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(Az ülést 9,05-kor megnyitják.)

1. Az ülés megnyitása

2. Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 88. cikke): lásd a jegyzőkönyvet

3. Az eljárási szabályzat értelmezése

Elnök.   – Az Európai Parlament eljárási szabályzata 56. és 50. cikkének az Alkotmányügyi
Bizottság 2011. február 14-i ülésén elfogadott értelmezését tegnap a szavazások órája
során kihirdették. Mivel az értelmezést az eljárási szabályzat 211. cikk (4) bekezdés
értelmében senki nem vitatta, az értelmezés elfogadottnak tekinthető. Ennek
eredményeképpen a harmadik országok állampolgárainak valamely tagállam területén
való tartózkodására és munkavállalására vonatkozó egységes engedélyre irányuló eljárásról
szóló Mathieu-jelentés szavazását ezen ülés napirendjéről levettük. Ahogy tudják, a kérdést
sok vita övezte, de most megvan az értelmezés az eljárási szabályzat és a munkánkat vezérlő
elvek alapján.

4. A Horvátország által elért eredményekről szóló 2010. évi jelentés (vita)

Elnök.   – A következő napirendi pont a Tanács és a Bizottság nyilatkozatai a Horvátország
által elért eredményekről szóló 2010. évi jelentésről.

Tegnap két fontos uniós intézmény képviselőjével együtt találkoztam a horvát
miniszterelnökkel; közülük az egyik az előadó, Swoboda úr volt, a másik pedig Hökmark
úr, horvátországi állandó delegációnk vezetője. Megvitattuk a Horvátország által az uniós
csatlakozáshoz vezető út során eddig elért eredményeket. Nagyon örülök, hogy ma az
összes jelenlévő képviselővel megvitathatjuk a tárgyalások jelenlegi állását, valamint
Horvátország jövőbeli kilátásait az Európai Unióban. Annak is nagyon örülök, hogy a
szomszédságpolitikáért felelős Füle biztos úr is jelen van az ülésteremben. Most pedig
felkérem Martonyi urat, hogy tartsa meg felszólalását a Tanács nevében. Martonyi úr és a
magyar elnökség nagy figyelmet szentel az EU bővítési folyamatának, ideértve Horvátország
csatlakozását is. Az EU bővítése fontos eleme a magyar elnökség napirendjének. Martonyi
úr, kérem, tartsa meg felszólalását!

János Martonyi,    a Tanács soros elnöke. – Elnök úr, engedjék meg, hogy elmondjam, milyen
nagy örömet jelent számomra, hogy ma felszólalhatok az Európai Parlament plenáris
ülésén az Európai Unió elnökségének nevében.

Erre az ülésre éppen a megfelelő időben került sor ahhoz, hogy felülvizsgáljuk a
Horvátország által a csatlakozási folyamat során elért eredményeket, és bemutassuk a
magyar elnökségnek az év első felére vonatkozó terveit.

Mindenekelőtt szeretném üdvözölni a Parlamentnek a csatlakozási folyamat iránt mutatott
aktív elkötelezettségét, valamint a bővítési folyamat általános vitájához és Horvátország
csatlakozási folyamatának vitájához való konstruktív hozzájárulását.
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Ahogy számos alkalommal hangsúlyoztuk, a bővítés megerősíti Európában a békét, a
demokráciát és a stabilitást, az Európai Unió stratégiai érdekeit szolgálja, és hozzájárul
ahhoz, hogy az EU megfelelőbben megvalósíthassa politikai célkitűzéseit olyan területeken,
amelyek kulcsfontosságúak a gazdaság élénkítése és a fenntartható növekedés
szempontjából.

A bővítés a politikai és gazdasági reformok egyik legfőbb ösztönzője. A bővítés ütemét
nagymértékben meghatározza a tagjelölt ország képessége a tagsággal járó kötelezettségek
teljesítésére, valamint az, hogy a tagjelölt ország eleget tesz-e a koppenhágai kritériumoknak.

A bővítés a magyar elnökség fő prioritásai közé tartozik, és ebben a félévben az lesz az
Európai Tanács által is támogatott feladatunk, hogy az Európai Tanács által 2006
decemberében elfogadott megújított bővítési megállapodással és a Tanács 2010. december
14-i következtetéseivel összhangban lévő politikát folytassunk.

Ahogy azt az Európai Tanács következtetései is tartalmazzák, Horvátország esetében a
csatlakozási tárgyalások a végső szakaszukba léptek. Célunk, hogy a magyar elnökség
végére befejezzük a tárgyalásokat – feltéve természetesen, hogy addigra Horvátország
teljesíti a tárgyalási fejezetek lezáráshoz szükséges teljesítményjelzőket.

A csatlakozási szerződést is szeretnénk mihamarabb végső formába önteni, ezzel újabb
fontos lépést téve Horvátország általunk is nagyon várt uniós csatlakozása felé vezető úton.
Ezért, ahogy a Parlament állásfoglalása is hangsúlyozza, ez a félév létfontosságú lesz a
Horvátországgal való tárgyalások folyamatában.

Engedjék meg, hogy röviden kitérjek a legfontosabb kérdésekre! A tárgyalások kezdete óta
a 35 fejezetből 34 került megtárgyalásra, ezek közül 28 fejezetet ideiglenesen le is zártunk.

Tehát a tárgyalások a végső szakaszukba léptek. De van néhány nehéz fejezet, amelyeket
még nem zártunk le. Ilyenek például a versenyképességgel, a mezőgazdasággal és
vidékfejlesztéssel, a halászattal, a regionális politikával és a strukturális eszközök
koordinációjával, valamint az igazságszolgáltatással és alapvető jogokkal, ill. a pénzügyi
és költségvetési intézkedésekkel kapcsolatos fejezetek – ezek között természetesen vannak
olyanok, amelyeknek vannak költségvetési vonzatai.

A Tanács tavaly decemberi, Horvátországgal kapcsolatos következtetéseiben ezekkel a
területekkel kapcsolatosan olyan kulcsfontosságú kérdéseket hangsúlyoztunk, amelyek
további munkát tesznek szükségessé. Ezekről Önöket is tájékoztattuk. Szeretnénk kiemelni
néhány pontot, amelyek a Parlament állásfoglalásában is megfelelő hangsúlyt kapnak.

A Tanács megállapította, hogy Horvátország számos területen – így a jogállamiság terén
és a nagymértékű korrupció elleni küzdelem terén – biztató fejlődést ért el. Ugyanakkor
nyilvánvaló, hogy további erőfeszítésekre van szükség például az igazságszolgáltatás
függetlensége és a korrupció elleni, minden szinten folytatandó küzdelem terén.

A Tanács arra biztatta Horvátországot, hogy tegyen fokozott erőfeszítéseket a még
megmaradt teljesítményjelzők elérésére: meggyőző eredményeket kell elérnie különösképp
a versenypolitika, az igazságszolgáltatás és az alapvető jogok terén.

Ezzel kapcsolatban szeretném hangsúlyozni, milyen nagy figyelmet szentelünk a nyomon
követési folyamatnak a vívmányokkal és azok végrehajtásával kapcsolatban, különös
tekintettel a közigazgatási kapacitások biztosítására és a meggyőző eredmények
felmutatására.
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A 23. fejezetnek a félév folyamán történő esetleges lezárása szempontjából különösen
fontos lesz a Bizottság márciusi értékelése az igazságszolgáltatás és alapvető jogok terén
elért eredményekről. A Tanács szerint Horvátország általánosságban jó együttműködést
folytat a volt Jugoszláviával foglalkozó nemzetközi büntetőtörvényszékkel (ICTY),
ugyanakkor a tárgyalási keret értelmében továbbra is elengedhetetlen a teljes együttműködés.

Most az Interagency Task Force elkezdett fontos új utakat felfedezni, a Tanács pedig
felszólította Horvátországot a vizsgálat folytatására a hiányzó katonai dokumentumok
ügyében.

Ezenkívül a Tanács üdvözölte, hogy Horvátország aktívan részt vesz a regionális
együttműködésben, javítja kapcsolatait a szomszédos országokkal, és erőfeszítéseket tesz
a régió megbékélésének előmozdítására.

Ezen a téren nagyon pozitív fejlemény volt a határkérdés vonatkozásában Horvátország
és Szlovénia között létrejött november végi választottbírósági megállapodás hatálybalépése.
A Tanács tekintettel a jószomszédi viszonyok fontosságára ezen pozitív fejlődés folytatására
ösztönzi Horvátországot, azaz arra, hogy az érintett országokkal együttműködve tegyen
további erőfeszítéseket a fontos kétoldalú vagy regionális kérdések megoldására.

Végezetül hadd ismételjem el, hogy a mi elnökségünk alatt is sok tennivaló lesz még.
Horvátországnak minden lehetséges erőfeszítést meg kell tennie a fennmaradó
teljesítményjelzők elérésére, a már elért eredmények fenntartására és továbbfejlesztésére,
valamint minden további, a tárgyalási keret értelmében szükséges követelmény teljesítésére.

Számunkra nyilvánvaló, hogy számítunk valamennyi tagállam, az Európai Bizottság és
természetesen mindenekelőtt az Európai Parlament támogatására és együttműködésére
ezen erőfeszítések során.

Elengedhetetlen a folyamat lendületes folytatása, hogy a tárgyalásokat a magyar elnökség
prioritásainak megfelelően sikeresen le tudjuk zárni június végéig, azaz a magyar elnökség
végéig.

Elnök.   – A szomszédságpolitika nagyon fontos az Európai Unió, a mediterrán térség, a
keleti partnerség és mindenekelőtt a nyugat-balkáni régió számára. Most megadom a szót
a szomszédságpolitikáért felelős biztosnak.

Štefan Füle,    a Bizottság tagja. – Elnök úr, szeretnék gratulálni Hannes Swoboda úrnak a
Horvátországról szóló jelentéshez, szeretném elismerésemet kifejezni, amiért ilyen igazságos
és kiegyensúlyozott jelentést dolgozott ki. A jelentés elismeri, hogy Horvátország jelentős
előrelépéseket tett a csatlakozási kritériumok teljesítése terén, ugyanakkor felhívja a
figyelmet arra, hogy még további erőfeszítéseket kell tenni a tárgyalások lezárásához.

Az Európai Unió és Horvátország a 35 tárgyalási fejezetből 28 fejezetet ideiglenesen lezárt.
Az április 19-i miniszteri csatlakozási konferencián el kell érni olyan további fejezetek
ideiglenes lezárását, amelyek esetén Horvátország teljesítette a záró teljesítményjelzőket,
vagy nagyon közel van a teljesítésükhoz. Ahogy az Általános Ügyek Tanácsa 2010
decemberében megállapította, a tárgyalások a végső szakaszukba értek.

Mint minden tárgyalás esetén, itt is a végső szakaszra maradtak a legnehezebb kérdések.
Ahogy Martonyi miniszter úr hangsúlyozta, a magyar elnökség korábban bejelentett célja
2011 első felében lezárni a tárgyalásokat, amennyiben Horvátország valamennyi kritériumot
és teljesítményjelzőt teljesített. Ez nagyra törő cél, amelyet csak akkor lehet megvalósítani,
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ha Horvátország továbbra is kivételes erőfeszítést tesz a fennmaradó követelmények időben
történő teljesítésére.

A még fennálló legfőbb kihívást egyrészt a 23. fejezet (Igazságszolgáltatás és alapvető
jogok), másrészt a 8. fejezet (Versenypolitika) záró teljesítményjelzői jelentik. Horvátország
mindkét területen keményen dolgozott, de most itt az ideje, hogy megtegye az utolsó
szükséges lépéseket.

Ami az igazságszolgáltatást és az alapvető jogokat illeti, Horvátországnak a következő
területeken kell még teljesítenie kötelezettségeit: meggyőző és fenntartható eredményeket
kell elérnie a korrupció elleni küzdelem terén; meg kell erősítenie az igazságszolgáltatás
függetlenségét, elszámoltathatóságát, pártatlanságát és szakmaiságát; rendeznie kell a
háborús bűnök büntetlenségének kérdését; meg kell valósítania a menekültek lakhatását
elősegítő program céljait, továbbá előre kell lépnie a kisebbségi jogok tiszteletben tartása
terén. Az ICTY-vel való teljes együttműködés is követelmény.

Ezeken a területeken világos teljesítményjelzők vannak, amelyeket Horvátországnak el
kell érnie. A Bizottság éppen most vizsgálja meg az egyes teljesítményjelzők terén elért
eredményeket, és erről jelentést fogunk tenni következő időközi jelentésünkben, március
közepén.

Tegnap nagyon hasznos és konstruktív találkozón vettem részt Kosor miniszterelnökkel.
Megállapítottuk, hogy fenn kell tartani a csatlakozási tárgyalások és a még fennálló fontos
kérdések megoldásának lendületét. A horvát hatóságok pontosan tudják, milyen feladatokat
kell még elvégezniük. Örömmel töltött el, hogy a horvát miniszterelnök személyesen
biztosított arról, hogy a munkát teljes erőfeszítéssel folytatják az uniós csatlakozási folyamat
lezárásáig.

Teljesen egyetértek azokkal, akik úgy gondolják, hogy az Európai Uniónak sem különleges
engedményeket nem szabad tennie Horvátország felé, sem mesterséges akadályokat nem
szabad Horvátország elé gördítenie. A bővítési folyamat sarokköve továbbra is a tagjelölt
országokra vonatkozó feltételesség és az Európai Unió kötelezettségvállalásai teljes
tiszteletben tartásának elve marad. Csak így maradhatunk hitelesek.

A Bizottság továbbra is teljes mértékben támogatni fogja Horvátországot, amely keményen
dolgozik a csatlakozási feltételek teljesítése érdekében. Martonyi miniszter úrhoz hasonlóan
én is úgy gondolom, hogy a tagállamok úgy fognak dönteni, hogy a csatlakozási
tárgyalásokat le lehet zárni, amikor megbizonyosodunk róla, hogy Horvátország teljesítette
a fennmaradó záró teljesítményjelzőket. Biztos vagyok abban is, hogy amikor arra kerül
sor, hogy a Parlament jóváhagyását kérjük majd a csatlakozási szerződés tervezetéhez,
akkor a Parlament – összhangban a Horvátország csatlakozási folyamata során mutatott
nagyon konstruktív megközelítésével – eleget fog tenni ennek a fontos feladatának.

Az előadóval, Swoboda úrral együtt szilárdan hiszem, hogy Horvátország polgárai – miután
felkérik őket, hogy támogassák hazájuk uniós csatlakozását – a következő európai
parlamenti választásokon már képviselőket küldhetnek majd az Európai Parlamentbe.

Hannes Swoboda,    az S&D képviselőcsoport nevében. – (DE) Elnök úr, hölgyeim és uraim,
mindenekelőtt szeretném kifejezni őszinte köszönetemet valamennyi árnyékelőadónak a
kiváló együttműködésért, amelynek eredményeképpen olyan jelentést sikerült létrehozni,
amely remélhetőleg széles körű támogatásra fog találni.
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Először is szeretném megemlíteni Jadranka Kosor horvát miniszterelnök tegnapi, igen
sikeres látogatását az Európai Parlamentben. Elnök úr, Ön említette, hogy Horvátország
csatlakozása nemcsak Horvátország és az Európai Unió számára fontos, hanem az egész
régió számára fontos jelzés. Szeretnék a reformokról szólni néhány szót. Ha egy ország
elvégzi azokat a feladatokat, amelyekre felszólítottuk, akkor nekünk is be kell tartanunk
az uniós tagsággal kapcsolatos ígéreteinket. Ahogy Martonyi úr és a biztos úr is
megjegyezték, Horvátországnak még vannak elvégzendő feladatai. Nekünk a következő
üzenetet kell közvetítenünk: kérjük, tegyék meg a reformok végső lépéseit, hogy júniusban
elérhessük közös célunkat, és végső formába önthessük a szerződést.

A Kosor asszonnyal folytatott megbeszélésen Schulz úr azt mondta, hogy a Pirani-öböl
kérdését régebben háborúval oldották volna meg. Ma viszont egy asztal körül ülve,
tárgyalásokkal próbáljuk meg megtalálni a megoldást. Ez is fontos jelzés a régió egészének
– Szerbiára és Koszovóra gondolok – arra nézve, hogy az ilyen vitákat meg lehet oldani
tárgyalásokkal és párbeszéddel is, nem pedig csak háborúval. A horvát miniszterelnök
asszony azt mondta, hogy országában a kormány és az ellenzék azonos irányba mozdult
el az EU-val kapcsolatban. Ezt erősítette meg Zoran Milanovićcsal, a szociáldemokrata
ellenzék vezetőjével folytatott legutóbbi megbeszélésem is.

Tegnap Albánia kérdéséről folytattunk vitát. Horvátország Albánia számára is példaként
szolgálhat azon a téren, hogyan kell a politikai vitákat félretéve kezelni a dolgokat, ha
fontos közös aggályokról van szó.

Ezért Zágrábnak és egész Horvátországnak azt a kettős üzenetet kell küldenünk, hogy mi
– a Tanács, a Bizottság és az Európai Parlament – együttműködünk egymással a tárgyalások
júniusi lezárása és a szerződés megkötése érdekében, és hogy ősszel jóváhagyásunkat
tudjuk adni, így lehetővé téve a ratifikációs folyamat tényleges végrehajtását – de ugyanakkor
kérjük, hogy Horvátország kezelje a még fennálló problémákat. A korrupció elleni küzdelem
terén már jelentős lépések történtek, de szükség van még néhány végső lépésre. Az
igazságszolgáltatási rendszer reformja és a hajógyárak ügyében is vannak még tennivalók.
Azonban ezek a pontok a mi jelentésünkben is szerepelnek, és nem képeznek leküzdhetetlen
akadályokat. Ezzel inkább lehetőséget adunk Horvátországnak, hogy teljesítse a még nem
teljesített követelményeket.

Hölgyeim és uraim, ezt szem előtt tartva kell azt a közös üzenetet küldenünk ma innen
Horvátországnak és az egész régiónak, hogy amennyiben egy ország elvégzi a feladatait,
amelyekre felszólítottuk, akkor az Európai Unió is be fogja tartani az uniós tagságra
vonatkozó ígéretét. Elnök úr, ahogy tegnap Ön is mondta, amennyiben Horvátország
teljesíti a követelményeket, akkor csatlakozása az Európai Unió számára is gyümölcsöző
lesz.

Ezért még egyszer szeretnék köszönetet mondani az árnyékelőadóknak. Ha képesek
vagyunk minél egységesebb üzenetet küldeni Horvátország és az egész régió számára,
azzal nagy lépést teszünk az egész régió békés integrációjának megvalósítása terén.

Bernd Posselt,    a PPE képviselőcsoport nevében. – (DE) Elnök úr, biztos úr, hölgyeim és
uraim, be kell vallanom, hogy nagyon meg vagyok érintve, mivel idén éppen 20 éve, hogy
Szlovéniában és Horvátországban megerősödött az akkor egy éves demokratikus mozgalom,
és ez örömmel töltötte el az embereket ezekben az országokban is, akárcsak
Magyarországon, a Cseh Köztársaságban és más államokban.
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Ekkor, 1991. június 28-án jött a Jugoszláv Néphadsereg brutális támadása. Akkor úgy
tűnt, hogy visszatértünk a múltba. Vukovárban voltam, amikor Európának ezt a kis, virágzó
modelljét lerombolták, és emberek százezrei veszítették el otthonukat, ezrek pedig az
életüket. Azóta volt alkalmam figyelemmel követni Horvátország útját az Európai Unióba.
El kell ismernünk, hogy Horvátország hatalmas erőfeszítéseket tett, hogy megtegye ezt az
utat.

A biztos úr mondta ki ma a kulcsszót. Azt mondta, hogy ez a jelentés igazságos. Igen, a
Swoboda-jelentés azt a címet is viselhetné, hogy "Igazságot Horvátországnak", mert ez a
dolog lényege. Nem privilégiumokról vagy engedményekről van szó – ahogy ez is helyesen
elhangzott –, hanem igazságról. Horvátország most készen áll az uniós csatlakozásra. A
következő hónapokban még meg kell tennie az utolsó erőfeszítéseket bizonyos területeken.
Azonban nem szabad mesterséges akadályokat gördítenünk Horvátország útjába, ahogy
az sajnos az utóbbi években folyamatosan megtörtént. Horvátország szoros történelmi és
kulturális kapcsolatban áll Szlovéniával és Magyarországgal. Horvátországot ezekkel az
országokkal együtt kellett volna felvenni az Európai Unióba – Horvátország sok tekintetben
közép-európai ország. Ez számos ok miatt nem így történt, de most itt az idő. Ez a célunk.
Nem tűzünk ki dátumokat – ragaszkodunk ahhoz, hogy a kritériumok teljesítése fontosabb,
mind a dátumok. Azonban határozottan követeljük, hogy ne gördítsenek mesterséges
akadályokat Horvátország elé, hanem kezeljék igazságosan.

Ivo Vajgl,    az ALDE képviselőcsoport nevében. – (SL) Elnök úr, ma utolsó alkalommal vitatjuk
meg ezt a Horvátország által az Európai Unió teljes jogú tagjává válás terén elért
eredményekről szóló jelentést Szeretnék köszönetet mondani az előadónak, Hannes
Swoboda úrnak, aki évek óta foglalkozik ezzel az üggyel, konstruktív és jóindulatú
megközelítéséért, mind ami az árnyékelőadókkal, mind ami a horvát kormánnyal és a
horvát néppel való együttműködését illeti.

Visszatekintve és figyelembe véve Horvátország húsz évvel ezelőtti függetlenné válásának
körülményeit, talán azt mondhatjuk, hogy Horvátország eleget, vagy talán túl sokat is várt
az uniós tagságra. Martonyi miniszter úr, Ön igen konkrét tájékoztatást adott nekünk a
horvát csatlakozási tárgyalásokra vonatkozó elképzeléseiről. Támogatjuk ezeket az
elképzeléseit, és reméljük, hogy teljes mértékben valóra fognak válni.

A zágrábi vezetésnek még sok tennivalója van, mielőtt Horvátország lezárhatná a
tárgyalásokat. A Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért Képviselőcsoport (ALDE)
kiemelt figyelmet szentelt a 23. fejezetnek. Ezt a fejezetet tegnap Verhofstadt úr, az ALDE
Képviselőcsoport vezetője és Kosor asszony megvitatták, és megállapodásra jutottak róla.

Ez a fejezet szavatolja a jogállamiságot, a múlt örökségének feldolgozását, a hatékony és
pártatlan igazságszolgáltatást, a jogbiztonságot és a polgárok egyenlőségét. Minden
demokratikus jogállamnak és így az Európai Unió valamennyi tagállamának biztosítania
kell az olyan szabadságokat, mint például a nyitottság, a média függetlensége, a kisebbségek
védelme, a nemek közötti egyenlőség és a másság védelme.

A horvát kormány és Jadranka Kosor miniszterelnök asszony hitelt érdemlően és eltökélten
küzdenek a korrupció és bűnözés ellen. Horvátország hitelt érdemlően dolgozik a
szomszédaival való baráti kapcsolatok sikeres kialakításán, de ugyanakkor ösztönözni is
kellene arra, hogy megoldja ezeket a fontos kérdéseket.

Ha megadjuk Horvátországnak a zöld jelzést a tárgyalások utolsó fordulójára és az utolsó
erőfeszítésekre a teljes jogú uniós tagság felé vezető úton, akkor kijelenthetjük, hogy ez a
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jelentés valamennyi délkelet-európai országnak is szól, amelyek uniós tagságra várakoznak.
Nekünk is vannak várakozásaink: azt akarjuk, hogy Európa teljes mértékben valósítsa meg
a bővítési folyamatot, és váljon a kohézió és közös értékek kontinensévé.

Kérem, engedjenek meg nekem csak még egy mondatot! Az Európai Unió a mai világban
csak így válhat globális szinten vezető hatalommá. Elnök úr, köszönöm a türelmét!

Franziska Katharina Brantner,    a Verts/ALE képviselőcsoport nevében. – Elnök úr,
csatlakoznék azokhoz, akik köszönetet mondtak Swoboda úrnak az elmúlt évben és az
idei évben tanúsított remek együttműködéséért.

Egyetértek Posselt úrral abban, hogy ez egy igazságos jelentés. Ahogy az már elhangzott,
örömmel fogjuk üdvözölni Horvátországot az Unióban, ha valamennyi kritériumnak
eleget tesz. Horvátország csatlakozásának különleges jelentősége van, az EU-nak pedig
különleges felelőssége lesz a nyugat-balkáni régió többi országa csatlakozásának lehetővé
tételében. Regionális szempontból nézve most Horvátország a régió legjobb tanulója,
osztálytársai pedig később felzárkózhatnak mellé. Felelősséggel tartozunk a többi ország
irányába, mivel ha most mulasztásokat és hibákat követünk el, akkor a többi ország számára
sokkal nehezebb lesz a csatlakozási folyamat. Nem mondhatunk le a nyugat-balkáni régióval
kapcsolatos célkitűzésről.

Néhányan említették a korrupcióról szóló, 23. fejezetet. Úgy gondolom, hogy az EU-nak
őszintének kell lennie önmagához, és komolyan meg kell vizsgálnia, milyen mértékben
van jelen a korrupció az EU-ban. Ezért felszólítjuk az OLAF-ot ennek kivizsgálására.
Valamennyi képviselőcsoportot sürgetem, hogy csatlakozzanak ehhez az erőfeszítéshez,
mivel őszintének kell lennünk önmagunkhoz.

Végezetül azt szeretném még elmondani, hogy a múlt feldolgozása fontos része az uniós
csatlakozásnak. Említették már az ICTY-t, ami nélkülözhetetlen, de úgy gondoljuk, hogy
a háborús bűnökkel foglalkozó helyi törvényszékek tevékenységét is javítani kell. Az
Amnesty International jelentése szerint még mindig számos negatívum és hiányosság van.
Úgy gondoljuk, hogy javítani kellene például a tanúvédelmet; ezen a téren előrelépéseket
szeretnénk látni. Elengedhetetlen, hogy az EU ragaszkodjon a múlt feldolgozásának
aspektusához.

Ettől eltekintve mi, európai parlamenti képviselők örömmel várjuk Horvátországot az
Európai Parlamentbe.

Geoffrey Van Orden,    az ECR képviselőcsoport nevében. – Elnök úr, úgy gondoljuk, hogy
az uniós politika egyik legsikeresebb része a bővítés, feltéve, hogy a szigorú kritériumok
betartásával történik, és hogy tanulunk a korábbi csatlakozási folyamatokból.

A Tanács álláspontja szerint a horvát csatlakozási tárgyalások a végső szakaszukba értek,
de a Bizottságtól tudjuk, hogy a korrupció és az igazságügyi reform terén még előrelépéseket
kell tenni. Ezek igen komoly kérdések. Aggályaink nem mesterségesen gerjesztett aggályok.

A 4,5 milliós Horvátországban jelenleg közel egymillió befejezésre váró bírósági ügy van,
és ezek jelentős része a tulajdonjoggal való visszaéléssel kapcsolatos. A sajtószabadságot
is veszély fenyegeti. Volt minisztereket vádolnak korrupcióval. Egyesek ezt bizonyítéknak
tartják arra nézve, hogy történik valami a korrupció elleni küzdelem terén. Valójában
inkább arról van szó, hogy kiderült, milyen mélyen gyökereznek azok a problémák,
amelyeket nem kezeltek megfelelően. A politikusok körében virágzik a korrupció, az
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igazságszolgáltatás pedig nem lép fel hatékonyan a Balkán-útvonallal közvetlen
kapcsolatban álló szervezett bűnözés ellen.

Úgy tűnik, hogy ezen problémák ellenére Horvátország csatlakozása előre eldöntött ügy.
Sajnálatos lenne, ha a csatlakozási folyamat puszta formasággá válna, és csak szubjektív
politikai szeszélyektől függene. Sajnálatos lenne, ha Horvátország az említett fontos
problémák megoldása előtt csatlakozhatna az Unióhoz.

Takis Hadjigeorgiou,    a GUE/NGL képviselőcsoport nevében. – (EL) Elnök úr, mi, az Egységes
Európai Baloldal/az Északi Zöld Baloldal Képviselőcsoportja támogatjuk Horvátország
uniós csatlakozását, és bízunk benne, hogy Horvátország hamarosan teljes jogú tagállam
lesz, feltéve, hogy a horvát nép is ezt akarja, és hogy Horvátország valamennyi csatlakozási
kritériumot teljesíti.

Az elért eredményekről szóló jelentés hangsúlyozza, mi pedig üdvözöljük a menekültek
visszatérése, a nők jogai, a nemek közötti egyenlőség és a szomszédos országokkal való
konfliktusok rendezése terén történt előrelépést. Azonban ragaszkodunk a további
reformokhoz, különösen az igazságszolgáltatás és a korrupció felszámolása terén.

Ugyanakkor figyelmet kell szentelnünk a horvát lakosság társadalmi-gazdasági
problémáinak is, például a szegénységnek, a hosszú távú munkanélküliségnek és a
munkavállalói jogok megsértésének. A gazdaság liberalizálására irányuló javaslatok
sajnálatos módon tovább fogják rontani a horvát lakosság társadalmi-gazdasági helyzetét.

Ezért olyan valódi társadalmi fejlődésre van szükség, amely a szociális védőrendszer
modernizálásával, a munkanélküliség kezelésével, az egészségügyi szolgáltatásokhoz,
lakáshoz és oktatáshoz való hozzáférés előmozdításával, valamint a megkülönböztetés –
különösen a kisebbségekkel szembeni megkülönböztetés – felszámolásával garantálja
Horvátország valamennyi polgárának életminőségét.

Jaroslav Paška,    az EFD képviselőcsoport nevében. – (SK) Elnök úr, 2005-ben született döntés
Horvátország uniós csatlakozási tárgyalásainak megkezdéséről. Azóta a horvát kormány
jelentős változásokat vezetett be az ország irányítása terén, így készítve fel a lehető legjobban
Horvátországot az uniós csatlakozásra.

A csatlakozási folyamat során 2010-ben történtek a legnagyobb előrelépések, amikor
horvát barátainkkal sikerült lezárnunk számos bonyolult fejezet tárgyalását, Horvátország
fontos alkotmánymódosításokat fogadott el, valamint előrelépett a szomszédos országokkal
fennálló határviták civilizált rendezése terén. Tadić szerb elnök hivatalos vukovári látogatása
bebizonyította, hogy a horvát és szerb polgárok kapcsolata kölcsönös tiszteleten és
megértésen is alapulhat.

Most már csak a horvát félen múlik, hogy mennyi idő kell még a csatlakozási folyamat
befejezéséhez. A horvát félnek előbb még teljesítenie kell az uniós csatlakozás valamennyi
feltételét, valamint országos népszavazás útján polgárai jóváhagyását kell kérnie az uniós
csatlakozáshoz. Őszintén kívánom horvát barátainknak, hogy rövid időn belül le tudják
zárni a végső fejezeteket, és hogy a népszavazás is megerősítse, hogy az ország készen áll
az Európai Közösséghez való csatlakozásra.

Andrew Henry William Brons (NI).   – Elnök úr, még 20 éve sincs, hogy Horvátország
a függetlenségéért harcolt. Most pedig harc nélkül feladja függetlenségét.
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Horvátországnak jelentős és intruzív jogszabályi változtatásokat kell végrehajtania.
Támogatást kell elvonnia fő ipari ágazataitól és az ott dolgozóktól. Horvátországnak
mindezeket a dolgokat meg kell tennie, mielőtt felvételt nyerne az Európai Unióba.

Ami pedig a legfontosabb, mindezeket a változtatásokat még azelőtt kell megtennie, hogy
a lakosok beleegyezését népszavazás útján megkapta vagy egyáltalán kérte volna.
Közvéleménykutatás igazolja, hogy a többség ellenzi az uniós tagságot, mégis biztosnak
veszik a népszavazás pozitív kimenetelét. Nyilvánvaló, hogy a népszavazást puszta
formalitásnak tartják, hiszen jelentős változtatásokat hajtanak végre anélkül, hogy a lakosok
beleegyezését megkapták volna.

A jelentés szerint újságírók és szerkesztők kifogásolják a politikai nyomásgyakorlást. Arról
azonban nem szól a jelentés, hogyan lehet majd ilyen elnyomó légkörben szabad és
tisztességes népszavazást tartani.

Elmar Brok (PPE).   – (DE) Elnök úr, Martonyi úr, biztos úr, hölgyeim és uraim, most már
valóban a csatlakozási folyamat utolsó szakaszába értünk, olyannyira, hogy itt, a közösségi
intézményekben vitatjuk meg az ügyet, de utána még hátravan a nemzeti parlamentek
ratifikálási folyamata, ami szintén nem lesz könnyű. A Külügyi Bizottság elnökeként
alkalmam volt szoros figyelemmel követni az előző tizenkét tagállam csatlakozását a
bővítési folyamat keretében, így elmondhatom, hogy Horvátország hosszú időn keresztül
jelentős erőfeszítéseket tett a kritériumok teljesítése érdekében, ezért az „igen” felé való
elmozdulás pozitív dolog.

Politikai okokból is támogatunk kell a horvát csatlakozást. Ugyanis ez más országoknak
is jelzés lehet, amelyeknek talán még sokáig kell várniuk, míg Európa ajtaja megnyílik
előttük. Fontos az általános politikai üzenet. A más országok kapcsán szerzett
tapasztalataink alapján azt mondhatom, hogy Horvátországnak saját érdekében, a
csatlakozási folyamattól függetlenül is dolgoznia kell igazságügyi és közigazgatási rendszere
reformálásán. Ha túl sokáig maradnak megoldatlanul bizonyos ügyek, vagy ha vádat
emelnek ugyan a korrupciós ügyekben, de az eljárások túl sokáig húzódnak, az minden
tekintetben hátráltatja az ország fejlődését. Ezen a területen nagyobb erőfeszítéseket kellene
tenni.

Göran Färm (S&D).   – (SV) Elnök úr, először is hadd fejezzem ki köszönetemet az
előadónak, Swoboda úrnak, aki remek munkát végzett. Horvátország uniós tagsága már
nagyon közel van, de még mindig vannak kihívások, például a korrupció elleni küzdelem
terén. Horvátország új és jobb jogszabályokat fogadott el, de ezeket a reformokat még
végre is kell hajtani. Hatékony nyomozásokra, bírósági eljárásokra és bírósági ítéletekre
van szükség.

Jelenleg mindenki Ivo Sanader volt konzervatív miniszterelnök ügyére figyel, aki börtönben
ül Ausztriában. Horvátországban az újságírók és politikusok dicséretes munkát végeztek
a politikai elit korrupciós ügyeinek felderítése terén. Ivo Sanader ügye azonban az EU
számára is az igazság pillanatát jelenti, mivel a korrupcióhoz két fél kell. Ivo Sanadert azzal
is vádolják, hogy törvénytelen módon próbálta meg befolyásolni az EU-t. Ezért javasoltam,
hogy az OLAF (Európai Csalás Elleni Hivatal) működjön együtt a horvát nyomozó
hatóságokkal ezen információ tisztázására, mivel természetesen nem tudjuk, hogy igaz-e
a vád.

Az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) Képviselőcsoport törölni akarja ezt a fontos
részt az állásfoglalásból, de mi a Zöldek/az Európai Szabad Szövetség Képviselőcsoportjával
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együtt felszólítjuk a többi képviselőcsoportot, hogy ezt ne engedjék. Az EU-nak proaktív
módon kell eljárnia, és nem szabad egyszerűen csak Horvátországot felelőssé tennie.

Lena Ek (ALDE).   – Elnök úr, a világgazdasági válsági viharai közepette biztató, hogy
Horvátország biztosan halad előre az uniós tagság felé vezető úton.

Az eddig elért fejlődés jelentős, de szeretném hangsúlyozni, hogy ezt a pozitív lendületet
most más területekre is át kell vinni, amelyeken még sok a tennivaló.

Ma két pontra szeretném felhívni a figyelmet. Az első az igazságszolgáltatás reformja és
megerősítése. A korrupció elleni küzdelemhez, valamint a jogállamiság hosszú távú
biztosításához elengedhetetlen a szilárd és független igazságszolgáltatási rendszer. Nem
pusztán a bűnözők letartóztatásával kell foglalkozni, hanem azzal is, mi történik velük
ezután. Különben nem lesznek hatékonyak a korrupció és szervezett bűnözés elleni
küzdelemben tett erőfeszítések.

A második pont pedig az, hogy a horvát társadalomnak meg kell teremtenie a toleranciát.
Az európai projekt a megbékélésről szól, és nemcsak az országok közötti – ezen a téren
üdvözlendő, hogy Horvátország kapcsolatai javultak a szomszédaival –, hanem az
országokon belüli megbékélésről is. A kisebbségek elleni erőszak lehetősége teljes mértékben
elfogadhatatlan. Tudom, mennyire nehéz kérdés ez, de szilárdan hiszem, hogy a kérdés
rendezése felgyorsítaná a csatlakozási tárgyalásokat, ugyanakkor pedig a horvát társadalom
közvetlen előnyére is válna.

Tomasz Piotr Poręba (ECR).   – (PL) Elnök úr, kétségkívül támogatnunk kell a magyar
elnökség nagyratörő tervét, amely szerint ez év első felében le fogják zárni a tárgyalásokat
Horvátországgal. Horvátország uniós tagságával fontos és konstruktív szövetségest fogunk
szerezni, hiszen Horvátország már jelenleg is fontos szerepet játszik és fontos stabilizáló
erőt képvisel a régióban, példát mutatva számos, a jövőben az Európai Unióhoz csatlakozni
kívánó balkáni országnak.

Ma szeretném kifejezni a horvát kormánynak és a horvát társadalomnak tiszteletemet és
csodálatomat a végrehajtott reformokért, különösen a korrupció és a szervezett bűnözés
elleni küzdelem, a közigazgatás és az igazságszolgáltatás terén végrehajtott reformokért.
Természetesen bizonyos területeken még szükség van előrelépésre. Remélem, hogy ez
mielőbb meg fog történni. Igaz az is, hogy olyan híreket kapunk Horvátországból, melyek
szerint a horvátok nincsenek teljes mértékben meggyőződve arról, hogy az uniós tagság
előnyös lesz hazájuk számára. Úgy gondolom, a horvát kormánnyal közösen lépéseket
kellene tennünk annak érdekében, hogy ez a negatív trend haladéktalanul pozitívra
változzon.

Bastiaan Belder (EFD).   – (NL) Elnök úr, Horvátország jelentős előrelépést tett az uniós
tagság felé vezető úton. Ez vitathatatlan, és én örülök neki. Azonban még mindig súlyos
aggályaim vannak két területtel kapcsolatban.

Ebben a balkáni országban még mindig igen elterjedt a korrupció, ahogy ez az állásfoglalás
7. és 8. preambulumbekezdésében is szerepel. Ez jelenetős hatással van az ország
gazdaságára és kereskedelmi kapcsolataira. Sürgősen szükség van a probléma kezelésének
megfelelőbb megközelítésére, esetleg az európai intézményekkel együttműködve.

A másik aggodalomra okot adó tény, hogy az ország közigazgatási rendszere nem megfelelő,
ahogy erre az állásfoglalás 28. preambulumbekezdése is felhívja a figyelmet. Az uniós jog
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megfelelő végrehajtásához szükséges a szilárd közigazgatási rendszer – e nélkül
Horvátország felkészületlen.

Amíg ezt a két problémát nem oldják meg, addig továbbra is aggályosnak érzem, hogy a
magyar elnökség ilyen nagy sebességgel akarja megvalósítani a horvát csatlakozást.
Véleményem szerint a múlt tapasztalatai arra tanítanak, hogy célunk a minőségi csatlakozás,
nem pedig pusztán a csatlakozás kell, hogy legyen. Csak így lehetünk biztosak a polgárok,
köztük a holland polgárok, támogatásáról.

Angelika Werthmann (NI).   – (DE) Elnök úr, Horvátország általánosságban nézve jó
úton halad. Az elmélet kész van, de még át kell ültetni a gyakorlatba. Van azonban három
terület, ahol még jelentős erőfeszítéseket kell tenni.

Először is, Horvátországnak szorosabban együtt kell működni a hágai nemzetközi
büntetőtörvényszékkel az emberi jogok tiszteletben tartása és a háborús bűnösök
perbefogásának felgyorsítása érdekében. Az Amnesty International „Behind a Wall of
Silence” (A hallgatás fala mögött) című jelentése szerint még mindig előfordulnak az emberi
jogok megsértésének olyan nyilvánvaló esetei, amelyekkel foglalkozni kell. Az emberi
jogok védelme alapvető kérdés az EU számára. Az emberi jogok terén nem szabad
kompromisszumot kötnünk, és nem is fogunk kompromisszumot kötni.

A második problémás terület a korrupció, amely még mindig átitatja a társadalmat, az
ipart és a politikát. Üdvözlöm a horvát kormány korrupcióellenes erőfeszítéseit, de továbbra
is nagyon szigorúan kell kezelnünk ezt a területet.

Harmadszor pedig, Horvátországnak saját érdekében biztosítania kell a gyors fejlődést az
igazságszolgáltatási rendszer reformja terén.

ELNÖKÖL: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
alelnök

Krzysztof Lisek (PPE).   – (PL) Elnök asszony, két évvel ezelőtt a lengyel parlament külügyi
bizottságának elnökeként volt szerencsém fogadni a horvát külügyi bizottság tagjait. A
horvát bizottság tagjai megkérdezték, tudom-e, hogy hány lengyel van éppen vitorlázni
Horvátországban. Kidrült, hogy összesen sok tízezer. A gyönyörű Horvátországot felkereső
több millió turista azt mondaná, hogy Horvátország modern és demokratikus ország,
amely készen áll az uniós tagságra. Ugyanennek a horvát bizottságnak a tagjai azonban
azt is megkérdezték, hogyan hajtotta végre Lengyelország a hajógyárak szerkezetváltását.
Vagyis, ahogy azt ma mindenki említette, vannak még megoldásra váró problémák. Ennek
ellenére remélem, hogy Martonyi úr tervei valóra válnak, továbbá magyar barátaink és az
Európai Bizottság le fogják tudni zárni a tárgyalásokat. Remélem azt is, hogy Sikorski
lengyel külügyminiszter, aki itt lesz ma velünk a Parlamentben, el fogja mondani, hogy
Lengyelország örömmel várja, hogy a lengyel elnökség alatt megvalósuljon Horvátország
uniós csatlakozása.

Zoran Thaler (S&D).   – (SL) Elnök asszony, engedjék meg, hogy én is csatlakozzam a
Swoboda úr megközelítését és munkáját dicsérő kórushoz.

Őszintén remélem, hogy ez lesz Swoboda úr utolsó jelentése Horvátországról, és
Horvátország mihamarabb csatlakozni fog az Európai Unióhoz. Az uniós tagság
mindenképpen lehetővé fogja tenni, hogy valamennyire kárpótoljuk Horvátországot az
uniós csatlakozás késlekedéséért.
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Ha ugyanis Horvátország gazdasági, társadalmi, kulturális és művészeti fejlettségi szintjét
nézzük, akkor ez az ország már akár a hét évvel ezelőtt csatlakozott országok csoportjába
is tartozhatott volna. Remélem, hogy a zágrábi hatóságok élni fognak a Horvátország uniós
csatlakozása teremtette lehetőségekkel a korrupció és bűnözés elleni határozott fellépés
terén. A pártatlan média szabadságának és a horvát közszolgálati televíziónak dolgozó,
pártatlan újságírók védelmének megteremtése további kiemelkedően fontos területek.

Horvátország uniós csatlakozása azt fogja jelenteni, hogy kinyújtjuk a kezünket a balkáni
régió felé. Alig várom, hogy együtt dolgozhassunk majd a horvát képviselőkkel a még
mindig nyugtalan balkáni régió stabilitásának és fejlődésének megteremtésén.

Andrey Kovatchev (PPE).   – (BG) Elnök asszony, szeretném megköszönni Swoboda
úrnak kiváló munkáját, és őszintén remélem, hogy ez a jelentés már valóban az utolsó
jelentés lesz, mielőtt Horvátország aláírja az uniós csatlakozásról szóló szerződést.

Hiszem, hogy Horvátország uniós csatlakozása az egész régióban ösztönözni fogja a
reformokat, és egész Európában kedvező fogadtatásra fog találni. Horvátország már meg
is mutatta ezt azzal, hogy ingyenesen szomszédai, Bosznia-Hercegovina, Montenegró és
Macedónia rendelkezésére bocsátja az uniós vívmányok fordítását. Horvátország ezzel
kifejezésre juttatta, hogy hozzá tud, és hozzá is akar járulni a régió európai jövőjéhez.

Horvátország uniós csatlakozása egyértelműen utalni fog arra, hogy az EU nagyra becsüli
Horvátországnak a Nyugat-Balkánnal kapcsolatos elkötelezettségét, valamint arra, hogy
a bővítés még nem zárult le. Szeretném hangsúlyozni, hogy bár kontinensünkön minden
országnak megvannak a maga problémái, óvatosabbnak kellene lennünk, amikor a
kelet-európai országokra mutogatunk a korrupció és bűnözés kapcsán.

A korrupció és a bűnözés nemcsak a kelet-európai régióban vannak jelen, hanem
mindannyiunk számára kihívást jelentenek, és csak közös erőfeszítéssel tudjuk
visszaszorítani ezeket a negatív tendenciákat. Az átláthatóság és a demokrácia örök értékek,
és ezért reméljük, hogy támogatni és ösztönözni tudjuk majd a reformokat a nyugat-balkáni
régióban. A lehető legjobbakat kívánom Horvátországnak, és alig várom, hogy a
Parlamentben üdvözölhessük Horvátországot az Európai Unió 28. tagállamaként.

László Tőkés (PPE).   – (HU) Tisztelt elnök asszony! Az Unió iránti komoly kritikával kell
megállapítanunk, hogy noha az ország több szempontból már hat évvel ezelőtt, a legutóbbi
bővítési hullám idején készen állott a csatlakozásra, felvétele még mindig akadályoztatást
szenved. Éppen ezért csak egyetérteni lehet a magyar EU-elnökség azon célkitűzésével,
hogy Horvátország integrációját mandátumának legfőbb prioritásai közé sorolta. Orbán
Viktor magyar miniszterelnök azon kijelentésével is csak egyetérteni lehet, hogy Európa
egységesülése a Nyugat-Balkán országainak integrációja nélkül nem lehet teljes. A volt
Jugoszlávia kívül maradt tagállamai fekete lyukként tátonganak az Unió térképén. Ezt a
helyzetet megváltoztatni Horvátország nyitányát jelenti e helyzet megváltoztatásának.
Jadranka Kosor horvát miniszterelnök tegnap elhangzott szavaival szólva Délkelet-Európa
országainak erkölcsi kötelességünk megadni ezt a bíztatást, hiszen számukra az
integrációnak nincsen alternatívája.

Andrzej Grzyb (PPE).   – (PL) Elnök asszony, a Swoboda-jelentés, valamint az elnökség
és Füle biztos úr nyilatkozatai is arra engednek következtetni, hogy nagyon kedvezőek a
körülmények a horvát tárgyalások lezárásához Külön hangsúlyozandó Horvátország
elkötelezett magatartása – gondolok itt például Kosor miniszterelnök asszonyra -, és
nemcsak a tárgyalások lezárása terén, hanem a szomszédos országokkal és a nemzetközi
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büntetőtörvényszékkel való együttműködés terén is. Horvátország javára lesz a tárgyalások
közelgő lezárásának lehetősége és a Parlamentben uralkodó hangulat is. Ez azt jelzi, hogy
a jövőben nem engedjük felhalmozódni a problémákat, és hogy a 20 évnyi várakozás a
csatlakozási szerződés aláírásával fog lezárulni. Szeretnénk elmondani, mennyire
nagyrabecsüljük Horvátország jelképes gesztusait is, például azt, hogy az uniós tagságra
törekvő szomszédos országok rendelkezésére bocsátja az uniós vívmányok fordítását.
Szeretnék köszönetet mondani Swoboda úr munkájáért, és én is biztos vagyok benne,
hogy ez az utolsó jelentés a Horvátország által a csatlakozási folyamat során elért
eredményekről. Hamarosan az Európai Unió tagállamaként üdvözölhetjük majd
Horvátországot.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D).   – (HU) Tisztelt biztos úr, miniszter úr! Egyértelműen
támogatom a magyar elnökség azon törekvését, hogy júniusban lezárják a horvát
csatlakozási tárgyalásokat. Horvátország számos területen nagyobb fejlettséget ért el, mint
néhány uniós ország. Nyilvánvaló, hogy még számos elvégzendő tennivaló van, ahogy
erre Martonyi miniszter úr is utalt. Hannes Swoboda úr kiválóan eligazodik ebben a
bonyolult nyugat-balkáni térségben.

Horvátország sikere ösztönzést adhat Szerbiának és a többi nyugat-balkáni országnak.
Fontos, hogy nyugat-balkáni barátaink, horvát kollégáink értsék: a belső reformokat nem
az Unió, hanem saját népük érdekében kell végrehajtani. Kiemelten fontosnak tartom a
szerb, a magyar és más nemzeti kisebbségek helyzetének javítását, az elmenekült, elűzött
szerbek, krajinai szerbek méltó visszatérését, a szlovén-horvát szomszédsági viszony
rendezését. Méltányolnunk kell, hogy a horvát államfő számos gesztust tett Szerbia,
Bosznia-Hercegovina és Horvátország történelmi megbékélése érdekében.

Jelko Kacin (ALDE).   – (SL) Elnök asszony, a horvát kormánynak és az Európai
Bizottságnak sok elkötelezettséget, türelmet, kitartást és energiát kívánok a reformok
befejezéséhez. Kívánom azt is, hogy Horvátország esetleg a tárgyalások lezárásával
ünnepelhesse függetlensége 20. évfordulóját.

Ezek a szívből jövő kívánságaim. Azonban hogy mi lesz a valóság, az a horvát kormányon
és a kormánynak a horvát parlamenti ellenzékkel való együttműködésén fog múlni. Jelenleg
nekünk is társadalmilag sokkal érzékenyebb politikusokra van szükségünk. A jelenlegi
gazdasági válság hatására a szociális prioritásokhoz képest veszítenek jelentőségükből
azok a dolgok, amelyek Horvátország és polgárai számára az uniós csatlakozás előnyeit
jelentenék. Ez erősíti az Európai Unióhoz való kritikus hozzáállást.

Végül, de nem utolsósorban, még arra is szükség van, hogy Horvátország polgárai igennel
szavazzanak a népszavazáson. Horvátország csatlakozásának késlekedése nem járna
komoly következményekkel Horvátország számára, de igen negatív üzenet lenne a később
csatlakozni kívánó nyugat-balkáni országoknak. A tárgyalások lezárása nélkül horvát
képviselők nem kaphatnak megfigyelői státuszt a Parlamentben, és nem lesz tagság. Ezért
felszólítom Önöket a lendület fenntartására és minden lehetséges erőfeszítés megtételére.

Marije Cornelissen (Verts/ALE).   – (NL) Elnök asszony, örömmel tölt el, hogy
Horvátország egyre közelebb kerül a csatlakozáshoz. A Zöldek/az Európai Szabad Szövetség
Képviselőcsoportja határozottan támogatja valamennyi balkáni ország és Törökország
csatlakozását. De mivel ilyen nagy támogatói vagyunk a csatlakozásuknak, nagy figyelmet
szentelünk a tagság követelményeként meghatározott reformok végrehajtásának.
Horvátország még nem hajtott végre teljes mértékben ezeket a reformokat. A folyamatot
még folytatni kell.
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A szavazáson ezért arra fogunk törekedni, hogy a jelentés ne tartalmazzon konkrét dátumot.
Lehetséges, hogy a tárgyalásokat le lehet majd zárni az idei év első félévében, de az is lehet,
hogy nem. Nem az a fontos, hogy mikor zárjuk le a tárgyalásokat. Az a fontos, hogy
Horvátország addigra valamennyi kritériumnak megfeleljen.

Ha valamit megtanultunk Románia és Bulgária csatlakozásából, akkor az az, hogy nem
szabad konkrét dátumot kitűznünk. Ehelyett inkább tisztáznunk kell, milyen tennivalók
vannak még. Még valami: Horvátország valamivel több erőfeszítést tehetne például a
szexuális kisebbségek védelme terén. Jó lenne, ha a jelenlegi uniós elnökség jó példát
mutatna azzal, hogy engedélyezné a budapesti melegfelvonulást 2011. június 18-án.

Charles Tannock (ECR).   – Elnök asszony, a jelentés szerint Horvátország továbbra is
zökkenőmentesen halad előre az uniós tagság felé vezető úton. A brit konzervatívok
támogatják a koppenhágai kritériumoknak teljes mértékben eleget tevő országok uniós
csatlakozását, mivel úgy gondoljuk, hogy az EU a bővítések eredményeképpen rugalmasabb
és kevésbé centralizált szövetséggé válik.

Horvátországot megilleti a gratuláció a korrupció felszámolására tett erőfeszítéseiért,
amelyekre jó példa Sanader volt miniszterelnök letartóztatása. Örülök, hogy Szlovénia a
két ország határvitájának rendezése után már nem ellenzi a horvát csatlakozást. Ez a
határvita kétoldalú ügy, és nem akadályozhatja Horvátország uniós csatlakozását. Van egy
kis vita Montenegróval is, amelynek ügyében én vagyok az előadó, és amelyet az NB meg
fog oldani.

Montenegró előadójaként és Szerbia nagy barátjaként hiszem, hogy Horvátország
csatlakozása fel fogja gyorsítani a volt Jugoszlávia egész régiójának uniós csatlakozását.
Remélem, hogy Horvátország uniós tagsága mindkét országot a reformok meggyorsítására
fogja ösztönözni, és hogy Horvátország uniós tagállamként nem próbálja meg majd a
szerb csatlakozás akadályozásával rendezni a régi számlát.

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Elnök asszony, a tagjelölt országok közül Horvátországban
ment végbe a legnagyobb fejlődés. Ez nem meglepő, hiszen Horvátország kulturálisan és
történelmileg szoros kapcsolatban áll Közép-Európával. Horvátország már sokszor –
például a halászati vita rendezésével – bizonyította, hogy felkészült az uniós csatlakozásra.
Természetesen további erőfeszítésekre van szükség a korrupció elleni küzdelem terén, de
az akarat nyilvánvalóan nem hiányzik, ahogy azt Ivo Sanader volt miniszterelnök
letartóztatása is bizonyítja. Történt némi előrelépés a háborús bűnök rendezése terén is.
Azt pedig majd meglátjuk, milyen hatása lesz a jugoszláv titkosszolgálat egykori magas
rangú tagjaira vonatkozó német elfogatóparancsoknak.

Úgy tűnik, Horvátország felkészült a múlt lezárására. Ezt mutatja például az is, hogy
támogatja a háborús menekültek visszatérését. Ezen a téren kívánatos lenne, ha az EU
nemcsak a háborús menekülteket támogatná, hanem a kitelepítetteket is, és megoldást
keresne a dunai svábok kárpótlási igényeinek rendezésére.

Jean-Pierre Audy (PPE).   – (FR) Elnök asszony, szeretném elismerésemet kifejezni
Swoboda úrnak ezért a kiegyensúlyozott állásfoglalásért, és szeretném elmondani, hogy
a horvát csatlakozás sikeres végrehajtása létfontosságú a számunkra. Szeretnék néhány
szót szólni arról, hogy sokan nagyon aggódnak amiatt, hogy ez a csatlakozás rosszkor
jött. A történelemnek azonban nem lehet előírni, mi mikor történjen, és most éppen válság
van. Az európaiak aggódnak.
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A berlini fal összeomlása után posztkommunista csatlakozási hullám volt, most pedig
eseti alapon járunk el. Biztos úr, ezért gondolom úgy, hogy valamennyi uniós tagállamban
és talán Horvátországban is kommunikációs kampányt kellene folytatni, amelyben
bemutatnánk az embereknek az elvégzett munkát, azt, hogy Horvátország valamennyi
fejezetnek nagy figyelmet szentelt, és komoly előkészületeket tett a csatlakozáshoz.

Ez a javaslatom, mivel a bővítési hatáskör nem európai hatáskör. A bővítési hatáskör a
tagállamok és a tagállamok népeinek hatásköre. Kötelességünk, hogy sikeresen végrehajtsuk
ezt a csatlakozást. Használjunk minden rendelkezésünkre álló forrást az európai
integrációnak ebben a jelenlegi nehéz időszakában!

Štefan Füle,    a Bizottság tagja. – Elnök úr, köszönöm mindenkinek ezt az ösztönző és
konstruktív vitát. Az Európai Parlament állásfoglalás-tervezetének kiegyensúlyozott üzenete
fontos támogatást jelent a Bizottság számára. Az állásfoglalás-tervezet hasznos útmutató
a Horvátország által még elvégzendő feladatokról, és különösen üdvözlendőnek tartom
az igazságosságra, minőségre és hitelességre való gyakori hivatkozást a mai vita során.

Teljes mértékben egyetértek azokkal is, akik azt hangsúlyozták, hogy az egész folyamat és
a Horvátországtól megkívánt erőfeszítések a horvát polgárok javát szolgálják. Ezt világosan
kell kommunikálnunk az elkövetkező hónapok során.

Fontos jelzés, hogy a Parlament konstruktívan és szilárdan támogatja a horvát csatlakozási
folyamatot. Fontos jelzés nemcsak Horvátország, hanem a tagjelölt és a potenciális tagjelölt
országok számára is. A Parlament támogatása arra fogja ösztönözni ezeket az országokat,
hogy továbbra is jelentős erőfeszítéseket tegyenek az Európai Unióba vezető úton, és
sikeresen lezárják a tárgyalásokat.

János Martonyi,    a Tanács soros elnöke. – Elnök asszony, mindenekelőtt hadd fejezzem ki
nagyrabecsülésemet és köszönetemet a Parlamentnek – és különösen az előadónak,
Swoboda úrnak – elkötelezettségéért és erőfeszítéseiért, amelyekkel pozitívan hozzájárul
a mi erőfeszítéseinkhez, amelyeket nemcsak a horvát csatlakozás, hanem a bővítési folyamat
egésze terén teszünk.

Szilárd meggyőződésem, hogy ezeket az erőfeszítéseket igen jól mutatja a ma délelőtti
igen konstruktív és hasznos vita. Szilárd meggyőződésem az is, hogy az elfogadandó
állásfoglalás hangsúlyozni fogja a Parlament nélkülözhetetlen szerepét, amely valóban
túlmutat a horvát csatlakozás konkrét kérdésén.

Ez az állásfoglalás azt a fontos üzenetet fogja közvetíteni az európai közvélemény, az
európai polgárok számára, hogy a bővítés valóban az ő érdekeiket szolgálja, és talán meg
fogja győzni az európai polgárokat arról, hogy az Európa újraegyesítése után jelentkező
„bővítési fáradtság” megszűnt, és a bővítés most ismét újult erővel folytatódik.

Az állásfoglalás ugyanakkor más tagjelölt vagy tagságért folyamodó országok számára is
fontos politikai üzenetet közvetít. Ez a jelentés és az állásfoglalás hangsúlyozza is.
Mindannyian tudjuk, hogy a Nyugat-Balkán stabilitásának, együttműködésének és
megbékélésének kulcstényezője az európai perspektíva.

Ezért az európai perspektívának hitelesnek kell lennie, és konkrét lépésekkel kell ezt a
perspektívát hangsúlyozni és bemutatni. Horvátország uniós csatlakozása pontosan egy
ilyen konkrét lépés. Mindannyian tudjuk, hogy még nem végeztük el a teendőinket. Európa
még mindig nem képez egységes egészet. Alapvető célkitűzésünk a bővítési folyamat
folytatása.
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Nagyon fontos észrevételek és megjegyzések hangzottak el például azzal kapcsolatban,
hogy a csatlakozási tárgyalások túlságosan hosszadalmasak voltak-e, vagy sem. Igaz, hogy
csaknem hat évig tartottak, ami hosszabb, mint a mi országaink esetében volt. Azt tudom
most javasolni, hogy a jövővel foglalkozzunk, és próbáljuk meg minél inkább felgyorsítani
ezt a folyamatot.

Mindkét oldalon számos fontos előrelépés történt, és ismét csak azt tudom hangsúlyozni,
hogy eltökélt szándékunk valamennyi fél közös erőfeszítésével hiteles, minőségi bővítést
végrehajtani. Ez a jelenlegi Európai Unión belül és kívül is mindannyiunk számára nagyon
fontos üzenet.

Szeretnék még egyszer köszönetet mondani fontos gondolataikért és észrevételeikért, és
a Bizottságnak is szeretnék köszönetet mondani – természetesen abban a reményben, hogy
meg fogjuk tudni valósítani célkitűzésünket, ami nem más, mint ez év június vége előtt
lezárni a tárgyalásokat.

Elnök.   – A vita tárgyáról egy állásfoglalási indítványt terjesztettek elő az eljárási szabályzat
110. szabálya (2) bekezdése értelmében (1)  .

A vitát lezárom.

A szavazásra ma, február 16-án, kedden 12:00 órakor kerül sor.

Írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 149. cikke)

Debora Serracchiani (S&D),    írásban. – (IT) Reméljük, hogy Horvátország gyors
eredményeket fog elérni az uniós csatlakozási tárgyalásokon. Horvátország csatlakozási
folyamatának meggyorsítása – tekintettel geopolitikai pozíciójára – nagyon fontos, hiszen
Horvátország bejárat a közép-európai piacok felé. Ezért a kikötőket és az európai
folyosókkal való kapcsolódásokat integrált módon kell fejleszteni, tekintettel arra a tényre,
hogy Horvátország jelentős uniós finanszírozást fog kapni, amelynek 60%-a az
infrastruktúrára lesz elkülönítve.

Ehhez Horvátországnak folytatnia kell a megkezdett utat, és további reformokat kell
végrehajtania. Különösen a közigazgatást és az igazságszolgáltatást kell megerősítenie, a
korrpució ellen kell küzdenie, és teljes együttműködést kell tanúsítania a volt Jugoszláviával
foglalkozó nemzetközi büntetőtörvényszékkel. Üdvözlöm, hogy az Európai Unió és a
Horvát Köztársaság között megállapodás jött létre a Kábítószer és Kábítószerfüggőség
Európai Megfigyelőközpontjáról. Csalódott vagyok a horvát hajógyártás helyzete miatt.
Ez az ágazat egykor a jugoszláv ipari export gyöngyszeme volt, most viszont romokban
hever.

Remélem, hogy a horvát kormány képes lesz mielőbb végrehajtani a szerkezetváltási
folyamatot, és így a versenyképességi fejezetet is le tudja zárni. Kiemelném a horvát
csatlakozásnak az Adriára vonatkozó integrált tengerpolitika kialakításában játszott fontos
szerepét – hiszen a horvát csatlakozással az Adria majdnem teljes egészében uniós tengerré
válik.

Jiří Havel (S&D),    írásban. – (CS) Ez a jelentés összességében kedvező Horvátországra
nézve. A jelentés szerint Horvátország közel van a csatlakozási tárgyalások lezárásához.
Azonban a jelentés az előző évekhez hasonlóan a még mindig meglévő és gyakran súlyos

(1) Lásd a jegyzőkönyvet.
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hiányosságokra is felhívja a figyelmet. A horvát-szlovén területi vitával kapcsolatos
tapasztalatok fényében aggasztó, hogy nem történt jelentős pozitív előrelépés a számos
szomszéd állammal (főként Bosznia-Hercegovinával, de Szerbiával és Montenegróval is)
fennálló területi vitákban. A szerbek ellen elkövetett háborús bűncselekmények
megbüntetésének szélsőségesen lassú folyamata továbbra is fontos kérdéseket vet fel. Több
száz ügyben kellene még nyomozást folytatni vagy vádat emelni; az a tény, hogy a horvát
igazságszolgáltatás nem vesz tudomást ezekről az ügyekről, a szerbeknek bizalmatlanságra
ad okot. Horvátország még mindig nem nyújtotta be a tüzérségi naplókként ismert
dokumentumokat a volt Jugoszláviával foglalkozó hágai nemzetközi
büntetőtörvényszéknek (ICTY). Itt az idő, hogy fontolóra vegyük, mennyire kell az EU-nak
beavatkoznia ebbe az ügybe. A szerb menekültek 2010-es visszatérése is igen korlátozott
volt. A jelentés nem említi, hogy a háború után Horvátországba visszatért 130 000 szerb
közül hányan jöttek Szerbiából, és hányan a bosznia-hercegovinai Boszniai Szerb
Köztársaságból. A szerb menekültek száma a Boszniai Szerb Köztársaságban
(Bosznia-Hercegovina) viszonylag állandó maradt sok éven át (25 000 és 35 000 között).
A horvát hatóságok lehetetlenné tették visszatérésüket főként azáltal, hogy nem oldottak
meg olyan kérdéseket, mint a tulajdon, a lakás, a bérleti jogok, a nyugdíjak stb.
visszaszolgáltatása.

Monika Smolková (S&D),    írásban. – (SK) Horvátország 2003 óta tagjelölt ország, ekkor
nyújtotta be uniós tagságra vonatkozó kérelmét. Horvátország mára jelentős erőfeszítéseket
tett, és felkészült az uniós tagságra. Ez a folyamat alapvető reformokat követel, amelyek
gyakran nagyon nem népszerűek. A komoly erőfeszítést követelő folyamatot hét évvel
ezelőtt teljesítő Szlovákia képviselőjeként nagyra becsülöm Horvátországot, és hiszem,
hogy mihamarabb le fogja zárni a maradék 10 fejezetet. Jugoszlávia széthullása és a
fegyveres konfliktus lezárása óta Horvátország rövid idő alatt hatalmas előrelépést tett az
infrastruktúra, a szolgáltatások és a turizmus terén, amely az ország nemzetgazdaságának
legfontosabb ágazata. Minden évben Horvátországba látogató turistaként úgy gondolom,
hogy Horvátország az uniós államok családjába tartozik, és képviselőtársaimmal együtt
támogatom Horvátország csatlakozását.

Ildikó Gáll-Pelcz (PPE),    írásban. – (HU) Egy lépés választja el Horvátországot a történelmi
célja beteljesülésétől. A kérdés az, hogy milyen ez a lépés. Akadályokkal, netán mesterséges
akadályokkal teli hosszú lépés, vagy együttműködésen alapuló, az eddig megtett nehéz
vállalások teljesítését értékelő, könnyebb és rövidebb lépés. A horvátok a belépési
tárgyalások lezárása érdekében komoly munkát végeztek el, együttműködésük méltán
elismert. Gondoljunk csak akár a korrupció, az összeférhetetlenség, a szervezett bűnözés
visszaszorítása, vagy akár a szomszédságpolitika javítása érdekében tett erőfeszítésekre.
Persze vannak még ma is - többnyire leginkább kétoldalú - nyitott kérdések, de fontos
hangsúlyozni, hogy ezeket nem lehet összemosni az európai kérdésekkel.

Meggyőződésem, hogy Horvátország érdemes arra, hogy az EU tagja legyen, érdemes arra,
hogy a magyar elnökség idején sikeresen lezárja a tárgyalásokat. Horvátország helyzete a
Nyugat-Balkánon stratégiai fontosságú. Ennek a szerepnek a megerősítése az a három
megállapodás, amelyet Horvátország Magyarország kormányával kötött az energiaellátás
biztonságának megerősítéséről, a határ menti szénhidrogénmezők közös kutatásáról,
valamint az olajkészletek tárolásáról. Őszintén kívánom a horvátoknak, hogy minden
természetes, és netalán mesterségesen felállított akadály elháruljon a csatlakozásuk útjából,
hiszen Horvátország nemcsak érett, hanem érdemes is az EU-ba történő belépésre. Önöktől
pedig azt kérem, képviselőtársaim, hogy támogató szavazatukkal járuljanak hozzá
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Horvátország mielőbbi csatlakozásához, hiszen a csatlakozás szimbolikusan Horvátország
önállóvá válásának 20. évében valósulhatna meg.

Iuliu Winkler (PPE),    írásban. – (HU) A horvát csatlakozási tárgyalások felgyorsítása a
dél-kelet-európai térségben az EU-integráció lehetőségét hozza elérhető közelségbe.
Horvátország mellett a Nyugat-Balkán többi állama is optimizmussal tekint az európai
jövő fele. Ez pedig stabilitást, a demokratizálódási folyamat visszafordíthatatlanságát és
gazdasági növekedést hoz a nehéz történelmi örökséget hordozó térségben. Méltányolom
a horvát kormány erőfeszítéseit, a korrupció, az európai pénzek helyes felhasználása, a
jelenleg még nyitott tárgyalási fejezetek lezárásának terén. A szomszéd államokkal
kialakított viszony javítása tekintetében is fontos előrelépések történtek. Következetesen
támogatom Horvátország minél hamarabbi csatlakozását az EU-hoz, hiszen romániai
magyar képviselőként különös figyelemmel követem a horvátországi magyar közösség
sorsát. Nagy megelégedésemre szolgálna, hogyha hamarosan újabb anyaországon kívüli
magyar közösséget köszönthetnénk az Európai Unióban. Az Európai Parlamentnek
egyértelműen támogatnia kell Horvátország csatlakozási törekvéseit. Nem a követelmények
enyhítésére van szükség, hanem elő kell segíteni a követelményeknek való megfelelést.
Egyetértek azokkal a kollégáimmal, akik arra kérik az Európai Bizottságot, hogy minél
hamarabb határozza meg a folyamat lezárásának további időpontjait, a csatlakozási
fejezeteket pedig még a magyar elnökség ideje alatt zárja le.

Giovanni Collino (PPE),    írásban. – (IT) A magyar elnökségnek az a szándéka, hogy 2011
első felében lezárják a tárgyalásokat, nagy optimizmussal tölt el minket a balkáni régió
jövőjét és uniós csatlakozását tekintve. A horvát kormány jelentős lépéseket tett a reformok
megvalósítása és az emberi jogok védelme terén. Bizonyos területeken még további
fejlődésre van szükség annak érdekében, hogy Horvátország valóban készen álljon az uniós
tagságra és az Európa 2020 stratégia célkitűzéseire. Ezek a területek a korrupció elleni
küzdelem, a kisebbségek védelme – köztük az olasz kisebbségé -, a bírósági eljárások
rövidebbé tétele, a bíróságok infrastruktúrájának és felszereltségének fejlesztése, az
adóreformok és a közkiadások csökkentésének megerősítése.

Ha Horvátország folytatja az uniós vívmányok végrehajtásához szükséges reformokat, akkor
jövő ősztől az Európai Unió értékes tagja lehet, hozzájárulva az Unió jólétének növeléséhez,
valamint a Kelet és Nyugat közötti geopolitikai egyensúly megteremtéséhez – kezdve a
mediterrán régiótól és Olaszország északkeleti részétől. Az európai makrorégiók létrehozása
révén – kezdve az adriai és jón-tengeri régióval, amelybe Olaszország is bele fog tartozni
-, Horvátország gyorsan az európai programok és politikák középpontjába fog kerülni.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE),    írásban. – (PL) Horvátország uniós csatlakozása
élénk vitát váltott ki. Horvátország az európai turisták számára igen vonzó célpont, azonban
bizonyos problémákat még rendeznie kell. Szeretném megjegyezni, hogy Horvátországnak
még mindig sok kihívással kell szembenéznie, és sok államreformot kell hatékonyan
végrehajtania ahhoz, hogy mihamarabb valamennyi uniós csatlakozási követelménynek
megfeleljen.

Az Európai Unió érdeke is az olyan bővítési politika, amely előmozdítja a demokrácia
megszilárdulását – különösen a balkáni országokban. Az Európai Uniónak pozitívan kell
értékelnie a Horvátországban történt változásokat, hiszen Horvátország határozott jeleit
adja annak, hogy készen áll belső problémái megoldására. Nyitottnak kell lennünk a
bővítésre. Remélem, hogy a tárgyalások üteme lehetővé fogja tenni, hogy a horvátok a
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lengyel elnökség alatt aláírják a csatlakozási szerződést, mivel Horvátország megérdemli,
hogy az Európai Unió tagja lehessen. Köszönöm.

5. A tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatások - Európa 2020
- A tagállamok foglalkoztatási politikáival kapcsolatos iránymutatások végrehajtása
(vita)

Elnök.   – A következő napirendi pont közös vita a következőkről:

– a Tanács és a Bizottság nyilatkozatai az Európa 2020 programról;

– a Pervenche Berès által a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság nevében kidolgozott, a
tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatásokról szóló tanácsi határozatra
irányuló javaslatról szóló jelentés [COM(2011)0006 – C7–0033/2011 – 2011/0007(CNS)];

– a Bizottság nyilatkozata a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatások
végrehajtásáról.

János Martonyi,    a Tanács soros elnöke. – Tisztelt elnök asszony! Nagy örömömre szolgál,
hogy itt lehetek és egy, a magyar elnökség számára oly fontos témáról beszélhetek: az
Európa 2020 stratégiáról, amely valójában mindannyiunk számára rendkívüli jelentőségű.

Európának egyértelműen megoldást kell találnia több komoly kihívásra, ha tartania akarja
a versenyt a világ többi részével. E kihívások egy részét a gazdasági és pénzügyi válság
teremtette, de vannak olyan problémák, amelyek korlátozott képességeinkből és azon
elhatározásunkból fakadnak, hogy teljesítsük a 2010-es lisszaboni stratégia célkitűzéseit.

Mint ahogyan azt sokszor mondják, a válság egyben lehetőség is – az ókori görögök és a
kínaiak szerint is. Lehetőség az áttörésre, a megoldásra és az előrelépésre. Ezért hisszük
azt, hogy a válság jelenleg kulcsfontosságú tényező a tagállamok arra való ösztönzésében,
hogy gyorsan új európai stratégiát fogadjanak el a munkahelyekre és az intelligens,
fenntartható és inkluzív növekedésre vonatkozóan. Ez az Európa 2020 stratégia.

Meggyőződésem, hogy ez a stratégia nagyban fogja segíteni Európát a válságból való
kilábalásban, és abban, hogy a válságból erősebben kerüljön ki saját magához és a
nemzetközi kontextushoz mérten egyaránt, a termelékenység, a növekedési potenciál és
a társadalmi kohézió megerősítésével, valamint és a gazdasági kormányzás javításával.

Mindez alapvető fontosságú, ha világszinten meg akarjuk tartani versenyképességünket,
elsősorban a gyorsan fejlődő ázsiai piacokkal szemben. Emellett fontos, ha fenn akarjuk
tartani a szociális modellt, életmódunkat – európai létünket –, ami oly becses számunkra,
és amit meg kell őriznünk.

A 2020-as stratégia öt fő uniós célt határozott meg, amelyek közös célkitűzéseket foglalnak
magukban, irányt mutatva a tagállamok és az Unió intézkedéseinek olyan területeken,
mint a foglalkoztatás előmozdítása, az innováció, a kutatás és a fejlesztés feltételeinek
javítása, az éghajlatváltozással kapcsolatos és energetikai céljaink teljesítése, az oktatás
színvonalának növelése, valamint a társadalmi befogadás elősegítése, különösen a
szegénység csökkentése révén.

E célok megvalósításának részeként a Bizottság hét kiemelt kezdeményezést dolgozott ki
és terjesztett elő, amelyek tartalmazzák a Bizottság által az egységes piac megerősítése,
valamint a növekedés és a munkahelyteremtés fellendítése érdekében javasolt
intézkedéseket. A hét kiemelt kezdeményezés a következő: az európai digitális menetrend,
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az Innovatív Unió, a Mozgásban az ifjúság, Erőforrás-hatékony Európa, az integrált
iparpolitika a globalizáció korában, az új készségek és munkahelyek menetrendje, valamint
a szegénység elleni küzdelem európai platformja.

Minden egyes kezdeményezés esetében az uniós és a nemzeti hatóságoknak össze kell
hangolniuk az erőfeszítéseiket annak érdekében, hogy a nemzeti és az európai szintű
intézkedések kölcsönösen erősítsék egymást.

2010 decemberében, az elnökség által – a Bizottsággal és a soron következő magyar
elnökséggel szoros együttműködésben – kidolgozott első végrehajtási jelentés áttekintette
a stratégia júniusi elindulása által elvégzett munkát. A jelentés kiemeli a Tanács által –
annak mindenféle felállásában – a hét kiemelt kezdeményezéssel kapcsolatban elvégzett
munka legfontosabb részeit. Ezenkívül a jelentés hangsúlyozza az azokon a szakpolitikai
területeken elért technológiai haladást, amelyek hangsúlyos szerepet kapnak az új
stratégiában – ezek az egységes piac, a kohéziós politika és az agrárpolitika. Emellett
felsorolja azokat a tevékenységeket és kezdeményezéseket, amelyekre az elmúlt hat
hónapban került sor unió szinten, az öt fő uniós célhoz kapcsolódóan.

Engedjék meg, hogy kiemeljek néhány fontos szempontot a gazdasági kormányzással
kapcsolatban. A gazdasági kormányzás reformjának végrehajtása alapvető feltétele a válság
leküzdésének és az európai gazdaság fellendítésének. A 2020 stratégia ezért szorosan
kapcsolódik az európai szemeszterhez, a makrogazdasági felügyelet új, kulcsfontosságú
eszközéhez, amely ezen elnökség ideje alatt kerül először alkalmazásra. Ez az új folyamat
2011 januárjában indult el, a Bizottság éves növekedési jelentésének ismertetésével.

A magyar elnökség külön figyelmet fordít az európai szemeszter problémamentes és sikeres
végrehajtásának biztosítására. E célból egy sor vitát szervezünk a vonatkozó tanácsi üléseken
a márciusi Európai Tanácsra való felkészülésként.

Az Általános Ügyek Tanácsa azt a feladatot kapta, hogy március 21-i ülésére készítsen
összefoglaló jelentést, amelyben meghatározza a különböző ágazati tanácsokban folytatott
munkával kapcsolatos legfontosabb üzeneteket. Ezt a jelentést márciusban terjesztik az
Európai Tanács elé, és ez lesz a megbeszélések alapja, amelyek célja a strukturális reformok
és a költségvetési konszolidáció prioritásainak meghatározása.

A márciusi Európai Tanácsot követően a tagállamok véglegesítik nemzeti reformprogramjuk
és stabilitási vagy konvergencia-jelentéseik tervezeteit, amelyeket áprilisban nyújtanak be
a Bizottsághoz. Az ezután következő munka célja az országspecifikus ajánlások kidolgozása,
amelyeket a tagállamok figyelembe fognak venni a 2012-es költségvetésük véglegesítésekor
és növekedési stratégiájuk végrehajtásakor. Elismerem, hogy ez igen szoros menetrend,
de reméljük, hogy júniusra vagy júliusra sikerül megvalósítanunk.

A 2020-as stratégia kulcsfontosságú az Európai Unió jövőbeni gazdasági sikerének
biztosításához. Szorosan összekapcsolódik a gazdaságirányítási reformmal, amely szintén
központi szerepet fog játszani. Ha nem tartjuk meg versenyképességünket és nem
biztosítunk erőteljes növekedést a jövőben, egyre nehezebben fogjuk tudni fenntartani a
szociális biztonság kellően magas szintjét a tagállamokban, és egyre nehezebb lesz
Európának elviselni a világban történő eseményeket.

Európa számára ez jelenti az egyik legnagyobb kihívást az elkövetkező években.
Meggyőződésem, hogy számíthatunk az Európai Parlament támogatására a végrehajtásban.
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ELNÖKÖL: Jerzy BUZEK
elnök

Elnök.   – Tisztelt soros elnök úr! Köszönöm a bevezető beszédét. Nagyon fontos témáról
beszélünk: az Európa 2020 stratégiáról. Válságot élünk át és nagyon magas a
munkanélküliség, ami a legnagyobb fenyegetést jelenti polgáraink számára. A foglalkoztatási
politika ezért döntő fontosságú, a 2020-as stratégia keretében is. Üdvözlöm körünkben
az e területért felelős biztost, Andor Lászlót az Európai Parlamentben.

László Andor,    a Bizottság tagja. – Tisztelt elnök úr! Mint tudjuk, a Bizottság múlt
hónapban fogadta el az első éves növekedésről szóló jelentést az Európa 2020 stratégiával
kapcsolatban. Az éves növekedési jelentés szakít a múlttal és elindítja a gazdaságpolitikai
koordináció első ciklusát az európai szemeszter keretében.

Az európai szemeszter alapjául szolgáló elképzelés nagyon egyszerű: a gazdasági és
monetáris unió stabilitását csak úgy tudjuk biztosítani, ha a gazdaságpolitikákat előzetesen
összehangoljuk az EU-ban. Az euróövezet egyes országaiban a közelmúltban tapasztalt
hitelválság ezt nagyon világosan szemlélteti. Ez a markánsabb és erőpróbát jelentő
megközelítés azt mutatja, hogy az Európai Unió felismeri, hogy a tagállami gazdaságok
mennyire szorosan összekapcsolódnak egymással és hogy egy adott tagállam szakpolitikai
döntései miként befolyásolhatják a többi tagállamot.

Az európai szemeszter lefolytatása valódi teszt lesz az EU számára. A stratégia és a helyi
partnerségek iránti politikai felelősségvállalás megerősítése kiemelt cél volt számunkra. A
kihívást most annak bizonyítása jelenti, hogy az Unió közösen azonosítani képes a
legfontosabb szakpolitikai reformokat, amelyekre sürgős szükség van, és amelyek megfelelő
politikai válaszokat nyújtanak.

Az éves növekedési jelentés nagyon világosan meghatározza a legfontosabb prioritásokat.
A gazdasági fellendülés érdekében integrált megközelítést határoz meg 10 kiemelt
cselekvéssel, amelyeket három fő csoportba sorol. Az első: szigorú költségvetési
konszolidáció és a pénzügyi ágazat átszervezése a makrogazdasági stabilitás fokozása
érdekében; a második: strukturális reformok a foglalkoztatás növelése érdekében; és végül:
a növekedést előmozdító intézkedések.

Alaposan megfontoltuk az Önök által az éves növekedési jelentés legfontosabb üzeneteivel
kapcsolatban megfogalmazott aggályokat, miszerint azok eltérnek az integrált
iránymutatásoktól. Ezzel kapcsolatban világos leszek: a Bizottság szándékosan döntött
úgy, hogy az ez évi növekedési jelentés középpontjába a jelenlegi gazdasági válság
legsürgetőbb kihívásait, valamint azon reformok előrehozását állítja, amelyek a gazdasági
fellendüléshez és a munkahelyteremtéshez szükségesek. Az éves növekedési jelentés teljes
mértékben összhangban van az integrált iránymutatásokkal, és a foglalkoztatási
iránymutatásokkal is.

Örömömre szolgál, hogy a Parlament támogatja a Bizottság arra irányuló javaslatát, hogy
a foglalkoztatási iránymutatásokat 2011-ig változatlanul formában tartsák fenn.
Létfontosságú biztosítani egy stabil szakpolitikai keretet az Európa 2020 stratégia 2014-es
félidős felülvizsgálatáig, hogy a tagállamoknak elég idő álljon rendelkezésükre a szükséges
reformok végrehajtására.

A foglalkoztatási iránymutatások emellett a közös foglalkoztatási jelentés tervezetének
(ami az éves növekedési jelentés része) alapjául is szolgálnak, amely azonosítja a

21Az Euròpai Parlament vitàiHU16-02-2011



legsürgetőbb intézkedéseket a foglalkoztatás területén, ideértve a következőket: 1. a
foglalkoztatást segítő adózási rendszerek bevezetése, konkrétan az adók leválasztása a
munkáról; 2. a munkaerő-piaci tagoltság csökkentése; 3. a munka és a magánélet közötti
egyensúlyt akadályozó tényezők megszüntetése; és végül, az idősebb munkavállalók
munkaerő-piaci részvételének növelése.

Ami a legfontosabb, a foglalkoztatási iránymutatások országspecifikus ajánlások
kidolgozásakor is felhasználhatók lesznek, amelyeket – a Szerződés 148. cikke alapján –
a Tanács intézhet a tagállamokhoz.

Az éves növekedési felmérés lesz a megbeszélések fő témája a márciusban megrendezésre
kerülő tavaszi európai tanácsi ülésnek, és a tagállamoknak szóló gazdaságpolitikai
iránymutatások alapjául is ez fog szolgálni. A Bizottság elvárja a tagállamoktól, hogy
figyelembe vegyék ezt az iránymutatást, amikor kidolgozzák stabilitási vagy konvergencia
programjukat, és az Európa 2020 stratégia keretében benyújtott nemzeti
reformprogramjukat.

A Bizottság megvizsgálja a nemzeti reformprogramokat, amelyeket április második felében
kell benyújtani. E vizsgálat alapján és a Szerződéssel összhangban, országspecifikus
szakpolitikai iránymutatásokat javasolunk és ajánlásokat teszünk, amelyeket a
tagállamoknak figyelembe kell venniük 2012-es költségvetésük véglegesítésekor. A politikai
iránymutatást és ajánlásokat a Tanácsnak még a nyár előtt el kell fogadnia.

Végül hangsúlyozni szeretném, mennyire fontos szerepet játszanak Önök az Európa 2020
stratégia, és különösen a hét kiemelt kezdeményezés sikeres végrehajtásában. A Parlament
társjogalkotói szerepe alapvető fontosságú mindezek sikeres végrehajtásához. A megfelelő
keretfeltételek meghatározása elengedhetetlen az Európa 2020 céljainak eléréséhez. Az új
többéves pénzügyi keretről szóló megbeszélések hamarosan elkezdődnek. A Bizottság
júniusban terjeszti elő javaslatait. A Parlament mint költségvetési hatóság szerepe – a
Tanáccsal együtt – döntő fontosságú lesz annak biztosításában, hogy az EU költségvetése
tükrözze az Európa 2020 stratégia prioritásait. Ahhoz, hogy hitelesek legyünk,
gondoskodnunk kell arról, hogy a pénzügyi prioritásaink összhangban legyenek
stratégiáinkkal és politikai prioritásainkkal.

Most, a költségvetési megszorítások idején mindennél fontosabb, hogy megmutassuk,
hogy az EU hozzáadott értéket nyújt, és hogy minden uniós szinten elköltött euró nagyobb
hatást érhet el annál, mintha azt nemzeti szinten költenénk el.

Az Európa 2020 sikerének biztosításához minden szinten politikai felelősségvállalásra
van szükség. Csak akkor érhetjük el céljainkat és határozhatjuk meg a jövőbeni növekedés
helyes irányát, ha mindenki teszi a dolgát.

Pervenche Berès,    előadó. – (FR) Tisztelt elnök úr, Martonyi úr, biztos úr! A Foglalkoztatási
és Szociális Bizottság nevében el szeretném mondani, mennyire örülök annak, hogy most
először eszmecserét folytathatunk az európai szemeszterről, és arról, mekkora fontosságot
kell tulajdonítanunk e szemeszter keretében az éves növekedési jelentésnek.

E keretben Ön, biztos úr, és a Bizottság többi tagja elhatározták, hogy megújítják a
foglalkoztatási iránymutatásokat, és e Parlamentnek szándékában áll jóváhagyni ezt a
döntést. Szeretném felhívni a figyelmét három szempontra.

Az első az éves növekedési jelentéssel kapcsolatos. Döbbenten láttuk, hogy a
foglalkoztatással és a munkanélküliséggel kapcsolatos kérdések a jelek szerint másodlagosak
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a költségvetés konszolidációjával kapcsolatos célokhoz képest. Amikor Önök ezekkel a
kérdésekkel foglalkoznak, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a munkaerőpiac
működéséhez, úgy érezzük, hogy felrúgják a tagállamok polgárai és kormányai közötti
társadalmi szerződést. Önök a nyugdíjkorhatár megemelését javasolják, továbbá a
munkanélküli ellátásként kifizetett összegek csökkentését, a bérszintek és azok számítási
módjainak módosítását, és az üzletek vasárnapi nyitva tartásának engedélyezését.

Véleményünk szerint ez a társadalmi szerződés rendkívül veszélyes megsértését jelenti.
Ezenkívül úgy gondoljuk, hogy nagyobb figyelmet kellene fordítani a leginkább
kiszolgáltatott csoportokra – a fiatalokra, a nőkre, az idősekre vagy a fogyatékkal élőkre.
Továbbá nagyon veszélyesnek tartjuk, hogy a költségvetési konszolidációt tartják ezen
éves növekedési jelentés legfőbb céljának.

A másik dolog, amely aggodalommal tölt el bennünket, az a tény, hogy – amint Ön is
említette – Önök nemzeti reformprogramokat fognak kidolgozni az éves növekedési
jelentés alapján. De a fontos kérdésekről itt fog döntés születni! Hogyan fogják az ezekről
a kérdésekről folytatott parlamenti vitát jó célokra felhasználni, most, amikor az
iránymutatásokat megújítják? Hogyan képzeli el a demokratikus vitát erről a kérdésről?
Hogyan fog megfelelni a 148. cikknek, amely a foglalkoztatási politikákat koordinálja, és
a 12. cikknek, amely a gazdaságpolitikák koordinálásáról szól?

Meglehetősen zavaros a helyzet ma itt, az Európai Parlament számára, tekintve, hogy egy
időben vitatjuk meg az Európa 2020 stratégiát, Van Rompuy elnök úr munkacsoportjait,
a gazdasági kormányzásról szóló csomagot, amelybe ez a Parlament oly sok energiát fektet,
valamint a Szerződés felülvizsgálatát az európai pénzügyi stabilitási mechanizmus
fenntartása érdekében. Ezenkívül, mindezek mellett e mechanizmus lehetséges
módosításáról is vitázunk. Önök azzal egy időben indítják útjára az európai szemesztert,
hogy Merkel kancellár és Sarkozy elnök elindítják a versenyképességi paktumot. És
mindezekkel párhuzamosan Önök megújítják a foglalkoztatási iránymutatásokat, ami
minden valószínűség szerint nem lesz több, mint homályos folt, amely meghatározásra
vár ezekben a nemzeti programokban.

Ezért, biztos úr, szeretném felhívni a figyelmét egy harmadik dologra, amivel kapcsolatban
aggályaink vannak. Amikor múlt évben – a belga elnökség támogatásával – sikerült
megváltoztatnunk a foglalkoztatási iránymutatások irányát, volt egy dolog, amire nagy
hangsúlyt helyeztünk: a kormányzás kérdésére. Mit értünk e kormányzás alatt? Azt, hogy
a gazdasági és szociális politikákat nem lehet sikeresen végrehajtani, ha azokhoz nem társul
valódi demokratikus vita. A demokratikus vita pedig azt jelenti, hogy hatalmat adunk az
Európai Parlamentnek, a nemzeti parlamenteknek, továbbá őszintén tiszteletben tartjuk
és a vitába bevonjuk a szociális partnereket. Sokszor az a benyomásunk, hogy az Önök
javaslatai figyelmen kívül hagyják ezeket az elemeket, amelyek nélkülözhetetlen részei
országaink demokratikus életének.

Úgy hiszem, hogy ha nem oldjuk meg ezt a kérdést, fennáll annak a veszélye, hogy
következetlenek leszünk, hogy elfordulnak polgáraink attól, amit együtt próbálunk elérni,
és hogy semmibe vesszük azt, ami elengedhetetlen a sikerünkhöz: a közösségi szellemet.

Sharon Bowles,    a Gazdasági és Monetáris Bizottság véleményének előadója. – Elnök úr, a
gazdasági kormányzás új korszakába lépünk. Az európai szemeszter olyan struktúrát kínál,
amelybe bele lehet építeni az integrált iránymutatások meglévő eszközeit, a Szerződés
121. és 148. cikkével összhangban, a Parlament erőteljes bevonásával.
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Átfogóbban nézve a dolgokat, a szemeszter az, amelynek keretében a Stabilitási és
Növekedési Paktum és a makrogazdasági felügyelet nyomon követése összekapcsolódhat
az Európa 2020 stratégiával és az integrált iránymutatásokkal. Ez azt jelenti, hogy a
szemeszter szilárd keretet adhat az Unióban meglévő különféle gazdasági kormányzási
folyamatoknak, úgy, hogy kölcsönösen erősítik egymást. Még átfogóbban vizsgálva a
kérdést, a Gazdasági és Monetáris Bizottság hangsúlyozza, hogy a gazdasági kormányzásnak
a közösségi módszeren kell alapulnia. Az eljárásoknak átláthatónak és elszámoltathatónak
kell lenniük, ha kapcsolatot akarnak teremteni a polgárokkal, és ha ki akarják vívni a
polgárok támogatását. Ez szükségszerűvé teszi a Parlament bevonását.

Ha a Parlament már szerepet kapott, biztosítani kell számára az ahhoz szükséges időt,
hogy élhessen demokratikus felhatalmazásával. A Gazdasági és Monetáris Bizottság és a
Foglalkoztatási és Szociális Bizottság egyaránt kiáll e követelés mellett.

Corien Wortmann-Kool,    a PPE képviselőcsoport nevében. – (NL) Elnök úr, a pénzügyi és
gazdasági válság sajnos nagyon világossá tette, hogy veszélyben van a versenyképességünk,
és ebből következően szociális piacgazdaságunk fenntarthatósága. Ezért kell most
tanulságokat levonnunk a válságból, hogy jobban ki tudjuk használni a belső piacot, hogy
megszilárdítsuk nyugdíjaink fenntarthatóságát és lehetővé tegyük a munkaerőpiac számára,
hogy hatékonyabban működhessen.

Képviselőcsoportunk ezért üdvözli az éves növekedési jelentést és az Ecofin Tanács 2011.
január 15-i következtetéseit, amelyek az európai szemeszter kapcsán nagy várakozásokra
bátorítanak.

Mi mindannyian, itt, a Parlamentben olyan Európát akarunk, amely fenntartható gazdasági
növekedéssel, életerős vállalkozásokkal és a polgárai számára elegendő munkahellyel
rendelkezik. Ezt csak stabil valutával és stabil gazdasággal érhetjük el. E két cél
megvalósításához a tagállamoknak rendben kell tartaniuk saját pénzügyeiket, mert az nem
csak az olyan problémák megakadályozásában segít, amelyeket jelenleg tapasztalhatunk
a tagállamokban, amelyek óriási hiánnyal és adósággal küzdenek, de megteremti az alapokat
a növekedéshez és a munkahelyteremtéshez polgáraink számára, valamint gyermekeink
és a jövő nemzedékei számára is.

Elnök úr! Az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) Képviselőcsoportja tovább fog
dolgozni egy erős európai gazdasági kormányzásról szóló csomagon, amely három pilléren
nyugszik: a szilárd Stabilitási és Növekedési Paktumon, az ambiciózus makrogazdasági
felügyeleten és a nagyra törő Európa 2020 stratégián. Ehhez azonban az szükséges, hogy
alkalmazzuk a közösségi módszert és bevonjuk az Európai Parlamentet és a nemzeti
parlamenteket. Ha ezt megtesszük, nem lesz szükségünk új versenyképességi paktumra,
mert addigra már teljesítjük azt a célt.

Udo Bullmann,    az S&D képviselőcsoport nevében. – (DE) Tisztelt elnök úr, hölgyeim és
uraim, biztos úr, Martonyi úr! Nagy figyelemmel követtem a felszólásokat, olvastam az
éves növekedési jelentést, olvastam az Ecofin következtetéseit, és egy dolog teljesen világossá
vált számomra: az Európai Unió nem csak gazdasági válsággal küzd, hanem politikai
válsággal is. Önök semmi újat nem javasolnak számunkra. Kérjék meg beosztottjaikat,
hogy mutassák meg Önöknek az elmúlt tíz év dokumentumait. Ugyanaz olvasható
mindegyikben, azaz hogy a közkiadások túlságosan magasak, és az egyetlen mechanizmus,
amellyel e kiadások az új időkhöz igazíthatók, a bérekhez kapcsolódik, amelyek szintén
mindig túlságosan magasak. Én semmilyen más ajánlást nem láttam. Ha esik, ha fúj, ha
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válságban vagyunk, ha fellendülésben – mindig változatlan gondolkodásmód, de annak
egyáltalán semmi köze a gazdasági realitáshoz.

Engedjék meg, hogy javasoljak valamit Önöknek: azokat az embereket, akik ezeket írják
Önöknek, akik a gazdasági elemzéseket végzik a Tanácsban és a Bizottságban, küldjék el
valamikor a Gazdasági és Monetáris Bizottsághoz. Meg akarjuk ismeri az Önök gazdasági
modelljeit. Meg akarjuk vitatni velük, hogy ők vajon látják-e, hogy Európa a recesszió
szélén áll. Vegyük el például a német export és növekedési rátákat, és akkor majd meglátják,
hogy miről is beszélek. És akkor azt kérdezem majd Önöktől, miért nem esik egyetlen szó
sem a beruházásokról – amikor a beruházások az eddigi legalacsonyabb szinten vannak,
amit mi magunk sem engedhetünk meg tovább magunknak –, miért nem esik egyetlen
szó sem a bevételek növeléséről, vagy a ciklusok követéséről, vagy arról, hogy végre meg
kell tanulnunk közel kerülni egymáshoz vagy arról, hogyan fogunk kilábalni a válságból.
Ezek egyikéről sincs szó az Önök dokumentumaiban.

Önök lemaradtak az év kezdetéről, és óriási erőfeszítést kell tenniük azért, hogy
megfeleljenek az európai polgárok elvárásainak. De hadd mondjak el Önöknek valamit:
ha ilyen szellemben szándékoznak döntést hozni márciusban a gazdasági kormányzásról
szóló csomagról és a Stabilitási és Növekedési Paktum reformjáról, a képviselőcsoportom
abban nem fog tudni részt venni.

Lena Ek,    az ALDE képviselőcsoport nevében. – Elnök úr, egy évvel ezelőtt itt, ebben az
ülésteremben vitáztunk arról, milyen intézkedésekre van szükség a pénzügyi világválság
megoldásához. Akkor a képviselőcsoportom által a gazdasági kormányzásról előterjesztett
javaslatokat túlságosan ambiciózusnak és elrugaszkodottnak ítélték és ezért elutasították,
de ma boldogan jelenthetem, hogy több javaslatunk is valósággá vált!

Ma azonban szakadék tátong az Európa 2020 stratégiában kinyilvánított célok és az azok
megvalósításához szükséges pénzügyi források között. A 2012. évi költségvetési tervezetben
a Bizottságnak világosan és egyértelműen meg kell határoznia és láthatóvá kell tennie a
stratégiához kapcsolódó kiadásokat. Ez a többéves pénzügyi keret közelgő felülvizsgálatára
is vonatkozik.

Közvetlenül a tagállamokhoz is szólni szeretnék. A Tanácsban, a pénzügyminiszterek
körében – hazám pénzügyminiszterét, a svéd Anders Borg urat is ideértve – kétségkívül
nincs meg a hajlandóság a jövőbe való befektetésre. A nemzeti költségvetéseknek tükrözniük
kell a Tanács kinyilvánított céljait, és az uniós projekteknek költségvetésekre van szükségük
ahhoz, hogy megvalósulhassanak. Jegyezzék meg a szavaimat: ha nincs pénz a szükséges
helyeken, nem lesz növekedési és munkahely-teremtési stratégia, és a kudarcot kockáztatjuk.

Ezért nyomatékosan kérem a Bizottságot, hogy terjesszen elő konkrétabb jogalkotási
javaslatokat, a tagállamok pedig tanúsítsanak nagyobb elkötelezettséget. Kötelező erejű
kötelezettségvállalásokra van szükség a fő célkitűzések megvalósításához és jogszabályokra
a legfontosabb munkahelyteremtő területeken, például az energiahatékonysági célok
tekintetében a közös, európai szinten. A már meglévő kezdeményezéseket – például a
stratégiai energiatechnológiai tervet, az élethosszig tartó tanulás programot és az
energiahatékonysági cselekvési tervet – már elfogadtuk, de Önök, a Tanácsban nem tették
le a pénzt az asztalra. Szükségünk van e projektek finanszírozására, mivel ezek mindegyike
képes munkahelyeket és növekedést teremteni.

A 2020-as állásfoglalásunkkal az ALDE képviselőcsoport azt az erőteljes üzenetet küldi a
Tanácsnak, hogy a jelenlegi kormányzati struktúra túlságosan gyenge, a nyílt koordinációs
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módszer megbukott és a közösségi módszert kell visszaállítani. Üdvözlöm, hogy ilyen
nagy többség állt a közös állásfoglalás mellé. Ez határozott üzenet a Parlament részéről
arra vonatkozóan, hogy cselekvésre van szükség.

Philippe Lamberts,    a Verts/ALE képviselőcsoport nevében. – Elnök úr, Ön tudja, hogy a
Zöldek az integráltabb Európa erőteljes támogatói, amely fenntartható fejlődést biztosíthat
polgáraink számára, és biztosíthatja annak a lehetőségét, hogy Európa a 21. században is
jelentsen valamit ezen a bolygón.

– – (FR) A bizalmunk ma súlyosan megrendült az Önök egyik lépése, nevezetesen az éves
növekedési jelentés miatt, mivel abban Önök felfedtek egy olyan ideológiai elhajlást,
amelynek semmi köze nincs az alapul szolgáló kérdés részleteihez, hanem ideológiai
döntésekkel kapcsolatos.

Pontosan mi is az Önök ajánlása? A közkiadások csökkentése! A kiadások csökkentésével
nem lehet stabil költségvetést elérni. Bevételekről nem esik szó. További cél a rugalmasság
növelése és (ahogyan Önök érvelni fognak) a munkaerőpiacok reformja – más szóval a
rugalmas biztonság megteremtése, biztonság nélkül. Önök azt fogják mondani, hogy
ezeket az intézkedéseket meg kell tennünk a gazdasági fellendülés érdekében.

De ez még nem minden! A pénzügyi ágazatra is vonatkoznak intézkedések. Beszéljünk
ezekről, mert ezek jó példái a kettős mércének. Mit tudnak mondani a fizetésekre és a
közkiadásokra vonatkozó intézkedésekről? Gyorsan és határozottan lépnünk kell. De
amikor a pénzügyi ágazatról van szó, Önök azt mondják, hogy meg kell vizsgálniuk a
dolgokat, felmérni a hatást, és – mindenekelőtt – átmeneti időszakokra van szükség.

A gazdasági kormányzás és a költségvetési konszolidáció esetében Önök gyorsan
meghatározták: 2011. január 1. és 2012. január 1. között kell történnie. Ami a bankokat
illeti, a határidő 2019. január 1., mintha nem lenne szükség tanulmányokra vagy átmeneti
időszakra annak érdekében, hogy segítsük a munkaerőpiacokat az alkalmazkodásban vagy
hogy szilárd alapokra helyezzük a közkiadásokat.

Meg tudja nekem mondani, hogy mindehhez mi köze van az Európa 2020 stratégiának?
Végül is most erről van szó, de Ön nem erről beszél. Az Európa 2020 stratégiát – biztos
úr, a Tanács tisztelt tagjai – teljességgel lehetetlenné teszik az Önök által az éves növekedési
jelentésben tett ajánlások.

Ön átver bennünket akkor, amikor úgy tesz, mintha végre lehetne hajtani a szükséges
beruházási politikákat a kutatás, az oktatás, a szegénység csökkentése, az éghajlatváltozás
elleni küzdelem és a foglalkoztatás terén az Önök által javasolt politikák alkalmazásával.
Ez hazugság, és véleményem szerint ez a vita pusztán komédia!

Malcolm Harbour,    az ECR képviselőcsoport nevében. – Elnök úr, a képviselőcsoportom
aláírta és támogatni fogja ezt az állásfoglalást. Nem azt mondom, hogy minden pontjával
egyetértünk, de támogatjuk a benne foglalt alapvető üzenetet. Ezt a Bizottság és a Tanács
előtt is világossá akarom tenni, és felolvasom a megállapodásunk után született szalagcímet:
„Bátor egységes piaci és kisvállalkozói intézkedés a munkahelyteremtés érdekében”.

Most pedig, honnan lesznek új munkahelyek? Magánberuházásokon alapuló
vállalkozásokból és újonnan létrehozott vállalkozásokból. Már tudjuk, hogy a
kisvállalkozások az elmúlt évtizedben eddig is a munkahelyteremtés fő motorja voltak. A
Bizottságnak és a Tanácsnak azt üzenem, hogy a 27 tagállam mindegyikének mostantól
nagyon komolyan kell venniük a munkahelyteremtést az egységes piac szintjén.
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Mindannyian hiszünk az egységes piacban, és a tagállamok óriási összegeket és hatalmas
mennyiségű erőforrást fektettek be a szolgáltatási piac megnyitásába, de említették ezt a
vállalkozásainak? Népszerűsítették az egységes piacot? Ösztönözték a vállalkozást?
Bátorították az online kereskedelmet?

Miért nem látnak neki ezeknek a gyakorlati feladatoknak, hogy felszabadítsák a bennünk
lévő erőt, és mindazon egyéb projekteknek, amelyeket képviselőtársaim már említettek?
Legjobb, ha már holnap nekifognak a munkának, vagy inkább már ma, ahelyett, hogy más,
hosszú távú projektekről beszélnek. Lássanak munkához!

Lothar Bisky,    a GUE/NGL képviselőcsoport nevében. – (DE) Elnök úr! Harms asszony tegnap
mondott valami fontosat. Odakinn már szinte senki sem tudja azt, hogy kik, milyen
stratégiára, milyen stabilitási mechanizmusra, milyen paktumra tesznek javaslatot,
egészítenek ki, léptetnek hatályba vagy módosítanak, és hogy milyen rendeletek értelmében
teszik ezt. Az egyetlen egyértelmű dolog az, hogy az Európa 2020 stratégia eddig nem
szolgált megoldással azokra a problémákra, amelyekkel az emberek a válság idején
szembesültek. Ellenkezőleg: továbbra is azokat a nem szerencsés uniós politikákat követi,
amelyek részben a válság kirobbanásáért felelősek. Továbbra is a Stabilitási és Növekedési
Paktumra épít. Ezt pedig most még inkább meg akarják szigorítani és erősíteni, hatékonyabb
korlátozó intézkedések alkalmazásával.

A gyakorlatban ez megszorító intézkedéseket jelent a polgárok kárára. A munkával töltött
évek meghosszabbítását jelenti, más szóval a nyugdíjak megnyirbálását. Legyen szó a bérek
és a fizetések indexálásának eltörléséről vagy a szociális partnerekkel folytatott tárgyalások
alapjának korlátozásáráról vagy a munkaidőre vonatkozó szabályok rugalmasabbá tételéről
– ez mind a bérek korlátozását és csökkentését jelenti. Emellett a társadalom gazdasági
életébe való meghatározó állami beavatkozás csökkentését is jelenti. E tekintetben sokan
említik az adósság korlátozását. Számomra teljesen mindegy, hogy gazdasági
kormányzásnak, stabilitási és növekedési politikának, versenyképességi paktumnak vagy
az éves növekedési jelentésen alapuló bizottsági ajánlásnak nevezik-e. Ezt a
társadalomellenes politikát sem a képviselőcsoportom, sem én nem tudom támogatni.

Ugyanakkor természetesen számít, ha a parlamenteknek van beleszólásuk ebbe a politikába.
A Szerződés módosítási eljárásáról folytatott tegnapi vita után okkal remélhető, hogy e
Parlament képviselői egy kérdésben egységes álláspontot vallanak. Nem szabad
megengednünk magunknak, hogy visszatérjünk a XIX. századra jellemző titokzatoskodó
kormányzati politikához. Ez senki sem akarja. És hasonlóképpen nem engedhetjük meg
magunknak azt sem, hogy visszatérjünk a kétsebességes Európához.

