiks зададоха въпросите си относно Дунавската стратегия. Ако ми
позволите, бих искал да им отговоря едновременно. За наше голямо удовлетворение членът
на Комисията, г-н Хаан, представи плановете за действие в Унгария в началото на февруари.
Има 13 плана за действие, а що се отнася до въпросите, които повдигнахте тук и които
касаят както базата за питейна вода, така и пречистването на каналните води, съществуват
т.нар. планове за действие по проблемите, свързани с всякакви видове наводнения и суша
и всеки от тях се ръководи от две страни. Смятам, че това е много добър начин и за засилване
на регионалното сътрудничество по линия на Дунавската стратегия. Нещо повече,
участниците са осем държави-членки на ЕС и шест трети страни и е много вдъхновяващо,
че имаме толкова всеобхватна стратегия, която ни позволява да предприемем конкретни
стъпки по всичките тези въпроси. Вярно е, че няма нови средства, заделени за тази цел, но
аз съм убеден, че съществуващите проекти могат да се реорганизират в тази рамка и че
посредством засилване на трансграничното сътрудничество ще успеем да постигнем много
по-ефективен резултат, отколкото при самостоятелни опити, предприемани от всички
страни. Невъзможно е да предприемаме индивидуални мерки спрямо една река, която
свързва всички ни.

Възможно е, разбира се, да разполагаме с отлични планове, които обаче да не изпълняваме
и затова много се надявам, че ще можем да ги обсъдим в конфигурациите на Съвета сега,
докато все още тече мандатът на унгарското председателство. По време на Съвета по общи
въпроси на 31 юни определено дадохме начален тласък на процеса и сега внимателно
наблюдаваме как върви работата. Тя напредва доста добре, включително на ниво работни
групи, и към края на мандата на унгарското председателство ще можем да приемем
стратегията в Съвета по общи въпроси; Европейският съвет ще може да ни увери в своята
подкрепа в това отношение, а след това от нас ще зависи да я изпълним във възможно
най-голяма степен, от пречистването на канализационните води до опазването на нашата
база за питейна вода.

Въпрос № 4, зададен от Vilija Blinkeviciute (H-000016/11)

Относно: Участието на хората с увреждания и техните представителни организации във
вземането на решения относно хората с увреждания

Публикуваната от Комисията стратегия за хората с увреждания за периода 2010-2020 г.
ще засегне около 80 милиона хора с увреждания в Европейския съюз. Комисията е набелязала
осем основни области на действие: Достъпност, Участие, Равенство, Заетост, Образование
и обучение, Социална закрила, Здраве и Външна дейност. Приканват се институциите и
държавите-членки на ЕС заедно да реализират тази стратегия. Според Конвенцията на ООН
за правата на хората с увреждания, държавите-членки, които приемат решения, свързани
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с хората с увреждания, трябва да се консултират тясно с хората с увреждания и
организациите, които ги представляват, и да ги ангажират в този процес. За съжаление, тази
разпоредба не се предвижда в новата стратегия за хората с увреждания.

Съветът взел ли е конкретни мерки за гарантиране на спазването на принципа от Конвенцията
на ООН за правата на хората с увреждания, който гласи „нищо за хората с увреждания без
тяхно участие“? Освен това, каква е позицията на Съвета относно създаването на Комитет
по въпросите на хората с увреждания (Disability committee), който да отговаря пред Съвета
за трудова заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси (EPSCO),
и който да бъде председателстван от страната, която осигурява ротационното председателство
на Европейския съюз? Съветът не смята ли, че по този начин, Комисията и държавите-членки
биха се ангажирали в по-голяма степен с изпълнението на Конвенцията на ООН за правата
на хората с увреждания?

Енико Гьори,    действащ председател на Съвета. −  (HU) Г-н председател, и аз много се
радвам, че все пак успяхме да намерим време за този въпрос. Конвенцията на ООН за правата
на хората с увреждания е подходящо и ефективно средство за популяризиране и защита на
правата на хората с увреждания в Европейския съюз, на която се придава голямо значение
както от Общността, така и от нейните държавите-членки. Съветът би желал да припомни
на уважаемия член на Парламента, че вече многократно е заявявал, че ако намерението ни
е да удовлетворим потребностите на хората с увреждания и желаем да гарантираме равното
им участие в обществото, е важно да ги включим във формирането на решенията и на
политиките, които ги засягат.

В резолюциите си, приети през 2008 г. и 2010 г., Съветът последователно призова хората
с увреждания и техните организации да се включат в разработката на политиката.
Напомняме, че Съветът прие и директива, която съдържа забрана за дискриминация, основана
на увреждания, при наемане на работа и на работното място. Във вече споменатата директива
се предвижда и членство и участие в организации на работници и служители и на
работодатели, което означава, че това е конкретна мярка, приета от Съвета, с оглед
гарантиране на възможността на хората с увреждания действително да участват във вземането
на решения.

Комисията също има нова стратегия по отношение на уврежданията. За наше голямо
задоволство, тя беше публикувана през есента, като в нея се набляга главно на изпълнението
на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Унгарското председателство
възнамерява да представи на Съвета проект на заключения във връзка с тази стратегия, с
оглед той да го приеме в последния етап от мандата на унгарското председателство, през
юни. Що се отнася до създаването на отделен комитет по въпросите на хората с увреждания,
до този момент Съветът не е получавал никакви предложения за разглеждане в това
отношение. Във връзка с това припомняме, че Съветът може да действа в качеството си на
законодателен орган единствено въз основа на предложения, представени от Комисията,
като ние, разбира се, винаги следим Парламента, но така се осъществява законодателният
процес в ЕС.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D). -    (LT) Г-н председател, през януари тази година по време на
заседание в Европейския парламент по инициатива на Европейския форум на хората с
увреждания, заместник-председателят на Европейската комисия, г-жа Вивиан Рединг, заяви,
че някои държави-членки на Европейския съюз не подкрепят директивата на Съвета за
равно третиране на лицата без оглед на религиозна принадлежност или убеждения,
увреждане, възраст или сексуална ориентация. Следователно директивата за недопускане
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на дискриминация представлява един от най-важните въпроси в областта на правата на
човека, особено що се отнася до гарантирането на правата на хората с увреждания.
Възнамерява ли Унгария, страната, която в момента председателства Съвета на Европейския
съюз, да предприеме някакви конкретни действия във връзка с приемането и
преразглеждането на тази директива и какви конкретни мерки ще предприемете за
разчистване на пътя за тази директива?

Ádám Kósa (PPE).   – (HU) Г-н министър, много Ви благодаря за отговора. Бих искал да
насърча Съвета да обърне внимание на голямото значение на участието на хората с
увреждания. Този въпрос има връзка и с работата в Парламента, що се отнася до
възможността за включване на членовете на Парламента в този процес, защото ние сме тези,
които представляват хората, така да се каже. Бих искал да поздравя председателството за
това, че се е заело на високо равнище с решаването на въпроса за хората с увреждания до
края на мандата на тройката. Въпросът ми е дали следващите председателства също
възнамеряват да се заемат с него, с въпроса за уврежданията, на същото ниво.

Енико Гьори,    действащ председател на Съвета. −  (HU) Много ви благодаря за
уточняващите въпроси. По отношение на първия въпрос, зададен от г-жа Blinkevičiūtė,
който засяга процеса във връзка с директивата за недопускане на дискриминация, бих могла
да ви кажа нещо подобна на „сега ще решим въпроса“, защото ако това изобщо има някаква
стойност, бих могла да го изрека, но аз няма да говоря такива неща. Всички знаем колко
мъчително бавно се постигаше напредък по този проект на законодателен акт през последните
три години. Естествено, ние също планираме да отбележим напредък. За да можем да го
сторим и да съхраним доверието, което ни се възлага, ние се стремим да съсредоточим
вниманието си именно върху онази част от директивата, която засяга уврежданията. Ето
защо планираме да обсъдим аспектите на въпроса за уврежданията в два кръга и се надяваме,
че ще можем да убедим държавите-членки да постигнат напредък поне в това отношение.
При това ние не си поставяме разнопосочни цели, а вместо това желаем да съсредоточим
вниманието си върху този въпрос.