Mario Borghezio,    az EFD képviselőcsoport nevében. – (IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim! Az
Energia 2020 egy óriási program, de fel kell tennünk magunknak azt a kérdést, hogy
elérhetjük-e a kiszabott határidőre a megújuló energiák részaránya tekintetében
meghatározott 20%-os célt, már csak azért is, mert a pénzügyi válság lassítja a
beruházásokat.

Egy probléma továbbra is fennáll: a napenergia támogatása. Támogatjuk Kínát, amely mára
a napelemek világvezető exportőrévé vált, és Indiát, a szélenergia-termelésben felhasznált
eszközök vezető exportőrét. Ezért támogatni kell az Európában tervezett és gyártott
napelemekkel kapcsolatos kutatásokat, és elő kell mozdítani a méretgazdaságosságot a
fotovoltaikus (napenergiát hasznosító) ágazatban az ilyen eszközöknek – például – az
európai nagyvárosokban való széles körű bevezetésével.
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Valami nagyon mást kellett volna tenni: egy páneurópai energiavállalatot kellett volna
létrehozni az európai közszolgálat védelmezésére, tekintve hogy az elosztó hálózatok és
azok infrastruktúrái már most is természetes monopóliumot képeznek, amelynek
egyértelműen ugyanazon irányítás alá kellene tartoznia.

Ehelyett, a túláradó gazdasági liberalizmus miatt olyan megoldásokat részesítettek előnyben,
amelyek határozottan nem a fogyasztóknak vagy felhasználóknak kedveznek, hanem e
nagy monopóliumok részvényeseinek. Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a
gépjárművek szén-dioxid-kibocsátásai 150 éve nem csökkentek. Jogosan kérdezhetjük,
hogy nincs-e itt az ideje a vízhajtású motorokkal foglalkozó kutatási projektek
leporolásának?

Philip Claeys (NI).   – (NL) Elnök úr! Ahhoz, hogy végrehajthassuk az Európa 2020
stratégia foglalkoztatási fejezetét, rendkívül fontos, hogy kiigazításokat eszközöljünk a
tagállamok többségében alkalmazott bevándorlási politika, illetve az uniós bevándorlási
politika tekintetében.

Amint azt maga a bizottsági javaslat is kijelenti, a kiemelt célok közé tartozik a
munkaerő-piaci részvétel növelése, a strukturális munkanélküliség csökkentése, a
szakképzett munkaerő képzése a munkaerő-piaci szükségleteknek való megfelelés
érdekében, az élethosszig tartó tanulás stb.

A munkavállalók tömeges behozatala az Európai Unión kívüli országokból egy rövid távú
jövőkép része, amely nincs összhangban azokkal a kiemelt célokkal, amelyeket az imént
említettem. Az Európai Unióban közel 25 millióan munkanélküliek. Először nekik
segítsünk, ahelyett hogy ismét a tömeges bevándorlás eszközéhez folyamodunk.

Az, ha szakképzett munkavállalókat hozunk Európába – vagy nevezhetjük agyelszívásnak
is ezt a folyamatot –, még nagyobb problémákat teremt ezeknek az embereknek a
származási országában, ami csak tovább növeli a szakképzetlen személyek Európába
történő beáramlását. Ez ördögi kör, és be kell látnunk, hogy hosszú távon senki sem húz
hasznot ebből a helyzetből.

Itt az ideje, hogy költség-haszon elemzést végezzünk az EU-n kívülről érkező bevándorlással
kapcsolatban. Ennek a szempontnak szintén a tagállamok foglalkoztatási politikáira
vonatkozó iránymutatások részét kell képeznie.

Marian-Jean Marinescu (PPE).   – (RO) Elnök úr! Az Európa 2020 stratégia olyan célokat
tartalmaz, amelyek nem valósíthatók meg anélkül, hogy kellő figyelmet fordítanánk olyan
területekre, amelyet a stratégia konkrétan nem is említ. Európában dinamikus és
versenyképes agrárágazatra van szükség, amely hatékony hozzájárulást nyújthat a
fenntartható, intelligens növekedés fellendítésére, amely előmozdítja a befogadást is. A
megbízható élelmiszertermelés, a természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás,
valamint a területi egyensúly és vidéki területek sokszínűségének fenntartása a hatékony
közös agrárpolitika és a termelékeny agrárágazat kulcsfontosságú elemei.

Az iparpolitikának infrastruktúrára van szüksége. Az egységes vasúti térség megvalósítása
megkerülhetetlen lépés a vasúti közlekedés deregulációjához vezető úton. Az egységes
európai égbolt létrehozása és a SESAR-projekt gyors végrehajtása ugyanolyan fontos. Az
egyik legfontosabb tényező a transzeurópai hálózatok fejlesztése – nemcsak a közlekedés,
de az energia terén is – az Európa számára hozzáadott értéket nyújtó projektek tekintetében
elegendő pénzügyi forrás kijelölésével. A Nabucco-projekt például minden tagállam számára
hasznos lesz, mivel megszünteti az Európai Unió egyetlen forrástól való függőségét.
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ELNÖKÖL: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
alelnök

Marita Ulvskog (S&D).   – (SV) Elnök asszony! Ahhoz, hogy a gazdasági válság után újra
talpra állhassunk, nélkülözhetetlen az emberek bizalma. Richard Wilkinson brit kutató, a
„The Spirit Level” című könyv szerzője, aki múlt héten ellátogatott Brüsszelbe, az Európai
Parlamentbe, nagyon jól megragadta a lényeget: egyenlőségre van szükségünk és kis
különbségekre, hogy olyan társadalmaink legyenek, ahol biztonság és bizalom uralkodik.
Ez közvetlenül lefordítva az Európa 2020 stratégiát jelenti.

Először is, ha sikerrel akarunk járni, a folyamatba be kell vonnunk és tiszteletben kell
tartanunk az alkalmazottakat és szakszervezeteiket. Jelenleg azonban a válságot a
szakszervezetek, az alkalmazottak és a bérek szabad alakítása elleni támadásra használják
fel, és arra, hogy megkurtítsák a munkanélküli ellátásokat és a nyugdíjakat. Ezeknek a
támadásoknak megálljt kell parancsolni!

Másodszor, nekünk, európai nőknek, természetesen ugyanolyan lehetőségekkel kell
rendelkeznünk, mint a férfiaknak. Ez nem mindig nyilvánvaló a Parlament állásfoglalásaiban,
de a gyakorlatban nyilvánvalónak kell lennie.

Harmadszor, az erős és modern iparnak és iparpolitikának, valamint az előrelátó
beruházásoknak – többek között az infrastruktúra terén – központi szerepet kell kapniuk
a jövőnk érdekében folytatott munkánkban. Fokozni kell az éghajlatváltozás elleni
küzdelmet szolgáló intelligens, erőforrás-hatékony eljárások és termékek, valamint a zöld
energia és a környezetbarát termékek megteremtése érdekében folytatott munkát. Másként
hogyan fogjuk megállni a helyünket a versenyben?

Végül, az energiahatékonysági politika számára egyértelmű támogatást kell biztosítani.
Tudjuk, hogy azért nem fogjuk teljesíteni a jelenlegi céljainkat, mert azok nem kötelező
erejűek. Kötelezően megvalósítandó célokra van szükségünk, mert azok nélkül nem fogjuk
tudni megvalósítani a növekedési és versenyképességi céljainkat, amelyek az Európa 2020
stratégia fő elemei. Megdöbbentő a törekvés alacsony szintje és a politikai akarat hiánya,
különösen mivel az energiahatékonysági intézkedések az egyik legjobb és legintelligensebb
módjai annak, hogyan lehet csökkenteni a költségeket a fogyasztók számára, hogyan lehet
erősíteni a vállalatokat és valódi változást elérni.

Elizabeth Lynne (ALDE).   – Elnök asszony! Ha azt akarjuk, hogy az Európa 2020 stratégia
sikeres legyen, ahhoz a foglalkoztatási iránymutatások hatékony végrehajtására van szükség,
a nemzeti reformprogramok elindítására és arra, hogy ezek megkapják azt a kiemelt
figyelmet, amit megérdemelnek.

Gondoskodnunk kell arról, hogy senki se maradjon le. Az idősek és a fogyatékkal élők
körében szégyenletesen magas a munkanélküliség. Örülök, hogy mindkét szöveg említést
tesz arról, hogy megkülönböztetésellenes jogszabályokat kell alkalmazni a munkahelyeken,
hogy az állások mindenki előtt nyitva álljanak.

Fontos, hogy az uniós szinten általunk elfogadott célokat ténylegesen meg tudjuk valósítani.
Igen, a tagállamok feladata, hogy konkrét célokat határozzanak meg és hogy teljesítsék
azokat, de az Európai Uniónak fontos szerepe van a legjobb gyakorlatok cseréjének
javításában. Ezért is örülök annak, hogy a bizottsági állásfoglalás 27. bekezdése ezt teljesen
világossá teszi.
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Hónapokig folytattunk önvizsgálatot és vitáztunk arról, hogy milyen formát kapjon az
Európa 2020 stratégia, de a foglalkoztatási iránymutatások már készen vannak. Most itt
az ideje, hogy megvalósítsuk azokat.

Emilie Turunen (Verts/ALE).   – (DA) Elnök asszony! Manapság sok szó esik az európai
gazdasági felelősségről. A gazdasági felelősséget gyakran a közkiadások csökkentésével
azonosítják, és csak nagyon ritka esetben a foglalkoztatási helyzet javulásával. Úgy vélem,
fel kell tennünk magunknak azt a kérdést, hogy tulajdonképpen mi is a gazdasági felelősség?
Mi, a Zöldek/Európai Szabad Szövetség Képviselőcsoportjának tagjai nagyon nagy eltérést
látunk azon politikák között, amelyeket jelenleg Európában, illetve a tagállamokban
folytatnak. Egyrészről ott van az éves növekedési jelentés, és láthatjuk, hogy az európai
szemeszter kevesebb munkahelyet és kisebb növekedést eredményez Európában. Másrészről
az Európa 2020 stratégiában és a foglalkoztatási iránymutatásokban azt mondjuk, hogy
több és jobb munkahelyet akarunk teremteni. Itt valami nem stimmel.

Tény, hogy Európában 23 millióan vannak munka nélkül. A 25 év alatti munkanélküliek
száma 5,5 millió. Egyre nő a nélkülöző munkavállalók száma. A számok csak nőnek, és
az általunk alkalmazott gazdaságpolitikák nem javítanak a helyzeten. Véleményem szerint
csak akkor tudunk új munkahelyeket teremteni Európában, ha valóban végrehajtjuk az
Európa 2020 stratégiát és a foglalkoztatási iránymutatásokat a gazdaságpolitikánkban. Ez
a gazdasági felelősség kinyilvánítása lenne, de kétlem, hogy ez meg fog történni.

Nikolaos Salavrakos (EFD).   – (EL) Elnök asszony! A szegénység, az éghajlatváltozás,
alacsony születési ráták, az energiaügy és – ami még fontosabb – a munkanélküliség
visszaszorítása jelentik a legnagyobb problémákat, amelyekkel az Európai Unióban ma
meg kell küzdenünk. E nehézségek kezelése pénzbe kerül, tehát költségvetési támogatásra
van szükség. De sajnálatos módon a finanszírozás mértékét Európa-szerte megnyirbálják.
Mit is jelent ez? Azt, hogy veszélyben van az Európa 2020 stratégia, és nehezen fogjuk
tudni megvalósítani. De meg kell próbálnunk!

Úgy vélem, különös figyelmet kell fordítanunk a munkanélküliségre, amely tíz éves csúcson
van. Azt is gondolom, hogy magas szintű oktatást kell biztosítanunk a fiatalok számára
Európában, összhangban a munkaerőpiac igényeivel, továbbá a képzéseket felül kell
vizsgálni és a tagállamoknak kötelezettséget kell vállalniuk a korai iskolaelhagyók számának
csökkentésére.

A meghirdetett állásokba szakképzett munkaerőt várnak. Felszólítom Európát, hogy
haladéktalanul fogadja el a javasolt európai állásfigyelő rendszert, amely magában fog
foglalni egy európai készségútlevelet is. A szavak magukban nem elegendők. Cselekedni
kell.

José Manuel García-Margallo y Marfil (PPE).   – (ES) Elnök asszony! Ez a téma felvet egy
kérdést, csak egyetlen kérdést: európai szinten mit tehetünk azért, hogy munkát adjunk
azoknak, akiknek nincsen?

Ahhoz, hogy válaszoljunk erre a kérdésre, tisztázni szeretném az első kérdést, amelyben
nincs vita: nem lehet fenntartható növekedés stabil makrogazdaság nélkül. Az itt javasolt
gyors megoldások némelyike – különösen azok, amelyek baloldali képviselőktől származnak
– ma kenyeret jelentene, de holnap már üres tányért.

A másik kérdés, amelyben nincs vita, az az, hogy az Európa 2020 stratégia jó szándékú
célok összessége, jól is hangzik, de az elmélkedés helyett most már cselekvésre van szükség.
Mit fogunk tenni? Hogyan fogjuk finanszírozni a javasolt kezdeményezéseket és
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cselekvéseket? A 2020-as stratégiában megfogalmazott célok összeegyeztethetők-e a
bejelentett költségvetési megszorításokkal?

A harmadik kérdés, amelyben egyetértünk, az az, hogy ismernünk kell a teljes képet, hogy
a helyes irányba tudjunk elindulni a stabil növekedés felé. Ma ez a kép még nem létezik.
Ami jelenleg a Gazdasági és Pénzügyi Tanácsban történik, az azt jelzi, hogy tagjainak
rengeteg rendszertelen, következetlen és ellentmondó elképzelései vannak.

Három fontos dolgot kell megtenni. Először is, nem folytatódhat tovább a nehézségekkel
küzdő országok elnyomása, és megoldást jelenthet közös európai kötvények kibocsátása.
Másodszor, a Monti-jelentésben meghatározott kötvényeket meg kell valósítani, de az
Európa 2020 gazdasági stratégia azokról nem tesz említést. Harmadszor, használnunk
kell az Európai Beruházási Bank forrásait, amelyek kétharmada a Bizottságé, amelyeket
10 év alatt csak négyszeresére kell növelni ahhoz, hogy ugyanannyi legyen, mint amennyit
a Marshall-terv biztosított az európai gazdaság újjáépítéséhez.

Anni Podimata (S&D).   – (EL) Elnök asszony! Az EU már hónapok óta azon vitázik,
hogyan adjon hatékony, egységes és megvalósítható választ a válságra, amelynek révén
elérhetjük a megvalósítható növekedéssel, a foglalkoztatás védelmével, a társadalmi
fejlődéssel és a társadalmi kohézióval kapcsolatos stratégiai céljainkat.

De van két probléma: először is, az Európa 2020 stratégiáról szóló vita szerkezetileg még
mindig le van választva a gazdasági kormányzásról szóló csomagtól, az európai
szemesztertől és az éves növekedési jelentéstől, aminek következtében vagy hiányos
stratégiával vagy párhuzamos stratégiákkal rendelkezünk, egymás mellett, megfelelő
koordináció nélkül futó stratégiákkal, ami magában hordozza annak a veszélyét, hogy
rontják egymás hatékonyságát.

A másik probléma az, hogy a Bizottság és a Tanács jelenleg a Stabilitási és Növekedési
Paktum szabályainak megszigorítására, illetve a költségvetési fegyelemre és reformra helyezi
a hangsúlyt, és nem szolgálnak meggyőző válaszokkal vagy megoldásokkal az Európa 2020
stratégia céljainak hatékony végrehajtásával és finanszírozásával kapcsolatban.

Véleményem szerint fennáll annak a veszélye, hogy – amint az a lisszaboni stratégia esetében
történt – számos célkitűzésünk a fiókban marad, és aggódom amiatt, hogy ez fog történni,
hacsak nem tudunk meggyőző érvekkel szolgálni az európai polgárok számára, akiknek
a válság következményeit viselniük kell, akik nem tudják és akinek nem is kellene követni
a Stabilitási és Növekedési Paktumról vagy a mutatókról és szankciókról szóló technikai
vitákat. Meg kell értenünk, hogy nem koncentrálhatunk kizárólag a mutatókra és a
számokra. Elsősorban az emberekre kell figyelnünk.

Sylvie Goulard (ALDE).   – (FR) Tisztelt elnök asszony, Martonyi úr! Ha lenne olyan
kedves, és meghallgatja, amit mondok, biztos úr – csak egy percben szólalhatok fel –, bár
jobb lenne, hogy csöndben maradnék és nem mondanék semmit, mert azt gondolom,
hogy ez az Európa 2020 stratégia igen távol van attól, mint amire szükségünk van. Nagyon
sok szép szót hallhattunk Öntől. De Ön valóban azt gondolja, hogy az iránymutatások, a
„kiemelt kezdeményezések” és mindazok a dolgok, amelyeket Ön megálmodott, és
amelyekkel van, hogy órákig, napokig foglalkozik, lehetővé teszik, hogy munkahelyeket
teremtsen és bizalmat adjon az európai embereknek? Ön téved. Elég, ha megnézzük, mi a
helyzet ma a világban: nem hiszem, hogy a kínaiak, az indaiak vagy a feltörekvő országok
nagyon le lennének nyűgözve attól, amit mi a növekedés érdekében teszünk.
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Ezért a gazdasági kormányzásról szóló csomag előadójaként hajlanék is arra, hogy csöndben
maradjak az Ön jelenlétében, és csak egy dolgok szeretnék elmondani: a munkánk során
rendkívül határozottak leszünk. Ne gondolja azt, hogy ha Önök, ott a Tanácsban egyszerűen
azt mondják nekünk, hogy gyorsítsuk fel a munkát, akkor júniusra meglesz a megállapodás.
Akkor lesz kész a megállapodás, ha a Parlament már megvitatta azt, és ha a Tanács
meghallgat bennünket. Ami engem illet, az eurókötvények létrehozása – ami egy, az eurón
alapuló globális piacot teremthet – e csomag részét képezi.

Derk Jan Eppink (ECR).   – (NL) Elnök asszony! Ha azt hallom, hogy „eurókötvény”,
mindig enyhe rosszullét fog el, annak ellenére, hogy ez a szó gyakran elhangzik itt, a
Parlamentben. A legtöbb munkahely a gazdasági növekedésből és az életerős
magánszektorból származik. Ennek nincs más alternatívája. A kormányok nem hoznak
létre munkahelyeket, nem munkahelyteremtők.

Európában a legnagyobb probléma a versenyképesség hiánya. E tekintetben Németország
és Dél-Európa között csaknem 35%-os a különbség. Ez óriási arány. Merkel asszony ezért
is beszélt a versenyképességi paktumról. Önmagában egyetértek azzal. Tulajdonképpen
már a lisszaboni folyamatnak is hasonló célt kellett volna szolgálnia, de volt igazán sikeres.

Mindazonáltal van egy dolog, amivel kapcsolatban figyelmeztetni szeretném Önöket: ez
a társasági adó harmonizálása. Ez nagyon rossz ötlet. Emellett jellemzően francia elképzelés
is, amit el kell utasítanunk, éppúgy, ahogyan el kell utasítanunk a gazdasági kormányzás
elképzelését. Az csak tönkreteszi a munkahelyeket. A múlt héten egy, az OECD által 21
országban készített felmérés ismételten rámutatott, hogy ha növelni akarjuk a
foglalkoztatást Európában, akkor csökkenteni kell a társasági adót. Ehhez hasonló dolgokkal
kellene foglalkoznunk, mert ez a Parlament nem teremt munkahelyeket.

Herbert Reul (PPE).   – (DE) Elnök asszony, Martonyi úr, hölgyeim és uraim! Súlyos
gazdasági válság közepében vagyunk – erről már hónapok óta beszélünk, és minden amit
elmondtunk, igaz. De rendszerint nagyon általánosan fogalmazunk ebben a témában, ami
után kedélyesen döntéseket hozunk, mintha semmi sem történne. Szerintem ennek az oka
az, hogy mi, itt a Parlamentben nem teszünk kellőképpen konkrét intézkedéseket és nem
vagyunk elég őszinték, ehelyett olyan politikát folytatunk, amely inkább egy általános,
főcímekkel jellemezhető politikára emlékeztet.

Mit teszünk valójában a növekedés és a stabilitás előmozdítása érdekében? Mi magunk
tulajdonképpen hozzájárulunk-e a pénzügyek megfelelőbb és bölcsebb kezeléséhez?
Valóban megvizsgáljuk-e kritikusan, hogy a megfelelő kiadásokat eszközöljük-e, vagy
nincs mindannyiunknak minden nap új elképzelése arról, mely területen tudnánk több
pénzt elkölteni? Ha nincs erőnk ahhoz, hogy a pénzügyi forrásainkat a jövő projektjeire
koncentráljuk – ami civakodással, vitákkal és döntések meghozatalával jár majd –, akkor
nincs értelme innovációról és kutatásról beszélni, csak hogy utána nem bocsássuk
rendelkezésre a szükséges forrásokat. Ez nagyon nem tisztességes.

Ha életet akarunk lehelni a gazdaságba, olyan politikát kell folytatnunk, amely ösztönzi a
gazdaságot – nem lehet csak végtelenül üldögélni és azon gondolkodni, hogyan
avatkozhatunk be az ipar vagy a gazdaság működésébe. Mi pedig derűsen újabb és újabb
határozatokat hozunk – például ma is, folyamatosan újabb határozatok meghozatalára
szólítunk fel, amelyek majd beavatkoznak a gazdaság alakulásába. Van olyan ember, aki
valóban azt hiszi, hogy a kötelező energiahatékonyság – csak hogy egyetlen példát hozzak
– segít majd a gazdaság fellendítésében? Valóban azt hiszik, hogy azokkal a döntésekkel,
amelyeket oly sokszor meghozunk az energiával kapcsolatban, ösztönözzük a gazdaságot?
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Vagy inkább csak akadályozzuk? Azt szeretném, hogy egyszer kicsit őszintébben beszélnénk
erről, és némiképp kevesebb döntést hoznánk, és inkább olyanokat, amelyek valóban
fejlődést eredményeznek. Ez nagyobb erőpróbát jelent majd és több erőfeszítést, de mindez
a demokrácia érdekét szolgálja.

Kinga Göncz (S&D).   – (HU) Elnök asszony! A pénzügyi, gazdasági krízis szociális és
foglalkoztatási krízis irányába alakult át, emiatt különösen fontos, hogy az a felismerés,
ami megszületett Európában, az valóban meg is valósuljon, miszerint szorosabb
koordinációra van szükség gazdaságpolitikai és foglalkoztatáspolitikai területen is. Azt is
jelenti ez, hogy minden ország, amelyik strukturális reformokat vezet be, adópolitikai
változásokat vezet be, vagy akár például felülvizsgálja a boltok vasárnapi nyitva tartását,
ezt abból a szempontból is meg kell, hogy nézze, hogy segíti-e a foglalkoztatási rendszer
fejlődését, hozzájárul-e a foglalkoztatás növekedéséhez.

Minden döntésnél kiemelt szerepe van annak is, hogy a szociális partnerekkel történjen
egyeztetés. Az európai szemeszter lesz igazában az első vizsgája ennek a felismerésnek,
amikor először rá tud nézni Európa együtt a magyar elnökség vezetésével arra, hogy milyen
mértékben sikerül átültetni ezeket az irányelveket, valóban sikerül-e elindulni a megvalósítás
útján. Azt hiszem, hogy a magyar elnökségnek, a magyar kormánynak kiemelt szerepe
van, nemcsak az elnökségi pozícióban, hanem abból a szempontból is, hogy mintanyújtó
legyen, hogy minden gazdaságpolitikai változásnál, minden foglalkoztatáspolitikai
döntésnél ezt figyelembe vegye és mintát nyújtson a többi országnak is.

(a felszólaló elfogad egy kékkártyás kérdést)

Krisztina Morvai (NI).   – (HU) Úgy látom, Göncz képviselő asszony nagyon jól érti ezt
az egész kérdéskört, hogy az Európai Unió hogyan óhajtja megszüntetni a
munkanélküliséget. Én itt ültem végig ezt a vitát, semmivel nem értem jobban. Kérem,
segítsen megválaszolni a kérdést: mit mondjunk Borsodban, Szabolcsban az embereknek?
Honnan és mikor lesz munkájuk? És ugyanezt várom, erre a kérdésre a választ egyébként
Martonyi miniszter úrtól, aki a Tanács képviseletében van itt, és a szerencsére szintén
magyar származású biztos úrtól. Honnan lesz a magyar embereknek, és egyébként honnan
lesz Európa más katasztrofális helyzetben lévő térségeiben lévő embereknek munkájuk?
Honnan és mikor? Konkrét választ várok!

Elnök.   – Következetesnek kell lennünk a kékkártyás kérdések lehetőségének megadásában.
A kékkártyás kérdéseket nem általában véve a plenáris üléshez, a biztosokhoz vagy a Tanács
képviselőjéhez intézik. Egy olyan kollégának teszik fel, akik egy bizonyos témát fejteget,
amellyel kapcsolatban a kérdés feltevője részletesebb magyarázatot kér.

Morvai asszony, az Ön kérdésének nem ez volt a lényege.

Kinga Göncz (S&D).   – (HU) Elnök asszony, szívesen válaszolnék, nyilvánvalóan ez az
idő nem engedi, hogy nagyon részletesen beszéljünk erről, de például, amikre én gondoltam,
azok ilyenek, hogyha az adórendszerben változás van, akkor olyan adóváltozás van-e, ami
csökkenti a társadalmi különbségeket, olyan adóváltozás van-e, ami segíti a cégeket abban,
hogy továbbra is fejlesszenek, munkahelyeket teremtsenek, vagy pedig inkább arra ösztönzi
őket, hogy visszafogják ezeket a munkahely-teremtési szándékaikat. Arra gondoltam,
hogyha az oktatási rendszer átalakítása szóba kerül, akkor valóban ez a társadalmi
integrációt szolgálja-e? Hogyha továbbképzésről van szó, akkor az valóban a piacra készít-e
fel, a munkaerőpiacra készít-e fel. Egész konkrétan ezekre gondoltam.
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Liisa Jaakonsaari (S&D).   – (FI) Elnök asszony, a jobb oldalon ülő képviselőtársamnak
határozott véleménye, hogy a politika csak beavatkozik a gazdaságba, és hogy az Európai
Parlament képviselői csak olyan dolgokat tesznek, amelyekkel akadályozzák a politikát.
A képviselőtársam valóban úgy gondolja, hogy például a gazdasági kormányzás csak
beavatkozik a gazdaságba?

(A felszólaló Reul úrhoz intézi a kérdést a kék kártya felemelésével, az eljárási szabályzat 149.
cikkének (8) bekezdésével összhangban.)

Herbert Reul (PPE).   – (DE) Ha megnézi azokat az intézkedéseket, amelyek itt, az elmúlt
néhány hónapban elfogadásra kerültek, és kiszámítja az ezek kapcsán felmerült költségeket,
akkor azt látja, hogy azok – nem minden esetben, de nagyok gyakran – hozzájárultak a
gazdasági fejlődés megzavarásához. Ezért óvatosabbnak kell lennünk a döntéseink
meghozatala során. Nagyon bölcsnek tartom az ipar- és vállalkozáspolitikáért felelős biztos
által az iparági közleményeiben előadott azon elképzelést, miszerint mindig mérlegelnünk
kell a jövőre vonatkozó döntéseket azon az alapon, hogy azon segítik vagy visszafogják-e
az európai ipar versenyképességét.

Richard Seeber (PPE).   – (DE) Elnök asszony, itt, a képviselőteremben mindenki számára
világos, hogy Európa minél szorosabb egységet alkot, annál jobbnak kell lennie a
gazdaságpolitikai kérdésekről szóló megállapodásnak. Ezért van értelme egy olyan
eszköznek, mint az európai szemeszter. Európa mindazonáltal nem avatkozhat bele többé
azokba a feladatokba, amelyek hagyományosan a szociális partnerek felelősségi körébe
tartoznak, mint például a bértárgyalások és a kollektív szerződések megtárgyalása. E
tekintetben vissza kell fognunk magunkat. Nincs értelme, hogy Európa eldöntse, milyen
magasak legyenek a bérek az egyes országokban. Többet kellene foglalkoznunk a piaci
akadályok felszámolásával, hogy az európai gazdaság felvirágozhasson. Ez vonatkozik az
oligopóliumokra és a monopóliumokra, valamint a piaci hozzáférés akadályaira is. Az
sem történhet meg, hogy különböző ágazatoknak konkrét haszonkulcsot ígérnek. Nagyobb
fokú versenyre van szükség ahhoz, hogy az európai gazdaság feltárhassa a benne rejlő
lehetőségeket.

Az is az Európai Unió feladata, hogy a infrastruktúránkat a lehető legkorszerűbbé tegye.
Itt az energiára, a közlekedésre és a távközlésre gondolok. Európának rendelkeznie kell az
e tekintetben szükséges erőforrásokkal, különösen azért, hogy megszüntethessük a szűk
keresztmetszeteket a tagállamok között. Azt is mérlegelnünk kell, milyen erőforrásokat
tudunk Európa rendelkezésére bocsátani. Ehhez az kell, hogy saját erőforrásaink egyértelmű
alapokon álljanak. Ezért most arra kérném a Tanácsot és a tagállamokat, hogy végre valahára
adják meg Európának azokat az erőforrásokat, amelyekre szüksége van.

Ez egyértelműen az oktatást is érinti, valamint a kutatás és fejlesztés területét, ahol – nekünk,
Európának – szerepünk van. De a pénz e tekintetben is döntő fontosságú kérdés.

Jutta Steinruck (S&D).   – (DE) Elnök asszony, biztos úr, hölgyeim és uraim! Az
Európa 2020 stratégia rendkívül fontos, nem csak az európai szociális és gazdaságpolitika
fejlődése szempontjából, de a nemzeti európai szociális és gazdaságpolitika szempontjából
is. Gondoskodnunk kell arról, hogy ezt a stratégiát ne arra használják fel európai szinten,
hogy a tagállamokban szociális „kiárusító” politikát hajtsanak végre. Megdöbbentőnek
tartom, hogy a Bizottság az éves növekedési jelentésében fizetéscsökkentéseket és a szociális
védelem gyengítését javasolja. Néhány korábbi felszólaló már beszélt erről. Az ilyen
intézkedések katasztrofális hatást gyakorolnak helyileg az emberekre. Ez elfogadhatatlan
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az emberek, a munkavállalók számára, hogy egyedül ők viseljék a költségvetési
konszolidációval járó költségeket.

Én is arra kérném a tagállamokat, hogy csak az integrált iránymutatások vezessék őket
nemzeti reformprogramjuk létrehozásakor, mivel azok sokkal nagyobb egyensúlyt tesznek
lehetővé a szociális védelem és a gazdasági növekedés között. Az éves növekedési jelentés
ismét említi a határozatlan idejű szerződéseket, amelyek már új készségek és munkahelyek
menetrendjében is szerepeltek. Andor biztos úr, egyszer már vitáztunk erről 2010
novemberében: a fiatalok nem integrálhatók a munkaerőpiacra a munkavállalói jogok
felhígításával. Európában a tapasztalatok szerint a jogok ilyen felhígítása pusztán
bizonytalan foglalkoztatási feltételek megjelenését hozza magával, és nem teremt új
munkahelyeket. Konkrét intézkedésekre van szükségünk, hogy segíthessünk azokon, akik
leginkább veszélyeztetettek, és nem „kiemelt kezdeményezésekre”, amelyek egymással
párhuzamosan működnek ahelyett, hogy egybeolvasztanák őket.

Danuta Maria Hübner (PPE).   – Elnök asszony, a jelen és a jövő realitását úgy látom,
hogy az európai munkahelyek csak akkor lesznek fenntartható, ha azok mögött
versenyképes gazdaság van, és nem titok, hogy a versenyképesség nem az erősségünk.

Ahhoz, hogy Európában sikereket érjünk el a versenyképesség terén, intézményesített
versenyképességi folyamatra van szükség. Azonosítanunk kell a siker tényezőit, és azt is
látnunk kell, hogy azokat miként kell a helyzethez igazítanunk. Jelenleg is nagyon sok
eszközünk van a versenyképességhez kapcsolódóan, és egy kis politikai akarattal az
intézményi keret jelentős részét felhasználhatjuk egy, a közösségi rendszeren alapuló, a
Bizottság által irányított versenyképességi folyamat elindításához.

Ezzel az európai szemeszterre utalok, a növekedési jelentésre, amelyet már említettek.
Emellett említhetném az egyensúlytalanságokat és pontosságot is – különösen az
eredménytábla esetében, amelynek a strukturális versenyképességhez kapcsolódó
tényezőket is magában kellene foglalnia. És ott van még a 2020-as stratégia, amelyet most
kellene lendületesen végrehajtani, nem pedig 2013 után. Valamennyi politikának hozzá
kell járulnia az európai gazdaság versenyképességének javításához: minden emberre
szükségünk van, és Európa közepének a többi részétől való elválasztása pusztán egy
megosztott Európát eredményezne. Csak akkor hozhatunk létre fenntartható
munkahelyeket, ha Európa összetart.

A megosztott Európa soha nem lesz versenyképes.

Csaba Őry (PPE).   – (HU) Köszönöm a szót, elnök asszony, úgy is, mint a 2010-es
foglalkoztatási irányelvek jelentéstevője, illetve a Néppárt koordinátora. Üdvözlöm a
Bizottság javaslatát, hogy fenn kívánja tartani 2011-re a 2010-es foglalkoztatási
iránymutatásokat. Ezzel egyetértünk, ezt támogatjuk. Ugyanakkor a Lisszaboni Szerződés
évenkénti iránymutatásokat ír elő, tehát valóban nyomon kell követni, figyelnünk kell a
változásokat, kapcsolatban kell lennünk egymással, Bizottságnak, Tanácsnak és
Parlamentnek, és adott esetben persze mégiscsak módosítni kell.

Azt javaslom tehát, hogy a 2020-as stratégia felülvizsgálata során, illetve az európai
szemeszter munkálatai során egyfajta vezérfonalul szolgáljanak a gazdasági foglalkoztatási
integrált iránymutatások, és ha eltérések vannak, akkor vegyük a fáradságot és módosítsunk.
Problémák pedig adódhatnak. Nemrégiben tudtam meg, hogy az előzetes nemzeti
reformprogramokban már a foglalkoztatási vállalásoknál bizonyos elmaradás mutatkozik,
a 75%-os célkitűzés helyett 72% körüli arányok mutatkoznak, nyilvánvalóan újra kell
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gondolni, nehogy úgy járjunk, mint a lisszaboni stratégia kapcsán, ahol sok mindent
vállaltunk és aztán keveset sikerült végrehajtani. Néhány alapelvet azért rögzítenék.

A nyugdíjak és a bérek kapcsán egyetértek. Nem kell beleszólni, tiszteletben kell tartani a
szubszidiaritást, és külön nemzeti vállalásokra van szükség, speciális csoportok, fiatalok,
fogyatékossággal élők, többszörösen hátrányos helyzetben lévők tekintetében.

(A felszólaló hozzájárul ahhoz, hogy az eljárási szabályzat 149. cikkének (8) bekezdésében
meghatározott kék kártya eljárás értelmében kérdést intézzenek hozzá.)

Krisztina Morvai (NI).   – (HU) Megint kénytelen vagyok magyar képviselőtársamtól
kérdést feltenni. A nyugdíjak és a bérek kérdésében való szubszidiaritás azt jelent-e, hogy
a magyar, illetve a posztkommunista országok munkavállalóinak és nyugdíjasainak
következetesen, folyamatosan és örökre tört hányada lesz a nyugdíja illetőleg a fizetése,
mint a nyugat-európaiaknak, mert ez nagyon szomorú, hogyha ezalatt ezt kell értenünk.
Jelenleg ez így van. Egy ápolónő 70 000 forintot keres, egy pedagógus 90 000 forintot, a
nyugdíjasoknak megélhetési, alapvető nehézségeik vannak. Hogy kell ezt értenünk?

Csaba Őry (PPE).   – (HU) Nem, képviselő asszony, nem így kell érteni, de a nyugdíjaknak
a kérdése alapvetően a gazdaság teljesítőképességétől függ. Attól függ, hogy mi az, amit
meg tudunk termelni, és ennek alapján tudunk megfelelő nyugdíjakat biztosítani. Az a
stratégia tehát, amiről beszélünk, amely versenyképessé, működőképessé, sikeressé akarja
tenni Európát, ez jelenti a lehetőséget arra, hogy emelkedjenek a ma még hátrányosabb
helyzetben lévő országokban is a nyugdíjak, de egyenszabályokat bevezetni nem lehet,
mert óriási különbségek vannak jelen pillanatban. Nyilvánvalóan fokozatos közelítésre
van szükség a jövőben is.

Elisabeth Morin-Chartier (PPE).   – (FR) Elnök asszony! Az Európa 2020 stratégia
részeként a foglalkoztatási iránymutatásoknak három komoly kihívással kell foglalkozniuk.

Elsőként azzal, hogy a kutatás, az innováció és a versenyképesség révén kilábaljunk a
válságból, és valódi gazdasági fellendülést éljünk meg, amelynek segítségével a társadalmi
felemelkedést is megvalósíthatjuk. A második kihívás a most nyugdíjba vonuló
munkavállalók egész nemzedékének helyettesítése, a harmadik pedig az, hogy
versenyképesek legyünk a globalizált gazdaságban, azáltal, hogy megszabadítjuk a
vállalatokat számos adótehertől, amelyek gátolják és elnyomják őket.

Mindezeket szem előtt tartva három különösen sebezhető társadalmi csoporttal kell
foglalkoznunk.

Először is a fiatalokkal. A legeslegfontosabb az, hogy intézkedéseket tegyünk annak
megakadályozása érdekében, hogy e fiatalok képesítés nélkül kerüljenek ki az iskolából,
mivel az tartósan kizárja őket a munka világából. Elő kell segítenünk a munka világába
való belépésüket, és nem csak ideiglenes munkaszerződésekkel vagy munkatapasztalatot
nyújtó kihelyezésekkel. Ez olyan tartós probléma, amelynek erősen érezhető a hatása a
jelenlegi viszonyok között, amikor a válság a fiatalokat még súlyosabban érintette. A
második célcsoport a társadalomban a nők; azok a nők, akik ideiglenes
munkaszerződésekkel kénytelenek dolgozni és akik alulfizetettek. A harmadik célcsoport
a nyugdíjasok, akiket továbbra is munkában kell tudnunk tartani. Vannak olyan európai
eszközök – például az Európai Szociális Alap –, amelyek segíthetnek ennek
megvalósításában, és úgy vélem, ki kell használnunk ezt az eszközt.
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Czesław Adam Siekierski (PPE).   – (PL) Elnök asszony! Csaknem egy év telt el azóta,
hogy a Bizottság előterjesztette az Európa 2020 stratégiát. Nem volt könnyű időszak
Európa számára. A tagállamok még mindig nehezen boldogulnak a válság utóhatásaival.
Az új stratégia végrehajtását célzó intézkedések pedig a háttérbe szorultak. Az Európa 2020
ambiciózus tervei, többek között a foglalkoztatási szintek 85%-ra való növelése, a szegény
kockázatával élők számának 20%-os csökkentése, valamint a kutatásra fordított összegek
3%-ra való növelése a jelek szerint már most is veszélyben vannak, kevesebb mint egy évvel
a stratégia végrehajtásának megkezdése után. A munkanélküliség jelenleg az EU-ban 10%-os
szinten van, és semmi sem mutat arra, hogy jelentős mértékben csökkenne. Sőt, ennek
ellenkezője igaz. Ha feltételezzük, hogy Európának a válságból való kilábalása továbbra is
a jelenlegi lassú tempóban történik, a következő néhány évben a munkanélküliség még
tovább fog nőni. Az alacsony szintű foglalkoztatottság kedvező táptalaja a szegénység és
a társadalmi kirekesztődés terjedésének, amit az Eurobarometer 2010. júniusi jelentése is
megerősít.

Enrique Guerrero Salom (S&D).   – (ES) Elnök asszony, ha a 2020-ig terjedő és az azt
követő időszakban az EU rendszerszinten azt kockáztatja, hogy elveszíti versenyképességét
olyan nagy gazdasági ágazatok megléte miatt, amelyek egyre hatalmasabbak és egyre
nagyobb mértékben technológia-alapúak.

Képeseknek kell lennünk a versenyre: azért, hogy növekedni tudjunk, hogy növekedni
tudjunk és ezzel munkahelyeket teremtsünk, és a munkahelyekkel megvédjük és
védelmezzük szociális modellünket.

Az egyetlen nélkülözhetetlen árucikkünk a tudás, amit fel kell használnunk az újításokhoz,
a változásokhoz való alkalmazkodáshoz, és mindenekelőtt ahhoz, hogy e változások során
az élen járjunk.

Ezért sokkal többet kell beruháznunk az egyetemekbe, oktatási rendszerünkbe, valamint
a kutatás-fejlesztésbe, hogy hatalommá váljunk azon a területen, ahol erre lehetőségünk
van: a tudás terén.

Riikka Manner (ALDE).   – (FI) Elnök asszony, biztos úr! Az Európa 2020 stratégia céljai
jók és nagyra törők. Felszólalásomban elsősorban arról szeretnék beszélni, melyek azok
a gyakorlati tényezők, melyek azok az eszközök, amelyekkel e célok a civil társadalmi
szintjén megvalósíthatók, amit például nem sikerült megvalósítanunk a Lisszaboni
Stratégiában.

Először is, szükségünk van Európára, mint egészre. Szükségünk van a régiók Európájára.
Tudnunk kell azonosítani az egyes régiók sikertényezőit és azt, hogy milyen készségekkel
rendelkezhetnek. Ezt nagyrészt a kohéziós politikán keresztül meg tudjuk válaszolni.
Ahhoz, hogy több munkahelyet, innovatív tevékenységet és – különösen – gyakorlaton
alapuló újítást tudjunk teremteni, olyan kohéziós politikára van szükségünk, amely Európa
egészét lefedi, e céloknak a régiókban történő végrehajtása érdekében. Emellett
nyilvánvalóan kutatási és fejlesztési politikára is szükségünk van, valamint ezen ágazat
pénzügyi támogatására, de véleményem szerint a legfontosabb kérdés a hatékony kohéziós
politika.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL).   – (PT) Elnök asszony! Elfogadhatatlan, hogy a szociális
problémákat az uniós politika továbbra sem tartja fontosnak, és ugyanúgy elfogadhatatlan
a neoliberális dogmákon alapuló költségvetési, pénzügyi és versenypolitikák társadalmi
következményeinek következetes leértékelése, nem véve tudomást a csaknem 25 millió
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munkanélküliről, a közel 30 millió, bizonytalan munkakörülmények között és rosszul
fizetett állásokban dolgozó munkavállalóról, és a 85 millió szegénységben élő polgárról,
miközben a gazdasági és pénzügyi érdekcsoportok nyereségei csak nőnek és nőnek.

Elnök asszony! Ezért közvetíteni szeretném az Európai Parlament által a közelmúltban,
Brüsszelben megrendezett Polgári Agora során a különböző társadalmi szervezetek által
kifejezett felháborodást. Ez az oka a milliónyi munkavállaló, munkanélküli, nő és fiatal
felháborodásának, akik folytatják a küzdelmet az ilyen politikák ellen szerte Európában.

Ideje szakítani a Stabilitási és Növekedési Paktummal, a versenyképességi paktummal és
minden hasonló paktummal. Tisztelni kell az embereket és a munkavállalókat.

Oreste Rossi (EFD).   – (IT) Elnök asszony, hölgyeim és uraim! Egyetértek azzal, hogy a
Parlamentnek elegendő időt kell biztosítani ahhoz, hogy a legjobb foglalkoztatáspolitikai
iránymutatásokat tudja javasolni 2020-ra. Válság idején – mint például egy olyan válság
idején, mint amilyet jelenleg tapasztalunk Európában – nem vehetjük semmibe a polgáraink
szükségleteit. Alapvető fontosságú, hogy támogatást nyújtsunk a családoknak, a munkát
kereső fiataloknak, és azoknak, akik munkanélkülivé válnak.

Európának mernie kell döntéseket hozni, először is saját polgárainak garantálva munkát,
és csak azután a harmadik országok polgárainak, és kapcsolatokat hozva létre a különböző
tagállamokban működő foglalkoztatási hivatalok között, hogy bárki, bármely országból
tájékozódhasson a betöltetlen állásokról.

Különös figyelmet kell fordítani a határvédelemre, hogy megakadályozzuk, hogy
bevándorlók százezrei ellenőrizetlenül áradjanak be országainkba az észak-afrikai politikai
helyzet következményeként.

A harmadik országok állampolgárainak integrációját csak ellenőrzött bevándorlási folyamat
keretében szabad engedélyezni, és csak ténylegesen betölthető munkahelyekre kell
korlátozni, ezzel elejét véve a feszültségeknek és a megkülönböztetésnek, ami árt a gazdasági
növekedésnek és a szociális jólétnek.

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Elnök asszony! A stratégiához kapcsolódó elvárások nagyon
eltérőek. Míg vannak olyanok, akik biztosak abban, hogy ezek csak üres szavak és még a
felhasznált papírért is kár, drámai és valódi helyzeteknek lehetünk szemtanúi – azokra az
intézkedésekre gondolok, amelyek célja a munkaerőpiacok rugalmasságának növelése.
Ezek az intézkedések alacsonyan képzett, olcsó munkaerő hadát hozzák Közép-Európába,
aminek a bérdömping az eredménye.

Különösen naivnak tartom a stratégiában megfogalmazott azt a célt, hogy a fiatalabb
nemzedék 40%-a rendelkezzen felsőfokú végzettséggel. Szeretném megtudni, hogy ennek
mi az értelme. Olaszországban már most is az a helyzet, hogy alig van megfelelő munkahely
a fiatal diplomások számára, akik rosszul fizetett álláslehetőségeket kénytelenek elfogadni,
hogy a felszínen maradjanak. Miért van szükség olyan sok diplomásra, amikor nincsenek
számukra megfelelő állások? Az igaz, hogy szükségünk van magasan képzett emberekre,
de ezt nem úgy fogjuk elérni, hogy egyetemi diplomát nyomunk a népesség 40%-a kezébe.
Ez nem a helyes út.

Paulo Rangel (PPE).   – (PT) Elnök asszony! Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy
óriási mértékű államadósság és pénzügyi válság esetén döntő fontosságú, hogy növekedéssel
és növekedési stratégiával kötelezzük el magunkat a gazdasági fejlődés mellett, és – ami
ugyanolyan fontos – működő foglalkoztatási politikával rendelkezzünk. Úgy vélem, hogy
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egy foglalkoztatási politikával nem csak egy gazdasági problémát oldunk meg, de egy
társadalmi problémát is. Ezért üzenni szeretnék a munkavállalók egy bizonyos
kategóriájának, amelyet figyelembe kell venni az Európa 2020 stratégiában.

Más sok szó esett a fiatalokról, különösen ma délelőtt. De van a munkavállalóknak egy
olyan csoportja – egy alapvető fontosságú, életkor alapján meghatározott csoport –,
amelybe az 50 év felettiek és a nyugdíjhoz közel járók tartoznak. Ha növelni szeretnénk
a nyugdíjkorhatárt és egy aktívabb társadalmat teremteni, akkor stratégiát kell elfogadnunk
a bizonytalan munkát végző és az 50 év feletti munkavállalók számára, akik nehézségekkel
küzdenek.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D).   – (RO) Elnök asszony! Az Európa 2020 stratégiának
kell kiköveznie az utat a gazdasági növekedés új modellje számára Európában, a tagállami
szinten koordinált strukturális reformok támogatásával. Úgy vélem, ezek a reformok
nélkülözhetetlenek kivétel nélkül a tagállamok mindegyike számára, ha figyelembe vesszük
a fiatalok magas szintű munkanélküliségét. Ugyanakkor támogatnunk kell a kis- és
középvállalkozásokat abban, hogy teljes mértékben kihasználhassák a bennük meglévő
potenciált azzal a céllal, hogy új munkahelyeket teremtsenek. Az, hogy Európai Unió
gazdasági növekedéssel kapcsolatos célkitűzései közé felkerül a szociális célkitűzés és a
szegénység elleni küzdelem, szintén fontos Európa számára, mert e célok megvalósítása
segít megőrizni az Európai Unió gazdasági függetlenségét.

Végül, de nem utolsósorban úgy vélem, hogy az Európa 2020 stratégiának hozzáférhetőnek
kell lennie az európai polgárok számára, mert meg kell érteniük, milyen felelősség hárul
a stratégia végrehajtásában érintett szereplőkre, például a nemzeti, helyi és regionális
hatóságokra, amelyek erőfeszítéseit az európai polgárok hozzájárulásai is kiegészítik.

Jan Kozłowski (PPE).   – (PL) Elnök asszony! A foglalkoztatási iránymutatásokat – nagyon
helyesen – alapvető fontosságú eszközként kezelik a gazdasági kormányzás folyamatában,
az európai szemeszter koncepciója szerint. Ezek az iránymutatások olyan alapot
képviselnek, amelyekre jelenleg a tagállamok nemzeti reformprogramjai épülnek, és végül
is ezek a programok azok, amelyek meghatározzák majd az Európa 2020 stratégia sikerét.
A menetrend szerint a nemzeti reformprogramok kidolgozása áprilisban fog befejeződni.
Hangsúlyozni szeretném, mennyire fontos egyrészről a nemzeti parlamentek, másrészről
a regionális és helyi hatóságok bevonása a nemzeti reformprogrammal kapcsolatos
munkába, és e tekintetben a Régiók Bizottságának véleményére is hivatkozni szeretnék.
Az iránymutatások megváltoztatása ebben a szakaszban megzavarhatja a folyamatot.
Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy integrált, horizontális megközelítésre van szükség
az Európa 2020 stratégia végrehajtásához. Ezért emellett ismételten hangsúlyozni
szeretném, mennyire fontosak a kohéziós politika eszközei az Európa 2020 stratégia
számára.

Anna Záborská (PPE).   – (SK) Elnök asszony! A Tanács négy foglalkoztatáspolitikai
iránymutatásának 2011-ig szintén hatályban kellene maradniuk. A képesítések javításával
kapcsolatos iránymutatások valószínűleg a kereslet-kínálat elve alapján kerülnek
végrehajtásra, állami beavatkozás nélkül.

A nők foglalkoztatásban való részvétele ténylegesen megkíván egy ilyen beavatkozást, de
előbb a tagállamoknak el kell ismerniük a nők azon munkáját, amit gyermekeik
gondozásával végeznek, és ennek a munkának a bruttó hazai termék tekintetében
megnyilvánuló hasznát. Ne adjunk munkát azoknak, akiknek már így is van elég!
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Tehát az államnak a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre kellene
koncentrálnia, mivel egyedül csak kevesen tudjak kilábalni a szegénységből.

Pervenche Berès,    előadó.  –  (FR) Elnök asszony, biztos úr, Ön talán elmondhatná Barroso
elnök úrnak, hogy szerettük volna, ha részt vesz ebben a vitában, mivel ez az első vita az
éves növekedési jelentés – az európai szemeszter sarokkövének – legfontosabb kérdéseiről,
amit ő olyannyira támogatott és amiről úgy véli, hogy az kulcsfontosságú tényező abban,
hogy az Európai Uniót kivezessük a válságból.

Talán azt is elmondhatná neki, hogy ilyen feltételek mellett az Európai Parlament nem lesz
könnyű partner, és hogy a gazdasági kormányzásról szóló csomag kapcsán a Bizottságnak
nagyobb figyelmet kell fordítani arra, hogyan is alakulnak a dolgok itt, a Parlamentben.

Végül, azt is elmondhatná neki, hogy a Lisszaboni Szerződés végrehajtását – a teljes
Lisszaboni Szerződését, különös tekintettel a 9. cikkre, amely előírja Önnek, hogy a szociális
kérdéseket horizontális kérdésként kezeljék –, a Parlament szorosan figyelemmel kíséri.
Várjuk a Lisszaboni Szerződés egészének végrehajtását. Mindig azt kell hallanunk, hogy a
minimálisan át kell dolgozni a Szerződést, és hogy a benne rejlő potenciált maximálisan
ki kell használni. Ami a 9. cikk lehetőségeit illeti, időnként az a benyomásunk, hogy az
éves növekedési jelentés teljességgel figyelmen kívül hagyja.

Végül, még elmondanám, min ütköztem meg a vita végén. Időnként az a benyomásunk,
hogy az Európai Bizottság – még e válság után is – továbbra is a „régi irányok” szerint
gondolkodik, és azt hiszi, hogy a legfontosabb dolog a munkaerőpiac megreformálása.
Nagyon jól tudjuk, hogy az Európai Bizottság uralkodó jellegű gondolkodásmódjában –
amihez bizonyosan nem csatlakozunk – a munkaerő-piaci reformok a rugalmasságot
jelentik. Nem a rugalmas biztonságot, hanem a rugalmasságot.

De az elmúlt 10 év, sőt, még a válság előtti időszak is megtanította nekünk, hogy ez a
felfogás – azaz az az elképzelés, hogy a foglalkoztatás növeléséhez csak növekedésre van
szükség – már nem elégséges. Az előttünk álló igazi kihívás a foglalkoztatás, legyen szó a
saját határainkon belüli vagy a környező országokban jellemző foglalkoztatottságról.

Mindazonáltal, amikor látom, hogy megindul a vita a versenyképesség témájáról, egy olyan
vitát látok, amely nem veszi figyelembe a foglalkoztatás kiemelt szerepét, amit aggasztónak
tartok.

László Andor,    a Bizottság tagja. – Tisztelt elnök asszony! Szeretnék köszönetet mondani
a képviselőknek ezért a nagyon tartalmas, inspiráló és ösztönző vitáért. Szeretnék válaszolni
minden olyan fontosabb kérdésre, megjegyzésre és észrevételre, amelyet az éves növekedési
jelentéssel, a gazdasági szemeszterrel és általában véve az Európa 2020 stratégiával
kapcsolatban megfogalmaztak.

A legfontosabb dolog az, hogy tiszta képet kapjunk, mind a dokumentumokkal, mind
pedig az Európai Unió gazdasági helyzetével kapcsolatban. A kellemetlen igazság az, hogy
Európa fellendülőben van. Már tavaly is gazdasági növekedést láthattunk az Európai
Unióban, bár nem minden tagállamban. E kellemetlen igazságnak azonban van folytatása
is: rendkívül gyenge és egyenetlen fellendülést tapasztalhatunk. A Bizottság nagyon alaposan
megvizsgálta ezt a helyzetet és ennek megfelelően alakított ki politikákat.

Fenn kell tartanunk és meg kell erősítenünk ezt a fellendülést, és megoldást kell találnunk
a jelenlegi egyenetlenségekre. Ez azonban nem valósulhat meg a gazdasági és monetáris
unió azon gyengeségeinek kezelése nélkül, amelyeket a válság a felszínre hozott. Ezt a
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feladatot az EU gazdasági és monetáris kormányzása szerkezetének továbbfejlesztésével
fogjuk megoldani. A bonyodalom itt kezdődik, és igaz lehet, hogy a prioritásokat nem
mindig ismeri fel mindenki azonnal.

Számunkra a gazdasági növekedés a legfontosabb, és ebben a szakaszban minden egyéb
politika ezt szolgálja. Meg kell erősítenünk a növekedést és lendületesebbé kell tennünk,
de ehhez nagyon szintű pénzügyi stabilitásra van szükség, ahhoz pedig költségvetési
konszolidációra. Elkerülhetetlen, hogy a költségvetési konszolidáció az elkövetkező években
a napirenden maradjon a stabilizáció érdekében, és hogy összhang legyen azokkal a ciklikus
intervenciós intézkedésekkel, amelyeket a korábbi években a tagállamok hajtottak végre
a recesszió ellen.

Intelligens konszolidációra van szükségünk, amely nem befolyásolja negatívan a keresletet
a gazdaságban, és amely megőrzi az uniós gazdaság egészének épségét. Ezt a leckét meg
kell tanulnunk. Először az eurót kell stabilizálnunk. Nyilvánvalóan használhatnék erősebb
kifejezetéseket is, de most maradjunk csak ennél. Stabilizálnunk kell az eurót, és a gazdasági
és monetáris uniót. A tanulság az, hogy ehhez meg kell erősítenünk az Unió gazdasági
oldalát, és európai szinten a gazdaságpolitikai koordinációt is.

Engedjék meg, hogy feltegyek egy kérdést, és nyitva is hagyjam azt. A kérdés az, hogy
sikeres lehet-e a gazdasági kormányzás megerősítése anélkül, hogy kollektív erőfeszítést
teszünk a bérekkel, a bérek alakulásának koordinációjával kapcsolatban az Európai Unióban.
Amikor ezt mondom, és amikor erre vonatkozóan javaslatokat teszünk az éves növekedési
jelentésben, az nem azt jelenti, hogy megkérdőjelezzük a szociális párbeszéd fontosságát
– sőt, ellenkezőleg! Dicsértük azokat az országokat, ahol az erős szociális partnerségnek
hagyománya, kultúrája van. Elismerjük, hogy kevésbé szenvedték meg a válságot, és – ami
különösen fontos – kisebbek voltak a veszteségeik az emberi erőforrások tekintetében. A
munkanélküliség alacsonyabb szinten maradt ezekben az országokban. Támogatjuk a
szociális párbeszéd megerősítését azokban a tagállamokban, amelyek nagyobb kárt
szenvedtek el, és amelyek nem voltak képesek olyan rugalmasan reagálni a válságra, mint
például Németország, Hollandia vagy Ausztria.

Európai szinten is növeltük a szociális párbeszéd szintjét. Nemrégiben makrogazdasági
párbeszédet folytattunk a szociális partnerekkel, és új háromoldalú szociális fórumot
tartunk márciusban, hogy fokozzuk a koordinációt és a párbeszédet a szociális partnerekkel.

Kategorikusan elutasítom azt a nézetet, hogy a Bizottság csak a megszokott módon intézi
a dolgait. Tavaly a Bizottság számos, minőségileg új kezdeményezést vezetett be. Betartjuk
a költségvetési rendelet szigorú menetrendjét. Nem szabad alábecsülni Barnier biztos
munkáját.

Az Európa 2020 stratégia részeként új iparpolitikai koncepciót vázoltunk fel európai
szinten, amely sokkal többet tesz a versenyképesség és munkahelyek fenntarthatósága
érdekében az EU-ban. Számos innovatív megközelítést alkalmazunk a beruházások növelése
és az azokhoz szükséges finanszírozás megtalálása érdekében. A biztosok egy csoportja
innovatív pénzügyi eszközök kifejlesztésén dolgozik. Ennek első példája az európai
energiahálózatok fejlesztésének nyújtott támogatás terve lesz. Ez mindenképpen szükséges
az energiapiacok és az azokhoz nélkülözhetetlen infrastruktúra fejlesztéséhez.

Elindítottuk a mikrofinanszírozási eszközt. Hálás vagyok a Parlamentnek és a Tanácsnak
azért a végső konszenzusért, amely ezt múlt évben lehetővé tette. Múlt héten Hollandiában
jelen voltam az első EU által támogatott mikrofinanszírozási eszköz elindításán. Már több
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ilyen eszköz kidolgozása van folyamatban – ezek célja a potenciális vállalkozók támogatása,
azoké, akik talán a munkanélküliség megtapasztalása után fognak vállalkozásba: szülés
után a munkaerőpiacra visszatérő nők, vagy olyanok, akik már eddig is dolgoztak és új
vállalkozási formát keresnek 50-es vagy akár 60-as éveikben.

A foglalkoztatási politikák megvitatása során (és ennek jó példája, amikor néhány hete az
EPSCO Tanács ülésének a magyar elnökség adott otthon Gödöllőn) arra koncentrálunk,
hogyan dolgozhatunk ki sok munkahelyet eredményező célokat, de a legnagyobb
nehézségekkel küzdő csoportokra is nagy figyelmet fordítunk. E tekintetében külön meg
kell említenem a fiatalokat.

Néhány tagállamban drámai mértékeket öltött a munkanélküliség a fiatalok körében. Ennek
kapcsán szintén figyelembe kell vennünk a sokszínűséget. Szerencsére vannak olyan
tagállamok, ahol kevés a fiatal munkanélküli, de az európai átlag túlságosan magas. Néhány
tagállamban, mint például Spanyolországban és a balti államokban, szinte tragikus a
helyzet. A kormányok készen állnak a cselekvésre, és a helyzet megoldásához összetett
szakpolitikai csomagra van szükség, amely egyebek mellett oktatási intézkedéseket és
foglalkoztatási szolgáltatásokat is magában foglal. De nem csak a fiatalok csoportja
problémás: többet kell tennünk az idősebb munkavállalók foglalkoztatása érdekében is.
Ezért jelöltük ki a 2012-es évet az aktív időskor európai évének.

Ami a foglalkoztatási iránymutatásokkal kapcsolatos intézményi kérdéseket illeti – amelyet
véleményem szerint továbbra is prioritásunknak tartunk és amelyek iránymutatásként és
alapul szolgálnak – az Európai Parlamentnek a Szerződés 148. cikke értelmében egyértelmű
szerepe van. A foglalkoztatási iránymutatások megújításra kerülnek. Megerősítem, hogy
azt akarjuk, hogy 2014-ig hatályban maradjanak; ne történjenek bennük lényeges
változtatások, és az éves növekedési jelentések se írják azokat felül. Az iránymutatások
hosszú távú irányt jelölnek ki, ezzel szemben a növekedési jelentés lényegében egy évente
kidolgozott dokumentum. De nyilvánvalóan igaz, hogy a nemzeti reformprogramok
kidolgozása döntő jelentőségű, és hogy a Bizottság nagyon komolyan veszi azt az
Európa 2020 keretében. A Parlamentet különböző módokon be fogják vonni a
megbeszélésekbe. Itt meg kell említenem a többéves pénzügyi keret kapcsán folytatott
tárgyalásokat. Az EU költségvetésének tükröznie kell a 2020-as célokat, és a Parlamentet
folyamatosan tájékoztatjuk majd a nemzeti reformprogram kidolgozásáról, az
országspecifikus ajánlások kidolgozásával párhuzamosan.

Egyértelmű, hogy ebben a korai szakaszban aggályok merülnek fel az Európa 2020 stratégia
jövőjével kapcsolatban. Bizonyos tekintetben az Európa 2020 kapcsán van egy dolog, ami
kísért: a lisszaboni stratégia. Itt, a Parlamentben sokszor volt már alkalmam azt megvitatni,
miért hisszük, hogy van sokkal jobb esélyünk a sikerre az Európa 2020 stratégiával, amely
a célok koncentráltabb rendszerével és egy koncentráltabb jelentési és végrehajtási
rendszerrel rendelkezik.

Csak a Bizottság biztosíthatja e kezdeményezések között az összhangot. Egyszerre több
labdát is feldobtunk a levegőbe, és biztosítanunk kell, hogy egyik sem esik le a
gazdaságpolitikai intézkedések végrehajtása közben: ezek a labdák az Európa 2020, a
gazdasági kormányzás, az egységes piac és a kohéziós politika. Ezek közül egyik sem
károsodhat. Mindegyik érdekében erőteljes intézkedéseket kell tenni, biztosítva mind a 27
tagállam részvételét. A Bizottság természetesen ellenzi a kétsebességes Európát.
Gondoskodnunk kell arról, hogy a jelenleg tapasztalható egyenetlen fellendülés az
elkövetkező időszakban nem csap át politikai megosztottságba.
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János Martonyi,    a Tanács soros elnöke. – Tisztel elnök asszony! Mindenekelőtt szeretnék
köszönetet mondani ezért a rendkívül építő jellegű és hasznos vitáért. Külön köszönetet
mondok Perez asszonynak kiváló jelentéséért, és az általa megfogalmazott nagyon fontos
észrevételekért és kritikáért.

Lehet, hogy másként érzékeljük a valóságot, mint azt Danuta Hübner asszony említette,
mind a válság, mind pedig a fellendülés tekintetében, de úgy vélem, mindannyian
egyetérthetünk egy dologban: abban, hogy senkinek sem érdeke az olyan fellendülés, amely
nem teremt munkahelyeket. Mindannyian egyensúlyra törekszünk a költségvetési
konszolidáció, a növekedés és a munkahelyteremtés között. A költségvetési fegyelemnek
és a foglalkoztatás növekedésének kéz a kézben kell járnia.

Egy gazdasági kérdésekkel kapcsolatban általánosságban elmondhatom, hogy mindannyian
tudjuk, hogy most átfogó megközelítéssel rendelkezünk, egy átfogó „csomaggal” vagy
„Gesamtpaket”-tel, ahogyan egyesek mondják, amelynek legtöbb elemét az imént említette
Andor biztos úr. Ami az elnökséget illeti, ismételten hangsúlyozni szeretném, hogy a
csomag alkotóelemei közül kettőre kell koncentrálnunk. Az egyik természetesen az európai
szemeszter megvalósítása és alkalmazása. Ez az első alkalom, és ez az első feladat, amelynek
óriási hatása lesz az egész európai integrációs folyamat későbbi fejlődésére.

Két dolgot gyorsan megemlítenék. Az egyik az, hogy nagyon szoros menetrendünk van,
ezért a határidőket mindenkinek be kell tartania, és a legfőbb célokat meg kell valósítani.
Mindent meg kell tennünk annak biztosítása érdekében, hogy az egyes tagállamok
hozzájárulásai kapcsán az összes határidőt betartják, mind a foglalkoztatás és az innováció,
mind pedig az energia területén.

Az energiával kapcsolatban hadd említsem meg, hogy február 4-én az Európai Tanácsnak
nagyon sikeres volt az ülése. Sokunk ezt egyfajta áttörésként élte meg, mind az integrált
energiapiac létrehozása, mind pedig az energiahatékonyság tekintetében. Emellett fontos
döntések is születtek a közös energiapolitika külső szempontjaival kapcsolatban.

Végül, de nem utolsósorban mondanék néhány szót a szegénység elleni küzdelemről és a
társadalmi befogadás előmozdításáról. Gratulálni szeretnék Önöknek ahhoz az
állásfoglaláshoz, amit nemrég fogadtak el a romák integrációjának témájában. Külön
szeretnék gratulálni és köszönetet mondani Járóka Líviának, aki döntő szerepet játszott a
jelentés kidolgozásában és e rendkívül fontos állásfoglalás elfogadásában, amely nagyon
nagy hasznunkra lesz a roma integrációra vonatkozó európai keretstratégia kidolgozásakor
és véglegesítésekor.

A csomag másik alkotóeleme, amellyel foglalkozni szeretnénk, az a hat jogalkotási szöveg.
Ennek kapcsán biztosítani szeretném Sylvie Goulard asszonyt, hogy nem csak hallgatni
szeretnénk a Parlamentet. Megállapodásra szeretnénk jutni a Parlamenttel – sőt,
megállapodásra kell jutnunk vele – a rendes jogalkotási eljárás keretében. Meg kell tennünk
minden tőlünk telhető e folyamat felgyorsítása érdekében, és hogy az a magyar elnökség
végéig sikeresen lezárulhasson.

Nem szándékozom részletesen beszélni az átfogó csomag egyéb elemeiről. Csak egy dolgot
hangsúlyoznék: a Tanács minden tekintetben tiszteletben kívánja tartani a közösségi
módszert. E tekintetben nincsen semmilyen fenntartásunk. Amint azt más sokszor
elmondtuk, a Lisszaboni Szerződés sok mindent megváltoztatott. Nagy változások történtek
a hatásköröket illetően. Ezt mindannyian tudjuk. De a Lisszaboni Szerződés nem változtatta
meg az európai felépítmény alapját, és a közösségi módszer. Szigorúan kiállunk mellette.
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Természetesen mindig a Szerződéssel összhangban kell cselekednünk. Szeretném
megemlíteni, hogy ha gondosan elolvasták az Európai Tanács február 4-i következtetéseit,
akkor tudják, hogy abban megemlítették azt, hogy mindennek összhangban kell lennie a
Szerződéssel.

Végül, lenne még egy rövid észrevételem a pénzzel kapcsolatban. Amint arra Lena Ek
asszony is felhívta a figyelmet, a politikákhoz pénzre, finanszírozásra van szükség. Ezzel
maximálisan egyetértek. De nagyon jól tudjuk, hogy különbségek vannak a tagállamok
megközelítéseiben. Az elnökség szempontjából nézve a dolgokat, most csak egy dolgot
szeretnék hangsúlyozni: azt javasoljuk, hogy először vitassuk meg a tartalmat, és azután
beszéljünk a számokról, a pénzekről és az erőforrásokról. Hosszú vitára számíthatunk.
Nagyon hasznos orientációs vitáink lesznek a kohéziós politikáról, az energiapolitikáról,
a mezőgazdaságról stb., de ne feledjük:

– (FR) mindent a maga idejében!

a Tanács soros elnöke. – Tehát, mindent egybevetve, nagyon szeretnénk segíteni ezeket a
vitában, és aztán eljönni a valódi vitára, az erőforrásokról folytatott végső vitára. Ismételten
gratulálok mindannyiuknak és nagyon köszönöm az Önök által adott útmutatást.

Elnök.   – Az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdésével összhangban hat
állásfoglalási indítványt nyújtottak be hozzám az Európa 2020 stratégiáról, és egy
állásfoglalási indítványt a tagállamok foglalkoztatáspolitikáiról (2) .

A vitát lezárom.

A szavazásra holnap, február 17-én, csütörtökön 12 órakor kerül sor.

Jean-Pierre Audy (PPE).   – (FR) Elnök asszony, a miniszter úr nagyon helyesen említette,
hogy tiszteletben kell tartanunk a Szerződést, és azt is említette, hogy az Európai Tanács
február 4-én ülésezett. Az Európai Unióról szóló szerződés 15. cikke értelmében szeretnék
felvilágosítást kapni arról, hogy az Európai Tanács elnöke mikor jön el és számol be az
Európai Parlamentnek az Európai Tanács február 4-i üléséről, mert nem hiszem, hogy a
mai rövid ülésnapon megjelenik.

Elnök.   – (FR) Tudomásul vettük az észrevételét. Nagyon köszönöm.

Írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 149. cikke)

Petru Constantin Luhan (PPE),    írásban. – (RO) Megerősítem annak a fontosságát, hogy
a lehető leggyorsabban kidolgozzuk a „Mozgásban az ifjúság” kezdeményezés technikai
szempontjait. Rendkívül fontos, hogy az Európai Unióban élő több mint 100 millió fiatal
számára rendelkezésre álljanak a szükséges erőforrások és a megfelelő eszközök, amelyekkel
ők is hozzájárulhatnak a 2020-ra kitűzött célok eléréséhez. Üdvözlöm, hogy az egész
életen át tartó tanulás rendszerének és a fiatalok egy ilyen rendszerbe történő bevonásának
lényegében az intelligens és fenntartható növekedés előmozdítása a célja, valamint a jövő
felnőttei számára az egészséges élet biztosítása.

A magas színvonalú felsőoktatás biztosítása és a fiatalok kutatási és fejlesztési
tevékenységekben való részvételének támogatása garantálhatja a gazdasági versenyképesség
növelésére irányuló erőfeszítés sikerét. Új tevékenységek kidolgozására kerülhet sor,
figyelembe véve a fiatalokban meglévő kreatív potenciált. Ezenkívül úgy vélem, hogy a

(2) lásd a jegyzőkönyvet.
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foglalkoztatási lehetőségek biztosítása révén – a magas színvonalú képzés mellett – sokkal
nagyobb az esélye a fiatalok munkaerő-piaci integrációjának. Ezért a lehető legrövidebb
időn belül meg kell kapnunk e kezdeményezés technikai részleteit, hogy elindíthassuk az
ahhoz szükséges tevékenységeket, hogy teljes mértékben kihasználhassuk ezt az évet,
amely az Önkéntesség Európai Éve.

Joanna Senyszyn (S&D),    írásban. – (PL) A humán tőke minősége döntő fontosságú az
Európa 2020 stratégia sikeréhez. A nemek közötti egyenlőség érvényesítésének elve
elengedhetetlen a szakoktatási és szakképzési rendszer működéséhez. Alapvető
követelmény, ha azt akarjuk, hogy a nők esetében is megvalósulhasson a munkaerő-piaci
kívánalmakhoz igazított, hosszú távú szakmai fejlődés, ha jobban ki akarjuk használni
képességeiket, és ha növelni akarjuk a nők foglalkoztatottságát, különösen a
hagyományosan férfi szakmákban, a gazdaság alacsony szénkibocsátású ágazataiban és a
felelős döntéshozói pozíciókban. Azt szeretném, ha a szakoktatást és a szakképzést
hozzáigazítanák a nők igényeihez, hogy több nő vehessen részt ilyen oktatásban és
képzésben. Jelenleg az ilyen képzések nem veszik figyelembe a nők eltérő igényeit, valamint
pénzügyi és szociális helyzetüket. Ez azt jelenti, hogy a nők sokkal nehezebben tudnak
visszatérni a munkába vagy belépni a munkaerőpiacra.

A nőknek szóló szakoktatási és szakképzési rendszerek hatékony működéséhez az kell,
hogy e rendszerek átfogóak legyenek, más szóval figyelembe kell venniük a nők
tapasztalatát, életkorukat és az oktatással kapcsolatos eltérő igényeiket, ideértve például a
fogyatékkal élő nők, az idős nők, a szegénységben élő nők és a női bevándorlók sajátos
igényeit. A magas szintű képzéshez való rugalmas, megfizethető hozzáférést kiemelt
szempontnak kell tekinteni. Fontos szerepet kell kapniuk a munkáltatóknak nyújtott
ösztönzőknek, amelyek elősegítik a kis- és középvállalkozásokban és az otthon dolgozó
nőknek szóló képzési tanfolyamok szervezését. Az Európa 2020 stratégia céljainak
megvalósításához elengedhetetlen a szakképzés szorosabb összekapcsolása a munkaerőpiac
kívánalmaival, hogy ezáltal új képzési lehetőségek jöjjenek létre a nők számára a tudomány,
a matematika és a technológia terén.

Rovana Plumb (S&D),    írásban. – Az Európa 2020 stratégiának segítenie kell Európának
abban, hogy talpra álljon a válságból, és hogy erősebben jöjjön ki belőle, mint a válság előtt
volt – ezt munkahelyteremtés, valamint a foglalkoztatás előmozdítására vonatkozó öt fő
uniós célon alapuló intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés révén valósítja meg.
Egy erős szociális védelmi rendszer, az aktív munkaerő-piaci politikákba való befektetés,
valamint a mindenki számára elérhető oktatási és képzési lehetőségek alapvető fontosságúak
a munkanélküliség csökkentéséhez és a tartós kirekesztettség megakadályozásához. A
rugalmas biztonság nem alkalmazható azokban a tagállamokban – például Romániában
–, ahol a költségvetési megszorítások és a makrogazdasági egyensúlytalanságok miatt kevés
lehetőség van a szociális biztonsági rendszerek megerősítésére. Véleményem szerint a
munkaerő-piaci szegmentáció csökkentése érdekében megfelelő biztonságot kell biztosítani
a munkavállalók számára, a munkaszerződések formájától függetlenül. Minden
munkaerő-piaci reformot magas szintű társadalmi konszenzus mellett kell bevezetni, a
szociális partnerekkel nemzeti és uniós szinten kötött megállapodásokon keresztül. Egy
jogalkotási menetrend elengedhetetlen a nők és férfiak fizetése közötti különbség
felszámolásához – ennek értelmében évi 1%-os mértékben csökkentenék a különbséget,
hogy 2020-ra megvalósuljon a 10%-os csökkentési cél. Az Európa 2020 stratégiának
magában kell foglalnia azt a célt, hogy az EU-ban csökkentsék a nőket érintő szegénységet,
mivel a nők 17%-a tekintetében mondható el, hogy szegénységben él – a legtöbben
egyedülálló anyák, bevándorlók vagy idősek.
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Silvia-Adriana Ţicău (S&D),    írásban. – (RO) Az Európa 2020 stratégiát támogatnia kell
a 2014–2020 közötti időszakra szóló pénzügyi keretnek. A közlekedés, az energia és a
távközlés jelenti az európai gazdaság gerincét. Az e területeken eszközölt beruházások
munkahelyeket teremtenek és biztosítják a gazdasági és társadalmi fejlődést. Az Unió
iparpolitikája az Európa 2020 stratégia egyik kulcseleme. Az EU-szerte megvalósuló ipari
növekedés a munkahelyteremtés biztosítani fogja az Európai Unió világszintű
versenyképességét.

Az elmúlt évtizedekben az európai vállalatok a nyereséghajhászása következtében az ipari
termelés áttevődött olyan harmadik országokba, ahol alacsonyak a termelési költségek, és
ez a munkahelyek számának csökkenésével járt az EU-ban. Egy erős, megfelelően
finanszírozott és minden európai régiót lefedő kohéziós politikának kulcsfontosságú
kiegészítésként kell szolgálnia az Európa 2020 számára. Ez a horizontális megközelítés
előfeltétele az Európa 2020 keretben javasolt célok sikeres elérésének, valamint a társadalmi,
gazdasági és területi kohézió megvalósításának. Ennek egyik példája a Duna-régióra
vonatkozó uniós stratégia, amely hozzájárul majd a régió jólétéhez, gazdasági és társadalmi
fejlődéséhez, és biztosítani fogja a régió biztonságát. Mivel az európai polgárok legfőbb
aggályai még mindig a munkahelyek biztonságával kapcsolatosak, úgy vélem, hogy az
Európa 2020 stratégia csak akkor lehet sikeres, ha a szociális Európa valósággá válik.

Frédéric Daerden (S&D),    írásban. – (FR) Az Európa 2020 stratégia ambiciózus célokat
határoz meg, különösen a foglalkoztatás területén, és a foglalkoztatási iránymutatások
végrehajtása az egyik tényező a célok elérésében. Célkitűzései alapvető fontosságúak,
különösen ha arról van szó, hogy képesek legyünk finanszírozni a nyugdíjakat és létrehozni
egy, a jóléten alapuló európai szociális modellt. Merkel asszony és Sarkozy úr javaslatai
már említést tettek azokról az elemekről, amelyek e szociális modell alapjaként
szolgálhatnak. Sőt, a versenyképességi paktumban foglalt javaslatok tartalmazzák a bérek
inflációhoz való automatikus hozzáigazításának (indexálás) eltörlését. Ezt azzal indokolják,
hogy ez a lépés növelné a versenyképességet és következésképpen a foglalkoztatást. De
semmi nem bizonyítja, hogy automatikusan ez lenne a helyzet. Az automatikus indexálás
megszüntetése – bizonyos körülmények esetén – olyan fejleményeket is előidézhet, amelyek
növelik az inflációt, amit pedig senki sem akar. Még rengeteg olyan eszköz van, amellyel
megpróbálhatnak munkahelyeket teremteni, mint például a stratégiai beruházás vagy
képzés a jövő ágazataiba. A fizetések és a szociális ellátások indexálásának eszközét több
ország is alkalmazza annak érdekében, hogy csökkentse a szegénység kockázatát a
munkavállalók körében, amely jelenség egyre inkább megfigyelhető Európában. Ez az
eszköz lehetőséget nyújt az Unió egy másik 2020-as céljának eléréséhez is: ahhoz, hogy
20 millióval kevesebb szegény legyen.

João Ferreira (GUE/NGL),    írásban. – (PT) Az Európa 2020 stratégia feltárja valódi
menetrendjét. Az Európai Tanács legutóbbi ülése megerősítette ezt. A stratégia
mozgatórugója a nagyobb mértékű liberalizáció; a piac új területekre való vezetése; a
munkaerő-piaci rugalmasság; a bérek és a szociális jogok elleni példa nélküli támadások.
Meghatározták e menetrend végrehajtási eszközeit is: ezek az ún. „gazdasági kormányzás”
és a közelmúltban elfogadott francia-német „versenyképességi paktum”. A gyakorlatban
azt akarják, hogy még inkább elterjedjen és általánosan alkalmazottá váljon az, amit az
Európai Unió és a Nemzetközi Valutaalap a különböző tagállamokban a „segítségnyújtási
tervek” keretében alkalmaz (ahogyan perverz módon azokat nevezik), és ami katasztrofális
következményekkel jár mind gazdasági, mint társadalmi értelemben. A javasolt intézkedések
végrehajtása elfedi a Portugáliához hasonló országok nehéz gazdasági és társadalmi
helyzetének valódi okait. Ami még rosszabb, különösen súlyos következményekkel járhat
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ezen országok számára, és rendkívül negatívan befolyásolhatja polgárainak
életkörülményeit. Végtelenül komoly veszély fenyegeti az európai munkavállalók és
polgárok jogait, szinte már bosszúhadjárat folyik a foglalkoztatás és a szociális jogok ellen.
E jogok megnyirbálására törekednek azzal, hogy támadják a béreket, megemelik a
nyugdíjkorhatárt és megszüntetik a munkavállalók EU-n belüli szabad mozgására vonatkozó
korlátozásokat. Ez az uniós munkaerő leértékelődéséhez vezethet, és még nagyobb fokú
rugalmassághoz a foglalkoztatásra vonatkozó törvények tekintetében.

Danuta Jazłowiecka (PPE),    írásban. – (PL) Egy év telt el az új Európa 2020 stratégia
elfogadása óta, és itt az ideje, hogy levonjuk az első következtetéseket. A stratégiát némi
kétkedéssel fogadták, ami érthető volt, figyelembe véve a lisszaboni stratégia teljes kudarcát.
Sokan azt jósolták, hogy az új stratégia szintén csak egy üres dokumentum marad, tele
olyan célokkal, amelyek amennyire nemesek, annyira nem megvalósíthatók. Nincs olyan
közöttünk, aki elfelejtette volna a lisszaboni stratégia alapvető célját, azaz hogy 2010-re
az Unió a világ legversenyképesebb gazdaságává váljon. De hol tartunk most? A nagy
gazdasági válság és az euróövezet országaiban bekövetkezett költségvetési válság arra
kényszerítette az Uniót, hogy a globális gazdasági vezető szerep helyett a túlélésért küzdjön.

Vajon az Európa 2020 stratégia is kudarcra van ítélve? Jó okkal hihetjük ezt. Ahelyett, hogy
azon gondolkodnánk, miként hozhatnánk létre egy tudás- és innováció-alapú gazdaságot,
és hogyan csökkenthetnénk a társadalmi kirekesztést, arról folytatunk eszmecserét, milyen
mértékben lesz korlátozott a közösségi költségvetésből származó finanszírozás. Egyre
nyilvánvalóbbá válik, hogy nincs meg a szükséges politikai akarat ahhoz, hogy ténylegesen
foglalkozzunk a Bizottság által javasolt stratégiával. Úgy tűnik, hogy az Unió fejlődésével
kapcsolatos hosszú távú jövőkép problémáját ismételten elhomályosítják a jelen problémái.
Ahhoz, hogy lehetővé váljon a Közösség számára a világgazdaságban betöltött szerepének
megtartása, hogy ne csak az USA-val és Kínával, hanem Brazíliával és Indiával is
versenyezhessen, hosszú távú célokat kell magának kijelölnie és következetesen dolgoznia
kell azok megvalósításáért. Már van egy tervünk; most már csak arról kell gondoskodnunk,
hogy azt következetesen végre is hajtsuk.

Ádám Kósa (PPE),    írásban. – (HU) Az EU 2020 stratégiája nemcsak annak
megfogalmazásakor mutatott túl a Lisszaboni Stratégián, hanem egyenesen az új, válságos
időszakhoz kellett igazítani, mi több: most már a gazdasági kormányzás és az euró
megmentésének időszakára is reflektálnia kell. Az új tagállamoknak arra is oda kell
figyelniük, hogy elegendő mozgásterük és versenyképességük maradjon a kelet-európai
rendszerváltások óta hordozott és mélyülő strukturális és foglalkoztatási problémák
megoldására. A múltbeli hibás döntések, súlyos kormányzati mulasztások miatt a családok
helyzetére is figyelni kell: a munkaerőpiac nemcsak foglalkoztatókból és
foglalkoztatottakból áll, hanem a többé-kevésbé szorosabb kapcsolatot tartó, több
generációból álló családokból is, akik a társadalomnak nemcsak alapjai, hanem jövőjének
zálogai is egyben. A generációk közötti szorosabb együttműködés önmagában is nagyon
lendíthet a foglalkoztatottságon (pl. kismamák munkavállalása, fogyatékossággal élők
elhelyezkedésének támogatása, idősebbek aktivitásának megőrzése akár a civilszférában),
illetve a közös tervezés (pl. lakáshelyzet) is segíthet elkerülni az egyéni és családi
adósságválságokat és csődöket, amelyek már a szürkegazdaságba kényszeríthetnek
családokat a magas törlesztőrészletek miatt. Ez a korábbi út nem járható. Új
megközelítésekre is szükség lesz, hiszen a régi receptek már nem elegendőek, és ezt az
Európai Uniónak is fel kell ismernie. Az EU-nak támogatnia kell még a szokatlannak tűnő
megoldásokat is.
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Zita Gurmai (S&D),    írásban. – Az Európa 2020 stratégia az egyik legfontosabb projekt,
amit eddig létrehoztunk, de ennek ellenére semmi sem garantálja a sikerességét. Minden
célnak, kiemelt kezdeményezésnek és nemzeti reformnak magában kellene foglalnia a
nemek közötti egyenlőséget – és a nőket minden szakpolitikai területen figyelembe kellene
venni. A nyílt koordinációs módszer gyenge eszköz a közös célok végrehajtásához, ezért
csak akkor számolhatunk eredményekkel, ha valódi elkötelezettséget tanúsítunk!

Az Európa 2020 stratégia foglalkoztatási céljai felszólítanak a nők foglalkoztatottságának
növelésére. Ezt, a munka és a családi élet összeegyeztetését, valamint a nemi sztereotípiák
megszüntetését a munkaerőpiacon mindenképpen meg kell valósítani. Több nőt kell
bevonnunk a szakképzésbe, a tudomány és az oktatás területére, amely területeket eddig
„férfiasnak” tartottak. Véget kell vetnünk a nemi alapú munkaerő-piaci szegregációnak,
különösen ha új, környezetbarát munkahelyekről van szó.

A nők munkaerőpiacra való teljes körű bevonásával véget vethetünk a demográfiai
válságnak. Ha biztos és tisztességes munkahelyeket teremtünk, biztosítjuk a munka és a
családi élet összeegyeztetéséhez szükséges eszközöket, és ha intenzívebben be tudjuk vonni
a férfiakat a háztartással kapcsolatos feladatokba, akkor – a tanulmányok szerint – a nők
sokkal szívesebben vállalnak majd a gyermeket.

Lena Kolarska-Bobińska (PPE),    írásban. – Az Európa 2020 stratégia a gazdasági
növekedésről és a foglalkoztatásról szól. Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy az
intelligens energián alapuló rendszer jelenti a jövőt mint a környezetvédelem, mind pedig
a munkahelyek tekintetében. Egy ilyen rendszer segítségével szét tudnánk választani a
gazdasági növekedést az energiafogyasztástól. Ha sikerül ezt elérni, több energiát leszünk
képesek termelni az azonos vagy kevesebb energiafogyasztáshoz, és több ezer olyan
munkahelyet tudunk létrehozni, amelyeket nem lehet kiszervezni. Gondoskodnunk kell
arról, hogy az intelligens energia nem marad puszta álom. Ma egy teljesen új energetikai
infrastruktúrát építünk Európában. Biztosítanunk kell, hogy ez csökkentse azt a Nyugat-
és Közép-Európa közötti különbséget, ami a fenntartható munkahelyek tekintetében
fennáll. Ha az energia terén kétsebességes Európánk van, az nem oldja meg az
energiaszegénység vagy az energiahatékonyság hiányának problémáját. Segítő kezet kell
nyújtanunk a lemaradt régióknak, még akkor is, ha a mai gazdasági helyzetben ez nem
könnyű. Egyazon időben kell biztosítanunk intelligens energetikai rendszereket minden
európai polgár számára. Meg kell akadályoznunk egy darabokból álló rendszer kialakulását,
amelyben egyes polgárok csak 50 évvel a többiek után láthatnák a jövőt. Tehát
munkahelyekre van szükség az intelligens energia terén minden európai számára, és nem
csak azoknak, akik akár Európa nélkül is megkaphatták volna ezeket az állásokat.

Alexander Mirsky (S&D),    írásban. – Közvetlenül Lettország uniós csatlakozását követően
a lett kormány úgy határozott, hogy az uniós alapokból származó források elosztása
tekintetében nem elegendő, ha Lettországot egyetlen régiónak nyilvánítják.
(Lengyelországnak 16 régiója van.)

Ennek következtében a négy lettországi régió egyike – Latgale – marad az egyik legkevésbé
védett terület. Latgale esetében az alapok alkalmazása sokkal kevésbé hatékony, mint
Lettország egészében. Ez a helyezet Latgale munkaerő-piaci helyzetében is tükröződik.
Míg Lettország fővárosában, Rigában a munkanélküliség 8–9%-os, addig Latgale esetében
ez az arány 20–25%. Az európai foglalkoztatási programok elérhetetlenek az olyan városok
lakossága számára mint például Livani, Preili, Kraslava, Ludza, Aglona és Dagda.
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A lett kormány ahelyett, hogy megoldást találna a termelés szervezésének és ösztönzésének
kérdésére Latgale területén, folyamatosan növeli az adókat, aminek következtében
tömegesen mennek csődbe a kis- és középvállalkozások. A társadalmi feszültségek elkerülése
érdekében Latgale lakosai havi 100 LVL összeget kapnak, hogy tűrjék a helyzetet.

A lett kormány mindennapos politikája következtében több mint 150 000 munkavállaló
ment külföldre. Arra kérem az Európai Bizottságot, hogy sürgősen avatkozzon be ebbe a
helyzetbe. Ki kell dolgozni egy foglalkoztatási keretet az EU olyan távoli régiói számára,
mint például Latgale.

ELNÖKÖL: Gianni PITTELLA
alelnök

Elnök.   – A következő napirendi pont a szavazás.

(A szavazás eredményeiért: lásd a jegyzőkönyvet)

6. Szavazások órája

Elnök.   – A következő napirendi pont a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és
Élelmiszer-biztonsági Bizottság nevében Marisa Matias által kidolgozott jelentés a
2001/83/EK irányelv azonosság, előtörténet vagy eredet szempontjából hamisított
gyógyszerek legális ellátási láncba való bekerülésének megakadályozása tekintetében
történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról.
(COM(2008)0668 – C6-0513/2008 – 2008/0261(COD)).

6.1. Hamisított gyógyszerek (A7-0148/2010, Marisa Matias) (szavazás)

6.2. A kkv-k finanszírozását támogató uniós eszközök felülvizsgálatának gyakorlati
aspektusai a következő programozási időszakban (B7-0096/2011) (szavazás)

6.3. Megfelelő, fenntartható és biztonságos európai nyugdíjrendszerek
(A7-0025/2011, Ria Oomen-Ruijten) (szavazás)

6.4. A Horvátország által elért eredményekről szóló 2010. évi jelentés
(B7-0094/2011) (szavazás)

– A 8. és a 7. módosításról történő szavazás előtt.

Franziska Katharina Brantner (Verts/ALE).   – Elnök úr! A következő két módosítással
kapcsolatban jelezni szeretném, hogy visszavonom a 8. módosítást.

Ezzel párhuzamosan – az előadóval, Swoboda úrral és az árnyékelőadókkal folytatott
egyeztetést követően – szóban módosítanánk a 7. módosítást, amely így szól: „a háborús
bűnök hazai üldözése vonatkozásában fennmaradó hiányosságok megszüntetése
érdekében…” – és ezután következne a Swoboda úr 7. módosítása.

(A 7. módosítás szóbeli módosítását elfogadják)

7. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások
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Jelentés: Marisa Matias (A7-0148/2010)

Giovanni La Via (PPE).   – (IT) Elnök úr, támogatom az irányelvre irányuló javaslattal
kapcsolatban elért kompromisszumot, mivel – bizonyos függőben maradó pontok ellenére
– úgy gondolom, hogy egy jó szöveget sikerült megalkotni, amely megvédi a betegeket a
hamisított gyógyszerkészítmények szedésében rejlő óriási veszélyek ellen. Az évek során
ezeknek a termékeknek a száma egyre emelkedett, a közelmúltban végzett felmérések
szerint pedig Európa-szerte több mint másfél millió illegális gyógyszert értékesítenek főként
az interneten keresztül.

Ezek az adatok nemcsak a betegekre, hanem az európai gyártókra is folyamatos veszélyt
jelentenek. Itt a közegészségügy és a betegek védelme forog kockán, hiszen utóbbiaknak
garantálnunk kell, hogy a tagállamok szigorú biztonsági intézkedéseket és hatékony
büntetéseket foganatosítanak. A mai szavazással hatékony és rugalmas szabályokat vezetünk
be, és egyúttal felvesszük a harcot a szervezett bűnözéssel is.

Hogy megértsük az ágazatot érintő biztonsági követelményeket, gondoljunk csak arra,
hogy csak 2008-ban körülbelül 34 millió illegális gyógyszert foglaltak le. Lehetséges, hogy
egy kissé bátrabbak is lehettünk volna a harmadik országokból származó gyógyszerek és
hatóanyagok követhetőségét illetően. Ennek ellenére a ma tett lépésünk nagyon is fontos.

Clemente Mastella (PPE).   – (IT) Elnök úr, a Bizottságnak a hamisított gyógyszerek ellátási
láncba való bekerülésének megakadályozásával kapcsolatos javaslata olyan problémát
világít meg, amely minden európai állampolgár számára egyre fontosabbá válik: mindennapi
gyógyszereink minőségét és biztonságát.

Éppen ezért fontos bevezetni egy új európai stratégiát a hamisított gyógyszerek ijesztő
sebességű terjedése ellen azzal a kettős céllal, hogy egyrészt válaszolni tudjunk a
közegészségügyet fenyegető növekvő veszélyre, másrészt pedig garantálni tudjuk minden
beteg biztonságát.

Az ezzel a területtel kapcsolatos legutóbbi jelentések azt mutatják, hogy a vámhatóság
által lefoglalt hamisított gyógyszerek mennyisége ugrásszerűen növekszik, valamint
növekvő – és így rendkívül veszélyes – tendenciát mutat nemcsak az „életmód” típusú,
hanem életmentő gyógyszerek – többek közt a daganatos megbetegedések, szívbetegségek,
pszichiátriai rendellenességek és fertőzések kezelésében használt gyógyszerek – hamisítása
is.

Alfredo Antoniozzi (PPE).   – (IT) Elnök úr, az Európai Unió határain lefoglalt hamisított
gyógyszerek mennyisége 2007-ben 384%-kal haladta meg a 2005-ös értéket. Növekvő
tendenciát mutat az életmentő gyógyszerek – többek közt a daganatos megbetegedések,
szívbetegségek, pszichiátriai rendellenességek és fertőzések kezelésében használt
gyógyszerek – hamisítása is.

Ezek a számok riasztó helyzetről árulkodnak, amelyben a betegek olyan körülményekkel
szembesülnek, mint például a hibás kezelések, amelyek veszélybe sodorhatják egészségüket
és bizonyos esetekben életüket is. Üdvözlöm a Bizottság javaslatát. Matias asszony jelentése
azonban jogosan emeli ki azokat a negatív szempontokat, amelyek tekintetében meg kell
nyugtatnunk állampolgárainkat.

Különösen azt szeretném kiemelni, hogy a Bizottság javaslata nem nyújt kielégítő válaszokat
a hamisított gyógyszerkészítmények, hatóanyagok és segédanyagok természetével és
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jellemzőivel kapcsolatban, sem pedig semmilyen meghatározást az ellátási láncban részt
vevő különféle felekről, akiknek szerepét és felelősségeit feltétlenül tisztázni kell.

A Bizottság javaslatában található büntetések elégtelenek, ám ennél is fontosabb, hogy a
javaslat nem veszi figyelembe az interneten folyó gyógyszer-értékesítést, amely pedig a
hamisított gyógyszerek európai piacra való kerülésének egyik fő csatornája.

Iva Zanicchi (PPE).   – (IT) Elnök úr, Matias asszony jelentése mellett szavaztam, mivel a
hamisított gyógyszerkészítmények törvényes ellátási láncba való bekerülése veszélyt jelent
a teljes európai gyógyszeriparra, mivel aláaknázza az állampolgárok bizalmát a
gyógyszertárakban és más törvényes disztribúciós csatornákon értékesített gyógyszerek
minőségével szemben.

Fontos letörni a hamisított gyógyszerek egyre növekvő jelenségét annak érdekében, hogy
megvédjük és biztosítsuk állampolgáraink egészségét. Előfordulhat, hogy a hamisított
gyógyszerek hatóanyagai nem megfelelő minőségűek vagy mennyiségűek, vagy akár
teljesen hiányozhatnak is.

Licia Ronzulli (PPE).   – (IT) Elnök úr, a hivatalos adatok magukért beszélnek: az Európai
Unióban törvényesen értékesített gyógyszerek 1%-a hamisított. Ami még inkább aggasztó,
hogy a legutóbbi felmérések azt mutatják, hogy ez a jelenség folyamatosan növekszik,
méretei máris meghaladták a figyelmeztetési szintet.

Amint ezt már Antoniozzi úr is hangsúlyozta, az életmentő gyógyszerek hamisítása főleg
akkor jövedelmező, amikor ezeket a gyógyszereket Indiában vagy Kínában gyártják, majd
ezeket európai termékekként értékesítik. Ezek az anyagok példátlan kockázatot jelentenek,
és veszélybe sodorhatják azoknak az életét, akik kezelni szeretnék magukat velük.

A jelentés mellett szavaztam, hogy nemet mondjak az interneten burjánzó
gyógyszer-értékesítésre, amely ezeknek a mérgeknek az Európai Unió gyógyszerpiacára
vezető kedvenc csatornája. Ennek a dokumentumnak az elfogadásával a Parlamentnek
végre lehetősége lesz hallatni a hangját, és olyan eszközökre tesz szert, amelyek segítségével
meg tudja találni és büntetni ezeket az embereket, akik nem jobbak a drogkereskedőknél,
ezeket a lelkiismeretlen bűnözőket, akik már túlságosan hosszú ideje gazdagodnak meg a
beteg emberek kárára.

Paolo Bartolozzi (PPE).   – (IT) Elnök úr, a hamisított gyógyszerkészítmények
problémájának egyre jelentősebb következményei vannak mind nemzetközi, mind pedig
uniós szinten, akár az esetek növekvő számát, akár pedig ezen készítmények gyártásának
fejlődését vizsgáljuk. Ezek azok a kihívások, amelyekre Matias asszony jelentése – amely
hosszú és alapos tárgyalások eredménye – válaszolni kíván.

Ez a jelentés, amelyet támogatunk, egy olyan új keretszabályozást hozott léte, amely
pontosabb és részletesebb meghatározásokra épít, és a gyógyszeripar ellátási láncának
minden szereplőjét, szakaszát és szempontját – biztonság, követhetőség és a szereplők
kötelezettségei – figyelembe veszi, így egy jó kompromisszumot alakítva ki.

Ezek olyan ügyek, amelyeken dolgoznunk kell annak érdekében, hogy megvalósítsuk fő
célunkat – azt, hogy szigorúbb szabványokat állítsunk fel, és megakadályozzuk a hamisított
gyógyszerkészítmények bejutását –, és így egy pozitív és átfogóbb keretszabályozást
alakítsunk ki, amely megvédi állampolgárainkat a komoly következményekkel járó
veszélyektől.

51Az Euròpai Parlament vitàiHU16-02-2011



Sergej Kozlík (ALDE).   – (SK) Elnök úr, becslések szerint ma az EU gyógyszertárhálózatán
keresztül a betegekhez törvényesen jutatott összes gyógyszer 1%-a hamisítvány. Ez az
arány folyamatosan növekszik. Ez az emberek egészségét érinti. A hamisított
gyógyszereknek más hatásai lehetnek, mint az orvos által felírtaknak. Ezenkívül az
egészségre is veszélyesek lehetnek.

A hamisítás bűncselekmény, ezért büntetéssel kell sújtani. Az új szabályozás, amelyet én
is támogatok, több biztonsági elemet vezet be, valamint a hamisítókat sújtó büntetéseket
is. Egy olyan felügyeleti rendszert állít fel, amely megkönnyíti a gyógyszerek azonosítását,
így a jövőben a gyógyszerek útja követhető lesz a gyártótól egészen a fogyasztóig.

Az új szabályozások lefedik a gyógyszerek interneten keresztül történő értékesítését is. Ez
fontos, mivel a hamisított gyógyszerek leggyakrabban ezen az úton jutnak be az EU piacaira.

Alajos Mészáros (PPE).   – (HU) Én is szívesen megtámogattam ezt a jelentést, mert az
Európai Unió tagországaiban a WHO becslése szerint, mint azt kollégáim is már többször
említették, nagyon sok a hamisított gyógyszer. Ez a szám egyre növekszik, ezért mindent
meg kell tennünk annak érdekében, hogy a hamisított gyógyszerek ne tudjanak az ellátási
láncba kerülni. Ez nem az egész gyógyszerészeti rendszert fenyegeti, de aláássa az emberek
bizalmát is a gyógyszertárakkal szemben, nem beszélve arról a tényről, hogy a hamisított
gyógyszerek tartalmazhatnak a szabványoknak nem megfelelő hatóanyagot is. Becslések
szerint 2020-ra a hamisított gyógyszerek száma elérheti a 42 milliót is, mely nagy
veszélynek teheti ki Európa gazdaságát.

A gyógyszeripar Európában évente összesen 170 milliárd euró forgalmat bonyolít le. Meg
kell akadályoznunk a külföldi gyártók által folytatott tisztességtelen versenyt, mely során
olyan gyógyszereket hoznak forgalomba, melyek gyártási folyamata nem ellenőrizhető.
Fontosnak tartom továbbá az olyan kérdések megvitatását is, mint például a gyógyszerek
interneten történő értékesítése. Virtuális gyógyszertárak segítségével képesek vagyunk
olyan termékeket is elérni a világhálón, melyek megvásárlásához egyértelműen orvosi
rendelvény szükséges. Nem beszélve arról, hogy ilyen módon tudják a hamisítók a
legkönnyebben termékeiket az ellátási láncba juttatni.

B7-0094/2011 számú állásfoglalásra irányuló indítvány

Pier Antonio Panzeri (S&D).   – (IT) Elnök úr, Horvátországnak a bővítési folyamat
keretén belüli csatlakozásának folyamatáról szóló állásfoglalásra irányuló indítvány mellett
szavaztam, mivel nagyon fontosnak tartom ennek a folyamatnak az elindítását és
Horvátország előrehaladását.

Lényegében azt reméljük, hogy a bővítés túlmutat Horvátországon, és végül az egész
Nyugat-Balkánt fel fogja ölelni. Ez Európa szomszédi és bővítési politikáinak egyik legfőbb
pontja.

Éppen ezért habozás nélkül a Swoboda-jelentés mellett szavaztam.

Jelentés: Marisa Matias (A7-0148/2010)

Anna Záborská (PPE).   – (FR) Elnök úr, ma részben azért kényszerültünk elfogadni egy
jelentést a betegek védelméről a hamisított gyógyszerekkel szemben, mivel az Európai
Bizottság által bevezetett piaci liberalizáció megnyitotta a piacra vezető utat a hamisított
termékek előtt. A liberalizált verseny lehetővé teszi, hogy a vállalatok saját érdekeik szerint
hamisítsák a gyógyszereket. Ennek a fogyasztók az áldozatai.
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A jelentés mellett szavaztam, bár nem vagyok teljes mértékben meggyőződve arról, hogy
a hamisított termék meghatározása helyes. Ezenfelül nem teljesen világos az sem, hogy kit
büntetnek meg, amikor hamisított gyógyszert találnak. Azonban ez az első lépés a helyes
irányba, és egy év múlva majd meglátjuk, hogy tetteinknek volt-e hatása.

Giommaria Uggias (ALDE).   – (IT) Elnök úr, a ma elfogadott állásfoglalás fontos elveket
állapított meg a fogyasztók védelmében, és növelte a hamisított gyógyszerkészítmények
hamisításának terjedése elleni biztosítékokat. Ez nagyon veszélyes jelenség, amely ellen az
egyik leghatékonyabb intézkedésnek a kétes eredetű gyógyszerek interneten való
értékesítésének leállítása bizonyult. Ezenfelül számos garancia elfogadásával olyan szigorú
szabályozást állítunk fel, amely engedélyeket és ellenőrzéseket feltételez.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy az egészségvédelem különféle formái és az orvosi receptek
megszűnnének. Nem szabad elfelednünk, hogy ebben a tekintetben a tagállamok jogalkotó
hatásköre nem sérül, és területeiken továbbra is engedélyezhetik vagy tilthatják a
gyógyszerek internetes értékesítését.

Ez jó lehetőség a tagállamok számára, hogy hatékonyabb szabályozásokat hozzanak létre,
de nem szabad elfelednünk, elnök úr, hogy az állampolgároknak joguk van egy másik
tagállamból gyógyszereket rendelni, és ezt a szabályozást nem szabad olyan lehetőségként
feltüntetni, amely a gyógyszeriparnak kedvez. Ehelyett folytatnunk kell utunkat a
liberalizáció felé, ahová az EU a hasonló intézkedések elfogadásával tart.

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Elnök úr, egy, a hamisított gyógyszerekkel kapcsolatos
jogszabályt vitatunk meg. Mindannyian tudjuk, hogy a fegyver- és kábítószeripar után a
gyógyszeriparnak van a legnagyobb profitja, és nem véletlen, hogy a bűnözők a
gyógyszerhamisítás felé fordultak, így becsapva a beteg polgártársainkat.

Gyakran egy olyan gyógyszer, amely egy daganatot vagy a szívet kezelné, nem tartalmaz
semmilyen hatóanyagot, vagy csak nagyon keveset, így ez a bűntény veszélyezteti a beteg
egészségét és gyakran az életét is.

Jó, hogy ebben a szövegben olyan új elveket is elfogadtunk, amelyek megszigorítják az
ezen a területen illegális tevékenységeket folytatókat sújtó büntetéseket, és örülök, hogy
Európa helyes irányba tette ezt a lépést. Az interneten folyó értékesítést ezentúl jobban
fogják ellenőrizni, nemkülönben a normál ellátási rendszert is, amelybe gyakran kerülnek
hamisított gyógyszerek.

Cristiana Muscardini (PPE).   – (IT) Elnök úr, az utóbbi években a hamisított
gyógyszerkészítmények száma exponenciálisan növekedett, és sajnálatos, hogy ezen
termékek árusításának 2005 és 2007 között tapasztalt 384%-os növekedése ellenére a
Bizottság ilyen későn szánta el magát a cselekvésre. Az előadó álláspontja, amely azzal
javította a Bizottság szövegét, hogy belefoglalta az interneten árusított gyógyszerek ügyét
is, teljesen meggyőzött minket.

Az utóbbi években ismételten feltettem ezt a kérdést a Bizottságnak, és rávilágítottam a
kapcsolódó veszélyekre, de nem kaptam választ, és nem hoztak semmilyen kézzelfogható
intézkedést. Éppen ezért ma üdvözöljük az előadó abbéli erőfeszítéseit, hogy jobbá tegye
a szöveget, és reméljük, hogy mostantól fogva az európai állampolgárok egészsége
intézményeink prioritási listájának elejére fog kerülni.

Alfredo Pallone (PPE).   – (IT) Elnök úr, Matias asszony jelentése mellett szavaztam, mivel
kulcsfontosságú, hogy bővítsük a biztonsági szabványokat, és hatékony, eredményes és
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szigorú szabályokat hozzunk létre, amelyekkel megelőzhetjük, hogy a hamisított
gyógyszerkészítmények bekerüljenek az Európai Unióba. Ez olyan követelmény és
kötelesség, amelyet minden olyan európai polgár nevében teljesítenünk kell, akik
gyanútlanul hamisított gyógyszereket vásárolnak.

Egyetértek a jelentés abbéli céljával is, hogy olyan kötelezettségeket vezessünk be,
amelyeknek nemcsak a forgalmazónak, hanem az ellátási lánc minden résztvevőjének meg
kell felelnie. A magas kockázatú termékek valójában gyakran az elosztói lánc különféle
lépéseinek labirintusában kerülnek be a piacra. Az ellenőrzéseknek azonban nemcsak ott
kell megtörténnie, ahol a termékek a piacra kerülnek, hanem azokon a helyeken is, ahol
gyógyszerkészítményeket és hatóanyagokat állítanak elő, ideértve a harmadik országokat
is.

Szeretnék hangot adni aggodalmamnak is: jobb szerettem volna, ha a szabályozás
hatékonyabban szabályozta volna ezeket a dolgokat úgy, hogy összehangolja a különféle
tagállami jogszabályokat, ideértve az internetes értékesítésre vonatkozókat is, hogy így
teljes védelmet biztosítson az európai fogyasztók számára.

Antonello Antinoro (PPE).   – (IT) Elnök úr, a jelentés mellett szavaztam, mivel a belőle
megszülető keretszabályozás sokkal jobb, mint 2001-es irányelvben lefektetett. Az utóbbi
a teljes felelősséget a nagykereskedelmi forgalmazókra helyezte, így semmilyen módon
nem garantálta a gyógyszeripai ellátási lánc megbízhatóságát.

A ma megszavazott jelentés további intézkedéseket vezetett be, így például az Európai
Unión kívüli gyártók ellenőrzésének fokozását egy kockázatelemzés alapján. A javasolt
módosítás kötelezővé teszi, hogy egy uniós adatbázisba foglaljuk a hitelesített
nagykereskedelmi forgalmazókat, vagyis azokat forgalmazókat, amelyeknek az uniós
jogszabályoknak való megfelelőségét nemcsak a tagállam ellenőrzése garantálja.

Azonban ennél ambiciózusabb eredményre számítottunk. Itt elsősorban a harmadik
országokban lévő hatóanyaggyártó létesítmények kötelező ellenőrzésének bevezetésére
gondolok. Ezt azzal az indokkal hagyták ki, hogy a végrehajtási költségek túl magasak
lettek volna. Ellenben ha ezt bevezettük volna, elkerülhettük volna azt a gyakran ismétlődő
helyzetet, hogy míg az európai vállalatoknak nagyon magas minőségi szabványoknak kell
megfelelniük, a világ más részein működő vállalatok kétségtelenül kevésbé szigorú
keretszabályozásokból profitálnak. Éppen ezért remélem, hogy a jövőben javítani fogjuk
ezt a hiányosságot.

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0096/2011

Francesco De Angelis (S&D).   – (IT) Elnök úr, Európában ma több, mint 100 millió
dolgozó függ közvetlenül vagy közvetve a kis- és középvállalkozásoktól. Azonban a kis-
és középvállalkozások példátlan válsággal néznek szembe: a likviditás hiányával, valamint
bürokratikus és adminisztratív akadályokkal és korlátokkal.

Itt rejlik ennek az állásfoglalásra irányuló indítványnak a bökkenője: a Parlament egy hitel-
és kölcsöngarancia-programot hirdet meg a kis- és középvállalkozások számára, és egy
erőteljes európai ösztönzési programot is – amely több puszta álmodozásnál – annak
érdekében, hogy felvegye a harcot az új – és sokszor tiltó jellegű – üzleti-bankolási
követelményekkel különösen a magas fedezeti garanciák és kockázati prémiumok
tekintetében.
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Végül egyetértek azzal, hogy jelentősen növelni kell a támogatást a Versenyképességi és
Innovációs Programban, és újjá kell éleszteni az erővel és határozottsággal végzett
egyszerűsítés ügyét: egyszerűsítenünk és racionalizálnunk kell, hogy azok a vállalatok,
amelyek hozzá szeretnének férni a támogatáshoz, ezt anélkül tehessék meg, hogy nagyon
drága külső tanácsadók segítségét kellene kérniük. Ezek azok az okok, amelyek miatt az
állásfoglalás mellett szavaztam: ezt várják el tőlünk a kkv-k és az ebben az ágazatban
dolgozó 100 millió európai munkavállaló.

Sergej Kozlík (ALDE).   – (SK) Elnök úr, a kis- és középvállalkozásokat (kkv-kat) támogató
uniós eszközök gyakorlati szempontjai közül különösen a külső támogatások problémáját
szeretném kiemelni. Világos, hogy a kkv-k közül többen továbbra is főként a hitelektől és
kölcsönöktől fognak függni. Felkavaró azt látni, hogy a banki ágazat most még nagyobb
fedezeteket és magasabb kockázati prémiumokat igényel, amely csökkenti a támogatás,
illetve annak esélyeit, hogy ezek a vállalatok ki tudják használni a vállalkozói és
foglalkoztatási lehetőségeket.

Éppen ezért úgy gondolom, hogy tagállami szinten kell megerősíteni az egyes programokat,
valamint növelni kell az EU és az Európai Befektetési Bank innovatív pénzügyi eszközökre
fordított erőforrásait. Támogatnunk kell a rulírozó hitelekkel kapcsolatos garanciaeszközök
további alkalmazását és – ezt hangsúlyozni szeretném – a kockázatmegosztást célzó
pénzügyi eszközök használatát, valamint a mikrofinanszírozási intézmények bővítését.

Andrzej Grzyb (PPE).   – (PL) Elnök úr, ez a kis- és középvállalkozások pénzügyi
támogatásának rendszerével kapcsolatos állásfoglalásra irányuló indítvány fontos
dokumentum. Néha azzal vádolnak minket, hogy egyfelől az üzleti ágazat fontos szerepéről
beszélünk – a gyártásban, az Európai Unió GDP-je egyharmadának előállításában és a
biztonságos munkahelyek megteremtésében –, másfelől azonban nem nyújtunk jó
eszközöket ezen vállalatok pénzügyi támogatásához. Az EU fejlesztési és innovációs
támogatásainak nagy része követelményeik miatt a nagyvállalatokhoz kerül. Ezen változtatni
kell, mivel a kkv-k nem tudnak megfelelni a támogatási követelményeknek.

Ez a válság nagymértékben korlátozta a kkv-k hozzáférését a hitelekhez és kölcsönökhöz,
a banki ágazatot érintő új szabályozások pedig még súlyosbíthatják is ezt a helyzetet. Hadd
említsem meg itt a Bázel III csomagot, amelyet már elfogadtak, különösen ennek
elővigyázatossági normáit. Úgy gondolom, hogy az üzleti fejlesztést és innovációt célzó
támogatáshoz való hozzáférés nagyon fontos. Hangsúlyozni szeretnénk a kkv-k „alvó
újítókként” játszott szerepét. A kkv-knak nagyobb teret kell kapniuk az európai piacon.
Ez segít újjáéleszteni a gazdaságot, munkahelyeket teremteni, valamint megvalósítani az
Európa 2020 stratégiában lefektetett célkitűzéseket is.

Cristiana Muscardini (PPE).   – (IT) Elnök úr, ha segíteni szeretnénk a valódi gazdaság
talpra állását ebben és más ágazatokban, hogy végleg legyőzzük a válságot, a következő
többéves pénzügyi keret tekintetében felül kell vizsgálunk és ki kell értékelnünk a kis- és
középvállalkozások finanszírozását célzó meglévő eszközöket.

Ezt követeli a kkv-k védelme is, amennyiben – amint ezt a Bázel III javasolja – a bankoknak
magasabb sajáttőke-arányt írnak elő. Ezt követeli sok pénzügyi közvetítő helyzete is, akiket
a bonyolult európai pénzügyi szabályozások adminisztratív terhekkel gátolnak, és a
különféle adózási és támogatási rendszerek nehézségei húznak vissza. Végül pedig ezt
sürgeti az a követelmény, hogy az Európai Unió támogatási programjait egységessé tegyük
annak érdekében, hogy jobb garanciákat nyújtsunk, és kiegyensúlyozzuk a tagállami és
uniós rendszereket.
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Éppen ezért támogatom a kkv-kat célzó uniós pénzügyi eszközök egyablakos rendszerének
megteremtését szorgalmazó javaslatot. A pályáztatás és a piachoz való hozzáférés
eljárásaink leegyszerűsítése fontos támogatási eszköz még akkor is, ha ezért növelnünk
kell a támogatást. Hatalmas pénzeket költöttek az óvatlan bankok megmentésére – úgy
érzem, hogy a kkv-kra költött 23 millió euró jó befektetésnek fog bizonyulni.

Alfredo Pallone (PPE).   – (IT) Az állásfoglalásra irányuló indítvány mellett szavaztam,
mivel úgy hiszem, hogy szükségünk van egy, a kkv-kat célzó európai stratégiára, hiszen
mindannyian tudjuk, hogy ők jelentik gazdaságaink sarokkövét, és segítségre és támogatásra
van szükségük.

Ezért az Európai Unió következő finanszírozási programja nem hagyhatja figyelmen kívül
ezeket a megfontolásokat, és növelnie, illetve diverzifikálnia kell a rendelkezésre álló
erőforrásokat. Azonban ez csak egy intézkedés, és így elégtelen – többre van szükség.
Fontos, hogy egy hosszú távú stratégia részeként cselekedjünk, és így elkerüljük a
szükségmegoldásokat vagy kényszerintézkedéseket – itt azokra az új pénzügyi szabályokra
gondolok, amelyeket az EU hamarosan el fog fogadni. Biztosítanunk kell, hogy ezek az új
szabályozások nem nehezítik meg a vállalatoknak a hitelfelvételt – itt pedig a Bázel III
csomagra gondolok.

Ez a valóban új kihívás: összehangolni és szabályozni a bankrendszert, ugyanakkor pedig
megelőzni, hogy a költségeket továbbhárítsák a vállalatokra, állampolgárokra és kkv-kra.
Növekedésre van szükségünk az ágazat talpra állításához és támogatásához, illetve ahhoz,
hogy terveinket gyakorlatba ültessük.

Marian Harkin (ALDE).   – Elnök úr, örömmel támogatom ezt az állásfoglalást, de
természetesen a kkv-k legnagyobb problémája a hitelhez való hozzáférés. Ez a
munkahelyteremtés és fejlődés hatalmas gátja. A szigorú megszorítási intézkedéseket
foganatosító országokban – így hazámban, Írországban is – ez a probléma különösen
súlyos, és úgy hiszem, hogy azonnal foglalkozni kell vele.

Uniós szinten kell cselekednünk, hogy biztosítsuk, hogy a bankok hajlandók és képesek
lesznek finanszírozni a kkv-kat. A bankok feltőkésítése fontos, de a feltőkésített bankok
és a gyenge lábon álló kkv-k együtt biztosan katasztrófához vezetnek.

Nagy félelmem, hogy végül egy nagy tőkemennyiséggel rendelkező bankrendszert és egy
padlón levő valódi gazdaságot kapunk. Mindannyian a növekedésről beszélünk, és valóban
ez az egyetlen útja annak, hogy sok peremgazdaság ki tudjon lábalni abból a szakadékból,
amelyben most vannak. Igen, ez egy kiegyensúlyozó intézkedés, de sajnos most az a helyzet,
hogy pénzügyi intézményeink egészsége napról napra javul, ám a kkv-k továbbra is súlyosan
betegek.

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

Clemente Mastella (PPE).   – (IT) Elnök úr, az elmúlt években feljegyzett demográfiai
trendek arra engednek következtetni, hogy új kohéziós és koherens stratégiára van szükség
a nyugdíjak terén, hogy a generációk és az emberek közötti szolidaritást elősegítsük,
biztosítva számukra a biztonságos és megfelelő bevételt a nyugdíjba vonulásuk után.

Egyetértek az előadóval abban, hogy Európában a nyugdíjrendszerek között hatalmas
különbségek vannak. A nagy pénzügyi és gazdasági válság súlyosan érintette őket a növekvő
munkanélküliség, a csökkenő növekedés, a befektetések alacsonyabb megtérülése és a
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növekvő államadósság miatt. A nyugdíjalapok számára nehéz a megfelelő nyugdíjak
biztosítása, és bizonyos esetekben az kötelezettségeik betartása is.

A nyugdíjrendszereik reformja során sok tagállam hatalmas csökkentéseket vezetett be.
A pénzügyi fenntarthatóság fontos, azonban figyelembe kellene vennünk a megfelelő
bevétel biztosításának szükségességét is. A költségvetés fenntarthatósága és a
nyugdíjrendszerek megfelelősége nem egymásnak ellentmondó célkitűzések, hanem
ugyanannak az éremnek a két oldala: megfelelő nyugdíjjövedelem nélkül nem lehet valódi
fenntarthatóságot elérni.

Elnök úr, olaszországi foglalkoztatásügyi miniszteri tapasztalatomból kiindulva
elmondhatom, hogy amennyiben nincs megfelelőség a tagállamok között, nagyon nehéz
lesz az egyes államoknak igazodni ehhez a jogalkotáshoz.

Jens Rohde (ALDE).   – (DA) Elnök úr, nemrégiben az Európai Bíróság úgy döntött, hogy
Németországnak átláthatóbbá kell tennie a foglalkoztatói nyugdíjrendszer működését, és
ezeket a nyugdíjakat meg kell pályáztatnia. Azt vártam, hogy ez a döntés láncreakciót indít
be Európa többi országában is. Ez sajnos nem történt meg, és a Bizottság nem volt hajlandó
nyomást gyakorolni azokra az államokra, amelyek állampolgáraikat bizonyos nyugdíjakhoz
kötik. Ezért nagyon fontos, hogy az Európai Parlament most elkötelezte magát amellett,
hogy a nyugdíjrendszerek kereseti lehetőséget jelentenek az állampolgároknak. Átláthatóság
kell a költségek és a bevételek tekintetében, valamint el kell távolítanunk a határokon
átívelő mobilitás előtti akadályokat. Ezek mind szép és jó liberális alapelvek, azonban ha
ezt logikusan végigvezetjük, akkor az embereknek arra is lehetőséget kellene biztosítani,
hogy nyugdíjukat egyik alapból a másikba vigyék, amennyiben a szakszervezetük vagy a
munkáltatójuk által számukra kijelölt munkanélküliségi vagy nyugdíjalap nem végzi
rendesen a munkáját. Ezúttal ezt nem értük el, mindazonáltal ma a megfelelő irányba
tettünk egy lépést, és úgy gondolom, hogy ez jó a belső piacnak, és az állampolgároknak
végre esélyük van arra, hogy a nyugdíjukból méltányos bevételük származzon.

Alfredo Antoniozzi (PPE).   – (IT) Elnök úr, a költségekre gyakorolt nyomást tekintve a
szociális kiadások hatékonysága jelenleg kulcsfontosságú szerepet játszik a tagállamok
gazdasági rendszereiben. Ezt láthattuk az elmúlt években, amikor nőtt a munkanélküliség,
a szegénység és a társadalmi kirekesztés, amely sok tagállamban rontott a költségvetési
hiányon, következésképpen pedig nyugdíj-finanszírozási problémák léptek fel.

Üdvözlöm Oomen-Ruijten asszony jelentését, amely új lendületet kíván adni nemzeti és
uniós szinten olyan szilárd nyugdíjrendszerek létrehozásának szándékával, amelyek hosszú
távon megfelelőek, fenntarthatóak és biztonságosak.

Szeretném azonban megragadni az alkalmat, hogy emlékeztessek arra, hogy még mindig
hiányzik a közös kritériumrendszer, a meghatározások és egy olyan mélyelemzés, amely
alaposan bemutatná a különféle nyugdíjrendszereket, és azt, hogy mennyire képesek
kielégíteni az állampolgárok szükségleteit. Nem látom, hogyan nyúlhatnánk hozzá egy
ilyen kényes kérdéshez egy hasonló tanulmány hiányában. Ezért felszólítom a Bizottságot
arra, hogy pótolja ezt a hiányt azzal, hogy egy tipológiát készít a tagállamokban lévő
nyugdíjrendszerekről, valamint közös definíciókat hoz létre, lehetővé téve a rendszerek
összehasonlíthatóságát.

Philip Claeys (NI).   – (NL) Elnök úr, egyetlen megjegyzésem volna. Észrevettem, hogy
nagyon sok felszólaló jócskán túllépte a számára kiszabott időt, néha akár 30 másodperccel
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is. Szeretném megkérni, hogy biztosítsa a kiszabott idő betartását. Természetesen velem
is szigorú lehet e tekintetben.

Elnök.   – Mivel a szavazást gyorsan lezártuk, úgy gondoltam, hogy rugalmasabb leszek
azokkal a képviselőkkel, akik túllépték a kiszabott időt. Ha szigorúságra szólít fel, akkor
az leszek, természetesen mindig mérsékelten.

Licia Ronzulli (PPE).   – (IT) Elnök úr, éppen ellenkezőleg, én értékelem a nagylelkűségét,
mivel a viták során sosem volt lehetőségünk egy percnél többet beszélni, és ez végre egy
újabb lehetőség a beszélgetésre és a vitára, jelen esetben a szavazatok indokolása ügyében,
amely tulajdonképpen a jelentés alapvetéseiről szól.

Az európai nyugdíjrendszerek egyre riasztóbb állapotban vannak. Most kell cselekednünk,
hogy biztosítsuk a férfiak és nők esélyegyenlőségét, megvédjük azokat, akik nyugdíjba
vonulnak, és ugyanakkor azokat is, akik most teszik meg első lépéseiket a munkaerőpiacon.
Európában átlagosan számolva a nők még mindig 18%-kal keresnek kevesebbet, mint a
férfiak.

A bérkülönbség fő hatása nyugdíjas korban válik nyilvánvalóvá: mivel egész életükben
kevesebbet kerestek, a nőknek alacsonyabb a nyugdíjuk is. Következésképpen a nőket
súlyosabban érinti az állandó szegénység, mint a férfiakat. Különösen válság idején van
szükség arra, hogy minden politikába beemeljük a nemek között különbségek szempontjait,
és olyan nemzeti intézkedéseket foganatosítsunk, amelyeket európai szinten fogadnak el
és koordinálnak.

Andrzej Grzyb (PPE).   – (PL) Elnök úr, a zöld könyv célja, hogy összegyűjtse a tagállamok
álláspontját arról, hogyan lehet megfelelő, stabil és biztonságos nyugdíjakat biztosítani,
tekintve, hogy a Bizottság által elfogadott jelentés helyesen írja le először azt, hogy nincs
értelme a nyugdíjrendszerek összehangolásának, és másodszor pedig, hogy a tagállamok
különféle rendszereket kellene biztosítsanak a jövőbeli nyugdíjak fejlődéséhez, és
mindenekfelett el kellene fogadniuk egy minimumnyugdíjat, hogy megvédjék az embereket
a szegénységtől. Harmadszor: a Lengyelországhoz hasonló tagállamokat, amelyek nehéz
nyugdíjrendszer-reformot léptettek életbe, amely a költségvetési hiány és az államadósság
növekedését eredményezte, nem kellene szankcionálni a túlzotthiány-eljárás miatt.
Negyedszer: a nyugdíjrendszernek a hosszabb munkaéveket kellene ösztönöznie, ami
megegyezik a munkaerőpiac jelenlegi trendjével. Véleményem szerint a következtetések
teljes egészében összhangban vannak az Európa 2020-as gazdasági stratégiának, különösen
a foglalkoztatási stratégiának, valamint a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni
küzdelemnek.

Silvia Costa (S&D).   – (IT) Elnök úr, azért szavaztam az állásfoglalás mellett, mert úgy
gondolom, hogy a bizottságon belül ilyen nehezen elért kompromisszum alapvetően
pozitív abban az értelemben, hogy megfelelő eszköz arra, hogy emlékeztesse a tagállamokat
a megfelelő, fenntartható és Európán belül hordozható nyugdíjak biztosítására, mindezt
egy jelentősen öregedő lakosság kontextusában.

Szeretnék azonban három bírálatot megfogalmazni, amelyet remélhetőleg az Európai
Bizottság belefoglal a fehér könyvbe. Elsőként: hiányzik a harmadik pillér fontosságának
elismerése a nyugdíjrendszerekben. Másodszor: bár a szöveg elismeri, hogy a férfiak és
nők közötti nyugdíjból származó jövedelemkülönbség a kereseti különbségekből, a
gondozói feladatok időszakaiból és a nők nagyobb munkanélküliségéből fakad, nincs a
nyugdíj előtt álló munkanélküli nőkre érvényes rugalmas kritérium, és a gondozói feladatok
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időszakait nem ismeri el megfelelően a nyugdíjkorhatár meghatározásakor, pedig ez
kívánatos volna. Harmadszor: az európai állampolgároknak joguk kellene, hogy legyen
egy közös jóléti oktatási és információs programhoz, amelyből munkaéveik során
tájékozódhatnak a nyugdíj- és biztosítási helyzetükről, különösen a fiatalok és
munkavállalók esetében.

Hannu Takkula (ALDE).   – (FI) Elnök úr, nagyon fontos, hogy európai szinten az
elfogadható, fenntartható és biztonságos nyugdíjrendszerek felé induljunk el. Természetesen
nem feledkezhetünk meg arról, hogy az EU-ban 27 különböző tagállam van. Ezek gazdasági
körülményei még sok tekintetben eltérnek egymástól, és a nyugdíjak nagyban különböznek
az összegüket tekintve. Alapvetően azonban azt kell biztosítanunk, hogy a különböző
tagállamokban a nyugdíjból származó jövedelem megfelelő legyen.

Legfőképpen azoknak a fiataloknak a nyugdíjáért aggódom, akik különféle országokban,
az Európai Unió különböző tagállamaiban dolgoznak. Hogyan biztosíthatjuk, hogy a
nyugdíjak kielégítőbb módon hordozhatók legyenek egyik országból a másikba, és nemcsak
egyik nyugdíjalapból a másikba, mivel ezekkel is hatalmas problémák vannak? Remélem,
hogy ebben rugalmasság lesz. Ebben talán európai szintű koordinációra van szükség.

Tudom, hogy a nyugdíjvita folytatódni fog, ahogyan nemrégiben olvastam, hogy például
2010-ben a Finnországban született gyerekek várható élettartama 100 év. Ha úgy
számolunk, hogy 30 évet tölt tanulással, újabb harmincat a munkahelyen, akkor 40 évig
nyugdíjasok lesznek. Ezért mindenképpen újfajta megközelítési módra van szükség a
nyugdíjrendszerek kapcsán, hogy ezt a helyzetet mindenki számára fenntartható módon
tudjuk kezelni.

Anna Záborská (PPE).   – (SK) Elnök úr, a jelentés mellett szavaztam annak ellenére, hogy
az Európai Bizottság által összeállított zöld könyvnek megvannak a maga hiányosságai.
Az EU 2020 stratégia mindannyiunk számára álombeli jövőt ígér. A zöld könyv vitát nyit
a jövőről, de figyelmen kívül hagyja a valóságot. A zöld könyvben visszatérő a következő
motívum: dolgozzanak az idősek.

A zöld könyv szerzői meg sem próbálnak megoldást találni arra, ahol az élet kezdődik. A
„nő” szót csak hatszor használják. A „család” szót háromszor, a „gyermek” szót pedig csak
egyszer. Ezért úgy gondolom, hogy a Bizottságnak lényegesen átfogóbban kellene
előkészítenie a fehér könyvet, hangsúlyoznia kellene az anyaság fontosságát és a nők által
elvégzett informális munkát, meg kellene hallgatni az európai családszövetségeket, és egy
új prioritást kellene beépítenie minden politikájába és stratégiájába: a családok középpontba
állítását.

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Elnök úr, a különféle tagállamok nyugdíjrendszerei
közötti különbségek hatalmasak, amelyek abból fakadnak, hogy ez a terület a tagállamok
közvetlen hatálya alá tartozik, és továbbra is ott kellene maradnia. Természetesen rendkívül
fontos egyfajta konzultáció, mivel az Európai Uniónak és a tagállamoknak azonnal
megoldást kell találniuk a gazdasági és demográfiai kihívásokra, mint például arra, hogy
a becslések szerint 2060-ban a 65 év fölöttiek aránya a munkakorú lakossághoz képest
53% lesz. Ugyanakkor pedig most csak két munkavállaló jut egy nyugdíjasra. Ebben az
értelemben természetes, hogy a nyugdíjakhoz és az öregséghez kapcsolódó átlagos állami
kiadások növekedni fognak, és még nehezebb lesz a megfelelő nyugdíjak biztosítása. Ezért
szükséges az embereket a munkaerőpiacra történő belépésre ösztönözni, fokozva a
munkavállalási szintet és a gazdasági növekedést. Mint kollégám, Záborská úr is említette,
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a könyv nem hangsúlyozza eléggé a család fontosságát. Senki sem beszél arról, hogy
gyerekvállalásra van szükség a nyugdíjrendszer javítása érdekében.

Dimitar Stoyanov (NI).   – (BG) A jelentés mellett szavaztam, mert úgy gondolom, hogy
a megfelelő és fenntartható európai nyugdíjrendszerek kifejlesztése nagyon fontos,
különösen, ha azokat a demográfiai folyamatokat vesszük figyelembe, amelyeken Európa
most átmegy, és hogy egy olyan kontinensről van szó, amelyen egyre növekszik az idősek
száma, és egyre több embert kell egyre kevesebből eltartani.

Szeretném elmondani, hogy az általam is támogatott változások – amelyek keretén belül
a Bizottság szakértői csoportokat állít fel olyan projektek kidolgozására, amelyekkel a
nemzeti rendszereket segíthetjük – nem terjeszthetik ki túlságosan a hatáskörüket. A
nyugdíjpolitika a tagállamok hatáskörébe tartozik, és a Bizottság nem léphet túl a saját
hatáskörén annak ellenére sem, hogy a tanácsai minden esetben hasznosak lehetnek.

Czesław Adam Siekierski (PPE).   – (PL) Elnök úr, rendkívül fontos jelentést fogadtunk
el az európai nyugdíjrendszerekről. Valóban súlyos demográfiai kihívások előtt állunk. A
születési arány nagyon alacsony, nő a várható élettartam, és az állami kiadások is nőnek
az öregedő társadalmak miatt. Nagyon sok országban vita folyik a nyugdíjkorhatár
emeléséről. A jelenlegi gazdasági és demográfiai helyzet arra kényszerít, hogy komolyan
elgondolkodjunk ezen a lehetőségen.

Mint már említettem, nő a várható élettartam. Jobb körülmények között dolgozunk,
amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy hosszabb ideig dolgozzunk. A nyugdíjrendszerek
a tagállamok hatáskörébe tartoznak. Most azonban itt az ideje, hogy uniós szinten
koordináljuk őket, például a belső piac működéséhez és a Stabilitási és Növekedési Paktum
követelményeihez viszonyítva. A nyugdíjakra és az orvosi ellátása fordított kiadások
jelentős hatással vannak az egyes tagállamok államháztartására. A jobb
munkakörülményekkel és magasabb bérekkel arra kell ösztönöznünk az embereket, hogy
tovább dolgozzanak.

Marian Harkin (ALDE).   – Elnök úr, üdvözlöm ezt a jelentést. Remélhetőleg központi
kérdéssé emeli a nyugdíjak problémáját uniós szinten.

Úgy gondolom, hogy a legfontosabb kérdés az, hogy hogyan fogják a tagállamok
finanszírozni a megfelelő nyugdíjakat az állampolgáraik számára. Milyen rendszereket
fognak használni a három pillér segítségével, hogy biztosítsák nyugdíjrendszereik
fenntarthatóságát?

Tátongó szakadék van a jelenlegi nyugdíjellátás és aközött, hogy a következő 40 évben
mire lesz szükség ahhoz, hogy a jelenlegi szinten biztosítsuk a nyugdíjakat. Az egyik jelentős
biztosítási társaság becslése szerint a jelenlegi magán- és állami nyugdíjellátás és a következő
40 évben az ugyanazt a nyugdíjellátást nyújtó rendszer között az Unió 27 tagállamára
vetítve évi 1,9 milliárd eurós különbség van. Ez megdöbbentő szám, a több munkaév vagy
más intézkedések segítségével talán át tudjuk hidalni ezt a szakadékot, de még mindig
hatalmas pénzügyi fekete lyukkal nézünk szembe.

Remélem, hogy ez a vita és a Bizottság fehér könyve biztosítja, hogy reálisan kezeljük ezt
a helyzetet.

Seán Kelly (PPE).   – (GA) Elnök úr, örültem, hogy a jelentés mellett szavazhattam, mert
úgy érzem, hogy már nagyon ideje volt annak, hogy ezt a Parlamentben megvitassuk.
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A nyugdíjprobléma kétségtelenül ezen a ponton is már „időzített bomba”, és ez csak
rosszabb lesz a jövőben. Néhány gyakorlatot azonban meg kell szüntetni: a saját
országomban például vannak olyan nyugdíjba vonuló politikusok, akik több nyugdíjat
kapnak, mintha dolgoznának. Ennek semmi értelme.

Továbbá pedig vannak olyan nyugdíjasok, akik nagyobb nyugdíjat kapnak most, mint
amennyi jövedelmük volt húsz évvel ezelőtt, amikor fiatal gyerekeik és hatalmas
jelzáloghitelük volt.

Ezeket a kérdéseket meg kell vitatni, és igen nagy tartalékokat kell létrehozni, hogy a jövőben
ki tudjuk fizetni a nyugdíjakat.

Daniel Hannan (ECR).   – Elnök úr, most már látjuk, mit jelent az európai gazdasági
kormányzás, a pénzügyi föderalizmus. Bármit is mondunk az Unió vezetőiről, senki sem
vádolhatja meg őket azzal, hogy nem ambiciózusak. Láthatjuk a puszta hatalomvágyukat.
Félelmetes. Kérlelhetetlen. Durva és mértéktelen.

Nemcsak adóharmonizációról, európai adósságunióról, automatikus pénzügyi
transzferekről beszélünk, hanem a nyugdíjak összehangolásáról is. A közszféra fizetéseinek
harmonizációjáról beszélünk. Az egységes uniós gazdasági kormányzás teljes gépezetéről.

Biztos vagyok abban, hogy látják a logikai hibát. Ez a monetáris unió sikertelenségének
eredményeképpen jönne létre. Az európai monetáris unió nem működött, nosza, csináljunk
európai gazdasági és pénzügyi uniót. A szorosabb integráció kudarcot vallott, legyen akkor
még több integráció. Ennek során tulajdonképpen nagyon sok tagállam lakóját szegénységre
és kivándorlásra ítélünk pusztán azért, hogy a saját önteltségünket fenntartsuk.

Syed Kamall (ECR).   – Elnök úr, egyértelmű, hogy minden politikai párt megfelelő,
fenntartható és biztonságos európai nyugdíjrendszert akar. Ha arra a gondolatra
szorítkoznánk, hogy egy munkavállaló egyik tagállamból a másikba költözhet, és magával
viheti a nyugdíját, ez megfontolásra érdemes gondolat volna.

Azonban óvatosnak kell lennünk a különböző tagállamok eltérő struktúrájú
nyugdíjrendszereivel kapcsolatban. Egyesek inkább az öngondoskodást, mások az állami
gondoskodást helyezik előtérbe. Amint az egyre harmonizáltabb európai nyugdíjrendszerek
felé tartunk, a szavazókörzetemben egyre többen aggódnak afelől, hogy vajon más
országokban ki kell-e menteniük az alulfinanszírozott vagy rosszul kezelt állami
nyugdíjalapokat, ahogy nekünk is ki kellett mentenünk a rosszul finanszírozott országokat
és az államadósságukat.

Fenntartható nyugdíjakról beszélünk, ugyanakkor viszont olyan politikákat hajtunk végre,
mint az alternatív befektetési alapokat kezelő szervezetekről szóló irányelv, amely csökkenti
a jövő nyugdíjasainak megtakarításokból és befektetésekből származó bevételeit.
Mindenképpen következetes üzenetre van szükség.

Martin Kastler (PPE).   – (DE) Elnök úr, a jelentés mellett szavaztam, és szeretnék két
dolgot kiemelni. Először is, amikor azt látjuk, hogy Európa bizonyos országaiban túl sok
nyugdíjat fizetnek ki túlságosan korán, és amikor ezek az országok nehéz helyzetbe
kerülnek, és más országoknak kell őket kimenteni, akkor ez igazságtalan. Az
igazságtalanságot természetesen nem lehet az Unión keresztül újrafinanszírozni. Ilyen
tekintetben európai koordinációra van szükség.
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Másodszor pedig nagyon elégedett vagyok a jelentéssel abban az értelemben, hogy a
szubszidiaritás elve alapján világosan kimondja, hogy a tagállamok felelősek a
nyugdíjellátásért. És ez valóban így is van.

Ezért úgy gondolom, hogy a jelentéssel jó irányba tettünk egy lépést: egyrészt itt, Európában
elismerjük, hogy az állampolgáraink több koordinációt várnak el a szociális szférában,
mivel úgy érzik, igazságtalanul kezeljük őket, másrészt pedig világosan kimondjuk, hogy
a fő felelősség a tagállamoké.

A jelentés ebbe az irányba mozdul el. Minden tőlünk telhetőt megteszünk azért, hogy a
fehér könyv továbbra is ezt az irányt tartsa.

Anneli Jäätteenmäki (ALDE).   – (FI) Elnök úr, a javaslat mellett szavaztam, mindazonáltal
szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy a nyugdíjpolitika a szociális politikához
hasonlóan tagállami kérdés, és a döntéshozatali képességnek is annak kell lennie.
Ugyanakkor európai együttműködésre van szükség olyan esetekben, amikor különböző
uniós országokban dolgozó emberekről van szó, akik esetleg visszatérnek a származási
országukba, de a nyugdíjukat abból az országból kapják, ahol dolgoztak. Ez ma nehézkesen
működik, és a rendszernek több hibája is van. Ezt az Európai Unió tagállamainak rendezniük
kell. Ha a munkavállalók áramlása szabad, akkor a nyugdíjakat is hordozhatóvá kell tenni
egyik országból a másikba.

Siiri Oviir (ALDE).   – (ET) Nagyon örülök, hogy megvitattuk és elfogadtuk ezt a jelentést.
Én is mellette szavaztam. Örülök, hogy a jelentés nem avatkozik a tagállamok hatáskörébe,
hanem szem előtt tartja a szubszidiaritás elvét: iránymutatásokat, nem pedig kötelező
szabályokat tartalmaz. A jelentés célja egyértelműen az, hogy a nyugdíjrendszer
konszolidálásának új lendületet adjon, figyelembe véve a fenntarthatóságot.

A jelentés új ötleteket ad a tagállamoknak arra, hogyan kezeljék saját nyugdíjrendszerüket
úgy, hogy kielégítőbben működjenek. A jelentés több ponthoz pozitívan viszonyul, ideértve
a mobilitást és a hordozhatóságot, a nyugdíjkorhatárt, a nyugdíjrendszerek kereteit, valamint
fontosságukat az EU 2020 stratégiában. Másik pozitív pont, hogy a jelentés előírja az
Európai Unió törvényhozásának megújítását. Támogattam az Európai Biztosítás- és
Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hivatal létrehozását is, mivel a gazdasági válság
megmutatta, hogy szükségünk van az ehhez hasonló intézményekre.

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0094/2011

Roberta Angelilli (PPE).   – (IT) Elnök úr! Az 1990-es évek elején, a háború idején több
alkalommal ellátogattam Horvátországba, pontosan azért, hogy humanitárius segélyt
vigyek, és ez az egyik oka annak, hogy törődöm Horvátország Európai Unióhoz történő
csatlakozásával.

Horvátország sokat tett: végrehajtotta az igazságszolgáltatás és a közigazgatás reformját,
küzdelmet folytatott a korrupció és a szervezett bűnözés ellen, és biztosította a kisebbségi
jogok védelmét. Meggyőződésem, hogy Horvátország csatlakozása ösztönzést ad a
nyugat-balkáni országok számára ahhoz, hogy új demokratikus és átlátható reformokat
indítsanak el és hajtsanak végre, valamint hogy egy kiváló szomszédságpolitika alakuljon
ki.

Még sokat kell tennünk azonban a volt jugoszláv kommunista rezsim horvát hatóságainak
milíciái által az olasz lakosság ellen 1945 és 1948 között elkövetett hatalmas etnikai
tisztogatás emlékére. Az üldözés során több mint 20 000 ártatlan áldozatot mészároltak
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le. Február 10-én, az emlékezés napján, Olaszország a Foibe mészárlásokról emlékezik
meg, valamint az isztriai és dalmáciai száműzöttekről, hogy ne csupán azokra emlékezzünk,
akik brutálisan meggyilkoltak, hanem a száműzöttek jogait is újólag megerősítsük, kezdve
az említett időszakban elkobzott vagyonhoz való jogokkal és a hazatelepüléshez való
joggal.

Cristian Dan Preda (PPE).   – (RO) Elnök úr! A Külügyi Bizottságban sikerrel keresztülvitt,
Bernd Posselttel együtt előterjesztett bizonyos módosításokban általam felvetett pontokra
szeretnék visszatérni. Mindenekelőtt szeretnék ismételten reményemnek hangot adni azzal
kapcsolatban, hogy a Horvátországgal folytatott csatlakozási tárgyalások 2011 első felében
lezárulnak, amint azt a magyar elnökség programjában is bejelentették. Ez egyrészt egy
szimbolikus tett lenne, mivel a volt Jugoszláv Köztársaságtól való függetlenség kikiáltása
után 20 évvel kerülne erre sor. Másrészt a tárgyalások ilyen módon történő lezárása nagyon
erőteljes jelzés lenne a balkáni régió más tagjelölt országai felé akkor, amikor – amint azt
tudjuk –, az Unió vonzereje csökkenni látszik. Végül szeretném kiemelni, hogy a horvát
hatóságok eltökéltek a korrupció és a szervezett bűnözés elleni küzdelem iránt. Ez jelzi
azt – ahogy már más alkalmakkor is megemlítettük –, hogy a korrupció elkerülhető, ha
megvan a politikai akarat.

Philip Claeys (NI).   – (NL) Elnök úr! A jelentés ellen szavaztam annak ellenére, hogy
támogatom Horvátországnak az Európai Unióhoz történő csatlakozását. Az a bajom a
jelentéssel, hogy bár hosszasan sorolja a Horvátországban jelenleg a korrupció terén
tapasztalható problémákat, úgy tűnik, hogy mégis ragaszkodunk ahhoz, hogy a tárgyalások
a következő néhány hónapban befejeződjenek. Valójában tanulnunk kellene korábbi
hibáinkból.

2007-ben felvettük Romániát és Bulgáriát, holott tudtuk, hogy nem teljesítik a feltételeket,
és hogy komoly problémát jelent a korrupció. Mivel tudjuk, hogy még mindig olyan sok
komoly probléma tapasztalható, úgy gondolom, hogy egyáltalán nem helyénvaló és
elfogadható, hogy most egy konkrét dátum mellett elkötelezzük magunkat.

Andrzej Grzyb (PPE).   – (PL) Elnök úr! Claeys úrral ellentétben örömmel szavaztam meg
a bővítésről és a Horvátországgal folytatott tárgyalások lezárásáról szóló jelentést. Ez a
magyar elnökség kulcsfontosságú célkitűzése, ami Horvátország számára is hatalmas sikert
fog jelenteni, és fontos üzenetet közvetít a régió többi országának, amelyek az Európai
Unióhoz történő csatlakozásban reménykednek. Azt a néhány fejezetet, amely még hátra
van addig, amíg a tárgyalásokat be lehet fejezni, az év közepéig le kell zárni. Ezzel
kapcsolatban a legfontosabb tényezőnek a Horvátország által kinyilvánított politikai akarat
számít, amely kijelentette, hogy elkötelezett a tagságra vonatkozó valamennyi rendelkezés
és kritérium végrehajtása mellett. Ez a politikai akarat a szomszédos országokkal való
problémás kapcsolatok rendezésére is vonatkozik. Minden ország tudja, amely az utóbbi
időben csatlakozott az EU-hoz, hogy a záró tárgyalások a legkeményebbek, mert sok olyan
rendelkezést tartalmaznak, amelyek nagy társadalmi csoportokat érintenek. Jól példázza
ezt a horvátországi hajógyárak esete. Azt kívánom Horvátországnak, hogy legyen nagyon
céltudatos, és rendkívül örülnék, ha a lengyel elnökség alatt alá tudnánk írni a csatlakozási
szerződést.

Anna Záborská (PPE).   – (FR) Elnök úr! Horvátország azon országok közé tartozik,
amelyeknek már régen csatlakozniuk kellett volna az Európai Unióhoz. Megszavaztam a
jelentést, és gratulálok az előadónak. Szeretnék köszönetet mondani Füle biztos úrnak
azért, hogy kifejezésre juttatta az európai integrációs politika központi elemét: a kölcsönös
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lojalitást. Mindazonáltal a vallásszabadságról szóló részt nem vizsgálták meg kellő
alapossággal.

Horvátországnak az Európai Unióhoz való csatlakozása nem jelenti a horvátok régi
hagyományainak feladását. Ezek egyike a vallás, és szeretném kihangsúlyozni, hogy a
jövőben tekintetbe kell venni a horvátok vallásszabadságával kapcsolatos szempontot is.
Ez szintén a kölcsönös lojalitást és a rendkívüli sokféleséget példázza, amelynek elméletben
jellemeznie kell az Európai Uniót.

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Elnök úr! A Horvátországgal való tárgyalások a végső
szakaszba értek. Az elmúlt évben Horvátország kinyilvánította azzal kapcsolatos szándékát,
hogy folytatja a szükséges reformokat, elsősorban az alkotmány lényegi módosításainak
és kiegészítéseinek elfogadásával, ugyanakkor a közösségi vívmányokkal való
jogszabály-harmonizáció révén is, most pedig azt szeretném, hogy a magyar elnökség
zárja le a csatlakozási tárgyalásokat Horvátországgal. Örvendetesnek tartom a közigazgatás,
a gazdaság és az igazságszolgáltatás terén elért jelentős előrehaladást, és örülök annak,
hogy Horvátország aktívan együttműködik a háborús bűnösök megbüntetésében.

Másrészt a széles körben elterjedt korrupció továbbra is jelentős társadalmi és gazdasági
problémát jelent, amelyet talán szintén az EU segítségével kell megoldani, hogy ez a negatív
jellegzetesség aztán ne kerüljön be az európai struktúrákba, és úgy gondolom, hogy a
horvátországi népszavazás során a polgárok meg fogják erősíteni a horvát állam azon
elhatározását, hogy az EU új tagállamává váljon.

Czesław Adam Siekierski (PPE).   – (PL) Elnök úr! A Nyugat-Balkán európai uniós
integrációja garantálja a térség stabilizációját és fejlődésének felgyorsulását. Törekvéseiben
Horvátország jutott a legmesszebbre. Fejlődése sok területen biztató, beleértve a korrupció
elleni küzdelmet, bár még további erőfeszítésekre van szükség, beleértve az
igazságszolgáltatás függetlenségével és nagyobb hatékonyságával, a közigazgatással és a
versenypolitikával kapcsolatosakat. Arra buzdítjuk Horvátországot, hogy rendületlenül
folytassa a kisebbségek jogainak védelmére és a menekültek visszatérésének támogatására
irányuló intézkedéseket. A volt Jugoszláviával foglalkozó nemzetközi
büntetőtörvényszékkel való együttműködés javítása azon problémák közé tartozik,
amelyeket Horvátországnak meg kell oldania. Ezenkívül el kell fogadnia és fel kell
gyorsítania a nehézségekkel küzdő hajógyárakra vonatkozó szerkezetátalakítási és
privatizációs tervet. A legnagyobb kihívásnak azonban az bizonyulhat, hogy a horvát
társadalom szkeptikus az uniós csatlakozás tekintetében. Örvendetesnek tartom, hogy
Horvátország aktív szerepet játszik a regionális együttműködésben és a szomszédos
országokkal való fokozott együttműködésben, valamint hogy erőfeszítéseket tesz a régión
belüli megbékélés érdekében.

Seán Kelly (PPE).   – Elnök úr! Ír európai parlamenti képviselőként különös várakozással
tekintek Horvátországnak az Európai Unióhoz történő csatlakozása elé. Horvátország és
Írország igen hasonló, ami a lakosság számát illeti – 4,5 millió –, és pontosan ugyanannyi
európai parlamenti képviselőjük lesz – 12. Elég paradox, hogy amikor sok euroszkeptikus
az Európai Unió összeroppanásáról és széteséséről beszél, országok állnak sorban azért,
hogy csatlakozzanak az Unióhoz – jelen esetben Horvátország. Nem kénytelen-kelletlen
csatlakoznak, hanem egy nagyon szigorú csatlakozási folyamat eredményeként, és
Horvátország jelentős előrehaladást ért el ebben a tekintetben.

Elismerem, vannak problémák – különösen ami az igazságszolgáltatást illeti –, de biztos
vagyok abban, hogy ezeket kellő időben meg fogják oldani. Természetesen egyetlen olyan
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ország sincs, ahol ne lennének hibák. Ahogy Jézus Krisztus is mondta: „Aki közületek nem
bűnös, az vesse rá az első követ”. Előre örülök Horvátország európai uniós csatlakozásának,
és úgy gondolom, hogy igen kiváló tagja lesz az Uniónak.

Daniel Hannan (ECR).   – Elnök úr! Horvátország történelme bizonyos tekintetben a
hatalmi elit által a nép hozzájárulása nélkül létrehozott politikai uniók sorozatával
kapcsolatos történet: először volt a Magyarországgal való unió, aztán a Habsburg
Monarchiával, majd a kérészéletű Szerb, Horvát és Szlovén Királysággal, később
természetesen a Jugoszláv Föderációval. Tehát ez legalább valamiféle előrelépés, hogy a
hétköznapi horvát emberek mondhatják ki a végső szót az uniós csatlakozásról. A jelenlegi
alkotmányos rendelkezések értelmében a népszavazást a csatlakozási szerződés
megkötésétől számított 30 napon belül kell megtartani.

Úgy gondolom, hogy Horvátországot potenciálisan tényleges veszteségek érhetik. Az
ország munkavállalói képzettek és szorgalmasak, és ezért rendkívül kedvező áraival jut be
a piacra és kihasználja a viszonylag olcsó export előnyeit; de én demokrata vagyok, és
természetesen amennyiben a horvátok megszavazzák az uniós csatlakozást, amennyiben
ez a megfontolt szándékuk, támogatni fogom nyilatkozatukat, amikor a tisztelt Ház elé
kerül.

Pusztán azt a kérdést vetem fel, hogy a jelenlegi tagállamok némelyike miért nem folytathat
konzultációt a lakossággal a folyamatos tagság kérdéséről. Egy ilyen lényeges alkotmányos
kérdés vonatkozásában eléggé helyénvalónak tűnik, hogy a jelenlegi politikusok ne
hozhassanak létre állandó eltéréseket a szuverenitás tekintetében anélkül, hogy először
engedélyt kérnének azoktól, akiket képviselnek. Parlamenti képviselőink nem birtokolják
szabadságunkat, hanem annak ideiglenes és feltételes kezelői, és amennyiben hatalmat
akarnak átruházni a Westminstertől, udvariasan az engedélyünket kell kérniük.

Syed Kamall (ECR).   – Elnök úr! Amikor a szavazóimmal vitatom meg a bővítés kérdését,
sokan aggályokat vetnek fel az előző bővítések némelyikével kapcsolatban. Bizonyos, az
Unióba beengedett tagállamok miatt aggódnak, amelyek szerintük nem oldották meg
például a korrupció és a tulajdonjogok kérdését. Sok levelet kapok azon tagállamok
szavazóitól, amelyek több éve csatlakoztak, különösen a spanyolországi
ingatlantulajdonosok jogaival kapcsolatban, mivel sok szavazóm úgy ítéli, hogy
tulajdonjogát veszélyeztetik, és gyakran elvesztik életbiztosítási megtakarításaikat. Ciprusról
és bolgár ingatlantulajdonosoktól is kapok hasonló leveleket.

Ezt félretéve nézzük, milyen is a jelenlegi helyzet Horvátországban! Az emberek elég
gyakran írnak nekem például a sajtószabadság, a korrupció és a tulajdonjogok
problémájáról. Fontos, hogy ne csupán a szőnyeg alá söpörjük ezeket, mondván, hogy „ne
aggódjanak emiatt; majd kellő időben elrendeződnek a dolgok”. Ezen országoknak és azon
új tagállamoknak, amelyek uniós tagságra pályáznak, meg kell nyugtatniuk bennünket,
hogy az EU bővítésekor nem problémákat veszünk át velük, és hogy nem okoznak
problémát a jelenlegi uniós tagállamok polgárai számára.

Roger Helmer (ECR).   – Elnök úr! Elég hosszú időt töltöttem Horvátországban, és vettem
is a fáradságot, hogy figyelemmel kövessem az ottani fejleményeket. Horvátország olyan
hely, ahol elterjedt a megvesztegetés, a korrupció, a cimbora-kapitalizmus és a politikai
osztályok körében tapasztalható, tisztázatlan gazdagság. Nem alakult ki a szabad társadalom
alapvető infrastruktúrája. Horvátországban a jogállamiság, a tulajdonjogok és az
érvényesíthető szerződések komoly kihívásnak vannak kitéve. Az igazságszolgáltatási
rendszer teljes káosz, így a polgárok és a Horvátországban működő társaságok ténylegesen
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nem tudnak igazságszolgáltatásért folyamodni. A horvát média cenzúrának és
megfélemlítésnek van alávetve.

Ha ezt az országot, Horvátországot, alkalmasnak találják arra, hogy az Európai Unióhoz
csatlakozzon, Isten könyörüljön rajtunk.

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások

Jelentés: Marisa Matias (A7-0148/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    írásban. – (PT) A hamisított gyógyszerek számának aggasztó
növekedésére való tekintettel a jelentés mellett szavazok. A belga elnökség alatt folytatott
sorozatos háromoldalú egyeztetések során elért kompromisszum bizonyította a biztonsági
kérdések harmonizációjának fontosságát, különösen ami az orvosi rendelvény nélkül
kapható gyógyszereket, valamint a gyógyszereknek a csomagolást végzők által történő
eltávolításával és kicserélésével kapcsolatos feltételeket illeti, ami nagyobb átláthatósághoz
fog vezetni az ágazaton belül. A szankciók alkalmazása is erősíti ezeket az intézkedéseket,
amelyeket alapvetőnek tartanak a legális ellátási hálózatokon belüli hamisított gyógyszerek
elleni küzdelem terén.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    írásban. – (LT) Megszavaztam ezt az állásfoglalást,
amelyben az Európai Parlament kifejezi álláspontját a hamisított gyógyszerek legális ellátási
láncba való bekerülésének megakadályozásáról szóló irányelvről. Figyelembe kell vennünk
az uniós polgárok által az általuk fogyasztott gyógyszerek minőségével és
biztonságosságával kapcsolatban megfogalmazott aggodalmat. Annál is inkább, mivel a
szakértők nyugtalanító tendenciákat észlelnek: a vámhatóságok által elkobzott hamisított
gyógyszerek mennyiségének ugrásszerű növekedése (a 2005-höz képest mintegy 384%-os
növekedés); az „életmódgyógyszerek” hamisításáról áthelyeződött a hangsúly az életmentő
gyógyszerek hamisítására, ami végzetes következményekkel járhat; a hamisított gyógyszerek
egyre inkább megjelennek a legális ellátási láncban. Az uniós polgároknak rendkívül
óvatosnak kell lenniük, ha online vásárolnak gyógyszert, mert mintegy 50%-kal nagyobb
annak a valószínűsége, hogy hamisított gyógyszert szereznek be. A betegeknek tökéletesen
biztosnak kell lenniük abban, hogy az általuk fogyasztott gyógyszerek valóban azok a
gyógyszerek, amelyekre számítanak. Az EU-nak ezért gyorsan és konstruktívan kell reagálnia
az említett veszélyes tendenciákra. Ez az irányelv csak az első lépés annak biztosítása
érdekében, hogy az EU-ban csak minőségi gyógyszereket forgalmazzanak. Úgy gondolom,
hogy e célkitűzés eléréséhez nagyon fontos szigorú ellenőrzéseket bevezetni, valamint
megállapítani a felelősségi köröket a gyártás, forgalmazás és értékesítés minden szintjén.
Az uniós polgárok akkor fogják biztonságban érezni magukat, ha valóban minőségi
gyógyszereket használnak.

Roberta Angelilli (PPE),    írásban. – (IT) Egyetértek Grossetête asszony állításával, aki
sajnálatosnak tartotta, hogy „a gyógyszerekkel kapcsolatban nem támasztunk olyan szigorú
követelményeket, mint az élelmiszerek esetében”. Aggasztóak a WHO által közzétett és
európai tanulmányokban is megjelenő számadatok. A gyógyszerhamisítás folyamatosan
növekszik: csak 2008-ban 34 millió hamisított gyógyszert koboztak el az EU-ban, és akkor
még nem is tettünk említést az e termékek online piacát, ahol a becslések szerint a
gyógyszerek 50–90%-a hamisított. Nem csupán az anabolitikus szteroidok, stimulánsok,
diuretikumok és hormonok kereskedelméről van szó, hanem számos veszélyes betegség
kezelésére alkalmazott gyógyszerekéről is, amelyeket ebben az esetben szabadon és
alacsonyabb áron értékesítenek, bár vénykötelesek.
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Úgy gondolom, hogy a közegészségügy védelmére vonatkozó szigorú szabályozás nem
csak a legális gyógyszerellátási láncban elengedhetetlen – a dokumentumok
meghamisításának felderítésére és az arra szolgáló eszközök alkalmazása révén, hogy az
eredet meghatározása céljából nyomon kövessék a hatóanyagokat, illetve a harmadik
országbeli gyártási helyek ellenőrzése révén –, hanem az interneten is. Ezenkívül az online
értékesítésekre vonatkozóan is rendelkezéseket kell megállapítani, beleértve az uniós
hitelesítési logó bevezetését, egy nemzeti szintű központosított adatbázist, amely felsorolja
az összes, engedéllyel rendelkező kiskereskedőt, valamint az illegális termékekkel
kereskedőkre vonatkozó súlyos büntetéseket.

Elena Oana Antonescu (PPE),    írásban. – (RO) A hamisított gyógyszerek világméretű
veszélyt jelentenek. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) képviselői figyelmeztetnek
arra, hogy a hamisított termékek egyáltalán nem tartalmazzák a betegtájékoztatóban
említett hatóanyagokat. Éppen ellenkezőleg, olyan anyagokon alapulnak, amelyek rendkívül
mérgezőek az emberre nézve. Úgy gondolom, hogy az európai polgárokat európai és
nemzeti szinten is tájékoztatni kell az ellenőrizhetetlen honlapokról vagy illegális ellátási
láncból rendelt termékek által az egészségre vonatkozóan előidézett kockázatokról, mivel
az internetes értékesítés a hamisított gyógyszerek európai piacra történő kerülésének egyik
legelterjedtebb módja.

Azért támogatom az új jogalkotási javaslatot, mert aktualizálja a hatályos előírásokat és
olyan biztonsági elemeket vezet be, amelyek garantálják a gyógyszerek azonosítását,
tanúsítását és a gyártól a fogyasztóig történő nyomon követhetőségét. Ezért szavaztam
meg ezt a jelentést.

Zigmantas Balčytis (S&D),    írásban. – (LT) Megszavaztam ezt a fontos dokumentumot.
A Bizottság által előterjesztett jelentés megállapítja, hogy egyre több hamisított gyógyszert
koboznak el, és hamisítják az életmentő gyógyszereket, beleértve a rák és a szívbetegségek
elleni gyógyszereket is. A hamisított gyógyszerek egyre inkább bekerülnek az engedélyezett
értékesítési láncba. Ez jelentős veszélyt jelent az uniós polgárok egészségére nézve. A
gyógyszerek hamisítását bűncselekménynek kell tekinteni, mert megakadályozza, hogy a
betegek a szükséges orvosi kezelésben részesüljenek, valamint ártalmas az egészségükre,
olykor pedig végzetes következményekkel jár. Ennélfogva az irányelv célkitűzésének a
közegészségügy védelmét kell tekinteni, ezáltal biztosítva a gyógyszertermékek behozatala
ellenőrzésének minőségét, mivel a hamisított gyógyszerek többek között leginkább ezen
az úton kerülnek az európai piacra. Továbbá létfontosságú egy ellenőrzési rendszer és a
hamisítások felderítésére irányuló hatékony rendszer létrehozása. Úgy gondolom, hogy
megfelelően szabályozni és ellenőrizni kell az internetes értékesítést, mert ez a hamisított
gyógyszerek európai piacra történő kerülésének egyik legelterjedtebb módja.

George Becali (NI),    írásban. – (RO) Megszavaztam ezt a jelentést, mivel az európai
polgárok egyre inkább aggódnak a gyógyszerek minősége és biztonságossága miatt. A
betegeknek tökéletesen biztosnak kell lenniük abban, hogy az általuk fogyasztott
gyógyszerek valóban azok a gyógyszerek, amelyekre számítanak. A hamisított gyógyszerek
használata a kezelés sikertelenségét idézheti elő és életeket veszélyeztethet. Az előadóhoz
hasonlóan én is úgy gondolom, hogy a gyógyszerek hamisítása bűncselekmény, amely
megakadályozza, hogy betegek a szükséges orvosi kezelésben részesüljenek, valamint
ártalmas az egészségükre, olykor pedig végzetes következményekkel jár. Ezért az irányelv
elsődleges és legfontosabb célja a közegészség hamisított gyógyszerek elleni védelme kell,
hogy legyen. Ezenkívül javítani kell a közvélemény tájékoztatását az internetes
gyógyszervásárlás kockázatairól. Biztosítanunk kell, hogy a betegek felismerjék azokat a
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honlapokat, amelyek megfelelnek a hatályos jogszabályoknak. Egy olyan irányelvet, amely
az internet kérdésének kihagyásával kíván küzdeni a gyógyszerhamisítás ellen, nem
indokolható a közvélemény számára.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    írásban. – (FR) Most, hogy a népesség idősödése hosszú
távú demográfiai tendencia az egész európai kontinensen, kétségtelen, hogy a
gyógyszerekkel kapcsolatos kiadások tovább fognak növekedni az európai országokban.
Míg egyrészt fel kell mérnünk ennek hatását és a fogyasztást, az is lényeges, hogy felvegyük
a küzdelmet az egyre gyakoribb gyógyszerhamisítás ellen. Az európai kutatásra gyakorolt
káros pénzügyi hatáson túlmenően, napjainkban mindez sürgős közegészségügyi problémát
jelent Európa számára. Az Európai Parlament jól tette, hogy kézbe vette a dolgokat.

Sergio Berlato (PPE),    írásban. – (IT) A szóban forgó, a hamisított gyógyszerek legális
ellátási láncba való bekerülésének megakadályozásról szóló jelentés az európai lakosság
egyik jelentős aggodalmára, azaz az általuk használt gyógyszerek minőségének és
biztonságosságának kérdésére. Ezért örülök azon rendelkezéseknek, amelyek lehetővé
teszik a gyógyszerhamisítás jelensége elleni küzdelmet, valamint szükséges lépésnek
számítanak az egyre növekvő közegészségügyi veszély kezeléséhez és a betegek
biztonságának biztosításához.

A mintegy hat hónapig tartó tárgyalást követően a Parlament és a Tanács között létrejött
megállapodás nyilvánvalóan előrelépésnek számít a meglévő szabályozási rendszer
vonatkozásában. Konkrétabban, szabályozza az internetes gyógyszer-értékesítést, amely
értékesítés az uniós piacra kerülő hamisított gyógyszerek fő csatornáját képezi. Valójában
ahhoz, hogy a tagállamokban működhessenek, az online gyógyszertáraknak külön engedélyt
kell szerezniük a lakosságnak való internetes termékértékesítéshez.

Végül, mivel úgy vélem, hogy a gyógyszerhamisítás nem tekinthető enyhe
bűncselekménynek – elég, ha az életmentő gyógyszerek hamisításának következményeire
gondolunk –, hanem emberi életeket veszélyeztető bűncselekménynek, teljes mértékben
támogatom a szankciók fokozását.

Adam Bielan (ECR),    írásban. – (PL) Mindenkinek az életében a legnagyobb kincs az
egészség. Ennélfogva a hamisított gyógyszerek, különösen az életmentő gyógyszerek
sokaságának kereskedelmi forgalmazása jogosan keltett félelmeket a polgárok körében.
Az EU-ban évente elkobzott hamisított gyógyszerek hatalmas és egyre növekvő száma
aggodalomra adhat okot. Ezért feltétlenül határozottan kell reagálnunk erre a jelenségre,
amely nem más, mint szervezett bűncselekmény. A betegeknek tökéletesen biztosnak kell
lenniük abban, hogy az általuk fogyasztott gyógyszerek eredetiek.

Emiatt támogatom az előadó álláspontját, miszerint az irányelv elsődleges céljának a
hamisított gyógyszerek elleni védelmet kell tekinteni, amitől nem térhetünk el. Teljes
mértékben egyetértek azzal a javaslattal is, az irányelv kiterjedjen az online
gyógyszer-értékesítésre. Ilyen esetekben a betegek főleg saját magukra számíthatnak, és
egészségügyi ismereteik alapján nem feltétlenül tudják felismerni a hamisított termékeket.
Amikor olyan fontos kérdésről van szó, mint az egészség, világos szabályokra van szükség.
Minden kockázatot ki kell küszöbölnünk.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    írásban. – (LT) Megszavaztam a jelentést, mert figyelembe
kell vennünk az uniós polgárok egyik, egyre élesebben megfogalmazódó aggodalmát: az
általuk fogyasztott gyógyszerek minőségének és biztonságosságának kérdését. Vannak
olyan adatok, amelyek a vámhatóságok által elkobzott hamisított gyógyszerek
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mennyiségének ugrásszerű növekedését mutatják 2006-ban például 2,7 millió gyógyszert
koboztak el az uniós vámhatárokon, míg 2007-ben ez az érték 2,5 millió ez a 2005-ös
adatokhoz képest 384%-os növekedést jelent. A jelentés figyelmeztet arra, hogy az
„életmódgyógyszerek” hamisításáról áthelyeződött a hangsúly az életmentő gyógyszerek
hamisítására, beleértve a rák, a szívbetegségek, a pszichiátriai megbetegedések és a fertőzések
elleni gyógyszereket is. Az ilyen, hamisított gyógyszerekkel való kezelés végzetes
következményekkel járhat. Továbbá megfigyelhető egy új tendencia, hogy a célpont immár
a klasszikus ellátási lánc. A hamisítók az internet mellett egyre gyakrabban célozzák meg
az engedélyezett ellátási láncot. Az adatokkal rendelkező 13 tagállamból hét számolt be
hamisított gyógyszerek legális ellátási láncban való megjelenéséről. A betegek tökéletesen
biztosak akarnak lenni abban, hogy az általuk fogyasztott gyógyszerek valóban azok a
gyógyszerek, amelyekre számítanak. A hamisított gyógyszerek használata a kezelés
sikertelenségéhez vezethet és életeket veszélyeztethet. Ezért úgy vélem, hogy az irányelvnek
elsősorban a közegészség hamisított gyógyszerektől való védelmére kell irányulnia. Ezt
nem zavarhatják meg egyéb célkitűzések.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    írásban. – (RO) A gyógyszerhamisítás jövedelmező
üzletté vált, minimális a jogszabályok általi felelősségre vonás kockázata. Még jobban
rávilágít e helyzetre, hogy a vámhatóságok bejelentése szerint csak 2008-ban több mint
34 millió hamisított gyógyszerterméket koboztak el Európában. Kétségtelen, hogy az
EU-ban még nem alakult ki olyan helyzet, mint más földrajzi területeken, ahol a
forgalmazott gyógyszerek mintegy 30%-a hamisított. Nem engedhetjük meg azonban,
hogy az EU ilyen helyzetbe kerüljön. A jelenlegi becslések szerint az értékesített
gyógyszertermékek 1%-a hamisított, de vannak arra utaló figyelmeztető jelek, hogy ez az
arány folyamatosan nő. A Parlament által elfogadott új biztonsági előírások, a hamisított
gyógyszerek gyártóira kivetett büntetések, valamint a gyártók és a fogyasztók közötti
ellenőrzési rendszer, mind-mind a gyógyszerek EU-n belüli feketepiacán tapasztalható
növekedés megállítására szolgál.

Ezért a gyógyszertermékek – többek között az interneten keresztül értékesítettek –
kereskedelmét szabályozó kötelező új biztonsági előírások bevezetése örvendetes
intézkedés. A hamisított gyógyszerek értékesítése komoly következményekkel járó
bűncselekmény, amely rengeteg fogyasztót érinthet, akik igen gyakran a könnyű megoldást,
az internetet választják, hogy megrendeljenek olyan gyógyszereket, amelyekhez orvosi
előírás nélkül egyébként nem tudnának hozzájutni.

Vito Bonsignore (PPE),    írásban. – (IT) A hamisított gyógyszertermékek száma gyorsan
növekszik valamennyi európai országban. Ezt támasztják alá a legutóbbi adatok, amelyek
szerint évente 1,5 millió doboz hamisított gyógyszert értékesítenek az európai legális
ellátási láncban. Az új becslések azt is jelzik, hogy ez a jelenség aggasztó méreteket ölt,
magában foglalja az online gyógyszer-értékesítést, és, ami még komolyabb, egyre inkább
kiterjed az életmentő gyógyszerekre.

Ezért minél hamarabb új európai stratégiát kell megvalósítani a jelenség leküzdése, valamint
a közegészségügy és az európai fogyasztók hatékonyabb védelmének érdekében. Ennélfogva
a jelentés mellett szavaztam, mert úgy gondolom, hogy érdeme, hogy sikerült egy megfelelő
kompromisszumot elérni, aminek a betegek védelme a fő célja, hogy ne szedjenek hamisított
gyógyszereket.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    írásban. – (PT) AAz azonosság, előtörténet vagy eredet
szempontjából hamisított gyógyszerek számának aggasztó növekedésére reagálva sürgősen
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cselekednünk kell. E termékek rendszerint gyenge minőségű vagy hamisított anyagokat
tartalmaznak, amelyek komoly veszélyt jelentenek a közegészségre nézve, ezenkívül a
betegek legális ellátási lánc iránti bizalmának csökkenéséhez vezetnek. E kockázatok
elkerülése érdekében fokozni kell a gyógyszergyártókra vonatkozó ellenőrzési
követelményeket. Az EU-n belül harmonizálni kell a gyógyszerek esetében alkalmazandó
biztonsági elemeket is, valamint lehetővé kell tenni minden egyes csomag azonosítását és
eredetiségének ellenőrzését. Ezenkívül a hamisított termékeket is azonosítaniuk kell, a
gyógyszerek belső piaca működésének biztosítása mellett. A kockázatértékelési eljárásnak
olyan kritériumokat is figyelembe kell vennie, mint például a gyógyszerek alacsony költsége
és a hamisított gyógyszereknek az EU-n és harmadik országokon belüli előtörténete,
valamint a hamisított termékek által a közegészségre gyakorolt hatások az adott termék
sajátos jellege és a kezelendő állapot súlyossága tekintetében. A biztonsági elemeknek
lehetővé kell tenniük minden egyes értékesített gyógyszercsomag ellenőrzését, az értékesítés
módjától függetlenül, beleértve a távértékesítési csatornákat is.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL),    írásban. – (EL) A hamisított gyógyszertermékek
forgalmazása miatt az elmúlt években növekedtek a közegészségügyi kockázatok. Aggasztó
adatok mutatnak arra, hogy az interneten kívül is egyre több hamisított gyógyszer kerül
be a legális ellátási láncba.

A következők miatt szavaztam meg a Matias-jelentést:

1. A betegek védelmét helyezi a jogalkotási javaslat középpontjába olyan intézkedések
elfogadása révén, amelyek biztosítják a magas színvonalú, biztonságos és megfelelő
kezeléshez és tájékoztatáshoz való hozzáférést.

2. Magában foglalja és szabályozza a gyógyszertermékek online értékesítését, amely nem
szerepelt a bizottsági javaslatban annak ellenére, hogy az online vásárolt gyógyszertermékek
több mint 50%-a hamisított.

3. Biztonsági elemeket határoz meg az orvosi rendelvényhez kötött és az orvosi rendelvény
nélkül kapható (feketelistás) gyógyszertermékekre vonatkozóan annak megelőzése céljából,
hogy a hamisított gyógyszertermékek bekerüljenek a legális ellátási láncba.

4. A gyógyszertermékek teljes mértékű nyomon követhetőségét írja elő, ugyanakkor gyors
információs rendszert hoz létre valamennyi tagállamban, hogy a feltehetően veszélyes
gyógyszertermékeket vissza lehessen vonni.

5. A gyógyszerhamisítást szervezett bűncselekménynek tekinti és szigorú büntetést szab
ki az elkövetőkre.

6. Az EU-ból harmadik országokba irányuló gyógyszerexportnak ugyanolyan biztonsági
követelményeknek kell megfelelnie, mint az importnak.

Carlos Coelho (PPE),    írásban. – (PT) A gyógyszerhamisítás szervezett bűncselekmény,
amely emberéleteket veszélyeztet, akárcsak a kábítószer-kereskedelem. Mindazonáltal e
bűncselekményre nem vonatkoztak ugyanolyan szabályozások és ugyanolyan mértékű
büntetések, mint a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményekre. A hatóanyagok
utánozásával vagy egyszerűen kihagyásával történő illegális gyógyszergyártáshoz nem
szükséges sok berendezés és nagyarányú befektetés. Könnyű nagy haszonra szert tenni. A
becsült adatokból kiderül, hogy a hamisított gyógyszerek értékesítéséből származó hozam
2010-ben meghaladta az 50,6 millió eurót, ami az öt évvel korábbi becsült adatokhoz
képest 95%-os növekedést jelent. Ez a növekedés túlnyomó részt annak a következménye,
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hogy bizonyos országokban nem alakult ki részletes szabályozás, vagy a forráshiány, vagy
a végrehajtással szembeni vonakodás miatt, valamint hogy a meghatározott büntetés
mértéke nem igazán elrettentő hatású.

Támogatom az előadó által elért kompromisszumot, amely kiegyensúlyozott, elsődleges
célja pedig a betegek védelme. Helyes irányba történt előrelépés, bár kizár például olyan
fontos kérdéseket, mint azt, hogy a generikus gyógyszerekre és az orvosi rendelvény nélkül
kapható gyógyszerekre nem terjed ki a biztonsági elemek alkalmazása.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    írásban. – (RO) Tekintettel arra, hogy a hamisított
gyógyszerek miatt egyre több kockázat fenyegeti a betegeket, úgy gondolom, hogy sürgősen
be kell vezetni a betegek biztonságának fokozására irányuló ideiglenes intézkedéseket.
Ezen intézkedéseknek elő kell írniuk többek között, hogy azok a
gyártásiengedély-birtokosokat, akik eltávolítják vagy lefedik az eredeti gyártó által
önkéntesen használt nyílt biztonsági elemeket, szigorúan vonják felelősségre, amennyiben
tevékenységük folytán hamisított gyógyszerek kerülnek be az ellátási láncba.

Anne Delvaux (PPE),    írásban. – (FR) Megszavaztam ezt a jelentést, mivel a gyógyszerek
belső piaca működésének akadályozása nélkül tűzi ki célul a legális ellátási láncon belüli
hamisított gyógyszerek elleni uniós szintű küzdelmet. Ezt például azáltal próbálja elérni,
hogy kötelezettségeket vezet be az ellátási lánc résztvevői számára, megtiltja az eredeti
gyártó és az ellátási lánc utolsó szereplője (általában a gyógyszerész) vagy a végfelhasználó
(orvos/beteg) között elhelyezkedő szereplők számára, hogy alakítsák (azaz eltávolítsák,
módosítsák vagy lefedjék) a csomagoláson található biztonsági elemeket, valamint a
harmadik országból származó gyógyszerhatóanyag-importra és termékellenőrzésre
irányadó, szigorúbb kritériumokat állapít meg.

Diane Dodds (NI),    írásban. – A gyógyszertermékek minősége döntő fontosságú a
biztonság szavatolása és a fogyasztók lelki nyugalma szempontjából. Egyértelmű, hogy
választóink egészségét egyre nagyobb veszély fenyegeti annak következtében, hogy e
termékek elárasztják a piacot, különösen mivel a hamisítások évről évre egyre
kifinomultabbak. Ez globális mértékű közegészségügyi válságot idéz elő. A jelenlegi
becslések szerint a globális gyógyszer-értékesítés mintegy 15%-át teszik ki a hamisított
gyógyszerek, míg bizonyos fejlődő országokban a gyógyszer-értékesítés több mint 30%-át.
Az embereknek 100%-ig biztosnak kell lenniük abban, hogy az általuk fogyasztott
gyógyszerek biztonságosak és a célnak megfelelőek. A hamisított gyógyszerek használata
ártalmas lehet a beteg egészségére, olykor pedig végzetes következményekkel jár.
Egyértelmű, hogy e probléma kezeléséhez mind nemzeti, mind nemzetközi szinten alapvető
fontosságú egy átfogó stratégia a közegészség és a biztonság magas színvonalának
fenntartása érdekében.

Edite Estrela (S&D),    írásban. – (PT) Megszavaztam a hamisított gyógyszerekről szóló
jelentést, amely a hamisított gyógyszertermékek számának az EU-n belüli aggasztó
növekedése elleni küzdelemre vonatkozó intézkedéseket tartalmazza – például a termékek
eredetiségének az egész ellátási láncon keresztül történő ellenőrzésére szolgáló biztonsági
elemeket – a betegek biztonságának és közegészség védelmének céljából. Örülök annak,
hogy az Európai Parlament úgy határozott, hogy nem csupán a hagyományos ellátási
lánccal, hanem az internetes értékesítéssel kapcsolatban is érvényesíti ezeket a biztonsági
elemeket, ahol a hamisított termékek leginkább bejuthatnak. Azt is örvendetesnek tartom,
hogy az Európai Parlament támogatja, hogy ellenőrizni kell az EU-ba érkező és annak
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területét elhagyó gyógyszereket, valamint súlyos büntetéseket tervez, mivel ezek a
bűncselekmények emberéleteket veszélyeztetnek.

Diogo Feio (PPE),    írásban. – (PT) Úgy gondolom, hogy a fogyasztók biztonsága alapvető
fontosságú, különösen amikor az érintett fogyasztók egyben betegek is, akik gyógyulást
várnak vagy legalábbis szeretnék, ha egészségi állapotuk lényegesen javulna. A fogyasztók
biztonsága még fontosabb, ha a szabadpiacon – akár hagyományos csatornákon, akár
interneten keresztül – értékesített gyógyszertermékek eredetiségének biztosítása a cél.

Éppen ezért alapvetőnek tartom, hogy igen egyértelmű előírásokat fogadjunk el a
gyógyszertermékek hamisítására vonatkozóan, mivel ez a jelenség egyre gyakoribb
Európa-szerte és a világ többi részén is, ami romboló hatást gyakorol a fogyasztói bizalomra,
a társaságokra, sőt, mit több, azok egészségére, akik ezeket a hamisított gyógyszereket
szedik.

Ennélfogva támogatom ezt a jelentést, és gratulálok Matias asszonynak az általa végzett
munkához és az elért kompromisszumokhoz.

José Manuel Fernandes (PPE),    írásban. – (PT) A gyógyszertermékek illegális kereskedelmét
már hasonlították az illegális fegyver- és kábítószer-kereskedelemhez. Ez olyan csapás,
amely milliókat érint világszerte, és rémálom azok számára, akiknek az a feladata, hogy a
közegészségüggyel foglalkozzanak: a betegek, gyakran krónikus vagy végzetes betegségben
szenvedők, szedhetnek valami ártalmatlan gyógyszert, aminek nincs hatása, de olyat is,
ami még ártalmas is lehet. Tisztában vagyunk azzal, hogy egyre több hamisított gyógyszer
van forgalomban, a számadatok szerint több millió. Elengedhetetlen, hogy felvegyük a
küzdelmet a szervezett bűnözéssel és a határokon átnyúló illegális kereskedelemmel
foglalkozókkal szemben, valamint véget vessünk a párhuzamos forgalmazási útvonalaknak,
például az interneten. Ezért örvendetesnek tartom a zárjegyes csomagolás elfogadását és
egy gyors információs rendszer létrehozását.

Örülök e parlamenti és tanácsi irányelv elfogadásának, amely a teljes termékciklus nyomon
követése révén megakadályozza, hogy hamisított gyógyszerek kerüljenek be az Európai
Unióba, valamint a fogyasztott gyógyszerek minőségének és biztonságának javításával
megerősíti a közegészség védelmét. Végezetül gratulálni szeretnék az előadónak,
honfitársamnak, Matias asszonynak az általa végzett munkához.

João Ferreira (GUE/NGL),    írásban. – (PT) Ez olyan probléma, amely komoly hatást
gyakorol a közegészségre és a tagállamok gazdaságára. A gyógyszerek hamisítása és az,
hogy aggasztó mennyiségben kerülnek be a legális ellátási láncba, nyugtalanító kérdések,
amelyeket megfelelően kell kezelni, és küzdeni kell ellenük. Nem hagyhatjuk figyelmen
kívül, hogy csak azért hamisítják és értékesítik illegálisan a gyógyszereket, mert vannak
olyan gazdasági érdekek, amelyek ösztönzik ezt a jelenséget, mivel az emberek által
megfizethető áron elérhető generikus gyógyszerek miatt a hamisítás kevésbé jövedelmező.
A jelentés tárgyalja a legális ellátási lánc részét képező internetes értékesítés aktuális kérdését.
Utal arra, hogy fontos a közvélemény tájékoztatásának javítása az internetes
gyógyszervásárlás kockázatairól. Szeretnénk kiemelni az illetékes nemzeti hatóságok, az
Európai Gyógyszerügynökség (EMA) és más nemzetközi szervek közötti együttműködés
és koordináció megerősítésének jelentőségét, aminek célja az információcsere, a jelenség
jobb ismerete és megértése, ilyen módon a jelenség elleni küzdelem fokozása.

Nem feledkezhetünk meg arról, hogy ilyen együttműködésnek más területeken is meg kell
valósulnia, például a farmakovigilancia terén. A meglévő európai struktúrák, például az
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EMA részéről nagyobb átláthatóság biztosítására van szükség az általuk folytatott
kutatásokkal és működésükkel kapcsolatban. Úgy gondoljuk, hogy az elért kompromisszum
kedvező lépés a probléma elleni elsődleges fontosságú küzdelem terén.

Pat the Cope Gallagher (ALDE),    írásban. – (GA) Az írek számára értékesített
gyógyszertermékek minősége és biztonsága rendkívül fontos. Örömmel fogadom ezt a
jelentést, amely a hamisított gyógyszertermékek számának mérséklésére törekszik. Ez
fontos és elengedhetetlen intézkedés.

Bruno Gollnisch (NI),    írásban. – (FR) Megszavaztuk a hamisított gyógyszerekről szóló
Matias-jelentést. Valóban egy közegészségügyi és biztonsági kérdésről van szó a határok
nélküli Európában, ahol a legrosszabb hamisítványok vagy egyszerűen rossz minőségű
vackok szabadon forgalmazhatók. Nincs azonban semmi garancia arra, hogy az egészséggel,
a gyógyszerekkel vagy a farmakovigilanciával kapcsolatos kérdésekben az Európai Unió
a legalkalmasabb bármilyen kialakuló probléma megoldására. Sőt, még elő is idézhet
problémákat, például a hagyományos növényi gyógyszerekről szóló 2004-es irányelvvel,
az egészségre vonatkozó állításokról szóló 2006-os rendelet. Az előbbi tartalmazza a
termékeknek az Európai Gyógyszerügynökségnél való nyilvántartásba vételére vonatkozó
követelményt, de az eljárás olyan bonyolult és költséges, hogy 2010 végéig mindössze
200 növényi gyógyszert vettek nyilvántartásba. Az utóbbi hatáskört biztosít az Európai
Élelmiszer-biztonsági Hatóság számára az étrend-kiegészítőkkel, többek között növényekkel
kapcsolatos, egészségre vonatkozó állítások engedélyezéséhez, egy olyan engedély
kibocsátásához, amelyet olyan ritkán és olyan önkényesen ad meg, hogy az még a
Bizottságot is kihozta a sodrából. A végeredmény az, hogy az európai jog végül előnyben
fog részesíteni vegyi gyógyszereket és gyógyszer-laboratóriumokat. Az a cél, hogy
megszüntessék a hagyományos gyógyszerágazatot? Kinek vagy minek a javára fog ez
szolgálni? Nem feltétlenül az európaiak egészsége szempontjából lesz előnyös.

Sylvie Guillaume (S&D),    írásban. – (FR) A hamisított gyógyszerek jelenleg a
gyógyszertermékek globális értékesítésének 10%-át teszik ki, és Európa sincs biztonságban
ettől a veszedelemtől, amely egyre aggasztóbb méreteket ölt. Ezért örülök annak, hogy a
Parlament jóváhagyta ezt a szöveget, mivel mi, európai parlamenti képviselők küzdöttünk
az Európai Bizottság eredeti javaslatának fejlesztéséért, amelyben a gyógyszeripar
versenyképessége előnyben részesült az európaiak egészségével és biztonságával szemben.
Ennélfogva az új szöveg figyelembe veszi a gyógyszerek online értékesítését is, amely
mindnyájunk érdekében jobban kell szabályozni és ellenőrizni.

Salvatore Iacolino (PPE),    írásban. – (IT) Egyetértek a Matias-jelentés azon
megállapításával, hogy a betegeknek tökéletesen biztosnak kell lenniük az általuk fogyasztott
gyógyszerek minőségét illetően. A tanulmányokból egyértelműen kiderül, hogy a hamisított
gyógyszerek használata annyira veszélyes, hogy még a betegek életét is fenyegeti: ezért
helyénvaló, hogy a hamisítást bűncselekménynek tekintsük, amely indokolja, hogy az
Európai Unió határozott álláspontot fogadjon el.

Ennélfogva támogatom a jelentésben foglalt pontokat, azaz a következőket: ne csak az
irányelv hatályát határozzák meg egyértelműen, hanem az ellátási lánc szereplőit is,
feladataik és felelősségi körük pontosítása érdekében; a szankcióknak egyenértékűeknek
kell lenniük a kábítószerekkel kapcsolatos illegális cselekmények esetében tipikusan
alkalmazott szankciókkal; valamint nagyobb mértékű átláthatóságot és szabályozást kell
kialakítani az internetes gyógyszer-értékesítés tekintetében, ami által a fogyasztók
különbséget tudnak tenni az illegális szereplők és online gyógyszertárak között.
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Napjainkban a különböző nemzeti és nemzetközi ügynökségek közötti aktív együttműködés
minden eddiginél jelentősebb tényező a gyógyszerhamisítás elleni küzdelem hatékonyabb
rendszerében. Egy ilyen rendszer nem csak az Európai Unión belüli gyógyszerhamisítás
megfelelő ellenőrzését biztosíthatja, hanem a harmadik országokba exportált hamisított
gyógyszerekét is, amelyek száma egyre növekszik. Minden esetben a betegek jólétét kell
vezérelvnek tekinteni.

Juozas Imbrasas (EFD),    írásban. – (LT) Megszavaztam ezt a jelentést, mert figyelembe
kell vennünk az uniós polgárok egyik, egyre élesebben megfogalmazódó aggodalmát: az
általuk fogyasztott gyógyszerek minőségének és biztonságosságának kérdését. A becslések
szerint az európaiak számára a legális ellátási láncban értékesített gyógyszerkészítmények
11%-a hamisított. A világ más részein a forgalmazott gyógyszereknek több mint 30%-a
hamisított lehet. Egyre több innovatív és életmentő gyógyszert hamisítanak. Közismert
tény, hogy az internetes értékesítés a hamisított gyógyszerek európai piacra történő
kerülésének egyik legelterjedtebb módja. A becslések szerint a rejtett fizikai címen működő
internetes honlapokról vásárolt gyógyszerek az esetek több mint 50%-ában hamisítottak.
Az interneten olcsóbb gyógyszereket kereső embereket gyakran lépre csalnak olyan csalók,
akik egészségügyi kockázatot jelentő összetevőket tartalmazó hamisított gyógyszereket
árusítanak. Az újracsomagolás során sok hamisított gyógyszer kerül be legális ellátási
láncba. Túl hosszú ideig nem reagáltunk megfelelően az újracsomagolást végző
tisztességtelen emberek és az internet hatalmas világában eluralkodó csalók tevékenységére,
miközben egyre többen vásárolnak gyógyszert megbízhatatlan honlapokról és kockáztatják
egészségüket, sőt életüket. Örülök annak, hogy a hamisítókra vonatkozóan büntetéseket
állapítottak meg, valamint szigorúbb felülvizsgálatot biztosító intézkedéseket. Az olyan
országokban bejegyzett gyógyszertáraknak, ahol engedélyezik az internetes
gyógyszer-értékesítést, külön engedélyt kell szerezniük; honalapjukon fel kell tüntetniük
az európai logót és szerepelniük kell az európai adatbázisban. A betegeknek tökéletesen
biztosnak kell lenniük abban, hogy az általuk fogyasztott gyógyszerek valóban azok a
gyógyszerek, amelyekre szükségük van. Elsősorban a közegészség hamisított gyógyszerektől
való védelmére kell helyezni a hangsúlyt.

Peter Jahr (PPE),    írásban. – (DE) Nagyon örülök, hogy a Parlament és a Tanács
megegyezésre tudott jutni a hamisított gyógyszerek problémájával kapcsolatban. Ez
rendkívül fontos, mivel a gyógyszertermékek hamisítása mostanra igen súlyos problémává
vált, amely az életmentő készítményekre is kiterjed. Az elfogadott intézkedésekkel jelentős
lépést tettünk a helyes irányba anélkül, hogy ez túlzott bürokráciával járna. Mindenekelőtt
új biztonsági elemeket kell alkalmazni a csomagoláson, valamint fejleszteni kell az
értékesítési csatornák ellenőrzését. Így nagyobb biztonságot teremthetünk a betegek
számára – amire a kiterjedt gyógyszerhamisítás miatt sürgősen szükség van –, anélkül,
hogy túl nagy teher háruljon az érintett felekre.

Jaroslaw Kalinowski (PPE),    írásban. – (PL) Azért szedünk gyógyszereket, hogy
csökkentsük a fájdalmat, enyhítsük a betegségek tüneteit, vagy hogy megóvjuk az életünket.
Gyakran jelentős összegeket költünk gyógyszerekre, sok esetben jövedelmünk nagy részét.
Minden erkölcsöt nélkülöző, becstelen emberek ezért hamisítják a gyógyszereket. Sajnos
időnként meghalnak azon betegek, akik ilyen gyógyszereket szednek. Ezért fokozottan
elővigyázatosnak kell lenni a harmadik országokból származó gyógyszerimporttal, a
minimálisra kell korlátozni az internetes gyógyszer-értékesítést, kampányt kell indítani,
hogy felhívjuk a betegek figyelmét a nem minősített, hamisított gyógyszerek szedésének
kockázatára, valamint hogy biztosítsuk, hogy a gyógyszereket vásárlók tudjanak arról,
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hogy hamisított gyógyszerek vannak forgalomban. Egyetértek az előadóval abban, hogy
ebben a vonatkozásban nem a szerzői jog védelme az elsődleges. A legfontosabb szempont
az emberi egészség és élet, és a mi feladatunk, hogy minden tőlünk telhetőt megtegyünk
ezek védelme érdekében.

Constance Le Grip (PPE),    írásban. – (FR) Megszavaztam a hamisított gyógyszerek elleni
küzdelemről szóló irányelvet. Tekintettel az Európai Unióban elkobzott hamisított
gyógyszerek számára (2008-ban több mint 34 millió hamisított tablettát koboztak el),
ideje, hogy az Európai Unió hatékony nyomon követési rendszert hozzon létre az Unióban
rendelkezésre álló gyógyszerek eredetének és minőségének szavatolása céljából. Erre annál
inkább szükség van, mivel a hamisított gyógyszerek ténylegesen veszélyeztetik az európaiak
egészségét, tekintettel azon anyagokra – olykor mérgező anyagokra –, amelyeket
tartalmazhatnak. A bevezetett új intézkedések – azaz a vényköteles gyógyszerek
csomagolásán feltüntetendő elektronikus sorozatszám, amely lehetővé teszi a gyártól a
betegig történő nyomon követést; az újracsomagolási fázisokra vonatkozó korlátozás;
valamint a gyártók és a nagykereskedők ellenőrzésének fokozása – konkrét előrelépést
jelent, amely nagyobb mértékű biztonságot szavatol Európában az emberek és a betegek
számára.

Végezetül szeretnék rámutatni arra az előrelépésre, amit a szöveg tartalmaz az online
gyógyszer-értékesítés vonatkozásában. Mivel a becslések szerint az interneten keresztül
értékesített gyógyszerek 50%-a hamisított, a szövegben szó esik egy közös logó
létrehozásáról, amely lehetővé teszi a legális online gyógyszertárak azonosítását.
Mindazonáltal az európaiaknak óvatosnak kell lenniük, ha online vásárolnak.

Petru Constantin Luhan (PPE),    írásban. – (RO) A hamisított gyógyszerek az egész
európai gyógyszerészeti rendszer számára valós fenyegetést jelentenek, aminek
következtében – amellett, hogy az ilyen termékeket fogyasztó betegek veszélynek vannak
kitéve – csökken az emberek bizalma a gyógyszertárakban kapható gyógyszerkészítmények
minősége iránt. A hamisított gyógyszerek rendkívül gyorsan növekszik az EU-ban.
Tartalmazhatnak gyenge minőségű vagy hamisított összetevőket, vagy nem tartalmaznak
adott összetevőket, vagy rossz arányban tartalmaznak összetevőket. Bár ez a probléma
más térségekhez képest Európában még viszonylag kisebb mértékű, megszavaztam a
jelentést, mert úgy gondolom, hogy számos tényező mutat arra, hogy uniós szinten sürgősen
intézkedéseket kell elfogadni. Az új irányelv a hamisított gyógyszerek gyártóira vonatkozó
büntetéseket, fokozott biztonsági előírásokat és egy ellenőrzési rendszert tartalmaz, aminek
az a célja, hogy megelőzzék a veszélyes gyógyszerek európai piacra történő bejutását.

Az az egy dolog biztató, hogy az Európai Parlamentnek sikerült kiegészítenie az Európai
Bizottság javaslatát az e termékek internetes értékesítésére vonatkozó rendelkezéssel, amely
értékesítés az európai piacra kerülő hamisított gyógyszerek fő csatornáját képezi.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE),    írásban. – (PL) A mai szavazáson támogattam
Matias asszonynak a hamisított gyógyszerekről szóló jelentését. Úgy gondolom, hogy a
ma elfogadott dokumentum csökkenteni fogja a hamisított gyógyszerekkel kapcsolatos
egyre nagyobb problémát, valamint jól működő rendszert vezet be az európai piacnak a
gyártótól a betegig történő ellenőrzése céljából. Meggyőződésem, hogy szükség van a
különböző nemzeti és nemzetközi szervek közötti koordinációra, és a jelentés
jóváhagyásával előrelépést teszünk ezen együttműködés megerősítése felé. Úgy gondolom,
hogy a hamisított gyógyszerek komoly problémát jelentenek Európában, és a jelentés
elfogadásával az Európai Parlament egyértelmű üzenetet küld a Bizottságnak azzal
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kapcsolatban, hogy csak a hatékony együttműködés és a szankciók hatékony érvényesítése
révén mérsékelhető ez a gyakorlat. Köszönöm.

David Martin (S&D),    írásban. – A hamisított gyógyszerek már általánosan elterjedtek
a fejlődő világban, ahol a forgalmazott gyógyszerek 20–30%-a hamisítvány. Most már az
EU-ban is egyre gyakoribb az előfordulásuk. Becslések szerint az Európában értékesített
gyógyszerek körülbelül 1%-a hamisított. Ez az általam örvendetesnek tartott új
megállapodás kötelező biztonsági elemeket fog bevezetni, például a vényköteles
gyógyszerekre vonatkozó pecséteket és sorozatszámokat. A követelmények nem fognak
kiterjedni a generikus gyógyszerekre, kivéve, ha egy adott termék a hamisítás kivételes
kockázatának van kitéve.

Jiří Maštálka (GUE/NGL),    írásban. – (CS) A jelentéstervezet az előző parlamenti ciklusban
végzett munka megfelelő folytatása. A Bizottság javaslata a sok ajánlás ellenére nem ad
konkrét definíciókat. Ez a megközelítés a gyógyszereket fogyasztó betegek nem tökéletes
vagy megvalósíthatatlan védelméhez vezethet. Ezért örülök a 120. módosításnak, aminek
következtében a Bizottság javaslata kevésbé ambiciózus. Különösen hasznos a „hamisított
gyógyszer” meghatározása. Az „ellátási láncokkal” kapcsolatos szöveg is kiváló, és
jóváhagyása esetén a betegeknek több joga lenne a védelemhez. Feltétlenül szükségesnek
tartom a 120. módosítás (5c) preambulumekezdésének végrehajtását, amely lehetővé teszi
az uniós szabályoknak való megfelelés érvényesítését és ellenőrzését. A módosítás
összehangolja az uniós előírásokat a Bíróság megállapításaival. Ebben a vonatkozásban a
szövegtervezet azt is lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy a nagyobb mértékű
fogyasztóvédelem érdekében saját maguk intézkedést tegyenek.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    írásban. – (FR) A Parlament módosításai nem teszik
szükségessé a biztonsági rendszereknek a nem vényköteles gyógyszerekre való kiterjesztését.
Ugyanakkor az emberek rengeteg ilyen gyógyszert vásárolnak. Ennélfogva az egészségüket
kockáztatják. Az Európai Gyógyszerügynökségre vonatkozó azon kötelezettséget sem
írják elő, hogy teljes átláthatóságot biztosítson a kutatásai, valamint a tisztviselői és a
gyógyszervállalatok összejátszása tekintetében. Pedig erre szükség van. A Franciaországban
Mediator néven ismert benfluorex botrányos esete bizonyítja ezt. Az előterjesztett
módosítások azonban a helyes irányba tett lépésnek minősülnek, különösen ami a honlapok
eredetiségét és a szankciókat illeti. Ezért megszavazom a jelentést.

Nuno Melo (PPE),    írásban. – (PT) Mivel ez egy igen komoly probléma, amely veszélyezteti
a közegészséget az EU-ban, úgy gondolom, hogy az új szabályok végrehajtása
kulcsfontosságú a betegek hamisított gyógyszerekkel szembeni védelme szempontjából.
Ezért 2010. április 23-án kérdést intéztem az Európai Bizottsághoz a 27 tagállam
„Medi-Fake” elnevezésű közös akcióról, amely során akkoriban mindössze két hónap alatt
34 millió hamisított tablettát koboztak el.

Ezért én mindig is támogattam, hogy szigorú intézkedéseket kell alkalmazni a helyzet
megoldása érdekében, mivel így szüntethető meg a bizonyos bűnszövetkezeteknek 45
milliárd euró összegű hasznot hozó kereskedelem. Ez indokolja szavazásomat.

Willy Meyer (GUE/NGL),    írásban. – (ES) Megszavaztam a 2001/83/EK irányelv
azonosság, előtörténet vagy eredet szempontjából hamisított gyógyszerek legális ellátási
láncba való bekerülésének megakadályozása tekintetében történő módosításáról szóló
európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról szóló jogalkotási állásfoglalást,
mivel úgy gondolom, hogy valóban megerősíti a hamisított gyógyszerek és forgalmazásuk
elleni intézkedéseket, és ezáltal javítja a fogyasztók védelmét. Továbbá rendkívül pozitívnak
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tartom, hogy a Parlament álláspontja támogatja az átláthatóságot és a tájékozódáshoz való
jogot, ami ezen illegális tevékenység megakadályozásának eszköze. Fontosnak tekintem,
hogy a hamisított gyógyszerek internetes értékesítésével kapcsolatos megelőző intézkedések
fokozására helyezi a hangsúlyt. Támogatom az említett gyógyszerek interneten keresztül
történő forgalmazása elleni legális küzdelem megerősítését, mivel a hamisított gyógyszerek
túlnyomórészt ilyen módon jutnak be az európai piacra. Megszavaztam a szöveget, mivel
a módosítások jelentősen javítják a Bizottság által előterjesztett szöveget, mivel fokozzák
az ellenőrzési intézkedéseket, növelik az átláthatóságot, javítják az információkhoz való
hozzáférést, tehát hatékonyabb fogyasztóvédelmet tesznek lehetővé.

Louis Michel (ALDE),    írásban. – (FR) Jacques Chirac elnök úr mondta, hogy legkevésbé
az egészséggel kapcsolatos egyenlőtlenség tolerálható. Ezért szavaztam meg a jelentést,
amely az egészségre helyezi a hangsúlyt, és ezáltal a fogyasztóvédelemre. A hamisított
gyógyszerek olyan veszélyt jelentenek, amelyet régóta figyelmen kívül hagynak. Jóllehet
a fejlődő országok jelentik a nyilvánvaló célpontot, mert az emberek többsége gyakran
nem tudja megfizetni a legális gyógyszerek költségét, és az ellenőrzések – ha léteznek is –
aligha hatékonyak, azt tapasztaljuk, hogy egyre több hamisított gyógyszer kerül be az
EU-ba, főleg az interneten keresztül. Ez egyre nagyobb fenyegetést jelent a közegészségre
és általában a biztonságra nézve, és globális jelenség.

Az EU-nak továbbra is ébernek kell lennie és energikusan egy átgondolt politikát kell
folytatnia ezen elfogadhatatlan korrupció ellen. Jelenleg nehéz számszerűsíteni a gazdasági
következményeket, mivel a termelés egyre inkább ipari jellegű. Ez olyan morális és etikai
probléma, amely aláássa az egészségügyi rendszerek hitelességét és hatékonyságát. Ezért
a hamisított gyógyszerek elleni küzdelemnek a világ politikai vezetőinek lelkiismeretére
kell hatnia.

Alexander Mirsky (S&D),    írásban. – Teljes mértékben támogatom Marisa Matias
jelentését. A jelentésben foglalt intézkedéseket azonban nem tartom elegendőnek. Ki kell
dolgozni és valamennyi uniós tagállam számára kötelezővé kell tenni egy olyan
intézkedéscsomagot, amely kiterjed a hamisított gyógyszerek forgalmazásával,
támogatásával, előállításával és értékesítésével kapcsolatos felelősségre. Az intézkedéseknek
magukban kell foglalniuk a hamisított gyógyszereket szállítók és forgalmazók engedélyének
visszavonását, az illegális gyógyszer-kereskedelemben érintett valamennyi személyre
vonatkozó maximális büntetést és büntetőjogi felelősséget. A bűnösökkel szemben legalább
olyan mértékű felelősségre vonást kell alkalmazni, mint a kábítószer-kereskedők esetében.
Kizárólag így lehet véget vetni a hamisított termékek forgalmazásának és felszámolni a
gyógyszerek feketepiacát.

Andreas Mölzer (NI),    írásban. – (DE) A társadalom legnagyobb értékének az emberek
egészsége számít, és az egészség védelmére és megőrzésére megfelelő eszközöket kell
alkalmaznunk. A hamisított gyógyszerek egyre gyakoribb előfordulása következtében
egyre több beteg van kitéve kiszámíthatatlan veszélyeknek – többek között Európában –,
amelyek miatt akár az is előfordulhat, hogy az életükkel kell fizetniük. Mégis a jelentés
ellen szavaztam, mert véleményem szerint a javasolt intézkedések, különösen az
importellenőrzések, nem elég szigorúak.

Rolandas Paksas (EFD),    írásban. – (LT) Megszavaztam ezt az állásfoglalást, mert a
gyógyszertermékek hamisítása EU-szerte jelentős problémát jelent, és ezért radikális
intézkedéseket kell tennünk annak biztosítása érdekében, hogy a hamisított gyógyszerek,
amelyek ártalmasak lehetnek az emberi egészségre, sőt az emberi életre nézve, ne jussanak
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be a piacra. Biztosítanunk kell, hogy csak biztonságos és hatásos gyógyszerek juthassanak
el a fogyasztókhoz, továbbá véget kell vetnünk annak, hogy bűnbandák nyereségre tegyenek
szert a hamisított gyógyszerekből. Mindent meg kell tennünk annak biztosítása érdekében,
hogy a vényköteles gyógyszerek vonatkozásában szigorú címkézési rendszer lépjen hatályba
az EU-ban, beleértve a biztonsági címkét, amely feltünteti a gyártót és a szállítót. Úgy
gondolom, hogy keményebb büntetést kell kiszabni a gyógyszerhamisítókra, és EU-szerte
hatékonyan kell működtetni az ellenőrzési mechanizmust, beleértve a gyógyszerellátási
lánc valamennyi pontját. Külön figyelmet és biztonsági intézkedéseket igényel az internetes
gyógyszer-értékesítés, szigorú engedélyezési, nyomon követési és ellenőrzési rendszerek
létrehozását. Minden tagállamnak minden szükséges intézkedést meg kell tennie egy olyan
rendszer hatékony működésének biztosításához, amely figyelmezteti az embereket a
veszélyes hamisítványokra vagy a rossz minőségű gyógyszerekre, és még arra is lehetőséget
ad, hogy e termékeket kivonják a piacról.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    írásban. – (PT) Ez a jelentés a Bizottság javaslatán
alapul, amely a hamisított gyógyszerek ellátási láncba való bekerülésének
megakadályozására, valamint arra törekszik, hogy felhívja a figyelmet egy olyan kérdésre,
amely egyre inkább aggasztja az európaiakat: az általuk használt gyógyszerek minőségére
és biztonságára. Ki kell emelnünk a javaslat pozitív hatását, hogy vitára ösztönöz egy
rendkívül fontos témával kapcsolatban azzal az alapvető céllal, hogy küzdelmet folytassunk
a hamisított gyógyszerek ellen. A gyógyszerek hamisítása bűncselekmény, mert
megakadályozza, hogy betegek a szükséges orvosi kezelésben részesüljenek, valamint
ártalmas az egészségükre, olykor pedig végzetes következményekkel jár. Amint arra az
előadó helyesen rámutat, az irányelv elsődleges és legfontosabb célja a közegészség védelme
kell, hogy legyen. Ennek tükröződnie kell az irányelv jogalapjában. Az is elengedhetetlennek
tűnik, hogy a gyógyszerek forgalmazási hálózatának hatékonyabb védelme érdekében ne
csak az irányelv hatálya legyen egyértelműen és pontosan definiálva, hanem az ellátási lánc
különböző szereplőinek – kiskereskedők, forgalmazók, közvetítők – feladata és felelőssége
is. Megszavaztam a jelentést, mivel úgy gondolom, hogy mindenképpen támogatni kell
egy ezzel kapcsolatos jogalkotási intézkedést annak érdekében, hogy megbirkózhassunk
az egészséget fenyegető, egyre növekvő veszéllyel, és fokozhassuk a betegek biztonságát.

Rovana Plumb (S&D),    írásban. – Az EU-ban riasztó mértékben nő az azonosság,
előtörténet vagy eredet szempontjából hamisított gyógyszerek száma. Az irányelv kötelező
biztonsági elemeket vezet be az összes vényköteles gyógyszerre vonatkozóan, valamint
egy gyors riasztási rendszert; harmonizált biztonsági elemeket az eredetiség igazolására
és az egyes csomagok azonosítására, a vényköteles gyógyszerek zárjegyes csomagolásának
biztosítása (kockázatértékelést követően bizonyos termékek lehetséges kizárása); nem
alkalmazandók biztonsági elemek a vény nélkül kapható gyógyszerekre, kivéve, ha a
kockázatértékelés a hamisítás kockázatát mutatja ki, következésképpen a közegészséget
fenyegető veszélyt; nyomon követhetőség: a biztonsági elemeknek lesz egy egyedi
azonosítójuk (pl. egy sorozatszám), ami lehetővé teszi az adott termék és az egyes csomagok
eredetiségének az ellátási lánc egészében, a gyógyszertárakig terjedő ellenőrzését; ezenkívül
a tagállamoknak olyan rendszereket kell létrehozniuk, amelyek megakadályozzák, hogy
a gyanús gyógyszerek eljussanak a betegekig; internetes értékesítés: a tagállamok határozzák
meg a gyógyszerek lakosság számára történő értékesítésének feltételeit; a nagykereskedők
tekintetében fokozott átláthatóság; alkalmazni kell a nemzeti rendelkezések megsértésére
vonatkozó büntetéseket.
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Frédérique Ries (ALDE),    írásban. – (FR) A márkás termékek és cigaretták után a hamisítás
a gyógyszerpiacot is elérte, és az évente elkobzott hétmillió gyógyszer az összes hamisított
termék 5%-át teszi ki. Az európai hatóságokra – a bírói és vámhatóságokra egyaránt –
hatalmas kihívás vár: meg kell találniuk a kiindulópontot és meg kell fékezniük az ilyen
illegális kereskedelmet, amely világszerte milliók életét veszélyezteti. Ezért örvendetesnek
tartom a Parlament és a Tanács között létrejött megállapodást, hogy a hamisított
gyógyszerek kockázatának csökkentése érdekében közös jogi keret jöjjön létre a 27
tagállamban. A legfontosabb előrelépések közül a következőket emelném ki: az ellátási
lánc valamennyi szereplőjére – gyártásiengedély-birtokosokra, nagykereskedőkre,
közvetítőkre stb. – kiterjedő, fokozatos elszámoltathatóság elve; valamilyen biztonsági
eszköz (sorozatszám vagy pecsét) kötelező használata a vényköteles gyógyszerek
csomagolásán; az Európai Gyógyszerügynökséggel együttműködésben végzendő
vizsgálatokra vonatkozó szigorúbb szabályok bevezetése; valamint azon szervek
jegyzékének összeállítása, amelyek számára engedélyezett a távértékesítés.

Egy szóval ez egy fontos jogszabály. Nagyobb mértékű nemzetközi együttműködésre és
kiberellenőrzésre van azonban szükség a hamisított Viagra, fogyasztó termékek,
bőrgyógyászati krémek stb. megszüntetéséhez, amelyeket egy kattintással be lehet szerezni.

Crescenzio Rivellini (PPE),    írásban. – (IT) Szeretnék gratulálni Matias asszonynak az
általa végzett kitűnő munkához. A hamisított gyógyszerek „csendes gyilkosok”, még akkor
is, ha semmilyen hatásuk nincs, mert mérgező anyagokat tartalmaznak, amelyek ártalmasak,
sőt halált okozhatnak. A keretjogszabály hiánya ösztönzést ad a hamisítás számára, amely
egyébként szervezett bűncselekménynek számít.

E bűncselekmény aránytalan növekedését tapasztaljuk, 2005 óta 400%-kal több hamisított
gyógyszert koboztak el. Becslések szerint az európaiak számára a legális ellátási láncban
értékesített gyógyszerkészítmények 1%-a hamisított, és ez a szám egyre növekszik. A világ
más részein az értékesített gyógyszerek akár több mint 30%-a hamisított lehet. Ezen
túlmenően egyre több innovatív és életmentő gyógyszert hamisítanak.