Трябва да кажа, че това е много трудно. Държавите-членки често посочват финансови
проблеми и трудности. Предишното правителство в моята родина също беше принудено
да поиска удължаване на срока, за да може да въведе европейските и националните политики,
например в областта на премахването на пречките, а в период на криза и режим на строги
ограничения всичко това е трудно за държавите-членки. Аз обаче считам, особено като се
има предвид, че сме поели ангажимента това председателство да бъде ориентирано към
хората, че действително трябва да отбележим напредък по този важен въпрос – защото,
както винаги казва г-н Kósa, той касае не само хората с увреждания, но и много други хора,
от младите майки до възрастните хора, много повече от онези, които наричаме „хора с
увреждания“ – тоест, постигането на напредък по този въпрос е до голяма степен отговорност
на Съвета.

Г-н Kósa попита как по-добре можем да ангажираме Парламента, или как можем да работим
заедно. Считам, че г-н Kósa, в качеството му на председател на Интергрупата за хора с
увреждания, върши прекрасна работа и поддържа много добри взаимоотношения не само
със Съвета и с ротационното председателство, но и с Комисията. Както виждаме във връзка
с няколко въпроса, ако Парламентът играе водеща роля – а аз съм убедена, че Парламентът
играе водеща роля по въпросите, свързани с уврежданията – то Комисията и Съветът могат
само да следват насоките му. Следователно те могат действително да бъдат включени в
предложенията на Комисията, които след това да бъдат внесени в Съвета. Мисля си за
стратегията за ромите – има голяма вероятност докладът на г-жа Lívia Járóka, който беше
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приет в понеделник тази седмица от комисията по граждански свободи, правосъдие и
вътрешни работи, да бъде включен в предложението на Комисията и след това да бъде
внесен в Съвета. Така че бих препоръчала да се следва този път и бих се радвала, ако това
отлично сътрудничество продължи.

(EN) Въпросите, останали без отговор поради липса на време, ще получат писмен отговор.

Председател. −   Точно така, но ще позволя на г-н Chountis да зададе уточняващ въпрос
във връзка с това.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL).   – (EL) Г-н председател, не желая да се разисква въпроса,
който внесох. Оценявам усилията, които полагате, но не искам да нарушавам реда.

Имам само един коментар, който не се отнася и не засяга конкретно председателя и
изказването ми ще бъде кратко. Искам само да кажа, че тъй като имаме проблем с въпроса
относно парламентарния контрол, както много добре знаете, на три пъти по време на
пленарни заседания не успяхме да отправим въпроси към Съвета и с процедурните въпроси
в крайна сметка се намалява времето, с което разполагаме. Затова бихте ли могли да обсъдите
с Бюрото как да се направи така, че това време да се използва само по предназначение.

Много Ви благодаря за положените усилия. Не искам да излизам извън регламента, а и не
желая въпросът ми да бъде разискван и благодаря на г-н министъра за готовността и за това,
че изчака.

Председател. −   Г-н Chountis, разбирам Вашето оплакване и напълно го подкрепям.

Бюрото обаче не взима решенията относно момента на провеждане на разискванията,
съдържанието на разискванията или продължителността на изказванията – странното е,
че Председателският съвет е този, който, винаги се опитва да включи прекалено много
елементи в дневния ред. А членовете на Бюрото, включително самият аз, сме тези, които
трябва да се справят с проблемите, които това създава и да оправят бъркотията.

Поднасям извиненията си на всички, на които не беше дадена думата. Както съвсем правилно
отбелязва г-жа Гьори, въпросите, на които не е успяла да отговори поради липса на време
тази вечер – а на тези, които успя да поеме, тя отговори много компетентно – ще получат
писмен отговор.

Въпросите, на които не беше отговорено поради липса на време, ще получат писмен отговор
(вж. приложението).

Времето за въпроси приключи.

17. Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола

18. Закриване на заседанието

(Заседанието се закрива в 20,55 ч.)
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