Ezért ma jóváhagytunk egy új jogszabályt a hamisított gyógyszerek legális ellátási láncba
való bekerülésének megakadályozása és a betegek biztonságának védelme érdekében. A
jogszabály kiterjed az internetes értékesítésre is, valamint új biztonsági eszközöket és
nyomon követésre szolgáló intézkedéseket vezet be, továbbá a hamisítókra vonatkozó
büntetéseket ír elő, hogy megakadályozzuk a hamisított gyógyszerek uniós polgárok
számára történő értékesítését.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    írásban. – A gyógyszerek forgalmazási hálózatának
hatékonyabb védelme érdekében kulcsfontosságú, hogy ne csak az irányelv hatályát
határozzák meg egyértelműen, hanem az ellátási lánc szereplőit is. Mit értünk hamisított
gyógyszer alatt? Hogyan definiáljuk a hatóanyag vagy a segédanyag fogalmát? A bizottsági
javaslat nem kellően egyértelmű. Ugyanez vonatkozik az ellátási lánc különböző
szereplőinek meghatározására, amelynek egyértelművé kell tennie ezek szerepét és
feladatait. Lényeges, hogy különbséget tegyünk a már hivatalosan elismert, kötelezettséggel
rendelkező szereplők, és azon szereplők között, akik nem tartoznak ebbe a kategóriába,
bár fontosak az ellátási lánc elszámoltathatósága szempontjából.

Ezért fontos a kereskedők és a közvetítők megkülönböztetése, valamint szerepük és
felelősségeik egyértelművé tétele. Ugyanez vonatkozik az egyéb szereplőkre is, pl. a
szállítókra vagy a párhuzamos kereskedelem résztvevőire. Az irányelvnek meg kell
akadályoznia a félreértéseket és nem hagyhat „szürke” zónákat. Egyértelművé kell tennie,
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hogy melyik szereplő és milyen feltételek mellett működhet ezen a területen. Minél
világosabbak a definíciók, annál egyszerűbb lesz az irányelv végrehajtása.

Daciana Octavia Sârbu (S&D),    írásban. – Az utóbbi években hirtelen megnövekedtek
a hamisított gyógyszerek értékesítésének lehetőségei. Folyamatosan nő annak a kockázata,
hogy ezek a gyógyszerek bekerülnek az ellátási láncba, ami azt jelenti, hogy sürgősen
aktualizálni kell a jogszabályt. Az internetes értékesítés szabályozása közismerten nehéz,
és csak nemzetközi szinten kezelhető hatékonyan. A Bizottság javaslata nem tárgyalta ezt
a kérdést, ennélfogva az ENVI bizottság munkája lényegesen javított a javaslaton azáltal,
hogy a gyógyszereket online vásárlók számára fontos biztosítékokkal egészítette ki. Az
internet azonban jellegénél fogva olyan, hogy nem számolhatjuk fel a kockázatot. Még
jobban fel kell hívni a fogyasztók figyelmét erre a kockázatra, így örülök annak, hogy a
szövegbe bekerültek a lakosságnak szóló tájékoztató kampányok, aminek elfogadására a
kompromisszum részeként került sor. A Bizottság különleges helyzetben van a lakosság
számára szervezett oktatási programok összehangolásához, és biztosítania kell, hogy a
tagállamok teljesítsék ezzel kapcsolatos kötelezettségeiket.

Bart Staes (Verts/ALE),    írásban. – (NL) Az EU-ban a hamisított gyógyszerek számának
riasztó mértékű növekedése tapasztalható. A hamisított gyógyszerek tartalmazhatnak
rosszabb minőségű, hamisított összetevőket vagy pontatlanul kimért hatóanyagokat vagy
anyagokat, vagy egyáltalán nem tartalmaznak hatóanyagokat, így súlyos veszélyt jelentenek
a beteg számára. Az ipar számára a tétlenség közvetlen és közvetett társadalmi költsége
minden bizonnyal több mint 10 milliárd eurót jelent. A Zöldek/az Európai Szabad Szövetség
Képviselőcsoportjával együtt támogatom ezt a megállapodást. Aktualizálja a meglévő
szabályokat és biztonsági elemeket vezet be, amelyek biztosítják a termékek azonosítását,
eredetiségének igazolását és nyomon követhetőségét, ugyanakkor szabályozza a
gyógyszerek internetes értékesítését. Az internetes értékesítés a hamisított gyógyszerek
európai piacra történő kerülésének egyik legelterjedtebb módja. A becslések szerint a rejtett
fizikai címen működő internetes honlapokról vásárolt gyógyszerek az esetek több mint
50%-ában hamisítottak.

Ezért különbséget kell tennünk a postai vagy internetes megrendeléssel jogszerűen működő
gyógyszertárak és az ellenőrizetlen internetes vásárlásokon keresztül működő illegális
ellátási láncok között. A megrendeléseket postai úton teljesítő, jogszerűen működő
gyógyszertárakat bejegyzett gyógyszertárakhoz kell rendelni, így biztosítva, hogy a
megrendelést postai úton teljesítő, jogszerűen működő gyógyszertár eleget tegyen a
bejegyzés szerinti tagállamban a gyógyszertárak tekintetében előírt összes jogi
kötelezettségnek.

Catherine Stihler (S&D),    írásban. – Megszavaztam ezt a jelentést, amely a hamisított
gyógyszerek legális ellátási láncba való bekerülésének megakadályozására törekszik a
harmonizáció, a nyomon követhetőség javítása és annak biztosítása révén, hogy a
büntetések elrettentőek és hatékonyak legyenek. A gyógyszerek alkalmazása tekintetében
a betegek biztonságát kell előtérbe helyezni.

Thomas Ulmer (PPE),    írásban. – (DE) Megszavaztam ezt a jelentést, mert új alapokat
biztosít a hamisított termékek elleni küzdelemhez. Fokozatos előrehaladás történt, amely
azon gyógyszereknél kezdődött, amelyek hamisításra alkalmasak, majd később kiterjedt
más, biztonságosan csomagolt gyógyszerekre is. A gyógyszertermékek értékesítését a
vizsgálati eljárás és az olvashatóság akadályozza. A fogyasztók nagyobb mértékű
védelemben részesülnek. Az ipar szempontjából kezelhetők a költségek.
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Viktor Uspaskich (ALDE),    írásban. – (LT) Hölgyeim és uraim! Az EU-ba érkező hamisított
gyógyszerek mennyisége félelmetes ütemben nő. Ez különösen nyugtalanító például
Litvánia számára, amely az EU keleti határának részét képezi. Kelet-Európa a több milliárd
értékű hamisított gyógyszerek kereskedelmének fő útvonala. Ez óriási probléma – a
Bizottság évi 1,5 millióra becsüli az európai legális ellátási láncban értékesített gyógyszeres
dobozok számát. Még aggasztóbb az a tény, hogy ezek száma évente mintegy 20%-kal
emelkedik. A hamisított gyógyszerek csendes gyilkosok. Az ilyen gyógyszereket értékesítők
veszélyes bűnözők, és így is kell kezelni őket. A gyógyszerhamisításra a
kábítószer-kereskedelemre vonatkozókkal megegyező büntetéseket kell alkalmazni. Ehhez
a különböző nemzeti és nemzetközi intézmények közötti koordináció javítására lesz
szükség. Fel kell számolnunk a hamisított gyógyszerek online értékesítését, mert az
internetes értékesítés a hamisított gyógyszerek európai piacra történő kerülésének egyik
legelterjedtebb módja. Az Egészségügyi Világszervezet szerint az online értékesített
gyógyszerek 50%-a hamisított. Úgy gondolom, hogy egyik prioritásunknak kell tekintenünk,
hogy felhívjuk az emberek figyelmét az online történő gyógyszervásárlással járó
kockázatokra.

Jaroslaw Leszek Walesa (PPE),    írásban. – (PL) Megszavaztam a 2001/83/EK irányelv
azonosság, előtörténet vagy eredet szempontjából hamisított gyógyszerek legális ellátási
láncba való bekerülésének megakadályozása tekintetében történő módosításáról szóló
európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról szóló európai parlamenti
állásfoglalásra irányuló jogalkotási indítványt. Kétségtelen, hogy a hamisított gyógyszerek
hivatalos értékesítési csatornákba való bekerülése az egész európai gyógyszerészeti rendszert
fenyegeti, aláássa ugyanis az emberek bizalmát a gyógyszertárakban és más legális
elosztóhelyeken kapható gyógyszerkészítmények minőségét illetően.

Véleményem szerint a kockázat profiljának a megváltozása legnyugtalanítóbb tényező.
Míg korábban elsősorban az úgynevezett „életmód” gyógyszerek hamisítása volt jellemző,
manapság jelentősen emelkedik az innovatív és életmentő gyógyszerek hamisítása. Ezért
nemcsak a „hamisított gyógyszer” fogalmát fontos világosan és egyértelműen meghatározni,
hanem a forgalmazási láncban jelen lévő összes szereplőét, mint a kereskedőkét és
közvetítőkét is, amelyek csak engedéllyel működhetnek és ugyanúgy tiszteletben kell
tartaniuk a helyes gyártási gyakorlatot, mint a gyártóknak és a forgalmazóknak. A fentiek
figyelembevételével szükségesnek és kiemelt jelentőségűnek tartom minden olyan
intézkedés támogatását, amely e probléma minimálisra csökkentésére irányul.

Állásfoglalási indítvány B7-0096/2011

Luís Paulo Alves (S&D),    írásban. – (PT) Csak azért szavaztam erre az állásfoglalásra
irányuló indítványra, mert a Bizottság erőteljesen elkötelezett azon finanszírozási modellek
javítása mellett, amelyeket jelenleg a kis- és középvállalkozások (kkv-k) tőkéhez való
hozzáférésének javítása érdekében alkalmaznak, ezáltal gondoskodva a növekedésüket és
innovációs programjukat szolgáló finanszírozásról. A jelenlegi gazdasági válság teremtett
helyzetben az egyik fontos dolog az, hogy megszüntessük a bürokratikus elemeket a
jelenlegi uniós támogatási rendszerekben. És bár egyetértek az állásfoglalásban javasolt
intézkedésekkel, felhívnám a Bizottság figyelmét arra, hogy haladást kell elérni egy ennél
ambiciózusabb intézkedés – a kisvállalkozói intézkedéscsomag – kapcsán a 2013 utáni
programozási időszakban. Nem szabad megfeledkezni arról, hogy a jelenlegi helyzetben
mindennél fontosabb, hogy erős intézményi és pénzügyi támogatás álljon rendelkezésre
a kkv-k számára, mivel e vállalkozások jelentik az európai gazdaság gerincét, és amelyek
csak megfelelő és fenntartható finanszírozási eszközök mellett tudnak majd növekedni.
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Laima Liucija Andrikienė (PPE),    írásban. – (LT) Igennel szavaztam erre a fontos
állásfoglalásra irányuló indítványra, amely a következő programozási időszakban a kkv-k
finanszírozására szolgáló uniós eszközök felülvizsgálatának gyakorlati vonatkozásaival
foglalkozik. Az EU-ban működő 23 millió kis- és középvállalkozás (kkv) – amelyek
körülbelül az összes vállalkozás 99%-át teszik ki, és több mint 100 millió munkahelyet
biztosítanak – alapvető szerepet játszik a gazdasági növekedésben, a társadalmi kohézióban
és a munkahelyteremtésben, az innováció egyik legfőbb forrása és létfontosságú szerepet
játszik a foglalkoztatás fenntartásában és növelésében. Ugyanakkor a kkv-k finanszírozáshoz
való jutásának korlátozott mivolta jelentős akadály a kkv-k alapítása és növekedése útjában,
különösen a jelenlegi pénzügyi és gazdasági válság idején. Ezért egyetértek az állásfoglalással
abban, hogy kéri az innovatív pénzügyi eszközök finanszírozásának az EU költségvetéséből
történő jelentős növelését a kkv-k pénzügyi szükségleteiről való gondoskodás jegyében,
és az Európa 2020 stratégia figyelembevételével. Mindazonáltal meg kell jegyezni, hogy
az európai alapok és programok felhasználásáról szóló, jelenlegi uniós pénzügyi rendeletek
szükségtelenül bonyolultak, és az e rendeleteknek való megfeleléshez szükséges, időben
és pénzben mérhető költségek egyáltalán nincsenek arányban a támogatás végső
kedvezményezettje által élvezett előnyökkel. Ezért egyetértek azzal a kéréssel, hogy a
Bizottság javasoljon egyszerűsített és kevésbé költséges rendeleteket és iránymutatásokat,
különösen a kis volumenű kkv-k támogatását célzó finanszírozási programok tekintetében.

Roberta Angelilli (PPE),    írásban. – (IT) Múlt októberben a Bizottság előterjesztette az
„Integrált iparpolitika a globalizáció korában” című szakpolitikai dokumentumot, amely
több olyan konkrét kezdeményezést tartalmaz, amelyek célja, hogy erőteljes lendületet
adjanak az európai iparpolitikának.

A kkv-k a gazdasági fejlődés „éltető elemei” – ahogyan tegnap Tajani biztos úr jellemezte
őket itt, a Parlamentben. Minden negyedik állás az ipari ágazattól függ, csakúgy mint
globális versenyképességünk, innovációnk és kutatásunk. Az európai és a nemzeti
intézmények, bankok és kkv-k között elkötelezettségre és koordinációra van szükség, ha
le akarunk számolni a bürokratikus akadályokkal, és ha egyszerűsíteni akarjuk a szabályokat.
Sok előrelépés történt az elmúlt hónapokban a késedelmes fizetésről szóló irányelv
elfogadásával, a védjegyek és termékek védelme és a zöld gazdaság fejlesztésének lehetőségei
terén, és az idegenforgalmat előtérbe helyező új politikák kapcsán, de még sok a tennivaló.

Az EU-ban sok vállalat függ az uniós finanszírozástól és ösztönzőktől, és ezért kell
garantálni és javítani a hitelhez való hozzáférést. Ez kiemelt cél, amelyet reményeim szerint
alaposan körüljárnak majd a kisvállalkozói intézkedéscsomag felülvizsgálata során, aminek
eredményeit február 23-án maga Tajani biztos úr fog ismertetni Rómában.

Zigmantas Balčytis (S&D),    írásban. – (LT) Igennel szavaztam erre az állásfoglalásra
irányuló indítványra. Az EU-ban a kis- és középvállalkozások körülbelül az összes
vállalkozás 99%-át teszik ki, és több mint 100 millió munkahelyet biztosítanak. Alapvető
szerepet játszanak a gazdasági növekedésben, a társadalmi kohézióban és a
munkahelyteremtésben. A kkv-k finanszírozáshoz való jutásának korlátozott mivolta
jelentős akadály a kkv-k növekedése útjában, és a jelenlegi pénzügyi és gazdasági válság e
problémát tovább súlyosbította. A banki ágazat még több biztosítékot kér és magasabb
kockázati prémiumot alkalmaz. Úgy vélem, hogy a hitelgarancia-rendszerek
hozzáférhetősége döntő fontosságú az ágazat életképessége, növekedése és
munkahely-teremtési képessége tekintetében. Komoly figyelmet kell fordítani az Európai
Beruházási Bank kkv-kölcsöneire, mivel 2008-ban erre a célra 15 milliárd eurót jelöltek
ki, ugyanakkor a kutatások azt mutatják, hogy ennek a pénznek csak egy kis hányada jutott
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el a kis- és középvállalkozásokhoz, miután tagállamokban a hiteleket folyósító bankok
megszigorították a banki hiteleket. Véleményem szerint az Európai Bizottságnak meg kell
tenni a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy az elkülönített összegek
eljussanak a kkv-khoz, ezáltal biztosítva e fontos ágazat életképességét és növekedését.

George Becali (NI),    írásban. – (RO) Elképesztően sok kis- és középvállalkozás van az
Európai Unióban, és az is elképesztő, hogy milyen sok munkahelyet biztosítanak –
100 milliót! Ezek a számok egyértelműen jelzik, hogy meg kell erősítenünk ezen ágazat
finanszírozási modelljét. De az európai finanszírozási rendszer amellett, hogy sokszínű,
bonyolult is. Egyetértek az állásfoglalásra irányuló indítvány kezdeményezőivel abban,
hogy a rendszerben a lehető legnagyobb mértékű koherenciát kell megvalósítani a 2014
és 2020 közötti támogatási időszakban. Támogatom a kezdeményezők azon ötletét,
miszerint fel kell kérni a Bizottságot arra, hogy ösztönözze a tagállamokat a szükséges
reformok végrehajtására. Ezek a kkv-k mind megjelennek az egységes piacon, de saját
nemzeti környezetükben eltérő szintű támogatásban részesülnek. Hasznosnak tartom az
egyablakos ügyintézési pontokat a kkv-nak szóló valamennyi uniós finanszírozási eszköz
tekintetében, a nemzeti és az európai támogatási rendszerek kiegyensúlyozásának
megoldása érdekében.

Mara Bizzotto (EFD),    írásban. – (IT) A foglalkoztatási válságnál semmi sem szolgáltat
jobb indokot egy olyan szöveg elfogadásához, amelyben a szubszidiaritás elvének a
nyugdíjak területén történő alkalmazására vonatkozó kérés végre elismeri azt, hogy a
kormányoknak kell a legfontosabb szereplőknek lenniük a szociális Európa újjáépítésében.
Csak egy, az alulról szerveződő demokráciának kedvező, és a munkát kedvezőbb színben
feltüntető foglalkoztatási reformokon, illetve a „fizetési papír” föderalizmuson alapuló
bátor döntés, amely figyelembe veszi az eltérő megélhetési költségeket Európa egyes
régióiban – amelyek alapján újra kellene számolni a béreket és a nyugdíjakat –, tehát csak
egy ilyen döntés jelenthet valódi irányváltást a megújulás felé. Ebben kiemelném a kkv-k
által betöltött központi szerepet. Nagyon sok ilyen vállalkozás működik Európában, ami
azt jelenti, hogy munkahelyeket és fenntarthatóságot teremtenek. A munkával járó költségek
csökkentése az adók csökkentésével, valamint ha megadjuk a lehetőséget a
kisvállalkozásainknak, hogy tovább dolgozhassanak és befektethessenek a régióban,
alapvető fontosságú lépések ahhoz, hogy biztosítsuk a hozzájárulások kiegyenlítését az
idősebb generációk számára, és biztos jövőt és életminőséget biztosítsunk az újabb
nemzedékeknek.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    írásban. – (LT) Meg kell jegyezni, hogy számos kis- és
középvállalkozás (kkv) a külső finanszírozás tekintetében továbbra is főként a hitelektől
és kölcsönöktől függ, és hogy a fokozottan tőke- és kockázatérzékeny banki ágazat még
több biztosítékot kér és magasabb kockázati prémiumot alkalmaz, amelyek mindegyike
elégtelen finanszírozáshoz és elszalasztott üzleti és foglalkoztatási lehetőségekhez vezet
a gazdaság e rendkívül széles ágazatában. A hitelgarancia-rendszerek hozzáférhetőségét
a kkv-k növekedési és munkahelyteremtő potenciáljának kiaknázása szempontjából döntő
fontosságúnak tartom, és úgy vélem, hogy szükség van a meglévő programok nemzeti és
uniós szintű kihasználására. Rendkívül fontos a versenyképességi és innovációs program
(CIP), a hetedik keretprogram kockázatmegosztási finanszírozási mechanizmusa (CIP) és
a strukturális alapok (JEREMIE) keretén belül a garanciaeszközök folyamatos végrehajtása.
Ezek megfelelő végrehajtását jelenleg túl bonyolult adminisztratív eljárások akadályozzák,
ezért a Bizottságnak a kkv-k finanszírozási eszközeinek tekintetében meg kellene
könnyítenie a strukturális alapok felhasználását, főként a biztosítási rendszerek feltöltődő
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alapjainak finanszírozását, ugyanakkor elkerülve például a nemzeti szinten meglévő
rendszerekkel párhuzamos struktúrák létrehozását.

Jan Březina (PPE),    írásban. – (CS) Tekintve, hogy számos kis- és középvállalkozás (kkv)
a külső finanszírozás tekintetében továbbra is főként a hitelektől és kölcsönöktől függ,
ezért hitelgarancia-rendszereket kell létrehozni, és e területen erősíteni kell az Európai
Beruházási Bank szerepét. A Bizottságnak törekednie kell az európai kockázatitőke- és
kötvénypiacok fejlesztése útjában álló akadályok felszámolására, és arra, hogy a
kockázatmegosztó megoldásokat a részvénybefektetésekre is kiterjessze. Ehhez
kapcsolódóan növelni kell a tudatosságot számos nemzeti adózási és támogatási rendszer
kockázataival kapcsolatban is, amelyek jelentős ösztönzőket nyújtanak az
adósságfinanszírozáshoz és nem ösztönzik a részvényfinanszírozást. Súlyos problémának
tartom az uniós pénzügyi rendeletek és az európai pénzügyi eszközökre vonatkozó
iránymutatások bonyolultságát, különösen amikor az európai alapokat és programokat
egyes vállalkozások viszonylag alacsony összegek nyújtása révén történő támogatására
használják. Az említett rendeleteknek való megfelelésre fordított pénz és idő egyáltalán
nem arányos a támogatás végső kedvezményezettjének hasznával. A kkv-kra irányuló
támogatási programok széttagoltsága szintén nehézséget jelent. A Bizottságnak nagyobb
szintű koherenciát kellene megvalósítania a CIP, a hetedik kutatási keretprogram és a
JEREMIE program között, és egyablakos ügyintézési pontokat kellene létrehoznia, ahol a
kkv-k világos és átfogó tájékoztatást kaphatnak ezen eszközök felhasználásáról.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    írásban. – (PT) Az EU-ban működő 23 millió kis- és
középvállalkozás (kkv) alapvető szerepet játszik a gazdasági növekedésben, a társadalmi
kohézióban és a munkahelyteremtésben. Sajnálatosnak tartom a kkv-k finanszírozáshoz
való jutásának korlátozott mivoltát, amit a jelenlegi pénzügyi és gazdasági válság tovább
súlyosbít. Döntő fontosságú, hogy hitellehetőségek és hitelgarancia-rendszerek álljanak
rendelkezésre, amelyek segíthetnek a kkv-kban meglévő növekedési potenciál, illetve a
kkv-k által biztosított foglalkoztatás kibontakozásában. Üdvözlöm a „Progress” létrehozását,
amely az EU új, foglalkoztatási célú mikrofinanszírozási eszköze. Támogatom a
versenyképességi és innovációs program, a hetedik keretprogram kockázatmegosztási
finanszírozási mechanizmusa és a strukturális alapok, valamint az európai
mikrofinanszírozási intézményeket támogató közös program keretén belül a
garanciaeszközök folyamatos végrehajtását. Ugyanakkor felszólítom a Bizottságot, hogy
könnyítsék meg és tegyék rugalmasabbá a strukturális alapok felhasználását a kkv-k
finanszírozási modelljei tekintetében. Ezenkívül kérem, hogy biztosítsanak több
finanszírozást az innovatív pénzügyi eszközök számára az uniós költségvetésben,
egyszerűsített és kevésbé költséges rendeletek és iránymutatások kidolgozása érdekében.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    írásban. – (RO) Véleményem szerint az Európai
Bizottságnak az európai kkv-kra vonatkozó egyedi stratégiáit, intézkedéseit és cselekvési
terveit javítani kell. Támogatom egy olyan új európai eszköz létrehozását, amelynek célja,
hogy mikrofinanszírozást nyújtson a foglalkoztatás számára, és javítsa a szabályozást,
illetve a kkv-k hozzáférését az egységes piachoz és a szükséges finanszírozáshoz.

Christine De Veyrac (PPE),    írásban. – (FR) A kkv-k, amelyek több mint 100 millió
munkahelyet biztosítanak, az európai gazdaság gerincét adják. Ugyanakkor csak 2%-uk
részesül uniós finanszírozásban. Ezért szavaztam igennel az állásfoglalásra irányuló
indítványra, amelyet elfogadott a Parlament, és amely dokumentum szerint a következő
uniós programozási időszakban (2014–2020) – innovatív finanszírozási eszközök
alkalmazásával – különleges figyelmet kell fordítani a kkv-k finanszírozására. Üdvözlöm
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a Parlament által a Bizottságnak és a Tanácsnak küldött egyértelmű üzenetet: szüntessék
meg azokat az adminisztratív akadályokat, amelyek különösen nagy nehézséget okoznak
a kisvállalkozások számára, és amelyek megakadályozzák őket az uniós finanszírozáshoz
és támogatási programokhoz való hozzáférésben.

Diane Dodds (NI),    írásban. – A kis- és középvállalkozások alapvető szerepet fognak
betölteni a gazdaságok fellendítésében szerte Európában, ahol a gazdaságok lejtmenetben
vannak, és legjobb esetben is csak enyhe növekedést élnek át. Észak-írországi
szavazókörzetemben a vállalkozások 98%-a kkv-nak minősül. Alapvető fontosságú, hogy
a kkv-k a lehető legtöbb támogatásban részesüljenek, hogy kivehessék részüket a gazdaság
fellendítésében – ehelyett mivel kell szembesülniük? Szorongatják őket a bankok, amikor
már meglévő hitelekről és a jövőbeni hitelekről van szó, amelyekre szükségük van a
fennmaradásukhoz. Ezért az EU-nak meg kell vizsgálnia, mikét tudná ösztönözni a bankokat
a hitelezésre, eközben biztosítva, hogy továbbra is elérhetők legyenek az EU által a kkv-k
támogatására létrehozott mechanizmusok.

A jelenlegi programokat korszerűsíteni és egyszerűsíteni kell, és egyszerűbbé kell tenni a
pályázást és a hozzáférést. Sok kkv számára, amelyeket már is rendkívül megterhel az óriási
mérteket öltő uniós bürokrácia, korlátozott mértékben áll emberi erőforrás rendelkezésre,
és így egyszerűen nem tudják vagy nincs idejük végigjárni a jelenlegi pályázati eljárásokat.
Egyes pályázatokat nem is azoknak a bevonásával tervezik meg, akiknek elméletileg valóban
segítségre szorulnának. A meglévő programok képesek lennének segíteni, de ezt a segítséget
könnyebben elérhetővé kell tenni.

Edite Estrela (S&D),    írásban. – (PT) Igennel szavaztam erre az állásfoglalásra irányuló
indítványra, mivel támogatom, hogy meg kell változtatni azt, ahogyan a kis- és
középvállalkozások európai finanszírozáshoz juthatnak, ami fontos eszköz az ilyen
vállalkozások alapításához és növekedéséhez, figyelembe véve a jelenlegi pénzügyi és
gazdasági válság hatásait, amelyek csak tovább nehezítették e vállalkozások állami és
magánfinanszírozásokhoz való hozzáférését.

Diogo Feio (PPE),    írásban. – (PT) Megközelítőleg 23 millió kis- és középvállalkozás (kkv)
működik az Európai Unióban. A nemzetgazdaságokban betöltött fontos szerepükhöz és
a munkaerő-piaci növekedésre meglévő képességükhöz nem férhet kétség. Erre jó példa
Portugália: a megközelítőleg 300 000 kkv az összes vállalkozás több mint 99%-át teszi ki.
Ezek a vállalkozások közvetlenül több mint 2 millió munkahelyet biztosítanak, és együttes
fogalmuk eléri a 170 milliárd eurót. A közelmúltbéli gazdasági válság következtében e
kkv-k finanszírozási képessége – amely már korábban is korlátozott volt – jelentős
mértékben csökkent, miután a banki ágazat még szigorúbb hitelfelvételi feltételeket szabott
meg. A kkv-k finanszírozási modelljeinek működése ezért még inkább alapvető
fontosságúvá válik, különösen a strukturális alapok versenyképességi és innovációs
programja (CIP) és a hetedik keretprogram számára biztosított nagyobb uniós költségvetési
támogatáson keresztül. Ezenkívül fontos a piaci elégtelenségek fokozatos orvoslása és az
adminisztratív akadályok felszámolása is. A megfelelő intézkedéseket kell meghozni a
megfelelő időben, hogy a tagállamok nemzetgazdaságai megvalósíthassák növekedési
potenciáljukat és hozzájárulhassanak a munkaerőpiac növekedéséhez; ez lehetővé teszi a
fejlődést a tagállamok számára, ami a jövőben társadalmi kohéziót eredményez.

José Manuel Fernandes (PPE),    írásban. – (PT) Ez az európai parlamenti állásfoglalásra
irányuló indítvány a kis- és középvállalkozások (kkv-k) finanszírozását támogató uniós
eszközök felülvizsgálatának gyakorlati szempontjaival foglalkozik, a következő
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programozási időszak tekintetében. Az elmúlt években jelentős mértékben megnőtt a
kisebb vállalkozások száma. Már most is az összes vállalkozás 99%-át teszik ki, és
megközelítőleg 100 millió munkahelyet biztosítanak, ezáltal döntő mértékben járulnak
hozzá a gazdasági növekedéshez és a társadalmi kohézióhoz. E helyzet ellenére nagyon
nehezen tudtak finanszírozáshoz jutni. Ezt csak tovább súlyosbította jelenlegi pénzügyi
válság, amelynek során a banki ágazat szigorú követelményeket vezetett be a pénzügyi
mechanizmusaikhoz való hozzáférés tekintetében.

Ezért üdvözlöm ezen állásfoglalás elfogadását, és remélem, hogy a kkv-k finanszírozási
modelljeit jelentős mértékben megerősítik és egyszerűsítik az adminisztratív eljárásokat,
különösen a programok számának csökkentésével, és azáltal, hogy a nemzeti és az uniós
programokat úgy alakítják, hogy azok jobban kiegészítsék egymást.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    írásban. – (PT) Ez az állásfoglalásra irányuló indítvány
nagyon ellentmondásos, mivel jóllehet tartalmaz pozitív hivatkozásokat a kis- és
középvállalkozások (kkv-k) támogatásához szükséges intézkedésekre, ugyanakkor
legitimálja a politikák ugyanazon típusait, amelyek a kkv-kat jelenleg érintő problémák
alapját képezik, és egyben felszólít ilyenek alkalmazására, különös tekintettel a Stabilitási
és Növekedési Paktumra, valamint a pénzügyi piacok liberalizációjára és az ún. szabad
versenyre. Ez csak azoknak a gazdasági és pénzügyi érdekcsoportoknak a védelmét szolgálja,
amelyek a még nagyobb nyereség elérése érdekében magas árakat számítanak fel, legyen
szó hitelkihelyezésről vagy az energia vagy más árucikkek áráról.

Most valódi változásra van szükség az uniós politikában. Itt az ideje, hogy hátrahagyjuk a
Stabilitási és Növekedési Paktumot és annak irracionális kritériumait, és helyette a
foglalkoztatást és a társadalmi haladást előmozdító, hiteles paktumot fogadjunk el, amely
ösztönzi a kisléptékű beruházásokat, amely lehetővé teszi a mikrovállalkozásoknak a
növekedést, és azon csoportok – például a fiatal vállalkozók – támogatását, akik nehezen
tudnak hitellelehetőségekhez jutni üzleti elképzeléseik megvalósításához; és amely
előmozdítja a jogokat biztosító foglalkoztatást és a jobb életkörülményeket, hogy
növekedhessen a lakosság vásárlóereje.

Elisabetta Gardini (PPE),    írásban. – (IT) Úgy vélem, hogy ez az állásfoglalásra irányuló
indítvány bizonyos tekintetben megkésett intézkedést jelent egy olyan gazdasági ágazattal
– a kis- és középvállalkozások ágazatával – kapcsolatban, amely fontos szerepet tölt be az
EU gazdaságában. A kkv-kra különösen kedvezőtlen hatást gyakorló gazdasági válsággal
összefüggésben helyénvaló elvégezni a támogatási eszközök felülvizsgálatát. E különösen
kedvezőtlen hatást sokatmondóan dokumentálja a csak 2009 és 2010 között megszűnt
3 250 000 munkahely (ami az ágazat által teremtett új munkahelyek több mint
egyharmada). Ezzel összefüggésben fontosnak tartom kiemelni az Európai Bizottság és az
Európai Bank közötti együttműködést, amely különös támogatásául szolgált azoknak a
beruházásoknak, amelyek maximalizálni tudják a kkv-finanszírozási programok
hatékonyságát. Különösen a likviditási és tőkekövetelményekkel kapcsolatos intézkedések,
valamint a társaságok versenyképességét három stratégiai területen – a nemzetközivé válás,
az innováció és méretbeli növekedés területén – egy még nehéz, de természetesen
fejlődésközpontúbb szakaszban serkentő új kezdeményezések révén szükséges biztosítani
a hitel folytonosságát. Az állami szervek késedelmes fizetését tiltó irányelvvel Európa máris
fontos, a kkv-kat támogató jelzést küldött, és helyesen teszi, ha ebben az irányban halad
tovább, amennyiben serkenteni kívánja Európa gazdasági növekedését.
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Louis Grech (S&D),    írásban. – A kkv-k az európai gazdaság gerincének létfontosságú
elemét alkotják, és a munkahelyteremtés, a gazdasági növekedés, a társadalmi kohézió és
az innováció motorját jelentik Európában. A kkv-k részvétele és tevékeny szerepe elsődleges
fontosságú az egységes piac versenyképességének továbbfejlődése szempontjából. A
pénzügyi válságot követően nyilvánvalóvá vált, hogy az európai pénzügyi piacok jelenleg
nem tudnak megfelelő finanszírozási mechanizmusokat biztosítani a kkv-k számára. Az
innovatív és növekedésorientált kisvállalkozásoknak külső forrásokból kell saját tőkét
szerezniük, mivel vagy nem rendelkeznek saját pénzügyi forrásokkal, vagy pedig nem
jutnak hozzá a banki hiteleszközökhöz. A magas minőségi színvonalú támogatási
szolgáltatások, kedvezőbb jogi és pénzügyi intézkedések és az új vállalkozók szociális
védelmének előmozdítása révén a mikro- és kézműipari vállalkozások üzleti tevékenységét
nagyobb mértékben elősegítő környezetet kell kialakítani.

Megfelelőbb és fenntarthatóbb pénzügyi eszközöknek kell garantálniuk, hogy a kkv-k
jobban hozzáférhessenek a tőkéhez. A Bizottságnak kétszeres erőfeszítéseket kell tennie
a meglévő európai uniós támogatási rendszereket sújtó bürokrácia felszámolására és a
határokon átnyúló banki műveletek megkönnyítésére az egymással versenyző fizetési és
elszámolási rendszerek igénybe vételét nehezítő akadályok felszámolásával és a
kereskedelemre vonatkozó közös szabályok alkalmazásával. A Bizottságnak el kell végeznie
annak összehasonlító vizsgálatát, hogy a kkv-k jelenleg mihez juthatnak hozzá a
tőkebefektetési piacon, és mik a tényleges szükségleteik.

Juozas Imbrasas (EFD),    írásban. – (LT) Igennel szavaztam a dokumentumra, mivel az
EU-ban működő 23 millió kis- és középvállalkozás (kkv) – amelyek körülbelül az összes
vállalkozás 99%-át teszik ki, és több mint 100 millió munkahelyet biztosítanak – alapvető
szerepet játszik a gazdasági növekedésben, a társadalmi kohézióban és a
munkahelyteremtésben, az innováció egyik legfőbb forrása és létfontosságú szerepet játszik
a foglalkoztatás fenntartásában és növelésében. A kkv-k finanszírozáshoz való jutásának
korlátozott mivolta azonban jelentős akadály a kkv-k alapítása és növekedése útjában, és
a jelenlegi pénzügyi válság e problémát tovább súlyosbította. A banki ágazat még több
biztosítékot kér és magasabb kockázati prémiumot alkalmaz, amelyek mindegyike elégtelen
finanszírozáshoz és elszalasztott üzleti és foglalkoztatási lehetőségekhez vezet a gazdaság
e rendkívül széles ágazatában. A hitelgarancia-rendszerek hozzáférhetősége döntő
fontosságú a kkv-k által kínált növekedési és foglalkoztatási potenciál kiaknázása
szempontjából. Egyetértek azzal, hogy minden erőfeszítést meg kell tennünk annak
biztosítása érdekében, hogy a meglévő finanszírozási eszközöket hatékonyan hajtsák végre
nemzeti és európai uniós szinten egyaránt, leegyszerűsítve az adminisztratív eljárásokat
és megkönnyítve a strukturális alapok használatát.

Tunne Kelam (PPE),    írásban. – Az állásfoglalás mellett szavaztam, mivel kiemeli az
előttünk álló meghatározó problémák egyikét. A pénzügyi ágazat nagyobb biztosítékok
elvárásához és magasabb kockázati prémiumok alkalmazásához vezetett, ami azt jelenti,
nehezebb induló hitelhez és más pénzügyi erőforrásokhoz jutni. Nem engedhetjük meg,
hogy a kkv-kat nagyobb terhek és magasabb adminisztrációs költségek sújtsák. Nem
engedhetjük meg, hogy a kkv-k csődbe menjenek a bürokrácia és a pénzügyi ágazat
szigorúbb szabályai miatt. A kkv-k jelentik gazdaságaink motorját – nem szabad őket a
pénzügyi ágazat helytelen gazdálkodása miatt büntetni. Fontos, hogy az ilyen
állásfoglalásokat elég gyakran fogadjuk el ahhoz, hogy ezzel a fenntartható gazdaság
biztosítására való kötelezettségeinkre emlékeztessük magunkat, a Bizottságot és a
tagállamokat. Ez kizárólag fenntarthatóan működő kkv-kkal lehetséges.
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Jürgen Klute (GUE/NGL),    írásban. – (DE) A kis- és középvállalkozások támogatása
számos munkahely védelmét biztosítja, és megerősíti az európai gazdaság innovációs
potenciálját. Ezért teljes mértékben helyénvaló, ha biztosítjuk, e vállalkozások
megfelelőképpen juthassanak kölcsöntőkéhez, mivel csak így tudják elvégezni a szükséges
beruházásokat. A kockázati tőke növelését, amelyre az Európai Parlament szólított fel,
azonban elvből el kell utasítani. Ahelyett, hogy a bankokat köteleznék a reálgazdaság
megfelelő hitelek nyújtása révén való támogatására, a Parlament annak megkönnyítésére
szólít fel, hogy a kis- és középvállalkozások a tőkepiaci befektetési alapoktól és a
magántőke-befektetési társaságoktól juthassanak hozzájáruláshoz.

„Sáskát mindenkinek” mottóval az állásfoglalásra irányuló indítvány arra hív fel, biztosítsunk
helyet a magántőke-befektetési társaságoknak, hogy könnyebb legyen velük üzleti
kapcsolatot létesíteni. Ez különösen a kisebb vállalkozásokat tenné ki a jelenleginél még
nagyobb mértékben a beruházók kényének-kedvének. Ezek a beruházók nagyon gyakran
abszurd mértékben nagy, kétszámjegyű haszonra vadásznak, amelyet rendszerint csak
úgy tudnak elérni, ha a felvásárolt vállalkozásokat felszeletelik, majd darabonként értékesítik.

Giovanni La Via (PPE),    írásban. – (IT) Az európai kis- és középvállalkozások jelentős
mértékben hozzájárulnak az Európai Unió gazdasági növekedéséhez. 23 millió kkv van,
ez az európai társaságok 99%-ának felel meg. E számok önmagukban is magyarázatul
szolgálnak arra, hogy miért szeretnénk és miért kötelességünk megvédeni e társaságokat,
amelyek ténylegesen gazdaságunk motorját jelentik. A mai szavazás tárgyát képező
állásfoglalásra irányuló indítvánnyal egyértelműem a Bizottság tudtára próbáltuk adni: e
társaságokat nem szabad magukra hagyni. Emiatt az én „igen” szavazatom része a kkv-k
finanszírozásának növelésével kapcsolatos felhívásunknak, a bürokrácia mérséklésére való
igényünknek és a finanszírozás elnyeréséhez szükséges követelmények annak érdekében
való kiigazításának, hogy a kkv-k valóban hasznosítani tudják ezeket, illetve a
kutatásfinanszírozás növelésére való felhívásunknak. Az elmúlt években Európát sújtó
gazdasági válságot le kell győzni, és reméljük, hogy e társaságok támogatásával élénkíteni
tudjuk gazdaságunkat.

David Martin (S&D),    írásban. – Igennel szavaztam az állásfoglalásra, amely határozottan
támogatja a versenyképességi és innovációs program (CIP), a hetedik keretprogram
kockázatmegosztási finanszírozási mechanizmusa (CIP) és a strukturális alapok (JEREMIE)
keretén belül a garanciaeszközök folyamatos végrehajtását azzal a céllal, hogy a kkv-k
számára nyújtott hiteleket ösztönözze és a JASMINE kezdeményezés keretében a
mikrofinanszírozási intézményeket támogassa; rámutat, hogy ezek megfelelő végrehajtását
jelenleg túl bonyolult adminisztratív eljárások akadályozzák; kéri, hogy a Bizottság a kkv-k
finanszírozási eszközeinek tekintetében könnyítse meg a strukturális alapok felhasználását,
főként a biztosítási rendszerek feltöltődő alapjainak finanszírozását, ugyanakkor elkerülve
például a nemzeti szinten meglévő rendszerekkel párhuzamos struktúrák létrehozását.

Nuno Melo (PPE),    írásban. – (PT) Az EU-ban 23 millió kis- és középvállalkozás (kkv)
van, amelyek az összes társaság 99%-át teszik ki, és több mint 100 millió munkahelyet
biztosítanak. E vállalkozások döntő mértékben járulnak hozzá a gazdasági növekedéshez,
a társadalmi kohézióhoz és a munkahelyteremtéshez, fontos forrását jelentik az
innovációnak, és alapvető fontosságúak a foglalkoztatás fenntartása és kibővítése
szempontjából.

A finanszírozáshoz azonban csak korlátozottan tudnak hozzájutni, ez pedig jelentős
akadályt képez alapításuk és növekedésük előtt. A jelenlegi pénzügyi és gazdasági válság
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tovább súlyosbította e problémát. Ezért – figyelemmel az Európa 2020 stratégiára –
kulcsfontosságú az EU költségvetésében lévő innovatív pénzügyi eszközök vonatkozásában
a finanszírozás növelése, hogy ki lehessen elégíteni a kkv-k pénzügyi igényeit.

Louis Michel (ALDE),    írásban. – (FR) A kis- és középvállalkozások jelentős mértékben
járulnak hozzá a növekedéshez és a társadalmi kohézióhoz, és létfontosságú szerepet
játszanak a foglalkoztatás fenntartásában és növelésében. A kkv-k finanszírozáshoz való
jutásának korlátozott mivolta azonban jelentős akadály a kkv-k alapítása és növekedése
útjában, és a jelenlegi pénzügyi válság e problémát tovább súlyosbította, A bankok egyre
inkább vonakodnak a kockázatosabb üzleti projektek, innovatív termékek vagy
vállalkozásátadások finanszírozásával szemben. Ezért meg kell erősítenünk a kkv-k
finanszírozási modelljeinek működését, támogatnunk kell garanciaeszközök folyamatos
végrehajtását, és több finanszírozást kell biztosítanunk az innovatív pénzügyi eszközök
számára. A vállalkozások esetében javítani kell a részvénytőke-alapú pénzügyi eszközökhöz
való hozzáférést. A pénzügyi rendeletek bonyolultsága és az adminisztratív terhek szintén
korlátozzák a kkv-k fejlődését, ezért fontos az esetleges adminisztratív akadályok
felszámolása, és hogy egyszerűsített és kevésbé költséges rendeletekre és iránymutatásokra
tegyünk javaslatot.

Alexander Mirsky (S&D),    írásban. – A 2009-től 2011-ig tartó teljes időszak
vonatkozásában ez a leghasznosabb állásfoglalás. Nagyon remélem, hogy az állásfoglalás
szerzői továbblépnek majd, és foglalkoznak majd a kis- és középvállalkozásokra nehezedő
adóteher könnyítésének kérdéseivel, gondoskodnak a csökkentett díjtételű hitelfinanszírozás
rendelkezésre bocsátásáról, és javítják az EU finanszírozási struktúrái és a kkv-k közötti
kommunikációt, végül pedig figyelemmel kísérik az EU elszigetelt régióinak, pl. Latgale-nek
(Lettország) a helyzetét. A kormány jól megtervezett és számító módon végzi a latgale-i
kkv-k likvidálását a stabilizációs alapokról szóló információkhoz való hozzáférés
elzárásával, valamint az adók, továbbá az ellenőrző és elnyomó adószervek számának
növelésével. Ezek mindegyike az adóalap megszűnéséhez vezet, és ennek eredményeként
Lettország mára a csőd szélére került.

Andreas Mölzer (NI),    írásban. – (DE) A kis- és középvállalkozások 100 millió
munkahelyet biztosítanak az EU-ban. A válságot követően azonban ezek a vállalkozások
egyre nagyobb mértékben szembesülnek a finanszírozás problémájával, mivel legtöbbjük
külső finanszírozású. A bankok jelenleg csupán a támogatott kölcsön szigorú feltételei
szerinti hitelt nyújtanak a számukra. Jó volna, ha olyan megoldásokat tudnánk nyújtani
ezzel kapcsolatban, amelyek a lehető legkevesebb bürokráciával járnak, és amelyek mindkét
oldal követelményeinek eleget tesznek. A jelentés mellett szavaztam, mivel a kkv-kat –
véleményem szerint – a gazdaság stabilitásának megőrzéséhez támogatni kell pénzügyileg.

Rolandas Paksas (EFD),    írásban. – (LT) Az állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete
mellett szavaztam, mivel a kis- és középvállalkozások (kkv-k) alapvető szerepet játszanak
a gazdasági növekedésben, a társadalmi kohézióban, a munkahelyteremtésben és az
innovációban. Nagyon fontos a kkv-k finanszírozását hatékonyan támogató eszközök
megállapítása, különös figyelmet fordítva a köztes pénzügyi eszközökre a következő
programozási időszakban, amely eltávolítja a finanszírozás akadályait, és előmozdítja az
új innovatív vállalkozások alapítását és növekedését, nagyobb mértékű hozzáférést
biztosítva az európai kockázatitőke- és kötvénypiacokhoz, felszámolva ezzel egyidejűleg
az e piacok fejlődésének útjában álló akadályokat. Egyetértek az induló és az innovatív
vállalkozások magántőkéhez való hozzáférése jobb feltételeinek megteremtésére irányuló
javaslattal. Minden erőfeszítést meg kell tennünk annak biztosítása érdekében, hogy a
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meglévő finanszírozási eszközöket hatékonyan hajtsák végre nemzeti és európai uniós
szinten egyaránt, leegyszerűsítve az adminisztratív eljárásokat és megkönnyítve a
strukturális alapok használatát. Nagyon fontos a tagállamok számára, hogy alapvető
reformokat hajtsanak végre a kkv-k adózási és támogatási rendszerében. Növelni szükséges
az innovatív pénzügyi eszközöknek az EU költségvetéséből történő finanszírozását, és
nagyobb összeget kell hozzárendelni a versenyképességi és innovációs programhoz.
Emellett meg kell szüntetni a kkv-k előtti adminisztratív akadályokat, ésszerűsítve ezzel
az irányítást az innovatív pénzügyi eszközökkel kapcsolatban, összehangolva a
kkv-finanszírozási programokat és létrehozva az egyablakos ügyintézést.

Georgios Papanikolaou (PPE),    írásban. – (EL) A következő programozási időszakban
a kkv-k finanszírozásának támogatásáról szóló állásfoglalásra irányuló indítvány mellett
szavaztam. A legtöbb európai gazdaság gerincét a kis- és középvállalkozások és a családi
vállalkozások alkotják. Ezek azok a műhelyek, amelyek innovatív ötleteket és eredeti
termékeket hoznak létre. Egyben azok a vállalkozások is, amelyek mindig is a gazdasági
növekedést hajtották. Görögországban a vállalkozások e kategóriájának, amely a
görögországi gazdasági tevékenységek túlnyomó többségét végzi, támogatásra van szüksége
a jelenlegi recesszióban. Az Európai Parlament egyértelművé kívánja tenni ebben az
állásfoglalásra irányuló indítványban, hogy a kis- és középvállalkozásoknak szóló EU-s
programok új generációjának az új európai helyzeten, a kis- és középvállalkozások
kölcsönhöz való hozzáférésének megkönnyítésén és a rugalmas finanszírozási
mechanizmusok, például a mikrofinanszírozás létrehozásán kell alapulnia.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    írásban. – (PT) Ez a kis- és középvállalkozások (kkv-k)
finanszírozását támogató uniós eszközök felülvizsgálatának gyakorlati szempontjaival
foglalkozó állásfoglalásra irányuló indítvány alapvető fontosságú a jelenlegi helyzetben.
A kkv-k finanszírozáshoz való jutásának korlátozott mivolta jelentős akadály a kkv-k
alapítása és növekedése útjában. A jelenlegi pénzügyi és gazdasági válság tovább
súlyosbította a kkv-k finanszírozáshoz való jutásának problémáját. Ha figyelembe vesszük,
hogy a kkv-k hozzájárulnak a gazdasági növekedéshez, a társadalmi kohézióhoz és a
munkahelyteremtéshez; az innováció egyik legfőbb forrását jelentik és létfontosságú
szerepet játszanak a foglalkoztatás növelésében, akkor megérthetjük a jogi keretrendszer
javasolt, a kkv-k finanszírozási rendszerei működésének javítására irányuló módosításainak
jelentőségét. Az említett okok miatt az állásfoglalás mellett szavaztam.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    írásban. – Az Európai Parlament megjegyzi, hogy
számos kkv a külső finanszírozás tekintetében továbbra is főként a hitelektől és kölcsönöktől
függ; aggodalommal tölti el, hogy a fokozottan tőke- és kockázatérzékeny banki ágazat
még több biztosítékot kér és magasabb kockázati prémiumot alkalmaz, melyek mindegyike
elégtelen finanszírozáshoz és elszalasztott üzleti és foglalkoztatási lehetőségekhez vezet
a gazdaság e rendkívül széles ágazatában; ezért a hitelgarancia-rendszerek hozzáférhetőségét
a kkv-k növekedési és munkahelyteremtő potenciáljának kiaknázása szempontjából döntő
fontosságúnak tekinti; úgy ítéli meg, hogy szükség van a meglévő programok nemzeti és
uniós szintű kihasználására, és támogatja az EBB-nek a kkv-k számára nyújtott kölcsönök
terén betöltött fontos szerepét.

Licia Ronzulli (PPE),    írásban. – (IT) Igennel szavaztam a szövegre, mivel véleményem
szerint hozzájárulhat annak a több, mint 23 millió európai kis- és középvállalkozásnak a
megsegítéséhez, amelyek az általuk biztosított 100 millió munkahely révén jelentős
mértékben hozzájárulnak az Európai Unión belüli gazdasági növekedéshez és a társadalmi
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kohézióhoz. Az elmúlt években a bankok túl gyakran követeltek egyre nagyobb garanciákat
az üzleti vállalkozásaik bővítéséhez vagy újraélesztéséhez tőkét igénylő kkv-któl.

Emiatt jelentős mértékben kell bővíteni az ilyen üzleti vállalkozások számára segítséget
nyújtani képes pénzügyi eszközöket, továbbá ösztönözni kell a például a különböző
érdekelt felek közötti kockázatmegosztást lehetővé tevő eszközök végrehajtását. Az Európai
Unió pénzügyi előírásai ráadásul gyakran járnak azzal, hogy csak magára a bürokráciára
óriási mennyiségű időt és pénzt kell fordítani. Most, hogy megegyeztünk az irányvonalakat
illetően, a tagállamokon a sor, hogy ad hoc intézkedéseket fogadjanak el a sajátos helyzetben
lévő saját kkv-aik élénkítése és támogatása érdekében, serkentve ezzel egy olyan ágazat
növekedését, amely egymaga az összes uniós vállalkozás 90%-át adja, és amely gazdaságunk
éltető elemét alkotja.

Vilja Savisaar-Toomast (ALDE),    írásban. – (ET) Ma a kis- és középvállalkozások (kkv-k)
finanszírozását támogató állásfoglalásra irányuló indítvány mellett szavaztam. Úgy vélem,
hogy a kkv-k helyzetét és az Európai Unió erőforrásainak felhasználását meg kell könnyíteni,
illetve hatékonyabbá kell tenni annak biztosítása érdekében, hogy a pénzügyi válság során
bekövetkezett likviditási válság – amely különösen a kkv-kat sújtotta – ne ismétlődhessen
meg. A kkv-k Észtországban és az EU egészében is az összes üzleti vállalkozás 99%-át
teszik ki, és ez az, amiért fontos, hogy e meghatározott többség hozzáférhessen a pénzügyi
támogatáshoz, különösen a válság nehéz évei alatt. Őszintén remélem, hogy az Európai
Unió és a kkv-k elhozzák majd az európai gazdaság újbóli felemelkedését, és hogy a jövőben
felkészültebben állhatunk az esetleges újabb válságok elé.

Csanád Szegedi (NI),    írásban. – (HU) Megszavaztam az indítvány 6-os módosítását. Úgy
vélem, hogy támogatni kell az innovatív és induló kisvállalkozásokat, hogy jobban
hozzáférjenek a részvénytőke alapú pénzügyi eszközökhöz. A bizottságnak nagyobb
hangsúlyt kell fektetnie a következő időszakban esedékes programokra, pénzügyi
eszközökre, és hogy kockázatmegosztó alapokkal, valamint segédeszközökkel támogassa
ezeket az eszközöket.

Nuno Teixeira (PPE),    írásban. – (PT) A kis- és középvállalkozások (kkv-k) az Európai
Unióban (EU) alapvető elemei a gazdasági növekedésnek és a munkahelyteremtésnek: több
mint 100 millió munkahelyet biztosítanak, és kulcsfontosságú szerepet játszanak a szociális
kohézióhoz való hozzájárulásban. E társaságok azonban korlátozottan férnek hozzá a
pénzügyi hitelhez és a kölcsönökhöz, a gazdasági válság pedig tovább súlyosbította ezt a
helyzetet, amelyet az adminisztratív terhek már amúgy is nagyon bonyolulttá tettek. A
kkv-k pénzügyi rendszerei működésének javítására tett kísérletet nagyon kedvezőnek
tekintem. Úgy vélem, hogy egy ilyen próbálkozásnak magában kell foglalnia az Európai
Beruházási Banknak (EBB) a hitelrendszerekben betöltött szerepének hangsúlyosabbá
tételét, valamint a versenyképességi és innovációs programban, a mikro-, kis- és
középvállalkozásokat támogató közös európai források (Jeremie) programjában és az
európai mikrofinanszírozási intézményeket támogató közös programban (Jasmine) már
meglévő eszközök végrehajtását.

Üdvözlöm a kkv-k strukturális alapokhoz való, különösen a garanciarendszerek
vonatkozásában történő hozzáférésének egyszerűsítését is, mivel így megelőzhető a
párhuzamosság. Célszerű volna a következő többéves pénzügyi keret új és hatékony
pénzügyi eszközeinek, például az EBB-vel közös eszközök áttekintése.

Viktor Uspaskich (ALDE),    írásban. – (LT) A kis- és középvállalkozások (kkv-k) jelentik
társadalmaink gerincét, gazdaságunk motorját. A kkv-k adják az üzleti vállalkozások
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99%-át Litvániában és az EU-ban is. A litván munkahelyek több mint 70%-át a kkv-k
biztosítják. A kkv-k jelentős mértékben járulnak hozzá a Lisszaboni Szerződés innovációt,
versenyképességet, a társadalmi kohéziót és a munkahelyteremtést előmozdító
célkitűzéseinek végrehajtásához. Ezért fontos az olyan környezet megteremtése, amelyben
ez kialakulhat. A kkv-k, ahogyan az induló és az innovatív vállalkozások jobban hozzá
kell tudjanak férni az EU pénzügyi eszközeihez. A hitelgarancia-rendszerek
hozzáférhetősége döntő fontosságú a kkv-k által kínált növekedési és foglalkoztatási
potenciál kiaknázása szempontjából. Jelenleg sok beruházási tervet fenyeget annak veszélye,
hogy a bizonytalanságok és a finanszírozás hiánya miatt elmarad végrehajtásuk. Ezért
fontos a bankok számára, hogy aktualizálják a likviditási intézkedéseket és támogassák a
reálgazdaságba való beruházást. Az induló és innovatív vállalkozások szempontjából
fontos a kötvénypiacok támogatása is. Határozottabban kell törekednünk az adminisztratív
akadályok felszámolására. Ehhez az szükséges, hogy a progresszív irányítás és a gazdaság
az innovatív pénzügyi eszközökhöz kapcsolódjon.

Derek Vaughan (S&D),    írásban. – A kis- és középvállalkozások (kkv-k) alkotják az
Európai Unión belüli összes üzleti vállalkozás 99%-át, jelentős mértékben járulva hozzá
az európai gazdasághoz az innováción, a gazdasági növekedésen és több mint 100 millió
munkahely megteremtésén keresztül. A jelentés melletti szavazatom annak fontosságát
tükrözi, hogy lehetővé tegyük a kkv-k olyan módon való működését, amelyet nem
bonyolítanak túl az előírások, ellenben ösztönzik a hatékonyságot, a rugalmasságot és a
beruházást.

Tudatában vagyok annak, hogy előrehaladást sikerült elérni a kkv-k pénzügyi és
adminisztratív terheinek enyhítése terén, ilyen például a kkv-k finanszírozási fórumának
2010-es létrehozása, de arra kérem a Bizottságot, hogy tegyen többet az európai gazdaság
sikere szempontjából alapvető fontosságú kkv-k számára versenyképesebb és
hozzáférhetőbb gazdaság megteremtése érdekében.

Az ösztönzőknek támogatniuk kell a tagállami pénzügyi rendszerek elodázhatatlan
reformjait, beruházásokat kell végrehajtani a kkv-kon belüli innováció támogatása
érdekében, az adminisztratív rendszereknek pedig ezekért a vállalkozásokért (nem pedig
ellenük) kell dolgozniuk, elősegítve a stabilabb és változatosabb európai gazdaság
megteremtését.

Artur Zasada (PPE),    írásban. – (PL) Üdvözlöm a mai szavazás eredményeit. A tervek
szerint a vállalkozóknak szánt uniós alapok körülbelül 70%-át a hitelalapok használatával
osztják majd ki. A vissza nem térítendő támogatásokat elsősorban a nagy kockázatú
projektekre tartják majd fenn, amelyek nehezen tudnak hitelhez jutni. A szakértők szerint
a kedvezményes hitel vagy garancia formájában nyújtott támogatás hosszú távon jobb,
mint a vissza nem térítendő támogatás. A vállalkozásoknak a kedvezményes hitelek kevésbé
előnyösek. Ezekből a hitelek azonban sokkal több társaságnak lehetnek előnyösek, a
pénzkölcsönző rendszer pedig – amint hozzájut a pénzhez – elméletileg határozatlan ideig
működhet.

Ezért támogattam azt az elképzelést, hogy 2014 után a vállalkozóknak adható támogatás
70–80%-át hitelek és garanciák formájában kellene szétosztani, a fennmaradó részt pedig
vissza nem térítendő támogatásként. Az utóbbit a nagy kockázatú – azaz másként
megfogalmazva a hiteljogosultságukat nehezen megszerző – innovatív projektek
támogatására lehetne fenntartani.
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Jelentés: Ria Oomen-Ruijten (A7-0025/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    írásban. – (PT) Az európai lakosság nyugdíjának jövője Európa
jövőjének kulcsfontosságú kihívása, és ismerem a nehézségeket, amelyekkel a tagállamok
nyugdíjrendszerei küzdenek.

Ugyanakkor nem értek egyet azzal, hogy a problémát egyedül úgy lehet megoldani, hogy
többet fizetünk, többet dolgozunk és kevesebb nyugdíjat kapunk. Hangsúlyoznám továbbá,
hogy elsősorban a tagállamok felelősek a nyugdíjakért. Az Európai Unió ugyanakkor értéket
tud hozzáadni a különböző rendszerek közötti koordináció és a bevált gyakorlatok
megosztása által, mivel hatáskörrel rendelkezik a nyugdíjjogosultság hordozhatósága és
a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények felügyelete (a foglalkoztatói
nyugellátást szolgáltató intézményekről szóló irányelv) terén.

Kizárólag a több mint 450 módosításon alapuló kompromisszum miatt szavazok a jelentés
mellett, amely tartalmazza a fehér könyvvel kapcsolatos főbb aggályokat. Felhívnám a
figyelmet továbbá arra is, hogy csak úgy lehetséges egy tisztességes és fenntartható
nyugdíjrendszer kialakítása, ha felvesszük a küzdelmet a bizonytalan, rosszul fizetett és
rossz minőségű munkahelyeket biztosító gazdasággal. A fizetett nyugdíjaknak a
szolidaritáson kell alapulniuk, és ezt figyelembe kell venni az uniós szabályozásokban.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    írásban. – (LT) Az európai nyugdíjrendszerekről szóló
rendkívül fontos állásfoglalás mellett szavaztam. Európa idősödik, és a romló demográfiai
helyzet, valamint a csökkenő születési ráta következtében a nyugdíjkorhatárba lépő emberek
száma folyamatosan nő. A társadalombiztosítási- és nyugdíjalapok jelentősége ezért
kétségtelenül egyre nő, különösen a jelenlegi gazdasági válság fényében. Az emberek
nagyobb biztonságban kell hogy érezzék magukat időskorukban, és ezt csak stabil és jól
működő nyugdíjrendszerekkel lehet elérni. Jelenleg 100 különböző nyugdíjrendszer
működik az Európai Unióban. A tagállamok közötti jelentős eltérések miatt az uniós
állampolgárok nem érzik magukat egyenlőnek. Azok az emberek, akik keményen dolgoztak
egész életükben, különösen az új uniós tagállamokban, más mértékű nyugdíjat kapnak,
mint a régi uniós tagállamok polgárai. Emiatt másodrangú állampolgároknak érzik magukat.
Kétségtelen, hogy a nyugdíjrendszerek szabályozása a tagállamok feladata, egyértelmű
azonban, hogy nagyobb európai uniós koordinációnak kell megvalósulnia ezen a területen.
Az Uniónak törődnie kell a leginkább rászorulókkal: a fogyatékossággal élőkkel, a
munkanélküliekkel és a nyugdíjasokkal. Állampolgárai jóléte érdekében az Európai Uniónak
meg kell próbálnia kiegyensúlyozni a nyugdíjrendszereket a tagállamok között. Ez
kétségkívül hozzájárulna az emberek életminőségének javulásához és az EU gazdasági
növekedéséhez.

Elena Oana Antonescu (PPE),    írásban. – (RO) Az Európai Unióban folyamatosan nő a
nyugdíjasok száma a várható élettartam növekedése következtében. A nyugdíjrendszerek
a tagállamok hatáskörébe tartoznak, különböző szabályokkal a nyugdíjkorhatárral és a
társadalombiztosításra költött pénzzel kapcsolatban. A pénzügyi válság a munkanélküliség,
a szegénység és a társadalmi kirekesztés elterjedéséhez, valamint a költségvetési hiány
növekedéséhez és a nyugdíjak finanszírozásával kapcsolatos problémák kialakulásához
vezetett. Ez rávilágított egyes finanszírozási rendszerek törékenységére. Az alkalmi munkák
elterjedése csökkentette a nyugdíjrendszerekhez való hozzájárulások mértékét, negatívan
befolyásolva ezzel stabilitásukat. Az Európai Parlament jelentése, valamint az Európai
Bizottság zöld könyve anélkül próbálja fenntartani az állampolgárok szükségleteihez
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igazított nyugdíjrendszereket, hogy megkérdőjelezné az államok illetékességét és azt
állítaná, hogy mindeni számára megfelelő lenne egy egységes modell alkalmazása.

Úgy gondolom, hogy az államok és a generációk közötti szolidaritás fontos tényező az
uniós politikák sikerében. A nyugdíjrendszereknek a belső piac működésével kapcsolatos
vonatkozásai, például a Stabilitási és Növekedési Paktum, valamint az EU 2020 Stratégia
követelményeinek való megfelelés terén létezik európai uniós szintű koordináció. A jelentés
mellett szavaztam, amely arra bíztatja a tagállamokat, hogy erőfeszítéseket tegyenek az
állampolgáraik elvárásainak való megfelelésre egy megfelelő, fenntartható és biztonságos
nyugdíjrendszer kialakításának tekintetében.

Liam Aylward (ALDE),    írásban. – (GA) Az európai lakosság idősödik, és nemsokára az
„55 éves vagy annál idősebb” korosztály lesz a legnépesebb csoport az Unióban. Bár jelenleg
négy munkaképes korú ember jut minden 65 évnél idősebb személyre, 2050-re ez az arány
felére fog csökkenni.

Ez az időszerű jelentés mellett szavaztam. Jóllehet az egyes tagállamok felelőssége, hogy
döntést hozzanak a nyugdíjjal kapcsolatos kérdésekben, az EU-nak és a tagállamoknak
együtt kell dolgozniuk, hogy egy egyértelmű, fenntartható és pénzügyileg életképes
rendszert dolgozzanak ki. A mostani munkaerő rendkívül mobilis; fontos ezért, hogy a
nyugdíjakat át lehessen vinni egyik tagállamból a másikba. A nyugdíjrendszereket
korszerűsíteni kell, hogy rugalmasak, átláthatóak és hozzáférhetőek legyenek. Tájékoztatást
kell nyújtani a különböző lehetőségekről és a különböző nyugdíjtípusok eltérő
vonatkozásairól.

Támogatom a jelentésben foglaltakat a pénzügyi tájékoztatásról és a nyugdíjmegtakarítás
kérdésével kapcsolatos tudatosság előmozdításáról.

Zigmantas Balčytis (S&D),    írásban. – (LT) Az Európai Uniónak hatalmas kihívásokkal
kell szembenéznie, és az egyik legfontosabb ezek közül az idősödő népesség. A változó
demográfiai trendek következtében a várható élettartam nő, és az idősebbek tovább
maradnak egészségesek, aktívak, és részesei a társadalomnak. Az alacsony születési ráta
következtében ugyanakkor a munkaképes korú emberek száma csökkenni fog, és ezért a
tagállamok szociális biztonsági rendszereinek komoly nehézségekkel kell szembenézniük.
A pénzügyi válság a munkanélküliség, a szegénység és a társadalmi kirekesztés elterjedéséhez
vezetett, és rávilágított egyes nyugdíjrendszerek törékenységére. Sok tagállamban nő a
költségvetési hiány, és problémát okoz a nyugdíjak finanszírozása. Egyes
magánnyugdíjalapok szintén nem tudták teljesíteni kötelezettségeiket, és ezért a jövőben
nagyon fontos ezen alapok tevékenységeinek megfelelő szabályozása és ellenőrzése.
Egyetértek a jelentéssel, és szükségesnek tartom új ösztönzők bevezetését nemzeti és uniós
szinten erős, fenntartható és biztonságos európai nyugdíjrendszerek létrehozásához.

Regina Bastos (PPE),    írásban. – (PT) A szociális biztonsági rendszerek fenntarthatóságának
kérdése megkerülhetetlenné vált Európa politikai menetrendjében. A várható élettartam
növekedése, az idősödő népesség, a gyenge gazdasági növekedés és a megnövekedett
munkanélküliség mind olyan tényezők, amelyek hozzájárultak a szociális biztonsági
rendszerek egyensúlyhiányához. A jelenlegi helyzet megköveteli olyan döntések
meghozatalát, amelyek biztosítják a szociális biztonsági rendszerek fenntarthatóságát.

A jelentés mellett szavazok, mivel támogatja egy olyan rendszer közös létrehozását, amely
fenntartható, biztonságos, és amely megfelelő nyugdíjakat biztosít tagállami szinten.
Felismeri, hogy a szabad mozgás nem korlátozódik az első pillérbeli rendelkezésekre, és
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hogy a mobilitás nélkülözhetetlen egy hatékony és hatásos munkaerőpiac létrehozásához.
Támogatja egy nyugdíjakkal foglalkozó európai platform létrehozását, amelyben az uniós
intézmények, a szociális partnerek és egyéb érdekeltek képviselői vesznek részt, hogy
megosszák egymással a bevált gyakorlatokat, és segítsenek politikai kezdeményezések
kialakításában, összhangban a szubszidiaritás elvével. Felszólítja továbbá az Európai
Bizottságot, hogy fontolja meg egy nyugdíjakkal kapcsolatos speciális munkacsoport
felállítását.

George Becali (NI),    írásban. – (RO) A jelentés mellett szavaztam, és egyetértek az
előadóval, aki egyértelműen és megfelelő érvekkel alátámasztva szól nem csak a generációk
közötti szolidaritás szükségességéről, hanem a nemzeti nyugdíjrendszerek közti jelentős
különbségekről is Európában. Egyetértek azzal, hogy szükség van uniós szintű
koordinációra, és ehhez legjobb érvekkel a válság hatásai szolgáltak számunkra, amelyből
mostanra remélhetően sikerült kikerülnünk. Üdvözlendőnek tartom egy rugalmas
munkaerőpiac létrehozását a nyugdíjasok számára, figyelembe véve a jelenlegi demográfiai
változásokat és a munkával töltött élet meghosszabbodásának egyértelmű tendenciáját.
Egyetértek azzal az elképzeléssel, hogy nemcsak az egyes tagállamoknak, hanem az Unió
egészének is hozzá kell igazítania politikáit az aktív időskor elképzeléséhez.

Bastiaan Belder (EFD),    írásban. – (NL) Nyugdíjrendszereinek fenntarthatósága olyan
probléma, amelyet túl sokáig kerülgettünk Európában. Egyre nő a nyugdíjasok aránya.
Arra irányuló erőfeszítései megvalósítása érdekében, hogy a nyugdíjakat fenntartható
szinten tartsák, a tagállamok nem kerülhetik meg nyugdíjrendszereik megreformálását.
Ez közvetlen kapcsolatban áll az államháztartás fenntarthatóságával, és az egészséges
euróövezettel kapcsolatos szabályokkal, a Stabilitási és Növekedési Paktummal. Teljes
szívemből támogatom Oomen-Ruijten előadót, amikor a munkáltatón keresztüli
nyugdíjkonstrukció (az úgynevezett második pillér) és az egyéni nyugdíjkonstrukció (a
harmadik pillér) fontosságát hangsúlyozza. Sajnálatos módon most már nem
feltételezhetjük, hogy az állami nyugdíj (az első pillér) elégséges lesz annak az
életszínvonalnak a fenntartásához, amelynek eléréséért a munkavállalók dolgoztak. A
szubszidiaritás elve további kidolgozást követel. Az euróövezet szintjén olyan
megállapodásokra van szükség, amelyek alapján a tagállamok biztosítják, hogy
nyugdíjrendszereik reformja fenntartható finanszírozást tesz lehetővé. Annak, hogy a
folyamat részeként milyen döntéseket hoznak, véleményem szerint egyedül a tagállamok
ügyének kell maradnia. Az olyan kérdéseknek, mint például a nők részvétele a
munkaerőpiacon, saját szociális és munkaerő-piaci politikájuk ügyének tekintendő. Amikor
emberek önkéntesen választják a részmunkaidőt, hogy jobban össze tudják egyeztetni a
munkát, a családot és gondozási feladataikat, akkor ettől nem szabad elriasztania őket
Európának.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    írásban. – (FR) Bár továbbra is a tagállamok felelősek
teljes mértékben nyugdíjrendszereik megválasztásáért és működtetéséért, tény, hogy az
európai gazdaságok egymástól függővé váltak, és a gazdasági kormányzással kapcsolatos
tanácskozások a nyugdíjrendszerek életképességével és fenntarthatóságával is foglalkoznak.
Az Uniónak ezért koordinációs szerepet kell vállalnia.

Az előadó hosszan próbált egyfajta kompromisszumot elérni; a szöveg tartalmaz jó
elképzeléseket, többek között, hogy a nyugdíjrendszereknek minden állampolgár számára
biztosítaniuk kell a tisztességes életszínvonalat, hogy tiszteletben kell tartani a sokféleséget,
hogy a férfiak és nők közötti egyenlőtlenségek elfogadhatatlanok és nem igazolhatóak,
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hogy a teljes életcikluson alapuló megközelítést kell alkalmazni, valamint hogy az idősebb
munkavállalókat rehabilitálni kell.

Ugyanakkor azonban, azáltal, hogy túlzottan törekedett a kompromisszumra, a szöveg
egyes helyeken nehezen érthető, és túlságosan sok teret ad a különböző értelmezéseknek.
Emellett még mindig vannak olyan elképzelései, amelyeket nem tartok elfogadhatónak,
például a tagállamok felszólítása, hogy fejlesszék az állampolgároknak a magánmegtakarítási
rendszerekhez való hozzáférését, valamint hogy pénzügyi és szociális biztonsági mentességi
intézkedéseken keresztül ösztönzi az idősebb emberek munkavállalását. Ezen okok miatt
tartózkodtam a végső szavazáson.

Sergio Berlato (PPE),    írásban. – (IT) A demográfiai alakulások, vagyis a fordított korfa,
amelyre nemsokára számíthatunk, valamint a hosszabb várható élettartam, amely azt
jelenti, hogy az idősebbek tovább maradnak aktívak és vesznek részt a társadalomban,
szükségessé teszik a szociális jóléti rendszerek átgondolását. A pénzügyi és gazdasági
válság, a demográfiai válsággal összekötve hatással volt a nyugdíjrendszerekre. A magasabb
munkanélküliség, a lassabb növekedés, a beruházások kisebb megtérülése és a nagyobb
államháztartási hiány miatt a nyugdíjrendszereknek nehezebb megfelelő nyugdíjakat
biztosítaniuk. Különösen a magas végzettséggel rendelkező fiatalok lépnek be későn a
munkaerőpiacra, és így nyugdíjas korukig nem dolgoznak elegendő ideig ahhoz, hogy
nyugdíjat kaphassanak.

Azt is észben kell tartani, hogy a nem megfelelő nyugdíjak a fogyasztás csökkenését
eredményezhetik, és a csökkent kereslet miatt a gazdaság instabilitásához vezethetnek egy
adott országban. Ennek eredményeképp úgy gondolom, tényleg lépéseket kell tenni a
fiatalok és az idősek jövőjének újrafogalmazása érdekében, hozzájárulva ezzel a biztos és
megfelelő bevételek biztosításához a nyugdíjazás után, miközben arról sem szabad
elfeledkezni, hogy új lendületet adjunk a tagállamok, a szociális partnerek és Európa
felelősségvállalásának.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    írásban. – (LT) A jelentés mellett szavaztam, mivel Európa
lakosságának gyors idősödése miatt szükség van arra, hogy külön figyelmet fordítsunk a
nyugdíjas korra, a nyugdíjalapok biztonságának biztosítására, valamint a nyugdíjjal
kapcsolatos közös minimumszabványok megerősítésére annak érdekében, hogy megfelelő
életkörülményeket biztosítsunk az Európában élő összes idős ember számára. Bár a
nyugdíjkorhatár és a nyugdíjak mértékének megállapítása a tagállamok felelőssége, az
Európai Parlament és a Bizottság olyan intézkedéseket javasol, amelyek segítenek megóvni
a nyugdíjrendszereket. Elkerülhetetlen továbbá a nemzeti nyugdíjrendszerek reformjának
bizonyos mértékű koordinációja a belső piac kialakítása és az Európa 2020 stratégia
bevezetése következtében. Sajnálatos, hogy a Bizottság zöld könyve alig foglalkozik a
nemek közötti egyenlőséggel. A nők gyakrabban kénytelenek atipikus szerződéseket kötni
vagy bizonytalan munkát vállalni, és ezért átlagosan kevesebbet keresnek. Emellett a nők
gyakrabban szakítják meg karrierjüket gyermekvállalás és a gyermekek és idősek, vagy
fogyatékkal élő családtagok gondozása következtében, és ezért biztosítási garanciákat
vesztenek, és végül kevesebb nyugdíjat kapnak. Figyelembe kell venni, hogy nincs tökéletes
nyugdíjrendszer. A gazdasági és pénzügyi lehetőségek tagállamonként változnak, és ezért
nagyobb figyelmet kell fordítani a nyugdíjrendszerek fejlesztésének olyan eszközeire, mint
a munkával töltött élet kezdetének időzítése, a nyugdíjkorhatár „rugalmas” elbírálása, a
munka és a családi élet jobb összehangolása, és a minimálnyugdíj megállapításának általános
kritériumai.
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Sebastian Valentin Bodu (PPE),    írásban. – (RO) A néhány tagállamban működő
felosztó-kirovó rendszereknek növekvő kiadásokkal kell szembenézniük, amely a
szolidaritás nagyobb igénybevételét és a fiatalabb nemzedék jelentősebb terhelését jelenti.

Lehet, hogy 2060 távolinak tűnik, de ez egyáltalán nem változtat az előrejelzéseken: az
egyre idősödő népességen, az alacsony születési rátán, és ezért a költségvetésre nehezedő
hatalmas nyomáson. Minden egyes tagállam természetesen közvetlenül felelős saját
nyugdíjrendszere kialakításáért. Valójában ez a jogkör megkérdőjelezhetetlen, és nem
állítják, hogy egy egységes modell mindenki számára megfelelő lenne. Ugyanakkor fontos
a megfelelő, fenntartható és biztonságos nyugdíjak biztosítására való felszólítás akkor,
amikor Európának néhány évtizeden belül olyan demográfiai katasztrófával kell
szembenéznie, amelynek első jelei már most kezdenek megmutatkozni.

A nyugdíjkorhatár emelése az egyik releváns megoldása annak a problémának, hogy a
tagállamokban már nem lesz elegendő aktív munkavállaló ahhoz, hogy biztosítsák a
munkaerőpiacot elhagyók nyugdíját. Valójában a nyugdíjkorhatár fokozatos emelése egy
természetes megoldás jelen körülmények között, amelyet az is indokol, hogy a várható
élettartam sokkal magasabb, mint 40 éve volt.

Vito Bonsignore (PPE),    írásban. – (IT) Gratulálok az előadónak, hogy egy ilyen releváns
és érzékeny témát terjesztett a Parlament elé. Igaz, hogy a pénzügyi és gazdasági válság,
valamint a demográfiai változások, a várható élettartam növekedésével a nyugdíjpolitikáik
megerősítésére késztette az összes tagállamot. Ezek az intézkedések tehát ösztönzőként
szolgálnak a nemzeti politikák modernizálásához és koordinálásához a nyugdíjrendszerek
kiigazítása, a fenntarthatóság, a munkavégzés és a nyugdíj időtartama közötti egyensúly
megteremtése, a nyugdíjrendszerek nagyobb átláthatósága és a fizetőképesség védelme
terén. Különösen egyetértek azzal, hogy az előadó figyelmet fordított a női munkavállalókra,
akiket gyakran hátrányos megkülönböztetés ér a férfi munkavállalókkal szemben a
nyugdíjak terén.

Egyetértek továbbá azzal is, hogy meg kell hosszabbítani a munkavállalók karrierjét egy
modern foglalkoztatási politikán és a munkakörülmények javításán keresztül, valamint
hogy átláthatóbbá kell tenni a nyugdíjrendszereket és az állampolgároknak nyújtott
tájékoztatást.

Aggódom ugyanakkor, hogy a dokumentumban foglalt intézkedéseknek komoly hatásuk
lehet a tagállamok költségvetésére, mivel sokukra már most jelentős nyomás nehezedik a
súlyos gazdasági válság következtében.

Alain Cadec (PPE),    írásban. – (FR) Örülök, hogy az Európai Parlament elfogadta ezt a
jelentést, amely felszólítja az uniós tagállamokat, hogy megfelelő, fenntartható és
biztonságos nyugdíjrendszereket hozzanak létre. Újra megerősíti a nyugdíjak fő célját:
hogy biztosítsa a társadalmi kohéziót a generációk közötti egyenlőség szellemében. A
demográfiai változások és a gazdasági válság összefüggésében a nyugdíjak szociális
paktumunk alapvető részei kell hogy maradjanak. Ugyanakkor szeretném egyértelművé
tenni, hogy minden tagállam szabadon alakíthatja ki saját nyugdíjrendszerét, és hogy az
Európai Unió csak a tagállamok közötti koordinációt könnyíti meg.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    írásban. – (PT) A gazdasági és pénzügyi válság tovább
súlyosbította a demográfiai kihívásokkal küzdő EU helyzetét, és a munkanélküliség, a
szegénység és a társadalmi kirekesztés növekedéséhez vezetett. Az Európa 2020 stratégiában
szereplő 75%-os foglalkoztatási ráta elérésére irányuló célkitűzésnek segítenie kell a
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nyugdíjrendszerek fenntarthatóságának biztosításában, mivel összefüggésben áll a magasabb
foglalkoztatással, a nagyobb termelékenységgel és gazdasági növekedéssel. A zöld könyvben
szereplő holisztikus megközelítés célja, hogy új lendületet adjon nemzeti és uniós szinten
egyaránt, annak érdekében, hogy erőteljes, hosszú távon megfelelő, fenntartható és
biztonságos nyugdíjrendszereket alakítsanak ki. A kis- és középvállalkozások (kkv-k)
képezik a foglalkoztatás egyik fő formáját az Unióban, és jelentős mértékben hozzájárulnak
a tagállamok nyugdíjrendszereinek fenntarthatóságához és alkalmasságához. Felszólítok
ágazati, ágazatok közötti és/vagy területi alapok létrehozására, hogy növeljék a kkv-k
munkavállalóinak a nyugdíjrendszerekbe való bevonását.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL),    írásban. – (EL) Az európai nyugdíjrendszerekről szóló
zöld könyvvel kapcsolatos jelentés ellen szavaztam. A jelentés egyértelműen támogatja az
Európai Unió harmonizált, társadalomellenes politikáit, valamint a szociális jogoknak a
legkisebb közös liberális nevezőre való redukálását. A szöveg rendelkezéseket tartalmaz
az európai munkavállalók nyugdíjkorhatárának emeléséről, valamint a nyugdíjkorhatárnak
a várható élettartammal való összekapcsolásáról. Az európai munkavállalókat, miután
fizettek a bankok megmentéséért és kimerítő megszorító intézkedéseknek tették ki őket,
most újra arra kényszerítik, hogy fizessenek annak a válságnak a következményeiért,
amelyet nem ők okoztak, több munkával töltött évvel és alacsonyabb nyugdíjjal. Az
Egységes Európai Baloldal/Északi Zöld Baloldal képviselőcsoport előterjesztett egy alternatív
állásfoglalást, amelyet sajnálatos módon nem fogadtak el, a nyugdíjakról szóló zöld könyv
ellen, és hangsúlyozta a nyugdíjaknak és a nyugdíjkorhatároknak a munkavállalók számára
kedvező alakítását. Ezt el lehet érni a korhatár növelése nélkül is, a fokozottabb
munkavállalói jogokon keresztül, főleg a fiatalok számára, a jobb fizetésen, és ugyanakkor
a pénztőke és a pénzügyi tranzakciók nagyobb adóztatásán keresztül.

Carlos Coelho (PPE),    írásban. – (PT) Bár a nyugdíjak kifizetése a tagállamok felelőssége,
fontos, hogy bizonyos kérdésekben európai szintű koordináció legyen. Tudatában vagyok,
hogy nagyon eltérőek a nyugdíjrendszerek Európában. Ugyanakkor egyértelműen szükség
van egy olyan stratégia megalkotására, amely növeli a kohéziót és a koherenciát a nyugdíjak
tekintetében, teljes mértékben tiszteletben tartva a szubszidiaritás és a szolidaritás elvét.
Ennek a stratégiának figyelembe kell vennie a jelenlegi gazdasági és demográfiai helyzetet,
valamint a belső piac kialakítását. Nem szabad tehát elfelejtenünk, hogy az Európán belüli
szabad mozgás az európai állampolgárok egyik alapvető joga, amely magában foglalja az
egyének, vagyis azon munkavállalók mobilitását, akiknek részesülniük kell a hatékony és
hatásos munkaerőpiac előnyeiből, valamint abból, hogy biztosítsák számukra a
fenntartható, biztonságos és megfelelő bevételhez való hozzáférést nyugdíjba vonulásukat
követően. Fontos továbbá az emberek megfelelő és folyamatos tájékoztatása a
nyugdíjrendszerrel kapcsolatos jogaikról, különösen a határokon átnyúló tevékenységgel
és mobilitással kapcsolatos rendszerek tekintetében.

George Sabin Cutaş (S&D),    írásban. – (RO) Az állásfoglalás mellett szavaztam, amelynek
előadója voltam a Gazdasági és Monetáris Bizottság részéről. Kiegyensúlyozottnak találom
az állásfoglalás végső szövegét, amely hangsúlyozza mind az állami nyugdíj pillér
fontosságát, mind egy megfelelő második pillér szükségességét minden tagállamban. Azt
az elképzelést javasoltam, hogy határozzunk meg egy uniós szintű minimálnyugdíjat,
amely biztosítja a biztonságos, tisztességes megélhetést az európai állampolgárok számára.
Sajnálatos módon nem kaptam elegendő pozitív visszajelzést képviselőtársaim részéről.
Ugyanakkor remélem, hogy a jövőben a Bizottság elő fog terjeszteni egy hasonló javaslatot.
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Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    írásban. – (RO) Hasznosnak gondolom, hogy az Európa
2020 stratégia egy aktív, összpontosított munkaerő-piaci politikát támogat, amely segíteni
fog az idősebb munkavállalók, a nők, a kisebbségi csoportokhoz tartozók és a hosszabb
ideje munka nélkül levők foglalkoztatási rátájának növelésében. Ennek a célkitűzésnek az
elérésével úgy gondolom, hogy növekedni fog a foglalkoztatottak száma Európában, és
ezáltal a gazdasági növekedés is erősödni fog, amely pozitív hatással lesz a
nyugdíjrendszerek életképességére az Európai Unió szintjén.

Cornelis de Jong (GUE/NGL),    írásban. – (NL) Ma a nyugdíjakról szóló
Oomen-Ruijten-jelentés mellett szavaztam. A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
(IMCO) e jelentéssel kapcsolatos véleményének előadójaként lehetőségem volt arra, hogy
konstruktívan együtt dolgozzak az előadóval. Az IMCO álláspontját általánosságban
tükrözi Oomen-Ruijten asszony jelentése. Úgy vélem, hogy a jelentés megfontolt és
kiegyensúlyozott, és hogy az az elképzelés áll középpontjában, hogy a tagállamok
tekintetében a nyugdíjakra a szubszidiaritás elve vonatkozik. Ez biztosítja a holland
pillérrendszer megfelelő védelmét.

Ugyanakkor, amit egyáltalán nem tudok támogatni, azok a jelentés azon elemei, amelyek
kötelező érvényű európai megállapodásokra szólítanak fel a tagállamok
nyugdíjrendszereivel kapcsolatban. Ez ellentétes mindennel, amit a Belga Szocialista Párt
képvisel.

Luigi Ciriaco De Mita (PPE),    írásban. – (IT) A javasolt szöveg mellett szavaztam, mivel
a nyugdíjak a munkavállalók jogait és kötelességeit tartalmazó rendszer egyik alapvető
intézményei. Rendkívül fontosak a tisztességes életszínvonal biztosításában az érintett
személyek és egész családjuk számára, különösen, amikor arról van szó, hogy megfelelő
támogatást kapjanak a megfelelő színvonalú személyes és családi élet biztosításához. Ennek
a küszöbértéknek a meghatározásával hosszú távú célként egyértelmű, hogy szükség van
fenntartható nyugdíjrendszerekre ahhoz, hogy bizonyos minimális kilátást biztosítsunk
a munkavállalók számára. Miközben tiszteletben tartom az alulról felfelé építkező
szubszidiaritás elvét, ahol a reformok megfelelősége biztosításának és véghezvitelének a
lehetősége és felelőssége elsődlegesen a tagállamoké, szükség van a nyugdíjrendszerek
konvergenciájára Európában, hogy biztosítsuk a teljes körű és valódi mozgásszabadságot
a munkavállalók és a vállalatok számára, valamint a tagállamokon belüli különböző
nyugdíjrendszerek kölcsönös elismerését és paritását. Valójában miközben tudomásul
veszem, hogy eltérőek a megélhetési költségek és a fizetések a tagállamok között, szükség
van a hosszú távú konvergencia kialakítására mind az egyes tagállamokon belül mind az
Unió egészén belül egy tisztességes és megfelelő várható élettartam elérése érdekében.

Ioan Enciu (S&D),    írásban. – (RO) A jelentés mellett szavaztam, mivel úgy gondolom,
hogy a nyugdíjrendszerek az egész Európai Unión belül jelenleg is komoly fenntarthatósági
problémákkal küzdenek, amelyek a jövőben még súlyosabbá válhatnak, és ezért újra kell
gondolni őket. Ugyanakkor az egyes tagállamok által végzett felülvizsgálatoknak
összhangban kell állniuk azzal az alapvető elképzeléssel, hogy tisztességes jövedelmet
biztosítsanak mérsékelt áron az idősebb emberek számára, miután egész életükben
hozzájárultak a társadalomhoz. A nyugdíjaknak a létminimum alá való csökkentése, ami
néhány tagállamban megtörtént, embertelen és mindenképp kerülendő.

A kizsákmányolás legégbekiáltóbb példája Románia, ahol a jelenlegi kormány úgy döntött,
hogy minden nyugdíjat drasztikusan csökkenteni kell és meg kell adóztatni, valamint
illetéket kell kiróni az egészségbiztosításra. A szubszidiaritás álcája alatt a román kormány
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valószínűleg egy ügyes nyugdíjrendszert akar létrehozni úgy, hogy a nyugdíjasokat fizikailag
eltünteti azáltal, hogy megfosztja őket a minimális pénzügyi forrásoktól és egészségügyi
támogatástól. Úgy gondolom, hogy az EU egyik célja ezen a területen az kell, hogy legyen,
hogy mérsékelje bizonyos tagállamoknak a nyugdíjasok elleni túlzásait.

Edite Estrela (S&D),    írásban. – (PT) A jelentés mellett szavaztam, mivel egyetértek annak
szükségességével, hogy az Unió és a tagállamok hatékonyabban koordinálják a nyugdíjakkal
kapcsolatos különböző politikáikat annak érdekében, hogy biztosítsák a nyugdíjrendszerek
megfelelőségét, biztonságát és fenntarthatóságát a nők és férfiak számára. Rendkívül fontos
a nyugdíjjogosultságok nemek szerinti szétválasztása, valamint speciális kritériumok
meghatározása a nők nyugdíjának meghatározásához oly módon, hogy biztosított legyen
a gazdasági függetlenség mind a férfiak, mind a nők számára.

Göran Färm, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Marita Ulvskog és Åsa Westlund (S&D),
írásban. – (SV) A 6. bekezdéssel kapcsolatban úgy döntöttünk, hogy a közvetlen
nyugdíjkötelezettségeknek az államadóssággal és az államháztartási hiánnyal kapcsolatos
számításokba való bevonására vonatkozó utalás eltörlése mellett szavazunk. Ennek oka,
hogy úgy érezzük, fennáll a kockázata annak, hogy a nyugdíjkötelezettségek és az adóssággal
és hiánnyal kapcsolatos számítások közötti ilyen kapcsolatnak rövid távon számos nem
kívánatos és aránytalan következménye lehet egyes tagállamokban. Hosszú távon azonban
úgy véljük, hogy minden tagállamnak olyan eljárásokat kell kialakítania, amelynek
eredményeképp az állami nyugdíjkötelezettségek pontosan tükröződnek a hiánnyal és
adóssággal kapcsolatos vonatkozó előrejelzésekben.

Diogo Feio (PPE),    írásban. – (PT) A várható élettartam növekedése és a korfa megfordulása
Európában jelentős kihívásokat jelent egy idősödő társadalom számára, és biztosítani kell
az idősek számára a megfelelő életkörülményeket, valamint sok esetben az aktív
szerepvállalást. Ugyanakkor, mivel a hagyományos nyugdíjrendszerek összeomlással
fenyegetnek, a tagállamoknak bátran és proaktívan kell elfogadniuk a szociális biztonsági
rendszereik megvédéséhez szükséges intézkedéseket, ami nem csak a nyugdíjkorhatár
felemelését jelenti. Ugyanakkor azonnali hangsúlyt kell fektetni a modernizációra, a vegyes
rendszerek lehetőségével együtt. Ez biztosítani fogja, hogy a rendszerbe most belépők
szabadon dönthessenek arról, hogy melyik modell védje őket idős korukban.

José Manuel Fernandes (PPE),    írásban. – (PT) A jelenlegi válság rámutatott egy
problémára, amelyről mostanra nyilvánvalóan kiderült, hogy komoly probléma: a szociális
biztonsági rendszerek csődje. Valójában a korfa megfordulásának közelsége – ami a lakosság
megnövekedett élettartamából eredő demográfiai változások eredménye – fenyegeti a
nyugdíjrendszerek pénzügyi fenntarthatóságát. Egyrészről növekszik a munkanélküliek
száma, másrészről több pénzt költenek a nyugdíjkifizetésekre. Emellett a fiatalok egyre
később lépnek be a munkaerőpiacra, és így nem vesznek részt a hozzájárulási rendszerben.
Mivel nem akarjuk hogy az „időskor” a szegénység szinonimája legyen, biztosítanunk kell
a minimálnyugdíjat, amely minőségi életet nyújt az idősek számára. Egy ilyen intézkedés
segíti a szegénység eltörlését és lehetővé teszi az idősek számára, hogy méltóságban éljenek.

Ezek a problémák mind szerepelnek az Európai Bizottságnak a nyugdíjakról szóló zöld
könyvében. Most uniós szinten koordinált politikák sorára van szükség. Ezért teljes
mértékben egyetértek a jelentés következtetéseivel, és üdvözlöm a generációk közötti
szolidaritást célzó kezdeményezéseket, amelyek lehetővé teszik, hogy a nyugdíjasok
fenntartható és tisztességes bevételhez jussanak.
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Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    írásban. – (PT) Sajnálatosnak tartjuk, hogy nem fogadták
el az általunk előterjesztett alternatív állásfoglalási indítványt. Az Európai Parlament
képviselőinek többsége, beleértve az Európai Szocialisták és Demokraták Progresszív
Szövetsége képviselőcsoport európai parlamenti képviselőit is, a Bizottság és a Tanács által
bevezetendő antiszociális politikák pártját fogták, legitimálva ezzel az általuk követett és
kifejlesztendő neoliberális utat.

Mindeközben megfeledkeztek az Európai Unió különböző országaiban élő
munkavállalókról, akik küzdöttek a hivatalos nyugdíjkorhatár felemelése ellen, valamint
egy gondoskodó és egyetemes szociális biztonsági rendszer megőrzése érdekében; egy
olyan rendszer érdekében, amely értékeli a kisebb nyugdíjakat és tiszteletben tartja az
időseket, lehetővé téve számukra, hogy méltóságban éljenek, miközben hozzájárul a
szegénység eltörléséhez.

Mivel az általunk előterjesztett alternatív állásfoglalás kimondja, hogy lehetséges a nyugdíjak
emelése a hivatalos nyugdíjkorhatár megemelése nélkül, feltéve, hogy több megfelelő
jogokat biztosító munkahelyet hoznak létre, főleg a fiatalok számára, jobb fizetéseket
biztosítanak, és jobban megadóztatják a pénzügyi tranzakciókat. Nemrég készült
tanulmányok például kimutatták, hogy a pénzügyi tranzakciók általános 0,1%-os általános
megadóztatása az Európai Unió tagállamaiban az éves bevételeknek a GDP körülbelül
2,1%-ának megfelelő, vagy közel 262 milliárd eurós növekedéshez vezetnének.

Pat the Cope Gallagher (ALDE),    írásban. – (GA) Jelenleg 23 millió kis- és
középvállalkozás van az EU-ban. A kis- és középvállalkozások teszik ki az összes uniós
vállalkozás 99%-át, és 100 millió munkahelyért felelősek az Unióban. Igen nyilvánvaló,
hogy jelenleg a hitelek költségének és hozzáférhetetlenségének kérdése a kis- és
középvállalkozói ágazat legnagyobb problémája.

Sok életképes vállalkozás számára még mindig nehéz elfogadható kamatok mellett banki
hitelhez hozzáférni. Figyelembe véve, hogy mennyi támogatást kapott a bankszektor az
ír adófizetőktől, ez hihetetlen és elfogadhatatlan. Egyéb költségek, például a bérleti díjak,
a közüzemi díjak és a helyi adók szintén gátolják a kis. és középvállalkozások
versenyképességét a jelenlegi nehéz időszakban.

Robert Goebbels (S&D),    írásban. – (FR) Oomen-Ruijten asszonynak a megfelelő,
fenntartható és biztonságos európai nyugdíjrendszerekről szóló jelentése mellett szavaztam.
A jelentés tele van jó szándékkal, de ahogy a Bizottság zöld könyve is, ez is kétségeket hagy
ennek a vitának a valódi politikai céljairól. Akaratlanul is arra gondolok, hogy az utóbbi
alapvető célja a közvélemény felkészítése a nyugdíjrendszerek fokozatos privatizálására.
Miután láttuk a magánnyugdíjalapok veszteségeit Európában és az Egyesült Államokban
a pénzügyi válság alatt, én inkább ragaszkodnék a felosztó-kirovó rendszerek generációk
közötti szolidaritásához.

Bruno Gollnisch (NI),    írásban. – (FR) A szubszidiaritás elvére való folyamatos utalás
ellenére jelenleg igen nagy mértékben arról van szó, hogy az Európai Unióban teremtik
meg a nyugdíjrendszerek harmonizációjának alapját, ha nem is a nyugdíjak mértékének
tekintetében, legalább a nyugdíjak szerkezetére vonatkozóan. Hogyan gondolhatjuk, hogy
az önök ultraliberális és internacionalista Európájában egy ilyen harmonizáció mást is
jelenthet, mint a bátorítást arra, hogy egyéni biztosításokat szerezzenek a magáncégek?
Ez egy potenciálisan sok százmilliárd eurós piac. Ugyanakkor az első pillért – állami,
kötelező és felosztó-kirovó nyugdíjak – a Stabilitás és Növekedési Paktum, és legközelebb
Merkel asszony paktumának eredményeképp el fogják törölni. A foglalkoztatói
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nyugdíjalapok, amelyet egyesek fejleszteni szeretnének, még mindig nyugdíjalapok, és
tudjuk, hogy milyen szerepet játszottak a globális pénzügyi összeomlásban. Azt is tudjuk,
hogy mire jók egy pénzügyi válságban: a megtakarítók tönkretételére. Nem lehet nem
aggódni azok a nevetséges, prudenciális szabályozások miatt, amelyeknek ki vannak téve,
még Európában is. A szociális biztonsági rendszerek egésze, és különösen a nyugdíjrendszer
egyedül a tagállamok felelőssége. Nem csak pénzügyi, hanem demográfiai problémát is
meg kell oldani. Az Európai Unió, amelynek komoly felelőssége van ezekben az ügyekben,
semmi esetre sem a megfelelő szint ezeknek a problémáknak a kezelésére.

Catherine Grèze (Verts/ALE),    írásban. – (FR) Az európai nyugdíjrendszerekről szóló
jelentés kapcsán elmondanám, hogy ez egy nagyon érzékeny téma. Bár a szöveg tartalmaz
néhány valóban pozitív elemet, teljes mértékben elfogadhatatlan lenne, hogy az öregségi
biztosítás megállapításának mechanizmusát a költségvetési megszorítások prizmáján
keresztül nézzük, amely a tőke alapú nyugdíjak előtérbe helyezését eredményezné. Mivel
a generációk közötti szolidaritást részesítem előnyben, nem tudok egy olyan jelentés mellett
szavazni, amely hajlamos a tőke alapú nyugdíjrendszerek kialakításának támogatására.

Nathalie Griesbeck (ALDE),    írásban. – (FR) Tartózkodtam a szövegről való szavazáson.
Tartalmaz sok jó elképzelést, sajnálatos módon azonban olyanokat is, amelyeket ellenzek.
A munkavállalók mobilitása útjában álló akadályoknak a nyugdíjak hordozhatóvá tétele
általi elmozdítása, a nemzeti nyugdíjrendszerek sokféleségének tiszteletben tartása, a nemek
közötti egyenlőtlenségek, valamint a férfiak és a nők között a foglalkoztatás és a
nyugdíjellátások tekintetében fennálló elfogadhatatlan szakadékok csökkentése, az idősebb
munkavállalóknak a munkaerőpiacra történő bevonása, az elbocsátással kapcsolatos
nagyobb védelem az idősebb munkavállalók számára stb. mind olyan, a jelentésben szereplő
ajánlások, amelyeket rendkívül üdvözlendőnek tartok. Egyéb okok miatt azonban
tartózkodtam. Ezek közé tartozik például, hogy a jelentés magánmegtakarítási rendszerek
ösztönzésére szólít fel.

Mathieu Grosch (PPE),    írásban. – (DE) Az egyre idősebb társadalom irányába haladó
demográfiai eltolódás a gazdasági növekedés, az államháztartás és a pénzpiacok tekintetében
a gazdasági és pénzügyi válság miatt bekövetkezett visszaeséssel együtt szükségessé teszi
a nyugdíjakkal kapcsolatos gyakorlataink kiigazítását. Ez a hozzáigazítás összhangban van
az európai belső piac kialakításával és az Európa 2020 foglalkoztatási célkitűzéseinek
teljesítésével, valamint az államháztartás hosszú távú fenntarthatóságával.

Elsősorban ugyanakkor azért támogatom ezt a javaslatot, mert hatékonyabb nyugdíjellátást
biztosít, amely fenntartható és biztonságos is egyben. Szilárdan meg vagyok győződve
arról, hogy a nyugdíjellátásnak nem csak azt kell biztosítaniuk, hogy az idősebb uniós
állampolgárok méltóságban élhessenek, hanem munkában töltött életük
ellenszolgáltatásának is kell lennie. Ha azt akarjuk, hogy a jövő európai állampolgárai
motiváltak legyenek a munkavállalásban, és nyitottak legyenek a határokon átnyúló
tevékenységek irányában, akkor fontos, hogy akár ma megfelelő és fenntartható, európai
szinten harmonizált nyugellátással kapcsolatos kilátásokat biztosítsunk számukra.
Mindazonáltal a nyugdíjak biztosításának felelőssége továbbra is a tagállamoké, ami azt
jelenti, hogy a nyugdíjrendszerek elsődlegesen a tagállamok hatáskörébe tartoznak, és
ezért Európa csak koordinált iránymutatást biztosíthat a tagállamoknak.

Ebben az összefüggésben különösen a generációk közötti szolidaritás és a nemzeti
szolidaritás alapelveit kell figyelembe venni. A szubszidiaritás elvének tekintetében továbbá
minden nyugdíjrendszernek „exportálhatónak” kell lennie az állampolgárok számára.
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Sylvie Guillaume (S&D),    írásban. – (FR) Bár vannak a szövegnek pozitív vonatkozásai,
különösen, hogy nagy jelentőséget tulajdonít a foglalkoztatás előmozdításának a
nyugdíjrendszerek fenntarthatósága érdekében, vagy a társadalmi partnerek helyzete, más
vonatkozásait nem szívesen támogatom, és ezért tartózkodtam a szövegről való szavazáson.

A várható élettartam és a nyugdíjkorhatár közötti kapcsolatról szóló 24. bekezdés törlése
ugyanakkor jelentős győzelem az Európai Szocialisták és Demokraták Progresszív
Szövetsége képviselőcsoport európai parlamenti képviselői számára, akik ezáltal akarták
megvédeni az európai szociális modellt azzal szemben, amit ez az intézkedés támogatott
volna. Valójában bizonyos társadalmi csoportok várható élettartama csökken
munkakörülményeik következtében, valamint mivel nehézségekkel kell szembenézniük
a megelőző és egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés tekintetében. Biztosítanunk kell,
hogy minden európai állampolgár méltóságban élhessen nyugdíjas évei alatt.

Richard Howitt (S&D),    írásban. – Munkáspárti képviselők támogatták ezt a nem kötelező
érvényű jelentést, amely a nyugdíjakról, az elöregedő társadalom kihívásairól és a kiadási
nyomásokról szól, amelyekkel az egész Uniónak szembe kell néznie. Üdvözlendőnek
tartjuk, hogy a jelentés kimondja, nincs olyan megközelítés, amely „mindenki számára
egységesen megfelelő” az összes tagállamban, az Unió viszont egyértelműen hozzáadott
értéket képviselhet az elképzelések megosztása és a koordináció terén.

Arra szavaztunk továbbá, hogy töröljék a 8. bekezdésből a magánszektor
adósságállományának az államháztartás fenntarthatósági értékelésébe való bevonását,
mivel úgy gondoljuk, hogy a jelenlegi piaci viszonyokat nem támogatná egy ilyen értékelés.
Fenntartjuk aggodalmunkat továbbá a Szolvencia II típusú tőkekövetelmények nyugdíjakra
való alkalmazásának kérdése tekintetében, mivel ez potenciálisan növelheti a költségeket
anélkül, hogy biztonságosabbá tenné az Egyesült Királyság munkáltató által fizetett
foglalkoztatói nyugdíját. Az egyesült királyságbeli rendszer, beleértve a munkáspárti
kormány alatt létrehozott nyugdíjvédelmi alapokat, magas szintű védelmet biztosít a
nyugdíjrendszer tagjai és kedvezményezettjei számára.

A munkáspárti európai parlamenti képviselők továbbra is annak biztosítása érdekében
dolgoznak, hogy akik megtakarítanak az államnak, munkáltatójukon keresztül illetve
önállóan, valódi nyugdíjvédelemben részesüljenek, hogy biztonságban érezhessék magukat
nyugdíjba vonulásukkal kapcsolatban.

Juozas Imbrasas (EFD),    írásban. – (LT) A demográfiai változások, más szóval a korfa
rövid időn belül várható megfordulása, és a szerencsénkre hosszabb várható élettartam,
amely során az idősebb emberek tovább maradnak egészségesek és aktívak, valamint a
társadalom részesei, szükségesség teszi egy kohéziós és összehangolt stratégia kidolgozását
a nyugdíjak terén. Jelentős eltérések vannak az európai nyugdíjrendszerek között, és az új
tagállamoknak, valamint állampolgáraiknak további problémákkal kell szembenézniük,
mivel kívánatos lenne egy szerteágazó, több pilléren nyugvó nyugdíjrendszer kialakítása
a kockázatok megosztása érdekében. A pénzügyi és gazdasági válság megmutatta, hogy
nincs olyan nyugdíjrendszer, amely immúnis lenne az ilyen eseményekre, de a nagy
költségvetési hiány, a magas munkanélküliség és az adók és egyéb díjak növelésének nagyon
korlátozott lehetősége különösen a felosztó-kirovó rendszereket sújtja, és néhány
tagállamnak, például Litvániának, drasztikus intézkedéseket kellett tennie, vagyis
csökkentenie kellett a nyugdíjakat, ami, véleményem szerint, tolerálhatatlan és
elfogadhatatlan. A tagállamoknak minden erőfeszítést meg kell tenniük az ilyen csökkentési
intézkedések elkerülése érdekében, amelyek a legszegényebbek számára a
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legfájdalmasabbak. Tartózkodtam a jelentésről való szavazáson, mivel a javasolt döntések
egy része szociálisan érzékeny kérdésekre vonatkozik, és nem megfelelően értékelték az
előnyöket és a kockázatokat a jelentésben, különösen a nyugdíjkorhatár felemelésének és
a tagállamok nyugdíjpolitika fölötti befolyásának elvesztése témájával kapcsolatban.

Peter Jahr (PPE),    írásban. – (DE) Tartózkodtam az európai nyugdíjrendszerről szóló
európai parlamenti jelentésről való szavazáson. Bár elviekben üdvözlendő, hogy az Európai
Unió azzal foglalkozik, hogyan támogathatja a tagállamokat a megfelelő nyugdíjak
biztosítására irányuló erőfeszítéseikben, a nyugdíjpolitika az adott tagállam hatásköre, és
az is marad, aminek tiszteletben tartásával az Uniónak csak a legnagyobb érzékenységgel
és a nemzeti körülmények maximális figyelembe vételével cselekedhet. A kérdéses döntések
azonban nem kedvezőek a német foglalkoztatói nyugdíjmodell számára. Véleményem
szerint nem szabad olyan szabályozásokat bevezetni európai szinten, amelyek veszélyeztetik
a sok európai országban sikeresek bevezetett foglalkoztatói nyugdíjrendszereket. Ebben
a tekintetben még jelentős fejlődésre van szükség.

Arturs Krišjānis Kariņš (PPE),    írásban. – (LV) Támogattam a megfelelő, fenntartható
és biztonságos európai nyugdíjrendszerek létrehozásáról szóló jelentést, mivel úgy
gondolom, hogy létfontosságú a meglévő nyugdíjmodellek megváltoztatása
fenntarthatóságuk biztosítása érdekében. Jelenleg fennáll a veszélye az európai országokban,
hogy a jövő nemzedékei nem fognak olyan nyugdíjban részesülni, amely méltó öregkort
biztosítana számukra. Be kell ismernünk, hogy jelenleg a jövő nemzedékeinek költségére
élünk. Pénzt veszünk kölcsön, hogy kifizethessük a mostani nyugdíjakat. Ennek meg kell
változnia. A nyugdíjrendszert úgy kell kiegyensúlyozni, hogy a jelenlegi bevételek fedezzék
a jelenlegi kiadásokat. Minden más megoldás azt jelenti, hogy meghaladjuk anyagi erőinket.
Ezt különböző módokon lehet elérni, de el kell ismernünk, hogy többé már nem
számíthatunk arra, hogy nyugdíjban részesülünk röviddel azután, hogy betöltjük 60.
életévünket. A nyugdíjkorhatárt fokozatosan fel kell emelni egész Európában, és annak
meg kell közelíteni a 70 évet. Ez egy mód annak biztosítására, hogy a szociális biztonsági
költségvetés ne váljon teherré az európai országok gazdasága számára.

Giovanni La Via (PPE),    írásban. – (IT) Oomen-Ruijten asszony jelentése a Bizottság által
2010 júliusában benyújtott zöld könyvön alapul, valamint azokon a témákon, amelyet ez
az intézmény vitára bocsátott az európai nyugdíjrendszerek megfelelősége és
fenntarthatósága tekintetében. Ez a dokumentum előfutára a jövőbeni fehér könyvnek,
amely a 27 tagállam általános elemzését tartalmazza, és kivetülése azoknak az
iránymutatásoknak, amelyet az EU meghatároz tagjai számára, amelyektől hatékony választ
várnak. A jelentést pozitívnak találtam olvasásakor, és ezért szavaztam mellette. Ez a
tervezet egyértelműen túl konzervatív, figyelembe véve, hogy mennyi minden tennivaló
van. Ugyanakkor megfelelő kiindulási pont, mivel áttekintést ad a 27 tagállamra bővült
nyugdíjrendszerről. Egy európai nyugdíjplatform létrehozása tökéletes lehetőség lehet
arra, hogy vitát kezdeményezzünk az uniós intézmények és az érintett szociális partnerek
között. A végső cél a nyugdíjrendszereknek az átalakítása, hogy hozzáillesszük a mostani
világban tapasztalható demográfiai és gazdasági változókhoz.

Patrick Le Hyaric (GUE/NGL),    írásban. – (FR) A jelentés ellen szavaztam, mivel támogatja
a tőkén alapuló nyugdíjrendszereket a felosztó-kirovó állami nyugdíjrendszerekkel szemben,
valamint a nyugdíjkorhatár felemelését. Egy olyan megközelítést támogat továbbá, amely
további bizonytalanságot jelentene az idősebb munkavállalók számára a „rugalmas”
nyugdíjak ösztönzése által, amely kombinálja a munkát és a nyugdíjat.
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Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE),    írásban. – (PL) Nagy megelégedéssel vettem
tudomásul Oomen-Ruijten asszonynak a megfelelő, stabil és biztonságos
nyugdíjrendszerekről szóló jelentéséről való szavazás eredményét. Úgy gondolom, hogy
a nyugdíjaknak biztonságosnak és stabilnak kell lenniük, különösen manapság, az elöregedő
európai népesség és a pénzügyi válság összefüggésében. A jelenlegi statisztikák világosan
mutatják, hogy a probléma egyre súlyosbodik, és az európai demográfiai változások
egyértelműek. Szakértők kimutatták, hogy jelenleg az Unióban négy ember dolgozik egy
nyugdíjas ellátásához, de körülbelül 50 éven belül csak ketten lesznek egy nyugdíjasra.

Egyértelmű tehát, hogy további munkára van szükség a nyugdíjrendszerrel kapcsolatban,
és létfontosságúak a további reformok. Ezért kell törekednünk a tagállamom nemzetközi
tevékenységének növelésére, hogy biztosítsuk a nyugdíjrendszerek hatékony és hatásos
koordinálását. A jelentés elfogadásával továbbá az Európai Parlament egyértelműen kijelenti,
hogy nincs helye a kor vagy nem alapján történő hátrányos megkülönböztetésnek, ami
különösen fontos a férfiak és nők munkahelyi egyenlőségéről szóló társadalmi vita
összefüggésében.

Astrid Lulling (PPE),    írásban. – (FR) Az, hogy hónapokig dolgozunk az európai
nyugdíjrendszerek fenntarthatóságával kapcsolatban, hogy elkészítünk egy ambiciózus
jelentést, hogy órákon keresztül tárgyalunk a kompromisszumokról anélkül, hogy
kimondanánk, ami nyilvánvaló, vagyis hogy sok európai uniós kormány hozzáfogott a
nyugdíjrendszerek megreformálásához, prioritást adva a hozzájárulási időszak
meghosszabbításához, teljesen komolytalannak tűnik számomra. A valóság figyelmen
kívül hagyása durva hanyagság. Az Európai Parlament nem a fő témával foglalkozik, mivel
az megosztó.

Én ellenzem a politikai tevékenység ilyen formáját: ahelyett, hogy egyhangúságot próbáljon
elérni bármi áron, az Európai Parlament alapvetően rossz módszert alkalmazott.

Kötelessége, hogy megvizsgálja, milyen koherens és bátor lépéseket lehet tenni. Ez az, amit
az állampolgárok várnak, amikor a nyugdíjrendszerek, az európai szociális modell igazi
vívmányai, veszélyben vannak.

Emiatt nem tudom támogatni ezt a jelentést, amely hiábavaló gyakorlatnak bizonyul, mivel
nem vesz tudomást a valós helyzetről.

Toine Manders (ALDE),    írásban. – (NL) A holland Szabadság és Demokrácia Néppárt
(VVD) küldöttsége az Európai Parlamentben az európai nyugdíjakról szóló zöld könyvvel
kapcsolatos saját kezdeményezésű jelentés ellen szavazott, mivel az számos kétértelműséget
és pontatlanságot tartalmazott. Számos előrelépést támogatunk, például az állami és
foglalkoztatói nyugdíjrendszerek megfelelő ötvözésének támogatását a tagállamokban,
valamint egy európai követési rendszer létrehozását a megnövekedett munkahelyi mobilitás
terén, hogy minden állampolgár tudja, mit várhat a nyugdíjával kapcsolatban, és e szerint
hozzon döntést. Ugyanakkor a növekvő munkanélküliség, a pénzpiacokon tapasztalható
problémák, a magas nemzeti adósság és a lassú gazdasági növekedés nehézségeket
eredményezhet a tagállamok nyugdíjfizetési kötelezettségei terén, aminek hatása lehet a
Stabilitási és Növekedési Paktumra, és ezáltal az euró stabilitására.

Emellett az egyre idősödő népességnek jelentős hatása van sok tagállamban, mert nem
keresnek annyit, mint a hollandok. Ezért a nyugdíjrendszerek harmonizált felügyeletére
van szükség, és néhány tagállamnak másképp kell szerveznie nyugdíjrendszerét. Nem
akarjuk viszont a holland nyugdíjrendszer bármilyen befolyásolását. Annak érdekében,
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hogy ezt biztosítsuk, ahelyett, hogy a jelentés számos támogatható pontja mellett
szavaznánk, ellenezzük a jelentés egészét. A VVD képviselőcsoport tagjai az Európai
Parlamentben: Hans van Baalen, Jan Mulder és Toine Manders.

David Martin (S&D),    írásban. – A jelentés mellett szavaztam, amely az elején (1. bekezdés)
és a végén is (61.bekezdés) egyértelművé teszi, hogy a nyugdíjakkal kapcsolatos fő felelősség
a szubszidiaritás elvén keresztül a tagállamoké marad, és az EU hozzájárulása a lehetőség
szerint a koordináció biztosítására és a bevált gyakorlatok megosztására korlátozódik.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    írásban. – (FR) Ez a jelentés felelőtlenül támogatja a
legális nyugdíjkorhatár felemelését, miközben képmutatóan azt állítja, hogy „társadalmi
és polgári párbeszéd” folyik a kérdésben, és hogy annak eredményét megfelelően figyelembe
veszik. A szükséges népszavazás sajnálatos módon még messze van. Ahogy várható volt,
ez egy óda a felosztó-kirovó rendszer privatizálásához, amelyről mindannyian tudjuk,
hogy hatékony. A nyugdíj pénzügyi termékké alakítása a nyugdíjalapok belső piacán szabad
és tisztességes versenyben – ez az, amit ez a jelentés javasol. Ellene szavazok, és teljes
mértékben elítélem ezt a szöveget.

Nuno Melo (PPE),    írásban. – (PT) A demográfiai változásokkal, más szóval a korfa
közeljövőben várható megfordulásával kapcsolatos komoly problémák, valamint a
magasabb várható élettartam, aminek következtében az idősek tovább maradnak
egészségesek és aktívak, és vesznek részt a társadalomban, szükségessé teszik egy, a kohézió
és koherencia növelésére irányuló stratégia kidolgozását a nyugdíjak terén. Ez az új helyzet
szükségessé tesz olyan kezdeményezéseket, amelyek újradefiniálják a fiatalok és az idősek
jövőjét, valamint a generációk és az emberek közötti szolidaritást, hozzájárulva ezzel egy
fenntartható, biztonságos és tisztességes jövedelem biztosításához a nyugdíjba vonulást
követően.

Willy Meyer (GUE/NGL),    írásban. – (ES) Az állásfoglalási indítvány ellen szavaztam,
mert úgy gondolom, hogy az egy elfogadhatatlan támadás a munkavállalók jogai ellen,
mivel a nyugdíjhoz való hozzájárulás éveinek meghosszabbítását, a nyugdíjkorhatár
felemelését, valamint az állami nyugdíjrendszerek fokozatos privatizációját támogatja.
Úgy gondolom, hogy az ilyen intézkedések célja olyan nyugdíjrendszerek létrehozása,
amely a pénzügyi szektor érdekeit szolgálja, és nem jelentenek előrelépést az olyan állami
nyugdíjrendszerek kialakítása tekintetében, amelyek igazságosabbak, fenntarthatóbbak,
biztonságosabbak és előnyösebbek az európai polgárok számára. Ellenzem egy antiszociális
Európa mint olyan fokozatos felépítését, amelyet azok a piacok és a pénzügyi hatalmak
irányítanak, amelyek becsvágyukkal és túlzott mohóságukkal ebbe a válságba taszítottak
minket, amelyet érthetetlenül az állami nyugdíjrendszerek privatizálásával kompenzálnak.
Elfogadhatatlannak tartom továbbá, hogy az állásfoglalás, amely miközben hangsúlyozza,
hogy megfelelő szerepet kell biztosítani a társadalmi párbeszédnek a nyugdíjreformok
során, megvédi az olyan társadalomellenes intézkedéseket, mint a nyugdíjkorhatár
felemelése, amelyet az európaiak többsége erőteljes általános sztrájkokkal utasított el.

Louis Michel (ALDE),    írásban. – (FR) László Andor, a Foglalkoztatás, a Szociális Ügyek
és a Társadalmi Összetartozás biztosa szerint a nyugdíjasok száma 2060-ra
megkétszereződik az aktív népességhez képest, amely a nyugdíjakat finanszírozza. Sürgősen
át kell gondolni tehát a nyugdíjrendszereket. Bár ez a kérdés a tagállamok hatáskörébe
tartozik, ennek nem szabad megakadályoznia, hogy az Európai Unió segítse a tagállamokat
annak mérlegelésében, hogy hogyan tudnak megfelelő, stabil és fenntartható
nyugdíjrendszert biztosítani az európai állampolgároknak. Ahhoz, hogy az EU egy tagállama
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megfelelő és tisztességes nyugdíjat biztosítson, figyelembe kell venni az emberek szabad
mozgásának elvét. A gazdasági és monetáris válság megmutatta, hogy szükség van egy
olyan integrált megközelítésre, amely magába foglalja a demográfiai és társadalmi
vonatkozásokat, valamint a gazdasági és pénzügyi vonatkozásokat.

Alexander Mirsky (S&D),    írásban. – Remélem, hogy a Parlament nem fog egyszerűen
arra korlátozódni, hogy jelentéseket és szavazásokat produkáljon. Fontos mind a 27 uniós
nyugdíjrendszer elemzése. Biztos vagyok benne, hogy a szabályok jelentős megsértésére
derülne fény ezen a területen Lettországban, ahol a kormány folyamatosan a nyugdíjak
terhére akarja megoldani a költségvetési hiány problémáját. Ennek eredményeképp a lett
nyugdíjasok a jelenlegi kormány kockázatvállaló cselekvéseinek áldozatává váltak. Az
esetek többségében a nyugdíjak Lettországban a hivatalos létminimum alatt vannak. A
helyzetet bonyolítja a kormány döntése, hogy visszatartja a második nyugdíjpillér
kifizetéseit. Ennek nagyon szomorú következményei lehetnek. A jelentés mellett szavaztam
annak reményében, hogy egy független értékelést készítenek a lettországi helyzetről.

Andreas Mölzer (NI),    írásban. – (DE) Az Európai Unión belül még mindig jelentősen
csökken a jólét, amely nyilvánvalóvá válik a munkaerőpiac védelmi időszakainak
csökkenésével. Minden országnak meg kell birkóznia a demográfiai változásokkal és ennek
következtében nyugdíjrendszere pénzügyi fenntarthatatlanságával. A magánnyugdíjak,
amelyek célja az volt, hogy kiegészítő támogatást nyújtsanak, nem hozták meg az annyit
emlegetett enyhülést a nyugdíjrendszerek számára, hanem még nagyobb nyomás alá
helyezték az állami nyugdíjakat. Ebben a helyzetben a magyar embereket például
majdhogynem kényszerítették arra, hogy visszatérjenek az állami rendszerbe. Ebben a
tekintetben a nyugdíjalapok megtérülésével kapcsolatos teljesíthetetlen ígéretek szintén
problematikusak, ahogy arra fény derült a gazdasági és pénzügyi válság során. Az ilyen
beavatkozások uniós szinten gyakran számos problémával járnak, például a nyugdíjak
kompenzációs támogatásával összefüggésben, amely visszaéléseknek nyitott utat. A
nyugdíjakkal kapcsolatos részleteket eltérően szabályozzák az egyes tagállamokban, és
ennek így is kell maradnia, ezért határozottan elutasítom a jelentést.

Claudio Morganti (EFD),    írásban. – (IT) Szeretném támogatásomat kifejezni a jövőbeni
európai nyugdíjrendszerekről szóló Oomen-Ruijten-jelentés iránt, mivel egyértelműen
példáz egy elvet, amelyet az európai cselekvéseknek és kezdeményezéseknek mindig alapul
kell venniük: a szubszidiaritás elvét. Annak érdekében, hogy elvégezzünk egy fontos
feladatot, vagyis az európai nyugdíjrendszerek új értékelését a megváltozott demográfiai,
gazdasági és társadalmi körülmények között, eldöntöttük, hogy az egyes tagállamoknak
rugalmasságot biztosítunk, hogy egy általános európai útmutató keretén belül szabadon
cselekedhessenek. A különböző országok helyzete és körülményei túl eltérőek ahhoz,
hogy közös, kötelező érvényű szabályokat határozzunk meg, ezért jó döntés volt a
szubszidiaritás alapvető elvének tiszteletben tartása.

Franz Obermayr (NI),    írásban. – (DE) Nemsokára a korfa meg fog fordulni az Unióban:
az 55 évnél idősebbek fogják a lakosság legnépesebb csoportját kitenni, a várható élettartam
továbbra is nőni fog, a születési ráta alacsony marad, és a fiatalok még később kezdik meg
munkával töltött éveiket. Mindannyian tisztában vagyunk ezek következményeivel: egy
túlöregedő népességgel, valamint még több akadály kialakulásával a nyugdíjak
finanszírozása terén. Elsősorban egy családbarátabb politikára van szükségünk a
tagállamokban – gondolok például a családi adó kettéosztásának a munkajövedelem utáni
adóba való bevezetésére. A családoknak a generációk közötti szerződés biztosításához
való hozzájárulásukat figyelembe kell venni a szociális jogszabályokban a
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társadalombiztosítási hozzájárulások fokozatos csökkentésével. Ezeket a szempontokat
nem, vagy nem megfelelően vették figyelembe a jelentésben. Ugyanakkor a sokat dicsért
tömeges bevándorlás nem a megfelelő módja nyugdíjaink biztosításának. Végül a
nyugdíjpolitikának a tagállamok felelősségi körében kell maradnia. Ezért a jelentés ellen
szavaztam.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D),    írásban. – (PL  )  A mai szavazáson támogattam
a stabil és biztonságos európai nyugdíjrendszerekről szóló jelentés elfogadását. A nyugdíjak
jövőjének kérdése nem csak Lengyelországban, hanem az egész Európai Uniónak gondot
jelent. A jelentésben az Európai Parlament megerősítette, hogy a nyugdíjrendszerekkel
kapcsolatos kérdésekben a tagállam felelős saját nyugdíjrendszerének kialakításáért. Az
uniós intézmények ugyanakkor támogatni fogják a tagállamok tevékenységeit a
szubszidiaritás elve alapján.

Nagyon fontos kérdés számomra, hogy figyelmet fordítottak a nők elleni hátrányos
megkülönböztetésre a nyugdíjrendszerek összefüggésében, valamint arra, hogy ezt a
problémát meg kell oldani. Az elöregedő népességhez vezető jelenlegi demográfiai
változások ugyanakkor problémát jelentenek a stabil nyugdíjak kialakítása terén. A
nyugdíjasok száma folyamatosan emelkedik, miközben egyre csökken a munkaerőpiacon
aktív emberek száma.

Egy másik fontos kérdés azoknak a fiataloknak a problémája, akik a munkaerő-piaci helyzet
miatt nem találnak munkahelyet. Ebben az összefüggésben létfontosságú, hogy több embert
foglalkoztassunk, valamint hogy a lehető leghosszabb ideig dolgozzanak.

Alfredo Pallone (PPE),    írásban. – (IT) Oomen-Ruijten jelentése mellett szavaztam, mivel
úgy gondolom, hogy megpróbálni lefektetni az alapjait egy olyan fontos témának, mint
egy közös európai nyugdíjrendszer, kellően tiszteletben tartva a szubszidiaritás elvét,
jelentős lépés a valódi társadalmi-politikai integráció felé. A jogalkotási keret nyilvánvalóan
összetett, de az Európai Bizottságnak a nyugdíjakról szóló fehér könyve már jelzi, milyen
irányban indul el az Unió. A jelentés célja elsősorban a megfelelő, fenntartható és
biztonságos kritériumok létrehozása, és felszólítja a tagállamokat, hogy vitát folytassanak
a kérdéssel kapcsolatban, hozzák nyilvánosságra a javaslatokat, valamint hogy dolgozzanak
együtt egy valóban közös terv létrehozása érdekében a nyitott koordinációs rendszeren
keresztül. Uniós szinten tárgyaljuk a gazdasági kormányzással kapcsolatos csomagot, hogy
megreformáljuk a Stabilitási és Növekedési paktumot, valamint hogy közös szabályokat
hozzunk létre. Egy állam sem menekülhet el a nyugdíjreform elől, ha rendbe akarja szedni
pénzügyeit. Emiatt úgy gondolom, érdemes közös szabályokat létrehozni ezen a területen
is, mivel az jelentősen megkönnyítené a Stabilitási és Növekedési Paktum ellenőrzését és
végrehajtását.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    írásban. – (PT) Ez a megfelelő, fenntartható és
biztonságos európai nyugdíjrendszerekről szóló jelentés fontos lépés egy koordináció
politika bevezetése felé az Európai Unióban. Valójában bár ez a tagállamok joghatósága
alá tartozik, a nyugdíjrendszer közvetlen kapcsolatban áll a pénzpiaccal, valamint az egyik
olyan terület, amellyel a Stabilitási és Növekedési paktum foglalkozik. Általunk jól ismert
demográfiai okokból szükségessé válik, hogy egy olyan stratégiát hozzunk létre, amely
növeli a kohéziót és a koherenciát a nyugdíjakkal kapcsolatban. Olyan kezdeményezéseket
kell létrehoznunk, amelyek újradefiniálják a fiatalok és az idősek jövőjét, valamint a
generációk és az emberek közötti szolidaritást, hozzájárulva ezzel egy fenntartható,
biztonságos és tisztességes jövedelem biztosításához a nyugdíjba vonulást követően.
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Jelentős különbségek vannak az egyes nyugdíjrendszerek között Európában, fontos azonban
egy közös platform kidolgozása, a felelősségek megosztásának egyértelmű
meghatározásával. Ily módon lehetővé válik egy fenntartható és biztonságos rendszer
közös kidolgozása; egy olyan modern rendszeré. amely elismeri a szabad mozgást
Európában, amely azon a feltételezésen alapul, hogy a mobilitás rendkívül fontos, főleg a
fiatalabb generációk számára, és természetesen egy hatékony munkaerőpiac létrejötte
tekintetében, Ezen okok miatt a jelentés mellett szavaztam.

Rovana Plumb (S&D),    írásban. – (RO) 2009 novemberében 5,54 millió nyugdíjas volt
Romániában, és 5,65 millió ember járult hozzá az állami nyugdíjrendszerhez. Az, hogy
megfelelő, fenntartható nyugdíjat biztosítsunk az uniós állampolgárok számára most és
a jövőben, prioritás az Európai Unió számára. Ezeknek a céloknak az elérése egy elöregedő
Európában jelentős kihívás, és a tagállamoknak erre nyugdíjrendszereik megreformálásával
kell felkészülniük. A tagállamoknak javítaniuk kell a nyugdíjak megfelelőségét azáltal,
hogy küzdenek a nemi alapon történő munkahelyi megkülönböztetés ellen, különösen a
bérszakadék 2020-ra történő 10%-os csökkentésével. Az állami nyugdíjrendszert a
magánrendszer ellenében kell megerősíteni. Nem szabad privatizálnunk az állami
nyugdíjrendszert egyszerűen a nyugdíjalapok stabilitásának biztosítása érdekében a jelenlegi
és jövőbeni nyugdíjasok számára.

Bár európai szinten a tendencia a nyugdíjkorhatár felemelése, ezt rugalmasan kell alkalmazni
az ágazat és a munkakörülmények függvényében, miközben a szolgálatban töltött évek
számát is figyelembe kell venni. Aktív támogatásra van szükség a munkahelyteremtéshez.
A munkakörülmények színvonalát is fejleszteni kell, hogy növeljük azoknak az embereknek
a számát, akik aktívan hozzá fognak járulni jövőbeni nyugdíjuk finanszírozásához.

Frédérique Ries (ALDE),    írásban. – (FR) A nyugdíjrendszerek fenntarthatóvá tétele az
egyik fő kihívás a politikusok számára, ha meg akarjuk óvni a közérdeket és a társadalmi
békét. Bár Európának korlátozott a hatásköre ebben a tekintetben, fontos volt, hogy az
Európai Parlament véleményt nyilvánítson a Bizottság által kiadott zöld könyvet követően.
Ez a nagyon átfogó Oomen-Ruijten-jelentés elfogadásával történt, amely megerősíti, hogy
szükség van a nyugdíjrendszerek megreformálására a 65 évnél idősebb embereknek a
munkaképes korú személyekhez viszonyított arányával kapcsolatos kedvezőtlen trendek
következtében. Az állásfoglalás összhangban van továbbá a nemrégiben készült
Eurobarometer felméréssel, amely jól mutatja az európai állampolgárok bölcsességét és
érettségét, akiknek 73% úgy nyilatkozik, hogy „tovább kell dolgozniuk, vagy többet kell
megtakarítaniuk időskorukra”. Az az uralkodó elképzelés, hogy a munkával töltött időt
meg kell hosszabbítani 65 év fölöttre, kétségkívül vegyes fogadtatásra talált a lakosság
körében. Ez azonban rejtett előny is lehet, mivel szükségképpen más eszközöket is fel kell
használni majd. Az én országom, Belgium esetében ahol a foglalkoztatási ráta az idősebb
munkavállalók körében az egyik legalacsonyabb az Európai Unióban, sürgős szükség van
arra, hogy a belga munkavállalókat arra ösztönözzék, hogy tovább vegyenek részt a
munkaerőpiacon.

Crescenzio Rivellini (PPE),    írásban. – (IT) Ma a Parlament „A megfelelő, fenntartható
és biztonságos európai nyugdíjrendszerek felé” című jelentésről szavazott. A Bizottság,
figyelembe véve a demográfiai változásokat és a gazdasági és pénzügyi válság hatásait, úgy
határozott, hogy a nyugdíjpolitikák modernizálása érdekében koordinált cselekvésre van
szükség a nyugdíjrendszerek kiigazítása, a fenntarthatóság, a munkával töltött élet és a
nyugdíjas élet hossza közötti egyensúly megteremtése, a mobilitás útjában álló akadályok
eltörlése, a nyugdíjrendszerek nagyobb átláthatósága és a fizetőképesség védelme érdekében.
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A jelentésben el kívánjuk ismerni és fenn akarjuk tartani az egyéni felelősségeket annak
érdekében, hogy egy olyan fenntartható és biztonságos rendszert hozzunk létre, amely
képes megfelelő nyugdíjat biztosítani tagállami szinten. Egy modern rendszer, amely
elismeri elsősorban az új generáció mobilitási igényét és megoldást kínál nemcsak a jelenre,
hanem a közeljövőre is.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    írásban. – (ES) Annak ellenére, hogy a szavazás
lehetővé tette a társadalmi lelkiismeret néhány kulcsfontosságú elemének beillesztését,
megmaradt néhány kedvezőtlen vonulat, ami miatt tartózkodtam a végső szavazáson. Ez
történt például a 21. bekezdés azon részében, ahol arra kérik a tagállamokat, hogy fejlesszék
az állampolgároknak a magánmegtakarítási rendszerekhez való hozzáférését.

Licia Ronzulli (PPE),    írásban. – (IT) Az európai nyugdíjrendszerek egyre aggasztóbb
állapotban vannak. Most kell cselekednünk annak biztosítása érdekében, hogy a férfiak és
nők egyenlő lehetőségekkel rendelkezzenek, védve azokat, akik úgy döntenek, hogy korán
vonulnak nyugdíjba, ugyanakkor azokat is, akik csak most teszik az első lépéseket a
munkaerőpiacon. Európában a nők még mindig átlagosan 18%-kal keresnek kevesebbet
a férfiaknál. Ennek a fizetésbeli különbségnek a fő hatása nyugdíjas korban válik
nyilvánvalóvá: mivel kevesebbet kerestek egész munkával töltött életük során, a nőknek
alacsonyabb a nyugdíjuk is. Ennek eredményeképp a nőket jobban érinti az állandó
szegénység, mint a férfiakat. Különösen válság időszakában kell figyelembe venni a nemi
dimenziót az összes politikában, olyan nemzeti intézkedéseket fogadva el, amelyeket
európai szinten jóváhagytak és koordinálnak. Az Oomen-Ruijten-jelentés mellett szavaztam,
mivel véleményem szerint ez egy jó kompromisszum, amely támogathatja a párbeszédet
a tagállamok és az európai intézmények között a nyugdíjrendszerek modernizációjával
kapcsolatban.

Oreste Rossi (EFD),    írásban. – (IT) Támogatjuk a „A megfelelő, fenntartható és
biztonságos európai nyugdíjrendszerek felé” című zöld könyvről szóló jelentést, mivel az
Európai Bizottság célja a tagállamok támogatása anélkül, hogy elvenné a felelősséget az
egyes országoktól, amelyeknek értékelniük kell a várható élettartam és a kötelező
nyugdíjkorhatár közötti kapcsolatot. Célja továbbá a határokon átnyúló mobilitás útjában
álló akadályok eltörlése és egy Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság
létrehozása, amelynek feladata egy koordinációs rendszer létrehozása vészhelyzetek esetén,
valamint a tagállamok támogatása.

Daciana Octavia Sârbu (S&D),    írásban. – (RO) Az Európai Unió 27 tagállamának
különböző nyugdíjrendszerei vannak. Ugyanakkor a fordított korfa és a várható élettartam
növekedése egy európai stratégia kidolgozását teszi szükségessé a nyugdíjak kohéziójának
és koherenciájának megerősítése érdekében az Európai Unióban. Szeretnék említést tenni
ugyanakkor a munkavállalók különböző tagállamok közötti mobilitásával kapcsolatos
nyilvánvaló elégtelenségekről. Egyes esetekben a nyugdíjjal kapcsolatos jogokat nem viszik
át megfelelően az Európai Unió tagállamai között. Ebben a tekintetben támogatnunk kell
a tagállamok közötti együttműködést.

Másrészről morális kötelességünk állampolgáraink azon jogának biztosítása, hogy
tisztességes megélhetést biztosító megfelelő nyugdíjban részesüljenek.

Peter Skinner (S&D),    írásban. – Támogatom a jelentés általános célkitűzéseit, mivel
alapvetően a nyugdíjak biztosításának fenntartható megközelítésével foglalkozik. A zöld
könyv alapján létrejövő szabályozási gyakorlat véleményem szerint lehetővé fogja tenni
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a felügyelők számára a szükséges következetességet, hogy kialakítsanak egy biztonságos
és fenntartható nyugdíjrendszert.

Ugyanakkor mivel jelenleg igen eltérőek a nyugdíjrendszerek a tagállamokban mind
hatáskörüket, mind mélységüket tekintve, fontos, hogy a Bizottság kövesse a Parlament
azon kérését, hogy ne alkalmazzanak a biztosítási vagy banki szabványokhoz hasonló
tőkeelőírásokat. Véleményem szerint a nyugdíjakat külön kell is lehet is kezelni saját
tőkemegfelelési követelményeik szempontjából.

Mindezek alapján létfontosságú egy valóban európai megközelítés, figyelembe véve, hogy
a demográfiai trendek drága, túlterhelt rendszerek fenntartására kényszerítik a jövő
generációit, és a régebbi generációnak a szegénység veszélyével kell szembenézniük.

Alyn Smith (Verts/ALE),    írásban. – Elnök úr, sok dolgot lehet szeretni ebben a jelentésben.
Ugyanakkor az egyensúly érdekében nem tudom támogatni. Igaz, hogy a Parlamentben
foglalkoznunk kell tagállamaink kormányainak nyugdíjbiztosításával, és az is igaz, hogy
meg kell osztanunk a bevált gyakorlatot. Ugyanakkor nem tudtam a jelentés egészét
támogatni, mert egyszerűen nem értek egyez azzal, hogy az Uniónak az
információmegosztás mellett más szerepe is lenne a nyugdíjakkal kapcsolatban. A
nyugdíjak, és valójában minden szociális kérdés kezelésére a nemzeti vagy helyi hatóságok
a legalkalmasabbak, nem mi. Ez a jelentés túl sok központosított ellenőrzést kíván, és nem
vagyok meggyőződve arról, hogy ez működne, illetve hozzáadott értéket képviselne.

Bart Staes (Verts/ALE),    írásban. – (NL) Az egyre inkább idősödő népesség problémája
súlyosan érint minket, és a válság megszorításokra ösztöni a tagállamokat. Ugyanakkor
nem szabad hagynunk, hogy az idősödő népesség problémája egy újabb európai
adósságválságba csábítson minket. A megtakarításokat folytató tagállamoknak nem szabad
meggondolatlanul belekezdeniük ebbe. Az állásfoglalás hangsúlyozza, hogy a
nyugdíjrendszer első pillérje a legfontosabb. Ez egészséges és kiegyensúlyozott nemzeti
költségvetést jelent. Ugyanakkor mondani sem kell, hogy a biztos jövedelem a biztosíték
a szegénység ellen. Örülök továbbá a nők nyugdíjjal kapcsolatos jogai felismerésének,
valamint annak, hogy nagyobb hangsúlyt kap a nemek közötti egyenlőség, valamint hogy
elismeri, hogy az idősek hátrányos megkülönböztetése a munkaerőpiacon elfogadhatatlan.
Az állásfoglalás megfelelő figyelmet fordít továbbá a megszerzett nyugdíjjogosultságok
hordozhatóságára. manapság senki sem dolgozik egy vállalatnak, vagy akár csak a saját
országában egész életében. Egy egyesült Európában alapvetően fontos ezeknek a
jogosultságoknak a hordozhatósága. Az Európai Parlament arra kéri ezért az Európai
Bizottságot, hogy jobban koordinálja a nyugdíjak hordozhatóságát európai szinten.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D),    írásban. – (RO) A Ria Oomen-Ruijten asszony által
szövegezett jelentés a „A megfelelő, fenntartható és biztonságos európai nyugdíjrendszerek
felé” című zöld könyvről fontos hozzájárulás az európai nyugdíjrendszerek jövőjéről szóló
vitához. Úgy gondolom, hogy a tagállamoknak rendelkezéseket kell megalkotniuk, hogy
megfelelő nyugdíjat biztosítsanak állampolgáraiknak. A legmegfelelőbb nyugdíjrendszerek
kialakítására ösztönözzük a tagállamokat, amelyek tisztességes életszínvonalat biztosítanak
mindenki számára, külön figyelmet fordítva a társadalom legsebezhetőbb csoportjaira. A
24. pont mellett szavaztam, amely felszólítja a tagállamokat, hogy pénzügyi ás szociális
biztonsági mentességekkel a munkavégzés folytatására ösztönözzék az idősebbeket.

Pozitívan szavaztam továbbá a munka és a nyugdíjas élet összekapcsolásának
megkönnyítésére, valamint visszatartó intézkedések bevezetésére, hogy a vállalatok
nehezebben tudják az idősebb embereket elbocsátani.
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A nyugdíjkorhatár felemelése ellen szavaztam, mivel úgy gondolom, hogy azokat az
embereket, akik elértek egy bizonyos kort, de akik akarnak és képesek dolgozni, azokat
ösztönözni és nem kényszeríteni kell a munkavégzésre, különösen egy olyan időszakban,
amikor a munkanélküliségi ráta az EU-27-ben 10%, és 20% a fiatalok körében.

Georgios Toussas (GUE/NGL),    írásban. – (EL) Az Európai Bizottságnak az Európai
Parlamentben a tőke politikai képviselőinek szövetsége (szociáldemokraták, konzervatívok
és liberálisok) által elfogadott, az európai nyugdíjrendszerekről szóló zöld könyve egy
„anti-grassroots” szörnyeteg. Szándéka, hogy az új „anti-grassroots” európai uniós
versenyképességi paktum alapelemét képezze, amelynek célja az európai szociális biztonsági
rendszerek eltörlése és azok magán-, illetve egyéni biztosítással való helyettesítése, egy új
készpénzforrás, amelyet kiaknáznak a munkavállalók kárára és a tőke javára. A gyakorlatban
eltörlik a szociális biztonságra, a nyugdíjakra és a jólétre fordítandó közkiadásokat. A
három pilléren nyugvó rendszer szegényházi támogatásra csökkenti az állami nyugdíjat,
kitárva ezzel a kapukat a magánbiztosítások úgynevezett harmadik pillérje számára. Növelni
akarják a nyugdíjkorhatárt a várható élettartam függvényében; más szóval a sírig való
munkavállalást támogatják. A görög kommunista párt az EU-nak az európai
nyugdíjrendszerekről szóló, a munkaerő számára kedvezőtlen, sikertelen dokumentuma
ellen szavazott. Ezeknek a fejleményeknek a tükrében hangsúlyozni szeretnénk, hogy a
munkavállalóknak sürgősen egy emberként kell felkelniük, hogy megakadályozzák ezeket
az új biztosításellenes intézkedéseket, és a tőke, valamint a burzsoá kormányok által az új
uniós versenyképességi paktumban intézett újabb kegyetlen támadást.

Thomas Ulmer (PPE),    írásban. – (DE) A nyugdíjrendszerekről szóló zöld könyvvel
kapcsolatos Oomen-Ruijten-jelentés mellett szavaztam. A tárgyalások eredménye megfelelő
Németország Kereszténydemokrata Uniója szerint, és megfelelő alapjául szolgál az
elkészítendő fehér könyvnek. Ami fontos ez előrehaladás során, az a német foglalkoztatói
nyugdíjak, a szolgálat hossza és a meglévő kötelezettségvállalások esetében a csőd veszélye
elleni védelem megtartása. Semmilyen körülmények között nem szabad a foglalkoztatói
nyugdíjakat egy kötelező európai rendszerbe átvinni.

Viktor Uspaskich (ALDE),    írásban. – (LT) Örülök, hogy az előadó felismeri, hogy jelentős
eltérések vannak a nyugdíjrendszerekben Európában, valamint hogy néhány tagállam
állampolgárainak – például a litvánoknak – további problémákkal kell szembenézniük. A
nyugdíjasok élete nem nagyon könnyű az én országomban. Az utóbbi időben még
nehezebbé vált – múlt évben a litván nyugdíjasok havi nyugdíját 5%-kal csökkentették.
Eljött az ideje, hogy megszüntessük a kettős mércék alkalmazását. Néhány európai
országban, például Litvániában, a kormány fenntartja, hogy a válságnak vége, és hogy a
gazdaság fokozatosan kezd helyreállni. Ugyanakkor, amikor gyakorlati intézkedéseket
kell meghoznunk, vezetőink kijelentik, hogy nincs megfelelő erőforrás a nyugdíjaknak a
korábbi szintre történő visszaállításához. Ilyenkor hirtelen kijelentik, hogy még nem
vagyunk túl a válságon. Nyugdíjrendszereink reformja során fontos a pénzügyi
fenntarthatóság, de hasonlóan fontos a megfelelő bevétel biztosítása. A valódi
fenntarthatóságot nem lehet elérni annak biztosítása nélkül, hogy a nyugdíjak megfelelőek
legyenek. Az idősödő társadalom és a pénzügyi nyomás azt mutatják, hogy
munkaerőpiacunk változáson megy keresztül. Ezt fontos figyelembe venni a
nyugdíjrendszerek reformja során. A rugalmasság és a biztonság közötti egyensúly a
munkaerőpiacon elősegíti a gazdaság alkalmazkodóképességét és így hozzájárul a
fenntartható, biztonságos és igazságos nyugdíjak biztosításához.
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Peter van Dalen (ECR),    írásban. – (NL) Európa és a nyugdíjak; ez valóban érzékeny téma.
Különböző tagállamok annak lehetőségét fontolgatják, hogy a nyugdíjalapoknak az
adósságukkal való összekötése révén csökkentsék államadósságukat. Merkel asszony és
Sarkozy úr már direkt említést tettek arról, hogy a nyugdíjak központosítása szerepel az
egy egységes, központilag irányított Európa létrehozására irányuló terveik között. Én
ellenzem a nyugdíjak bármilyen európai szinten történő szabályozását. A
nyugdíjrendszereket különböző módon szervezik az egyes tagállamokban. Ezek
majdhogynem összehasonlíthatatlanok. Emellett a nyugdíjrendszerek az egyes
tagállamokban jelentősen eltérnek méretüket, megbízhatóságukat és felügyeletüket tekintve
is. Nem akarom, hogy az erőteljes holland nyugdíjrendszer tönkremenjen a néhány
tagállamban tapasztalható káosz miatt.

Aminek azonban látom értelmét, hogy a tagállamok információkat osszanak meg egymással
nyugdíjrendszerükre vonatkozóan, és hogy erőfeszítést tegyenek egyes problémáknak
ezzel az eszközzel való megoldására. Gondolok itt például azokra az egyetemi kutatókra,
akik más tagállamokba mennek, ahol az adóhatóságok begyűjtik az azzal a nyugdíjjal
kapcsolatos kiegészítő illetékeket, amelyet máshol szereztek. Azonnal be kell szüntetni az
ilyen túlzásokat, de ez nem jelenti azt, hogy az egész rendszert át kell alakítani egy európai
modell szerint.

Derek Vaughan (S&D),    írásban. – A jelentés mellett szavaztam, amely arra sürgeti a
tagállamokat, hogy fenntartható nyugdíjakat biztosítsanak az elöregedő társadalmak és a
kiadási nyomások általi, az egész európai uniót érintő kihívások fényében. Üdvözlendőnek
tartom, hogy a jelentés felismeri, hogy nincs mindenki számára egységesen jó megoldás a
nyugdíjellátás terén a tagállamok között, az Unió azonban hozzáadott értéket képviselhet
az elképzelések megosztása és a koordináció terén.

A magánszektor adósságállományának az államháztartás fenntarthatósági értékelésébe
való bevonását nem kellene tartalmaznia ennek a jelentésnek, mivel úgy gondoljuk, hogy
a jelenlegi piaci viszonyokat nem támogatná egy ilyen értékelés. Továbbá a
tőkekövetelmények nyugdíjakra való alkalmazása potenciálisan növelheti a költségeket
anélkül, hogy biztonságosabbá tenné a munkáltató által fizetett foglalkoztatói nyugdíjat.
Ezt nem lenne szabad kötelezővé tenni, amikor egy meglévő védelmi rendszer, például az
Egyesült Királyságnak az előző munkáspárti kormány által létrehozott nyugdíjvédelmi
alapja már most magas szintű védelmet biztosít a nyugdíjrendszer tagjai és
kedvezményezettjei számára.

Én és munkáspárti kollégáim továbbra is annak biztosítása érdekében dolgozunk, hogy
akik megtakarítanak az államnak, munkáltatójukon keresztül illetve önállóan, valódi
nyugdíjvédelemben részesüljenek, hogy biztonságban érezhessék magukat nyugdíjba
vonulásukkal kapcsolatban.

Iva Zanicchi (PPE),    írásban. – (IT) Oomen-Ruijten asszony jelentése mellett szavaztam,
bár úgy gondolom, hogy az elfogadott szöveg túl óvatos, amikor folyamatosan felhívja a
figyelmet a szubszidiaritás elvére. Úgy gondolom mindazonáltal, hogy ez a jelentés, amely
érvényben marad a Bizottság fehér könyvének hamarosan várható közzétételéig, lehetővé
teszi a hatékony munkakapcsolat folytatását a tagállamok és az uniós intézmények között
egy olyan nehéz témában, mint az európai nyugdíjrendszerek modernizációja.
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Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0094/2011

Luís Paulo Alves (S&D),    írásban. – (PT) Az állásfoglalásra irányuló indítvány mellett
szavazok, mivel véleményem szerint a Horvátországgal folytatott csatlakozási tárgyalások
2011 első felében befejeződhetnek, feltéve, hogy tovább folytatják a szükséges reformokat.
Ebben az utolsó szakaszban Horvátországnak a cél elérése érdekében mindet meg kell
tennie a közigazgatás és az igazságszolgáltatás megerősítése érdekében, haladást kell elérnie
a korrupció elleni küzdelemben, teljes mértékben együtt kell működnie a volt Jugoszláviában
elkövetett humanitárius bűncselekményeket vizsgáló nemzetközi törvényszékkel, folytatnia
kell a privatizációt, és szerkezetátalakítási terveket kell elfogadnia. Azért is szavazok az
állásfoglalás mellett, mert az önkéntes határmegállapodás végrehajtását javasolja
Horvátország és Szlovénia között, és mert előrelépés történt az olyan, kétoldalú vitás
kérdések megoldása terén, mint a Szerbiával, Montenegróval és Bosznia-Hercegovinával
fennálló határviták. Habár Horvátországnak még le kell zárnia a közösségi vívmányok hat
politikai fejezetéről szóló tárgyalásokat, úgy vélem, hogy a 2010-ben elért jó eredmények
megteremtik a horvát hatóságok számára az alapot ahhoz, hogy a tárgyalások lezárása
érdekében megtegyék a végső lépéseket.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    írásban. – (LT) A Horvátország által elért haladásról
szóló 2010. évi jelentésről szóló állásfoglalásra irányuló indítvány mellett szavaztam. Az
Európai Parlament ezzel a dokumentummal megerősítette, hogy Horvátország jelentős
haladást ért el az Európai Unióhoz való csatlakozásról szóló tárgyalások során. Egyetértek
az állásfoglalás azon rendelkezésével, miszerint a Horvátországgal folytatott csatlakozási
tárgyalások 2011 első felében lezárulhatnak, feltéve hogy eltökélten tovább folytatják a
szükséges reformokat, különös tekintettel a közigazgatás és az igazságszolgáltatás
megerősítésére, a korrupció elleni küzdelem folytatására, a menekültek fenntartható
visszatelepülésének biztosítására, a volt Jugoszláviában elkövetett humanitárius
bűncselekményeket vizsgáló nemzetközi törvényszékkel való teljes együttműködésre, a
privatizáció folytatására, valamint a nehéz helyzetben lévő hajógyárak szerkezetátalakítási
terveinek elfogadására. Ezek nagyon fontos feltételek, és azok megfelelő végrehajtása vagy
az említett területeken elért jelentős haladás fogja megmutatni, hogy mennyire elkötelezett
Horvátország, és hogy mennyire szeretne az Európai Unió tagállamává válni.

Zigmantas Balčytis (S&D),    írásban. – (LT) Egyetértettem ezzel az állásfoglalásra irányuló
indítvánnyal, amelynek révén az Európai Parlament támogatja Horvátország Európai
Unióhoz való csatlakozását. Horvátország csatlakozása európai és egyben regionális
dimenziót is kap, és a többi nyugat-balkáni országot arra ösztönözné, hogy a csatlakozáshoz
kapcsolódó reformokat indítsanak és hajtsanak végre. A Horvátországgal folytatott
csatlakozási tárgyalások során jelentős előrehaladás történt, de még alapvető reformokat
kell végrehajtani a közigazgatás és az igazságszolgáltatás terén, valamint a korrupcióra, a
menekültek visszatelepülésére stb. vonatkozóan. Horvátországnak jelentős előrehaladást
kell elérnie a szomszédos országokkal fennálló, kétoldalú viták megoldásában, mint például
a Szerbiával, Montenegróval és Bosznia-Hercegovinával fennálló határviták kérdésében,
hogy ezek a viták Horvátország csatlakozását követően ne akadályozzák az Európai Unió
további bővítését.

Elena Băsescu (PPE),    írásban. – (RO) A Horvátország által elért haladásról szóló jelentés
elfogadása mellett szavaztam, mivel véleményem szerint az uniós csatlakozási folyamat
rámutat arra, hogy e területen jelentősen javult a helyzet. Az alapvető jogok tiszteletben
tartása, a menekültek helyzete és a hajózási ágazat privatizálása a leginkább előrehaladott
fejezetek. Itt kívánom üdvözölni a békemegállapodás végrehajtását is, és mindent, ami
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ebből következik. A volt Jugoszláviában elkövetett humanitárius bűncselekményeket
vizsgáló nemzetközi törvényszékkel való együttműködés létfontosságú a tárgyalások
sikeres lezárása szempontjából. Remélem, hogy a jövőben a horvát hatóságok hozzáférést
engedélyeznek a nyomozóknak a szükséges dokumentumokhoz. A dokumentumban
említett egyik ilyen kérdés a háborús bűnökkel kapcsolatos perek kérdése. Az
igazságszolgáltatás elé állítottakat vagy nem ítélik el, vagy jelképes büntetést kapnak. Alá
kívánom húzni annak fontosságát, hogy valamennyi tagjelölt országban tisztességes
igazságszolgáltató rendszert kell működtetni.

Az 1990-es évek konfliktusának öröksége és a kisebbségi jogok tiszteletben tartásának
hiánya elfogadhatatlan egy jövőbeli tagállamtól. Jogszabályi beavatkozások szükségesek
ezen a területen. Támogatandó a magyar elnökség abbeli szándéka, hogy 2011 első féléve
végére lezáruljanak a tárgyalások, és Horvátország időben átszakíthatja a célszalagot. A
csatlakozása pozitív üzenetet fog küldeni a régióban, megerősítve az Európai Unió
szavahihetőségét e folyamat feltételességére vonatkozóan. Befejezésképpen meg kívánom
erősíteni, hogy Románia feltétlenül támogatja Horvátország uniós csatlakozását.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    írásban. – (RO) A Horvátország által elért haladásról
szóló 2010. évi országjelentés azt mutatja, hogy a zágrábi kormány elkötelezte magát az
Európai Unió csatlakozási kritériumainak teljesítése mellett. Az Európai Unió azonban
először találja magát szembe olyan helyzettel, hogy a horvát polgárok többsége nem
gondolja, hogy az uniós csatlakozás az ország javát szolgálná, ami ellentétes azzal a jelentős
mértékű optimizmussal, ami az előző két körben csatlakozott közép-kelet-európai államok
lakossága körében volt tapasztalható. A Horvátországról szóló 2010. évi országjelentés
rávilágít, hogy az uniós intézmények aggódnak a kialakult helyzet miatt. Ezért azzal
fordultunk a hatóságokhoz és a civil társadalomhoz, hogy győzzék meg a horvátokat arról,
hogy az uniós tagság pozitív hatással lesz az országukra. Üdvözlöm a horvát hatóságok
erőfeszítéseit és azt az ambíciójukat, hogy a csatlakozási tárgyalásokat tavasszal lezárják.

Ahhoz is gratulálunk Horvátországnak, hogy a hosszú időn át konfliktussal küzdő államnak
figyelemre méltó haladást sikerült elérnie a közösségi vívmányok végrehajtása terén.
Ezenkívül minden olyan megjegyzés, ami Horvátország csatlakozásának esetleges
elhalasztásáról szól, csak meggondolatlan megjegyzésnek tekinthető.

Antonio Cancian (PPE),    írásban. – (IT) Egyértelműen a jelentés mellett szavaztam, mivel
úgy vélem, hogy Horvátország megfelelően folytatja az uniós tagsághoz szükséges reformok
végrehajtását. Azt hiszem, hogy gazdasági szempontból Horvátország készen áll a többi
EU-tagállammal való kapcsolatokra. A világválság ellenére sikerült valamelyes
makroökonómiai stabilitást fenntartania, különösen a szolgáltatási és idegenforgalmi
infrastruktúra fejlesztése révén. Úgy vélem, hogy az országot arra kell bátorítanunk, hogy
használja ki teljes mértékben az erőforrásait, különös tekintettel földrajzi helyzetére, ami
stratégiai közlekedési kapcsolatot biztosít Nyugat-Európa és a Balkán-félsziget,
Közép-Európa, az adriai és a mediterrán térség között. Infrastruktúrájának további fejlesztése
hatalmas lehetőséget biztosíthatna az ország számára. Ezt szem előtt tartva igen
gyümölcsözőnek bizonyul az Európai Unióval való együttműködése a TEN-T, a TEN-E és
az e-TEN szakaszainak megvalósításában – ami horvát területeket is érint és az Európai
Unióval való teljes együttműködés keretében PPP rendszerré fejleszthető. A tárgyalások
2011 első félévében fejeződnek be, és ezzel lezárul a csatlakozási folyamat. Bízom benne,
hogy ez határidőre megtörténik.
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Maria Da Graça Carvalho (PPE),    írásban. – (PT) Dicséret illeti Horvátországot, amiért
jelentős haladást ért el a csatlakozási tárgyalások befejezéséhez szükséges referenciaértékek
teljesítése területén. Határozott meggyőződésem, hogy Horvátország gyors csatlakozása
arra fogja ösztönözni a többi nyugat-balkáni országot, hogy a csatlakozáshoz kapcsolódó
reformokat hajtsanak végre. Örülök annak, hogy a horvát kormány határozottan állást
kíván foglalni a korrupció minden formája ellen, ugyanakkor felhívom a horvát hatóságokat
arra, hogy még inkább erősítsék meg a korrupció elleni testületek adminisztratív
kapacitásait, és segítsék elő a politikai elszámoltathatóság kultúráját. Üdvözlöm a nők jogai
és a nemek közötti egyenlőség területén elért haladást, mivel a parlamenti képviselők
mintegy 25%-a nő, és az állami szektor igazgatási pozícióinak közel felét nők töltik be,
ami a nemek közötti egyenlőség felé való elmozdulást mutatja. Az üzleti életben azonban
továbbra is kevés a női vezető, és továbbra is fennállnak a nemek közötti bérkülönbségek.
A nők gazdasági és politikai döntéshozó testületekben való részvételének további aktív
előmozdítására hívok fel, valamint a nemek egyenjogúságáról szóló törvény+ gyors
végrehajtására, beleértve az egyenlő bérezés elvét is.

Daniel Caspary, Ingeborg Gräßle, Elisabeth Jeggle, Andreas Schwab, Thomas Ulmer
és Rainer Wieland (PPE),    írásban. – (DE) Kifejezetten támogatjuk Horvátország gyors
uniós csatlakozását. Horvátország népe nagy várakozással tekint a tagságra. A várakozásnak
azonban csak akkor lehet megfelelni, ha Horvátország valóban készen áll a csatlakozásra,
és eleget tesz valamennyi csatlakozási kritériumnak. Horvátország már előrébb tart ebben
a folyamatban, mint számos jelenlegi EU-tagállam tartott csatlakozása idején.

A Bizottság helyzetjelentése azonban világosan rámutat, hogy bizonyos területeken van
még tennivaló. Ennélfogva reménykedhetünk, hogy hamarosan lezárulnak a csatlakozási
tárgyalások – a mai döntés alapján azonban nem támaszthatunk elvárásokat. A gyorsaságnál
fontosabb az alaposság, és az ígéreteknél fontosabb a megbízható megvalósítás. Nem
eshetünk a korábbi hibákba. Semmi más nem szolgálhatja az Európai Unió vagy
Horvátország és népének érdekeit. Ennélfogva a mai szavazás során tartózkodtunk.

Edite Estrela (S&D),    írásban. – (PT) A a Horvátország által elért haladásról szóló 2010.
évi jelentésről szóló állásfoglalásra irányuló indítvány mellett szavaztam, mivel hiszem,
hogy a Horvátország uniós csatlakozásáról folytatott tárgyalások lezárásra kerülnek 2011
júniusában, feltéve, hogy továbbra is megteszik a reform irányában szükséges lépéseket.
A bővítés mellett állok, amennyiben a tagjelölt országok megfelelnek az előre meghatározott
kritériumoknak. Minél több ország vesz részt az európai projektben, annál jobb az Európai
Uniónak és polgárainak, akik a béke, a szabadság, a demokrácia, a haladás és a jólét egységes
térségének előnyeit fogják élvezni.

Diogo Feio (PPE),    írásban. – (PT) Horvátország tagadhatatlan sikerrel teljesíti a csatlakozási
kritériumokat, és arra törekszik, hogy ezen az úton haladjon tovább annak ellenére, hogy
a jelenlegi nemzetközi helyzet további nehézségeket gördít elé. Jó példával szolgál bármelyik
országnak, amely az Európai Unióhoz kíván csatlakozni. Mindenféleképpen meg kell
jegyeznem, hogy a legfrissebb felmérések szerint a horvátok kétkednek az országuk uniós
csatlakozásában, és kritikával illetik az Európai Unió fellépéseit. Véleményem szerint
ahelyett, hogy megkérdőjeleznénk a horvátok véleményét, komolyan kell vennünk
kétségeiket, és el kell gondolkoznunk az Európai Unió működésén. Sajnálatos dolognak
tartom, hogy az előadó állásfoglalásra irányuló indítványában olyan kérdésekről formált
véleményt, mint a szexuális irányultság és annak alkotmányos védelme, aminek egyrészről
semmi köze a valódi kérdésekhez, másrészről a tagállamok kizárólagos hatáskörébe kellene,
hogy tartozzon.
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José Manuel Fernandes (PPE),    írásban. – (PT) Ez az állásfoglalásra irányuló indítvány
Horvátország uniós csatlakozásának folyamatáról szóló 2010. évi helyzetjelentésről szól,
az Európai Parlament elkötelezettségéről, amely során nem fukarkodtunk a diplomáciai
erőfeszítésekkel. Üdvözlöm a 2011 első félévében befejezendő csatlakozási tárgyalások
során elért haladást, valamint az Európai Bizottság más nyugat-balkáni országok uniós
csatlakozása érdekében tett erőfeszítéseit.

Sajnálatos dolognak tartom, hogy a horvát parlament és kormány nem tette meg az
alkotmányos módosítások terén megk0ívánt előrelépést, nevezetesen a közigazgatás
decentralizálást és reformját – elsősorban annak politikamentesítését –, a korrupció elleni
küzdelmet és a sajtószabadságot illetően. Remélem, hogy a jelentésben említett valamennyi
probléma megoldásra kerül – vagy legalább csökken a problémák száma –, hogy a
csatlakozás gyorsan megtörténhessen, és a szomszédos országok tagságának
katalizátoraként működjék.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    írásban. – (PT) A jelentésre tekintettel fontos rámutatni,
hogy az Európai Parlament képviselőinek többsége nem örül annak, hogy az Eurobarometer
szerint a horvát lakosság többsége úgy véli, hogy az uniós csatlakozás „nem lesz a
hasznukra”. Mit tehetünk e vélemény ellensúlyozására? Mint mindig, most is az a válasz,
hogy fokozni kell a propaganda tevékenységet, és meg kell próbálni manipulálni az Európai
Unió valóságát.

Mindig ugyanazokkal a régi neoliberális dogmákkal jövünk elő: az állam gazdaságba való
beavatkozásának csökkentése, és nyitott és versenypiac létrehozása annak árán, hogy
tönkreteszik az állami szolgáltatásokat, a tőke hasznára megváltoztatják a
munkakapcsolatokat annak „rugalmatlansága” ürügyén, továbbá megszüntetik a
szuverenitást és a Horvátország fejlődését szolgáló független projektet.

Végül a jelentés határozottan egyértelművé teszi, ki húzott hasznot a NATO agressziójából
és Jugoszlávia felbomlásából. Horvátország privilegizált elhelyezkedése fontos közlekedési
folyosóként szolgál a Kelet és a Távol-Kelet import- és exportpiacai számára. Világos, hogy
az Európai Unióhoz való csatlakozás nem Horvátország és a horvát nép fejlődéshez való
jogát fogja elősegíteni, hanem mindenekfelett a nagyhatalmak és gazdasági csoportjaik
javát fogja szolgálni.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D),    írásban. – (PL) Horvátország az utóbbi
időben jelentős előrelépést tett az uniós csatlakozás felé, és valószínű, hogy hamarosan az
Európai Unió huszonnyolcadik tagállamává válik. Az EU és Horvátország tárgyaló felei
2010-ben 11 fejezet zártak le, így (a szükséges 35 közül) összesen 28 fejezet már lezárult.
A múlt évi eredmény határozottan azt mutatja, hogy Horvátország eltökélten folytatja a
reformokat, és nemsokára lehetővé teszi polgárai számára, hogy az uniós tagság előnyeit
élvezzék. Az EU és Horvátország minisztereinek legutóbbi találkozóján – amire 2010.
december 22-én került sor Brüsszelben – három fontos fejezetet zártak le a tárgyaló felek,
nevezetesen a szabadságra, biztonságra és a jog érvényesülésére, a kül-, a biztonság- és a
védelmi politikára, valamint a környezetvédelemre vonatkozó fejezetet. E fejezetek lezárása
azt mutatja, hogy Horvátország jogrendszere megerősödött, és hogy több területen, egy
időben történt haladás, mint például a Horvátország és a nemzetközi közösség közötti
szélesebb körű együttműködés a katonai missziók és polgári ügyek terén (kül-, a biztonság-
és a védelmi politika), és Horvátország lakossága számára jobb levegő és vízminőség
garantálása területén (környezetvédelem).
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Horvátország Európai Unióhoz való csatlakozásáról 2005 októberében kezdődtek meg a
tárgyalások. Horvátország csatlakozását bizonyos logisztikai problémák ellenére
határozottan támogatják az Európai Unió tagállamai, és közülük sokan arra számítanak,
hogy 2011 végéig gyorsan lezárul a fennmaradó hét fejezet.

Robert Goebbels (S&D),    írásban. – (FR) Az állásfoglalásra irányuló indítvány mellett
szavaztam. Egyértelmű, hogy Horvátországnak helye van az Európai Unióban.
Mindazonáltal nem fogom megszavazni a további tagfelvételt, amíg nem emelkedik jelentős
mértékben az Unió költségvetése. A további bővítés nem valósítható meg további uniós
alapok nélkül.

Bruno Gollnisch (NI),    írásban. – (FR) A Parlament Külügyi Bizottságának Horvátország
uniós tagság felé haladásáról szóló állásfoglalásra irányuló indítványára vonatkozó
szavazatom azt mutatja, hogy nincsen bizalom az Európai Unió adta előnyök iránt, amit
a közvélemény-kutatások szerint a horvátok többsége is oszt. Sajnálatos, hogy egy borzasztó
konfliktust követően függetlenné és szuverénné vált ország hatóságai nem nyughatnak
addig, amíg a közvélemény ellenére nem hajtják az országot idegen járomba. A Maastrichti
Szerződés ellen szavaztam. Az Európai Alkotmány ellen szavaztam. A Lisszaboni Szerződés
ellen szavaztam volna, ha a kormányomnak lett volna mersze megkérdezni a francia népet.
Remélem, hogy a horvátokat közvetlenül megkérdezik az országuk uniós csatlakozásáról,
és akaratukat – a franciák, írek és hollandok akaratával ellentétben – tiszteletben fogják
tartani. Valóban nem szavazhattam egy olyan állásfoglalás mellett, amely sajnálja, hogy
az ilyen vagy olyan szexuális devianciában érintett kisebbségek sorsa nem jelent központi
kérdést, amely intenzív propaganda mellett kardoskodik, hogy megfordítsa a
közvélemény-kutatások negatív eredményét, amely az országainkban már elkövetetett
gazdasági hibákra buzdít.

Sylvie Guillaume (S&D),    írásban. – (FR) A Horvátország által tett előrelépésről szóló
állásfoglalásra irányuló indítvány mellett szavaztam, amely megerősíti a Horvátország
uniós csatlakozására tett erőfeszítéseit. Horvátország tagsága több előnnyel is jár, mint
például a béke és stabilitás megszilárdítása a balkáni régióban és az Európai Unió
helyzetének megerősítése a térségben. Az elfogadott szöveg olyan kérdéseket is felvet,
amelyek továbbra is problematikusak, és amelyeken tovább kell dolgoznia Horvátországnak,
mint például a korrupció elleni küzdelem, ami továbbra is az egyik legnagyobb veszély az
országban, valamint a visszatelepült menekültek támogatása, ami még mindig nem
megfelelő. Remélem, hogy Horvátország továbbra is pozitív irányban fog haladni.

Juozas Imbrasas (EFD),    írásban. – (LT) A Horvátország által elért haladásról szóló 2010.
évi jelentésről szóló állásfoglalásra irányuló indítvány mellett szavaztam, mert az Európai
Parlament ezzel a dokumentummal megerősítette annak tényét, hogy Horvátország
előrelépett az uniós integrációról folyó megbeszélések során. A Horvátországgal folytatott
csatlakozási tárgyalások elég gyorsan lezárhatók, amennyiben tovább folytatják és
határozottan végrehajtják a szükséges reformokat. Folytatni kell a közigazgatás és az
igazságszolgáltatás megerősítését, a korrupció elleni küzdelmet, biztosítani kell a
menekültek visszatelepülésének fenntarthatóságát, és teljes mértékben együtt kell működni
a a volt Jugoszláviában elkövetett humanitárius bűncselekményeket vizsgáló nemzetközi
törvényszékkel (ICTY) és így tovább. A horvát kormánynak továbbá sürgősen foglalkoznia
kell a gazdaság strukturális gyengeségeivel, és nagyobb figyelmet kell szentelnie a regionális
együttműködésnek, hogy megbirkózzon a szomszédos országokkal fennálló, kétoldalú
vitás ügyekkel. A megfelelő végrehajtás vagy legalább az ezeken a területeken elért, jelentős
előrelépés fogja megmutatni és megerősíteni, hogy Horvátország az Európai Unió
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tagállamává kíván válni, és arra megvan a lehetősége is. Úgy vélem, hogy Horvátország
csatlakozása a többi nyugat-balkáni országot is arra ösztönözné, hogy gyorsabban
közeledjen az uniós tagság felé.

Giovanni La Via (PPE),    írásban. – (IT) A Parlamentnek a Horvátország által elért haladásról
szóló 2010. évi jelentésről szóló állásfoglalásra irányuló indítványával az volt a célja, hogy
gratuláljon a Horvátország által több szempontból is megtett, hasznos változtatásokhoz,
amelyek egyre közelebb hozzák az országot az Európai Unióhoz. Említésre méltó
eredményeket ért el az ország az elmúlt év során, és alapvető módosítások történtek az
alkotmányban, hogy azt a többi 27 tagállam alapokmányához igazítsák. Az
igazságszolgáltatásra vonatkozóan erőfeszítéseket tettek arra, hogy a hatalom pártatlan
és független legyen. A háborús bűnökkel kapcsolatosan pereket indítottak, és jelentős
haladást értek el a nők jogai és a nemek közötti egyenlőség területén. Teljes mértékben
egyetértek ezzel az indítvánnyal, mert határozott meggyőződésem, hogy Horvátország
megérdemli, hogy tagállammá váljon. Kétségtelen, hogy még ennél is többet kell tenni,
különösen ami a korrupció elleni küzdelmet illeti, de továbbra is tény, hogy az ország
jelentős haladást ért el az uniós tagság felé vezető úton.

Petru Constantin Luhan (PPE),    írásban. – (RO) A jelentés mellett szavaztam, mert
mindannyian stabil és virágzó környezetet akarunk. Ezeknek a várakozásoknak valójában
akkor lehet eleget tenni, ha a nyugat-balkáni országokat az Európai Unióba és az euro-atlanti
struktúrákba integráljuk. Horvátország a térség azon állama, amely legelöl tart az uniós
integrációs folyamatban, és kiemelném, hogy nagy erőkkel kíván fellépni az állami
szektorban tapasztalható korrupció ellen. Zágráb már tett előrelépést ebben az ügyben
azzal, hogy a parlament elfogadott egy törvényt, amely engedélyezi az illegálisan
megszerzett vagyon elkobzását, valamint azzal, hogy pert indítanak a vezető tisztségviselők
ellen. Üdvözlöm ezeket az intézkedéseket, de Zágrábnak meggyőző módon kell
megmutatnia, hogy felhagyott a korrupció és a büntetlenség széles körben elterjedt
kultúrájával. Horvátország az uniós csatlakozási folyamat során továbbra is számíthat
Románia támogatására: megoszthatjuk tapasztalatainkat mind az előcsatlakozási
folyamatra, mind az ország uniós csatlakozását követő szempontokra vonatkozóan.

Monica Luisa Macovei (PPE),    írásban. – Az állásfoglalás mellett szavaztam, hogy
elismerjem Horvátország uniós csatlakozás felé tett előrelépését, és hogy rávilágítsak arra,
milyen célokat kell még elérniük a horvát nép érdekében. Az 1. és a 4. módosítás ellen
szavaztam, mert azok törölni akarták a horvát kormány szexuális irányultság és faj alapján
történő megkülönböztetés ellen tett erőfeszítéseinek említését, ami az uniós csatlakozás
szükséges feltétele.

Amikor az állásfoglalást a Külügyi Bizottságban tárgyaltuk, módosításokat fogalmaztam
meg az igazságszolgáltatási rendszer hatékonyságára és kiszámíthatóságára vonatkozóan:
az igazságszolgáltatás finanszírozásának növelése a gyors és hatékony munkavégzés
érdekében, a jogtudomány egységesítése és valamennyi ítélet időben való közzététele. A
korrupciós eseteket perre kell vinni, és nem maradhatnak a vádemelési/nyomozási
szakaszban, és elrettentő hatású ítéleteket kell hozni. Fel kell mérni az igazságszolgáltatás
reformja és a korrupció elleni küzdelem területén elköltött előcsatlakozási alapok
hatékonyságát.

David Martin (S&D),    írásban. – A jelentés mellett szavaztam, de súlyos kétségeim vannak
a felől, hogy Horvátország készen áll-e a tagságra. Jelentős haladást kell elérnie számos
területen, nem utolsó sorban a korrupció elleni küzdelem területén.
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Barbara Matera (PPE),    írásban. – (IT) Horvátország Európai Unióhoz való csatlakozása
határozottan arra fogja ösztönözni a balkáni országokat, hogy saját maguk is erőfeszítéseket
tegyenek és reformokat hozzanak a jövőbeli uniós csatlakozásuk érdekében. Horvátország
uniós csatlakozása révén növekszik a béke és stabilitás térsége Európában, ami kettős,
európai és regionális dimenziója révén arra kellene, hogy ösztönözze a nyugat-balkáni
országokat, hogy regionális szinten fokozzák a kohéziót.

Örülök, hogy Horvátország előrelépett a kisebbségek jogainak tiszteletben tartása és
védelme terén, habár az országnak a roma kisebbség fokozott védelme és a civil
társadalomban való részvétele érdekében is megfelelő intézkedéseket kellene hoznia. A
romákat még mindig hátrányos megkülönböztetés éri, és nincsen megfelelő képviseletük
a horvátországi központi és helyi politikai hatóságoknál. Szinergiákat kell kidolgozni és
végrehajtani regionális szinten, különösen a Duna-stratégia keretében, mivel a fokozott
társadalmi kapcsolatok és gazdasági érintkezés az egész Duna-menti makrorégió javát
szolgálnák.

Elsősorban a közlekedés, a környezetvédelem és a gazdaságfejlesztés területén való
együttműködésre gondolok. A fokozott regionális kohézió elősegíti, hogy a jövőben az
egész nyugat-balkáni térség csatlakozhasson az Európai Unióhoz.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    írásban. – (FR) Nem meglepő, hogy az Eurobarometer
szerint a horvátok úgy vélik, az Európai Unió nem szolgálja a hasznukat, mivel valóban
ez a helyzet. Az állásfoglalásra irányuló indítvány és annak antiszociális rendelkezései ellen
szavazok.

Nuno Melo (PPE),    írásban. – (PT) Rövid időn belül lezárulhatnak a Horvátországgal
folytatott uniós csatlakozási tárgyalások. Eltökélten végre kell azonban hajtani a szükséges
reformokat. A legfontosabb reformok a közigazgatás és az igazságszolgáltatás megerősítése,
a korrupció elleni küzdelem, a menekültek visszatelepülésének támogatása, a volt
Jugoszláviában elkövetett humanitárius bűncselekményeket vizsgáló nemzetközi
törvényszékkel való teljes együttműködés, valamint a hajógyárak szerkezetátalakítása.

Gratulálnunk kell az eddig elért hatalmas haladáshoz. A végső szakaszban azonban
következetesen tovább kell vinni a reformokat ahhoz, hogy időben lezárulhassanak az
uniós csatlakozásról szóló tárgyalások. Aggasztó az a tény, hogy a horvátok többsége úgy
véli, hogy az Európai Unióhoz való csatlakozás nem szolgálná az ország érdekeit, tehát
azon kell dolgoznunk, hogy a horvátok sajátjukként tekintsenek az európai projektre.
Létfontosságú tehát, hogy világos és tényszerű tájékoztatást adjunk a polgároknak arról,
milyen következményekkel jár Horvátország uniós csatlakozása.

Willy Meyer (GUE/NGL),    írásban. – (ES) Habár Horvátország Európai Unióhoz való
csatlakozását pozitív dolognak tartom – amennyiben a horvát nép is annak tartja –, nem
támogattam ezt az állásfoglalásra irányuló indítványt, mivel az több olyan pontot is
tartalmaz, amelyet elutasítok: mindenekelőtt az Európai Unió gazdasági követelményeire
vonatkozó pontokat. Azt hiszem, hogy helyénvaló és értékelendő az a kérés, hogy a horvát
hatóságok olyan intézkedéseket hozzanak, amelyek meghatározzák és javítják a civil
társadalom szereplőinek részvételét a politika kialakításában és az állami hatóságok
tevékenységeinek felügyeletében. Az állásfoglalást azonban nem tudom támogatni, mivel
teljes mértékben ellenzem az abban szereplő neoliberális gazdasági hangsúlyt és azokat
az intézkedéseket, amelyek meghozatalát kéri ezen a területen. Elfogadhatónak tartom,
hogy az Európai Unió megköveteli, hogy a horvát kormány csökkentse az állami és
közkiadások újraelosztásában betöltött szerepét, és elutasítom az arra vonatkozó felhívást,
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hogy a „nyereségesség” legyen a közegészségügyi és szociális rendszerek értékelésének fő
kritériuma.

Louis Michel (ALDE),    írásban. – (FR) Nagyon örülök annak, hogy Horvátország ilyen
mértékben előrehaladt az Európai Unióhoz való csatlakozási folyamatban, az alkotmány
módosítását, az igazságszolgáltatás reformját, a sajtószabadságot, a kisebbségek védelmét
és a volt Jugoszláviában elkövetett humanitárius bűncselekményeket vizsgáló nemzetközi
törvényszékkel való szorosabb együttműködést is beleértve. Következésképpen
maradéktalanul támogatom a Horvátország által elért haladásról szóló 2010. évi jelentést.
Az Európai Unióhoz való csatlakozás kilátása a nyugat-balkáni országokat az európai
integráció felé való elmozdulásra, a szükséges politikai, gazdasági és törvényi reformok
végrehajtására, a stabilitás megszilárdítására, valamint a régión belüli együttélés és
megbékélés elősegítésére ösztönözheti. A horvát hatóságok előtt azonban vannak még
leküzdendő akadályok és kihívások, mint például a korrupció elleni küzdelem, a gazdaság
egyenesbe hozása, a szomszédos országokkal fennálló, kétoldalú viták rendezése és a
rendkívül alacsony foglalkoztatottság. Ennélfogva szorgalmaznunk kell, hogy Horvátország
igyekezzen a szükséges reformokkal, hogy megfeleljen a végső kritériumoknak és lezárhassa
a tárgyalásokat.

Andreas Mölzer (NI),    írásban. – (DE) Azzal, hogy támogatom a Horvátország által elért
haladásról szóló 2010. évi jelentésről szóló állásfoglalásra irányuló indítványt, azt kívánom
kifejezésre juttatni, hogy támogatom az ország gyors uniós csatlakozását. Azonkívül, hogy
közép-európai kulturális és történelmi gyökerekkel rendelkezik, a csatlakozási
kritériumoknak is megfelel. Habár még számos területen van tennivaló, mint például a
korrupció elleni küzdelem terén – tekintettel az Ivo Sanader volt miniszterelnök elleni
vádemelésre –, megvan a pozitív akarat. Úgy tűnik, hogy Horvátország kész szembenézni
a múltjával, amint azt például a háborús menekültek visszatelepülésének támogatása is
bizonyítja. Az állásfoglalás ezt is részletesen leírja.

Mivel azonban több módosítást támogattam, kifejezésre juttattam azt is, hogy elutasítom
az állásfoglalás politikailag korrekt nyelvezetét, amely több bekezdésben teljességgel
elfogadhatatlan. Mivel azonban nem akarok akadályt gördíteni a horvát nép elé az Európai
Unióba vezető úton, továbbá jó szándékunk kifejezéseképpen végül a jelentés mellett
szavaztam.

Franz Obermayr (NI),    írásban. – (DE) A tagjelölt országok közül Horvátország az, amely
a legnagyobb haladást érte el. Horvátország számos alkalommal – például a halászati vita
rendezése révén – bizonyította, hogy kész csatlakozni az Európai Unióhoz. Haladást értek
el a korrupció elleni küzdelemben is, amint azt Ivo Sanader volt miniszterelnök
letartóztatása is bizonyítja. A háborús bűnök kérdésére vonatkozóan úgy tűnik, hogy
Horvátország leszámol a múltjával, és például támogatást nyújt a háborús menekültek
visszatelepüléséhez. Az állásfoglalásra irányuló indítvány néhány fölösleges, politikailag
túlzottan korrekt közhelyet tartalmaz például az 5. bekezdésben, a transzszexuálisok
védelmére vonatkozóan. A jelentés azonban mindent összevéve elfogadható. Az eddig
elért haladásra hivatkozik, és gyors csatlakozási folyamatra törekszik. Ez üdvözlendő dolog,
mivel Horvátországot szilárd kulturális és történelmi gyökerek kötik Közép-Európához.
Ennélfogva az állásfoglalásra irányuló indítvány mellett szavaztam.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D),    írásban. – (PL) Horvátország az egyik olyan ország,
amely egyre közelebb kerül az uniós csatlakozáshoz. Az elmúlt néhány év során
Horvátország határozottan kezdeményező volt, és számos területen – az
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igazságszolgáltatástól az emberi jogokig – haladást ért el. Igen elégedett vagyok az ezeken
a területeken elért haladással, mivel egy évvel ezelőtt azt szorgalmaztam, hogy a horvát
kormány pontosan ezekre a területekre vonatkozóan fokozza a jogszabályok módosítására
tett erőfeszítéseit.

Horvátország jelenleg ugyanazokkal a problémákkal küszködik, amint az Európai Unió
korábbi és jelenlegi tagjelölt országainak többsége, nevezetesen a korrupció, a szomszédos
országokkal fennálló történelmi nézeteltérések rendezése és a szexuális irányultság alapján
történő megkülönböztetés. Az ilyen típusú problémák megoldása nem csak a hatóságoktól
kíván óriási erőfeszítést, hanem a társadalomtól is. Az ember nem változtathat a szexuális
vagy etnikai kisebbségek helyzetén anélkül, hogy ne gyakorolna valamelyes hatást a
polgárok szemléletmódjára. Azonban ahogyan azt az új tagállamok példája is mutatja, az
Európai Unióhoz való tartozás fokozatosan elősegíti az idegen származású vagy eltérő
szexuális irányultságú személyek elfogadását.

Horvátországnak azt az üzenetet kell továbbítanunk, hogy az Európai Unió kész új tagot
fogadni a soraiba. Remélem, hogy erre hamarosan sor kerül.

Rolandas Paksas (EFD),    írásban. – (LT) Az állásfoglalásra irányuló indítvány mellett
szavaztam, mert Horvátország óriási haladást ért el a csatlakozási tárgyalások lezárásához
szükséges kritériumok teljesítésében. Ezenkívül figyelembe kell venni, hogy Horvátország
csatlakozása a többi nyugat-balkáni országot is arra ösztönözné, hogy gyorsabban
haladjanak ez uniós tagság felé. Üdvözlöm a horvát kormány a korrupció különféle formái
elleni küzdelem során tett erőfeszítéseit, valamint a közigazgatási és igazságszolgáltatási
reformok végrehajtását. Annak érdekében azonban, hogy a törvényesség alapelveit
megfelelően végrehajtsák, és a polgárok bizalmat szavazzanak az igazságszolgáltatásnak,
jelentősen csökkenteni kell a megoldatlan ügyek számát és a bírósági eljárások hosszát.
Ezenkívül biztosítanunk kell, hogy a háborús bűnökkel kapcsolatos perek elfogulatlan és
pártatlan módon folyjanak. Egyetértek a javaslattal abban, hogy nagyobb figyelmet kell
szentelni a Dunán megépítendő erőművek biztonságának. A horvát kormánynak továbbá
sürgősen foglalkoznia kell a gazdaság strukturális hiányosságaival, és a szomszédos
országokkal fennálló, kétoldalú ügyek rendezése érdekében nagyobb figyelmet kell
szentelnie a regionális együttműködésnek. Úgy vélem, hogy a Horvátországgal folytatott
tárgyalások akkor zárulhatnak le, amikor végrehajtottak valamennyi szükséges reformot
és eleget tettek egyéb kötelezettségeiknek, és erre vonatkozóan nem kellene határidőt
szabni.

Alfredo Pallone (PPE),    írásban. – (IT) A balkáni térség döntő fontosságú az Európai Unió
jövőbeli geopolitikai szerkezete szempontjából, és ebben a tekintetben Horvátország az
az ország, amelyik a legelöl jár a csatlakozási folyamatban. Európa a gazdasági és politikai
reformok révén valódi hajtóerőként fellépve valódi változást hozhatna a régióban.
Dél-Nyugat-Európa integrációs politikája és a demokrácia és piacgazdaság felé való
elmozdulása miatt szavaztam az állásfoglalásra irányuló indítvány mellett. Úgy vélem,
hogy a balkáni országokra kiterjedő bővítés leállítása és/vagy akadályozása bizonyosan
nincs hatással az európai gazdaság sorsára. Fontos tehát, hogy Horvátországra olyan
nemzetként tekintsünk, amely az egész Uniónak segítségére lesz abban, hogy a régió többi
országa felé nyisson. Az új integrációs és fejlődési folyamat előfutáraként tehát stratégiai
szerepet fog betölteni.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    írásban. – (PT) Horvátország jelentős előrelépést tett
az Európai Unióhoz való csatlakozás felé vezető úton; különösen a tárgyalási fejezetekben
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előírt referenciaértékek teljesítésében észlelhető a haladás. Hangsúlyozni kell, hogy az
Eurobarometer szerint a horvát lakosság többsége a legutóbbi felmérések szerint úgy véli,
hogy az uniós csatlakozás nem lenne előnyös a számukra. Feltétlenül tekintetbe kell
vennünk, hogy a horvát nép csatlakozni kíván-e az Európai Unióhoz vagy nem, és szabad
választást kell nekik engednünk. Kívánatos az európai projekt bővítése, és a béke, szabadság,
demokrácia, haladás és jólét egységes térségének kialakítását szolgálja. Döntő fontosságú
azonban, hogy ezt a projektet továbbra is kizárólag és alapvetően az emberek akarata
határozza meg. Horvátország csatlakozása geopolitikai szempontból fontos, mivel arra
ösztönözheti a többi nyugat-balkáni országot, hogy elindítsa és eltökélten végrehajtsa az
európai projekthez való csatlakozással kapcsolatos reformokat. E referenciaértékek alapján
az állásfoglalás mellett szavaztam.

Rovana Plumb (S&D),    írásban. – (RO) Üdvözlöm a Horvátország által a csatlakozási
tárgyalások lezárásához szükséges kritériumok teljesítésében elért haladását. A horvát
kormánynak azonban javítania kell a környezetgazdálkodásért – különösen a
területfejlesztésért – , valamint a hulladék, a víz és levegőminőség ellenőrzéséért felelős
központi közigazgatási intézmények koordinálását, hogy azok ily módon képesek legyenek
megfelelően megóvni az egyedülálló környezetet és magas szinten tartani a biológiai
sokféleséget. Úgy vélem, hogy a régió gazdasági fejlődését felgyorsíthatná, ha Horvátország
és a többi ország között szoros együttműködés alakulna ki a Duna-régióra vonatkozó
stratégia keretében, és a Duna-menti makrorégión belül különféle formában működnének
együtt a közlekedés, a környezetvédelem és a gazdaság fejlesztése területén.

Miguel Portas (GUE/NGL),    írásban. – (PT) Tartózkodtam a szavazástól. Elvileg nem
ellenzem egyik ország uniós csatlakozását sem, mivel nem szeretnék az Unióra olyan
klubként tekinteni, amely elzárkózik azon országoktól, amelyek tiszteletben tartják a
demokrácia és az emberi jogok minimális értékeit, és amelyek népei szabadon dönthetnek
a csatlakozás felől. Nem tudom azonban elfogadni, hogy nyomást gyakorolunk
Horvátországra, hogy felgyorsítsa az állami vállalatok privatizálásának folyamatát. A
Bizottság politikai beavatkozását sem tudom elfogadni a belső döntéshozatal folyamatába,
olyan szervezeteket támogatva, amelyek olyan országban érvelnek a csatlakozás mellett,
ahol az Eurobarometer legutóbbi felmérése szerint a polgárok többsége úgy véli, hogy az
nem lenne hasznos. Az Európai Unió jelenlegi antiszociális politikáját figyelembe véve ez
nem meglepő.

Crescenzio Rivellini (PPE),    írásban. – (IT) A Horvátországgal folytatott csatlakozási
tárgyalások 2011 első félévében lezárulhatnak, amennyiben eltökélten tovább folytatják
a szükséges reformok végrehajtását, különös tekintettel a korrupció elleni küzdelemre, a
menekültek visszatelepülésének biztosítására, a hajógyárak szerkezetátalakítására, valamint
az alkotmány és az igazságszolgáltatás megreformálására.

Ami a korrupciót illeti, elismerem a horvát kormány elkötelezettségét – amit nyilvánvalóan
mutatnak például a két volt minisztert és a volt miniszterelnököt érintő perek –, ez azonban
olyan jelenség, ami továbbra is súlyos és széleskörű problémát jelent. Folytatni kell az
igazságszolgáltatási rendszer reformját is, nevezetesen a háborús bűnök perre vitelét, és
javítani kell a tanúvédelmi programokat.

A legnagyobb kihívást azonban az jelentheti, hogy megvilágítsuk az uniós tagság adta
előnyöket a kissé szkeptikus lakosságnak. Az Eurobarometer legutóbbi felmérése azt
mutatta, hogy a horvát polgárok többsége úgy véli, hogy az uniós tagság nem válna az
ország javára, ami aggodalmat keltő dolog. Ennélfogva szorgalmazom, hogy a kormány
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és a civil társadalom győzze meg a horvátokat arról, hogy az európai projektet magukénak
is tekintsék. Az uniós tagságot mindenesetre népszavazásra kell bocsátani.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    írásban. – Az Európai Parlament ezzel az
állásfoglalással elismerően nyilatkozik Horvátországról, amiért jelentős haladást ért el a
csatlakozási tárgyalások lezárásához szükséges referenciaértékek teljesítésében. A jelentés
azt kéri Horvátországtól, hogy határozottan vigye véghez a szükséges reformokat, hogy
teljesíthesse a végső referenciaértékeket és lezárhassa a tárgyalásokat, valamint felhívja a
Bizottságot, hogy tegyen meg minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy Horvátország
támogatást kapjon a referenciaértékek teljesítéséhez.

Licia Ronzulli (PPE),    írásban. – (IT) A jelentés mellett szavaztam, mert az rávilágít arra,
hogy Horvátország haladást ért el az uniós csatlakozási folyamat során. Ha Zágráb az
elmúlt évekhez hasonlóan viszi tovább a reformokat, igen nagy esély van arra, hogy a
tárgyalások már júniusra lezárulnak.

Most azonban úgy tűnik, hogy az jelenti a legnagyobb kihívást, hogy meggyőzzük a helyi
lakosságot arról, hogy az uniós tagság valóban hasznot hoz az országuknak, mivel az
Eurobarometer legutóbbi közvéleménykutatása arra utal, hogy nem így gondolják.
Figyelembe véve annak tényét, hogy a csatlakozás kérdését még népszavazásra kell
bocsátani, azon kell dolgoznunk, hogy a horvátok a történelmük és a jövőjük részeként
tekintsenek erre a nagy európai projektre.

Peter van Dalen (ECR),    írásban. – (NL) 2011 júniusára a tagjelölt Horvátország lezárja
az uniós csatlakozási tárgyalásokat. Elégedett vagyok a tárgyalások helyzetével, de a
csatlakozás előtt kell lépnünk. Nem szeretném, ha utólag megbánnánk Horvátország
csatlakozását: tanuljunk Bulgária és Románia csatlakozásából! Papíron valóban a horvát
kormány egyik prioritása a korrupció elleni küzdelem, de azt látjuk, nagyon kevés
korrupciós ügy került bíróság elé. Az ügyek nagy többsége elakad a nyomozási szakaszban.
Ez feltűnően gyakori azokban az esetekben, amikor vezető tisztségviselők ellen folyik
nyomozás. Zágráb fellépését akarom látni. Horvátország végül is 4 milliárd eurót fog kapni
az Európai Unióhoz való csatlakozást követően. Bizalmat kell tudnunk szavazni azoknak
a horvát politikusoknak, akik e pénzösszeg elköltéséért lesznek felelősek.

Tanulnunk kell a Bulgáriával és Romániával szerzett tapasztalatból. Ezek az országok túl
gyorsan csatlakoztak az Európai Unióhoz, és ennek eredményeképpen az európai pénzek
nem megfelelő zsebekbe vándoroltak. Tehát mindaddig, amíg a korrupció elleni küzdelem
a jelenlegi szinten ragad, nem fogjuk tudni lezárni a Horvátországgal folytatott tárgyalási
folyamatot. Ez ilyen egyszerű.

Geoffrey Van Orden (ECR),    írásban. – Az ECR képviselőcsoport határozottan támogatja
az Európai Unió bővítését. Véleményünk szerint ez az uniós politika egyik legsikeresebb
aspektusa, feltéve hogy arra szigorú kritériumok szerint és az utóbbi csatlakozásokból
levont tanulságok alapján kerül sor. Ennélfogva az állásfoglalás mellett szavaztunk. Úgy
véljük azonban, hogy vannak még olyan súlyos problémák, amelyeket Horvátország uniós
csatlakozása előtt meg kell oldani. Nem foglalkoztak kellőképpen a korrupcióval és az
igazságügyi reformmal. A média szabadsága, a szervezett bűnözés elterjedtsége és a bírósági
ügyek elhúzódása is aggodalomra ad okot. Ezenkívül még mindig vannak megoldatlan
határviták Horvátország szomszédaival, és nem akarjuk, hogy mindezeket behozzák az
Európai Unióba. Nem akarjuk, hogy Horvátország később keresztbe húzza a többi tagjelölt
ország számításait. Már most is szenvedünk hasonló ügyektől.
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Angelika Werthmann (NI),    írásban. – (DE) A Külügyi Bizottság által előterjesztett
állásfoglalásra irányuló indítvány rendkívül kiegyensúlyozott. Említést tesz mindazokról
a gyengeségekről, amelyek miatt egyelőre nem lehet lezárni a tárgyalás utolsó nyitott
fejezetét. A jelentés horvát hatóságoknak címzett ajánlásaiban figyelemmel van a
fenntarthatóságra – többek között az igazságszolgáltatás reformjára és a korrupció elleni
küzdelemre tekintettel –, a függetlenség garantálására, ami Horvátország jövőbeli
demokratikus fejlődésének kulcsa. A jelentés továbbá nem felejti el megjegyezni, hogy a
horvát kormány az uniós csatlakozást követően is ugyanilyen ambícióval kell, hogy folytassa
a munkát.

Artur Zasada (PPE),    írásban. – (PL) Az elmúlt hónapok során bebizonyosodott, hogy
Horvátország lehető leggyorsabb uniós csatlakozásra tett erőfeszítései kézzelfogható
eredménnyel járnak. A korábbi években megkezdett reformok az élet számos területén
jelentősen hozzájárultak a fejlődéshez. Különösen reményt keltő azt látnunk, hogy
szorosabban együttműködnek a volt Jugoszláviában elkövetett humanitárius
bűncselekményeket vizsgáló hágai nemzetközi törvényszékkel, és hogy előrelépés történt
a nők jogai és az etnikai kisebbségek védelme területén is. A regionális kezdeményezések
– mint például a Horvátország, Szerbia és Szlovénia között létrejött, közös vasúti
vállalkozásról szóló megegyezés – azt mutatják, hogy megvan a békés együttműködés és
a balkáni országok fokozott gazdasági fejlesztése iránti óhaj.

Az Európai Unió tagállamainak továbbra is támogatniuk kell Horvátország
reformprogramját, különös figyelemmel a legsürgetőbb problémáira, nevezetesen a
korrupció és a nagymértékű munkanélküliség problémájára, valamint a szétforgácsolt
mezőgazdasági ágazat nehéz helyzetére. Remélem, hogy a magyar elnökség állításai szerint
júniusban lezárjuk a Horvátországgal folytatott tárgyalásokat, és hogy Horvátország 2011
második felében, a lengyel elnökség idején az Európai Unió tagjává válik.

8. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok: lásd a jegyzőkönyvet

(Az ülést 13:25 órakor felfüggesztik és 15:00 órakor folytatják)

ELNÖKÖL: Jerzy BUZEK
elnök

9. A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása

Elnök.   – Kedves munkatársaim! A Lex Citizens kezdeményezés aláírásával kezdjük meg
a munkát. Tisztelt Martonyi miniszter úr, a Tanács soros elnöke, tisztelt elnökök, előadók!
Ma jogi kérdésekkel foglalkozunk: az európai jogalkotás egy nagyon fontos elemének
aláírásunkkal történő nagyon fontos törvényerőre emelését. Azért fontos, mert ezzel újból
megerősítjük az intézményeink közötti hatalmi egyensúlyt.

Az Európai Polgárok Kezdeményezésről a rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott
rendelet arra irányul, hogy megadja polgárainknak ugyanazt a politikai kezdeményezési
jogot, mint amelyet a Miniszterek Tanácsa és az Európai Parlament ma is élvez. Mindössze
egymillió aláírásra – polgáraink alig 0,2%-ának aláírására – van szükség ahhoz, hogy
felszólítsák az Európai Bizottságot az őket közvetlenül érintő ügyekben történő cselekvésre.
Lehetővé teszi a számukra, hogy hallassák a hangjukat. Én valójában közvetlen kapcsolatot
teremtek a polgárok és az Unió intézményei között, áthidalva a közöttük, a valamennyiünk
és az Európai Unió között tátongó szakadékot.
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Az Európai Parlament és a Tanács kemény munkát végzett annak érdekében, hogy ez a
polgárbarát rendelet első olvasatban gyorsan elfogadásra kerülhessen. Szeretnék köszönetet
mondani mindenkinek, aki hozzájárult ehhez a sikerhez: a különféle elnökségeknek –
különösen a belga és a magyar elnökségnek –, a Bizottságnak és a parlamenti képviselőknek.
Szeretnék külön köszönetet mondani az Alkotmányügyi Bizottság (AFCO) és a Petíciós
Bizottság (PETI) elnökének, Carlo Casini úrnak és Erminia Mazzoni asszonynak. Megkérem
önöket, hogy fáradjanak előre az aláírási eljáráshoz. A négy előadó, Alain Lamassoure,
Zita Gurmai, Diana Wallis és Gerald Häfner – remélem, jelen vannak és közösen vehetünk
részt az eljáráson –, valamint az árnyékelőadóként érintett sok más parlamenti képviselő
is köszönetet érdemel.

Büszkék lehetnek a polgáraink érdekében elvégzett munkára. A Tanáccsal együtt most
aláírásunkkal törvényerőre emeljük ezt a jogi aktust, de mielőtt ezt megtennénk, megkérem
vendégünket, aki ebben a félévben gyakran jelen lesz az Európai Parlamentben, Martonyi
miniszter urat, hogy szóljon néhány szót.

János Martonyi,    a Tanács soros elnöke. – Elnök úr! Ebben a különleges és ünnepélyes
pillanatban visszaemlékszem az Európai Egyezmény első napjaira, amikor azon
vitatkoztunk, hogyan lehetne kiküszöbölni, vagy legalábbis csökkenteni azt, amit „az
európai integrációs folyamat demokratikus deficitje” elnevezéssel szoktunk emlegetni.
Volt egy közös célkitűzés, amiben valamennyien egyetértettünk, ez pedig az Európai Unió
demokratikus működésének fokozása volt.

Ennek egyik módja az, amit most megtaláltunk, mégpedig annak előmozdítása, hogy
maguk a polgárok vegyenek részt az Unió demokratikus életében. Ilyen módon és ezért a
polgárok jogaival kapcsolatos kezdeményezést beillesztettük a Szerződésbe, és most a
polgárok közvetlenül megkereshetik az Európai Bizottságot és felkérhetik azt az Európai
Unió jogalkotási aktusára vonatkozó javaslat benyújtására.

Szilárd meggyőződésem, hogy ez az esemény mérföldkő a fokozott uniós demokrácia felé
vezető úton. Ez egyben a nyílt demokrácia első eleme, amely közvetlen kapcsolatot és
párbeszédet teremt az intézmények és a polgárok között, és bátorítja a határokon átnyúló
közvetlen párbeszédet és együttműködést. Bátorítja továbbá a tulajdonosi tudat kialakulását:
nem ők alkotják Európát, hanem mi, és Európa annak megfelelően fog fejlődni, ahogyan
mi magunk, valamennyien alakítjuk. Igen. Jelszavunk: „Erős Európa emberi dimenzióval”,
rajtunk valamennyiünkön múlik.

Ezeknek a célkitűzéseknek az eléréséhez és a Szerződés végrehajtásához egyértelmű,
egyszerű és felhasználóbarát eljárási szabályokat kellett létrehoznunk. Ez megtörtént,
mégpedig az összes intézmény közötti jó együttműködés eredményeként, ide tartozik a
Bizottság, a Tanács és mindenekelőtt az Európai Parlament. Szeretnék külön köszönetet
mondani Maroš Šefčovič úrnak, a Bizottság munkatársának; szeretném kifejezni
köszönetemet a spanyol és a belga elnökség felé, mindketten tagjai triónknak; és szeretnék
különösen köszönetet mondani és gratulálni az Európai Parlamentnek, mindazoknak, akik
részt vettek ebben a rendkívül fontos munkában: a szakbizottságok elnökeinek, valamint
Alain Lamassoure, Zita Gurmai, Diana Wallis és Gerald Häfner előadónak, és az összes
többi képviselőnek, aki részt vett ebben a rendkívül fontos munkában.

Ez az alkalom annak a kiváló együttműködésnek és egyetértésnek a szemléltetése, amely
nemcsak az európai intézmények között áll fenn, hanem a különféle politikai családok
vagy csoportok között is. Nagyon remélem, hogy ez az együttműködés és megértés
példaként szolgál majd a jövőben mind az intézmények, mind a politikai csoportok számára.
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ELNÖKÖL: Roberta ANGELILLI
alelnök

10. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása: lásd a jegyzőkönyvet

11. Emelkedő élelmiszerárak (vita)

Elnök.   – A következő napirendi pont a Tanács és a Bizottság nyilatkozata az emelkedő
élelmiszerárakról.

János Martonyi,    a Tanács soros elnöke. – Elnök asszony! Köszönöm, hogy meghívta a
magyar elnökséget, hogy vegyen részt az emelkedő élelmiszerárakról folytatott vitán.

Három év alatt másodszor kerül napirendre ez a kérdés. Az emelkedő élelmiszerárak újból
szociális nyugtalanságot és politikai instabilitást idéznek elő több országban. A világ
legszegényebb régióiban élő családok nagy bajban vannak. Ezenkívül az ENSZ Élelmezési
és Mezőgazdasági Szervezetétől tudjuk, hogy a kilátások nem jók, mert az árak tovább
fognak emelkedni az év folyamán a hátrányos éghajlati viszonyok miatt. Nyomasztó kérdés
ez. 2011. január 22-én, Berlinben megvitatták a mezőgazdasági miniszterek és a WTO
Főigazgatója, Lamy úr, majd ez év január 24-én a Mezőgazdasági Tanács is.

E mostani áremelkedések okai összetettek, mert szerkezeti és ideiglenes tényezők közösen
idézték elő. A keresleti oldalon az áll, hogy több embert kell élelmeznünk, mint valaha. A
kínálati oldalon aszályok és árvizek tették tönkre a termést, emelkedtek a termelési
költségek, és mindezeken túl a pénzügyi spekuláció is megjelent az árupiacokon.

Mit tehet tehát az Európai Unió a probléma megoldása érdekében? Rendbe kell tennünk
belső politikáinkat, javítanunk kell a globális kormányzást ezen a területen és érzékelhető
módon támogatnunk kell a leginkább rászorulókat. Ez most nem az önelégültség időszaka,
hiszen a legutóbbi élelmiszerár-válság eredményeként mindhárom szempontból fontos
eredményeket értünk el. A Tanács és a Parlament is intenzív vitákat folytat a közös
agrárpolitika jövőbeni alakulásáról. Ez rendkívül releváns tevékenység a globális
élelmiszerbiztonság tekintetében. A Tanácsban a közelmúltban lefolytatott megbeszélések
során a viták középpontjában állt az élelmiszerbiztonság, és feltettük azt a kérdést, hogy
hogyan lehet a legjobban gondoskodni arról, hogy az EU mezőgazdasági termelése
gazdaságilag életképes és környezetvédelmi szempontból fenntartható legyen a jövőben.

Hadd mondjam el azt is, hogy nagy érdeklődéssel olvastuk a Parlament állásfoglalását,
amelyben stratégiai ágazatként ismerték el a mezőgazdaságot az élelmiszerbiztonság
összefüggésében annak a jelentésnek az alapján, amelyet tisztelt képviselőtársuk, Daciana
Sârbu elkészített. Vita folyik a Tanácsban a Bizottság 2010. november 18-i közleményéről,
amely a közös agrárpolitika jövőjével foglalkozik, és a magyar elnökség azt tervezi, hogy
a Tanács március 17-i ülésén elfogadja a Tanács következtetéseit.

Reméljük, hogy a jogalkotási javaslatokkal kapcsolatban a 2011 második félévére
beütemezett megbeszélések konkrét eredményekhez vezetnek. Jelentős előrehaladást
tettünk a világ élelmiszerbiztonságára adott koordináltabb és hosszabb távú nemzetközi
válaszadás tekintetében. Nagyon távol vagyunk annak a millenniumi fejlesztési célnak az
elérésétől, hogy 2015-re felére csökkentjük a világ éhezőinek számát. Az éhezés és az
élelmiszerrel kapcsolatos bizonytalanság továbbra is hétköznapi valóság marad egymilliárd
ember számára, de az ENSZ egyik legújabb vívmánya, amely az EU-val közösen végzett
sok munka eredményeként született meg, egy globális mezőgazdasági, élelmiszer-biztonsági
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és élelmezési partnerség létrehozása volt. Ezt az Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezeten
belül újraélesztett Világélelmezés-biztonsági Bizottság útján hajtják végre.

Az EU az Élelmezésisegély-egyezmény megújításának és modernizálásának élén is ott áll
annak érdekében, hogy hasznosabban hozzájárulhasson a világ élelmiszerbiztonságához
és hogy javíthassa a nemzetközi közösség képességeit a legkiszolgáltatottabb népességnek
szánt élelmezési segélyek leszállítása területén. Ez az út vezet el bennünket a globális
kormányzás javításához ezen a területen.

Az élelmezésbiztonság szempontjából szeretném emlékeztetni önöket a Bizottságnak a
humanitárius élelmezési segélyekről szóló, 2010 márciusának végén elfogadott
közleményére, és ezt követően a 2010. május közepén elfogadott tanácsi következtetésekre,
amelyek az élelmezési bizonytalanságok kezelésére irányuló erőfeszítések megerősítése
céljából új politikai kereteket vázolnak fel az EU humanitárius cselekvéséhez, humanitárius
válságok során. Szintén tavaly került elfogadásra a Bizottság közleménye a fejlődő
országoknak az élelmezésbiztonsági kihívások kezelésében történő támogatásáról, amely
ezzel egy időben felszólít új közös élelmezésbiztonsági politikai keretekre, az EU vezető
szerepének további megerősítésére a globális élelmezésbiztonság területén, valamint az
uniós segítségnyújtás hatékonyságának fokozására. Ebből a célból a Bizottság és a
tagállamok közösen dolgoznak egy végrehajtási terv kidolgozásán, amellyel átültethetik
konkrét cselekvésekbe ezeket a politikai kereteket a terepen.

Hadd említsem meg az EU egymilliárd eurós élelmiszersegélyét is, amelyet a Parlament és
a Tanács fogadott el. Az eszköz működésének a harmadik évében járunk, amely segítséget
nyújt a fejlődő világ mezőgazdasági termelőinek mezőgazdasági termelési képességeik
növeléséhez. Ez azzal kapcsolatos eltökéltségünk kézzelfogható jele, hogy valós segítséget
nyújtunk a leginkább kiszolgáltatottaknak.

Mostanában lép hatályba néhány határozat az EU fejlesztési politikájának jövőbeni irányáról
az EU fejlesztéspolitikai zöld könyve alapján, a szociális kohéziót ösztönző növekedés és
a fenntartható fejlődés támogatása céljából. A zöld könyvben szereplő célkitűzésekkel a
Bizottság a kezébe veszi a kezdeményezést és a fejlesztési együttműködésben elsőbbséget
tulajdonít a gazdasági növekedés generálásának, a mezőgazdaságnak és az
élelmezésbiztonságnak, a szociális kohéziót ösztönző és a fenntartható fejlődés elérése
érdekében a fejlődő országokban, a szegényeknek kedvező megoldások alapján. Az
emelkedő élelmiszerárak és a népesség gyors növekedésének figyelembevételével kiemelkedő
jelentőséget nyer a fejlődő országok saját élelmiszertermelési képességeinek fejlesztése.

Üdvözöljük továbbá azt az új lendületet, amelyet a G20 szöuli csúcstalálkozója adott a
WTO dohai fejlesztési programjának. Az EU teljes mértékben támogatna egy olyan alkut,
amely jelentős mértékben hozzájárulna a stabilitás megteremtéséhez az exporttámogatások
megszüntetésével és az exportkorlátozások megtiltásával. Ez utóbbi csak az árak
volatilitásának súlyosbítását szolgálja, és a kívánt hatással pontosan ellentétes eredményre
vezet.

Most térjünk vissza a pénzügyi spekulációk kérdéséhez. Nem egyértelmű, hogy ez milyen
mértékben járul hozzá az árak volatilitásához, de jó okunk van arra, hogy fokozzuk az
átláthatóságot az árupiacokon. A G20 francia elnöksége ezt prioritásként azonosította a
következő évre. Az EU magyar elnöksége készen áll arra, hogy vállvetve dolgozzon a G20
francia elnökségével konkrét eredmények elérése érdekében. A magyar elnökség teljes
mértékben elkötelezte magát az önökkel történő együttműködés mellett annak érdekében,
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hogy első olvasatra elfogadhassuk a Bizottság javaslatát a tőzsdén kívüli származékos
műveletekről.

A világ szegényei és éhezői megérdemlik, hogy adekvát és maradandó választ adjunk az
emelkedő élelmiszerárakkal kapcsolatos aggályaikra. Az Európai Unió a három évvel
ezelőtt kirobbant első válság óta a kérdés megoldására irányuló erőfeszítések arcvonalában
harcol, de még többet kell tennünk. A Tanács továbbra is teljes mértékben elkötelezett
marad egy kollektív és koherens válasz mellett, uniós és nemzetközi szinten egyaránt. Meg
vagyok győződve arról, hogy számíthatunk az önök támogatására minden
erőfeszítésünkben.

Nagyon köszönöm figyelmüket.

Dacian Cioloş,   a Bizottság tagja. – (FR) Elnök asszony, hölgyeim és uraim! Köszönöm,
hogy most lehetőséget biztosítottak nekem arra, hogy nyilatkozatot tehessek a Bizottság
nevében az emelkedő élelmiszerárakról. A Mezőgazdasági Tanács az én kérésemre vitatta
meg ezt a kérdést január 24-én. Ezért is üdvözlöm azt, hogy lehetőséget kaptam ennek a
párbeszédnek a lefolytatására az Európai Parlamenttel egy ilyen létfontosságú témáról.

Ebben a tekintetben két témakörrel szeretnék foglalkozni, amelyek szerintem egymástól
elválaszthatatlanok: az első a világ mezőgazdasági piacainak helyzete, ahol az árak hetek
óta emelkednek, a második pedig a G20 célkitűzései az élelmezésbiztonság és a
mezőgazdasági árak volatilitásának kérdésében.

Kezdjük a világ mezőgazdasági piacainak helyzetével. Több nemzetközi intézmény, többek
között az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO), elkészített különféle
jelentéseket arról, hogy az emelkedő mezőgazdasági és élelmiszerárak újból
riadókészültségbe helyezték a világot. Most vajon ugyanazt az áremelkedést éljük át, mint
ami 2007-2008-ban történt? Jóllehet az árak, és különösen a gabonaárak kiugróan
megemelkedtek nyár óta, és különösen a közelmúltban, a jelek arra utalnak, hogy nem
értük el a 2008. évi árszinteket.

A világ helyzete a közönséges búza tekintetében feszes, de a piaci kínálattal nincs probléma.
A mostani termés a déli félgömbön magasabb a vártnál. Mindazonáltal azon gondolkodunk,
hogy a gazdasági évek végének megkönnyítésére az Európai Unió piacán felfüggesztjük a
vámkvóták alapján érvényes importvámokat az alacsony és az átlagos minőségű közönséges
búzára és a takarmányárpára abban a meggyőződésben, hogy ez azoknak az
intézkedéseknek az egyike, amelyek kissé enyhíthetik a piac helyzetét európai szinten. Meg
kell jegyeznem, hogy a közönséges búza globális készleteire vonatkozó előrejelzések a
2010-2011 gazdasági év végére vonatkozóan magasabbak, mint 2007-ben.

Ami a cukrot illeti, az árak újból rekordmagasságban vannak, és a fehér cukor ára január
közepén megközelítette a 625 eurós tonnánkénti árat. Az árak növekedése követi az
alacsony termésből fakadó, két éve tartó globális hiányt. A jelenlegi gazdasági év termelését
a közelmúltban lefelé módosították néhány országban, többek között Ausztráliában is. A
legutóbbi előrejelzések szerint azonban a világ cukormérlege egyensúlyban lesz a
2010-2011. évi időszakban.

Mindebből azonban meg kell valamit tanulnunk. Bár a piacok talán feszesek, minden
bizonnyal túlreagálták a helyzetet az árak szintjén annak figyelembevételével, amit a fizikai
fundamentumok mutatnak. Az élelmezésbiztonság és a mezőgazdasági árak volatilitásának
mögöttes kérdése nyilvánvaló módon globális kérdés, amelyet globális szinten kell kezelni,
és nagyon örülök annak, hogy az élelmezésbiztonság és a mezőgazdasági árak
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volatilitásának kérdését a G20 szöuli ülése a prioritások egyikeként határozta meg. Ez
súlyos kihívás a Bizottság egésze számára.

A mezőgazdaság és vidékfejlesztés biztosaként az eddigiekben már ismételten kifejeztem
az e terület melletti elkötelezettségemet, például január végén Berlinben, a G20 szervezetben
érintett országok hasonló feladattal megbízott személyei előtt, de a közelmúltban is, az
Egyesült Nemzetekben, Ban Ki-moon főtitkár előtt, amikor a közelmúltban látogatást
tettem New York-ban.

Gondoljunk arra is, hogy az élelmezésbiztonság kérdését egyértelműen a közös agrárpolitika
(CAP) egyik kihívásaként jelölték meg a Bizottság „A CAP jövője 2020-ig” című
közleményében. Ez a kérdés kulcsfontosságú mind az Európai Unió, mind pedig a világ
legszegényebb országai számára, ezért szorosan együttműködöm Piebalgs biztos úrral
ezekben a kérdésekben, hogy az EU fejlesztési politikáját élelmezésbiztonság kérdéséhez
is jobban hozzáigazíthassuk.

Ma szeretném megosztani önökkel az ezekkel a kérdésekkel kapcsolatos gondolataimat,
különös tekintettel négy területre: átláthatóság, raktárkészletek, volatilitás-kezelési kérdések
és a kereskedelem szerepe. Azt mondják, hogy a volatilitást súlyosbítja a fizikai piacok és
a származékok piacai átláthatóságának hiánya. A mezőgazdasági piacok esetében léteznek
adatforrások a termelésről, a fogyasztásról, a kereskedelemről és a raktárkészletekről. A
nemzetközi szervezetek, a nemzeti szolgálatok és az erre szakosodott szervezetek, mint
például a Nemzetközi Gabonatanács, részletes adatokat közölnek erről a tárgyról.

Bizonyos adatok azonban továbbfejleszthetők, különösen a raktárkészletekkel kapcsolatos
adatok, ahol információhiány tapasztalható, különösen a raktárkészletek világméretű
eloszlása tekintetében. A G20 vezetői is felkérték szöuli ülésükön az illetékes nemzetközi
szervezeteket arra, hogy javítsák a raktárkészletekkel és a termelési előrejelzésekkel
kapcsolatos adatok minőségét. Az adatok relevanciájának javítása előfeltétele a piacok
átláthatósága fejlesztésének. Egy globális szintű vitafórum kérdését is meg kell vizsgálnunk
a piaci résztvevők, mind az exportőrök, mind pedig az importőrök körében, hogy a
válságokat ne csak akkor vegyük észre, amikor már bekövetkeztek. Így ez a három kérdés
összekapcsolódik egymással: először is információkra van szükségünk, aztán képeseknek
kell lennünk ezeknek az adatoknak a feldolgozására, és végül szükségünk van egy
nemzetközi szintű fórumra, ahol a megfigyelt helyzetet meg lehet vitatni.

A Bizottság több közleményt is kiadott a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek
áráról. A legfrissebb közleményekben a Bizottság lépéseket kezdeményezett az átláthatóság
javítására a teljes élelmiszerlánc mentén, és én együttműködöm az Európai Bizottság
alelnökével, Antonio Tajani úrral ennek a kulcsfontosságú kérdésnek az előmozdítása
érdekében.

A mezőgazdasági árukból származó termékek átláthatóságának és felügyeletének javítására
vonatkozó javaslatokat is bejelentettek. Amint a volatilitás fokozódik, nagyon fontos, hogy
a határidős piacok továbbra is betöltsék kockázatfedezeti és árfeltárási szerepkörüket. Ezért
kiegyensúlyozott és szigorú megközelítési módra van szükségünk, és üdvözlöm a Barnier
biztos úr által ezen a területen elvégzett munkát, és a mezőgazdasági nyersanyagok
különleges kérdésével foglalkozó munkáját is teljes mértékben támogatom.

Február 2-án a Bizottság kiadott egy új, globálisabb közleményt az árupiacról és az abból
származó pénzügyi piacokról. Ez hozzájárul a G20 szervezeten belül lefolytatott
megbeszélésekhez, mind az árucikkek árainak volatilitása, mind pedig a származékok
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piacának felügyelete tekintetében. G20-as partnereinkkel együtt és még annál is szélesebb
körben hozzá akarunk járulni a származékok piacának hatékonyabb felügyeletéhez, a
termelők és a felhasználók érdekében egyaránt.

Ezért úgy gondolom, hogy a következő hónapok során – szerintem nyárig – prioritásként
kell kezelnünk a következő kérdéseket: először a magán és közösségi készletekre, valamint
a termelésre és a fogyasztásra vonatkozó adatok rendelkezésre állását és átláthatóságát;
másodszor ezeknek az adatoknak az összegyűjtését, feldolgozását és elosztását; az azokkal
az országokkal kapcsolatos biztonsági mechanizmusokat, amelyek feszültségekkel néznek
szembe az élelmiszerek hiánya miatt; az élelmiszersegélyek szerepe és megszervezése
nemzetközi szinten és az Európai Unióban; a nemzetközi irányítás továbbfejlesztése,
például a kulcsfontosságú országok közötti intézményi párbeszéd mechanizmusain
keresztül; a fenntartható mezőgazdasági termelés és kutatás beruházásainak szintjei
nemcsak az Európai Unióban, hanem a legszegényebb országokban is. Foglalkozni kell
továbbá azzal a kérdéssel is, hogy mekkora prioritást kell tulajdonítani a mezőgazdaságnak
a fejlesztési politikákban, különösen azért, mert a Bizottság most készül a fejlesztési politika
kiigazítására és reformjára. Úgy gondolom, hogy az Európai Uniónak sokkal erőteljesebben
részt kellene vennie ezekben az ügyekben, nemcsak élelmiszersegélyek nyújtásával, hanem
mindenekfelett azáltal, hogy segítséget nyújtunk a déli országoknak, hogy képesek legyenek
fenntartható módon fejleszteni saját helyi termelési képességeiket.

Az Európai Unióban komolyan meg kell vizsgálnunk – és feltett szándékom, hogy ezt
megteszem – olyan piaci mechanizmusok azonosítását, amelyek a gyártók jövedelmi
szintjeinek és az inputköltségek ideiglenes megszorításával lehetővé tennék a számunkra
katasztrófák megelőzését bizonyos ágazatokban. Gondolok itt különösen az
állattenyésztésre.

Végül vizsgáljuk meg a kereskedelem szerepét. Meggyőződésünk, hogy a kereskedelem
hozzájárulhat a globális élelmezésbiztonsághoz, mivel lehetővé teszi a rendelkezésre álló
élelmiszer elosztását az egész világon. Az exportkorlátozások csak tovább erősítették az
áremelkedési spirált a már amúgy is kiszolgáltatott helyzetben lévő országok rovására. Az
élelmiszerekre vonatkozó kereskedelempolitikát azonban össze kell kapcsolni az
élelmiszerekre vonatkozó más, nemzetközi szintű politikákkal, ha koherens megközelítési
módot akarunk elérni ebben a kérdésben.

Összegezve: biztosíthatom önöket afelől, hogy szorosan figyelemmel kísérem az
élelmiszerárak trendjeit, és a jövőben az önökkel, a Parlamenttel és a Tanáccsal folytatott
konzultációban akarok dolgozni ezen a kérdésen, hogy konkrét javaslatokkal állhassak
elő, mindenekelőtt a közös agrárpolitika reformja tekintetében, de más, speciálisabb
eszközök tekintetében is.

Mairead McGuinness,    a PPE képviselőcsoport nevében. – Elnök asszony! A Tanácsnak és
a Bizottságnak is köszönetet mondhatok azért a rendkívül egyértelmű közleményért,
amelyet az emelkedő élelmiszerárak kritikus kérdésével kapcsolatos szándékaikról kiadtak.
Mi, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság azon tagjai, akik most itt vagyunk ebben
az Ülésteremben, már kellően hozzászoktunk ahhoz, hogy éjfélkor mezőgazdasági ügyeket
vitatunk meg. Nagyon örülök annak, hogy amikor a mezőgazdaság hirtelen élelmiszerré
válik, akkor napközben vitatjuk meg ezt a rendkívül fontos kérdést, amikor az emberek
hallhatják. Szerintem erről nem szabad megfeledkeznünk.

(Taps)
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Hadd mondjam el nagyon egyértelműen, hogy a mezőgazdaság és az élelmiszer
szétválasztása része annak a problémának, amelyről ma vitát folytatunk. A mezőgazdaság
realitásai és a termelők alacsony bevételei, mind Európában, mind a fejlődő világban,
központi szerepet töltenek be ebben a vitában, és hogy el ne felejtsük, az az egyik kritikus
probléma – és a Bizottság azonosította ezt helyzetjelentésében –, hogy a mezőgazdasági
termékek emelkedő árai és az emelkedő élelmiszerárak nem jelennek meg magasabb
termelői árak formájában. A valós probléma az, hogy az élelmiszerek előállításának költségei
gyorsabban emelkednek, és a mezőgazdasági termelők nem tudnak tovább megmaradni
ebben a taposómalomban.

Nekünk, politikai döntéshozóknak azzal a kihívással kell megküzdenünk, hogyan
növelhetnénk az élelmiszertermelést fenntartható módon, hogyan tudnánk többet előállítani
kevesebből, hogyan kell kezelnünk raktárkészleteinket és hogyan kell kezelnünk a
raktárkészletek diszlokációjának kérdését, amelyet a biztos úr azonosított. Már nem a
globális készletek alkotják a kulcsfontosságú számadatokat; tudnunk kell, hol vannak a
raktárkészletek, és fel kell ismernünk, hogy nem Kínából vagy Indiából fognak érkezni.

Amit tennünk kell – és úgy gondolom, hogy ez már elkezdett megtörténni az utolsó
parlamenti ciklusban benyújtott jelentésem óta – az az, hogy a középpontba állítjuk a
mezőgazdaság és az élelmiszerek kérdését.

Hadd fejezzem be a következő szavakkal: elővigyázatosan kell eljárnunk mezőgazdasági
politikánk reformálása során. Fenn kell tartanunk és fokoznunk kell az élelmiszertermelést
az Európai Unión belül a globális élelmezésbiztonsághoz történő hozzájárulásunk részeként.
És igen, szeretnék azonosulni a harmadik világ mezőgazdaságával kapcsolatos
álláspontjukkal: túlságosan hosszú ideig elhanyagoltuk. Legfőbb ideje annak, hogy
politikáink támogassák ezt a mezőgazdaságot.

Stéphane Le Foll,    az S&D képviselőcsoport nevében. – (FR) Elnök asszony, a Tanács soros
elnöke, biztos úr! Teljes mértékben egyetértek Mairead McGuinness asszony iménti
megjegyzésével, amit azzal kapcsolatban tett, hogy alapvető kapcsolat áll fenn az
élelmiszerek és a mezőgazdaság között.

Azt a kérdést, amellyel most foglalkozunk, az emelkedő élelmiszerárak és azok a
következmények alkotják, amelyeket a lakosság egy részére gyakorolhatnak szerte a világon,
és Európában is.

Először is szeretném elmondani a következő megfigyelésemet. Az egyre magasabb
mezőgazdasági és termékárak felé mutató tendencia véleményem szerint hosszú távú
tendencia, amely tovább fog folytatódni három alapvető ok miatt: az első a világ demográfiai
trendjei és a világ népességének emelkedő létszáma; a második az a tény, hogy a globális
felmelegedés miatt problémás időjárási veszélyeket kell megtapasztalnunk, például
aszályokat és árvizeket; a harmadik pedig az, hogy maga a világ is fejlődik. Az új feltörekvő
gazdaságokban emelkednek a fogyasztási szintek. Ezért a mezőgazdasági piacokon és a
mezőgazdasági termékek kapcsán tapasztalható feszes helyzet olyan tendenciát alkot,
amely csak fokozódni fog. Súlyosbítja ezt a helyzetet az árak volatilitása, és az árak
volatilitása a globális gazdaság „financializációjának” a következménye.

Ezzel kell foglalkoznunk, ha meg akarjuk oldani a mezőgazdaság és az élelmezés kérdését.
Annak, hogy ezt megtehessük – és amit a biztos úr mondott, az nagyon fontos –, van két
feltétele: igen, szükség van a raktárkészletek átláthatóságára, de az európai raktárkészletekre
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és a globális szintű raktárkészlet-kezelésre vonatkozó közpolitikára is szükség van,
különösen az Egyesült Nemzetek szintjén.

Másodszor: a pénzpiacok és a piaci spekuláció szabályozása elengedhetetlen, különösen
annak a helyzetnek a megszüntetésével, hogy ma már nincs semmiféle összefüggés a
spekulatív mennyiség és a piacokon kicserélt fizikai mennyiségek között. Ami az
élelmiszereket illeti, elfogadhatatlan, hogy a spekulánsok, amikor tőzsdéznek, nem veszik
figyelembe, hogy ez milyen hatást gyakorolhat a világ élelmezésére és az emberiségre.

Ez elvezet engem két súlyos következtetéshez. Először is erős európai politikára van
szükségünk, és stratégiai szempontból újra meg kell erősítenünk Európa elkötelezettségét,
amelyet globális szereplőként vállalt az élelmiszerek és a mezőgazdaság ágazatában.
Másodszor: meg kell változtatnunk fejlesztési politikánkat annak biztosítása érdekében,
hogy globálisan – és Európa globális szereplő – újból beinduljon a mezőgazdaságba történő
beruházás, mert szükségünk van a mezőgazdaságra a világ élelmezéséhez.

(Taps)

George Lyon,    az ALDE képviselőcsoport nevében. – Elnök asszony! Üdvözlöm azt a tény,
hogy nem éjfélkor, hanem egy szerda délutáni ülés kellős közepén tárgyaljuk meg a
mezőgazdasággal és az élelmezéssel kapcsolatos kérdéseket. Ennek nagyon örülök. Ennek
egyik oka az, hogy az árak manapság tapasztalható jelentős volatilitása már régóta
figyelemfelhívásként működik a politikusok számára szerte Európában.

Az elmúlt 30 év során valamennyien nagyon önelégültek voltunk, mivel az élelmiszerárak
reálértéke évről évre csökkent. Az élelmiszer soha nem volt olyan olcsó, mint az elmúlt
néhány év során. Hozzászoktunk ahhoz, hogy a szupermarketek polcai recsegnek-ropognak
a túlterheléstől az élelmiszerek súlya alatt napi 24 órán keresztül. A túl sok élelmiszert
tartottuk problémának. Ez a felfogás uralta a vitákat egészen 2007-ig, nem pedig a hiány
problémája.

A közelmúltban megtapasztalt árcsúcsok fordulópontot alkotnak, és azt jelzik, hogy a
bőség időszaka a vége felé közeledik. A jelenlegi mezőgazdasági termelési modellünk az
olcsó energiára, a földek bőségére és a bőséges vízkészletekre épült. Ez a modell nem
alkalmas a jövőbeni kihívások leküzdésére, amelyek a következők: a 9 milliárd főre növekvő
népesség, a fejlődő országok egyre növekvő kereslete és az éghajlatváltozás hatásai. Amint
John Beddington professzor, az Egyesült Királyság vezető tudományos tisztviselője a
közelmúltban megjósolta: ha nem tesszük meg a szükséges lépéseket, akkor a szűkös
energiakészletek, a vízhiány és az élelmiszerhiány viharzónájával kell szembenéznünk.

Most kell cselekednünk és fel kell építenünk egy új mezőgazdasági modellt. Európának a
kezébe kell vennie a vezetést, és a közös agrárpolitika reformja lehetőséget kínál nekünk
egy fenntartható élelmiszertermelési rendszer kitervelésére, amely képes kielégíteni a világ
roppant élelmiszerkeresletét, amelyre a jövőben szükség lesz.

José Bové,    a Verts/ALE képviselőcsoport nevében . – (FR) Elnök asszony, biztos úr! 2008-hoz
hasonlóan a mezőgazdasági nyersanyagárak szárnyalnak a világ piacain. Alig 3% választ
el minket a 2008. évi szinttől. A termelésnek az éghajlatváltozás miatt bekövetkezett
visszaesése egyes, hagyományosan exportra építő területeken, a gabonafélék eltérítése
bioüzemanyag-gyártás céljából, valamint a pénzügyi spekulációk, amelyek fokozták az
árak emelkedését: ezek együttesen felelősek ezért a helyzetért, amint ezt a Nemzetközi
Valutaalap (IMF) és a francia hatóságok jelentései is bizonyítják, és amelyre a Bizottság is
rámutatott.
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Ennek az új élelmiszerválságnak a következményei súlyos vámot követelnek 1,2 milliárd
embertől a világon, akik kevesebb, mint napi 1,5 amerikai dollárból élnek. Október óta
további 44 millió ember csatlakozott azokhoz, akik a nyomorszint alatt élnek.

Alig két nappal a G20 ülése előtt mire vár Európa, hogy ahhoz hasonló intézkedéseket
hozzon, mint amelyeket az Egyesült Államokban megszavaztak? 2011. január 13. óta az
Egyesült Államok kormányzata a pénzügyi alapok mezőgazdasági árupiacokon megszerzett
pozícióinak korlátozását és átláthatóságát követeli. Ez az első lépés a spekulánsok étvágyával
történő szembeszegülés útján.

A hatások az európai termelőkre nézve is drámaiak. Már nem képesek tovább
takarmányozni állataikat. Gazdaságok százai mentek csődbe. Öt évvel ezelőtt a búza
tonnánként 100 euróba került; ma közel 300 eurós áron kereskednek vele. Megváltoztak
a játékszabályok.

A Bizottság azt követeli, hogy a termelők alkalmazkodjanak a piac jelzéseihez. A Bizottság
jól tenné, ha megfogadná a saját tanácsát. Ezzel a válsággal farkasszemet nézve az Európai
Unió nem várhat 2014-ig a megoldások megtalálásával. Szembe kell néznünk a válsággal,
és én javasolok három konkrét lépést.

Először is, az érintett országokban haladéktalanul fel kell halmozni gabonakészleteket,
amelyeket támogatott áron a termelők rendelkezésére kell bocsátani. Másodszor: indexálni
kell a takarmányárakhoz a termelőknek a húsért fizetett árat. Harmadszor: ki kell dolgozni
egy mechanizmust a 2011. évre, amellyel a gabonaexport támogatására szánt pénz egy
részét átirányítjuk az állattenyésztés támogatására.

James Nicholson,    az ECR képviselőcsoport nevében. – Elnök asszony! Az emelkedő
élelmiszerárak térdre kényszeríthetnek kormányokat. Ezt az elmúlt napokban is láthattuk.

Szeretnék egy kicsit visszamenni az időben. 1989 óta vagyok ennek a Parlamentnek a
képviselője. Amikor 1989-ben megérkeztem Európába, nem voltak gondjaink az
élelmiszerrel. Hegyekben állt a marhahús, hegyekben állt a vaj, tengernyi tejünk volt, és
hegyekben állt a gabona. Ez mára mind eltűnt, és a saját magunk élelmezésére elegendő
élelmiszert sem tudjuk megtermelni.

Hová tűnt tehát az élelem, és miért van ebből olyan kevés készletünk? Ha a világ valamely
részében bekövetkező egyetlen aszály képes teljes zűrzavart előidézni az egész piacon
mindenkinek a számára, akkor ennek a helyzetnek a fennmaradását nem engedhetjük meg.

Ma az a helyzet az Európai Unióban, hogy a termelők minden tagállamban gondolkodás
nélkül elhagyják ezt az ágazatot. Valójában még bátorítjuk is őket, hogy még gyorsabban
távozzanak, és nincsenek fiatal termelők, akik dolgozni kezdenének ebben az ágazatban.

Cselekednünk kell, mielőtt túl késő lenne ahhoz, hogy visszafordítsuk az emelkedő globális
élelmiszerárak tendenciáját. Erre a cselekvésre inkább előbb kell sort keríteni, mint később,
hogy enyhítsük a hétköznapi emberekre nehezedő nyomást.

Az egyszerű emberek számára erős közös agrárpolitikával hozhatunk létre menedéket,
amely kiváló minőségű élelmiszerről gondoskodik elfogadható áron, a környezetre
gyakorolt negatív hatások nélkül. A közvetlen kifizetések erős pillére létfontosságú a világ
számára és az élelmiszerigény kielégítése szempontjából. További lépéseket is tehetünk
ennek jövőbeni megszilárdítása érdekében, amire nagyon nagy szükség van a beruházások,
és valójában a kutatás és fejlesztés szempontjából. Remélhetőleg módot fogunk találni
erre.
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Ahogyan én látom, az a probléma, hogy mindenki eljön ezekre a vitákra, megteszi a
megfelelő nyilatkozatokat, elmond mindenféle elcsépelt közhelyet, de nem hajlandók
meghozni azokat a kemény döntéseket, amelyekre szükség lenne a legnagyobb bajban
lévők megsegítése érdekében.

Azt kell mondanom, hogy a beszéd már nem elegendő: cselekvésre van szükség a globális
raktárkészletek és a piaci volatilitás tekintetében, és mindaddig, amíg nem látnak neki a
probléma megoldásának, nem is fogják megoldani ezt a problémát.

Gabriele Zimmer,    a GUE/NGL képviselőcsoport nevében. – (DE) Elnök asszony! A
fejlesztéspolitika területén tevékenykedő politikusként mindig azt kérdezem magamtól,
valójában miért annyira nehéz tanulni a múltbeli válságok és katasztrófák tapasztalataiból.
Nekem úgy tűnik, hogy a 2008. évi éhséglázadások drámája még mindig nagyon kevés
hatást gyakorolt a politikai és gazdasági hatalommal bírók elméjére és szívére, és azokra
is, akik gátlástalanul tőzsdéznek a mezőgazdasági árupiacokon. A világ éhezőinek száma
újból egymilliárd fölé emelkedett, és a világ legszegényebb embereit érintik a legsúlyosabban
az élelmiszerpiaci áremelkedések. Nekik nap, mint nap pénzüknek több mint 80%-át
élelmiszerre kell költeniük.

Végül nem tartották be azokat a 2009. évi globális ígéreteket, hogy több mint 20 milliárd
amerikai dollárt fordítanak majd mezőgazdasági támogatásra a fejlődő országokban az
éhezés elleni küzdelemre, amely tartalmazta volna a Világbank útján kifizetett 6 milliárd
dolláros támogatást is. Mindeddig alig 925 millió dollárt fizettek ki. A mezőgazdasági
árupiacokon folytatott spekuláció már nem az élelmiszerekre vonatkozik, hanem ma már
szinte kizárólag pénzpiaci tevékenységekből és tranzakciókból áll, amelyek közvetlen
hatást gyakorolnak az élelmiszerárakra. Ezért nagyon örülök annak, hogy a Bizottság végre
kezd lemondani az ezzel a helyzettel kapcsolatos tartózkodásáról.

Ennek ellenére az árak alakulásával kapcsolatos spekulációk nem váltak átláthatóbbá,
ellenőrzöttebbé vagy korlátozottabbá. Ez azonban kritikus jelentőségű ahhoz, hogy képesek
legyünk hatékonyan fellépni és változásokat előidézni ezen a területen. Ezért felszólítom
a Tanácsot, a Bizottságot és a tagállamokat arra, hogy biztosítsanak kiemelt prioritást az
éhezés elleni küzdelemnek minden politikájukban, minden programjukban és
stratégiájukban, és arra is, hogy mérlegeljenek új módszereket és új megközelítési módokat,
ilyen lehet például az élelmiszer-önrendelkezés, hogy végeredményként mindazok, akik
a földeken dolgoznak, több alkotóerővel és befolyással rendelkezzenek a saját régiójukban
élő saját népük élelmezése fölött.

John Stuart Agnew,    az EFD képviselőcsoport nevében. – Elnök asszony! Bár az élelmiszerárak
kétségtelenül emelkednek, a gazdaságoktól átvett áruk árai tekintetében egészen más a
helyzet. A marhahúst, birkahúst, sertéshúst és tojást előállító brit termelők valójában azt
tapasztalták az elmúlt év során, hogy az általuk megtermelt áruk ára még csökkent is; a
háziszárnyasok ára nem változott, a tej ára pedig csak jelentéktelen mértékben emelkedett;
a cukorrépa ára a következő évben csökkenni fog.

Ezeknek a vállalkozásoknak a költségek hatalmas növekedésével kell szembenézniük, és
legfeljebb néhány hónapig tudják fenntartani a jelenlegi állapotot. Utána vagy sikerül
magasabb árakat kikövetelniük a kiskereskedőktől, vagy pedig beszüntetik a termelést.
Bárhogy is lesz, a kiskereskedelmi árak elkerülhetetlenül tovább fognak emelkedni.

Mit tesz az EU ebben az ügyben? Nos, szükségtelenül megdrágítja a nem génmódosított
szójabab importját. Globális felmelegedési illetéket vet ki a termelőkre a villanyszámlájuk
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után, miközben ugyanezek a termelők sok ezer tonna cukorrépát és burgonyát elveszítettek
a földeken a rendkívül hideg idő miatt. Az EU növelni akarja a biogazdálkodásra fordított
közpénzből nyújtott támogatást ahelyett, hogy lehetővé tenné, hogy ezt az ágazatot a
fogyasztók határoznák meg. A hagyományos termelési rendszerekről a biogazdálkodásra
történő átállás az élelmiszerkínálat csökkenéséhez fog vezetni.

Diane Dodds (NI).   – Elnök asszony! Az élelmiszerárak inflációjának alapvető oka a
globális árupiaci áremelkedés, a szárnyaló energiaárak és a piaci volatilitás, és nem kétséges,
hogy ezt a fogyasztók szenvedik meg. Ám ez a probléma jó ideje már a mezőgazdasági
ágazatra hárul, az emelkedő takarmányárakkal és az emelkedő műtrágyaárakkal együtt.
A haszonkulcsok csökkentek és sok termelőnek pénzügyi katasztrófával kell számolnia,
különösen azoknak, akik az intenzív ágazatokban dolgoznak.

Ma arra kérem a Parlamentet, hogy mérlegelje, mi lenne annak a következménye, ha nem
támogatnánk a termelőket a közös agrárpolitika alapján. Mennyit fizetnénk az élelmiszerért
ebben a pénzügyi helyzetben? Azt is sürgetem, hogy a Parlament mérlegelje a közös
agrárpolitika rendkívül erőteljes támogatását az elkövetkezendő nagyon fontos viták során.

Mindenképpen olyan politikával kell rendelkeznünk, amely támogatja a termelőket és
gondoskodik a megfelelő élelmiszerellátásról, méltányos áron. Azt is elmondanám, hogy
a méltányosság teljességgel elengedhetetlen, és ezzel a méltányossággal átláthatóságra is
szükségünk van az élelmiszer-ellátási láncon belül. Ez csak akkor fog bekövetkezni,
különösen az Egyesült Királyságban, ha lesz szupermarketügyi ombudsmanunk.

Jean-Paul Gauzès (PPE).   – (FR) Elnök asszony, elnök úr, biztos úr! Egy olyan kérdéssel
szeretnék foglalkozni, amelyet már több alkalommal is felvetettek és gyakran kizárólagos
okként mutatták be, ez pedig a spekuláció.

Meggyőződésem, hogy ami a spekulációt illeti, mértéktartásra van szükség. Egyértelmű,
hogy határozott összefüggés mutatható ki egyes pénzügyi tevékenységek, valamint a
nyersanyagok fokozott volatilitása és árai között. Ám ha kizárólag a pénzügyi spekuláció
szempontjából vizsgáljuk ezt az egész kérdést, akkor minden bizonnyal hibát követünk
el, mivel annak egy része, amelyet mi spekulációnak nevezünk, valójában az áraknak a
termelők által végrehajtott jogszerű fedezeti ügylete, emellett azt is tudjuk, hogy ezek a
termelők nem boldogulnának ilyen fedezeti lehetőségek nélkül.

Azt a helyzetet azonban el kell kerülnünk, amelyben a közvetlen árupiaci befektetések
káros hatást gyakorolnak az árak volatilitására, azok túlzott mértéke vagy tisztán spekulatív
természete miatt.

Azoknak a javaslatoknak a tekintetében, amelyeket Barnier biztos úr benyújtott, különösen
a short ügyletek és a származékok szabályozása területén, valamint a pénzügyi eszközök
piacairól szóló irányelv (MiFID) várható átdolgozása területén, a Parlamentnek lehetőséget
kell kapnia arra, hogy számba vegye az árupiaci spekulációk aspektusait a pénzügyi
szabályozásban és felügyeletben, amelyet hatályba fogunk léptetni annak érdekében, hogy
ezeknek a piacoknak a szabályozása hatékony, mégis pragmatikus legyen.

Biztos úr! Ön azt mondta, hogy ezeknek az erőfeszítéseknek folytatódniuk kell, és nekem
meggyőződésem, hogy a Parlament, amely egy pénzügyi válság során teljesítette, sőt néha
meg is előlegezte azt, amit a Bizottság javasolt, a tőle elvárható felelősséggel fog eljárni.

Végül üdvözlöm a magyar elnökség nyilatkozatát, amely azt jelzi, hogy Európa támogatja
a G20 francia elnökségét, amely prioritásai közé sorolta az árupiacok szabályozását.
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Luis Manuel Capoulas Santos (S&D).   – (PT) Elnök asszony! A katasztrófák
szempontjából a megelőzés mindig jobb, mint a gyógyítás. Fennáll a globális
élelmiszerválság valós kockázata. Ezt nem én mondom: az Európai Unió egyik alapító
tagállamának kormánya állítja. A jelek aggasztóak. Néhány alapvető élelmiszertermék,
például a gabonafélék ára folyamatosan emelkedik, sőt még rekordot is döntött januárban
az Egyesült Nemzetek Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete szerint. Ez nyilvánvalóan
nem európai probléma, és amint itt erre ma valaki már rámutatott, távolról sem ismerjük
a jelenséget megmagyarázó egyes feltételezett okok hozzájárulásának mértékét.

Tudjuk, hogy a Bizottság nem hagyja figyelmen kívül ezt a kérdést, és február 2-i közleménye
figyelmes tanulmányozást igénylő dokumentum.

Mindazonáltal a mezőgazdasági termelés speciális jellege kiemelt figyelmet érdemel a közös
agrárpolitika (CAP) összefüggésében azáltal, hogy a fejlesztési együttműködési politikához
hozzárendeljük a megfelelő kockázatelemző eszközöket, és támogatjuk az
élelmiszertermelést a nemzetközi segélyezés más formáinak a rovására.

Ezenkívül szeretném üdvözölni a G20 ülésén ezzel kapcsolatban képviselt francia
álláspontot a pénzügyi piacok szabályozásának befolyásolásáról és az ármanipuláció elleni
harcról, valamint olyan szabályok létrehozásáról, amelyek megakadályozhatnák a
kereskedelmi forgalom váratlan megszakadását, amint ez például Oroszország esetében
történt a közelmúltban.

Alyn Smith (Verts/ALE).   – Elnök asszony! A lakosság élelmezésének a kormányok
legfontosabb kötelességének kell lennie, és a lakosság élelmezése valójában a közös
agrárpolitika elsődleges célkitűzése.

Az élelmezésbiztonság a mi Sarkcsillagunk, és ez egy uniós sikertörténet. Érdemes emlékezni
arra, hogy az elmúlt évben a mi kontinensünk kivételével mindenhol voltak éhséglázadások,
és gyakorlatilag naponta látunk egy-egy kormányt megdőlni a világ többi részében,
miközben mi mindeddig legalább bizonyos mértékben menedéket tudtunk kínálni
polgárainknak.

Az élelmezésbiztonság tehát prioritást jelent a számunkra. Ez persze nem azt jelenti, hogy
meghallgatunk néhány nem kormányzati szervezetet, lobbistát vagy néhány politikust,
akik részt vettek a közös agrárpolitika jövőbeni reformjáról folytatott vitában.

Az élelmezésbiztonságnak a fókuszpontban kell lennie és a prioritásunknak kell lennie,
és egy pontban nem értek egyet képviselőtársaimmal. Nem hiszem, hogy a
szabadkereskedelem lenne a megoldás. Nem hiszem, hogy a globális élelmezésbiztonság
olyan valami, amit kivívhatunk, vagy amelyért erőfeszítéseket kell tennünk. Az élelmezés
megoldására törekvő egyes országok által bevezetett exportkorlátozások önmagukban
nem indokolhatatlanok, és ha megengedik, röviden idézném a Nemzeti Termelői Egyesület
angol elnökének szavait, aki ezt mondta: „ha a moralitásról beszélünk, az önmaga
élelmezésére törekvő ország nem hasonlítható össze azokkal a gazdag országokkal, amelyek
megengedték mezőgazdaságuk hanyatlását, aztán most elvárják, hogy a világ többi része
élelmezze őket. Kötelességünk több, nem pedig kevesebb termelésre rávenni a világot.”

Hynek Fajmon (ECR).   – (CS) Elnök asszony! Ha valóban komoly vitát akarunk folytatni
az emelkedő élelmiszerárakról, akkor nem kerülhetjük meg azt a kérdést, hogy maga az
Európai Unió mivel járul hozzá ehhez a kedvezőtlen tendenciához, bármilyen kényelmetlen
lehet is ez a kérdés egyesek számára. Az árupiaci elemzők mind egyetértenek abban, hogy
két fő tényező húzódik meg az élelmiszerárak emelkedése mögött.
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Az első az új pénz nagyarányú nyomtatása, amely az elmúlt hónapok során az Egyesült
Államokban és az Európai Unióban zajlik. Az új pénz piacokra történő beáramlása felfelé
tolja az élelmiszerek és az egyéb árucikkek árát. Nem a spekulánsokat kell vádolni, amint
ezt a ma megvitatott jelentés állítja, hanem az amerikai, európai és más központi bankok
téves politikáját.

Az élelmiszerárakat felfelé toló másik tényező az EU és a USA azon politikája, hogy a
bioüzemanyagok egyre szélesebb körű felhasználására kényszerítik a fogyasztókat. Azok
a kötelezettségek, amelyeket az EU és a USA ezen a területen vállalt, a mezőgazdasági célú
földterületeken termelt nem élelmezési célú áruk termelésének éles megemelkedéséhez
vezettek. Ennek eredményeként egyre kevesebb mezőgazdasági célú földterületet használnak
élelmiszertermelésre, és ennek egyetlen logikus következménye az élelmiszerárak
emelkedése. Ha csökkenteni akarjuk a globális élelmiszerárakat, akkor le kell mondanunk
a bioüzemanyagokkal kapcsolatos abszurd politikánkról.

Patrick Le Hyaric (GUE/NGL).   – (FR) Elnök asszony, miniszter úr, biztos úr! A világ
minden éhezője, mindazok, akiknek többet kell fizetniük önmaguk élelmezéséért vagy
ruházásáért, azt várják tőlünk, hogy energikusabban reagáljunk a bolygónkat ma sújtó
legnagyobb csapásra, a pénzsóvár élelmiszer-spekulánsok által előidézett nyomorúságra.
Ők azok, akik a termelők és a fogyasztók kárára felhajtják az élelmiszerárakat.

Figyelmesen végighallgattam Jean-Paul Gauzès úr szenvedélyes érveit, de neki tisztában
kell lennie azzal, hogy ebben a régióban a gabonaféléknek már a következő évi termését
is felvásárolták már ebben az évben, még mielőtt elvetették volna. Ez azt jelenti, hogy
valóban spekulációval van dolgunk. Az Európai Uniónak nem maradt más lehetősége:
több irányban is lépnie kell.

Először is tennünk kell valamit ezeknek a pénzügyi spekulánsoknak a leállítása érdekében
egy globális mezőgazdasági és élelmezésügyi alap felállításával, vészhelyzeti készletek
felhalmozásával, a valós árak stabilizálására szolgáló mechanizmusok létrehozásával
tényleges, nem pedig virtuális termelés céljából, az Egyesült Nemzetek Szervezetének
(ENSZ) égisze alatt. Közös agrárpolitikánknak szintén vissza kell térnie egy olyan
rendszerhez ...

(Az elnök félbeszakítja a felszólalót)

ELNÖKÖL: Silvana KOCH-MEHRIN
alelnök

Krisztina Morvai (NI).   – (HU) A növekvő élelmiszerárak problémájáról beszélünk itt
ma, az Európai Parlamentben. A fogyasztók Magyarországon is és Európa más országaiban
is érzik ezt a jelenséget, a növekvő élelmiszerárakat. Akik nem érzik, azok a gazdák és
különös a kisgazdák. Hogyan lehetséges ez? Hová tűnik a pénz? Erre a rejtélyre, erre a
titokra a Zöldek képviselőcsoportja által benyújtott kiváló állásfoglalási indítványnak a d)
pontja adja meg többek között a választ, de maga az egész állásfoglalási indítvány kiváló,
és gratulálok hozzá. Részletes válaszokat és megoldásokat is ad. A d) pontban a spekuláció
jelenségére mutat rá. Azt mondja, hogy a tisztán pénzügyi intézmények, azaz a pénztőke
árupiaci spekulációja fokozódott, s ez az árucikkek árának mesterséges inflációját okozza.
A megoldás részben tehát megvan. A pénz a spekulánsoknál, illetve a sokszor határtalanul
profitéhes felvásárlóknál és kereskedőknél van.
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Milyen büszkeség lenne a magyar emberek számára, hogyha a magyar elnökség számára
ennek a kérdésnek, az élelmiszer spekulációnak a megoldása prioritás lenne. Kérdezem a
magyar elnökség itt jelenlévő képviselőjét, hogy esetleg számíthatunk-e erre, és kérdezem
Cioloş urat az Európa Unió mezőgazdasági biztosát, hogy milyen megoldást lát az
élelmiszerrel kapcsolatos spekulációkra.

Gay Mitchell (PPE).   – Elnök asszony! A fejlett országokban az átlagos háztartások
bevételeik 10% - 20% százalékát költik élelmiszerekre, míg a fejlődő országokban ez a
számadat általában a 80%-ot is eléri. Ez kihangsúlyozza a szenvedő országok számára
jelentkező szörnyű következményeket. Reagálnunk kell, és mindaddig folytatnunk kell a
válaszadást, amíg képesek nem lesznek a saját lábukon megállni.

2008 decemberében ez a Parlament elsöprő többséggel megszavazta jelentésemet az
egymilliárd euró összegű élelmiszersegélyről, a fejlődő országok pénzügyi megsegítése
céljából az akkori szárnyaló élelmiszerárak fényében. Ennek a segélynek az volt a
rendeltetése, hogy reagáljunk a szárnyaló árakra, amelyeknek okait alapvetően, bár nem
kizárólag a gabonatermelő országokban sújtó aszály és az emelkedő kőolajárak alkották.
A helyzet továbbra is rendkívül változékony, ami a termelőket és a fogyasztókat is érinti
az uniós és a fejlődő országokban egyaránt.

Meg kell tanulnunk, hogyan tudunk együttműködni más országokkal, például Thaifölddel.
Abban a régióban Thaiföld az egyik legfontosabb élelmiszertermelő, mégis amikor a
szomszédságában néhány ország, például Burma és Vietnám nyomorgott és kifogyott az
élelmiszerből, nem fogadtuk el Thaiföld ajánlatát, hogy együttműködik velünk és a mi
régiós képviselőnkként tevékenykedik. Meg kell tanulnunk ennek módját. Gondoskodnunk
kell a stabilitáshoz vezető gyors átmenetről Észak-Afrikában. Gondoskodnunk kell arról,
hogy segélyeket küldjünk az előre nem látható természeti katasztrófáktól sújtott régiókba,
ilyen például Haiti és Pakisztán, és ebben a tekintetben folytatnunk kell a tartalékok
mozgósítását a sürgősségi segélyekhez, ami lehetővé tenné azt, hogy az EU azonnal
reagálhasson az ilyen helyzetekből fakadó konkrét segélyszükségletekre.

Kader Arif (S&D).   – (FR) Elnök asszony, hölgyeim és uraim! Először is engedjék meg
nekem, hogy kifejezzem sajnálatomat amiatt, hogy egy európai válságra volt szükség ennek
a mai vitának és annak az állásfoglalási indítványnak a kiváltásához, amelyről holnap
szavazni fogunk.

Éppen a tavalyi évben, amikor a fejlődő országokban kirobbantak az úgynevezett
„éhséglázadások”, Európa egyszerűen szükséghelyzeti intézkedéseket javasolt, vagyis hogy
küldjünk palántákat és műtrágyákat, mintha csak egy ciklikus jellegű problémával állnánk
szemben, miközben már régóta figyelmeztetünk strukturális jellegű problémákra. Van
ugyan közös agrárpolitikánk (CAP), de ebből hiányoznak a hatékony szabályozási
mechanizmusok, mert a liberális többség továbbra is azt hiszi, hogy a piacot semmi sem
korlátozhatja. Széles körű, gazdaságilag destabilizáló hatású és morálisan elfogadhatatlan
spekuláció folyik a fejlődő országok mezőgazdasági termékeinek piacain, amelyek az
export-célú monokultúrás termelés foglyaivá váltak, miközben Európa nem támogatja
őket, és fejlesztési támogatásának alig 4%-át fordítja a mezőgazdasági ágazatra.

Ezzel az állásfoglalással végre az egész Parlament elismeri, hogy az élelmiszerhez való jog
alapvető emberi jog, elismeri, hogy elfogadhatatlan az, hogy egyesek éhezését mások javára
kihasználják, hogy ez az állásfoglalás elengedhetetlen az árstabilitás biztosításához, és hogy
a kereskedelmi megállapodásoknak fenn kell tartaniuk a családi gazdaságokat és az
élelmiszerhez való jogot.
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A Parlament ma kihirdet egy egyértelmű üzenetet. A Bizottság és a Tanács dolga annak
értelmezése.

Nirj Deva (ECR).   – Elnök asszony! Mire én újból leülök addig 16 ember fog éhen halni.
Ez körülbelül megfelel az Ülésterem akkora részének, mint az ott. Minden nap 36 000
ember hal éhen szerte a világon, mert nincs elegendő ennivalójuk.

Az Európai Unió egészen a közelmúltig önellátó volt az élelmiszerellátás területén. Most
importál élelmiszereket. Valójában a legszegényebb emberek szájától von el élelmiszert.
Elmondták nekem, hogy az EU olyan mennyiségű élelmiszert importál a világ többi részéből,
amelynek megtermeléséhez körülbelül 35 millió hektár földre van szükség. Önellátónak
kellene lennünk az élelmiszerek területén, és segítséget kellene nyújtanunk a fejlődő
országoknak, hogy ők is önellátóak legyenek az élelmiszer-ellátás szempontjából.

Van válasz minderre. Az 1960-as években Indiában forradalom zajlott le a zöld
mezőgazdaság területén Borlaug professzor vezetése alatt. Az emberek azt mondták, hogy
India éhen fog halni. India nem halt éhen. Brazília most az élelmiszerek szempontjából
önellátó. Ezt mi is megtehetjük, ha megvan erre az akarat.

João Ferreira (GUE/NGL).   – (PT) Elnök asszony! Három évvel a 2008. évi válság után a
világ egy újabb élelmiszerválság peremén táncol. Ennek megakadályozásához meg kell
vizsgálnunk és meg kell oldanunk annak okait.

Meg kell vizsgálnunk a mezőgazdasági és kereskedelmi politikáinkat, amelyek tönkreteszik
a kis- és közepes méretű mezőgazdasági vállalkozásokat, amelyek előnyben részesítik az
exportcélú intenzív termelési modelleket, és amelyek ezáltal fenyegetik az
élelmezésbiztonságot és -önrendelkezést; így néz ki most a közös agrárpolitika (CAP). Meg
kell vizsgálnunk az emelkedő olajárakhoz és a termelők ettől a nyersanyagtól való erőteljes
függéséhez vezető tendenciákat; ezt a függőséget csökkenteni kell. Meg kell vizsgálnunk
a mezőgazdasággal foglalkozó multinacionális társaságok roppant befolyását, amelyek
monopóliummal rendelkeznek a termelés egy-egy kulcsfontosságú tényezője fölött; a
termékeny talaj egyre növekvő mértékű, nem élelmiszertermelési célú felhasználását; a
föld eltulajdonítását azoktól a helyi közösségektől, amelyek ott élnek és dolgoznak.

Mindenekelőtt meg kell vizsgálnunk és ki kell kezdenünk annak az embertelen rendszernek
az irracionalitását, amely lehetővé teszi az élelmiszerekkel folytatott spekulációt.
Haladéktalanul meg kell szüntetnünk a spekulációt lehetővé tevő pénzügyi eszközöket:
az EU-nak ezt el kell fogadnia, különben bűnrészessé válik – mint ahogy már az is – annak
következményeiben.

Peter Jahr (PPE).   – (DE) Elnök asszony, biztos úr, hölgyeim és uraim! Evés és ivás – aligha
lehet valami, ami megszokottabb és nyilvánvalóbb ennél a számunkra. Amit azonban mi
ennyire magától értetődőnek tekintünk, az sok ember számára súlyos kihívássá kezd válni,
amellyel alig-alig képes megbirkózni. Az élelmiszerárak most meredeken emelkednek, ami
tovább súlyosbította a helyzetet sok ember számára.

Intézkedéscsomagra van szükség az áremelkedés összetett okainak kezelésére. Ebben a
tekintetben nagyon fontos az árspekuláció megakadályozása és készletek felhalmozása.
Ezzel együtt egyes élelmiszeripari nagyvállalatok és üzletláncok domináns piaci helyzetét
is meg kell vizsgálni. A fejlődő országoknak is nagyobb támogatásra van szükségük a
részünkről mezőgazdaságuk fejlesztéséhez. Ez az egyetlen módja annak, hogy képesek
legyünk élelemről gondoskodni a legszegényebb emberek számára és javíthassuk gazdasági
helyzetüket.
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Nehogy félreértések támadjanak ezzel kapcsolatban: nem a mezőgazdasági termékek
megfelelő árai jelentik a problémát. Ellenkezőleg: ezek a probléma megoldását jelentik. A
mezőgazdasági termékek megfelelő árai – a megfelelő az én megfogalmazásomban
spekulációtól mentes árat jelent – az én véleményem szerint a mezőgazdaság
megalapozásának kritikus előfeltételét alkotják a fejlődő országokban.

A megfelelő élelmiszerhez való hozzáférés emberi jog, az éhezés pedig emberiesség elleni
bűncselekmény. Ezért a lakosság kiváló minőségű és elfogadható árú élelemmel történő
ellátásának az Európai Unióban, de világszerte is, az európai agrárpolitika központi
kérdésének kell lennie.

Richard Ashworth (ECR).   – Elnök asszony! Az elmúlt 30 év során az élelmiszerárak
alacsonyak és stabilak voltak. Most az Egyesült Nemzetek Élelmezési és Mezőgazdasági
Szervezete, a FAO arra figyelmeztetett, hogy az emelkedő energiaárak, a világ népességének
növekedése, a nagyobb jólét és az éghajlatváltozás hamarosan roppant kihívások elé állítja
a világ élelmezési rendszerét és az élelmiszerárakat.

Ennek két fontos következménye lesz az európai kormányokra nézve. Először is az
élelmiszerek és az energia költségeinek emelkedése a legszegényebb családokat sújtja a
legsúlyosabban. Másodszor: egy olyan időszakban, amikor az európaiaknak elsősorban
stabil árakra lenne szüksége, miközben a gazdaság kezd helyreállni, az emelkedő
élelmiszerárak táplálni fogják az inflációt. Rövid távon nagy a kísértés, hogy importáljunk
olcsóbb élelmiszereket és számítsunk arra, hogy az élelmiszeripar és a mezőgazdasági
termelés elnyeli a magasabb költségeket.

Egyik megoldás sem lenne bölcs. Az importált élelmiszerre történő túlzott támaszkodás
veszélyes mértékben kitenné a fogyasztókat az árak volatilitásának, és a mezőgazdasági
termelési ágazatra gyakorolt túlzott nyomás, amelynek már ma is meredeken emelkedő
költségekkel és nyomott haszonkulccsal kell szembenéznie, veszélyeztetné a termelési
képességeket.

Beruházásokat kell végrehajtanunk a közös agrárpolitika területén. A technológia alkotja
a kulcsot, és legfőbb ideje, hogy ezt megtegyük.

Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE).   – (IT) Elnök asszony, biztos úr, hölgyeim és
uraim! Az élelmiszerárak emelkedése kétféle választ követel tőlünk. Az első közép- és
hosszú távú cselekvések megtervezésére vonatkozik. Ebben az értelemben a válaszokat az
új közös agrárpolitikának kell megadnia, amelynek gondoskodnia kell az európai polgárok
élelmezésbiztonságáról, el kell látnia a fogyasztókat elfogadható árú élelemmel és meg kell
védenie a termelők bevételeit. Az új közös agrárpolitikával erősen támogatnunk kell – és
valójában pontosan ezt tesszük – a gazdaságok bevételeit az első pillér alapján, és
intézkedéseinkkel támogatnunk kell a vidékfejlesztést, a beruházások növekedését a
mezőgazdaság és az élelmiszerbiztonság területén.

A második válasz az, hogy sürgősségi intézkedésekkel be kell avatkoznunk a leggyengébb
láncszem védelme érdekében, mert ha az élelmiszerárak fluktuálnak, akkor ez valóban
meglehetősen különös következményekkel jár: amikor az árak emelkednek, a termelők és
a gazdálkodók számára ez semmiféle előnnyel nem jár, de amikor az árak csökkennek,
akkor a termelők azt látják, hogy már addig is szűkös bevételeik csökkennek. Egyértelmű
tehát, hogy gondok vannak az ellátási láncolattal és az átláthatóság hiányával.

Biztos úr! Az ellátási láncolat súlyos problémái között meg kell említenem például a
domináns felvásárlási hatalommal való visszaélést, a tisztességtelen szerződéskötési

141Az Euròpai Parlament vitàiHU16-02-2011



gyakorlatokat – ide számítva a késői kifizetéseket is –, a szerződések egyoldalú
megváltoztatását, az előzetes kifizetéseket a tárgyalásokhoz való hozzáférésért és a
haszonkulcsok egyenlőtlen elosztását az élelmiszerellátási láncolat mentén.

A Bizottságnak intézkedéseket kell javasolnia …

(Az elnök félbeszakítja a felszólalót)

Paolo De Castro (S&D).   – (IT) Elnök asszony, biztos úr, hölgyeim és uraim! A szociális
feszültségeket, például amelyeket mostanában Észak-Afrikában látunk, szinte mindig az
emelkedő élelmiszerárak váltják ki. A gabonafélék, a cukor és a növényi olajok árának
rekordszintre történő emelkedése egyértelműen jelzi a globális kereslet és kínálat növekvő
kiegyensúlyozatlanságát.

A további – sajnos lehetséges – áremelkedésnek drámai következményei lennének,
különösen a világnak azokon a részein, ahol az élelmiszerekre fordított kiadások az egy
főre eső bevételeknek több mint 40%-át teszik ki. Ez felveti annak valós kockázatát is, hogy
az egész bolygóra kiterjedő feszültségek alakulnak ki az egyre nagyobb méretű kölcsönös
függőséget előidéző világgazdaságban. Ezért az Európai Uniónak tisztán kell látnia, hogy
az agrárpolitikák – az Európai Unió közös agrárpolitikája és az Egyesült Államok
Farmtörvénye – rendkívüli és stratégiai szerepkört töltenek be a világ rendjében, egy olyan
szerepkört, amely messze meghaladja a termelők bevételeinek jogszerű védelmét.

Elnök asszony! Új globális élelmiszerpolitikára van szükségünk, amely képes nemzetközi
szinten koordinálni az agrárpolitikákat. Jómagam abban reménykedem, hogy az
elkövetkezendő G20-csúcs lehetőséget biztosít majd arra, hogy valóban elinduljunk ezen
az új ösvényen.

Struan Stevenson (ECR).   – Elnök asszony! A kőolaj árának könyörtelen emelkedése és
ebből fakadóan a műtrágyák áraira ható felfelé irányuló nyomás, a búza, a kukorica és az
egyéb gabonafélék hatalmas áremelkedése válságot idézett elő a gazdálkodási ágazatban,
és egyre növekvő globális válságot okoz.

Érdemes arra gondolni, hogy a tunéziai felkelés, amely dominó-effektust váltott ki az egész
Közel-Keleten, azzal kezdődött, hogy egy szegény utcai élelmiszerkereskedő feláldozta
önmagát.

Európa mezőgazdasági termelői pozitív módon beavatkozhatnak és hozzájárulhatnak
ennek a válságnak a megoldásához, ha a rendelkezésükre bocsátják ehhez a megfelelő
eszközöket. Ideje megragadnunk a biotechnológia által felkínált lehetőségeket, amelynek
segítségével kielégíthetjük a minőségi élelmiszertermékek iránti növekvő keresletet.

Jelenleg világszerte több mint 13 millió gazdálkodó több mint 125 millió hektáron termel
GM-növényeket kereskedelmi célból, mégsem kerül szóba a biotechnológia ebben az
állásfoglalásban.

Ébredj fel és érezd a kávé illatát, Európa, mielőtt a mi utcáinkon is kirobbannak az
éhséglázadások!

Georgios Papastamkos (PPE).   – (EL) Elnök asszony! Az élelmiszerárak rendkívüli
volatilitásának több oka is van: szélsőséges időjárási viszonyok, korlátozott természeti és
energetikai erőforrások, valamint a világ népességének növekedése. További két okra is rá
kell mutatnom: koncentrációk, ezzel a multinacionális vállalatok oligopóliumára gondolok
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az élelmiszerellátási láncolatban, valamint az átláthatóság hiánya és a spekuláció az
árupiacokon.

A pénzpiacok deregulációjának farvizein az árutőzsdéken folytatott határidős kereskedés
fedezeti eszközből spekulatív tranzakciók eszközévé változott. A legfontosabb tőzsdék
Európán kívül működnek.

A pénzügyi válságot követően több fedezeti alap is az árutőzsdék felé fordult, ahol a
pénzügyi tartalékok most tizenötszörösen meghaladják a tényleges mezőgazdasági
raktárkészleteket, mert ott akartak kárpótlást szerezni elszenvedett veszteségeikért. Ezért
intézményi keretekre van szükségünk az élelmiszertermelő ágazathoz közvetlenül
kapcsolódó származékos mezőgazdasági piacokon végrehajtott beruházások korlátozására.

Üdvözlöm a G20 francia elnöksége által elfogadott kezdeményezéseket és szilárd
meggyőződésem, hogy egy erős európai mezőgazdasági ágazat fenntartása az
élelmezésbiztonság megóvása céljából a termelők tisztességes bevételeinek biztosításától,
valamint hatékony piacszabályozási intézkedések meghozatalától függ, amit az új CAP
keretein belül kell megtennünk.

Michael Cashman (S&D).   – Elnök asszony! Hadd tegyem teljesen egyértelművé, hogy
nem a közös agrárpolitika védelmében, hanem a fejlődő világban élő emberek nevében
szólalok fel.

A Világbank szerint több, mint 44 millió ember süllyedt szörnyű nyomorba az emelkedő
élelmiszerárak következtében. Különféle tényezők miriádjai idézték ezt elő – kevesebb
kisgazdaság, erdőirtások, elsivatagosodás, a víz elérhetetlensége és az éghajlatváltozás.

Ezért holisztikus megközelítési módra van szükségünk ahhoz, hogy arra bátoríthassuk az
embereket, hogy maguk gondoskodjanak a saját fejlődési szükségleteikről, és hogy helyi
szinten oldják meg az élelmezésbiztonságot. Át kell alakítanunk a közös agrárpolitikát és
a közös halászati politikát, hogy ezek se közvetlenül, se közvetett módon ne gyakoroljanak
negatív hatást a fejlődő és a fejlett országokra.

Elő kell mozdítanunk a helyi földbirtokosságot, és végre-valahára véget kell vetnünk annak
a szemérmetlen földszerzésnek, amely által idegen befektetési társaságok és külföldi
társaságok vásárolják meg és használják a saját szükségleteiknek megfelelően a termőföldet.
Nincs mentség erre a szemérmetlenségre.

Czesław Adam Siekierski (PPE).   – (PL) Elnök asszony! A fogyasztók és a gazdálkodók
is teljes joggal kérdezik tőlünk, politikusoktól, hogy mi folyik itt. Miért alakult ki az
élelmiszerek piacán ez a helyzet? A termelők tudják, hogy mekkora nyereséget érnek el,
mennyiért tudják értékesíteni termékeiket, és azt is tudják, hogy ők és a fogyasztók mennyit
fizetnek az élelmiszerért. Mit mondhatunk most nekik? Emlékezzünk vissza 2008-ra és
az akkori élelmiszerpiaci helyzetre. Vajon tanultunk ebből? Válaszom az, hogy nem.

Továbbra is korlátozzuk a termelést. Hogy a helyzet még rosszabb legyen, fizetünk a
termelés csökkentéséért, miközben korábban a termelés növeléséért fizettünk. Ebben az
ülésteremben más megjegyzések is elhangzottak a mezőgazdaságról. Talán
munkatársainknak ide kellene jönniük és végig kellene mindent hallgatniuk. Talán
tanulnának valamit az élelmiszerbiztonságról.

Jelenleg vita zajlik a közös agrárpolitika 2013 utáni jövőjéről, és megint mindenki
csökkenteni akarja a CAP ráfordításait. A jelenlegi helyzet, ez a válság azért következett
be, hogy figyelmeztessen bennünket egy katasztrofális politikai döntésre. Lehetőségünk
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van saját hibáink helyrehozására. Beszélünk a stabilitásról. Azt kérdezzük, miért nincsenek
tartalékok, ugyanakkor korlátozzuk a mezőgazdasági tendenciákat. Honnan származnak
majd ezek a tartalékok? Ki fog azokért fizetni?

Biztos úr! Ez a helyzet, ez a válság kivételesen erős érveket szolgáltat önnek. Hölgyeim és
uraim, akik jelen vannak ebben az Ülésteremben! Meg kell győznünk a többieket a helyzet
súlyosságáról és ennek a Parlamentnek a felelősségéről, amelyet a CAP jövőjéért és
társadalmunk élelmezéséért visel. Az élelmezésbiztonság problémája globális problémává
kezd válni. Jó, hogy …

(Az elnök félbeszakítja a felszólalót)

Daciana Octavia Sârbu (S&D).   – (RO) Elnök asszony! Az emelkedő élelmiszerárak a
leginkább kiszolgáltatott népességcsoportokra sújtottak le. Abban a közegben, hogy
2010-ben az alultáplált emberek száma világméretekben elérte a 925 millió főt, az
élelmezésbiztonságról való gondoskodásnak elsőbbséget kellene élveznie az Európai Unió
számára. Nem a szélsőséges természeti jelenségek alkotják az emelkedő élelmiszerárak
kizárólagos okát, hanem a piacok volatilitása és a biogáztermelés támogatása is hozzájárul
ehhez.

Felszólítom a Bizottságot, hogy hozzon létre eszközöket az árak volatilitása és a túlzott
spekuláció elleni küzdelemhez, amelyek felerősítik a globális élelmiszerválságot. Azt is ki
kell hangsúlyoznom, hogy a legtöbb esetben az élelmiszerárak emelkedése nem eredményezi
a termelők bevételeinek növekedését. Ellenkezőleg, az ellátási láncolat rossz működése
miatt a termelők javadalmazása távolról sem méltányos. Meggyőződésem, hogy az emelkedő
árak problémája hozzájárul az erős közös agrárpolitika fenntartása elleni érvek
leszereléséhez.

Herbert Dorfmann (PPE).   – (DE) Elnök asszony! Néhány nappal ezelőtt az egyik
legnagyobb német újság a címlapján közölt egy fényképet egy szögesdróttal körbetekert
zsemléről. A cikk a kenyérért folytatott harcról szólt. Szerintem nehéz lenne olyan témával
előállni, amely ugyanilyen sokat foglalkoztatna minket a mostani és az elkövetkező
évtizedek alatt, mint az élelmiszerek elérhetőségének kérdése. Ezért jó, hogy beszélünk
erről, mivel ennek oka – nevezetesen a kereslet növekedése – nem fog megszűnni és az
árak emelkedése is tovább fog folytatódni. Nekünk most politikai figyelmet kell fordítanunk
erre az egész helyzetre. Mérlegelnünk kell, hogyan termelhetnénk élelmiszert és hogyan
tudnánk azt elérhetővé tenni. Biztos úr, a további a szűrés útján történő területpihentetés
felvetésének ötlete a közös agrárpolitika keretein belül téves megközelítési mód. Be kell
vonnunk a termelésbe a rendelkezésünkre álló földet.

Ám nem szabad mindezt túlságosan negatív fényben látnunk. Éveken keresztül azért
panaszkodtunk, hogy az élelmiszerek túlságosan olcsók. Ha mérlegeljük például azt, hogy
100 eurós ár egy tonna búzáért valóban megfelelő ár-e, akkor talán azt kell válaszolnunk,
hogy nem. Ha mérlegeljük, hogy a végtermék, például a kenyér árának hány százalékát
képviselik a nyersanyagárak, akkor úgy gondolom, hogy nem a nyersanyagárak emelkedése
alkotja az emelkedő élelmiszerárak egyetlen okát; más tényezők is szerepet játszanak ebben.
Így ez az egész kérdés arra is lehetőséget kínál, hogy a mezőgazdaság jobb helyzetbe hozza
magát a jövőre nézve.

Ulrike Rodust (S&D).   – (DE) Elnök asszony! Az élelmiszerárak új rekordmagasságokat
értek el. Az élelmiszerárak volatilitása különféle okok miatt fokozódott az elmúlt évek
során. Ezért komoly okok vannak az aggódásra. Az éghajlatváltozás szélsőséges időjárási
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viszonyokat idéz elő és egyes országokban az egész termés elpusztult. Emellett egyre
fokozódik az élelmiszerrel folytatott spekuláció, amelynek veszélyeit nem szabad alábecsülni
– csak meg kell nézni a pénzügyi válságot. Továbbá egyre gyakrabban verseny folyik
aközött, hogy élelemről gondoskodjanak a szegények számára, vagy a gazdagok autózását
tegyék lehetővé.

Megoldásokat kell találnunk arra, hogy a termelők elegendő ösztönzést kapjanak az
élelmiszertermelésre, és hogy csak azokon a területeken állítsanak elő bioüzemanyagokat,
amelyeket nem vesznek igénybe élelmiszertermelésre.

Számomra mint szociáldemokrata számára fontos, hogy mindenkinek jusson egészséges
ennivaló elfogadható áron, ugyanakkor a termelők méltányos bevételhez jussanak munkájuk
után.

Janusz Wojciechowski (ECR).   – (PL) Elnök asszony! Mondjuk ki teljesen nyíltan, hogy
nagyhatalmú kereskedelmi lobbik működnek az Európai Unióban, amelyeknek érdekében
áll az európai mezőgazdaság elgyengítése, hogy nagyobb hasznot tehessenek zsebre azáltal,
hogy élelmiszereket importálnak az egész világról. Már sokszor elhangzott ebben a
Parlamentben, hogy meg kell nyitni a piacokat, hogy ezzel megelőzzük az árak emelkedését.
Átalakítottuk a cukortermelést, megnyitottuk a piacokat, korlátoztuk az európai
cukortermelést és eltöröltük az exporttámogatásokat. Mi lett ennek az eredménye? Az
eredmény az lett, hogy a cukorárak nem csökkentek, hanem inkább emelkedtek. Ebből
valamennyiünknek le kell vonnunk a tanulságot. Nem ez a megoldás. Egyetértek Smith
úrral, aki azt mondta, hogy nem a piacok adják meg a választ. Valóban nem szabad
meghajolnunk a kereskedelmi lobbisták előtt, hanem az ésszerű élelmiszerárak garantálására
kell törekednünk mezőgazdaságunk, termelési potenciálunk és élelmiszerbiztonságunk
fokozott védelmével. Csak így érhetünk el indokolt árakat.

Giovanni La Via (PPE).   – (IT) Elnök asszony, biztos úr, hölgyeim és uraim! Teljes
mértékben osztom az emelkedő élelmiszerárak által kiváltott aggodalmakat, és nem is
tudnék másként tenni, mert ez a kérdés szorosan összekapcsolódik az európai polgárok
és különösen a kevésbé jómódú osztályok életével. Ezek miatt az áremelkedések miatt a
fejlődő világ összes országában egyre nehezebben tudják ellátni alapvető élelmiszerekkel
a lakosságot. Ezzel a forgatókönyvvel szembenézve a fejlett országok, és közöttük az EU
tagállamai, nem maradhatnak közömbösek.

Ezért az új közös agrárpolitikában gondoskodnunk kell eszközökről, amelyek képesek
csökkenteni az árak volatilitását, korlátozni a mezőgazdasági termékekkel folytatott
spekulációt és megfelelő termelési szintről gondoskodni az EU-ban. Ezért ki kell
hangsúlyoznom azt a tényt, hogy soha nem hagyhatunk parlagon földet akkor, amikor a
világ népessége növekszik, és ez szükségessé teszi az élelmiszerkínálat fokozását.

Marc Tarabella (S&D).   – (FR) Elnök asszony, biztos úr, miniszter úr! Szeretnék ismertetni
egy statisztikát, egy megfigyelést és három cselekvést. A statisztika az, hogy amikor az
élelmiszerárak 1%-kal megemelkednek, szerte a világon 16 millió ember süllyed szörnyű
nyomorba. A megfigyelés az, hogy a volatilitást nem lehet megakadályozni, különösen a
mezőgazdasági piacokon, a szélsőséges volatilitás nem kívánatos és lehet ellene harcolni,
bár ez nagyon nehéz.

A három cselekvés, amelyet mások már megemlítettek, a következő: először is a fejlesztési
politikában prioritást kell biztosítanunk a megélhetési célú gazdálkodásnak és a regionális
élelmiszerpiacoknak; másodszor szükség van állami szabályozási politikára, többek között
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raktárkészlet-felhalmozás és raktárkészlet-kezelés útján; harmadszor azonnal be kell tiltani
az alapvető élelmiszertermékekkel folytatott spekulációt.

Európának ott kell lennie az arcvonalban, különösen a G20 szintjén. Üdvözlendő mindaz,
amit Martonyi János, Cioloş biztos úr és más helyeken Barnier biztos úr elmondott. Sárközy
elnök úr nagyon egyértelműen fogalmazott és nagy reményeket fűzünk ahhoz, hogy a
francia elnökség hajtóerő lesz majd ezen a területen a G20 szintjén.

Britta Reimers (ALDE).   – (DE) Elnök asszony! A piaci fluktuációk fontosak a piacok
megfelelő működése szempontjából, mert megteremtik az áruk megvásárlásának és
eladásának ösztönzőit. Számunkra, mezőgazdasági termelők számára az áruk határidős
kereskedelme a learatott termény megvásárlásának és értékesítésének alapvető eleme.
Fontos lehetőséget kínál a tervezési bizonyosság elérésére az árak és a mennyiségek korai
megállapításával.

A mi virágzó iparosodott országainkban uralkodó helyzettel ellentétben az emelkedő
élelmiszerárak a világ szegény térségeiben okoznak különösen súlyos problémákat, ahol
az embereknek bevételeik jelentős részét élelmiszerre kell fordítaniuk.

Nem szabad beavatkoznunk a piacok működésébe minden egyes alkalommal, amikor az
árak megváltoznak és nem szabad szembeszállnunk a természetes fluktuációkkal. A
pénzügyi piacokra vonatkozó, nemzetközi szinten alkalmazandó jogi keretrendszer nélkül
azonban még csak el sem kezdhetünk gondolkodni az árupiacok szabályozásán, mert ha
túl sok pénz van a pénzpiacon, akkor az meg fogja keresni a megfelelő helyét, és az
árucikkeket most rendkívül nagyra értékelik. Ezért nem szabad meglepődnünk azon, hogy
most a mezőgazdasági árucikkek is rendkívül keresett kereskedelmi célok.

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Elnök asszony! A tavalyi kivételesen rossz termés által
előidézett élelmiszerválság megvilágította a számunkra mezőgazdaságunk és
élelmiszerpolitikánk hiányosságait. Az élelmiszerárak jelenlegi emelkedését részben a rossz
termésnek lehet tulajdonítani. Ha valamiből szűkös a kínálat, akkor annak a terméknek
az ára természetes módon emelkedni fog a piacon.

Ám az a helyzet, biztos úr, hogy bizonyos mezőgazdasági termékek hiánya jelentős
mértékben az Európai Bizottság téves agrárpolitikájának tulajdonítható, amely a támogatási
politikán keresztül már régóta hátrányos megkülönböztetésben részesíti az új tagállamokat
és azok mezőgazdasági termelőit. Ne lepődjön meg, biztos úr, ha azok a termelők, akik
annyit sem kapnak termékeikért, ami legalább a termelési költségeket fedezné, végül
egyszerűen nem vetnek, vagy szélnek eresztik nyájukat. Türelmesen várnak mindaddig,
amíg az éhes és jogosan bosszús polgárok a brüsszeli hivatalnokok ellen fordítják haragjukat,
akik már régóta képtelenek megoldani a mezőgazdaság általános és széles körben felismert
problémáit.

Tudja, biztos úr, a mezőgazdasági termékek hiányát az új tagállamokban nem a gyenge
termés idézte elő, hanem az a tény, hogy a termelők számára már nem kifizetődő a termelés
az önök támogatási és árpolitikája alatt. Ők azonban várnak. Ha megkapják ugyanazokat
a támogatásokat, mint a franciaországi gazdák, akkor végre nekiállhatnak növényeket
ültetni.

Angelika Werthmann (NI).   – (DE) Elnök asszony! A napi szükségletek, és különösen a
mezőgazdasági termékek biztosítását nem szabad a spekulánsok rövid távú
profitmaximalizálási erőfeszítéseinek könyörületére bízni. Azok a projektek, amelyeket a
Bizottság az árucikkek és a nyersanyagok új stratégiájában bejelentett, az árupiacok
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átláthatóságának és stabilitásának megteremtésére irányulnak, és ezért ezt üdvözöljük.
Azoknak az előrejelzéseknek a figyelembevételével, amelyek szerint az élelmiszertermelést
2050-ig 70%-kal meg kell növelni a kereslet kielégítése érdekében, kiemelt figyelmet kell
fordítanunk mindenekfelett a harmadik pillérre – az erőforrások újrahasznosítására és
hatékonyságuk javítására – és a javaslatokat hamarosan be kell nyújtani.

A nyersanyagokkal kapcsolatos diplomácia területén elvárom, hogy az EU adja át a fejlődő
országoknak a nyersanyagok fenntartható és környezetvédelmi szempontból megfelelő
kinyeréséhez szükséges szaktudást.

Dacian Cioloş,    a Bizottság tagja. – (FR) Elnök asszony, hölgyeim és uraim! Nagyon intenzív
vita folyt egy olyan témáról, amely nyilvánvaló módon valamennyiünket aggaszt és amely
akkor kerül előtérbe, amikor ezt a helyzet megköveteli. Ez azonban a Bizottságnak és az
európai intézményeknek is állandó aggályokat okoz, mivel abban a szerencsés helyzetben
vagyunk, hogy van közös agrárpolitikánk, amely kiigazításra szorul ugyan, mégis fontos
eszköz, amely lehetővé teszi a számunkra ezeknek a kérdéseknek a kezelését.

Úgy gondolom azonban, hogy ez a vita azt is jól szemléltette, hogy stabilitásunk egyre
fokozódó mértékben a nemzetközi egyensúlyoktól és a világ stabilitásától függ. Ezt akkor
is figyelembe kell vennünk, amikor közös agrárpolitikánkról beszélgetünk.

Szerintem az is nyilvánvaló, hogy az emelkedő élelmiszerárak tendenciája nagyon aggasztó,
amely az árak volatilitásának és jelentős változásainak kérdésével együtt tovább súlyosbítja
azt a problémát, amelyet meg kell oldanunk.

Nyilvánvaló, hogy ha a piac fokozott termelést igényel, akkor több beruházásra van szükség
a mezőgazdaságban. Ám ahhoz, hogy a gazdálkodók képesek legyenek beruházásokat
végrehajtani, mindenekelőtt stabil bevételekre van szükségük, hogy azok felbátorítsák őket
ennek a lépésnek a megtételére.

Ezért közép- és hosszú távú közös agrárpolitikánkat ennek szem előtt tartásával kell
kigondolnunk. Ennek a politikának gondoskodnia kell egy minimális stabilitásról és
bátorítania kell a beruházásokat, hogy gazdálkodóink termelhessenek és elláthassák
piacainkat.

A vita során az is kiderült, hogy arról is gondoskodnunk kell, hogy közös agrárpolitikánk
és a fejlett országok agrárpolitikája a déli országok mezőgazdasági fejlődésével is lépést
tartson, és hogy az együttműködés és a fejlesztés támogatására irányuló politikánk a déli
országokban lépést tartson a közös agrárpolitikával.

Ugyanakkor közös agrárpolitikánknak garantálnia kell a mezőgazdaság fenntartható
fejlődését. Szükséges lehet azoknak az eszközöknek a felülvizsgálata, amelyek a
rendelkezésünkre állnak ezeknek a szélsőséges piaci helyzeteknek a kezelésére, ugyanakkor
lehetővé kell tennünk, hogy a piac betöltse a saját szerepkörét, de anélkül, hogy
megfosztanánk az ahhoz szükséges eszközöktől, hogy képessé tegyen bennünket a
cselekvésre és hogy elkerülhessük azt, hogy felkészületlenül kerüljünk válsághelyzetekbe.
A közös agrárpolitikának még mindig van mit tennie ebből a szempontból az előttünk
álló hónapok és évek során.

A spekuláció, és ezen keresztül a volatilitás kérdését meg kell oldanunk, és most nem
eufemisztikusan beszélek. A Bizottság már elkezdte megfogalmazni javaslatait, amelyeket
követni akar ennek a helyzetnek a megoldására. Ezért most nem egyszerűen kívánságokról,
hanem konkrét javaslatokról beszélünk.
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Mérlegelnünk kell azt a szerepet, amelyet az Európai Uniónak az élelmiszerekkel kapcsolatos
probléma nemzetközi porondján be kell töltenie. Ezt a kérdést nem lehet stabilizálni az
Európai Unióban, ha az nem stabil nemzetközi szinten.

Szükséges lehet továbbá az agrárpolitikában és a fejlesztési politikában játszott
szerepünknek és annak a módnak a felülvizsgálata is, ahogyan az élelmiszerek kérdésével
foglalkozunk a különféle politikákon keresztül: kereskedelempolitika, fejlesztési politika
és pénzpolitika. Talán ezeken a területeken is összehangolt cselekvésről van szó.

Azt is figyelembe vettem, hogy egyes ágazatokban rövid távú cselekvésre van szükség,
gondolok itt különösen az állattartási ágazatra, amely egyértelműen nehéz időszakot él
most át a minden oldalról rá nehezedő nyomás következtében: a termelők alacsony árakat
kapnak, és nem tudják a saját javukra fordítani az emelkedő árakat, a költségek viszont
magasak. Tudomásul vettem ezt a kérdést.

Tudomásul vettem ezenkívül az önök által benyújtott különféle javaslatokat és ajánlásokat
is. Ami például a támogatásoknak a növénytermelési és az állattenyésztési ágazat közötti
egyensúlyát illeti, a tagállamoknak most is lehetőségük van arra, hogy a közös agrárpolitika
2008. évi állapotfelmérése során elfogadott határozatok alapján cselekedjenek.

Ami a raktárkészletek kérdését illeti, ezt a kérdést újból elemeznünk kell és felül kell
vizsgálnunk, mivel ilyen magas árak mellett most nem beszélhetünk intervenciós
készletekről. Szükséges lehet azonban határozni arról, hogy ezek a készletek milyen szerepet
tölthetnek be és hogyan tudják befolyásolni a piacok megfelelő működését. Úgy gondolom,
hogy fel kell tennünk magunknak ezeket a kérdéseket, mielőtt benyújtanánk ilyen értelmű
javaslatokat.

Végül azt szeretném mondani Jaroslav Paška úrnak, hogy a tagállamok számára történő
kifizetések közötti eltérések oka nem feltétlenül a Bizottságnál keresendő. Ezt a döntést a
Tanács és a mezőgazdasági miniszterek hozták meg. A végső döntés mindig a Bizottság
által javasolt rendeletből származik, de ezek a Tanács rendeletei, ebben az esetben pedig a
Tanács és a Parlament rendeletei.

Azt is szeretném tisztázni, hogy az Európai Unió nem támogatja a bioüzemanyag-gyártás
céljából folytatott mezőgazdasági termelést. Ezért nem a közös agrárpolitika ösztönzi a
bioüzemanyagok gyártását. A földek termelésből történő kivonása sem áll a Bizottság
szándékában. Itt valami egészen más okok vannak a háttérben, de a földeket semmiképpen
sem szabad kivonni a termelésből olyan helyzetben, amikor valójában termelnünk kell.

Ezek azok a különféle szempontok, amelyeket hozzá akartam fűzni válaszul a felvetett
kérdésekre. Szeretném megköszönni ezt a hasznos vitát és remélem, hogy a mai vita néhány
hónap múlva is elevenen él majd az emlékezetükben, amikor azokról az erőforrásokról
fogunk vitázni, amelyeket hozzá kell rendelnünk a közös agrárpolitikához, amely az
élelmiszerbiztonság megoldásának egyik alapvető eszköze.

János Martonyi,    a Tanács soros elnöke. – Elnök asszony! Szeretnék köszönetet mondani
minden képviselőnek ezért a konstruktív vitáért. Meggyőződésem, hogy a Parlament által
az ez iránt a kérdés iránt tanúsított magas szintű politikai figyelem segítő kezet nyújt az
elnökségnek az emelkedő élelmiszerárakkal kapcsolatos feladatok teljesítése során.

Amint a vita során erre is rávilágítottak, a kérdés kiterjedése és mélysége miatt sokrétű
együttműködésre és komplex megoldásokra van szükség a különféle területeken, ilyen
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például a mezőgazdaság, a pénzügyi termékek és szolgáltatások szabályozása, valamint a
fejlesztéspolitika.

Ami a bioüzemanyagok termelését illeti, szeretném megismételni azt, hogy az EU teljes
mértékben tisztában van azzal, hogy a bioüzemanyagok fenntarthatatlan termelésének
negatív hatásai lehetnek, nevezetesen a tömeges erdőirtás és az élelmiszerhiány. Ez az oka
annak, hogy az EU elkötelezte magát a nem élelmiszernövényekből előállított második
generációs bioüzemanyagok fejlesztésének fokozása mellett. Az EU emellett a
bioüzemanyag-gyártás perverz pénzügyi ösztönzőit is eltörölte, amelyeket az
élelmiszertermelés rovására fizettek ki.

A probléma mély strukturális globális gyökereinek figyelembevételével Európának vezető
szerepet kell betöltenie az élelmiszerárak és az élelmezésbiztonság globális szintű
kezelésében. Ez már folyamatban van számos nemzetközi szervezeten és programon
keresztül, ilyen például a FAO és az Élelmezési Világprogram, valamint általánosabb
fórumokon, például a G20 szervezeten keresztül.

Ehhez még a magam nevében azt szeretném hozzátenni, hogy ez a vita megerősítette azt
a régi meggyőződésemet, hogy a globális kihívások kezeléséhez, ilyen például az éhezés
problémája a világon, az élelmiszerek és a nyersanyagok árának volatilitása, a pénzpiacok
turbulenciái, a pénzügyi termékek és szolgáltatások szabályozása, globálisabb irányításra
és globálisabb szabályozásra van szükség.

Európának a maga egyedi irányítási és szabályozási tapasztalatai alapján rendkívül
különleges küldetése és felelőssége van ezen a területen. Ezért hiszünk abban, hogy
Európának és az Európai Uniónak vezető szerepet kell betöltenie a mindezen kihívások
ellen folytatott küzdelem során.

A magyar elnökség örömmel veszi tudomásul, hogy számíthat a Parlamentre az EU által
folytatott munka folytatásában, mind a politika, mind pedig a nemzetközi szintű
erőfeszítések szempontjából.

Elnök.   – A vita befejezéseként (3)  közlöm, hogy kaptam hat állásfoglalási indítványt az
Eljárási Szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése értelmében.

A vitát lezárom.

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

Írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 149. cikke)

Michèle Striffler (PPE),    írásban. – (FR) A globális élelmezésbiztonság kritikus kérdés az
Európai Unió számára. Azonnali és tartós cselekvésre van szükség az élelmezésbiztonság
garantálásához az EU polgárai és az egész bolygó számára. Feltétlenül fejlesztenünk kell
a fenntartható mezőgazdaságot a fejlődő országokban, és az EU fejlesztési támogatásainak
megfelelő részét hozzá kell rendelnünk a mezőgazdasági ágazathoz. A mezőgazdaságnak
nyújtott fejlesztési támogatások szintjének az 1980-as évek óta tapasztalható látványos
csökkenése nagyon sajnálatos, és reménykednünk kell abban, hogy ennek a szükségletnek
a felismerése megfordítja ezt a tendenciát. Az Európai Bizottságnak valójában előnyben
kell részesítenie a mezőgazdaságot a fejlesztési támogatások tekintetében, különös
tekintettel a gazdálkodóknak nyújtott támogatásokra, hogy hozzáférjenek a piacokhoz,

(3) lásd a jegyzőkönyvet.
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valamint a kicsi és közepes méretű családi gazdaságokra. A humanitárius
élelmiszersegélyeknek válaszolniuk kell a fejlődő országok szükségleteire, kihívásaira és
szerkezeti korlátaira, a termelés, az elosztás és a helyi közlekedés, valamint a szóban forgó
országok kereskedelmi képességeinek figyelembevételével, hogy ezzel elősegítsük hosszú
távú élelmezésbiztonságuk megalapozását.

Liam Aylward (ALDE),    írásban. – (GA) Az élelmiszerellátás biztonsága mára súlyos
kérdéssé vált. Az Unióban 79 millió ember él a szegénységi küszöb alatt, és az elmúlt év
telén 16 millióan kaptak élelmiszersegélyt az Unióban.

Mivel az élelmiszerek ára már hét egymást követő hónapban rekordszinten van, és mivel
az árak volatilitása súlyos problémákat idéz elő az élelmiszerellátási láncolatban, egyre
több ember számára fog problémát jelenteni az egészséges ételek reális áron történő
beszerzése. A közös agrárpolitika (KAP) programjai, például a deprivált személyeket
támogató program, kritikus jelentőségűek az élelmiszerellátás területén. Az ilyen jellegű
programokat támogatni kell és azonnali, hosszú távú intézkedéseket kell elfogadni az
élelmiszerellátás biztonságának garantálására az Unióban és szerte a világon.

Jelenleg a világon megtermelt élelmiszer 30%-a pocsékba megy. Ezt az elfogadhatatlan,
erkölcstelen pocsékolást fel kell számolni. Egy erős mezőgazdasági ágazat, egy erős KAP
és egy olyan élelmiszerellátási láncolat, amely mindent megtesz az élelmiszerek
veszteségeinek megakadályozásáért, elengedhetetlen az élelmiszerellátás kihívásainak
kezelésében.

Janusz Władysław Zemke (S&D),    írásban – (PL) Helyeslem azt, hogy az Európai
Parlament odafigyel az emelkedő élelmiszerárakra. Sajnos ezek az áremelkedések nem
átmeneti jelenségre utalnak, hanem a jelek szerint tartós tendenciává alakulnak. Ehhez
hozzájárul még az élelmiszerek, nevezetesen a gabonafélék iránti növekvő kereslet, az
elmúlt évek gyenge termése és az alacsony raktárkészletek, és sajnálatos módon pénzügyi
műveletek és a dollár gyengülése is. Mindezek együttesen zűrzavart okoznak a piacokon.
Véleményünk szerint a szociális következmények súlyosabbak. Sok ország lakossága
exponenciálisan növekszik, és ezek az emberek tartósan alultápláltak és éheznek.
Kétségbeesésük egyre fokozódó politikai feszültségeket teremt.

Nem nézhetjük tétlenül ezeket az eseményeket. Nemzetközi együttműködésre van szükség
az ENSZ és az Európai Unió égisze alatt. A G20 tagságát alkotó országoknak hatékonyan
szembe kell szegülniük a mezőgazdasági termékek spekulációjával. Újból meg kell
vizsgálnunk a mezőgazdasági piacok szabályozását Európában, nehogy mesterségesen
korlátozzuk a potenciális növekedést. Nem engedhetjük meg a spekulációt, amikor globális
éhezés van, mivel ennek a spekulációnak az lesz a következménye, hogy sok ártatlan ember
éhen hal, különösen a legszegényebb országokban.

Tunne Kelam (PPE),    írásban. – (ET) A 2010. év második felében a mezőgazdasági
termékek nagykereskedelmi árai 32%-kal emelkedtek. A világ gabonafogyasztása 2005 és
2010 között 41 millió tonnára emelkedett az 1990 és 2004 között mért 21 millió tonnához
képest. A különféle elemzők szerint a 2011. évi jelentős élelmiszerválság valóság; elegendő
ehhez egyetlen gyenge termés. A legnagyobb gabonatermelő országok: Oroszország,
Ukrajna, Kína és Mexikó már importra kényszerültek a fogyasztás kielégítése érdekében.
Az árak emelkedésének okai homályosak, és már nem beszélhetünk a mezőgazdasági
termékek piacának trendjeiről. A közelmúltban bekövetkezett áremelkedések drámaiak
és kiszámíthatatlanok a különféle spekulációk miatt. Szeretném felhívni a figyelmüket arra
a tényre, hogy a bioüzemanyagok növekvő használata egyre csökkenti az állati és emberi
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fogyasztásra felhasznált gabona mennyiségét. Ez rendkívül feszült helyzetet eredményezett,
amelyben fel kell ismernünk azt, hogy az élelmiszerárak emelkedése az infláció
növekedéséhez, élelmezési protekcionizmushoz vezet és zavargásokat okoz, és ezek
mindegyike társadalmi, gazdasági és politikai instabilitást idézhet elő Európában és
globálisan egyaránt. Európa az élelmiszertermékek egyik legnagyobb importőreként
hatalmas befolyást gyakorol a globális élelmiszerárakra, de éppen ezért rendkívül
kiszolgáltatott a különféle ársokkokkal szemben. Támogatom az Európai Bizottság arra
irányuló törekvéseit, amelyek egy új jogalkotási csomag 2011 tavaszáig történő elfogadására
irányulnak, amely nagyobb felhatalmazást adna a Bizottságnak a piacok szabályozására
és a spekuláció megakadályozására. Az Európai Uniónak eszközöket kell találnia a
fenntartható árak és a fenntartható gazdaság biztosítására. Meg kell teremtenünk az
egyensúlyt a biztonság és a nyitottság, valamint a fejlődés között. Készen kell állnunk egy
potenciális válsággal történő szembeszegülésre.

Spyros Danellis (S&D),    írásban. – (EL) A jelenlegi magas árak nagyon hasznosak egyesek
számára, de nagyon hátrányosak másokra nézve. Például hasznosak a búzatermelők
számára, de az állati eredetű élelmiszert termelők számára nem. Hasznosak a gabonát
exportáló országok számára, ugyanakkor zsákutcát és éhezést idéz elő a fejlődő országokban
élő emberek számára, akiknek az élelmezése a gabonaimporttól függ. A végeredmény
természetesen területenként és/vagy termelőnként más és más lehet. Ennek az az oka, hogy
a nyertesek és a vesztesek egyes csoportjai mögött elrejtve ott állnak az élelmiszerellátási
láncolat európai problémái, az éghajlatváltozásnak az élelmezésbiztonságot fenyegető
veszélyei, valamint a termeléssel, a kereskedelemmel és a fejlesztéssel kapcsolatos felületes
és következetlen döntések által előidézett zsákutcák. Az EU-nak reális és kiegyensúlyozott
megoldásokat kell találnia a körülmények higgadt és komoly kiértékelésével, a nemzetközi
piacokon betöltött szerepének tudatában. A CAP reformjának hozzá kell járulnia
mindehhez.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D),    írásban. – (HU) Három tényező együttesen okozza az
élelmiszerárak durva emelkedését: a természeti csapások okozata hozamkiesés, a növekvő
élelmiszer-kereslet főként Kína és India részéről és az árutőzsdei aktivitás, az árspekuláció.
Sarkozy francia elnök nagyon helyesen tette fel a kérdést néhány héttel ezelőtt: „Ha a
pénzpiacok szabályozásnak vannak alávetve, akkor az árupiacok miért nem?” A spekuláció
ellen sokkal hatékonyabban kell fellépnünk uniós és globális szinten. Az élelmiszerársokk
legfőbb kiváltója a kínálat óriási ingadozása. A gabonaféléknek csak 10-20%-a cserél gazdát
a globális piacon, a termelés visszaesése mégis pánikhangulatot képes előidézni. A csökkenő
készletek előrejelzése alapján az importőrök feltornásszák az árakat.

Sem a termelőkkel, sem a fogyasztókkal szemben nem méltányos, hogy az exportárak
határozzák meg a belső árakat is, hiszen a termelés legalább 80%-át ott használják fel, ahol
megtermelték. Oroszország korábbi exportőri vagy jelenleg importőri pozíciója alapvetően
befolyásolja az európai gabona- és olajnövénypiac alakulását. A kínálati sokkot a határidős
piacok spekulációja tovább mélyíti, és létrejön az élelmiszerársokk. Nem az élelmiszerek
fizikai hiánya okozza tehát a fő gondot, hanem az árak, ami miatt a szegények már nem
tudják megfizetni az élelmiszert. Így az élelmiszerek inkább raktáron maradnak, ahelyett
hogy méltányos áron értékesítenék azokat. A magas árak a fogyasztókat, főként a szegény
társadalmi rétegeket lehetetlenítik el.

Luís Paulo Alves (S&D),    írásban. – (PT) Olyan problémáról folytatunk vitát, amely
mindenekelőtt politikai kérdés, és amely jövőbelátást igényel. Ám rövid távú megoldások
helyett bátorságra van szükségünk és létre kell hoznunk egy új architektúrát, amely
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összehangolja az egyre korlátozottabb természeti erőforrásokat azzal, hogy a következő
40 év során 70%-kal kell növelni az élelmiszertermelést. Ezért mindaz, ami Afrikában,
Ázsiában, az amerikai kontinensen vagy Európában történik vagy nem történik, mindenkit
és mindenhol érint, és hatást gyakorol az élelmiszerek rendelkezésre állására, elérhetőségére
és áraira. Súlyosan érinti a szegényeket, valamint a hús- és tejtermelőket. Ezért a válasznak
globálisnak kell lennie és messze túl kell mutatnia az agrárpolitikán: feltétlenül segítségül
kell hívni egy egész sor más politikát, mert ezek nélkül nem tudjuk igazán elérni a szükséges
megoldásokat. Globális szinten ezek a megoldások kiterjednek az élelmiszerhez jutás
emberi jogként történő meghatározására, az országok önellátási képességeinek
támogatására, a gazdálkodók támogatására és annak biztosítására, hogy méltányos
mértékben részesüljenek az élelmiszerláncban megtermelt értékekből, a pénzügyi spekuláció
korlátozására, a földhöz jutás védelmezésére és élelmiszertartalékok felhalmozására.

Sirpa Pietikäinen (PPE),    írásban. – (FI) Az embereknek az a joga, hogy megfelelő
táplálékhoz jussanak, olyan emberi jog, amelyet az ENSZ Emberi Jogok Egyetemes
Nyilatkozata már 1948 óta elismer. Ezért nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy amikor
az élelmiszerek áráról vitázunk, valójában alapvető emberi jogokról beszélünk.

Az Európai Unió közös agrárpolitikájának reformjára azzal egy időben kerül sor, amikor
a globális piacon emelkednek az élelmiszerek árai. Ha fenntartható módon, az emberi
jogokra építve akarunk reagálni ezekre a változásokra, akkor átfogó kitekintésre és politikára
van szükségünk. Az élelmiszerek árát és az élelmiszerárak trendjeit több kritikus tényező
is befolyásolja a globális architektúrában, például az éghajlatváltozás, az energiapolitika,
a természeti erőforrások rendelkezésre állása és ezek felhasználásának hatékonysága. Az
Európai Uniónak úttörő szerepet kell betöltenie a mezőgazdasággal kapcsolatos újfajta
gondolkodásmód kialakításában. Olyan élelmiszerpolitikára van szükségünk, amelyben
az egész élelmiszertermelési láncolat minden elemét gondosan felmérjük, és figyelembe
vesszük azoknak az egészségre és a környezetre gyakorolt hatását. Egy természetesebb és
az erőforrásokat hatékonyabban felhasználó élelmiszerpolitikát kell támogatnunk és
vezetnünk gazdasági és politikai intézkedések igénybevételével.

Ezenkívül korlátoznunk kell az élelmiszerárakkal folytatott spekulációt. Michel Barnier
úr, a belső piacért és a szolgáltatásokért felelős biztos új intézkedéseket javasolt az alapvető
árucikkekkel a származékok piacán folytatott spekuláció megfékezésére. Barnier úr
elgondolása helyes. Az élelmiszerárak drámai fluktuációja káros a gazdálkodókra, a
fogyasztókra, sőt még teljes nemzetgazdaságokra nézve is. A származékok piacán vállalt
kötelezettségeknek átláthatóbbaknak kell lenniük és fokozott ellenőrzéseknek kell ezeket
alávetni, és szükség esetén korlátozásokat kell bevezetni az élelmiszerárakkal történő
kereskedés területén. A fenntartható élelmezéspolitika létrehozása jelenleg az Európai
Unió legfontosabb feladatai közé tartozik.

Pavel Poc (S&D),    írásban. – (CS) A Világbank megállapítása szerint az élelmiszerárak
több mint 15%-kal emelkedtek 2010 októbere óta, és például a gabona ára éves szinten
39%-kal emelkedett a FAO szerint. Az élelmiszerárak emelkedése a legalacsonyabb bevételű
csoportok veszélyeztetése mellett mélyebb és súlyosabb problémákat is leleplez, amelyek
alapvető fenyegetést jelentenek a jövőre nézve. A globális élelmiszertermelést számos
tényező veszélyezteti, például kártevők, betegségek és természeti csapások. Ezeket a
tényezőket jelenleg tovább súlyosbítják azok a szélsőséges időjárási viszonyok, amelyek
valószínűleg az éghajlatváltozás következményei. Jó példa erre a 2010. évi oroszországi
aszály és tüzek, vagy a pakisztáni és legutóbb az ausztráliai árvizek. Arra számíthatunk,
hogy az emelkedő élelmiszerárak problémája a jövőben még súlyosabbá válik. Értelmetlen
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lenne itt most az éghajlatváltozás okairól vitatkozni, mert a kockázatok valósak és azok
kétségbe vonása elfogadhatatlan szerencsejáték. Az élelmiszerárakat azonban gazdasági
tényezők is befolyásolják, különösen a piaci rendszerrel folytatott visszaélések: az amerikai
dollár átváltási árfolyamával folytatott kormányzati manipulációk és az árutőzsdei felelőtlen
spekulációk. Európának fel kell ismernie, hogy a most meghozott döntések a teljes
élelmiszerellátási rendszer jövőjét befolyásolják. Rövid távon összpontosíthatunk az
élelmiszerek elpocsékolásának minimalizálására, az importtól való függőség csökkentésére,
a kereslet csökkentésére vagy stabilizálására és piaci szabályozási mechanizmusok
létrehozására a spekuláció megakadályozása érdekében.

Elisabeth Köstinger (PPE),    írásban. – (DE) A jelenleg politikai konfliktusok
figyelembevételével az a tény, hogy az élelmiszerárak a legmagasabb szinten állnak azóta,
hogy nyilvántartást vezetnek róluk, nyomasztóbb problémát jelent, mint valaha.
Végeredményben ez élelmiszerellátási kérdés, és a fejlődő országokban ez az alapvető
élelmiszerek elengedhetetlen kínálatának kérdése. Az Európai Uniót felszólítjuk a nyomor
és az éhezés elleni globális küzdelem folyamatának felgyorsítására – körülbelül 1,4 milliárd
ember szenved rendkívüli nyomortól. A nyomor az európai határokon belül is jelen van.
Európa élelmiszerellátása kizárólag a közös európai agrárpolitikán keresztül garantálható.
A mezőgazdaságnak roppant kihívásokkal kell szembenéznie, és a „többet kevesebből”
történő termelés tendenciáját bátorítják. A magasabb élelmiszerárak nem jelennek meg
automatikusan a gazdálkodók magasabb bevételeiben; a termelői és a fogyasztói árak
közötti szakadék egyre szélesebbé válik. Az árszabályozás realitása nagyon összetett: a
nyersanyagok szűkössége, magasabb termelési költségek, magas üzemanyagárak, a terméstől
való függés, export és a világpiac – okok sűrű hálózata, amelyet célzott intézkedéseken
keresztül kell kibogozni. Ezeknek az okoknak a kezelése érdekében sürgősen szükség van
intézkedésekre és megállapodásra minden politikai területen. Felszólítom a Bizottságot,
hogy érjen el jelentős előrehaladást a mezőgazdasági termelés megerősítése területén
Európában és a fejlődő országokban. A létfontosságú javakkal folytatott spekuláció etikátlan,
és erőteljesebb lépéseket kell tennünk ebben a tekintetben.

Edite Estrela (S&D),    írásban. – (PT) Az élelmiszerárak jelentős mértékben megemelkedtek
az elmúlt évek folyamán, elsősorban nem a kereslet-kínálat törvénye alapján, hanem sokkal
inkább a spekuláció miatt. A helyzet az, hogy ezek az áremelkedések elsősorban a
szegényebb embereket érintik, akik bevételeiknek több mint a felét kénytelenek élelemre
költeni. Elfogadhatatlan, hogy egyesek profitáljanak mások éhezéséből, akár Európában,
akár a fejlődő országokban.

A polgárokat megilleti az élelmezésbiztonság joga, amelynek az az előfeltétele, hogy
mindenkinek hozzá kell férnie egészséges élelmiszerekhez. Az élelmiszerhiánynak számos
oka van: többek között például a helytelen területrendezési és mezőgazdasági támogatási
politikák és az éghajlatváltozás. Ezért az Uniónak feltétlenül támogatnia kell a gazdálkodókat
földjük művelésében és a szükséges élelmiszertermékek előállításában. Elfogadhatatlan,
hogy a fogyasztóknak sokat kell fizetniük, viszont a termelők alig kapnak valamit, és
mindeközben a spekulánsok aratják le a nyereséget. Az éghajlatváltozásnak is az EU
prioritásai között kell szerepelnie az élelmezésbiztonság érdekében.

Sandra Kalniete (PPE),    írásban. – (LV) Az elmúlt néhány hónap során meredeken
megemelkedtek az élelmiszerárak, amelynek következményeként gyorsan emelkedik a
nyomor peremén élő emberek száma. Az európai helyzet nem ennyire kritikus, mivel
polgáraink bevételei összehasonlíthatatlanul magasabbak a fejlődő országokban élő
emberek bevételeinél. Ennek ellenére szavazóink is egyre inkább tisztában vannak az
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élelmiszerárak emelkedésével. A Világbank statisztikái szerint a fejlődő országokban
körülbelül 44 millió ember süllyedt nyomorba tavaly június óta, mivel az élelmiszerárak
2011 elején elérték a 2008. évi szintet, amikor az élelmiszer és a kőolaj emelkedő ára
jelentékeny mértékű kedvezőtlen hatást gyakorolt a nyomorra szerte a világon. Magától
értetődik, hogy az olaj világpiaci ára befolyásolja az élelmiszerárakat, de továbbra sem
szabad megfeledkeznünk arról, hogy 2008 nyarán az olaj hordónkénti ára 140 amerikai
dollárnál állt, míg ma körülbelül 100 dollárba kerül, ami azt jelenti, hogy az áremelkedés
részben spekulációnak tulajdonítható. Annak érdekében, hogy a jövőben elkerülhessük
az ilyen helyzeteket, a G20-országoknak ki kell fejleszteniük egy mechanizmust az ilyen
jellegű áremelkedések elkerülésére és az élelmiszerekkel folytatott spekuláció
megakadályozására. Ennek elérése érdekében közös munkára van szükség nemzetközi
szinten. A változó élelmiszerárak által előidézett probléma további bizonyítékkal szolgál
arra nézve, hogy szükségünk van egy erőteljes közös agrárpolitikára, amely méltányos és
amely egyenlő versenyfeltételeket teremt minden európai gazdálkodó számára, hogy a
lakosság elfogadható áron be tudjon szerezni értékes és jó minőségű élelmiszert.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE),    írásban. – (LT) Az élelmiszerárak tárgyában
szeretném felhívni a figyelmet két területre. Először is, amint ezt az én hazám közelmúltbeli
tapasztalatai megmutatták, a közvélemény enyhe manipulálásával nagyon könnyen lehet
befolyásolni az emelkedő élelmiszerárakat. A viszonteladók miatt a cukor ára több mint
10%-kal emelkedett egyetlen nap alatt az egész Litvániában. Ezért nem bízhatjuk a
mindennapi élelmiszerek árát az önszabályozásra. Lehetséges, hogy ezt egyesek
befektetésnek tekintik, amelynek kezeléséhez olyan speciális ismeretek szükségesek,
amellyel a mezőgazdasági termékek előállítói (a gazdálkodók) nem rendelkeznek. Jóllehet
az áruk szabad mozgása az Unió szabadpiaca működésének egyik alapelve, mégis szigorúbb
intézkedésekre van szükség mind a tagállamok, mind pedig az EU szintjén az élelmiszerekkel
folytatott spekuláció korlátozása és a gyengébb fél – fogyasztók, kistermelők és kereskedők
– jogainak megvédelmezése érdekében a nagy feldolgozókkal és a bevásárlóközpontokkal
szemben. A másik dimenzió az élelmiszertermékek és az energiaforrások közötti szoros
kapcsolat, valamint az áraik közötti kölcsönhatás. Az egyik oldalon az éghajlatváltozást
előidéző gázkibocsátások elleni küzdelem érdekében előmozdítjuk a bioüzemanyagok
használatát (sőt, még kötelező kvótákat is meghatároztunk használatukra nézve). A másik
oldalon viszont, ha mezőgazdasági földterületeken bioüzemanyag gyártására szolgáló
növényeket termelünk élelmiszercélú termékek helyett, az felhajtó hatást fog gyakorolni
az élelmiszerárakra. Így jóllehet az éghajlatváltozás elleni harc kiemelt célkitűzéseink
egyike, olyan eszközöket kell találnunk, amelyek nem befolyásolják az élelmiszerek árát,
például csak azokat a földterületeket szabad igénybe venni bioüzemanyag-gyártás céljából,
amelyek soha nem lesznek alkalmasak mezőgazdasági termékek termelésére.

Véronique Mathieu (PPE),    írásban. – (FR) Az emelkedő élelmiszerárakkal foglalkozó
állásfoglalás azzal a megállapítással foglalkozik, hogy az élelmiszerárak állhatatosan
emelkednek. E miatt a növekedés miatt sürgős intézkedésekre szólítunk fel az ármanipuláció
elleni harcban. Az éghajlati jelenségek ennek az áremelkedésnek a kiemelt okai közé
tartoznak; más szavakkal jobb víz- és talajgazdálkodásra van szükség. Annak a közvetlen
hatásnak, amelyet az élelmiszerárak emelkedése a világ népességére gyakorol, amely
zavargásokat és nyugtalanságokat válthat ki, arra kell bátorítania a G20 vezetőit, hogy
állapodjanak meg piaci intézkedésekről a spekuláció elleni harchoz.
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12. Az egyiptomi helyzet (vita)

Elnök.   – A következő napirendi pont a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és
biztonságpolitikai főképviselőjének egyiptomi helyzettel kapcsolatos nyilatkozata.

A Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében Füle
biztos úr emelkedik szólásra.

Štefan Füle,    a Bizottság tagja. – Elnök asszony! Örömömre szolgál, hogy ma itt lehetek
önökkel. Mint bizonyára tudják, a főképviselő és egyben a Bizottság alelnöke jelenleg a
Földközi-tenger déli partvidékén tesz látogatást, és engem kért fel, hogy nevében
tájékoztassam önöket az egyiptomi eseményekről.

Az Egyiptomban uralkodó tényleges politikai helyzet látványosan megváltozott múlt
pénteken, amikor Mubarak elnök 30 év elteltével leköszönt hivataláról. Távozásával
megnyílt az út Egyiptom lehetséges átalakulása előtt. Engedjék meg, hogy ismét kijelentsem
a tisztelt Ház előtt: az Európai Unió tiszteleg az egyiptomi emberek bátorsága előtt, akik
békésen és méltósággal küzdöttek a demokratikus változásokért.

Nagy felelősség nyugszik most a Legfelső Katonai Tanács vállán, hogy Egyiptomot a nép
által megvalósítani kívánt demokratikus jövő felé kormányozza. Jól megjegyeztük az
alkotmány felülvizsgálatára, a parlamenti és elnöki választások megtartására, a nemzetközi
egyezmények és kötelezettségek tiszteletben tartására, valamint a katonai hatalom hat
hónapra való korlátozására irányuló kötelezettségvállalásokat.

Az első lépésekről már elkészültek a jelentések. Az alkotmánymódosításra irányuló
javaslatot tíz napon belül kell elkészíteni és két hónapon belül népszavazásra kell bocsátani.
Szorosan figyelemmel fogjuk kísérni a megtett lépéseket, és reméljük, hogy kikövezik az
év későbbi szakaszában sorra kerülő demokratikus, szabad és tisztességes választások felé
vezető utat.

Az Európai Unió közvetlenül a lakossági tiltakozások elharapózását követően válaszolt
az egyiptomi eseményekre. Ismételten felszólítottuk az egyiptomi hatóságokat, hogy
biztosítsák az azonnali átmenetet és válaszoljanak az emberek demokratikus törekvéseire.
A főképviselő közvetlen kapcsolatba lépett Omar Suleimannal, az egyiptomi alelnökkel,
amikor az erőszak és az emberi jogok megsértése aggasztó méreteket öltött.

Az Európai Unió azonnal kijelentette, hogy teljes körűen kész támogatni az egyiptomi
demokratikus átalakulási folyamatot. Az Európai Tanács felkérte a főképviselőt, hogy
dolgozzon ki egy, az Egyiptomban és Tunéziában zajló átalakulási folyamat támogatására
irányuló intézkedéscsomagot. A Bizottsággal együtt arra is felkérték, hogy az európai uniós
eszközöket oly módon alkalmazzák, hogy előmozdítsák az átalakulást és az ország
gazdasági és társadalmi fejlődését.

Dolgozni kezdtünk azon, hogy miként tudjuk a leghatékonyabban támogatni Egyiptomot,
és egy olyan összehangolt külpolitikai válaszra törekszünk, amelyet a Lisszaboni Szerződés
lehetővé tesz. Ennek során mindenkit meghallgatunk, így a tisztelt Ház képviselőit is.
Demokratikusan megválasztott képviselőként és a költségvetési hatóság egyik ágaként
önöknek döntően hozzá kell járulniuk ehhez.

A főképviselő és jómagam pár napon belül erről a folyamatról is be fogunk számolni a
Külügyi Tanácsnak. Itt hozzá szeretném tenni, hogy Ashton főképviselő asszony a Külügyek
Tanácsán belül egy rendkívüli ülést hívott össze e hét vasárnapra.
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Egyiptomban, csakúgy, mint Tunéziában, az Európai Unió egyértelműen támogatja az
elindult átalakulási folyamatot. Van azonban egy lényeges különbség. Tunézia esetében a
politikai helyzet némiképp tisztább. Sikerült párbeszédet indítanunk az ideiglenes
kormánnyal az ország szükségleteiről és az Európai Unió lehetséges válaszáról.

A főképviselő egész idő alatt szoros kapcsolatban állt a nemzetközi vezetőkkel, hogy
megvitassák a régió előtt álló kihívásokat, továbbá összehangolt és ily módon határozott
nemzetközi választ biztosítsanak.

Elsőként arra fogunk törekedni, hogy a helyzet tisztázódásával a folyamatban lévő
programjainkat alkalmassá tegyük az egyiptomi nép reformtörekvéseinek támogatására.
Az Európai Unió már számos különböző programot indított Egyiptomban, ahol évente
közel 150 millió eurót költ.

Több éve finanszírozzuk a demokratikus reformokkal, a felelősségteljes kormányzással és
az emberi jogok tiszteletben tartásával kapcsolatos projekteket. E célra 2007–2010-ben
40 millió eurót különítettünk el, illetve a 2011–2013-as időszakra 50 millió eurót
irányoztunk elő. A demokrácia és az emberi jogok világszintű előmozdításának
finanszírozási eszköze révén több forrást is mozgósítottunk, különösen a civil társadalom
részére. Az Egyiptomban kialakult új helyzetnek megfelelő környezetet kell teremtenie e
források maximális kihasználásához, valamint a korábban lehetségesnél sokkal nagyra
törőbb programok végrehajtásának előmozdításához.

A meglévő programokon és forrásokon felül meg kívánjuk hallgatni az egyiptomi népet
és meg szeretnénk tudni, hogy szerintük az országnak mely területeken van a legnagyobb
szüksége a támogatásunkra. Teljesíteni kell a demokráciával, a társadalmi és gazdasági
kilátásokkal, valamint a szabad, tisztességes és mindenkire érvényes választásokkal
kapcsolatos kéréseiket. Az Európai Unió kész támogatni e reformfolyamatot, amely az
emberi jogok és az alapvető szabadságok tiszteletben tartásán alapul.

Az egyiptomi hatóságok már megkerestek minket első kéréseikkel, többek között a
közpénzek hűtlen kezelése tekintetében felmerült gyanúkkal kapcsolatban. Erről
egyeztetünk a tagállamokkal, és a Külügyek Tanácsa várhatóan foglalkozni fog e kérdéssel.
Egyéb kérések felmerülése esetén minden tőlünk telhetőt meg fogunk tenni, hogy megfelelő
választ adhassunk és megoszthassuk szakértelmünket a demokratizálódással, a
választásokkal, az emberi jogokkal, a gazdasági és társadalmi reformokkal, valamint minden
olyan kérdéssel kapcsolatban, ahol ezt az egyiptomiak szükségesnek tarthatják.

Hadd tisztázzak azonban valamit. Nem a mi dolgunk, hogy előírjuk az eredményeket vagy
megszabjuk a megoldásokat. A jövő határozottan az egyiptomi nép kezében van.

Az elején már említettem, hogy miközben mi itt beszélgetünk, a főképviselő és alelnök a
régióban tesz látogatást. Utazása keretében el kívánt látogatni Egyiptomba, és erről a
szándékáról az egyiptomi kollégáit is tájékoztatta. Az egyiptomi hatóságok épp most
hívták meg őt Kairóba, ahová hétfő este, a Külügyek Tanácsának ülése után fog elutazni.
Ez lehetőséget teremt számára, hogy meghallgassa az egyiptomiakat és megállapítsa az
ország elsődleges igényeit a demokrácia felé vezető úton.

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra,    a PPE képviselőcsoport nevében. – (ES) Elnök
asszony, biztos úr, hölgyeim és uraim! Mubarak eltűnt a színről, és láthatólag mindenki
megkönnyebbülten lélegzett fel. Mindenekelőtt az egyiptomi nép, amely teljesülni látta a
nagyobb méltósággal és demokráciával kapcsolatos jogos elvárásait, és másodszor a
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nemzetközi közösség, amely nem mentes némi cinizmustól, és amely a tegnap
szövetségeséből a ma kellemetlenkedőjévé és talán a holnap vádlottjává válik.

Mindazonáltal, elnök asszony, szerintem nem szabad áltatnunk magunkat. Mubarak és
Ben Alí lemondása szükséges, de nem elégséges feltétel volt ahhoz, hogy garantálni lehessen
a demokratikus átmenetet, amely körül még mindig sok a bizonytalanság. A legfontosabb
a demokrácia megszilárdítása.

Elnök asszony! Az is nyilvánvaló, hogy míg a demokratikus szabadságjogok és az emberi
jogok tizenhét nappal a tüntetést és a polgári bátorság megnyilvánulását követően
bevezethetők és egy nap alatt törvénybe iktathatók, sajnos a gazdasági és társadalmi
előrehaladást nem lehet ugyanilyen módon elrendezni. Ezt abból is láthattuk, hogy Egyiptom
és Tuniézia egyaránt súlyos gazdasági veszteségeket szenvedett az elmúlt napokban.

Visszatérve a biztos úr beszédére, el szeretném mondani, hogy a kezdeti tétovázásokat és
az EU-ról kialakult kép terén felmerült néhány problémát követően úgy tűnik, hogy a
dolgok visszatértek a rendes kerékvágásba. Ashton bárónő a régióban tartózkodik, és amit
Füle úr javasol, annak van értelme.

Először is annak, hogy határozottan és teljes szívvel támogassuk a demokratikus átmenet
folyamatát és a politikai reformokat ezekben az országokban. Másodszor pedig annak,
hogy kritikusan vizsgáljuk felül az európai szomszédsági politikát, mégpedig oly módon,
ami erősíti a demokratikus záradékot.

Erről ma a kibővített elnökségben hallottunk a lengyel külügyminisztertől, a Tanács
következő soros elnökétől, valamint arról a kezdeményezéséről, hogy létre kíván hozni
egy demokráciával és emberi jogokkal kapcsolatos lengyel alapot. Ezt ki lehetne terjeszteni
az egész EU-ra is.

Elnök asszony! Az EU euromediterrán politikáján belül jelentős mennyiségű forrást
mozgósított kevés sikerrel. Ezen ellentmondás miatt sérült az EU-ról kialakult kép – az EU
esetében még inkább így történt, mint a többi nemzetközi szereplő esetében. Az EU ennek
ellenére továbbra is megőrizte vonzerejét.

El szeretném mondani, elnök asszony, hogy ez kiváló lehetőséget kínál annak
hangsúlyozására, hogy az EU egyszer és mindenkorra megértette, hogy a ma történelmét
most, e történelmi időkben írjuk, amelyben élünk, és e színpadon globális szereplőként
kell fellépnünk és teljesítenünk kell elkerülhetetlen kötelezettségeinket, vagy pedig bele
kell törődnünk abba, elnök asszony, hogy a nemzetközi színpadon nem az általunk
fenntartani kívánt szerepet játsszuk, valamint arra kell szorítkoznunk – miként eddig is –,
hogy mi fizetjük számlát a világ legfőbb problémáiért.

Adrian Severin,    az S&D képviselőcsoport nevében. – Elnök asszony! Az euro-atlanti
szereplők évek óta azt gondolják, hogy az iszlám nem tanúsíthat demokratikus magatartást
és nem hozhat létre demokratikus intézményeket. Ezért úgy döntöttek, hogy vagy az
önkényuralmi rendszereket támogatják, vagy a demokrácia nyugati modelljét mechanikusan
átemelik az arab országokba. Nemcsak, hogy mindkét megközelítés hibás, hanem ezek
felelősek az iszlám fundamentalisták megjelenéséért és a civil társadalom világi részének
elidegenedéséért.

A jelenlegi egyiptomi események bizonyítják, hogy az iszlám nem szükségszerűen
fundamentalista, hanem demokratikus is lehet, ha elfogadjuk, hogy a demokrácia más
formát is ölthet, és ha hagyjuk, hogy ezen egyedi talajból természetes módon szökjön
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szárba. Ugyanakkor hozzá kell tennünk, hogy a népfelkelés egyrészről az egyiptomi
számítógépes vagy internetes társadalmi elit kifejlődésének eredménye, másrészről a
gazdasági világválság által előidézett egzisztenciális nehézségek következménye volt. Ha
az Európai Unió nem foglalkozik azonnal és állhatatosan azzal, hogy leküzdje ezeket a
nehézségeket, a felkelés anarchiába, majd innen egy újabb diktatúrába is torkollhatna.

Végezetül nem csupán azt a tényt kell üdvözölnünk, hogy a legutóbbi egyiptomi események
során nem égettek izraeli zászlókat, hanem azt is észre kell vennünk, hogy az
izraeli-palesztin konfliktus hosszú távú megoldásának hiánya abból a kudarcérzésből ered,
amely feldúlja az arab társadalmat és táplálja a feszültségüket. Ezért az Európai Uniónak
azonnal magához kell ragadnia a kezdeményezést annak érdekében, hogy kihasználják az
egyiptomi átalakulási folyamatot – ami jelenleg még csak remény –, és valódi lehetőséget
kínáljanak a belső demokrácia és a regionális béke megteremtésére.

Ezzel kapcsolatban jó hír, hogy a főképviselő/alelnök a régióba látogat, és hogy kész
kiigazítani és korszerűsíteni a szükséges európai eszközöket a kihívások leküzdése
érdekében. Tevékenységét mindnyájunknak támogatnunk kell.

Guy Verhofstadt,    az ALDE képviselőcsoport nevében. – Elnök asszony! Cohn-Bendit úr és
jómagam két héttel ezelőtt nagyon kritikusak voltunk Ashton bárónővel szemben, és amint
látom, Severin úr ennek megfelelően némiképp hangnemet váltott és bátrabban beszél.
Erre a beavatkozásra feltétlenül szükség volt két héttel ezelőtt, mert az Európai Unió
határozatlan hozzáállást tanúsított.

Az egyiptomi helyzet egyértelműen három dolgot tesz szükségessé: először is a Bizottságnak
Tunézia és Egyiptom tekintetében egy hiteles és globális tervet kell előterjesztenie a
következő kérdésekkel kapcsolatban – miként erősíthető meg a civil társadalom, miként
küzdhető le a korrupció, hogyan segíthetünk a demokratikus intézmények kiépítésében,
miként hozható létre egy független igazságügyi rendszer, valamint hogyan segíthető elő
a gazdasági szerkezetátalakítás és fejlődés. Ezek, biztos úr, nem milliók, hanem milliárdok
kérdései. Úgy gondolom, hogy önöknek mielőbb elő kell állniuk egy globális tervvel.

Másodszor, képviselőcsoportunk tegnap videokonferenciát folytatott dr. Ayman Nour
úrral, az egyiptomi vezető ellenzéki párt egyik vezetőjével, és számos aggály merült fel.
Elmondható, hogy Egyiptomban az alkotmánymódosítással kapcsolatos egész vitába
mindeddig nem vonták be a világi demokratikus politikai pártokat, és ez azt üzenet
továbbítanunk kell. Másrészről semmi esély nincs arra, hogy ezt két hónapon belül
megoldják és ugyanennyi idő alatt választásokat szervezzenek, mert ez azt jelentené, hogy
nem lesz egy normális politikai párt sem, amely részt vehetne ebben. Így felvetődik annak
a kérdése, hogy arányos képviseleti vagy egyéni képviseleti rendszer jön-e létre.

Egy üzentet küldtem Ashton főképviselő asszonynak azzal a kéréssel, hogy a hétfői
tárgyalásokon vesse fel ezt a három kérdést, amelyek alapvetőek abból a szempontból,
hogy a közeljövőben Egyiptomban egy valódi demokratikus társadalom jöjjön létre. Úgy
vélem, hogy a Parlamentnek támogatnia kell őt e három követelés terén, és remélem, hogy
kiemeli ezt a három szempontot, hangot ad ennek a három aggálynak az egyiptomi
tárgyalásokon.

Harmadszor, biztos úr, ezzel még nincs vége. Látjuk, hogy mi történik Bahreinben,
Jemenben, Algériában, Líbiában, Marokkóban és Kuvaitban. Ami most még szükségünk
van, az egy határozott üzenet a főképviselő részéről azzal kapcsolatban, hogy mi történik
ezekben az országokban; nem várhatunk addig, amíg a dolgok megtörténnek. E kérdések
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tekintetében egyértelmű tájékoztatásra van szükség a Bizottság és főként Ashton bárónő
részéről az említett országokban zajló eseményekről, továbbá támogatásunkról kell
biztosítani az említett országokban élő tömegeket.

Daniel Cohn-Bendit,    a Verts/ALE képviselőcsoport nevében. – (FR) Elnök asszony, biztos
úr! Úgy vélem, hogy csakugyan különböző kérdésekkel állunk szemben. Az első kérdés,
amely nem fog két héten belül megoldódni, az az, hogy a Bizottság azon tűnődik, vajon
mit takar a reálpolitika egy olyan légkörben, mint amilyen évek óta uralkodik a
földközi-tengeri régióban és talán máshol is. Más szóval, milyen kapcsolatokat tud és kell
az Európai Uniónak kialakítani ezekkel a diktatúrákkal, és milyen formát kell ezeknek
ölteniük. Mert az egész helyzet meglehetősen rendkívüli. Jelenleg mindenki azt mondja,
hogy Mubarak diktátor volt. Egy hónappal ezelőtt nem hallottam ilyet az Európai
Parlamentben. Akkor még nem volt diktátor. Tehát ha be kívánják fagyasztani a
pénzeszközöket, ne csak Mubarak barátai, hanem maga Mubarak és családja esetében is
fagyasszák be azokat, miként Ben Ali esetében is tették; hiszen nem csupán Ben Ali
környezetében lévő személyek pénzeszközeit fagyasztották be.

Másrészről úgy vélem, hogy amit jelenleg Egyiptomban és Tunéziában tapasztalunk, az
egy demokratikus cunami. Mit tettünk, amikor egy cunami számtalan áldozatot követelt?
Rendkívüli forrásokat mozgósítottunk kifejezetten az érintettek megsegítésére. Most is
rendkívüli forrásokat kell mozgósítanunk a tunéziai és egyiptomi emberek megsegítésére,
mert a tiltakozások mögötti elsődleges ok az éhség és a szegénység volt, és ha ezt a
szegénységet nem enyhítik a demokratikus átalakulás során, fennáll a veszélye annak, hogy
néhány tiltakozó csatlakozni fog például a fundamentalistákhoz és a radikálisokhoz. Nem
késlekedhetünk.

Ezért úgy gondolom, hogy a Bizottságnak egy komoly csomagot kell kínálnia Tunézia és
Egyiptom részére, kijelentve, hogy a demokrácia jó dolog, már csak azért is, mert
finanszírozást is von maga után. Ugyanakkor nem gondolom, hogy a helyzet jelenlegi
állása mellett elegendő lenne Ashton bárónő látogatása. Szükség van egy különmegbízottra,
mert folytatnunk kell a párbeszédet a bizottságokkal. Például Tunéziában és Egyiptomban
az alkotmánymódosítással foglalkozó bizottságok tagjai között nincsenek ellenzéki
párttagok vagy nők. Csak férfiak vannak közöttük, holott nők is részt vettek a tüntetéseken.
Ezért támogatnunk kell ezt a folyamatot, továbbá véleményem szerint a Bizottságnak –
miként korábban a keleti országok esetében is tette – fel kell ajánlania segítségét a szükséges
alkotmányos kérdésekkel kapcsolatban – azaz jelen kell lennie politikai, jogi és gazdasági
szinten.

Egy utolsó pont maradt. Önök is tudják, hogy jelenleg e régió tekintetében tárgyalásokat
folytatunk az Izraellel létrejött társulási megállapodás technikai korszerűsítéséről. Nem
gondolom, hogy ez a megfelelő megoldás. Nem gondolom, hogy ez a megfelelő üzenetet,
amelyet küldenünk kell. Izraelt védeni kell, azonban e régióban mindenkinek a politikáját,
köztük az izraeli kormányét is felül kell vizsgálni. Itt nem arról van szó, hogy Izraelt
kérdőjelezzük meg, hanem inkább az izraeli kormány politikáját. Ha most Izraelt a társulási
megállapodás technikai korszerűsítésével ajándékozzuk meg, az rossz üzenetet közvetítene
az egész régió számára.

(Taps)
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ELNÖKÖL: Stavros LAMBRINIDIS
alelnök

Charles Tannock,    az ECR képviselőcsoport nevében. – Elnök úr! Izraelnek fennállása első
harminc évében Egyiptom volt a legádázabb ellensége. Az elmúlt harminc évben a két
ország szerencsére békés viszonyt ápolt.

Nem lehet eléggé hangsúlyozni, mennyire fontosak a Camp David-i megállapodások Izrael
biztonsága szempontjából. Az izraeliek komolyan félnek attól, hogy a radikális Muzulmán
Testvériség valóban kitölti az egyiptomi forradalom által teremtett űrt. Már önmagában
az is elég rossz, hogy Izrael a libanoni határnál a Hezbollah részéről terrorfenyegetéssel, a
Gáza-övezetben a Hamasz fanatikusai részéről rakétakilövésekkel, a nukleárisan
felfegyverkezett Irán részéről pedig egzisztenciális fenyegetéssel néz szembe. Mindazonáltal
Egyiptomban egy iszlám hatalomátvétel minden bizonnyal azt eredményezné, hogy
felbomlana az Egyiptom és Izrael közötti békemegállapodás és a Hamasz előtt megnyílna
a rafahi határ.

Az EU-nak a segítségnyújtást ahhoz a feltételhez kell kötnie, hogy fenntartják a
békemegállapodást, továbbá nem bátoríthatja Egyiptomban az olyan politikai fejlemények
előmozdítását, amely stratégiai szövetségesünk biztonságát fenyegeti. A demokratikus
Egyiptom támogatása hihetetlenül fontos számunkra, és hatalmasak a gazdasági kihívások.
Maradéktalanul támogatom azt az elképzelést, hogy az EBB és az EBRD kölcsönöket
nyújtson, ahogy azt tegnap a főképviselő is javasolta a Financial Timesban. Európában
politikai pártjainknak és képviselőcsoportjainknak szintén segítséget kell nyújtaniuk ahhoz,
hogy Egyiptomban világi, pluralista, demokratikus testvérpártok jöjjenek létre, amelyek
részt vehetnek a hat hónapon belül sorra kerülő szabad választásokon, amikor is a katonai
hatalom remélhetőleg átadja a hatalmat.

( A felszólaló vállalta, hogy az eljárási szabályzat 149. cikkének (8) bekezdése értelmében megválaszol
egy kék kártyás kérdést. )

Krisztina Morvai (NI).   – (HU) Kénytelen vagyok képviselőtársamat megkérdezni, hogy
Ön szerint mennyire kiegyensúlyozott az a kép, amit Ön Izraelről, illetőleg a közel-keleti
helyzetről adott, úgy hogy egy szót sem beszélt Izrael államnak a rendkívül durva emberijogi
jogsértéseiről, többek között a Gáza elleni gyalázatos támadásról, az úgynevezett biztonsági
falról, aminek semmi köze a biztonsághoz, mindazokról az emberijogi jogsértésekről,
amelyeket az ENSZ és számos más szervezet és emberijogi csoport elítélt.

Charles Tannock (ECR).   – Elnök úr! Ez a vita arról szól, hogy miként segítsünk
Egyiptomnak. Természetes, hogy hangsúlyozom, hogy stratégiai szövetségesünknek,
Izraelnek is segítenünk kell.

Szükségtelen most arról vitatkoznunk, hogy Izrael miért a szövetségesünk, miért osztja
közös demokratikus értékeinket, a biztonsági fal valójában miért csökkentette a
terrortámadásokat és az öngyilkos merénylők számát több mint 90%-kal, vagy Izrael –
összes szomszédjától eltérően – miért rendelkezik szabad sajtóval és szabad választásokkal.

Ezt a vitát hagyjuk meg máskorra. Itt most arról beszélek, hogy az Izraellel kötött
békemegállapodás rendkívül fontos a régió stabilitása és biztonsága szempontjából, és
természetesen nem feledkezhetünk meg arról, hogy az EU a Kvartetten belül egy nagyon
jelentős szereplő.
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Willy Meyer,    a GUE/NGL képviselőcsoport nevében. – (ES) Elnök úr, Füle úr! Az Európai
Unió nagyon komoly problémákkal küzd a szomszédsági politikája terén, amelyet javítani
kell. A Mubarak és Ben Ali által fenntartott rendszerek feletti szükséges gyámkodásunktól
– egyfajta együttműködő megközelítés, amelyre, mint mondtam, szükség volt – eltávolodva
jelenleg olyan helyzetben vagyunk, ahol megpróbáljuk befeketíteni ezeket a diktatúrákat,
továbbá arra törekszünk, hogy bizonyos mértékben gyámkodjunk a civil társadalom
néhány osztálya által előidézett, demokratikus változásokat célzó forradalmi folyamat
fölött.

A tunéziai és egyiptomi forradalomban van valami közös. A felkelők nagyon fiatalok, a
politikai szervezetek szerepe elhanyagolható – ugyan a szakszervezetek esetében más a
helyzet –, valamint mindkét forradalom egy demokratikus jóléti államot követel, amelynek
semmi köze a valláshoz, aminek örülnünk kellene.

Szomszédsági politikánk azonban híján van a hitelességnek. Nem lehet az egyik nap a két
diktatúrával szemben szükségszerűen együttműködő szerepet játszani, majd a következő
nap szidalmazni azokat és megpróbálni gyámkodni az egyiptomi alkotmányos reformok
fölött, amely meghatározza az eljövendő állam formáját.

Füle úr! Nem értjük, hogy miért nem került sor soha a társulási megállapodások 2. cikkének
végrehajtására. A 2. cikket még soha nem hajtották végre. Sem Egyiptomban, sem
Tunéziában, sem Marokkóban, sem pedig Izraelben. Soha. Ez a cikk a társulási
megállapodások fő eleme, amelyet azonban még soha nem hajtottak végre. E záradék
tartalma nagyon világos: minden országnak, amely társulási megállapodást ír alá az Európai
Unióval, be kell tartania a nemzetközi egyezményeket és az emberi jogokat. Ezt az igen
fontos záradékot azonban még soha nem ültették át a gyakorlatba, még soha nem
alkalmazták. Ezért mi nem osztjuk ezt a filozófiát, miszerint a földközi-tengeri régióban
a szabad kereskedelem előnyt élvez az emberi jogokkal szemben.

Ezen változtatnunk kell, Füle úr.

Fiorello Provera,    az EFD képviselőcsoport nevében. – (IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim!
Mubarak elnök bukása nemcsak a demokrácia felé nyitotta meg az utat, hanem óriási
lehetőséget is kínál az egyiptomi nép felszabadítására. Az ország demokratikus
intézményeinek reformja többek között további gazdasági fejlődést fog lehetővé tenni,
valamint megteremti annak lehetőségét is, hogy a társadalom valamennyi tagja jólétben
éljen, még a leggyengébbek is.

Demokrácia nélkül a gazdasági fejlődés csupán néhány család gyarapodását szolgálja,
ahogy az mindig is történt a társadalmi igazságossággal nem rendelkező országokban. Az
európai politikának ezért támogatnia kell Egyiptomot, mivel az ország nekikezdett a
reformoknak, továbbá segíteni kell az egyiptomi népnek, hogy a maga erejéből választhassa
meg a saját jövőjét.

Másrészről tisztában kell lennünk Kairó jövőbeli kormányával, valamint hangsúlyoznunk
kell, hogy egy új és még inkább nagylelkű partnerségi politika a régió biztonságától és a
béke Izraellel való fenntartásától függ.

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Elnök úr, biztos úr! Teljesen természetes, hogy a forradalmi
eseményekhez nagy érzelmek társulnak. Nekünk, mint kívülálló európaiaknak azonban
tartózkodnunk kell az ilyen érzelemmegnyilvánulásoktól és a valós helyzetet kell szem
előtt tartanunk. Ha most általánosan elkezdünk örvendezni a demokrácia Egyiptomban
vagy akár Tunéziában való kitörése felett, akkor elszakadunk a valóságtól. A valóság az,
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hogy Egyiptomban jelenleg egy katonai rezsim van hatalmon, amely – reményeink szerint
– csupán ideiglenes, illetve Tunéziában egy olyan rezsim van hatalmon, amely nincs abban
a helyzetben, hogy emberek ezreit vagy tízezreit tartsa vissza az illegális kivándorlástól.

Az európaiaknak kétségtelenül a népek barátaiként és a szabadság szövetségeseiként kell
fellépniük. A jövőre nézve azonban fel kell lépnünk az olyan rezsimekkel és diktatúrákkal
szemben is, amelyek még mindig szilárdan tartják magukat a többi arab országban. Úgy
vélem, hogy csak akkor tehetünk így, ha nem ringatjuk magunkat illúziókba, és ha segítünk
ezeknek az embereknek megteremteni a demokráciához szükséges dolgokat: jogállamiság,
szabad piacgazdaság és a demokráciához feltétlenül szükséges struktúrák.

( A felszólaló vállalta, hogy az eljárási szabályzat 149. cikkének (8) bekezdése értelmében megválaszol
egy kék kártyás kérdést. )

Daniel Cohn-Bendit, (Verts/ALE).   – (DE) Mölzer úr! Valóban ízlésesnek találja, ahogy
az EU jelenleg Gaddafival tárgyal a menekültek visszatoloncolásáról egy olyan országba,
ahol a napokban a líbiai tüntetéseken 40 ember sérült meg? Valóban jobbnak tartja, ha a
diktátorral közösen a menekülteket most visszatérésre kényszerítjük? Valóban ízlésesnek
találja ezt?

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Cohn-Bendit úr! Mint hallotta, én azt mondtam, hogy az
EU-nak állást kell foglalnia azokkal a diktátorokkal szemben, akik még mindig szilárdan
hatalmon vannak és jelenleg még mindig az Európai Unió elfogadott partnerei, és ezt még
az előtt kell megtennünk, hogy forradalmi átalakulásokra kerülne sor az érintett
országokban az emberi jogok, a demokratizálódás és a jogállamiság tekintetében. Ezekben
az országokban azonban a demokratizálódás nem igazán kínál alapot a menekültügy
számára, és ha ott most kitör a demokrácia, annak is lehetségesnek kell lennie, hogy az
emberek ott maradhassanak.

Elmar Brok (PPE).   – (DE) Elnök úr, biztos úr, soros tanácsi elnök úr! Egy dolgot ismét
észre kell vennünk, amit még mindig nem tanultunk meg, nevezetesen azt, hogy gyakran
együtt kell működnünk nem demokratikus rezsimekkel, hiszen a világon számos országot
diktátorok uralnak. Ennek során azonban nem feledkezhetünk meg a civiltársadalommal
való együttműködésről. A két dolgot egyidejűleg kell megtennünk annak érdekében, hogy
egyaránt támogassuk az emberi jogokat és előmozdítsuk a demokráciát.

Másrészről fel kell ismernünk, hogy a stabilitás nem az egyedüli döntő tényező. Valódi
stabilitás csak akkor jöhet létre, ha támogatjuk a szabadságot. Ha most elszalasztjuk a
lehetőséget és nem nyújtunk segítséget ezekben az országokban a bátraknak, fennáll a
veszélye annak, hogy a légüres térben találjuk magunkat és képtelenek leszünk változásokat
– a változások szelét – előidézni, miként azt tettük 1989-ben Közép- és Kelet-Európában,
ehelyett az 1979-es iráni helyzethez hasonló élményben lesz részünk.

A segítségnyújtás most stabilitást és biztonságot is jelent számunkra – a szabadság és a
stabilitás elválaszthatatlanok! Ezért hálás vagyok azért, hogy az új szolgálatunk kezdeti
szakaszában felmerült nehézségeket követően a Külügyi Szolgálat és a Bizottság most
egyértelműen halad előre és ésszerű javaslatokkal áll elő. E tekintetben fontos, hogy a
segítségnyújtást ne csak strukturális szempontból javítsuk és erősítsük, hanem ajánljuk fel
segítségünket – hogy ezt elfogadják-e vagy sem, az az ott élő embereken múlik – ezeknek
az országoknak a demokratikus struktúrák kiépítéséhez, hogy képesek legyenek
bekapcsolódni a demokratikus versenybe, és így végül a demokraták nyerjék meg a
választásokat, ne pedig azok, akik talán egy katonai rezsim vagy a Muzulmán Testvériség
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köré szerveződnek. Ezen a téren még bátrabbnak kell lennünk, és a programjainkat talán
egy kicsit intelligensebben is kialakíthatjuk, mint ahogy azt a múltban tettük.

Remélem, hogy e téren jó úton haladunk. Ha ezt megvalósítjuk, a jövőben elkerülhetjük
a múlt néhány hibáját, valamint meg kellene ragadnunk ezt az alkalmat, és élnünk kellene
a lehetőséggel.

Saïd El Khadraoui (S&D).   – (NL) Elnök úr! Mubarak talán eltávozott, azonban ez csak
egy átmeneti állapot. Még számos intézkedésre van szükség, és a hadseregnek, amely
magához ragadta a hatalmat, hiteles módon kell levezényelnie a már megindult átalakulási
folyamatot. Ez azt jelenti, hogy fel kell oldani a statáriumot és az összes demokratikus erőt
be kell vonni a jelenlegi intézkedések meghozatalába. E tekintetben az első fontos
vizsgafeladat az új alkotmány kidolgozása lesz.

Az Európai Uniónak a maga részéről minden lehetséges – közvetlen és közvetett – eszközt
be kell vetnie annak érdekében, hogy e folyamatot segítse. Ez valójában magában foglalja
többek között a demokratikus pártok és a civil társadalom létrehozásának elősegítését.
Magában foglalja továbbá azon személyek pénzeszközeinek befagyasztását, akik visszaéltek
az állami pénzekkel. Nyilvánvalóan – és ez sokkal nehezebb lesz és több munkát fog
követelni – el kell fogadnunk egy gazdasági támogatási intézkedéscsomagot, mert csak
akkor lehet megítélni, hogy az átmenet valóban sikeres volt-e, ha a gazdaság már helyreállt.

Végezetül, valóban tudomásul kell vennünk, hogy a demokráciáról szóló záradékok –
amelyek ugyan hatályban vannak, azonban amelyeket mégsem alkalmazzák – sikertelennek
bizonyultak. Ezért azokat felül kell vizsgálni.

Alexander Graf Lambsdorff (ALDE).   – (DE) Elnök úr, hölgyeim és uraim! Egy forradalom
kimenetele ritkán látható előre. Ugyanígy nem volt előrelátható az amerikai és a francia
forradalom, valamint az 1989/91-es nagy európai forradalom kimenetele sem. Egy dolgot
fontos tisztáznunk: ez az egyiptomi forradalom és az is marad. Ez nem egy európai
forradalom, amelyet irányíthatnánk. Sokkal inkább helyes az, amit Ashton bárónő tesz,
mégpedig az, hogy figyel, és nem próbálja meg Európa elvárásainak megfelelően irányítani
az eseményeket.

Egy dolog azonban kulcsfontosságú: Egyiptomban nem csupán választásokat kell tartani
augusztusban, hanem az egyiptomiaknak valódi választásokra van szükségük. Helyes,
hogy a Muzulmán Testvériség is bekapcsolódott az alkotmánymódosítás folyamatába,
hogy pártot alapított és részt fog venni a választásokon, azonban a világi erőket úgyszintén
be kell vonni, hogy az egyiptomiak valódi választásokon vehessenek részt a szabadságért
indított forradalom keretében.

Pár szót szeretnék még szólni az eszközök kiigazításáról. Ez egy szakkifejezés, amelyet
szinte alig értünk. Mit jelent ez? Először is több pénzt jelent az Európai Beruházási Banknak,
hogy képes legyen tenni valamit. De mit jelent még? Szükségünk van egy európai
demokratikus alapra, hogy a jövőben hatékonyabban, gyorsabban és demokratikusabb
módon tudjunk ezekkel a civil társadalmakkal együttműködni.

Mirosław Piotrowski (ECR).   – (PL)  – Elnök úr! Még egyszer: a Parlament az egyiptomi
helyzetet vitatja meg, amely gyorsan változik és ellenőrzést igényel. Időközben az egyiptomi
elnök lemondott, azonban ez nem csökkentette az országban, illetve az egész régióban a
destabilizáció veszélyét. Továbbra is fennáll annak a veszélye, hogy a hatalmat szélsőséges
erők ragadják magukhoz. Korábban azt javasoltam, hogy a Parlament és a Bizottság küldjön
egy különleges megfigyelő missziót Egyiptomba, és most e küldöttséget döntési hatáskörrel
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kell felruháznunk. Nem csak a szabad választásokhoz nyújtott támogatás forog kockán,
hanem a sürgősségi segélycsomag biztosítása is, különös tekintettel arra a tényre, hogy
maguk az egyiptomiak kértek pénzügyi segélyt Egyiptom számára. A jelenlegi válság
elmélyülése az elégedetlenség fokozódásához és a demokráciaellenes hangulat
szétterjedéséhez vezethet. Ahhoz, hogy a meghozott intézkedések hatékonyak legyenek,
konzultációt kell folytatni az e régió politikájában aktívan részt vevő amerikai
diplomatákkal.

Bastiaan Belder (EFD).   – (NL) Elnök úr! A politikai szabadság ijesztő hiánya, amelyhez
szívbemarkoló társadalmi-gazdasági helyzet társult, heteken át tartó tömeges tüntetésekhez
és Mubarak elnök végleges lemondásához vezetett.

Kairó utcáin az a hír járta, hogy csupán egyetlen egyiptomi polgár tartotta magát ténylegesen
a kijárási tilalomhoz: Hosni Mubarak. Kizárólag tréfás megjegyzések révén azonban nem
fog javulni az egyiptomi nép átlagos életszínvonala. Mubarak utódainak egyértelműen ez
lesz az egyik első feladatuk, ha el kívánják kerülni egy újabb tiltakozási hullám kitörésének
veszélyét. Ugyanakkor még mindig arra várunk, hogy meginduljon a belső
demokratizálódási folyamat. A békés átmenet biztosítása nagy jelentőséggel bír nem csupán
maga az egyiptomi civil társadalom, hanem a régió egésze számára is.

Örömmel látok minden segítséget, amelyet az Európai Unió nyújthat e kettős átalakulási
folyamathoz, és ugyanez vonatkozik a koptok kiszolgáltatott helyzetére és az
egyiptomi-izraeli kapcsolatos folytonosságára is.

Barry Madlener (NI).   – (NL) Elnök úr! Most, hogy elült a por Egyiptomban, itt az idő,
hogy felnyissunk a szemünket arra, hogy mi történik valójában Észak-Afrikában.

Számos tüntető nem a demokráciára törekszik, hanem a sária bevezetésére. „Allah akbar”
– hangzott a jelmondat, amely gyakran volt hallható a tiltakozások során. Újságírókat
zaklattak, egy holland tudósítót halállal fenyegettek, és az összes közül a legszomorúbb
dolog az volt, hogy Lara Logant, a nagyszerű amerikai újságírót a csőcselék szexuálisan
bántalmazta.

Ahmadinezsád diktátor és az al-Kaida mögött álló ajatollahok ünnepelhetnek. A Muzulmán
Testvériség most folytathatja szent háborúját Izrael és a Nyugat ellen.

Arra kérem a kollégáimat, hogy ne legyenek most naivak. Az egyiptomiak fontos választás
előtt állnak. Vajon az iszlámista Muzulmán Testvériség fog hatalomra kerülni vagy
Egyiptomnak világi kormánya lesz? A sária jogrendszerben a kopt keresztényekre, a
hitehagyott muzulmánokra, a nőkre és a melegekre semmilyen elfogadható jövő nem vár
Egyiptomban. Ha a Muzulmán Testvériség iszlámistái azt tehetnek, amit akarnak, Izrael
ismét az erőszak célpontjává válik.

A jelenleg elfogadható egyetlen helyes álláspontra kell helyezkednünk: egyiptomiak, a
szabadságot válasszátok a sária helyett! Az iszlám és a demokrácia nem fér meg együtt.
Az új egyiptomi alkotmány nem szolgáltatható ki a sáriának. Az imámoknak nem szabad
hagyni, hogy ellenőrzést gyakoroljanak a politika felett. A holland Szabadság Pártnak van
bátorsága ezt hangosan és nyíltan kimondani. Vajon az Európai Parlamentnek és a
Bizottságnak van bátorsága ezt ma kijelenteni? Ma erre a kérdésre kell választ adnunk.

Ioannis Kasoulides (PPE).   – Elnök úr! Hosni Mubarak távozása jelzi, hogy az egyiptomi
nép törekvéseire válaszul megindult a pluralista demokrácia felé való átmenet.
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Most az egyiptomi fegyveres erők felelősek azért, hogy az országot egy rövid ideig a valódi
demokrácia, a független igazságszolgáltatással rendelkező jogállamiság, a felelősségteljes
kormányzás és a korrupciógyanús esetekben az elszámoltathatóság irányába kormányozzák.
A katonai vezetésnek oda kell figyelnie arra, hogy ne keltsenek csalódást a fiatalok körében,
akik az első sorokban tüntettek, és akik képviselőit fel kell szólítani, hogy az átmenet
folyamán vegyék ki a részüket a demokrácia építéséből.

Egyiptom üzenete az egész arab világ számára fontos üzenetet hordoz. Az arab országok
a partnereink; nem áll szándékunkban lekezelően bánni velük vagy kívülről bármit is előírni
nekik. Az egyiptomiak és a tunéziaiak feléjük küldött üzenete azonban a következő:
„Reformokra és reformokra van szükség, méghozzá most. Demokráciára, felelősségteljes
kormányzásra, korrupció elleni küzdelemre van szükség, különben lecsap a nép haragja.”

Ez az üzenet nem csupán az arab világnak szól. Tegnap eljutott a törökországi Diyarbakirba,
Teheránba és a többi iráni városba. Az emberek meg tudják csinálni!

Richard Howitt (S&D).   – Elnök úr! Örömmel tölt el, hogy a főképviselő lesz az első és
legmagasabb rangú külföldi diplomata, aki Egyiptomba látogat, és e vitát követően a
főképviselő magával viszi a Parlament támogatását a politikai foglyok azonnali szabadon
bocsátásával, a békés tiltakozások erőszakos elnyomásáért felelős személyek jogi
elszámoltathatóságával, a pénzeszközök befagyasztásával és a múltbeli emberi jogsértések
elkövetőivel szembeni egyéb intézkedésekkel kapcsolatban.

Biztos úr! Ez a közösségi média internetkávézókban tervezett forradalma volt, amelynek
egyik hőse a Google-vezető, Wael Ghonim volt. A Vodafone-hoz hasonló cégeknek azonban
a szolgáltatásaik leállításával kapcsolatban le kell vonniuk a tanulságot, nekünk pedig fel
kell szólítanunk e szolgáltatókat, hogy az emberi jogi szervezetek mellett csatlakozzanak
a globális hálózati kezdeményezéshez, ezzel is kinyilvánítva, hogy oltalmazni fogják a
véleménynyilvánítási szabadság elvét, amennyiben azt veszély fenyegeti.

Végezetül, a Parlament félt megvitatni a tunéziai kérdést; Tunézia kérdését akkor vitattuk
meg, amikor az egyiptomi nép az utcára vonult. Ma Egyiptom kérdését vitatjuk meg, és
talán fel kellene tennünk magunknak azt a kérdést, hogy jelenleg miként tudjuk jobban
támogatni a demokratikus átalakulást Jemenben, Szíriában, Líbiában és bárhol másutt az
arab világban még azelőtt, hogy az embereknek meg kellene halniuk saját fővárosuk utcáin,
szégyent hozva ezáltal Európára és az egész világra.

Marielle De Sarnez (ALDE).   – (FR) Elnök úr! Nem hiszem, hogy a történelem megbocsátja
nekünk, ha nem foglalkozunk a most bekövetkezett és a későbbiekben bekövetkező
eseményekkel. Ezért nagyon fontosnak tartom, hogy az Európai Unió képes legyen mielőbb
levonni a tanulságokat abból, hogy enyhén szólva sem volt igazán jelen a közelmúltbeli
eseményeknél.

Ezért úgy gondolom, hogy semmilyen erőfeszítést nem kímélve teljes mértékben és feltétel
nélkül támogatnunk kell a demokratikus átalakulási folyamatot Tunéziában és Egyiptomban
egyaránt, az emberek mellé kell állunk és meg kell mondanunk nekik, hogy minden tőlük
telhetőt meg kell tenniük annak biztosítása érdekében, hogy az ilyen forradalmak és az
ilyen változások után – mint Egyiptom esetében is – erős jogállam jöjjön létre. Úgy vélem,
hogy önmagában a jogállamiság a stabilitás és az egész régió stabilizálódásának egyik
eleme. Más szóval ez rendkívül fontos. Adományozói konferenciát kell szerveznünk, de
legfőképp nem szabad visszariadnunk. Ezek a forradalmak a tunéziai és az egyiptomi nép
világi forradalma, akik csak demokráciát és fejlődést akarnak, amelyek természetüknél
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fogva együtt járnak. Felül kell vizsgálnunk azonban a szomszédsági politikánkat és fel kell
tárnunk az államok közötti kapcsolatokat, illetve figyelembe kell vennünk az eltérő
közvéleményeket is. Az Európai Parlament szerepe pontosan ebben rejlik.

Sajjad Karim (ECR).   – Elnök úr! Ma egy teljesen más vitát folytatunk, mint amilyenre
néhány nappal ezelőtt került sor a tisztelt Házban. Elengedhetetlen, hogy az egyiptomi
nép tudja, hogy mellettük állunk. Örömömre szolgál, hogy a főképviselőnk jelenleg a
világnak abban a részében tesz látogatást.

Az egyiptomi nép jelenleg abban bízik, hogy hadsereg halad tovább előre, szabad és
tisztességes választásokat fog biztosítani, továbbá egy olyan társadalmat hoz létre, amelyért
életükkel és vérükkel fizettek. Most a nemzetközi közösségen a sor, hogy biztosítsa, hogy
a segítségükre sietünk intézményeik kiépítésében, valamint lehetővé tesszük a politikai
pártoknak, hogy színre lépjenek és részt vegyenek a választási folyamatokban. Remélem,
hogy az Európai Unió fontos szerepet játszik majd ebben.

Végezetül, biztos úr, a forrásoknak a fejlődő országok vezetői általi elszívása egy olyan
jelenség, aminek nagyon is tudatában vagyunk. Itt az ideje, hogy Európa kimondja végre:
visszautasítjuk, hogy az ilyen emberek továbbra is eszközként használjanak minket a
vagyonuk elhelyezésére.

Pino Arlacchi (S&D).   – ( A felszólaló az eljárási szabályzat 149. cikkének (8) bekezdése szerint
egy kék kártyás kérdést  tesz fel Madlener úrnak.) Elnök úr! Az egyiptomi demokratikus átmenet
tragikus kimeneteléről számolt be. Állítása szerint elkerülhetetlen volt, hogy az iszlám
fundamentalisták vegyék át a hatalmat, és a többi, és a többi.

Nem gondolja, hogy katasztrofális és téves képet fest? Miért nem vesszük figyelembe azt
a tényt, hogy az iszlám fundamentalizmus és a terrorizmus okai a Közel-Keleten szorosan
összekapcsolódnak a zsarnoki kormányokkal, és hogy a demokratikus rendszereknek
most megadatott a lehetőség mindkét jelenség visszaszorítására?

Barry Madlener (NI).   – (NL) Elnök úr! Én egy valós veszélyről beszélek, amellyel
Egyiptomnak szembe kell néznie, mégpedig arról, hogy az ország az iszlám Muzulmán
Testvériség prédájává válhat. Magunktól és a Bizottságtól is azt kérem, hogy vegyük
számításba ezt a veszélyt, továbbá fontos jelezni az egyiptomi nép felé, hogy amennyiben
a Muzulmán Testvériség és a sária mellett döntenek, elfelejthetik a támogatásunkat. Úgy
gondolom, a mai napnak ez egy rendkívül fontos üzenete, és remélem, támogatni fognak
ebben.

Cristian Dan Preda (PPE).   – (RO) Elnök úr! A 18 napig tartó zavargások, Hosni Mubarak
lemondása és a hatalom Legfelső Katonai Tanács általi átvétele alapvetően kikövezte az
átalakuláshoz vezető utat. Reményeink szerint ez egy demokratikus átalakulás lesz. A
helyzet kétség kívül olyan sebességgel bontakozik ki, miként a forradalmi események
alapvetően szoktak. Mint tudják, az elmúlt napokban felfüggesztették az alkotmányt és
feloszlott a parlament, valamint az alkotmány felülvizsgálatára létrehozott bizottság 10
napon belül módosításokat, hat hónapon belül pedig parlamenti választásokat és
elnökválasztást javasol.

Véleményem szerint az Európai Uniónak minden eszközzel támogatnia kell a demokratikus
átmenet felé mutató minden elmozdulást. Másrészről ismét óva intenék attól, hogy
elkapkodjuk a dolgokat, hiszen minden ilyen újjáépítési folyamathoz némi időre van
szükség. Annak elengedhetetlen szükségességéről se feledkezzünk meg, hogy a
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demokratikus erőknek meg kell újulniuk és meg kell erősödniük ahhoz, hogy a politikai
színtéren elkerülhető legyen az egyensúlyhiány kialakulása.

Rosario Crocetta (S&D).   – (IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim! Egyiptom: a Facebookon
tevékenykedő virtuális közösségtől az emberek millióit felölelő valós közösségig mindenki
a javak méltányosabb elosztását kéri és nagyobb igazságosságot követel, és tiltakozik a
korrupció ellen. A katonák és a tankok biztosította átmeneti időszak után el kell
mozdulnunk a valódi demokrácia irányába: új alkotmányra, új választásokra, a halálbüntetés
eltörlésére, humánusabb börtönökre, szociális jogokra és szabadságra van szükség.

Ez nem lesz könnyű. Lesben állnak olyanok, akik egy eszme nevében semmilyen eszköztől
sem riadnak vissza. Hinni akarunk a nagy egyiptomi népben, amely azonban még soha
nem tapasztalta meg a demokráciát. Világi demokráciát szeretnénk, amelyben egyértelműen
elkülönül a vallási és a politikai hatalom, egy olyan demokráciát, amely befogadja a
kisebbségeket is és valódi jogokat hoz létre: jogot a közegészségügyi ellátáshoz, a szociális
biztonsághoz és a munkához.

Európa támogatja ezt a megközelítést, erőforrásokat biztosítva Egyiptomban a valódi
fejlődés előmozdításához: nincs több diktatúra, nincs több szenvedés, nincs több
szegénység.

Edward McMillan-Scott (ALDE).   – Elnök úr! A kollégák hétfőn egy e-mailt fognak kapni
tőlem, amelyben a múlt hétvégi nem hivatalos kairói látogatásom során szerzett
tapasztalataimról számolok be. Megtiszteltetés volt számomra, hogy a Parlament
demokráciáért és emberi jogokért felelős alelnökeként ott lehettem.

Kasoulides úr említette a fiatalok mostani egyiptomi forradalomban betöltött szerepét.
Teljesen igaza van. A fiatalok alapvető szerepet játszottak. Éppen néhány perccel ezelőtt
beszéltem az egyik szervezővel, és azt kérdeztem tőle: „Még mindig optimista?”, mire ő
azt válaszolta: „Természetesen az vagyok. A dolgok jó irányba haladnak.”

Azonban vannak problémák. A választási menetrend nem jó, az alkotmány reformjára
kitűzött idő pedig túl rövid. Sokkal több időre van szükségünk. Ugyan most Egyiptomról
beszélünk, azonban ez a folyamat terjedőben van. Olyan ez, mint 1989-ben, és az Európai
Uniónak egyedi eljárásokra van szüksége – a tisztelt Ház, a Bizottság, a Tanács, az EKSZ
részéről –, és örülök, hogy Cathy Ashton megelőlegezte a demokráciát, azonban ennél
többet kell tennünk. Jutalmaznunk kell a demokráciát.

Ahogy azt vasárnap Kairóban is elmondtam – és remélem, hogy ez mások körében is
elterjedt – „Nem britként, és nem is európaiként vagyok itt, hanem tiszteletbeli
egyiptomiként.” És ezt most is így gondolom.

Francisco José Millán Mon (PPE).   – (ES) Elnök úr! Egyiptomban a Legfelső Katonai
Tanács tervei további tisztázásra szorulnak.

Az egyik konkrét kötelezettségvállalás, hogy hat hónapon belül – a szakértők által
levezényelt alkotmányos reformot követően – demokratikus választásokat kell tartani.
Azt is olvastam azonban, hogy jövő héten új kormány alakul, amelyben állítólag – a brit
külügyminiszter szerint – ellenzéki képviselők is helyet kapnak majd.

Gondolom, abban mindannyian egyetértünk, hogy az előre vezető legjobb út
mindenféleképpen az, ha van egy átmeneti folyamat, amelyet a lehető legszélesebb körű
egyetértés vezérel a választások megtartásáig. Kívánatos lenne továbbá, hogy a szociális
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partnerek is együttműködjenek annak biztosítása érdekében, hogy ez az átalakulás mentes
legyen a nagy feszültségektől.

Hölgyeim és uraim! Az Európai Uniónak támogatnia kell a demokratikus folyamatokat és
hozzá kell járulnia ahhoz, hogy ez a folyamat sikeres legyen. Egyiptom kulcsfontosságú
ország, és az ottani fejlemények a földközi-tengeri térség és az arab világ egészében éreztetni
fogják hatásukat. Ezért örömömre szolgál, hogy Ashton bárónő jövő héten Kairóba látogat.

Egy másik gondolat: a tunéziai és az egyiptomi nép leckét adott nekünk az emberek
szabadság iránti vágyából. Remélem, hogy a külügyminiszterek nem fognak erről
megfeledkezni, amikor arra kerül sor, hogy Kubáról közös álláspontot alakítsanak ki,
amelynek pontosan az a célja, hogy megvalósítsuk a demokratikus átmenetet ebben az
országban, és amely a szabadság oltalmazóit védi.

Kader Arif (S&D).   – (FR) Elnök úr, biztos úr! Soha nem lehet elég gyakran elmondani,
hogy ami a földközi-tengeri térség déli partvidékén és általánosságban az arab világban
történik, az történelmi jelentőségű, különösen azok számára, akik fél évszázaddal azután,
hogy elnyerték függetlenségüket a gyarmatosítás felszámolását követően, most egyéni és
kollektív szabadságukat vívják ki. Ez történelmi esemény, de váratlan is, mint minden
népfelkelés, ahogy ön is mondta. Ez az új helyzet azonban megköveteli tőlünk, hogy teljesen
felülvizsgáljuk elképzeléseinket, politikáinkat és kapcsolatainkat ezekkel az országokkal.
Javaslatokra van szükség.

Sőt, azt az óvatosságot, amellyel a mai napig e helyzetre reagáltunk, egyszerűen és
sajnálatosan a stabilitás iránti megszállottságunk magyarázza, ami alatt azt értem, hogy
az „első a biztonság” megközelítést a félelmeink táplálják, amely megközelítés néhány
gazdasági érdek – különösen az energiához való hozzáférés – mellett kizárólag a
bevándorlás, a terrorizmus és a radikális iszlám elleni küzdelmet helyezte az előtérbe.

Elfogadtuk az önkényuralmi rendszereket, amikor azok egyedüli célja az volt, hogy
megerősítsék a félelmeinket. A nép felkelése rámutatott, hogy hibás politikát folytattunk;
nincs jogunk ezt tovább folytatni úgy, hogy elemzéseinket ugyanazon félelmekre, vagy
ami még rosszabb, ugyanazokra az idegengyűlölettel áthatott hiedelmekre alapozzuk.
Ezért azok mellék kell állnunk, akik nagyobb szabadságra és demokráciára vágynak, azokon
a helyeken is, amelyek muzulmánok, demokratikusak és világiak is lehetnek. Ezt az üzenetet
küldjük.

Georgios Koumoutsakos (PPE).   – (EL) Elnök úr! A tunéziai és egyiptomi felkelések már
számos muzulmán országban dominóhatást indítottak el. Az évtizedek óta elnyomás alatt
élő társadalmak lázadtak fel követeléseikkel és igényeikkel.

Vigyázat! Még nincs vége. Az egész csak most kezdődik. Új kihívások és új kilátások. A
kérdés az, hogy mit tesz most Európa, mit tehet és mit kell tennie. Minden bizonnyal nem
azt, amit eddig is tett. Alapvetően távol tartotta magát az eseményektől, anélkül, hogy
összefogott és válaszokat adott volna. Mit fog tenni például az új bevándorlási hullámmal?
Bizonyára nem azt, amit eddig is tett, amelyből az északi országok részéről hiányzott a
déli partnereivel szemben vállalt szolidaritás.

Ezért nekünk és ciprusi, máltai, francia, spanyol és olasz kollégáinknak ezzel kapcsolatban
kérdést kell intéznünk a Bizottsághoz. A tágabb szomszédságunkban bekövetkező
események meghatározóak az európai külpolitika szempontjából. Sikerrel járunk vagy
kudarcot vallunk? Fogytán az idő. Lampedusa a segítségünkért kiált.

16-02-2011Az Euròpai Parlament vitàiHU168



Carmen Romero López (S&D).   – (ES) Elnök úr! Én is szeretnék gratulálni Ashton bárónő
közelmúltbeli tunéziai látogatásához és jövő heti egyiptomi utazásához.

Ahogy az előttem felszólaló is kérdezte, mit tehet Európa? Nagyon fontos, hogy ezekben
a pillanatokban egyértelműen támogatásunkról biztosítsuk ezeket az országokat. Földrajzi
és történelmi szempontból Európa a földközi-tengeri térség országainak természetes
szövetségese. Ez a megfelelő idő, hogy tudassuk velük, mennyire fontosak számunkra,
milyen gyökeres változást hoztak szomszédsági politikánkba, és milyen nagy reményeket
fűzünk az egyiptomi és tunéziai fiatalok által megteremtett új földközi-tengeri térséghez,
ami végtelen meglepetésünkre szolgált, és amiben nem is hittünk.

Miként más felszólalók is elmondták, most támogatnunk kell ezt az átalakulást.
Mindenekelőtt tegyük ezt azáltal, hogy lebontjuk az elnyomó rendszert – ne feledkezzünk
meg arról, hogy a diktatúra nem ér véget a diktátor távozásával –, megszüntetjük a
szükségállapotot és segítünk a demokráciapárti erőknek, biztosítva, hogy Európa valóban
hozzájárulhasson ehhez a folyamathoz, a demokrácia valóban megerősödhessen és új
partnerségek születhessenek.

Ami eddig elhangzott az eszközök kiigazításának szükségességéről, az korántsem
megalapozatlan. Az igazság az, hogy egy fejezetet lezártunk és most egy újhoz érkeztünk.

Boris Zala (S&D).   – (SK) Elnök úr! A Verhofstadt úr által elmondottakból világosan
kitűnik, hogy ez egyiptomi demokratikus ellenzéki erők nem tudtak egységbe tömörülni,
amely képviselhetné az utcán harcoló forradalmi erőket. Az egy dolog, hogy megszabadultak
egy diktátortól, azonban a demokratikus rendszer bevezetése már egy egészen más kérdés.

Az 1989-es közép-európai forradalmak alapvető jellemzője az volt, hogy azonnal képesek
voltak olyan valódi szervezeteket létrehozni, amelyek a demokratikus, világi forradalmi
erőket képviselték.

Ezen a téren az Európai Unió számára számos lehetőség nyílik a segítségnyújtásra. Ez talán
még annál is fontosabb, hogy pénzügyi és egyéb támogatást nyújtsunk. Ezek egy későbbi
szakaszban játszanak majd fontos szerepet.

Ki fog ezen a ponton leülni egy asztalhoz a katonai vezetőkkel és nyíltan tárgyalni velük?
Ki fog hitelesen előlépni a választásokon az említett demokratikus erőket képviselve? Ez
a probléma még nem oldódott meg, és az Európai Unió ezen a téren nyújthat segítséget.
Ha ez sikerül, akkor nem kell majd attól félni, hogy Egyiptom Irán útjára lép, hanem épp
ellenkezőleg, biztosak lehetünk abba, hogy Irán fogja az Egyiptom által választott utat
követni.

( A felszólaló vállalta, hogy az eljárási szabályzat 149. cikkének (8) bekezdése értelmében megválaszol
egy kék kártyás kérdést )

Richard Howitt (S&D).   – Elnök úr! Azt szeretném mondani barátomnak, Zala úrnak,
hogy nagyon sokat profitálok abból, amit a forradalommal kapcsolatos személyes
tapasztalatairól megoszt velünk. Zala úr! E vita során két olyan kérdés merült fel, amellyel
kapcsolatban a véleményét szeretném kérni. Ha a külföld nem áll ki a demokrácia mellett,
az a forradalmárok számára nem a szélsőségességet segíti elő, ahelyett, hogy inkább
akadályozná? Ha a külföld kiáll a demokrácia mellett, akkor azt beavatkozásnak és nem
helyénvalónak tekintik? Kíváncsi vagyok a véleményére.

Boris Zala (S&D).   – (SK) Nagyon köszönöm a kérdését. Véleményem szerint jelenleg
elegendő tapasztalattal rendelkezünk a diktatórikus rendszerek ellen irányuló
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forradalmakkal kapcsolatban ahhoz, hogy attól kellene félnünk, hogy tanácsainkkal esetleg
beavatkozunk más országok belügyeibe. 1989-ben kétségtelenül tudtuk ezt, és számos
külföldi emberrel konzultáltunk. Saját történelmi tapasztalatinkra kell támaszkodnunk.
Nagyon sok kérdés van, amellyel kapcsolatban tanácsot nyújthatunk ezeknek az
országoknak, és úgy gondolom, ha egy tanács ésszerű, akkor elfogadható.

Laima Liucija Andrikienė (PPE).   – Elnök úr! Tekintve, hogy az egyiptomi fejlemények
rendkívüli jelentőséggel bírnak az egész régió számára, illetve az EU-nak a világ e részével
kialakított kapcsolataira nézve, nagyon fontos, hogy időben kifejezésre jutassuk
figyelmünket és érdeklődésünket, valamint proaktív, ne pedig reakciós szerepet vállaljunk.

Amikor egy nemzet – az egyiptomi vagy bármely másik nemzet – egyesül a demokráciához
való jogukat követelve, az EU-nak fel kell ajánlania a segítségét ezeknek az embereknek
álmaik valóra váltásához.

Figyelembe véve, hogy az alkotmányt felfüggesztették, a parlament feloszlott és az elnöki
választásokat az év egy későbbi időpontjára tűzték ki, nagyon fontos ebben az országban
biztosítani a szabad és tisztességes választásokat. Az emberek gyakorolni kívánják a
sajtószabadsághoz és a véleménynyilvánítási szabadsághoz való jogukat.

Ugyanakkor fennáll a veszélye annak, hogy ha a választásokat a demokrácia mély
megalapozása nélkül tartják, akkor valóban előfordulhat, hogy a szélsőségesek fognak
győzedelmeskedni.

Zuzana Roithová (PPE).   – (CS) Elnök úr, biztos úr! Határozottan támogatom a főképviselő
minden azzal kapcsolatos lépését, hogy segítse Egyiptomot a demokrácia és a jólét további
vérontások nélküli megteremtésében. Ez azonban nem jelenti azt, hogy szemet kellene
hunynunk a radikális muzulmánok által a kopt keresztények ellen elkövetett erőszakos
cselekmények elharapódzása felett. Kapcsolatban állok olyan európai és cseh polgárokkal,
akik segítséget nyújtanak a kopt keresztényeknek, de ennek során szó szoros értelemben
az életüket kockáztatják. Az Európai Uniónak nyíltan arra kell kérnie az egyiptomi
hadsereget, hogy mutasson példát és büntesse meg azokat, akik üldözik a keresztényeket.
Ugyanakkor az Európai Uniónak tevékenyen is segítséget kell nyújtania a veszélyben lévő
koptoknak, hogy ideiglenesen egy biztonságos országba települhessenek át.

Azt szeretném kérni öntől, hogy tegyen javaslatot arra, hogy a Tanács a 2001/55/EK
irányelv alapján kezdeményezze átmeneti védelmi intézkedések bevezetését annak
érdekében, hogy megóvják a koptok életét, amíg Egyiptom biztonságosabb otthont nem
jelent számukra. Biztos úr, meg tudja ezt csinálni?

Simon Busuttil (PPE).   – (MT) Elnök úr! Az elkövetkezőkben három dologra lesz szükség.
Először is, Egyiptom, illetve Tunézia részére az átmeneti időszak alatt azonnal segítséget
kell nyújtanunk, hogy a teljes körű és szilárd demokrácia megteremtésén
munkálkodhassanak. Másodszor, egy hosszú távú tervre – egy úgynevezett Marshall-tervre
– lesz szükség minden olyan ország esetében, amely Tunéziához és Egyiptomhoz hasonlóan
a demokrácia útjára kíván lépni. Ily módon megmutathatjuk, hogy készek vagyunk segítő
kezet nyújtani azoknak, akik a demokrácia mellett döntenek, és azt is, hogy a demokrácia
a siker előfutára.

Végezetül, teljesen felül kell vizsgálnunk a földközi-tengeri térséggel kapcsolatos
politikánkat. Meg kell értenünk és be kell látnunk, hogy e politika híján volt az annak
megértéséhez szükség látásmódnak, hogy mi történhetett volna az arab országokban, és
hogy valójában mi történt.
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Ioan Mircea Paşcu (S&D).   – Elnök úr! A legutóbbi alkalommal néhányak közülünk
hangot adtak csalódottságuknak a nyilvános – ismétlem, nyilvános – kijelentéseink
mérsékelt hangvétele miatt, és hogy nem tettünk semmit a Mubarak lemondását megelőző
egyiptomi eseményekkel kapcsolatban. Természetesen Lady Ashton, az ő pozíciójában,
két tűz közé szorult, azonban ha azt akarjuk, hogy meghallják az EU hangját, akkor
hangosan kell szólnunk.

Visszatérve Egyiptomra, román állampolgárként saját tapasztalataimra támaszkodva úgy
gondolom, hogy a valódi nehézségek még csak most kezdődnek. A gondok megoldásától
még igen távol, a volt elnök távozása tovább bonyolítja és tovább szaporítja az egyiptomi
társadalom előtt álló problémákat. Néhány ilyen probléma, például az, ha a hadsereg nem
tesz eleget ígéretének, miszerint szabad választásokat tart egy meghatározott időpontban,
vagy felrúgja az Izraellel kötött megállapodást, közvetlenül fog érinteni minket.

Mindazonáltal bátorságot merítek abból, hogy készek vagyunk megpróbálni a helyi
hatóságokkal való állandó kapcsolattartás révén megelőzni az ilyen problémákat, illetve
beavatkozni a legmegfelelőbb eszközökkel.

Alexandra Thein (ALDE).   – (DE) Elnök úr, hölgyeim és uraim! Berlinből származom,
és az egész világ velünk örült, amikor városunkban ledőlt a fal, és egész Kelet-Európában
megnyitották a határokat. Most, Egyiptom esetében túl későn, túl óvatosan és mindenekelőtt
túlságosan szenvtelenül reagáltunk. Hol maradt az örömünk? Minden második szavunk
a „stabilitás fenntartása” volt. Holott a szabadság a legfontosabb dolog mindenki számára
a világon.

Mi, németek különösen tudjuk, miről beszélünk. Egyiptomban nem stabilitás volt, hanem
elnyomás. A szabadság és a stabilitás mindig kéz a kézben jár. Ezért nem szabadhatjuk
meg az egyiptomiaknak, hogy kit válasszanak meg. Amennyiben a választások tisztességes
és demokratikus úton zajlanak, el kell ismernünk az eredményt és nem engedhetjük meg
magunknak – ahogy azt korábban Palesztina vagy akár Algéria esetében tettük –, hogy
eldöntsük, vajon elismerjük-e vagy sem az általuk megválasztott személyeket. El kell
ismernünk a választásukat.

Franziska Katharina Brantner (Verts/ALE).   – Elnök úr! Füle úrnak azt szeretném
mondani, hogy valóban arra kell összpontosítanunk, hogy ragaszkodjunk a civil kormány
felé való átmenethez, és hogy meggyőződjünk arról, hogy a most hatalmon lévő katonai
rezsim teljesíti ígéreteit.

Úgy gondolom, hogy ugyan most létrehoztak egy alkotmányozó bizottságot, azonban az
egy női taggal sem rendelkezik. Ez igazán sajnálatos, ha figyelembe vesszük, hogy hány
nő – fiatal nő – vonult az utcákra, biztosítandó, hogy e demokratikus átalakulás, e
forradalom a társadalom egészére kiterjedjen. Ezért támogatnunk kell őket, és – amikor
ön és Ashton bárónő odalátogat – követelnünk kell, hogy nőkkel is találkozhassunk: hogy
ne csak azokkal találkozzunk, akiket a „szokásos gyanúsítottként” tartanak számon, hanem
azokkal is, akik részt vettek a forradalomban, és akiknek a hangját nem hallhattuk olyan
gyakran.

Ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy minden rabot szabadon bocsássanak, és hogy kivizsgálják
az elkövetett erőszakos cselekményeket. Végezetül, úgy gondolom, Ashton bárónőnek
igaza van: itt az idő, hogy nagyban gondolkozzunk. Az EU kereskedelméről, a
vízumkérdésről és pénzről van szó – és természetesen bátorságról van szó.
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Struan Stevenson (ECR).   – Elnök úr! E vita kezdetén a biztos úr azon fiatalok bátorságát
méltatta, akik Egyiptomban és Tunéziában az utcákra vonultak és felkelést szítottak.

Hétfőn százezrek vonultak az utcákra Teheránban és más iráni városokban, azonban
kegyetlenül elfojtották a lázadásukat. Megsemmisítették őket. Egy fiatal diák meghalt.
Másokat megkínoztak és börtönbe vetettek, ahol minden valószínűség szerint ki fogják
őket végezni azért, mert megpróbáltak fellázadni a fasiszta rezsim ellen.

Miért nem mondunk semmit a bátorításukra? Miért viselkedünk úgy, mint egy
reflektorfénybe került nyuszi, amikor Teheránban a mollákkal kell tárgyalnunk? Miért nem
mondunk semmit és miért nem ítéljük el a kegyetlen lelki kínzásokat és az Ashraf táborban
tartózkodó 34 000 iráni ellenzéki elleni ostromot? Itt az idő, hogy cselekedjünk és
támogatásunkról biztosítsuk az iráni ellenzéket.

Nikolaos Salavrakos (EFD).   – (EL) Elnök úr! A közelmúltbeli népfelkelések és a
Földközi-tenger afrikai partvidékén kirajzolódó minden egyéb veszély komoly aggodalomra
ad okot számunkra. Fel kell tárnunk e felkelések okát; ezek a szegénységből, a vallásból,
az igazságtalanságból, a korrupcióból vagy talán a demokrácia és a szabadság hiányából
fakadnak? Pontosan mit akarnak ezek az emberek, akik az általuk megválasztott rezsim
ellen lázadnak, amely az elmúlt 30–40 évben irányította és kormányozta az országot?

Úgy vettem észre, hogy mi itt, a tisztelt Házban azt gondoljuk, hogy mi vagyunk a tökéletes
demokrácia megtestesítői. Az első megoldás, amit javasolunk, a pénz. Volt pénzük, azonban
néhány agyafúrt ember elverte. Meg kell azonban értenünk, hogy a legfőbb kérdés a
geopolitikai instabilitás, a térségben esetlegesen ezzel járó átrendeződések, a nép reakciónak
hatása és a majdan létrejövő új egyensúlyi helyzetek.

Štefan Füle,    a Bizottság tagja. – Elnök úr! Meg szeretném köszönni a tisztelt képviselőknek
értékes hozzászólásaikat és kérdéseiket. Nagyra értékeltem, hogy a mai napon lehetőségem
nyílt eszmecserét folytatni önökkel az egyiptomi eseményekről és az ezekre adható legjobb
válaszról. Számos építő jellegű hozzászólást és javaslatot hallottam, és továbbítani fogom
üzeneteiket a Bizottság alelnökének/a külügyi és biztonságpolitikai főképviselőnek.

Együtt fogjuk megvizsgálni, hogy miként lehet ezeket a kérdéseket a legjobban megoldani,
és ezek a prioritáslistánk élén kapnak helyet az Egyiptomnak adandó válaszok
kidolgozásánál. Hadd biztosítsam önöket arról, hogy a folyamatban lévő felülvizsgálati
eljárás keretében átfogóan fogunk foglalkozni mindkét fontos kérdéssel: először is az
érintett országokban szükséges átalakulással és reformokkal, másodsorban pedig a
szomszédos térségekben bekövetkező hatalmas és történelmi átalakulás stratégiai
mérlegelésével. A tisztelt Ház fontos szerepet játszik ebben.

Az egyiptomi nép bizonyította, hogy képes a saját kezébe venni a jövőjét. Demokráciát és
társadalmi-gazdasági reformokat követelnek, és az Európai Uniónak képesnek kell lennie
teljes mértékben támogatni a demokratikus reformfolyamatot. Miként már elmondtam,
ez még korai szakaszban van, azonban az Európai Uniót teljes körűen mozgósították, hogy
képes legyen odafigyelni és válaszolni maga az egyiptomi nép részéről felmerülő igényekre.

Seán Kelly (PPE).   – Elnök úr! Szeretnék gratulálni önnek ahhoz, ahogy a mai napon a
catch-the-eye eljárást levezette. Ez volt az első alkalom, hogy előre elhangzott a felszólalók
neve, amikor a felszólalók számát korlátozták, így azok a képviselők, akik nem tudtak
felszólalni, mehettek a dolgukra. Jómagam nem kértem, hogy részt vehessek a catch-the-eye
eljárásban e vita során, azonban nem hagyhattam figyelmen kívül, ahogy ezt intézte, és
remélem, a többi elnök is követni fogja ebben.
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Elnök.   – A vitát lezárom.

Írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 149. cikke)

Mariya Nedelcheva (PPE),    írásban. – (FR) Az egyiptomi hatóságok terveket dolgoztak
ki országuk alkotmányának felülvizsgálatára. Ezzel egy jogászokból álló csoportot bíztak
meg, amelynek 10 napja van a módosítási javaslatok előterjesztésére. Ez nagyon jó hír.
Felül kell vizsgálni a legvitatottabb cikkeket, különösen, ami a korlátlan számú elnöki
megbízatásokat illeti, az azzal kapcsolatos szigorú feltételeket, hogy ki vehet részt az
elnökválasztásokon, a választások megfigyelésének módját és a parlamenti választások
utáni korlátozott fellebbezési lehetőségeket. A demokratikus átmenet tehát folyamatban
van. Azonban nem az alkotmány felülvizsgálata az egyetlen kérdés, amellyel foglalkozni
kell. A gazdasági jólét és a társadalmi kohézió az emberek egyenjogúságának és az ország
zavartalan működésének elengedhetetlen feltétele. Az Európai Unió a maga részéről nem
teheti meg, hogy csak szemléli ezeket az eseményeket, és nem tesz semmit, amikor ilyen
változások történnek. A demokratikus átalakulás üdvözlését követően Ashton bárónőnek
felül kell vizsgálnia a partnerségi megállapodásokat, és központi kérdésként a
jogállamisággal, az igazságossággal, az emberi jogokkal kell foglalkoznia. Nem engedhető
meg, hogy ezek az értékek a feledés homályába merüljenek kapcsolataink stabilizálása
ürügyén.

John Attard-Montalto (S&D),    írásban. – Elengedhetetlen, hogy meghatározzuk az EU
szerepét a számos arab országban általánosságban és különösen Egyiptomban bekövetkező
felfordulásban. A zűrzavar mindenkit meglepett, és úgy tűnik, hogy semmilyen válságterv
nem készült egy ilyen eshetőségre, amely nem kötődik egy adott helyhez, hanem szétterjedt.
Az arab világban változásokat előidéző társadalmi-politikai okok nem különböznek
azokban az országokban, amelyek most az átmenet időszakában vannak, ami reményeink
szerint demokratikus környezetet fog teremteni.

Ashton bárónő kijelentését jegyzőkönyvbe vették, miszerint az EU „demokratikus
elhivatottsága”, hogy meghallgassa a változásra áhítozó embereket – és jelenleg egy változó
világ tanúi vagyunk, hiszen az arab országokban bekövetkező események világszerte
hatással lesznek a politikai, társadalmi és gazdasági kérdésekre. Az egyik különösen fontos
kérdés a biztonság és a stabilitás, és nem kétséges, hogy a „demokratikus elhivatottság”
azokat az országokat érinti, amelyeket többnyire a jelenleg demokratikus rendszerekkel
rendelkező más országok szövetségeseinek tartják. Ezen a pontot nem tudható, hogy hova
fog vezetni a demokratikus átmenet folyamata, vagy hogy milyen helyzetbe kerülnek a
hagyományos demokráciák és különösen az EU.

13. A magyarországi médiatörvény (vita)

Elnök.   – A következő napirendi pont a Bizottság nyilatkozata a magyarországi
médiatörvényről.

Neelie Kroes,    a Bizottság alelnöke. – Elnök úr! Örömmel tájékoztatom Önt, hogy amint
a leszállt a gépem ma reggel Strasbourgban, rögtön azt a jó hírt kaptam, hogy a magyar
miniszterelnök hozzájárulását adta, hogy módosítsák a médiatörvényt oly módon, hogy
az minden szempontból megfeleljen az uniós jog azon szempontjainak, amelyeket mi, az
Európai Bizottság vetettünk fel, beleértve az Európai Unió Alapjogi Chartájával kapcsolatos
aggályokat is.
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Arról biztosítanak engem, hogy a magyar kormány soron következő ülésén el fogják
fogadni a módosításokat. A magyar kormány képviselőinek testbeszéde számomra azt
sugallja, hogy az információ megfelel a valóságnak, és a módosítás napokon belül valóban
a magyar parlament elé fog kerülni.

A magyar hatóságok a következő négy területen járultak hozzá a törvény módosításához.

Az első a kiegyensúlyozott tájékoztatás. A jóváhagyott módosítások a kiegyensúlyozott
tájékoztatásra vonatkozó kötelezettséget a többi tagállamhoz hasonlóan a műsorterjesztésre
korlátoznák, ez többé nem vonatkozna a lekérhető audiovizuális médiaszolgáltatásokra
vagy a nyomtatott sajtóra. Továbbá a műsorterjesztőkre vonatkozó bármilyen korlátozásnak
az arányosság elvét kell majd tükröznie. Természetesen a Bizottság figyelemmel fogja
kísérni, hogy ez az elv milyen módon jelenik majd meg az átültetett másodlagos
jogszabályokban.

Négy területet említettem. A második a származási ország elve. A jóváhagyott módosítások
értelmében a külföldi műsorterjesztőket a továbbiakban már nem lehetne bírsággal sújtani
amiatt, mert megsértik a magyar médiatörvény kisebbségek védelmére vagy gyűlöletkeltésre
vonatkozó rendelkezéseit. Ehelyett a magyar hatóságok felfüggeszthetnék az érintett
szolgáltatás terjesztését Magyarország területén, ami megfelel az audiovizuális
médiaszolgáltatásokról szóló irányelvben foglaltaknak.

Mit is jelent ez? Azt, hogy a többi tagállamban jogszerűen létrehozott és engedélyezett, az
adott ország törvényeinek megfelelően működő műsorterjesztők szabadon sugározhatnak
Magyarország felé anélkül, hogy azt kockáztatnák, hogy a magyar hatóságok esetleg
bírsággal sújthatják őket.

A harmadik: a médiaszolgáltatás nyilvántartásba vétele. A jóváhagyott módosítások azt
jelentenék, hogy az audiovizuális médiaszolgáltatók nyilvántartásba vételére csak a
szolgáltatás megkezdését követően lenne szükség, ami megfelel az irányelvnek. Ez azt
jelenti, hogy az audiovizuális médiaszolgáltatóknak és a kiadóknak nem kellene előzetes
engedélyt szerezniük a magyar hatóságoktól.

A negyedik: a sértő tartalom. Az említetteken túlmenően a magyar kormány hozzájárult
ahhoz, hogy módosítsa a médiatörvény egy további, a véleménynyilvánítás szabadsága
szempontjából aggályos rendelkezését is. A médiatörvény egyik rendelkezése nagyon tágan
határozta meg azt, hogy a médiatartalom még burkoltan sem sérthet magánszemélyeket,
kisebbségeket vagy többségi csoportokat. A jóváhagyott módosítások a
megkülönböztetésmentes bánásmód tilalmát határoznák meg. Továbbá, a rendelkezések
már nem vonatkoznának a többi EU tagállamban létrehozott médiaszolgáltatókra.

Szorosan együtt fogunk működni a magyar hatóságokkal, hogy biztosíthassuk, hogy a
megállapodott változtatásokat beiktassák a magyar törvénybe, és a gyakorlatban is
alkalmazzák. Továbbra is figyelemmel fogjuk kísérni a helyzetet, de ez elég egyértelmű.
Magától értetődik, hogy a Bizottság ellenőrizni fogja azt is, vajon a többi tagállam nemzeti
szabályozásában alkalmazzák-e az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelvet,
és hasonló aggályokat fog megfogalmazni ott, ahol szükséges. A Bizottság nem riad vissza
attól, hogy éljen a hatáskörével. A Bizottság nem fél kiállni a médiaszabadság és -pluralizmus
mellett, ha ez szükséges, és a mostani eset remélhetőleg előre jelzi és igazolja ezt.

Biztosíthatom Önöket, hogy a Bizottság elismeri és osztja az Önök közül sokakban és a
civil társadalom egyes részeiben felmerülő, a média általános európai helyzetével kapcsolatos
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aggodalmat. Az EU hatáskörében jómagam is kész vagyok további lépéseket tenni a
médiapluralizmusért, természetesen tiszteletben tartva a szubszidiaritás elvét.

A Bizottságnak nem pusztán kötelessége, hanem őszinte érdeke is, hogy európai szinten
elősegítse az érintett felek és a döntéshozók közötti párbeszédet. Az európai médiakörnyezet
szerkezeti változásai aggályokat vetnek fel a jövőre nézve. A változások lehetőségeket is
teremtenek, ugyanakkor a médiapluralizmus tekintetében a tulajdonlás kérdésén
túlmutatóan is nagyobb kockázatot hordoznak magukban. Elég egyértelmű, hogy megfelelő
megközelítést alkalmazva tágabb értelemben is mérhetővé kell tennünk a
médiapluralizmust, mégpedig a jogi, gazdasági és társadalmi szempontok egyesítése révén,
nem pedig meglehetősen különálló szempontokként kezelve őket, ahogyan az eddig elég
gyakran történt.

Ezért szándékozom egy több szereplőt is magába foglaló csoportot létrehozni, és felkérni
őket, hogy adjanak válaszokat a médiával kapcsolatos jelenlegi és a jövőbeni kihívásokra,
beleértve a médiapluralizmus helyzetét Európában. Mivel Önök is tudják, milyen nagyra
értékelem a hozzájárulásukat, az Európai Parlament is képviseltetni fogja magát a szakértői
csoportban, amennyiben elfogadják majd ezt a felkérést. A vonatkozó részleteket hamarosan
be fogom jelenteni. Az lesz a csoport feladata, hogy javaslatokat tegyen a számomra, hogy
milyen lépéseket kell tennünk a médiakörnyezettel kapcsolatosan, én magam pedig teljes
mértékben elkötelezett vagyok aziránt, hogy a hatáskörömön belül konkrét lépéseket
tegyek az ügyben.

Marco Scurria,    a PPE képviselőcsoport nevében. – (IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim, kissé
félszeg módon veszek rész a vitában, mert a biztos asszony többé-kevésbé azt mondta
nekünk, hogy értelmetlen lefolytatni ezt a vitát, hiszen már nincs is mivel kapcsolatban
érvelni.

Nem kerültünk volna ebbe a helyzetbe, ha képviselőtársaim hallgattak volna ránk, amikor
korábban – bizottsági üléseken és az itteni ülésteremben tartott viták során – azt kértük,
ha lehetséges, várjunk még ezzel vitával, mert a magyar kormány tulajdonképpen mindig
is hajlandó volt elfogadni az Európai Bizottság szempontjait – furcsa lett volna, ha pont
most nem így történik, tekintettel arra, hogy jelenleg éppen Magyarország tölti be az
Európai Unió soros elnöki tisztét.

Ennek ellenére képviselőtársaim úgy döntöttek talán – nem is talán, hanem bizonyosan –
politikai és ideológiai szempontok alapján, hogy mindenképpen le kell folytatni a vitát.
Állásfoglalásokat terjesztettek elő, amelyekről holnap kell majd szavazni. Körültekintőbben
kellett volna talán eljárni, nagyobb bizalommal kellett volna lenni azon kormányok
irányában, amelyeket polgáraik demokratikus úton választottak meg, élen a magyar
kormánnyal, amely a polgárok oly nagy többségének támogatását szerezte meg a
választásokon, ezért bizonyosan nem is volt rá szüksége, hogy a belpolitikai konszenzus
érdekében manipulálja a médiát.

Személy szerint én azt gondolom, hogy az lenne a legcélravezetőbb, ha megkérnénk az
ezeket a bizonyos jellegű állásfoglalásokat benyújtó szocialista és liberális, európai
parlamenti képviselőtársainkat, hogy vonják vissza azokat, így nem fogunk bolondot
csinálni magunkból, és akkor ismét az európai polgárok valós problémáival foglalkozhatunk
itt a Parlamentben. Természetesen hálás vagyok a biztos asszony munkájáért.

Claude Moraes,    az S&D képviselőcsoport nevében. – Elnök úr! A Szocialisták és Demokraták
Képviselőcsoportja természetesen örömmel fogadja a négy kulcsfontosságú kérdés, azaz
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a kiegyensúlyozott tájékoztatás, a származási ország elve stb. területén elért előrehaladást.
Természetesen örülünk ennek, biztos asszony. Ez szerepelt az állásfoglalásunk szövegében,
pontosan ezeken a területeken gyakoroltunk nyomást Önre és a magyar hatóságokra, hogy
megtegyék a kellő lépéseket.

Mindenekelőtt az időzítéssel kapcsolatban tennék fel egy kérdést Önnek. A puszta véletlen
műve lenne talán, hogy megszületett az általunk kért négy kulcsfontosságú módosítás,
miközben – amint azt Ön említette – a reptéren várakozott, vagy pedig az idézte ezt elő,
hogy a Parlament nyomást gyakorolt? Kérem, tájékoztasson minket arról, hogy
megerősítették-e ezeket az engedményeket. Természetesen a Parlament még most sem
láthatta a Bizottság és a magyar hatóságok között folytatott tárgyalások szövegét, ezért
több időre van szükségünk ahhoz, hogy kialakítsuk a végleges álláspontunkat a kérdésben.
Az azonban világosan látszik, hogy a tárgyalások nem teljes mértékben foglalkoztak a
Parlament, és természetesen a Szocialisták és Demokraták Képviselőcsoportjának számos
más, súlyos aggályával.

A meg nem válaszolt döntő fontosságú kérdések között ott szerepel a médiahatóság és a
Médiatanács összetétele és megbízatási ideje, mert a testületek összetétele politikailag
homogén, és továbbra is erőteljes és központosított kormányzati, jogi, és politikai
ellenőrzést gyakorolnak a média egésze fölött. Válaszokra van szükségünk abban a
tekintetben, hogy merre is haladunk ebben a rendkívül fontos kérdésben. Sajnálatos továbbá,
hogy a Bizottság nem tett lépéseket a Parlament, az Európai Tanács, a biztos és az EBESZ
ajánlásai alapján például az újságírói források bizalmas kezelése elvének megsértése, a
rendkívül aránytalan szankciók, valamint a közszolgálati média politikai és pénzügyi
függetlenségének megszűnése miatt.

Van egy lista, biztos asszony, Ön is ismeri ezt a listát, amire továbbra is válaszokat várunk,
lehetőség szerint a mostani vita során. Természetesen üdvözöljük azt, hogy a magyar
hatóságok hajlandóak módosítani a törvényt. Azt is szorgalmazzuk, hogy olyan további
módosításokat is hajtsanak végre, amelyek által megoldás születhet a Parlamentben
mindnyájunkat aggasztó, rendezetlen kérdésekre, teljes összhangban az Európai Unió
Alapjogi Chartájának szellemével, különös tekintettel a véleménynyilvánítás szabadságának
védelmét biztosító 11. cikkre. További válaszokat szeretnénk még kapni azzal kapcsolatban,
hogy az Ön véleménye szerint teljesülnek-e a 11. cikkben megfogalmazott követelmények.
Be kell vonnunk a civil társadalmat és a többi szereplőt, hogy érvényt szerezzünk az
átláthatóság és az elszámoltathatóság elvének, és hogy biztosítsuk a legjobb gyakorlat
alkalmazását.

Biztos asszony! Képviselőcsoportunk azzal a céllal nyújtott be állásfoglalást, hogy elérjük
az Ön által bejelentett engedményeket, de ennél többet is akarunk. A demokrácia a szabad
és független média elvén alapul. Képviselőcsoportunk nem kér bocsánatot azért, mert
határozottan kiállunk ennek az elvnek a védelmében, és minden tőlünk telhetőt meg fogunk
tenni azért, hogy ezt az elvet megvédjük a magyar polgárok és valamennyi uniós polgár
érdekében.

Renate Weber,    az ALDE képviselőcsoport nevében. – Elnök úr! Itt a Parlamentben korábban
is vitattunk már meg olyan kérdéseket, melyekben kormányok kísérletet tettek a média
ellenőrzésére, de ezek a próbálkozások sosem mentek olyan messzire, mint a magyar
médiatörvény, amely a televíziótól a rádióig, a nyomtatott sajtótól a lekérhető médiáig és
a blogok írásáig mindent kontrollál, a nyilvántartásba vételtől a működésen át a
felfüggesztésig.

16-02-2011Az Euròpai Parlament vitàiHU176



Amikor mi, Liberálisok és Demokraták, az ALDE Parlamenti Képviselőcsoportja először
szólaltunk fel a törvény ellen, akkor azzal vádoltak minket, hogy politikai indíttatásból
tettük ezt. Az események azonban bizonyították, hogy igazunk volt, és maga a magyar
kormány is elismerte ma, hogy valami nagyon nem stimmelt ezzel a törvénnyel. Ezért
számos módosítást irányoztak elő. Megbízunk a Bizottságban, hogy tényleg ez a hivatalos
magyar álláspont, és reméljük, hogy írásban is tájékoztatni fognak minket erről, és szorosan
figyelemmel fogjuk kísérni a változásokat.

Mindazonáltal, a Bizottság által kért négy változtatás egy sokkal nagyobb képnek csupán
egy részét jelenti. További szempontokat is meg kell változtatni: óriási ellenőrzési hatalom
összpontosul a politikai szempontok alapján kinevezett vezető kezében, aki már 9 éve
irányít két médiaellenőrző hatóságot, megszűnik az újságírói források védelme, nincs
hatékony jogorvoslat, hogy csak néhányat említsek ezek közül. Végtére is nem csak a
minket kritikával illetőknek, hanem magának az Európai Bizottságnak is választ kell adnia
a magyar és az európai civil társadalom, valamint az újságírók számára, hogy vajon az
EBESZ és az Európa Tanács emberi jogi biztosa miért illette velem egybehangzóan éles
kritikával az imént felvetett szempontokat.

Lehetetlen, hogy mindnyájan csak politikai indíttatásból tesszük ezt. Épp ellenkezőleg, az
az őszinte érdek vezérel bennünket, hogy a polgárok érdekében ténylegesen
megvalósulhasson a média szabadsága.

Judith Sargentini,    a Verts/ALE képviselőcsoport nevében. – (NL) Elnök úr! Az első
kérdéseimet Kroes biztos asszonynak tenném fel. Kroes asszony, az audiovizuális
médiaszolgáltatásokról szóló irányelv egy független szabályozó testületet említ. Az új
magyar médiahatóság és a Médiatanács tisztségviselői, akiknek a hatalmában áll minden
konkrét megalapozottság nélkül is hatalmas büntetéseket kiszabni, kizárólag a kormánypárt
támogatói közül kerülnek ki. Mindez pedig egy már amúgy is rendkívül polarizált politikai
környezetben történik.

A Bizottság miért nem tiltakozott a függetlenség megszűnése miatt? Miért nem mérték fel
teljes mértékben a médiahatóság és a Médiatanács hatáskörét, amely testületek véleményem
szerint az európai jog hatálya alá tartoznak, de működésük ellentétes az Európai Unió
Alapjogi Chartájában foglaltakkal? Kroes asszony, Ön azt mondta, hogy a magyar kormány
már módosította a törvényt négy területen. A külföldi sajtó, az audiovizuális média területén
igen, de a belföldi nyomtatott sajtó esetében nem. Ön minden bizonnyal örömmel látná
Orbán urat és embereit, amint győzedelmesen lobogtatják a jóváhagyás pecsétjét, az Ön
brüsszeli zászlaját, azután pedig továbbra is zavartalanul hirdetik az intoleranciát,
rágalmazzák a filozófusokat és betiltják a meleg büszkeség rendezvényét. Mindezt aközben,
hogy Magyarország éppen a Tanács soros elnöke. Ennek nagyon el kell szomorítania Önt.

Most pedig az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) képviselőcsoportjába tartozó
képviselőtársaimhoz szólnék, akik állásfoglalásukban azt állítják, hogy nincs itt semmi
aggályos dolog, és vádjaik szerint a médiatörvényt kritizálók manipulatív és politikai
indíttatású megjegyzéseket tesznek. Ez tiszta rágalom, amivel ráadásul az EBESZ-t és az
Európa Tanács Emberi Jogi Bizottságát is illetik. Erős vádaskodás ez, tekintve, hogy mint
tudjuk, időközben maga Orbán úr is rájött, hogy szükséges néhány ponton módosítani a
médiatörvényét. A sztálinista időkre emlékeztet ez engem, amikor embereket retusáltak
ki fényképekről.

Önöknek az európai értékeket kellene védelmeznie velünk és az EBESZ-szel karöltve, nem
pedig saját belpolitikai hatalmuk érvényesítésének az eszközévé válni.

177Az Euròpai Parlament vitàiHU16-02-2011



(A képviselő hozzájárul ahhoz, hogy az eljárási szabályzat 149. cikkének (8) bekezdésében
meghatározott kék kártya eljárás értelmében kérdést intézzenek hozzá)

Krisztina Morvai (NI).   – (HU) Hát megérdemli a Fidesz-kormány azt, ami most történik,
hogy a baloldaliak Martin Schulztól, Cohn-Benditen át a többiekig mind tapsolnak Önöknek,
és kedves baloldali képviselőtársaink adják Önöknek a leckéket demokráciából. Hadd
kérdezzem meg Öntől, hogy mit üzen a baloldali pártoknak, például az MSZP-nek, amelyik
kilövette az emberek szemét 2006-ban Magyarországon. Milyen garanciája van a magyar
nemzetnek arra, hogy az Önök baloldali pártja kormánya által ilyesmi nem történhet meg,
és nem fogják a tüntetéseket szétverni, ahogy tették 2002 és 2010 ...

(Az elnök félbeszakítja a felszólalót)

Judith Sargentini (Verts/ALE).   – Elnök úr! Nem gondolnám, hogy a független sajtó
erőszakot szítana, és nem tartom idevágónak a feltett kérdést, de köszönöm a kérdezőnek,
hogy kérdését feltette nekem.

Zbigniew Ziobro,    az ECR képviselőcsoport nevében. – (PL) Elnök úr! A szólásszabadság
nagyon értékes dolog. Ezzel mindnyájan tisztában vagyunk, ezért is kell komolyan
megvitatnunk a kérdést. Sajnos úgy tűnik, hogy a mai vitára ez a komolyság nem jellemző.
Úgy tűnik, hogy a balközépnek mindez csak ürügy arra, hogy Orbán miniszterelnök
jobboldali-konzervatív kormányát támadják.

Az igazság az, hogy sok európai országot említhetnénk, ahol a szólásszabadságot nem
tartják tiszteletben. Vegyük Lengyelország esetét! El lehet mondani, hogy Lengyelországban
a kormánypárt abszolút többségben van minden egyes kormányzati testületben, hatalmi
monopóliumot élvez, ellenőrzi a kormányt, a szenátust, ők adták az elnököt, ők irányítják
a Nemzeti Műsorszolgáltató Hatóságot, azt a testületet, amely a médiát felügyeli, amely
mostanra már a közszolgálati műsorszolgáltatást és a legnagyobb elektronikus
médiavállalatokat is ellenőrzi, újságírókat rúgnak ki állásukból pusztán azért, mert
konzervatív, jobboldali nézeteket képviselnek. Megszüntették a Pospieszalski úr által
vezetett Warto rozmawiać-hoz, illetve a Gargas úr által vezetett Misja specjalnához hasonló
jobboldali vagy konzervatív műsorokat. Felvetődik a kérdés: hol van Schulz úr, és hol
vannak Önök, hölgyeim és uraim, amikor ezeket a jogsértéseket elkövetik
Lengyelországban? Vitassuk meg azokat a jogsértéseket, amelyek már ténylegesen
megtörténtek.

(A képviselő hozzájárul ahhoz, hogy az eljárási szabályzat 149. cikkének (8) bekezdésében
meghatározott kék kártya eljárás értelmében kérdést intézzenek hozzá)

Jörg Leichtfried (S&D).   – (DE) Ha jól értem az Ön szavait, akkor Ön azt állította, hogy
a véleménynyilvánítást és a sajtószabadságot sok európai országban korlátozzák. Érdekelne
engem, hogy Ön mely országokra gondolt, és személyesen mit kíván tenni ezekben az
ügyekben.

Zbigniew Ziobro (ECR).   – (PL  )  Köszönöm a kérdését. Arra akartam felhívni a figyelmet,
hogy a média szabadsága alapvető probléma. Ha megoldást akarunk ebben a kérdésben,
akkor függetleníteni kell azt a politikai rokonszenvtől, függetleníteni attól, hogy szocialista
vagy jobboldali és konzervatív nézeteink vannak. A lényeg az, ha újságírókat pusztán azért
bocsátanak el, mert baloldali vagy éppen konzervatív nézeteket vallanak, tiltakoznunk kell
ez ellen. Lengyelországban például jelenleg újságírókat pusztán azért bocsátanak el az
állásukból, mert konzervatív nézeteik vannak. Azt várnám, hogy Schulz úr és más szocialista
és baloldali képviselők is fellépjenek ez ügyben és tiltakozzanak, mert ezzel bizonyítanák,
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hogy értékek, nem pedig politikai játszmák mentén gondolkodunk. A média szabadságának
a védelme aggaszt bennünket. Tiltakozunk az ehhez hasonló esetek ellen, bárhol is
történjenek azok, most például Lengyelországban.

Rui Tavares,    a GUE/NGL képviselőcsoport nevében. – (PT) Biztos asszony! Figyelmesen
hallgattam Önt, és őszintén szólva nem tudom, hogy csalódottnak vagy megdöbbentnek
kellene lennem a Bizottság erőfeszítései kapcsán, mert még mindig nem világos előttem,
hogy vajon a Bizottság szándékosan vagy véletlenül került bele a magyar kormány
csapdájába.

A magyar kormány úgy döntött, hogy néhány triviális részlet ügyében tárgyal
engedményekről, de nem hajlandó alapvetően változtatni a most vitatott törvényen. A
Médiatanács meglehetősen aránytalan és elfogult összetétele, a nyomtatott sajtótermékeket
sújtó rendkívül magas bírságok, és minden olyan körülmény, amely a médiát a cenzúra és
az öncenzúra irányába vitte, továbbra is megmaradna. Az azonban igazán szégyenletes,
hogy – amint azt a korábban felszólalók is elmondták –, mihelyt a Bizottság elérte azt az
engedményt, hogy a külföldi újságok és sajtótermékek mentességet élveznek bírságok alól,
minden egyebet már el is felejtettek. Nekem úgy tűnik, hogy aláásták az 1989 utáni, a
berlini fal leomlása utáni Európa alapelveit.

A Bizottság gyakorlatilag azt szerette volna üzenni, hogy nem hagyjuk cserben európai
polgártársainkat, legyenek ők bármely ország polgárai, ha a véleménynyilvánítás
szabadságát cenzúra vagy korlátozások fenyegetik. A Bizottság azonban pontosan ezt
tette, a Parlament viszont nem csupán a magyar kormányt, hanem a Bizottságot szintén
továbbra is szemmel fogja tartani, mert a mi feladatunk és felelősségünk, hogy ne hagyjuk
elsikkadni az ügyet úgy, amint azt a Bizottság ilyen szégyenteljes módon megtette.

Mario Borghezio,    az EFD képviselőcsoport nevében. – (IT) Elnök úr! A mostani vita biztosan
nem kerül be a Parlament történetének felemelőbb fejezetei közé. A magyar kormány a
kritika és a támadások kereszttüzébe került az uniós elnökség, illetve a magyar médiatörvény
európai jogszabályokkal való állítólagos abszolút összeegyeztethetetlensége miatt, majd
megmutatkozott a támadások a valódi célja: ez egy behódoló és megtévesztő kísérlet,
amely mindenekelőtt és teljes egészében ideológiai részrehajláson alapul, amit még
szégyenletesebbé tesz, hogy egy olyan ország ellen irányul, amely a szabadságért folytatott
küzdelmet a génjeiben hordozza – valóban, az ország egész történelmét ez hatja át, erre
mindnyájan nagyon jól emlékszünk

Azokat a politikai erőket, amelyek ezt a szívderítőnek nemigen mondható vitát kiváltották,
még most is súlyos felelősség terheli az akciójuk miatt, amit semmiképpen nem neveznék
magas szintű politikai manővernek. Tisztán ideológiai felhangjai miatt sokkal inkább
nevezhető súlyosan ellehetetlenült próbálkozásnak, amely még sikertelenségében is meg
nem érdemelt árnyékot vet az Európai Unió soros elnökségére, amit most először – ez
pedig bizonnyal jelentős politikai és történelmi tény – egy volt kommunista ország tölt
be, amely ma itt van velünk együtt, szabadságban

Simon Busuttil (PPE).   – Elnök úr! A Bizottság mai bejelentése alapján nyilvánvaló, hogy
az események túlhaladták ezt a vitát, és már semmi sem indokolja, hogy holnap folytassuk
az állásfoglalásokról szóló szavazást.

Úgy gondolom, hogy azoknak, akik őszinte aggályaiknak adtak hangot, joguk volt választ
kapni. Én egyébként azt tartom aggasztónak, hogy a tisztelt Ház egyre inkább hadjáratot
folytat egyes tagállamok ellen – ahol véletlenül éppen néppárti kormány van hatalmon –,
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még mielőtt a Bizottság teljes mértékben kivizsgálná az ügyet, nem törődve annak
következtetéseivel. Ami még ennél is rosszabb: ebben az esetben mindez annak ellenére
történt így, hogy a magyar hatóságok a legmagasabb szinten egyértelmű kötelezettséget
vállaltak arra vonatkozóan, hogy amennyiben a Bizottság bármilyen aggályt vet fel ezzel
a törvénnyel kapcsolatban, készek a változtatásra, ahogy meg is tették.

Pontosan mi is volt az értelme ennek a vitának? Mi a holnapi állásfoglalások értelme, ha
nem a politikai befolyás érvényesítése? Az EPP határozottan kiáll az emberi jogok és a
jogállamiság tiszteletben tartása iránti kötelezettségvállalása mellett, az érintett tagállamtól
függetlenül. Ehhez kétség sem férhet. Nem hajlandó azonban másképpen kezelni egyes
tagállamokat és kurtán elbánni velük a megfelelő jogi eljárás befejezése előtt. Ha lezárul
az eljárás, tiszteletben kell tartanunk a döntést. Amikor ez az egész először felvetődött a
múlt hónapban, azt mondtam, hogy ha politikai jelleget adunk e kérdésnek, azzal nem
csupán egy tagállam ellen intézünk támadást, hanem az uniós elnökséget is aláássuk. Ma
úgy vélem, hogy saját intézményünket is aláástuk. Ez elfogadhatatlan.

Azzal az őszinte kéréssel fordulok valamennyi képviselőcsoporthoz, hogy vonják vissza
a holnapi szavazás tárgyát képező állásfoglalásokat – ne függesszék fel, ne halasszák el,
hanem vonják vissza azokat –, mert már semmi alapja annak, hogy megtartsuk ezt a
szavazást.

Maria Badia i Cutchet (S&D).   – (ES) Elnök úr, biztos asszony, a Tanács tisztelt képviselői!
Engedjék meg, hogy először is egy kézenfekvő kijelentést tegyek. Olykor el kell ismételni
azt a magától értetődő dolgot, hogy minden demokratikus társadalom legfontosabb
biztosítéka az információáramlás és az Önálló véleményközlés szabadsága.

Emiatt jöttünk ma össze. Azt, hogy az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet
(EBESZ), az Európa Tanács, számos tagállam és az európai parlamenti képviselők többsége
olyan elszántan hangot adott aggályainak, az indokolja, hogy az európai eszme
legalapvetőbb elvei forognak kockán.

Amikor az Orbán-kormány olyan sietve elfogadta ezt a törvényt Magyarországon, úgy
gondoltuk, hogy az előkészítés során nem volt elegendő mérlegelési lehetőség, és hogy a
törvényt módosítani kell annak biztosítása érdekében, hogy összhangba kerüljön az európai
rendelkezésekkel, valamint a szerződések alapvető szellemével.

Örülünk, és köszönjük a biztos asszonynak, hogy ma kiállt elénk és elmondta, hogy a
magyar kormány kész a törvénymódosításra. Ugyanakkor egy olyan ellenőrzési hatóság
létrehozása, amelynek tanácsa kizárólag a kormánypárt tagjainak politikai ellenőrzése alá
tartozna, egy elfogult, központosított politikai ellenőrzés kockázatával jár, ami óhatatlanul
cenzúrához, sőt, ami még rosszabb, öncenzúrához vezetne. Tehát az a kérdés, hogy ezt a
hatóságot felül fogják-e vizsgálni?

Megosztottuk a Bizottsággal és Önnel is, biztos asszony, az Alapjogi Charta 11. cikkében
foglalt, a tájékoztatás sokszínűségének, az arányosság elvének, valamint a
véleménynyilvánítás és az információközlés szabadságának kérdésével kapcsolatos
aggályainkat. Figyelemmel kell kísérni a magyar kormány által a törvénymódosításra
vonatkozóan adott válaszokat annak biztosítása érdekében, hogy a végrehajtott
módosítások elég nagy horderejűek legyenek ahhoz, hogy visszatartsák azt a fenyegetést,
amelyet e törvények jelentenek az alapvető jogainkra és értékeinkre nézve. Ahogy korábban
is mondtam, például az ellenőrzést végző hatóság felülvizsgálata révén.
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A Bizottságot vizsgálatainak folytatására ösztönözzük, különösen ami az alapvető jogokkal
kapcsolatos ügyeket illeti. Ezenkívül, hadd hangsúlyozzam, tisztelt biztos asszony és a
Tanács tisztelt képviselői, hogy ez nem politikai kérdés, ahogy azt egyesek szeretnék
elhitetni velünk. Az Európai Unió értékeinek védelméről és jogszabályainak tiszteletben
tartásáról van szó.

Ne legyenek kétségeik: ma itt ez az egyetlen célunk és feladatunk.

Morten Løkkegaard (ALDE).   – (DA) Elnök úr! Nos, kissé furcsa, hogy tetőtől talpig
konzervatív liberálisként azzal vádolnak, hogy baloldali beállítottságú vagyok. Ez azonban
majd később elválik. Valójában nem arról van szó, hogy valaki baloldali vagy jobboldali;
a sajtószabadságról van szó. Felfoghatatlan, hogy képviselőtársam az Európai Néppárt
(Kereszténydemokraták) és az Európai Demokraták Képviselőcsoportjából ebbe az irányba
tereli ezt a vitát. Szerintem ez szánalmas fogás. Nem is Magyarországról van szó, hanem
a sajtószabadságról. Örülök annak – és örömmel fogom nyugtázni –, hogy a magyar
kormány rendkívül jól megválaszolta a neki feltett kérdéseket.

Mindemellett a problémák nem szűntek meg, és mi a Liberálisok és Demokraták Szövetsége
Európáért Képviselőcsoportban ezt is hangsúlyoztuk egész idő alatt. Továbbra is szembe
kell néznünk azzal a problémával, hogy a kormány Médiatanácsot nevezett ki annak
megállapítására, hogy kiegyensúlyozott-e a tájékoztatás. Még mindig problémák
tapasztalhatók a tekintetben, hogy a Bizottságnak kellene betöltenie a szerződés őrének
szerepét, és állást kellene foglalnia a magyar médiatörvénnyel kapcsolatos problémákat
illetően. Természetesen remélem, hogy a biztos asszony valóban meg is fogja tenni ezt.
Arra fogok összpontosítani, amit most tennünk kell majd, és arra, hogy a biztos asszony
felvetette egy független tanács létrehozásának kérdését. Részünkről ezt tartanám
örvendetesnek, és kíváncsi vagyok, hogy a biztos asszony esetleg szolgál-e kissé több
részlettel arra vonatkozóan, hogy ez a tanács mivel is foglalkozik.

Elnök.   – Tisztelt kollégák, azoknak mondom, akik nem ismerik az eljárást, hogy az elnök
döntheti el, hogy megadja-e a szót a kék kártyát felemelőknek. Ha úgy vélem, hogy nincs
elég időnk a vitára, nem adom meg a szót. Ha később úgy látom, hogy marad felszólalási
idő, ismét megadhatom a szót. Tehát amikor Önök kék kártyát emelnek fel, sajnos nem
mindig adhatom meg a szót. Ezt továbbra is az én megítélésemre kell bízni vagy a
titkárságéra.

Helga Trüpel (Verts/ALE).   – (DE) Elnök úr, hölgyeim és uraim! Az Európai Néppárt
(Kereszténydemokraták) és az Európai Demokraták Képviselőcsoportjának egyáltalán
semmi oka az önelégültségre. Az, hogy most már változtattak a magyar médiatörvényen
elsősorban azoknak köszönhető, akik intézkedéseket tettek e tekintetben. Orbán úr
kezdetben nem vett részt ebben.

Szeretném nagyon világossá tenni: a most végrehajtott változások nem elegendőek. Még
mindig működik egy olyan felügyeleti hatóság, amely kilenc hónapja csak Fidesz-tagokból
áll. Ez nem egyeztethető össze az uniós jogalkotással. Továbbra sincs forrásvédelem. Tehát
ez a médiatörvény tényleg nem demokratikus.

Kroes asszony, véleményem szerint Ön nem ért célt. Önt nyilvánvalóan jobban érdekli a
nyugodt élet, és az, hogy ne zavarja meg a magyar elnökséget, minthogy valóban
demokratikus médiatörvény jöjjön létre. Hadd emlékeztessem Önt arra, hogy
antikommunista liberális demokratikus értelmiségiek, például Konrád György, Heller
Ágnes és Michael Woida az európai intézmények támogatását kérte. Ezt még nem sikerült
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megadnunk. Én tényleg úgy gondolom, hogy ezt a törvényt módosítani kell, hogy
demokratikus legyen.

Carlo Casini (PPE).   – (IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim! Úgy vélem, hogy ebben az ügyben
a magyar kormány nagy fogékonyságról tett tanúbizonyságot Európa és az alapjául szolgáló
elvek iránt. Tulajdonképpen a magyar médiatörvény jóváhagyását követően a baloldal
azonnal kampányt indított, amely az „elnémító törvény” („gagging law”) kifejezést használta.

Valójában csak azok tudják mi is az az „elnémító törvény”, akik megélték a kommunizmust,
a fasizmust és a nácizmust, míg a demokratikus államok tudják, hogy a tájékoztatás
szabadsága és sokszínűsége a demokrácia részét képezi. Ezt azonban a jogállamiság
valamennyi más hatáskörével össze kell hangolni, és főleg a demokrácia alapját, azaz az
emberi méltóságot nem sértheti.

Az olasz alkotmány 21. cikke például alapjában véve garantálja a tájékozódás szabadságát,
ugyanakkor egyenesen tiltja a közerkölccsel ellentétes közlemények közzétételét. Az
olaszországi sajtószabadságról szóló 1948. évi törvény – amelyet soha senki sem kifogásolt
– nem a közlemények engedélyezésére, hanem regisztrálására vonatkozó kötelezettséget
állapít meg, ahogy a magyar törvény is.

Azon fenntartások, amelyeket maga az Európai Bizottság jogosan kifejezésre juttatott,
nem jelentik a magyar törvény kinyilatkoztatott céljának alábecsülését, és ezt, az emberi
méltóság tiszteletben tartásának biztosításával kapcsolatos célt egyértelműen bizonyítja
a magyar kormány hozzáállása, azaz hogy azonnal nyitott volt a bírálat elfogadására, és
kötelezettséget vállalt arra vonatkozóan, hogy a megadott iránymutatások szerint módosítja
a törvényt. Az a bejelentés, miszerint az Európai Unió alapvető jogait belefoglalják a magyar
alkotmányba, szintén azt bizonyítja, hogy Magyarország elsődleges célja, hogy az európai
kultúra részét képezze.

Végeredményben most már nem látom mi értelme ennek a vitának, hacsak nem az, hogy
azért tegyünk szemrehányást Magyarországnak, mert demokratikusan, kétharmados
többséggel támogatta saját kormányát és parlamentjét. Sőt ez reményre, nem pedig bírálatra
ad okot Európának. Ezért hálás vagyok a Bizottságnak és a magyar kormánynak.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D).   – (HU) Biztos asszony! Miniszter úr! A médiaszabadság
korlátozására való törekvés általános európai jelenség. Patriótaként kiváltképp sajnálom,
hogy éppen a magyar médiatörvény adta azt a szikrát, amely kapcsán fellángolt a vita az
Európai Parlamentben és más európai intézményekben. Nem jó érzés ez. Az Európai
Bizottság szigorú kritikája térdre kényszerítette az Orbán-kormányt, amely decemberben
még mereven elzárkózott a törvény bármiféle módosításától. Most a Bizottság arra
kényszeríti az Orbán-kormányt, hogy módosítsa a botrányossá vált törvényeket.

A lényeg az, hogy a Bizottság értékelése szerint a magyar médiaszabályozás ellentétes az
uniós joggal. Nem csak az audiovizuális irányelvet sérti, hanem az uniós alapszerződéseket
és az Alapjogi Charta rendelkezéseit is. Az uniós kritika a magyar jobboldal politikai
veresége. Változatlanul érvényes azonban a négy európai parlamenti frakció által megtett
kifogások döntő része. Mind a Bizottságnak, mind az Európai Parlamentnek nagy
figyelemmel nyomon kell követnie, hogy a módosított magyar törvények milyen hatást
gyakorolnak a magyarországi szólás- és sajtószabadságra.

Martonyi miniszter úrtól kérdezem, hogy mi indokolta, hogy az Orbán-kormány
megszüntesse a korábbi médiatörvénynek a médiakuratórium paritásos, 50-50%
kormánypárt és ellenzék által delegált tagokból összeálló összetételét. Mi a véleménye erről
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Neelie Kroes biztos asszonynak? Határozottan kérem a magyar kormányt, hogy ne keltse
azt a nacionalista látszatot, hogy a bírálatok Magyarországot érik. Kérem, hogy az Európai
Bizottság mostani szigorú kritikája után az Orbán-kormány tartson önvizsgálatot és
hagyjon fel eddigi antidemokratikus kormányzati gyakorlatával. „Mert növeli, ki elfödi a
bajt” figyelmeztetett a jeles magyar költő, Illyés Gyula.

Elnök.   – Kedves kollégák, az általam korábban tett kijelentések zavart okozhattak. E vita
során nem lehet több kérdést feltenni a kék kártya eljárás alapján. Nincs erre időnk.

(Közbeszólás Morvai asszony részéről: „Szégyellje magát!”)

Ilyen az élet!

Tamás Deutsch (PPE).   – (HU) Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos asszony! Ahogy a mai
vitánk kezdetén ön bejelentette, megszületett a megállapodás a magyar kormány és az
Európai Bizottság között a magyar médiatörvény több ponton történő módosítását illetően.
Egyetértek kollégáimmal: értelmetlenné vált az a politikai indulatoktól, elfogultságoktól
– és ahogy szocialista és liberális képviselőtársaimat hallgatom –, esetenként gyűlölségtől
motivált vita, aminek itt most a tanúi vagyunk.

Az európai szocialisták egyik hozzászólója a közös európai értékek védelméről szól és
annak érdekében fejtette ki az álláspontját. Egy magyar szocialista klasszikust szeretnék
idézni: „lárifári!”. Szó sincsen erről, kedves képviselőtársaim! Egyszerűen arról van szó,
hogy kettős mércét alkalmaznak megint az európai szocialisták, liberálisok, kommunisták
és zöldek. Martin Schulz frakcióvezető úrnak egy szava sem volt akkor, amikor
Magyarországon a magyar szocialista kormány egyik minisztere közvetlen politikai
munkatársain keresztül arra adott utasítást, hogy egy neki kellemetlenkedő újságírónak
az autójába kábítószert helyezzenek el és ezzel járassák le. Martin Schulznak egy szava
sem volt akkor, amikor a magyar szocialista kormány egyik államtitkára azért indított
büntető feljelentést egy magyar újságíró ellen, mert az egy jogalkotási csalással kapcsolatban
leleplező cikket írt, és ezt a magyar újságírót ezért rabosították. Guy Verhofstadt liberális
frakcióvezetőnek egy szava sem volt akkor, amikor magyar újságírók feltárták a magyar
liberális párt tisztújító kongresszusán a választási csalásokat, és ezután azoknak az
újságíróknak a tévéjét hosszú időn keresztül bojkottálta a magyar liberális párt. Ha ekkor
nem említettek, nem emeltek szót a közös európai értékek védelmében, akkor a mai
megnyilvánulásaik hiteltelenek.

Tanja Fajon (S&D).   – (SL) Elnök úr! Üdvözlöm a magyar kormány azon szándékát, hogy
módosítják a médiatörvény ellentmondásos részeit, ugyanilyen örömmel fogadom azt is,
hogy Ön, Kroes biztos asszony, elégedett a bejelentett módosításokkal.

Erősen aggaszt viszont az, hogy közvetlenül egy nappal a magyar médiatörvényről szóló
állásfoglalás elfogadása előtt itt a tisztelt Házban, mindössze nagyon homályos üzenetekre
kell hagyatkoznunk, és nem kaptunk semmiféle részletes garanciát a magyar hatóságok
részéről a szóban forgó módosítások tényleges magvalósítása ügyében. Szeretném ezért
megtudni, hogyan tudott Ön mindössze pár óra leforgása alatt előállni az említett
megállapításokkal, és hogy bevontak-e külső szakértőket ebbe a folyamatba.

Az a gyorsaság ráadásul, ahogyan bejelentették a módosításokat, azt a látszatot kelti, hogy
nem jelentős módosításokról, hanem csupán szépségtapaszokról van szó, ez pedig
semmiképpen nem elfogadható megoldás. Miért van az, hogy csak ma, konkrétan a vita a
napján tájékoztattak bennünket arról, hogy a magyar kormány két héten belül módosítja
a törvényt, a Bizottság pedig elégedett ezzel az eredménnyel. Úgy tűnik, hogy valakinek
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nagyon is feltett szándéka, hogy elhallgattassa az Európai Parlament azzal kapcsolatos
aggályait, hogy a Magyarország által bejelentett alaki módosítás nem fog olyan demokratikus
törvénymódosítást eredményezni, amely megfelelne az Európai Unió Alapjogi Chartájában
foglaltaknak.

Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezethez hasonlóan bennünk is komoly
aggályokat kelt a Médiatanács összetétele és hatásköre, mert ez nyilvánvalóan az újságírók
feletti állami ellenőrzés jelentős kiterjesztését szolgálja. Bár örömmel fogadom a párbeszédre
való hajlandóságot, ismét hangsúlyoznom kell, hogy itt nem egy Magyarország elleni
támadásról van szó. Valaha én magam is újságíró voltam, és a mostani fellépésünk az egész
európai újságírás védelmében történik. Csalódott vagyok amiatt is, hogy az alapvető
jogokért felelős Reding biztos asszonyt nem vonták be ennek az ellentmondásos törvénynek
az ügyébe.

Végezetül, biztos asszony, még egy dologra lennék kíváncsi: mi az Európai Bizottság
elképzelése az európai újságírás jövőjét illetően? Szükségünk lenne az Unióban valamiféle
olyan alapvető kritériumrendszerre, amely tudná szavatolni a média szabadságát és
függetlenségét, és a médiapluralizmust. Felkérem Önt, hogy mielőbb lásson munkához
ebben a kérdésben, mert a média szabadságát, és ebből következően a média tájékoztatási
színvonalát már most is jelentős fenyegetés éri Európa más részein is.

Ivo Belet (PPE).   – (NL) Elnök úr! Nekem úgy tűnik, hogy abban mindnyájan egyetértünk,
hogy a magyar kormány helyes döntést hozott, hogy eloszlassa az összes kételyt a mai
napon, és világossá tegye, hogy Budapesten sajtószabadság van, és a médiapluralizmus
sem szenved csorbát.

Szerencsére megszüntette a félreértéseket, hogy Magyarország hivatalosan elkötelezte
magát az Európai Bizottság felé, hogy kiigazítják és az európai alapjogokkal egyértelműen
összehangolják az új médiatörvényt.

Hölgyeim és uraim! Azt az egy dolgot viszont sajnálom, hogy minden egyes vita, amit a
médiapluralizmusról folytatunk, nyilvánvalóan a nemzeti pártpolitikai játszmák szintjére
süllyed. Véleményem szerint ennek határozottan véget kell vetni. Mindazonáltal úgy
gondolom, biztos asszony, hogy nagyszerű az Ön új kezdeményezése, miszerint létre kíván
hozni egy médiapluralizmussal foglalkozó munkacsoportot, és magától értetődik, hogy
mi itt a Parlamentben rendkívül nagy örömmel foglalkozunk ezzel a kezdeményezéssel,
és örömmel működünk együtt Önnel ebben a kérdésben.

Nagyszerű alkalom ez arra, hogy végre alaposan megvizsgáljuk a témát, és a dolog
lényegével, a médiapluralizmussal foglalkozzunk anélkül, hogy a nemzeti szintű indulatok
rányomnák a bélyegüket a vitára. Tökéletes ez a kezdeményezés abból a célból, hogy
objektíven térképezzük fel a média helyzetét az Európai Unióban.

Végezetül, engedjék meg, hogy világossá tegyek valamit: véleményem szerint teljesen
elhibázott megközelítés a média szabályozására irányuló európai jogalkotási
kezdeményezés, amelyet holnap Önök közül néhányan ebben a Házban követelni fognak,
és azt gondolom, hogy Ön, biztos asszony, velem ért egyet ebben a kérdésben.

Milan Zver (PPE).   – (SL) Elnök úr! Én is üdvözlöm a magyar kormány döntését, miszerint
javítanak a médiatörvényen, de úgy gondolom, hogy igazságtalan és alaptalan ez a sorozatos,
a médiatörvénnyel kapcsolatos támadás a kormány ellen.
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Ez a törvény olyan sajátos körülmények következménye, amelyeket Nyugat-Európában
nem mindig értelmeznek helyesen. Az összes rendszerváltó országról elmondható, hogy
tulajdonlás és politikai hovatartozás szempontjából mindeddig meglehetősen aszimmetrikus
és kiegyensúlyozatlan volt a médiakörnyezet. Baloldali túlsúly érvényesült, ezért teljesen
természetes az a kezdeményezés, hogy a rendszerváltó társadalmakban nagyobb egyensúly
jöjjön létre a médiatájékoztatás terén.

A kiegyensúlyozott tájékoztatás elvét régóta alkalmazzák a tudományos és a politikai
eszmecserékben, eredetileg pedig kimondottan a médiával hozták összefüggésbe. Továbbá,
a jelenlegi törvény szerinti Médiatanács összetételének politikai elfogultságát ért kifogások
teljesen igazságtalanok. A törvény szerint a tanács tagjait a magyar parlament kétharmados
többsége szavazza meg, miközben az európai országok túlnyomó többségében ismeretlen
ez a demokratikus módszer.

Rövid leszek, biztos asszony. A szaván fogjuk Önt fogni abban a tekintetben, hogy
biztosítsa, hogy a média helyzetét még jobban szabályozzák az Európai Unióban. Ön
viszont nem fogja tudni ezt elérni pusztán a tagállamok törvényeinek a felülvizsgálatával.
A valós helyzet mélyrehatóbb elemzésre lesz szükség, különösen az új tagállamok, többek
között Szlovénia esetében.

József Szájer (PPE).   – Elnök úr! Egy ügyrendi kérdést tennék fel Önnek.

Ön bármit is mondhat, de én azért küzdök, hogy a képviselők elmondhassák, amit akarnak.
Itt a tisztelt Házban viszont mindeddig csak a szélsőjobb- és baloldali hozzászólók kaptak
lehetőséget, hogy kék kártyás eljárás alapján kérdést tegyenek fel.

Véleményem szerint egyoldalú az ülés levezetésének ez a módja, és azt szeretném kérni,
hogy a közép és a jobbközép képviselői is tehessenek fel kérdéseket a többi felszólalóhoz,
mert máskülönben nem valósul meg a képviselőkkel szembeni egyenlő elbánás elve.

Elnök.   – Szájer úr, én nem annak alapján adok lehetőséget kék kártyás kérdés feltevésére,
hogy a kérdező melyik képviselőcsoporthoz tartozik. Annak megfelelően adom meg a
szót, hogy ki emelte fel először a kék kártyát.

Az történt, hogy a mostani vitában egyesek elsőként emeltek fel kék kártyát, de azután
elfogyott a rendelkezésre álló idő, ezért mondtam, hogy egyetlen kék kártyás kérdésre sincs
már idő, függetlenül attól, hogy a közép, a jobb- vagy baloldal, képviselője szándékozik
feltenni.

Lehetőség van egyperces felszólalásokra is, de valószínűleg ennek keretében sem lesz mód
arra, hogy mindenki szót kaphasson.

Bárcsak lenne elég idő! Én is azt szeretném, ha rendelkezésemre állna annyi idő, hogy
mindenkinek megadjam a szót, de erre nincs lehetőség. Elnézést kérek Öntől és a többiektől
is, de biztosíthatom Önt, hogy nem politikai alapon választok.

Sabine Verheyen (PPE).   – (DE) Elnök úr! Kroes biztos asszony, a Tanács soros elnöke!
Először is szeretném megköszönni Önnek, Kroes asszony, hogy ilyen gyorsan napirendre
tűzte ezt a vitát, és hogy tárgyalásokat kezdett a magyar kormánnyal. Mindenekfelett
viszont köszönetet mondanék a magyar kormánynak azért, mert betartotta az összes
meghallgatáson, az előzetes megbeszéléseken és a vita kezdetén tett ígéretét, miszerint
amennyiben szükséges módosítani a törvényen, végre is fogja hajtani ezeket a módosításokat
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A sajtószabadság és a médiapluralizmus alapvető fontosságú értéknek számít az Európai
Unióban. A médiának rendkívül egyedülálló a felelőssége is a társadalmunkban. A médiában
tiszteletben kell tartani a személyiségi jogokat, nem fordulhat elő diszkrimináció, és
mindenekelőtt az igazságot kell közvetíteni. A média jogilag nem légüres térben működik.
Az új magyar médiatörvény ebből a szempontból is jelentős előrelépést képvisel.

A média nagyon különleges védelmet élvez, különösen az Európai Unió jelenlegi jogi
keretrendszerében. A Bizottság – a jogalkotás őreként – korábban is nagyon jó munkát
végzett. A mai vitára nem lett volna szükség, ha jobban bízunk a Bizottság, a jogalkotás
őrének tevékenységében, mert hogy a rendszer működik, ezt azok az eredmények is
mutatják, amikről ma kaptunk tájékoztatást, azaz módosításokat hajtottak végre azokon
a területeken, ahol a törvény nem felelt meg teljesen az EU jogszabályainak. Ez jelentős
siker.

Az időről időre felmerülő ideológiai viták véleményem szerint egyáltalán nem tartoznak
ide, különösen ebben az összefüggésben. Éppen ellenkezőleg, világosan látszik, hogy a
vitatott kérdésekben a jelenlegi törvényen alapuló, a tárgyalásokkal és megbeszélésekkel
összefüggésben folytatott tényszerű és konstruktív vita segített tisztázni az ügyet, és pozitív
eredményeket hozott. Bízom benne, hogy a különböző képviselőcsoportok szintén befejezik
politikai játszmáikat, és visszavonják a szóban forgó állásfoglalásokat.

Kinga Gál (PPE).   – (HU) Biztos asszony! Miniszter úr! A magyar kormány és a Bizottság
a mai napon, ahogy hallottuk, megállapodott a magyar médiatörvény módosításában,
konkrét szövegben, azzal ellentétben, amit egyesek sugallnak. És Önök mégis ragaszkodnak
az értelmetlenné vált vitához. Nekem ez azt jelenti, hogy a médiatörvény csak ürügy,
politikai támadás a kétharmados többséggel rendelkező magyar kormány ellen. Miközben
az Önök által jegyezett határozattervezet az információhoz való jogot kéri számon
törvényünkön, szövegük csúsztatásokra és tárgyi tévedésekre épül, pontosan ugyanúgy,
mint mindaz, ami itt délután elhangzott.

Félrevezető. Nekem az információhoz való jog, kedves kollégák, a manipulálatlan, valós
információhoz való jogot jelenti, és ma délután is Önök ezt sértették. Önök érdekes módon
csak olyankor állnak ki a szabadságjogok védelméért, amikor azzal jobboldali kormányokat
lehet támadni, de sajnálatos tény marad, hogy szocialista-liberális frakciók soraiból senki
sem aggódott az emberi jogok védelméért, amikor a magyar szocialista kormány idején
2006 októberében szó szerint lábbal tiporták a szabadságjogokat Budapest utcáin, vagy
amikor a szlovák szocialista kormány a kisebbségek anyanyelvhasználatát büntette.

Akkor Önök mindent elkövettek, hogy ezekről a bizonyított komoly jogsérelmekről még
csak vitázni se lehessen az Európai Parlamentben. Nekem ez felháborító, kettős mércét
jelent kedves kollégáim. Önök a törvény kapcsán a diktatúrát, a többség zsarnokságát
emlegetik. Nekem, aki gyermekként megélte Ceaușescu diktatúráját ez azt bizonyítja, hogy
Önöknek egyoldalú és sajátos a demokráciáról és a jogállamokról alkotott képük.

Alajos Mészáros (PPE).   – (HU) Szeretném mély sajnálatomat kifejezni azzal kapcsolatban,
hogy erre a mai vitára sor került, hisz mindannyian tudjuk, hogy a magyar médiatörvénnyel
kapcsolatos félreértések és kérdések tárgyilagos tisztázásának feladata az Európai Bizottságra
tartozik, és ez folyamatban van. Értelmetlennek tartom, hogy a Parlament egy olyan ügyben
foglaljon állást, amelynek pozitív lezárása napokon belül megtörténhet.

Tisztában vagyok azonban azzal, hogy itt egy hisztériakeltő balliberális politikai kampány
szereplői vagyunk, és hogy maga a törvény végső soron milyen formát kap, már talán nem
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is mérvadó. A fontos, hogy politikai ellenfeleink a tőlük már megszokott megalázó
módszerekkel támadjanak egy olyan országot, ahol tavaly 8 éves szocialista kormányzás
garázdálkodása után a jobbközép politikai erők elsöprő győzelmet arattak és végre
befejezhetik a gyászos kommunista rendszer megmaradt romjainak eltűntetését.

Ide tartozik az újságíróetika és a médiakultúra körvonalainak újraszabása is. Kérdezem én:
hol voltak ezek a progresszív demokraták szerepében tetszelgő kritikusok akkor, amikor
2008-ban Szlovákiában Robert Fico baloldali nacionalista kormánya elfogadott egy
ellentmondásos, szankcióktól hemzsegő médiatörvényt? Igen, akkor is itt voltak, és
tigrisként védték az említett törvényt, amely nekik köszönhetően ma is érvényben van.
Mélységesen elítélem és visszautasítom ezt a kettős mércét, és felszólítom tisztelt
kollégáimat, ne hagyjuk magunkat befolyásolni politikai uszítástól, és bízzuk a probléma
szakmai értékelését és lezárását az illetékesekre, a Bizottságra és a magyar kormányra.

Tudatosítsuk végre, kérem, hogy a sors elnöklő ország kormányát érő ismétlődő támadások
egy egyébként is válságos időszakban komoly veszélyt jelenthetnek az EU egységének és
nemzetközi presztízsének megítélésében.

Jean-Marie Cavada (PPE).   – (FR) Elnök úr, a Tanács soros elnöke! Olyan horderejű
kérdésről van szó, hogy az embernek felül kell emelkednie azokon a borzasztó
szóváltásokon, amelyeket most hallottam a tisztelt Házban, mert ha a médiáról beszélünk,
akkor tulajdonképpen a demokrácia megfelelő állapotáról van szó.

Tisztelt soros elnök úr! Egyike vagyok azoknak, akik csodálhatják Magyarországot és együtt
éreznek vele és a magyar emberekkel. Teljesen megértem, hogy az Ön kormánya és a
társadalom bizonyos tagjai kiegyensúlyozottabb tájékoztatást szeretnének, és tárgyilagosan
nézve igazuk is van. Ha viszont az egyik fajta propagandát pusztán egy másik váltja fel,
attól még nem lesz jobb a helyzet. Így hát örülök is ma este, de éber is vagyok. Örömmel
látom, hogy a kormányuk úgy döntött, hogy felülvizsgálja és módosítja a 2001. decemberi
médiatörvény számos alapvető pontját. Szükséges volt ezt megtenni, és helyesen tették,
hogy foglalkoztak a kérdéssel. Annak is örülök, hogy ismét nagyobb tiszteletben tartották
az Európai Unió Alapjogi Chartáját, azokat a jogokat, amelyekre az Önök polgárai a
jelenkori történelem során mindig is vágytak.

Szeretném kifejezni elismerésemet Kroes biztos asszony munkájáért, és helyeslem az
ellenőrzést végző szakértőkből álló csoport létrehozását. Ugyanakkor éberek is leszünk,
mert úgy gondoljuk, hogy számos kérdést még nem kezeltek megfelelően, és figyelmet
kell fordítanunk a törvényi módosítások részleteire is.

Befejezésül azt szeretném mondani Önnek, a Tanács soros elnökének, hogy Önök Liszt,
Kossuth, 1940 hőse, Joël Brand, Kopácsi Sándor és Maléter 1956-os ezredes szülőföldjének
az örökösei. Önök Márai Sándor örökösei. Önök Kertész Imre örökösei. Ne okozzanak
tehát csalódást! A Rubik-kocka, ez a csodálatos játék is magyar találmány. Ne akarjanak
viszont minket Európában arra tanítani, hogy a médiával „Jobbik-kocka” módjára
játszadozzunk, mert az egy félelmetes játék.

Ildikó Gáll-Pelcz (PPE).   – (HU) Ma megszületett a konkrét szövegű megállapodás a
magyar kormány és az Európai Bizottság között. A magyar kormány elolvasta – manapság,
képviselőtársaim, nagy dolog –, megértette a Bizottság észrevételeit, és ígéretéhez híven
megváltoztatja a médiatörvényt, azaz a magyar kormány és a Bizottság jogszerűen és
demokratikusan járt el, önök pedig itt ma politikai bolhacirkuszt csinálnak. Sajnos már
nem először. Pedig az ok már nyilvánvalóan megszűnt. Itt a magyar szocialista
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képviselőtársaim alaptalanul vádaskodnak, sőt másokat is felbujtanak. Otthon pedig egymás
után derülnek ki a milliárdos botrányaik.

Kedves háborgó képviselőtársaim! Önöket szándékosan megvezették! Magyarországon
demokrácia van, s a médiatörvény minden EU-s irányelvnek és elvárásnak megfelel. Végül
pedig, képviselőtársaim, foglalkozzunk azokkal a dolgokkal, amelyek megoldása égetőbb,
mint a mostani politikai bolhacirkusz.

Mario Mauro (PPE).   – (IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim! Bár elfogadom, hogy azokat,
akik oly hevesen kritizálják a magyar médiatörvényt, kizárólag a média szabadsága érdekli,
és nincs semmilyen mögöttes szándékuk, ugyanakkor úgy gondolom, hogy méltányolnunk
kell a Bizottság munkáját és a mostani parlamenti vita tartalmát. Másképpen fogalmazva,
úgy vélem, hogy amennyiben el akarunk kerülni egy kellemetlen fejezetet a Parlamentünk
történelmében, akkor járunk el felelősségteljesen holnap, ha nem szavazunk, és egyszerűen
kidobjuk ezt az állásfoglalást, amelynek a valóságban nincs tartalmi alapja, amint ez a
biztos asszony szavaiból is kiderült.

Felkérem ezért a Tanácsot és a Bizottságot is, hogy lépjenek informális kapcsolatba az
elnökök értekezletével, hogy megvalósulhasson az információk szükséges és alapvető
cseréje, amelyek alapján a Parlament a holnapi napon még az állásfoglalásokkal kapcsolatos
szavazás előtt dönthetne arról, hogy ne legyen szavazás az állásfoglalásokról, és így véget
vessünk az ideológiai vitáknak.

Victor Boştinaru (S&D).   – (RO) Elnök úr! Biztos asszony, az Ön kijelentései megerősítik,
hogy az Európai Parlament helyesen járt el, amikor kemény kritikával illette a magyar
sajtótörvényt. Valójában azáltal, hogy kész módosítani a törvényt, bár annak csak négy
fejezetét, a magyar kormány is elismeri, hogy kudarcot vallott egy antidemokratikus
intézkedése. Ön a levelében végre megerősíti, hogy meg fogja vizsgálni a törvényt, többek
között általánosságban annak az uniós joggal való összeegyeztethetőségét. Azt is szerettem
volna hallani Öntől, hogy említést tesz az Európai Unió Alapjogi Chartájáról is.

Két kérdésem van Önhöz, biztos asszony, és kérném, hogy válaszoljon. Hogyan gondolhatja
Ön, hogy az EBESZ és az Európai Tanács normái túl magasak az Európai Unió számára?
A második kérdésem pedig az, ha egy tagjelölt államnak a módosítások nélküli magyar
törvénnyel megegyező törvénye lenne, akkor le tudnák-e zárni a vonatkozó tárgyalási
fejezetet?

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Elnök úr! Van egy mondás Szlovákiában, miszerint a pokolra
vezető utat gyakran jó szándékkal kövezik ki. Nem kívánom kétségbe vonni magyar
barátaink szándékát, hogy aktuális módosításokkal akarták kiegészíteni a médiatörvényüket,
de a mostani vita azt támasztja alá, hogy az új törvény némely rendelkezését talán sokkal
körültekintőbben kellett volna megalkotni.

Az a tény, hogy a magyar kormány ilyen rövid idő alatt ilyen sok változtatás és reform
megvalósítása mellett döntött, talán azt jelenti, hogy nem fordítottak kellő figyelmet a
törvény néhány rendelkezésének lehetséges következményire.

Nyilvánvalóan ugyanez vonatkozik a magyar állam kettős állampolgárságról szóló
törvényére is, amely sok fölösleges problémát fog okozni nem csak az európaiaknak,
hanem külföldi partnereinknek is. Mit gondolnak majd amerikai és kanadai barátaink,
amikor több százezer ukrán vagy szerb jelenik meg náluk olyan európai útlevéllel, amelyet
Magyarországon állítottak ki távoli rokonok, az egykori Magyarország lakosainak
leszármazottai számára?
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Abban már nem vagyok biztos, hogy ennek a törvénynek az elfogadását jó szándék
vezérelte.

Andrew Henry William Brons (NI).   – Elnök úr, a magyar sajtótörvény egyik szakasza
előírja a „kiegyensúlyozott tájékoztatást”, ami így elsőre jól is hangzik. Egy másik rész azt
mondja ki, hogy büntetéssel sújtja azokat a kiadványokat, amelyek sértik a „közérdeket,
közerkölcsöt és a rendet”. Ezek a fogalmak nagyon is homályosnak és értelmetlennek
tűnnek, ebből kifolyólag veszélyesek is, majdnem annyira, mint az idegengyűlölet vagy a
rasszizmus fogalma, de ki is gondolna arra, hogy törvényt kellene hozni ellenük?

Még mielőtt azonban megköveznénk Magyarországot, vessünk egy pillantást a saját
országunkban tapasztalható színvonalra és az ott működő műsorszolgáltató médiára. A
BBC, amelyet „Brit Agymosó Vállalat”-nak is neveznek, nem törődik a pártatlanság alapvető
kötelezettségének betartásával, és kizárja saját pártom képviselőit, miközben indokolatlanul
túlzott nyilvánosságot biztosít az „Establishment Safety Valve Party” számára. Pártunk elég
jelentős ahhoz, hogy rendszeres támadásoknak legyen kitéve, de nem elég jelentős ahhoz,
hogy meghívják a műsorokba. 2006-ban a csatorna összejátszott a kormánnyal, hogy
csapdát állítsanak elnökünknek és börtönbe juttassák őt.

Neelie Kroes,    a Bizottság alelnöke. – Elnök úr! Néhány tisztelt képviselő intrikus kérdést
tett fel: véletlen-e, hogy a mai vitának egybe kell esnie a magyar kormány határozatával?
Nos, elnök úr, az embernek időnként szüksége van egy kis támogatásra.

Ami engem illet, ha meghívnak, jobban szeretem tisztázni, miről is van szó, hogy tényekkel
és számadatokkal tudjak felfegyverkezni. Véletlen-e az, ami ma történt? Válaszom teljesen
őszinte lesz.

Egy egész eljárásról beszélünk, amely december végén kezdődött, februárig tart és most a
közepén járunk – tehát eddig hét hétnél kicsivel tovább tartott. Nos, azon hat év
figyelembevételével, amióta európai intézményekben töltök be hivatalt, ez elég gyorsnak
mondható. Eddig azt tapasztaltam, hogy a dolgok ritkán haladnak olyan gyors ütemben,
hogy azt gondoljam, hogy hét héten belül meg tudunk oldani egy problémát.

Mindemellett lenyűgöző a mai eredmény háttere. Több tényező kombinációjáról van szó.
Először is, nem első alkalommal tárgyalunk erről a kérdésről. Önök már korábban is
meghívtak engem ennek megvitatására. Önök elég világosan fogalmaztak, tehát nem volt
kétséges, mi forog kockán – semmi kétség afelől, hogy a tisztelt Ház valamennyi
képviselőcsoportja mit gondol erről a kérdésről.

Másodszor, egy rendkívül fontos kérdésről van szó. Nem kell elmagyaráznom Önöknek,
hogy a Bizottság szempontjából a véleménynyilvánítás szabadsága és a sajtószabadság a
tét; és hogy képtelenség lenne, ha a demokrácia védelmével kapcsolatban nem ezt tartanánk
kiemelt fontosságúnak. Véletlen volt-e, hogy ma délután az előző napirendi pont Egyiptom
helyzetéről szólt? Önök a demokrácia kiépítéséről beszélnek, tehát nyilvánvaló a kapcsolat,
és teljesen biztosak lehetnek abban, hogy a Bizottság tisztában van ezzel, és valóban minden
tőle telhetőt megtesz a demokrácia védelmében és annak helyreállítása érdekében, ha
előfordul, hogy támadás éri.

A harmadik téma, természetesen, a magyar elnökség. Ne legyünk naivak! Nyilvánvaló,
hogy az európai családon belül e tagállamban élő barátaink tisztában vannak azzal, hogy
az elnökséget betöltőkre a noblesse oblige érvényes. Tehát az ő hozzáállásuk is az volt, hogy
minden tőlük telhetőt megtegyenek a probléma megoldása érdekében. Még egy utolsó
észrevételt tennék ezzel a magyarázattal kapcsolatban – amennyiben lehetséges –, mégpedig
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azt, hogy az Európai Parlament álláspontja kristálytiszta volt: Önök küzdöttek, és a sajtón
– hadd tegyem hozzá, a szabad sajtón – keresztül folyamatosan tájékoztatták a külvilágot.
Szóval ne értékeljék le saját szerepüket.

Mindemellett számomra végül is a tényezők összességét annak magyarázata adja, hogy
miért is tartunk itt jelenleg. Az alapvető jogok kérdése volt a tét: semmi kétség efelől.
Egyáltalán nem ismernek azok, akik azt gondolják, hogy engem a béke és a nyugalom
érdekel, mert én a demokráciáért harcolok. Azért van már egy kevés tapasztalatom, és
hosszabb ideje foglalkozom politikával, mint Önök közül a többség.

Hadd érintsek még néhány, nekem feltett konkrét kérdést. Mi a helyzet a médiaszabályozó
testület függetlenségével? A magyar törvénnyel kapcsolatos előzetes vizsgálat alapján azt
a következtetést vonhatjuk le, hogy a Médiatanács elnökének és tagjainak kinevezésére és
megválasztására vonatkozó eljárások nem térnek el az Európában általánosan
elfogadottaktól. El kell ismernünk – akár megkönnyíti az ügyet, akár nem –, hogy a
kormánypárt kétharmados többséggel rendelkezik, és ez egy demokráciában puszta tény.

(Taps)

Ami az Alapjogi Charta 11. cikkének alkalmazásával kapcsolatos kérdést illeti, alkalmazzuk
az irányelvet – az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelvet – és a Szerződést,
és ez természetesen maga után vonja a Charta 11. cikkének alkalmazását is. Ehhez kétség
sem férhet.

Moraes úr azt mondta, hogy a Médiahatóság határozatai tekintetében nincs helye bírósági
felülvizsgálatnak. A Médiatanács által elsőfokú hatósági hatáskörében hozott határozat
ellen közigazgatási eljárás keretében nincs helye fellebbezésnek. A 163. cikkben előírtak
szerint azonban a Médiahatóság hivatalos határozata ellen a polgári perrendtartásról szóló
törvény rendelkezései szerint indítható bírósági eljárás. A keresetlevél benyújtásának nincs
halasztó hatálya, de a polgári perrendtartásról szóló törvény felhasználható a határozat
végrehajtásának felfüggesztéséhez.

Weber asszony elmondta, hogy a magyar törvény alapján nem megfelelő a tartalomvédelem.
Ha a sajtószabadságot európai alapelvnek vesszük, amelyet a témával kapcsolatos
valamennyi érvelésünk kiindulópontjának és alapvető céljának kell tekintenünk. Mindig
védelmeztem a sajtószabadságot európai szinten, és ezután is fáradhatatlanul támogatni
fogom, és ígérem Önöknek, hogy a Bizottság is ezt fogja tenni. Az újságíróknak a forrásaik
védelméhez való joga a tényleges sajtószabadságot garantáló alapelvek közé tartozik. Az
újságíróktól soha nem követelhető meg, hogy felfedjék forrásaikat, kivéve, ha erre bűnügyi
nyomozás miatt van szükség, és ez az alapelv politikától függetlenül érvényes.
Tulajdonképpen még nagyobb hévvel kell védelmezni, amikor a sajtó és a média
általánosságban rosszabb helyzetben van, ahogy napjainkban is.

A hatályos elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv megköveteli a tagállamoktól a
hírközlések titkosságának biztosítását. Az irányelv azonban nem vonatkozik az uniós
szerződések hatálya alá nem tartozó tevékenységekre. Azaz az uniós jog nem érvényes a
közbiztonsággal, polgári védelemmel, állambiztonsággal, illetve a bűnüldözéssel kapcsolatos
ügyekre, ezenfelül a szubszidiaritás elve alapján a tagállamoknak lehetőségük van arra,
hogy – saját szabályaiknak és az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló
európai egyezménynek megfelelően – olyan intézkedéseket hozzanak, amelyek
korlátozhatják az egyének magánélethez való jogát. Az ilyen korlátozásnak
elengedhetetlennek, megfelelőnek és arányosnak kell lennie egy demokratikus
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társadalomban, és egy biztos nincs olyan helyzetben, hogy megítélje vagy elítélje e nemzeti
intézkedéseket, ez nekem sem áll szándékomban.

Ami a 30. cikkre való hivatkozás hiányát illeti – és ezzel kapcsolatban számos képviselő
tett fel kérdést –, tudom, hogy Önök közül sokan kifogásolták, hogy a Bizottság a
médiatörvény vizsgálata során nem vette teljes mértékben figyelembe a 30. cikket.
Nyomatékosan és egyértelműen szeretném kijelenteni, hogy ez egyszerűen nem igaz. Bár
a Bizottság az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelvre vonatkozó eredeti
javaslatába belefoglalta a tagállamokra vonatkozó azon kötelezettséget, hogy garantálják
a nemzeti szabályozó hatóságok függetlenségét – és nagyon jól tudom, hogy az ilyen
ügyekben Önöknek kiváló a memóriájuk –, a Tanács nem támogatta e rendelkezést, és az
Európai Parlament határozott támogatása ellenére az audiovizuális médiaszolgáltatásokról
szóló irányelv jelenlegi 30. cikke maradt. Az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló
irányelv végleges megfogalmazása közvetlenül nem állapítja meg a független testületek
létrehozására vonatkozó kötelezettséget. Nem ezt szerettük volna, de ez volt a szövegben
rögzítve, és – bár sajnálattal vesszük tudomásul – ezt kell lefogadnunk.

A magyar hatóságok hozzájárultak a szóban forgó rendelkezés törléséhez és ahhoz, hogy
a médiatörvény 10. cikkét a következő magyarázó szöveggel egészítsék ki, idézem:

„A médiarendszer egészének feladata a hiteles, gyors, pontos tájékoztatás ezen ügyekről
és eseményekről”. Tehát a módosításokat követően ez lesz a helyes szöveg.

Elnézésüket kérem azért, hogy nem kapták kézhez a szöveget, de magam sem kaptam
meg, illetve csak az a szöveg van a birtokomban, amelyről tárgyaltunk, és azt nem
oszthatom ki Önöknek. Amint azonban lehetséges, rendelkezésükre bocsátom a szöveget.
Természetesen – bár remélem, elhiszik azt, amit mondok, és ezt nagyra értékelném –,
gondolom, hogy végül szeretnék leírva látni, és szeretnék, ha módjukban állna elolvasni.

A kiegyensúlyozott tájékoztatásra vonatkozó követelmények azon dolgok közé tartoznak,
amelyeknek értelme van Önök számára döntéshozáskor: amint azt a nyitó
megjegyzéseimben is elmondtam, ezek már nem lesznek érvényesek az írott sajtóra, illetve
a lekérhető audiovizuális médiaszolgáltatásokra.

Ami Løkkegaard úr kérdését illeti, azaz, hogy kész vagyok-e jogszabályjavaslatot benyújtani
a médiapluralizmusról, ahogy azt a nyitó észrevételeimben is kijelentettem, a jelenlegi
uniós hatáskörökön belül kész vagyok intézkedni a médiapluralizmus terén. Nincs egyetlen,
egységes megközelítés: ez nyilvánvaló számomra, és a magyarországi ügy még
egyértelműbbé tette ezt. Létre fogom hozni a munkacsoportot, amelyet említettem, és
köszönöm, hogy készséggel csatlakoznak hozzá, hogy megvitassuk az előttünk álló
kihívásokat, hogy biztosítsuk, hogy átfogó képet kapjunk az európai helyzetről és
természetesen ennek megfelelően cselekedjünk – beleértve a médiafüggetlenség kérdését
is. Ezt az egyik fő prioritásnak kell tekintenünk.

Ami az EBESZ-nek a magyar médiatörvénnyel kapcsolatos álláspontját illeti a mi saját
vizsgálatunkhoz viszonyítva, el kell mondani, hogy eltérő a jogalap, de az EBESZ elég
világosan és helyesen fogalmazott a következtetéseiben. Az EBESZ által felvetett
legfontosabb problémák az új Médiahatóságot, különösen tagjai hosszú hivatali idejét és
a közszolgálati műsorszolgáltatás szabályozását érintik. Kifejtettem itt a Bizottság
álláspontját, és úgy gondolom, hogy – például a más tagállamokban működő – egyéb
műsorszolgáltató tanácsok tagjainak hivatali ideje bizonyos esetekben 5-től 9 évig terjed.
Egy – de nem egyedülálló – példa a Rundfunkräte (közszolgálati műsorszolgáltató testületek).
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A legfontosabb – és ez az utolsó megjegyzésem – az az üzenet, amit a miniszterelnöktől
kaptam ma reggel, amikor leszállt a repülőgépem, és biztos vagyok abban, hogy a
külügyminiszter is megismétli a magyar kormány által számomra és a Bizottság számára
írásba foglalt üzenetet, amelyben ismerteti álláspontját.

A szoros együttműködés hét hete alatt már lenyűgözött munkatársaim teljesítménye, akik
óriási buzgalommal dolgoztak. De biztosíthatom Önöket arról, hogy mindkét fél hatalmas
erőfeszítéseket tett, és nem csupán alapos, hanem konstruktív munkát is végeztek a
megoldás érdekében, mert ez rendkívül fontos ügy, és megoldást kell találnunk.

Mario Mauro (PPE).   – (IT) Elnök úr! Nyomatékosan kérem a biztos asszonyt, hogy az
eljárás részeként ma este küldje szét az általa említett szövegeket, legalábbis a
képviselőcsoportok elnökeinek, hogy holnap, a szavazás előtt minél biztosabban lehessünk
a dolgunkban.

Neelie Kroes,    a Bizottság alelnöke. – Elnök úr! Ami engem illet, a válasz egyértelmű igen.
A magyar miniszter úr testbeszéde is ezt fejezi ki. Erre a lehető leghamarabb sor fog kerülni.

János Martonyi,    a Tanács soros elnöke. – Elnök úr! Kérem, erősítse meg, hogy nem kell
testbeszédet alkalmaznom, ha ki akarom fejezni magam.

Magyarország nevében szeretnék néhány rövid észrevételt tenni: mivel Kroes biztos asszony
alapos és részletes választ adott, és a Médiatanács összetételére is kitért, és úgy gondolom,
hogy erre a hozzám intézett konkrét kérdésre pontos választ adott, így néhány részletre
szorítkozhatok.

Mindenekelőtt szeretném kiemelni, hogy Magyarország teljes mértékben elkötelezett a
Szerződésben, az Alapjogi Chartában és az emberi jogokról szóló összes többi nemzetközi
– európai vagy egyetemes – jogi okmányban foglalt értékek, alapelvek és szabályok iránt.

Az első kemény bírálat még az elfogadását megelőzően érte a médiatörvényt. Különösen
az EBESZ médiaképviselőjének észrevételeire gondolok. Én pusztán azt szerettem volna,
hogy olvassák el, tanulmányozzák és elemezzék a szöveget, majd közöljék velünk, mi az,
ami esetleg helytelen, milyen kétségek vagy aggályok merülhetnek fel a szöveggel, illetve
tulajdonképpen a törvény végrehajtásával kapcsolatos értelmezés tekintetében.

Éppen ezért tartottuk örvendetesnek és támogattuk, hogy a Bizottság – a Szerződés őre –
megvizsgálja a szöveget, és felkértük, hogy közölje kétségeit vagy aggályait. Pontosan ez
történt. A Bizottság alaposan megvizsgálta a törvényt, javaslatokat terjesztett elő, ezeket
mindet elfogadtuk. Csak megerősíthetem, hogy holnapután kormányülésre kerül sor. El
fogjuk fogadni a szöveget és haladéktalanul a magyar parlament elé terjesztjük, és amint
az eljárási rend lehetővé teszi, elfogadjuk a módosításokat, amelyek azonnal hatályba
lépnek.

Szeretnék köszönetet mondani a Bizottságnak az általa végzett kemény munkáért, a
segítségért és támogatásért, de mindnyájuknak köszönöm, aki pártatlan és ésszerű
észrevételeket tett, valamint segítséget nyújtott nekünk ebben a feladatban, amely
meggyőződésem szerint rendkívül fontos számunkra és az egész Európai Unió számára
is.

Szeretném felajánlani segítségünket és teljes támogatásunkat a Bizottság által létrehozandó
munkacsoportnak. Ez Európa egészének érdekét szolgálja, és mindnyájan szeretnénk részt
venni a munkacsoportban és annyi segítséget nyújtani számára, amennyit csak tudunk.
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Egyetlen dolgot fájlalok, mégpedig az erős hangvételt, amely néhány politikai nyilatkozatot
jellemzett. Ahogy azt már említettem, még mielőtt elfogadtuk volna a törvényt. Időnként
az volt az érzésünk, hogy valami olyasminek vagyunk kitéve, amit a francia az „un procès
d'intention” kifejezéssel ír le, egyfajta „Schuldvermutung”-nak. Az volt az érzésem, hogy az
ártatlanság vélelme helyett – amely természetesen a tisztességes eljárás egyik alapszabálya
– a vétkesség vélelmét alkalmazzák.

Tehát olykor ezek a nyilatkozatok túllépték az ésszerű és tisztességes politikai vita határát
– az általunk egyébként hazai és európai, illetve egyetemes szinten is teljes mértékben
támogatott politikai vitáét.

Tulajdonképpen ez egész Európai érdekeit sértette – káros volt az európai integrációra
nézve. Most már úgy gondolom, hogy ennek remélhetőleg vége van. Szeretném ismételten
megerősíteni teljes mértékű tiszteletünket, és ennek bizonyítására szeretném tudatni
Önökkel, hogy eltökélt szándékunk, hogy az új magyar alkotmányba beépítjük az Alapjogi
Chartát.

Így Magyarország lesz az első, ahol az Alapjogi Charta az ország jogrendszerének szerves
részét képezi majd. Nem csupán az uniós jog hatálya alá tartozó területeken lesz
alkalmazandó, hanem a teljes jogrendszer hierarchiájának csúcsán helyezkedik el, és
elsőbbséget élvez más jogszabályokkal vagy előírásokkal szemben, akár büntetőjogról,
akár a médiáról vagy bármilyen más témáról legyen is szó.

Ez szavatolja mindnyájuk számára, hogy hazám most és a jövőben is tiszteletben tartja
közös alapvető szabályainkat, alapvető értékeinket és alapelveinket.

Elnök.   – A vitát lezárom.

Hat állásfoglalási indítványt (4)  kaptam kézhez, amelyeket az eljárási szabályzat 110.
cikkének (2) bekezdése szerint terjesztettek be.

– A szavazásra holnap 12.00-kor kerül sor.

Írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 149. cikke)

Csaba Sógor (PPE),    írásban. – (HU) Képviselőtársaim állásfoglalásra irányuló
indítványukban azt kérik, hogy az Európai Bizottság (EB) az Alapjogi Charta rendelkezéseit
is vegye figyelembe a magyar médiatörvény vizsgálatakor, ha pedig a kormány záros
határidőn belül nem módosítja a törvényt a kívánt módon, indítson kötelezettségszegési
eljárást Magyarország ellen. Hasonlóképpen azt is kérik képviselőtársaim, hogy a Bizottság
még idén kezdeményezzen egy európai keretszabályozást, amely a médiaszabadság
érvényesülését biztosítja a tagállamokban. Nagyon örülök, hogy az Alapjogi Charta
rendelkezéseire egyre nagyobb figyelem hárul, ezért javaslom, hogy a szlovákiai
nyelvtörvény esetében is vizsgálja meg a Bizottság a Charta, különösen annak 21., illetve
22. cikkének érvényesülését. Üdvözlöm továbbá a médiaszabadság sérthetetlenségét
biztosítandó európai irányelvtervezet kezdeményezésére vonatkozó igényt. Hasonló
keretszabályozás megalkotását mindenképpen indokoltnak tartom az őshonos nemzeti
kisebbségek problémáinak esetében. Vannak ugyanis olyan országok az Európai Unióban,
ahol nem a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelménye okoz jogsérelmet az évszázadok
óta ugyanazon a területen élő európai polgárok számára, hanem az, hogy anyanyelvük
használata miatt pénzbüntetéssel sújtják őket.

(4) Lásd a jegyzőkönyvet
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Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D),    írásban. – (PL) A médiaszabadság és
-pluralizmus az Európai Unió alapját képező alapvető szabadságok közé tartozik. Ezért
nagy örömömre szolgált, hogy az Európai Bizottság olyan félreérthetetlenül reagált a
magyar médiatörvénnyel kapcsolatos információkra és tényleges intézkedést tett. Mivel
hosszú évekig a média terén dolgoztam, érdeklődéssel fogom figyelni a Kroes biztos asszony
által bejelentett szakértői csoport munkáját, amelynek az lesz a feladata, hogy tanácsokat
adjon a Bizottságnak a további teendők tekintetében. Ugyanakkor szeretnék rámutatni
arra, hogy a Bizottság által a magyar törvény európai jognak való megfelelőségével
kapcsolatban elvégzett jogi vizsgálat sajnos rávilágított az európai jog, különösen az
audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv gyengeségére. Paradox módon az
irányelv nem biztosít túl sok mozgásteret a Bizottság számára. Tehát a magyar törvény
vizsgálata során a Bizottságnak „erőltetnie” kellett bizonyos érveléseket és az irányelv
helyett inkább a fennálló Szerződésre (a vállalkozás szabadsága) kellett alapoznia. Tudatában
vagyok, hogy az Európai Uniónak korlátozott a joghatósága az audiovizuális politika terén,
másrészt úgy gondolom, hogy a médiának, amely a demokrácia egyik alapeleme,
rendelkeznie kell bizonyos minimális jogokkal és közös normáknak kell megfelelnie. Ezért
osztom képviselőcsoportom, a Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége Európai
Parlamenti Képviselőcsoportjának azzal kapcsolatos véleményét, hogy felül kell vizsgálni
az EU jogi keretét a médiaszabadságra és -pluralizmusra vonatkozó
minimumkövetelmények bevezetése érdekében, és bízom benne, hogy hamarosan lényegi
vitát kezdhetünk a témáról.

14. Szabadkereskedelmi megállapodás az EU és a Koreai Köztársaság között (vita)

Elnök.   – A következő pont Robert Sturdy ajánlása (A7-0034/2011) a Nemzetközi
Kereskedelmi Bizottság részéről, az Európai Unió és tagállamai, valamint a Koreai
Köztársaság közötti szabadkereskedelmi megállapodás megkötéséről [08505/2010 -
C7-0320/2010 - 2010/0075(NLE)].

Robert Sturdy,    előadó. – Elnök úr, ez a szabadkereskedelmi megállapodás (FTA) az első
a 2007-ben, a „Global Europe” kezdeményezés részeként bevezetett kereskedelmi
megállapodások új generációjában. A világgazdaság, az instabilitás és a stagnáló
multilaterális rendszer megerősítette a fokozott bilaterális kapcsolatok iránti igényt és
törekvést. Ez az első szabadkereskedelmi megállapodás, amely kapcsán a Parlament a
Lisszaboni Szerződés által ráruházott megerősített hatalmát gyakorolja.

A megállapodás célja, hogy uniós vállalkozások számára gazdasági ágazatok széles körében
kiterjedt és átfogó hozzáférést biztosítson a dél-koreai piachoz egy sor eddig példa nélküli
vámliberalizációs intézkedés révén. WTO-plusz szabályokat biztosít például a földrajzi
jelzések, a kormányzati közbeszerzések és az állami támogatások nagyobb átláthatóságára
vonatkozó rendelkezésekre, valamint a szellemi tulajdonjogok hatékony érvényesítésére
vonatkozóan, emellett tartalmaz egy kiemelkedő fontosságú fejezetet a fenntartható
fejlődésről.

Míg a számos előny azonnali és jól érzékelhető, mindenekelőtt azt üdvözlöm, hogy a
megállapodás magában foglal egy hatékony kétoldalú védelmi mechanizmust, egy
biztosítékot, amely lehetővé teszi az EU számára, hogy visszaállítsa a legnagyobb
kedvezményes vámtételeket, amennyiben bebizonyosodik, hogy az ebből a
szabadkereskedelmi megállapodásból eredő liberalizáció súlyos károkat okozott vagy
okozhat az EU iparának. Ez a biztosíték kifejezetten Európa érzékeny ágazatait célozza,
többek között az autóipart, a fogyasztói elektronikát és a textilipart, és biztosítja az őket
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illető védelmet. Ezzel kapcsolatban szeretném megköszönni Pablo Zalba Bidegain munkáját,
amit a megállapodás ezzel a konkrét részével kapcsolatban végzett.

A dél-koreai piac jelentős új lehetőségeket biztosít az EU termékei és szolgáltatásai számára.
Ez egy olyan piac, amely mostanáig viszonylag elzárt volt a magas vámok és a költséges
nem vámjellegű akadályok miatt. A megállapodás gyorsan eltávolítja az EU exportőreire
évente kivetett 1,6 milliárd euró értékű kiviteli vámot. Előnyökhöz jutnak az ipari és
mezőgazdasági termékek uniós exportőrei, azonnali megatakarításokat élvez a vegyipar
– körülbelül 175 millió euró –, a gyógyszeripar, az autóalkatrész-ipar, az iparigépgyártás
és így tovább. Érdemes azt is megjegyezni, hogy az említett számok még magasabbak
lehetnek a kereskedelem bővülése miatt. Korea jelenleg globálisan az értékesebb
exportpiacok közé tartozik az uniós mezőgazdasági termelők számára, rendszeresen évi
több mint 1 milliárd eurót kitevő értékesítéssel. A szabadkereskedelmi megállapodás teljes
mértékben liberalizálja csaknem az összes uniós mezőgazdasági exportot.

Az export tehát fontos forrása az EU növekedésének. Hozzájárul az európai vállalkozások
és alkalmazottaik jólétéhez és foglalkoztatásához, és az EU gazdasági fellendülését ösztönző
egyik legfontosabb tényező lesz. A Bizottság és az Európai Autógyártók Szövetsége szoros
együttműködésben dolgozott a megállapodás létrejötte érdekében.

A világ Európát figyeli, ahogy utat tör a kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok
fejlesztésében, és a világ minden pontjáról partnerek szeme szegeződik rá. Mindig azt
mondtam, hogy a kereskedelem a fejlődés valódi eszköze. A kereskedelem akadályainak
eltávolításával és új hidak felépítésével új lehetőségeket teremtünk. Ez a szabadkereskedelmi
megállapodás új megközelítést tesz lehetővé. Természetesen a dohai fejlesztési menetrendet
kiegészítve Európa helyreállítását és növekedését fogja előremozdítani, és az Európai
Parlament meghatározó lesz a jövőbeli globális kereskedelmi politika alakításában.

Most szeretnék köszönetet nyilvánítani Ignacionak a Bizottságtól. Az egyik közgazdász
azt mondta, Ignacio, hogy valószínűleg ez a legjobb kereskedelmi megállapodás, amit
valaha két fél kötött. Minden képviselőcsoportot arra buzdítok, hogy a protekcionizmust
félretéve támogassák ezt a megállapodást.

Karel De Gucht,    a Bizottság tagja. – Elnök úr, szeretném megköszönni a tiszteletreméltó
képviselőknek az erőfeszítést, amelyet általánosságban a Parlament, és különösen a
Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság tett az EU-Korea szabadkereskedelmi megállapodás
gyors értékelésének – és remélhetőleg ratifikálásának – biztosítása érdekében. Ez lehetővé
fogja tenni hatálybalépését.

Ez a bonyolult feladat két fő folyamatot foglalt magába: a koreai védintézkedési rendelet
tárgyalásainak lezárását, amely megteremtette az EU-Korea szabadkereskedelmi
megállapodás bilaterális végzáradékát, valamint ennek a szerződésnek az előkészítéséhez
való hozzájárulást.

Üdvözlöm a Tanács és a Parlament között első olvasatban létrejött megállapodást a
védintézkedési rendelettel kapcsolatban. Az elvégzett munka nemcsak az EU iparának
szükséges védelmére szolgáló jogszabályokat biztosította, hanem megerősítette a Parlament,
a Tanács és a Bizottság közötti kölcsönös kötelezettségvállalást a hatékony jogalkotás
érdekében. Ez volt az első olyan kereskedelmi dokumentáció, amelyben a Parlament a
Lisszaboni Szerződés szerint társjogalkotóként járt el. Részvételének végeredménye valóban
lenyűgöző.
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Nem ismétlem el az előnyök sorát, amit az EU-Korea szabadkereskedelmi megállapodástól
várhatunk az EU gazdasága számára: alaposan megvitattuk már őket itt, és Sturdy úr most
foglalta össze. Hadd jegyezzem meg zárójelben, hogy a Koreával való megállapodás milyen
tágabb látókört nyit az EU kereskedelmi politikája számára, ahogy azt a Bizottság is
felvázolta 2010. november 9-i közleményében politikai irányvonalunk alapjaira való
emlékeztetőül.

Először is, továbbra is a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) multilaterális csatornáit
támogatjuk, mint a legjobb módot a kereskedelem liberalizálására és a globális kereskedelem
szabályainak lefektetésére. A kudarcok és a 2008 közepén tapasztalt holtpont ellenére
továbbra is aktívan támogatjuk a dohai fejlesztési forduló lezárását, 10 évvel létrejötte
után. Még mindig érdemes megkötni a megállapodást, a gazdasági haszon és a WTO
előmozdítása érdekében egyaránt. Ezért kezdeményeztem a világ hét legfontosabb
kereskedelmi országa kereskedelmi minisztereinek összehívását Davosban, hogy
megvitassák, konkrétan hogyan lehet ma előre jutni és a végjátékba kerülni, a G20-ak
szöuli lendületét követve. Azt hiszem, a találkozónk sikeres volt, és a magas rangú
tisztviselők most megfeszített erővel azon dolgoznak, hogy politikai áttörést érjenek el
ezen a nyáron.

Azonban, ahogy már novemberben is elmondtuk, a bilaterális és a multilaterális nem
ellenfelek. Sőt, az is megeshet, hogy a liberalizáció liberalizációt szül. Bilaterális kereskedelmi
megállapodásokat kötöttünk, amelyek valódi értéket képviselnek a WTO-ban elért
eredményeinkkel összehasonlítva, és ezt folytatni is fogjuk, mert a multilaterális fejlődés
üteme óhatatlanul lassú. Ez volt, és ez is maradt a Koreával kapcsolatos szabadkereskedelmi
megállapodás alapvető motivációja.

Ma elismétlem a Bizottság kötelezettségvállalását az Európai Parlament előtt, amit a koreai
védintézkedési rendelettel és az EU-Korea szabadkereskedelmi megállapodással
kapcsolatban tett.

A védintézkedési rendeletben előírtak szerint, „a Bizottság éves jelentést nyújt be az Európai
Parlamentnek és a Tanácsnak az EU-Korea szabadkereskedelmi megállapodás
végrehajtásáról, és készen áll megvitatni a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottsággal minden
kérdést, amely a megállapodás végrehajtásával kapcsolatban felmerül.”

„A Bizottság szorosan nyomon követi Korea szabályozási kérdésekben való
kötelezettségeinek végrehajtását, különös tekintettel az autóipari technikai szabályozásokra.
A megfigyelés kiterjed a nem vámjellegű akadályok minden fajtájára, és eredményeit
dokumentálni és jelenteni kell az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.”

„A Bizottság továbbá különös hangsúlyt fektet a szabadkereskedelmi megállapodás 13.
fejezetében (A kereskedelem és a fenntartható fejlődés) szereplő munkaügyi és
környezetvédelmi kötelezettségvállalások hatékony végrehajtására. Ezzel összefüggésben
a Bizottság az üzleti szervezetek, szakszervezetek és nem kormányzati szervek képviselőiből
álló Belföldi Tanácsadó Csoport tanácsát kéri majd. A szabadkereskedelmi megállapodás
13. fejezetének végrehajtását megfelelő módon dokumentálni kell, és arról jelentést kell
tenni az Európai Parlament és a Tanács számára.”

„A Bizottság egyetért továbbá annak fontosságával is, hogy az érzékeny ágazatokban – a
kisméretű autókét is beleértve – hirtelen felívelő behozatal esetén hatékony védelmet kell
biztosítani. Az érzékeny ágazatok figyelemmel kísérésének ki kell terjednie a gépjárművekre,
a textiltermékekre és az elektronikus fogyasztási cikkekre. Ezzel összefüggésben a Bizottság
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megjegyzi, hogy a kisméretű gépjárművek piaca védintézkedési vizsgálat tekintetében
relevánsnak tekinthető.”

„A Bizottság megjegyzi, hogy a származási szabályokról szóló jegyzőkönyv 12. cikkével
összhangban a Koreai-félsziget passzív feldolgozási övezeteinek kijelölése a felek közötti
nemzetközi megállapodáshoz kötött, amelyet az Európai Parlamentnek is jóvá kell hagynia.
A Bizottság teljes körűen tájékoztatja a Parlamentet a Koreai-félsziget passzív feldolgozási
övezeteivel foglalkozó bizottság tanácskozásairól.”

„A Bizottság azt is megjegyzi, hogy amennyiben kivételes körülmények miatt úgy határoz,
hogy a vizsgálatot a koreai védintézkedési rendelet 4. cikkének (3) bekezdése szerint
meghosszabbítja, gondoskodik arról, hogy ez a meghosszabbított időtartam ne haladja
meg az 5. cikk szerint bevezetett bármely ideiglenes intézkedés lejáratának időpontját.”

„A Bizottság és az Európai Parlament egyetért abban, hogy szoros együttműködésre van
szükség az EU–Korea szabadkereskedelmi megállapodás és a védintézkedési rendelet
végrehajtásának nyomon követése tekintetében.”

„Ezért, abban az esetben, ha az Európai Parlament védintézkedési vizsgálat
kezdeményezésére irányuló ajánlást fogad el, a Bizottság alaposan megvizsgálja, hogy a
hivatalból történő kezdeményezésről szóló rendelet feltételei teljesülnek-e. Amennyiben
a Bizottság úgy véli, hogy e feltételek nem teljesülnek, jelentést tesz a Nemzetközi
Kereskedelmi Bizottságnak bizottságának, melyben magyarázatot ad az ilyen vizsgálat
kezdeményezése szempontjából fontos valamennyi tényezőről.”

„A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság kérésére a Bizottság minden olyan konkrét kérdésről
jelentést tesz neki, amely a Koreai Köztársaság nem vámjellegű intézkedéseivel vagy a
szabadkereskedelmi megállapodás 13. fejezetére vonatkozó kötelezettségvállalásaival
kapcsolatos.” Ez az idézet vége.

Végül engedjék meg, hogy két olyan témát is megemlítsek, amely érdekli önöket: az autók
CO2-kibocsátásával kapcsolatos koreai jogszabályokat, és a 2010 decemberében
véglegesített Korea-USA szabadkereskedelmi megállapodás (KORUS) tervezetének kiegészítő
megállapodását.

2011. január 24-én Korea megerősítette, hogy CO2-kibocsátásról szóló korábbi
jogszabálytervezetében bizonyos változtatásokat eszközöl, amelyek kielégítő megoldásokat
kínálnak az európai autógyártók több aggályára is, ugyanakkor megtartaná Korea
ambiciózus kibocsátás-csökkentési céljait. A változtatások, amelyeket a Bizottság örömmel
fogad, nem változtatják meg az összes kibocsátást, de biztosítják a koreai és uniós
autógyártók terheinek méltányosabb megosztását.

Biztosak lehetnek benne, hogy az EU Korea CO2-kibocsátási szabályozásával kapcsolatos
álláspontját minden szakaszban szorosan összehangoltuk a Bizottságban, és különösen
kollegámmal, Connie Hedegaarddal és az Éghajlatpolitikai Főigazgatósággal, hogy
elkerülhető legyen Korea környezetvédelmi erőfeszítéseinek veszélyeztetése.

A Korea-USA szabadkereskedelmi megállapodás tervezetének 2010 decemberében kötött
kiegészítő megállapodásában a Bizottság nem talált olyan elemeket, amelyek negatív
hatással lehetnek az EU-ra. Kapcsolatba lépek mindazonáltal koreai partneremmel annak
biztosítására, hogy ne merüljön fel versenyhátrány a jövőben az EU autóipara számára,
amennyiben a nem egységes autóipari biztonsági előírásokat nem olyan szigorúan
alkalmazzák, mint a tárgyalások idején.
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A Bizottság szorosan nyomon követi a rendelkezés végrehajtását. Különösen a
szabadkereskedelmi megállapodás által létrehozott gépjárművekkel és
gépjárműalkatrészekkel foglalkozó munkacsoport vizsgálja a végrehajtás gyakorlati
kérdéseit, hogy biztosítsa a piaci hozzáférés problémáinak hatékony és gyors megoldását.

Befejezésül szeretném hangsúlyozni, hogy az EU-Korea szabadkereskedelmi megállapodás
nem csak a koreai piacra exportáló európai exportőrök számára nyújt fontos előnyöket,
hanem arra irányuló eltökéltségünk egyértelmű jele, hogy új lehetőségeket találjunk jelentős
ázsiai gazdaságokban.

Egyes érdekeltek aggodalmait is kezeljük egy hatékony és eredményes védintézkedési
rendelet segítségével. Mivel ez már rendes jogalkotási eljárás alá tartozik, mind a Tanácsnak,
mind a tisztelt Háznak lehetősége volt mechanizmusokat bevezetni, arra az esetre, ha a
felmerült kockázatok bármelyike megvalósulna.

Ezzel a szabadkereskedelmi megállapodással és védintézkedési rendelettel kiváló csomagot
hoztunk létre, amit remélem holnap támogatni fognak.

ELNÖKÖL: Edward McMILLAN-SCOTT
alelnök

Daniel Caspary,    az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság véleményének előadója. – (DE)
Elnök úr, hölgyeim és uraim, a nemzetközi kereskedelem és az export a növekedés és
foglalkoztatás fontos forrásai Európában. A szabadkereskedelmi megállapodás, amelyről
ma folytatunk vitát, megerősíti az Európai Unió versenyképességét és vállalataink számára
jelentősen jobb hozzáférést biztosít egy kiemelkedően dinamikusan fejlődő régióhoz. Mind
az európai, mind a koreai gazdaság jelentős előnyökhöz jut, a bruttó hazai termékünk
növekszik. Ez új munkahelyek teremtéséhez vezethet. Exportunk Koreába minden
előrejelzés szerint meg fog duplázódni az elkövetkezendő néhány évben, mert a vámok
és nem vámjellegű kereskedelmi akadályok eltűnnek; csak a vámjellegű enyhítések évente
1,6 milliárd eurót tesznek ki. Az Európai Unió számára jelentős új piac nyílik meg mind
a termékek, mind a szolgáltatások terén, akár 19 milliárd euró értékben.

Különösen örülök annak, hogy a tárgyalások során a Bizottság teljes mértékben figyelembe
vette az Európai Parlament 2008. évi Martin-jelentésben kifejtett tárgyalási ajánlásait.
Annak szintén rendkívül örülök, hogy az Európai Bizottság mind a Parlament, mind az
ipar részéről felmerülő aggályokat is figyelembe vette, és még az elmúlt hetekben is sikerült
néhány aggályt eloszlatnia. Soha nem tapasztalt dolog a külkereskedelem területén pozitív
visszajelzést kapni egy olyan területről, mint a mezőgazdasági szektor, amely általában
inkább problémát jelent a kereskedelmi tárgyalások során.

A mezőgazdaság területén a megállapodás meg fogja könnyíteni a Dél-Koreához való
hozzáférést az európai mezőgazdasági termékek számára 2011 július 1-től. Eddig
mezőgazdasági termékeink csupán 2%-a jutott el Dél-Koreába vámmentesen. A sertéshús
esetében az évente fizetett vámok elérték a 240 millió eurót, a tej és tejtermékek esetében
ez az arány körülbelül 100 millió euró. Mindezek az akadályok, amelyek a hazai
mezőgazdasági termékek piacra jutását akadályozták, most eltűnnek. Örülnék, ha különösen
e terület esetében az Európai Bizottság mérlegelné egy piaci hozzáférést biztosító program
bevezetését, nemcsak kis- és középvállalatok, hanem olyan országok mezőgazdasága
számára is, amelyek profitálnak a szabadkereskedelmi megállapodásból.
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Mindenek előtt annak örülnék, ha abban is biztosak lehetnénk, hogy dél-koreai partnereink
valóban végrehajtják a megállapodásban ígért kereskedelemkönnyítési intézkedéseket.
Kérem, hogy rendszeresen ellenőrizzék, hogy nem kerülnek-e bevezetésre új kereskedelmi
akadályok, és különösen szeretnék gratulálni a Bizottságnak.

Amit elért a Bizottság, és amit a Parlament előadói elértek, különösen a háromoldalú
tárgyalások során, mindannyiunk számára példaértékűek. Remélem, holnap a tisztelt
Házban átfogó többség fogja támogatni ezt a megállapodást.

Pablo Zalba Bidegain,    a PPE képviselőcsoport nevében. – (ES) Elnök úr, hölgyeim és uraim,
De Gucht biztos úr, korábban e parlamenti ciklus alatt, amely számomra az első, az egyik
első téma, amely megvitatásának tanúja lehettem, pontosan a Koreával kötött
szabadkereskedelmi megállapodás volt. Az európai ipar bizonyos ágazatai, főleg az autóipar,
egyöntetűen ellenezték ezt a megállapodást. A spanyolországi Navarre állampolgáraként,
ahol az autóipar a gazdaság jelentős részét teszi ki, kötelességemnek éreztem a részvételt
a fejlesztésben, még ha a megállapodásban már nem is lehetett, a védzáradékban, ahol a
Parlament is eszközölhetett fejlesztéseket.

Így két cél elérését tűztük ki magunk elé. Először is, hogy megvédjük az ipart és
munkahelyeit, és másodszor, hogy előnyösebb megállapodást hozzunk létre az érintett
iparok számára, különös tekintettel az autóiparra. Célunk nem csak a nyílt elutasítás
elkerülése volt, hanem a megállapodás támogatásának elérése. Azt hiszem, ma itt
elmondhatjuk, „küldetés teljesítve”. Ez mind a Parlament munkájának és szakértelmének
köszönhető.

Szeretném hálámat kifejezni az előadónak és az árnyékelőadóknak a két jelentéssel
kapcsolatban elvégzett munkájukért. Köszönöm, Robert. És köszönöm az ön által
mondottakat.

Említést érdemelnek még a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság tagjai, akiket
Moreira elnök úr vezetett. ¡Muito obrigado!, Vital.

Emellett szeretném megköszönni az Európai Unió belga elnökségének kiváló munkáját.
Munkájuk gyümölcsét a decemberben elért megállapodás testesíti meg.

Végül szeretném kiemelni az Európai Bizottság munkáját, különösképp Ignacio Bercero
közreműködését, amiért rendkívül hálás vagyok. Holnap egy olyan záradékra fogunk
szavazni, ami hatékonyabb és könnyebben alkalmazható lesz, és valóban védeni fogja
Európa iparát. Ma a Koreával kötött szabadkereskedelmi megállapodással kapcsolatos
aggodalmak jelentősen csökkentek, akár azt is mondhatjuk, hogy eltűntek. A megállapodás
lehetőségei most egyértelműen meghaladják a bizonytalanságait. Az Európai Parlament
büszke lehet a munkájára.

Bernd Lange,    az S&D képviselőcsoport nevében. – (DE) Elnök úr, biztos úr, hölgyeim és
uraim, a Lisszaboni Szerződés valóban új alapokra helyezte a kereskedelempolitikát. Az
EU kizárólagosan felelős a kereskedelempolitikáért, és a Parlament megadhatja vagy
megtagadhatja hozzájárulását. Ilyen tekintetben új felelősséget vállaltunk. Akkor vállalhatjuk
magunkra ezt a felelősséget, ha együttműködünk. Ezt nagyon egyértelműen bizonyítottuk
ebben az esetben. Ennek kapcsán szeretném megköszönni az előadók és az árnyékelőadók
munkáját.

A kereskedelempolitika nem önmagáért való. Célja elsősorban a munkahelyek és az ipari
fejlődés megerősítése az Európai Unióban, másodsorban pedig a világ más országaiban

199Az Euròpai Parlament vitàiHU16-02-2011



élő emberek körülményeinek javítása. A kereskedelempolitikának mindkettő elérését célul
kell kitűznie. Ezért ebből a szempontból kell értékelnünk ezt a megállapodást.
Összességében, ez egy lépés e két cél elérése irányában. Ugyanakkor van néhány kritikus
pont, például a dél-koreai vámvisszatérítés kérdése, amely bizonyos dél-koreai iparágaknak
egyoldalú versenyelőnyt jelent, főként olyan érzékeny területeken, mint az autóipar. Ezért
helyesen tettük, hogy nagyon intenzíven tárgyaltunk a védzáradékról, és hogy közösen
elértük a záradék bevezetését, amely biztosítja kifejezetten ezen pontok szoros figyelemmel
kísérését, hogy biztosak lehessünk abban, hogy a dél-koreai vámvisszatérítés lehetősége
nem vezet a verseny torzulásához Európában. A Parlament ebben az esetben helyesen
hozott létre biztosítékokat.

Másodsorban, a megállapodás célja dél-koreai kollegáink helyzetének javítása. Dél-Koreának
még fejlődést kell elérnie a 13. fejezet tekintetében, főleg a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet
(ILO) által megállapított alapvető munkaügyi normák terén. Két alapvető munkaügyi
normát – a 87-es és 98-as számú, kollektív tárgyalásról szólókat – még nem hajtották végre
és nem ratifikálták. A büntető törvénykönyv 314. paragrafusa az üzlet akadályozásával
kapcsolatos. Ezek egyike sincs összhangban a jelen megállapodás rendelkezéseivel és
természetével. Így hát, biztos úr, önre támaszkodom, és nyilatkozatára, amelyet a védzáradék
támogatása érdekében tett, hogy megváltoztassa ezt a helyzetet Dél-Koreában, és hogy ez
a megállapodás mintaként szolgáljon a jövőre nézve, lehetővé téve a globalizáció
igazságosabb módon való előrehaladását.

Michael Theurer,    az ALDE képviselőcsoport nevében. – (DE) Elnök úr, biztos úr, hölgyeim
és uraim, történelmi pillanat szemtanúi vagyunk, mert a Dél-Koreával kötendő
szabadkereskedelmi megállapodás, amelyről vitát folytatunk, és amelyet elfogadni
készülünk, az első szabadkereskedelmi megállapodás, amelyet az új, lisszaboni rendszerben
vitattunk meg, amely teljes együttdöntési jogkört biztosít a Parlament számára.

Ez a szakpolitikák egy fontos részét – a kereskedelempolitikát – teszi demokratikusabbá.
A Parlament tagjaiként ezt fontosnak tartjuk. A Parlamentben lezajlott vita azt is
megmutatta, a védzáradékot tekintve, hogy a munkavállalók, vállalatok és szervezetek
által kifejtett fontos aggodalmakat is be tudunk építeni egy olyan továbbfejlesztett
védzáradékba, amely az ipar érdekeit, valamint mindenekelőtt a jövőbeli munkahelyeket
védi, egyenlő és tisztességes versenyfeltételek létrehozásával és az egyenlőtlenségek
elkerülésével. Erre összpontosítottunk a Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért
képviselőcsoport tagjaiként.

Csoportunk árnyékelőadójakét örülök, hogy sikeresek voltunk ebben a tekintetben. A
vámvisszatérítési rendszer, amely kezdetben aggodalomra adott okot, most egyértelműen
szerepel a védzáradékban, és az iparnak, valamint a Parlamentnek lehetősége van a
Bizottságot vizsgálat elvégzésére kérni. Terveznek egy nyomon követési eljárást, amelyet
átlátható módon terveznek kialakítani egy internetes platformon keresztül, és nagyobb
tere van az olyan tényezők vizsgálatának, amelyek meghatározzák, hogy érte-e jelentős
károsodás Európa iparát. Vannak továbbá mechanizmusok a Bizottság általi nyomon
követésre, különösen az érzékeny ágazatokban, megnövekedett behozatal esetén.
Kezdhetjük ezzel, és a dél-koreai megállapodással kapcsolatos olyan előnyökre való
összpontosítással, mint például a vámok jelentős csökkenése – a Bizottság várakozásai
szerint európai vállalatok 1,6 milliárd eurót takaríthatnak meg.

Ezért szeretnék köszönetet nyilvánítani De Gucht biztos úrnak, aki személy szerint
keményen dolgozott azon, hogy kompromisszumra juthassunk, a Tanáccsal együtt. Emellett
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szeretném megköszönni az előadók és árnyékelőadók, különösen Sturdy úr és
Zalba Bidegain úr kiváló munkáját. Valami igazán jót értünk el.

Yannick Jadot,    a Verts/ALE képviselőcsoport nevében. – (FR) Elnök úr, biztos úr, ez valóban
az első jelentősebb szabadkereskedelmi megállapodás, amelyet az utóbbi években elértünk,
és ami a szabadkereskedelmi megállapodásokat illeti, el kell mondanunk, hogy nem vagyunk
ambíció hiányában – Dél-Korea, India, Kanada, Mercosur. Nincs olyan ország vagy terület,
amely ne tartozna az Európai Bizottság ambíciói közé, a szabadkereskedelmi
megállapodásokat tekintve.

Ennek a megállapodásnak az esetében láthattunk, hogy csak nyertesek lesznek, de még
mindig elgondolkozom azon, hogy kik lesznek a nyertesek, ha valaki azt mondja, hogy a
mezőgazdasági ágazatban lesznek. Bretagne választott képviselőjeként elmondhatom,
hogy abban a régióban, ahol Franciaország sertéshúsának több mint 60%-át állítják elő,
az a néhány várható előny, amelyet az agrár-élelmiszeripari termékeket előállító cégek
élveznek majd, nem kompenzálja a turizmus csökkenését, a környezet és a munkavállalók
egészségének romlását, valamint a gazdák veszteségeit.

Csakugyan nagy számban vannak vesztesek is, és nekünk, itt, van elképzelésünk arról,
milyen lesz gazdaságilag és szociálisan Európa, miután aláírtuk ezeket a szabadkereskedelmi
megállapodásokat? Nem, nincs, és végső soron nem is tudjuk, hogy lesz-e egyáltalán olyan
ipari vagy gazdasági ágazat, amely előnyökhöz jut a szabadkereskedelmi megállapodások
által.

Ezen felül, és mindenekfelett, biztos úr, akárhogy is próbálja azt mondani, hogy nem
kérdőjelezzük meg Dél-Korea környezetvédelmi- és éghajlat-politikáját, ez nem igaz.
Hatalmas limuzinokat tudunk majd exportálni, olyan autókat, amelyek gyártóit, akik a
legkevesebb erőfeszítést teszik az éghajlatváltozás elleni harcban, jutalmazza ez a
megállapodás.

Először kérdőjelezi meg az Európai Unió egy kereskedelmi partnere éghajlat-politikáját.
Vajon az Európai Bizottság elkezdte megváltoztatni Kanada nyomására az üzemanyagok
minőségére vonatkozó irányelvét?

Úgy gondoljuk, hogy Európa ambícióit rossz sorrendbe állítjuk: a környezetvédelemnek
és az éghajlatnak a kereskedelem előtt kellene állnia. Ezért fog csoportunk a megállapodás
ellen szavazni.

Helmut Scholz,    a GUE/NGL képviselőcsoport nevében. – (DE) Elnök úr, biztos úr, a
2010 októberében aláírt EU-Korea szabadkereskedelmi megállapodással, amelyről a
Bizottság és a Tanács azt állítja, hogy ez a legambiciózusabb megállapodás, amelyet az EU
erősen iparosodott állammal valaha tárgyalt, a kétoldalú védelmi vámok 98%-kal fognak
csökkenni az elkövetkezendő öt évben. A kereskedelem az EU és Korea között középtávon
várhatóan megduplázódik, és ez – legalábbis ezt mondják – felgyorsítja a gazdasági
növekedést, valamint a munkahelyteremtést és jólétet. Én és csoportom indokoltan
kételkedünk ebben a jóslatban.

Annak mantrázásától eltekintve, hogy a szabadkereskedelem egyfajta megmentő szerepét
tölti be a globális gazdaságban, amely mostanában rossz állapotban van, amit a
szabadkereskedelmi megállapodás is mutat, nem világos a megállapodásból, hogy fog-e
és tud-e segítséget nyújtani az éghajlatváltozásból és a szükséges alapvető gazdasági
átalakításból eredő globális kihívások tekintetében. Mik a hatékonysági kritériumok, és
mik a szabadkereskedelmi kritériumok? Ugyanakkor, biztos úr, a létrejött
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szabadkereskedelmi megállapodás alig tartalmaz a fenntartható jövőre, az irányított
változásra, vagy a nemzetközi gazdasági együttműködésre vonatkozó hivatkozásokat. Egy
olyan megállapodást kötünk, amelyben a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet alapvető
előírásait még mindig megsértik.

(Az elnök félbeszakítja a felszólalót)

Anna Rosbach,    az EFD képviselőcsoport nevében. – (DA) Elnök úr, holnap a Koreával
kötendő szabadkereskedelmi megállapodásról fogunk szavazni, és ezt már régóta várjuk.
Legtöbbünk egyetért abban, hogy ez mindkét fél számára hasznos helyzet. Legfőképpen
Európa mezőgazdasági termelőinek és gazdasági szereplőinek fog kedvezni. Nem szabad
azonban figyelmen kívül hagynunk azt a tényt, hogy nem csak előnyökkel fog járni az
európai vállalkozások és koreai gazdálkodók számára. Bizonyos ágazatoknak hasznára
válik a megállapodás, míg néhány elkerülhetetlenül veszít rajta. Így a jövőben az európai
polgárok olcsóbban juthatnak koreai technológiai termékekhez és autókhoz. Cserébe
Korea hozzájuthat európai élelmiszerhez, melyre nagy szükség van, emellett gyógyszerekhez
és luxustermékekhez is. A megállapodás jobb környezetvédelmi- és munkakörülményekhez
is vezethet Koreában – amit érdemes megemlíteni, és amivel elégedettek lehetünk. Remélem,
a megállapodás gyorsan hatályba léphet, főleg mivel Európa az elsőként érkezők előnyét
szeretné élvezni az Amerikai Egyesült Államokkal szemben, amely ország szintén tárgyal
Koreával egy hasonló megállapodásról. Végül, szeretném megköszönni minden érintett
előadó fáradhatatlan és magas színvonalú munkáját.

Laurence J.A.J. Stassen (NI).   – (NL) Elnök úr, holnap szavazunk a Dél-Koreával kötendő
szabadkereskedelmi megállapodásról. El kell mondanom, hogy első ránézésre jónak tűnik.
A holland Szabadságpárt (PVV) küldöttsége erősen támogatja a szabadkereskedelmet.
Sajnos az Európai Unió nem tudta megállni egy védintézkedés hozzáadását a kereskedelmi
megállapodáshoz. Ez azt jelenti, hogy a verseny előtt nem nyitott vállalatok védelmet
fognak élvezni, ha a koreai termékekkel szemben nem tudják fenntartani a sajátjukat.

Más szóval, ha az európai fogyasztó úgy dönt, hogy az európai termékek helyett koreait
vásárol, azon egyszerű okból kifolyólag, hogy az utóbbi jobb minőségű vagy olcsóbb, a
kereskedelmi akadályokat újra felállítják. Nézzék, hogyan ütötte fel újra fejét a
protekcionizmus és piaci beavatkozás felé hajló ördögi európai reflex.

Elnök úr, az hogy a szabadkereskedelem semmiféle hátrányt nem jelent az európai ipar
számára, természetesen illúzió. Ezért az, hogy ezt egy védintézkedéssel akarjuk leküzdeni
és kompenzációt ajánlunk a hátrányos helyzetű iparágaknak, teljesen téves megoldás.

Ez lehetővé teszi a kevésbé versenyképes iparágak számára, hogy folytassák, amit mindig
is csináltak, ahelyett hogy a versenyhez alkalmazkodnának. Ami még rosszabb, ki fogja
végső soron fizetni ezt a számlát? Pontosan: sajnos a mi polgáraink. Fogyasztókként nekik
kell kifizetni a vásárlásaik különbségét és mindennek a tetejében, az adófizetőknek kell
kiköhögniük a szükséges kompenzációt.

Hogyan fogom megmagyarázni a választópolgáraimnak azt, hogy nekik kell fizetniük a
számlát, ha például a Fiat veszít a piaci részesedéséből a Kiával szemben? Ezeknek a
szabályoknak nincs helyük egy szabadkereskedelmi megállapodásban. Gyakorlatilag ez
nem más, mint a nem hatékony vállalatok támogatása az európai polgárok kárára.
Szabadkereskedelem? Micsoda nagyszerű ötlet, de kérem, hagyjuk ezt a védintézkedést!

Elisabeth Jeggle (PPE).   – (DE) Elnök úr, hölgyeim és uraim, Dél-Korea valóban nagyon
fontos piac az európai ipar termékei számára – ezt hangsúlyozták is, külön kiemelve a
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gépjárműveket –, ugyanakkor a gazdálkodók számára is. Szeretném hangsúlyozni, hogy
ennek a helyzetnek mindkét fél számára hasznosnak kell lennie. Új generáció van
feltörekvőben, ami jó dolog. A Dél-Koreával kapcsolatos megállapodás tartalmaz egy
fejezetet a fenntartható fejlődésről, amely lefedi a munkaügyi előírásokat, a
környezetvédelmi politikát, és tartalmaz egy megfigyelési rendszert, amely bevonja a civil
társadalmat is. Ez is jó.

A szabadkereskedelmi megállapodás egy lépés a jó irányban, és szeretném megköszönni
minden érintettnek, valamint szeretném hangsúlyozni, hogy kiváló munkát végeztek.
Mindazonáltal én is egyértelmű szabályozásra szólítok fel az egész termelési láncot illetően,
különös tekintettel az élelmiszerre. Nemcsak a végterméket kell figyelembe vennünk, és
nemcsak a mezőgazdaságnak kellene előnyökhöz jutnia, hanem a gazdálkodóknak is javára
kell váljon.

Az európai fogyasztók és termelőink érdekében a kereskedelmi forgalom liberalizálásakor
teljesen biztosnak kell lennünk abban, hogy az Európai Unióba importált mezőgazdasági
termékek megfelelnek magas elvárásainknak a környezet-, állat- és fogyasztóvédelmet
illetően, a származási helytől kezdve a teljes termelési láncon keresztül.

Holnap támogatni fogom a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság álláspontját, de a további
liberalizációs törekvéseket illetően, határozottan kérem az élelmiszerágazat és a
gazdálkodók figyelembe vételét.

Vital Moreira, (S&D).   – (PT) Elnök úr, a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság elnökeként,
szeretném először és mindenekelőtt megelégedésemet kifejezni, hogy sikeresen zárjuk a
Lisszaboni Szerződés által ránk ruházott együttdöntési jogkörünk gyakorlásának első fő
próbáját a kereskedelmi megállapodások terén. Úgy érzem, nagy felelősséggel gyakoroltuk
együttdöntési jogkörünket, és azt hiszem, köszönetet kell mondanom az előadóknak és
árnyékelőadóknak, valamint hálámat kell kifejeznem az együttműködésért a Bizottság és
a Tanács részéről a belga elnökség alatt, a védintézkedés tárgyalásai során.

Meg kell jegyeznünk, hogy a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságban történt szavazás
során elsöprő többség szavazott a kereskedelmi megállapodás elfogadásának ajánlására,
valamint a védelmi mechanizmussal kapcsolatos szabályozás elfogadására. Ez azt mutatja,
hogy a Parlament képes széleskörű politikai koalíció létrehozására a nemzetközi
kereskedelem nagyobb nyitottsága érdekében, valójában a szabadkereskedelmi
megállapodásban meghatározott egyik alapelv mentén.

Véleményem szerint a kereskedelmi megállapodás kölcsönösen előnyös. Mindkét piac
kölcsönös megnyitásával mindegyik gazdaság profitál versenyelőnyéből. A kereskedelmi
megállapodás nemcsak a vámjellegű és nem vámjellegű akadályokat távolítja el, hanem a
közbeszerzési piac megnyitására, a szellemi tulajdonjogok védelmére és a munkavállalók
jogainak és a környezetvédelmi normáknak a védelmére is kiterjed.

Amint a megállapodást ratifikálják, ami remélem, holnap fog megtörténni, határozottan
kell megtennünk a következő lépést, ami a végrehajtás.

Niccolò Rinaldi (ALDE).   – (IT) Elnök úr, biztos úr, ez a megállapodás tartalmaz egy
olyan záradékot, amely nem győz meg, és soha nem is győzött meg minket. A
vámvisszatérítésről beszélek, amelyet Korea kap a Kínából vagy más országokból importált
termékek után. Ezt már megvitattuk, de liberális demokrataként úgy vélem, ez az intézkedés
rendkívül szabálytalan. Ez egyfajta exporttámogatás, és amikor erre a megállapodásra

203Az Euròpai Parlament vitàiHU16-02-2011



szavazok, szeretném, ha lenne biztosítékunk arra, hogy ez a záradék nem teremt precedenst,
és más megállapodásokba nem kerül be.

A holnapi szavazás az út egyik szakaszát zárja le, amelyen együtt indultunk el, de csak az
egyik szakaszát, mert a Parlament és a Bizottság közti kapcsolatnak folytatódnia kell, nem
utolsósorban a védintézkedés tényleges végrehajtása tekintetében. Az európai ipar és az
európai munkavállalók érdekében nem hibázhatunk a végrehajtás során, különben hatalmas
problémákkal kell szembenéznünk az elkövetkezendő megállapodások során.

Az idei a nyúl éve a Távol-Keleten, remélem tehát, hogy az európai ipar olyan gyorsan
kihasználja a megállapodás előnyeit, mint ahogy a nyúl fut.

Gerald Häfner (Verts/ALE).   – (DE) Elnök úr, hölgyeim és uraim, még most is emlékszem
arra – ahogy most Egyiptomban és Tunéziában –, hogy a koreai emberek, főleg a fiatalok,
kimentek az utcára a rendőrök gumibotjaival és fegyvereivel szemben, és a szabadságért,
demokráciáért és önrendelkezésért harcoltak. Ami azóta történt, hihetetlen. Hihetetlen,
hogy mennyi mindent ért el Korea a demokrácia, önrendelkezés és szabadság terén, de a
gazdaság és most már egyre inkább a környezetvédelem területén is. Ezzel Korea jó példát
állított sok más ázsiai ország elé, emellett olyan ország, amivel egyre szorosabb
együttműködésben állunk, aminek nagyon örülök, a vámkorlátok ledöntésével és a
méltányosabb kereskedelem megalapozásával együtt.

Ennek ellenére ma elutasítjuk ezt a megállapodást, erre számos konkrét okunk van, melyek
közül néhányat már megemlített kollégám, Jadot úr. Azon kívül, amit már elmondtak,
szeretném megemlíteni a pénzügyi szektor területét érintő szabályozást, amit mi a rossz
irányba való elmozdulásnak tekintünk. Ennek azonban szintén alapvető okai vannak.
Egyre több és több szabadkereskedelmi megállapodást kötünk, és mindegyik okot ad egy
másikra. Nem egy egyedi megállapodásokból álló fércműre van szükségünk, hanem
igazságos és méltányos szabályokra a világkereskedelem egészére vonatkozóan.

William (The Earl of) Dartmouth (EFD).   – Elnök úr, egy szabadkereskedelmi
megállapodás nem szólhat csak a vámokról. A szellemi tulajdonjogról is szólnia kell.

A választókerületemben lévő egyik vállalat, az Avon Protection a világ egyik vezető
gázálarcgyártója. Az Avon úgy véli, szabadalmait megsértette egy dél-koreai cég, amely
egyszerűen másolatokat készít. Dél-Koreában is kellene szabadalmi oltalomnak lennie, de
egy koreai bíróság vajon valóban egy brit cég javára döntene?

Ahhoz, hogy a szabadkereskedelem működhessen, egyenlő feltételeket kell biztosítani, és
igen, egy olyan védintézkedés, mint Pablo Zalba Bidegainé, hasznos lehet, de a másik aláíró
félnek is biztosítania kell, hogy a megállapodás valóban kétirányú, különben a
szabadkereskedelmi megállapodás, amelynek mindkét fél számára előnyösnek kellene
lennie, egyszerűen teljesen egyoldalúvá válik.

Gianluca Susta (S&D).   – (IT) Elnök úr, biztos úr, hölgyeim és uraim, azt hiszem rossz,
hogy a Dél-Koreával kötendő szabadkereskedelmi megállapodásról szóló vita patthelyzetté
alakult a neoprotekcionizmus feltételezett hívei és a megátalkodott szabadkereskedők
között. Azt is helytelennek találom, hogy a Bizottság inkább gazdaságfejlesztési szolgáltató
ügynökségként járt el, mint 500 millió európai politikai kormányaként, amelynek fenn
kéne tartania az egyensúlyt egyrészt a növekedés, másrészt a foglalkoztatás és a javak
felosztása terén.
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Ami minket megkülönböztet az Amerikai Egyesült Államoktól, amely ország még nem
írta alá a megállapodást – tudjuk miért –, és ez vonatkozik a Koreával való kapcsolatra is,
az az, hogy egyetlen gazdasági világhatalom sem teszi ki minőségi – és itt hangsúlyozom,
„minőségi” – feldolgozóiparát az elkerülhetetlen lebontásnak, feláldozva azt a pénzügyi
érdekek oltárán, szembehelyezve a londoni belvárosi fehérgalléros munkavállalókat, az
európai gyárak fehérköpenyes munkavállalóival. Ez az, amire Európának egyáltalán nincs
szüksége a válság nyomán.

Mindennek, Sturdy úr, biztos úr, semmi köze nincs a neoprotekcionizmushoz. Különben
ebbe a kategóriába tartoznának a francia, lengyel, német, olasz, spanyol és portugál iparügyi
miniszter, akik a Le Monde február 10-i számában megerősítették annak szükségességét,
hogy a közösségi érdekeket helyezzék az európai intézmények munkájának központjába,
megállapítva, hogy ebben az esetben ezt nem védheti a védintézkedés, akármilyen értékes
is.

Kiváló szakmai gyakorlatra került sor a nemzetközi kereskedelmi kapcsolatok terén, de
nem sikerült Európa érdekében cselekednünk. Ezért…

(Az elnök félbeszakítja a felszólalót)

Marielle De Sarnez (ALDE).   – (FR) Elnök úr, ez az első szabadkereskedelmi megállapodás,
amelyet a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése óta vizsgáltunk, és ezért gondoljuk mi,
európai parlamenti képviselők, hogy addig nem léphet hatályba, amíg nem szerzünk szilárd
garanciákat, garanciákat, amelyek ezentúl példaként szolgálnak a jövőbeli kereskedelmi
megállapodások számára. Ezért a mi dolgunk – az önöké és a miénk is –, hogy biztosítsuk
ezeknek a mechanizmusoknak a megfelelő végrehajtását, hogy megvédjük az európai
gazdaságot a verseny torzulása esetén.

Ez azonban semmi esetben sem menthet fel minket a stratégiai gondolkodás alól két
területen. Először is, ahhoz, hogy biztosítsuk a valóban igazságos versenyt, létfontosságú
a szociális, egészségügyi és környezetvédelmi előírások figyelembe vétele a kereskedelmi
megállapodásokban. Ez egy alapvető követelmény.

A másik fontos dolog az, hogy Európának végre meg kell teremtenie a szükséges eszközöket
termelési kapacitásának fenntartásához vagy fellendítéséhez, például az ipari vagy
mezőgazdasági termelési kapacitást, és fenntartani – és ez létfontosságú a jövő
szempontjából – a technológiai fejlődést.

Claudio Morganti (EFD).   – (IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim, csak remélni tudom, hogy
amiről most vitázunk, végül nem fog újabb és talán halálos csapást mérni a gazdaságainkra.
Már most elárasztanak minket az alacsony vagy nagyon alacsony áron előállított termékek
főleg Kelet- és Délkelet-Ázsiából. Sok olasz cég, főleg kis- és középvállalkozások térdre
kényszerültek a tisztességtelen verseny miatt. Ez azt jelenti, hogy nem tudnak versenyezni
a piacon, ami tragikus következményekkel járhat a gazdaság, és főleg a foglalkoztatás
tekintetében.

Ez a megállapodás különböző biztonsági- és védintézkedéseket tartalmaz, de ki biztosít
minket arról, hogy ezeket a szabályokat tényleg alkalmazni fogják? Még mindig túl sok
ismeretlen van, és a néhány nagy gyártó esetleges haszna nem csattanhat mindig csak a
legkisebb termelőkön. Az én régiómban, Toszkánában textiliparunk – történelmi
mozgatórugó – már most súlyos helyzetben van az ázsiai verseny miatt. Csak remélni
tudom, hogy Európa maga nem mér halálos csapást erre az ágazatra, és valószínűleg
másokra is ezzel a megállapodással.
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Mi nem szavazunk erre a megállapodásra.

Peter Šťastný (PPE).   – (SK) Elnök úr, a tárgyalások 2007 májusi kezdete óta a
szabadkereskedelmi megállapodás Dél-Koreával hosszú és nehéz úton ment keresztül. A
mindkét oldal számára egyértelmű előnyök ellenére az európai ipar néhány kulcsfontosságú
ágazata komoly kockázatnak van kitéve. Már kifejeztem fenntartásaimat itt, a Parlamentben,
és tisztességes, kiegyensúlyozott szabályokat kértem ebben a játékban.

A megoldás a kétoldalú védzáradék volt. Szeretném megköszönni Robert Sturdy és
Pablo Zalba Bidegain előadóként betöltött vezető szerepét, és mindenkinek köszönöm,
aki részt vett a folyamatban. Hála az együttes erőfeszítésnek, az EU és Dél-Korea gazdaságai
euró milliárdokkal lesznek gazdagabbak. 2011 júliusától a megállapodás valódi győztesei
mindkét oldal fogyasztói és állampolgárai lesznek.

Mario Pirillo (S&D).   – (IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim, mindenki azt mondta, hogy a
Koreai Köztársasággal kötendő szabadkereskedelmi megállapodás intézményi és stratégiai
innováció az Unió részéről. Ellenkezőleg, ez egy kiegyensúlyozatlan megállapodás, amely
negatív hatással lesz az európai feldolgozóiparra.

A koreai termékek vámjának eltörlése a koreai környezetvédelmi és szociális normák
növekedéséért cserébe nem nevezhető igazságosnak. A koreai hajógyártási ipar jelentős
állami támogatást kap, ami lehetővé tette, hogy 30%-os részesedést érjen el a világpiacon.
Ez azt jelenti, hogy az európai iparnak, akár autó-, textil-, vegyi- vagy más iparról van szó,
meg kell védenie magát a versenytől, ami ha elvileg nem is igazságtalan, gyakorlatilag az.

A védzáradék bevezetése megfelelő intézkedés, de nem elegendő a megállapodás hiányainak
befoltozására. Ezért kérem az Európai Bizottságot, hogy legyen körültekintőbb, ha tényleg
meg akarja védeni az európai gazdasági érdekeket.

João Ferreira (GUE/NGL).   – (PT) Elnök úr, ez a csúcsa egy olyan kereskedelemmel
kapcsolatos elgondolásnak, amely csak a versenynek enged utat a harmonizáció és
kölcsönösség helyett; vagyis az országok, termelők és munkavállalók közötti versenynek.

A nagy gazdasági csoportok és transznacionális vállalatok, mint mindig, több millió eurós
nagyságrendű profitot érhetnek el ezzel a szabadkereskedelmi megállapodással. Azonban,
mint mindig, az érem másik oldalát nem látjuk: a milliónyi kistermelő, valamint kis- és
középvállalkozó áldozatát, környezetvédelmi áldozatokat, a termelési kapacitás és
munkahelyek tönkretételét, valamint a bérek és a munkavállalók jogainak megtámadását.

Ez a megállapodás elsősorban olyan országokra lesz hatással, mint Portugália és olyan
régiókra, amelyek a legjobban függnek az érintett ágazatoktól: textil, autóalkatrészek, és
elektronika. Figyelemre méltó, hogy már az előadó maga is megjósolta az elkerülhetetlen
leépítéseket Európa-szerte, de azt is tudjuk, hogy a szakszervezetek és vidéki szervezetek
a Koreai Köztársaságban ellenzik ezt a megállapodást.

Ezért tisztán látszik, hogy kik lesznek a győztesek és kik lesznek a vesztesek, amikor végül
is megkötik a szerződést.

Bastiaan Belder (EFD).   – (NL) Elnök úr, ez a szabadkereskedelmi megállapodás
Dél-Koreával ambiciózus és átfogó. Segít eltávolítani a fő kereskedelmi akadályokat, és ez
az európai vállalatok számára hasznot jelent. A dél-koreai piachoz való fokozott hozzáférés
javítja az európai vállalatok piaci helyzetét.
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Tekintettel arra, hogy más jelentős szereplők, mint például az Egyesült Államok, Chile és
az EFTA-országok, törekszenek rá, vagy már kötöttek is kereskedelmi megállapodást
Dél-Koreával, ez egy fontos lépés. Ezzel a megállapodással az Európai Unió megmutatta,
hogy nem zárkózik el a nyitott és fenntartható kereskedelemtől, amikor más országok
protekcionista tendenciákat mutatnak. A kereskedelem kiutat kínál a gazdasági válságból.
Azt azonban nem szabad hagynunk, hogy a szabadkereskedelem fosztogatáshoz vezessen.

Az acél- és autóipar aggódik emiatt, és nem teljesen alaptalanul. A megállapodás
végrehajtásakor ezért szigorúan ellenőriznünk kell, hogy minden feltételt betartanak-e, és
biztosítanunk kell, hogy szükség esetén gyorsan és hatásosan be tudjuk vetni a kétoldalú
védzáradékot

Karel De Gucht,   a Bizottság tagja. – Elnök úr, megpróbálok rendkívül rövid lenni.

Elsőként, Darthmouth grófjának kérdésével kapcsolatban, abban az esetben, ha a szellemi
tulajdonjogok sérülnek, beleértve a harmadik országokban lévő szabadalmakat, az a
helyénvaló, ha az érintett szereplők igénybe veszik a rendelkezésre álló végrehajtási
eszközöket, bíróságot is, ha szükséges, ahogy ez történik két magáncég között is.

Az Avon Protection konkrét ügyében célszerű lenne, ha választója a szabadalom állítólagos
megsértése miatt először a meglévő koreai jogi keretrendszerben folyamodna jogorvoslatért.
Amennyiben a Koreában rendelkezésre álló végrehajtás nem tisztességes vagy nem elég
gyors, a Bizottság megvizsgálhatja az ügyet.

Jadot úr megjegyzéseit tekintve, a koreai jogszabály eredeti tervezete arra kényszerítette
volna az uniós autógyártókat, hogy kétszer annyival csökkentsék autóik CO2 kibocsátást,
mint a koreai autógyártók. Ez főleg azért volt, mert a kibocsátáscsökkentés javasolt mértéke
nem volt arányos, hanem nagyon változó volt az adott autók kibocsátási szintjétől függően.
Következésképpen, annak ellenére, hogy a koreai gépkocsieladások nagyon kis részéért –
2009-ben 3% –, és így Koreában az összes autó által kibocsátott CO2 nagyon kis részéért
felelősek csak, az uniós autógyártókat aránytalan hozzájárulásra kérték. Kibocsátásuk
átlagos csökkentése 2009 és 2015 között 23% lett volna, míg koreai társaiké, akik a koreai
autóeladások 95%-át teszik ki, mindössze 10%. A terhek ilyen megosztása nem lett volna
igazságos, ezért tárgyaltunk erről koreai partnereinkkel.

Végül pedig szeretnék köszönetet mondani a jogalkotási folyamat minden részvevőjének
– a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságnak (INTA), a Bizottság előadóinak, az INTA
bizottság elnökének, a Tanácsnak, és a saját kollégáimnak a Bizottságban – azért, ami
mondhatnánk nagyon jó példa arra, hogy milyennek kell egy ratifikációs folyamatnak
lennie a Lisszaboni Szerződés alapján.

Robert Sturdy,    előadó. – Elnök úr, én is szeretnék köszönetet mondani a biztos úrnak.
Az egész folyamat kiváló volt. Az évek során számos együttdöntési eljárásban vettem részt,
és azt kell mondanom, hogy ez volt az egyik legjobb. Az árnyékelőadóim közti vita
rendkívüli volt. Lényegében mindenki rendkívül jól működött közre.

Szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mondhassak Moreira úrnak, az
elnöknek. Az ő szakértelme nélkül nem hiszem, hogy kielégítő eredményre jutottunk volna
a komitológia kérdésében – ami különösen nehéz holtpont volt a tárgyalások vége felé.
Ma sok témát felvetettek. Jadot úrnak csak annyit szeretnék mondani: szerintem a
sertéstenyésztői Bretagne-ban szintén jelentős előnyökhöz jutnak remélhetőleg, Yannick,
mert a sertéstenyésztők egész Európában rossz helyzetben vannak. Azért emelem ezt ki,
mert magam is a mezőgazdasággal foglalkozom.
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Ahogy mondtam, a vita kiváló minőségű volt. Mindig két nézőpont lesz, és Susta úrnak
igaza van: mindig törés van a protekcionisták és a szabadpiacot pártolók között.

Csak annyit mondanék, hogy nem dughatjuk homokba a fejünket, nem csukhatjuk be az
ajtót és nem várhatjuk, hogy a világ megálljon nélkülünk, mert nélkülünk is megy tovább.
Globális piacon élünk, akár tetszik, akár nem. Vannak vele problémák, de ez tény. Erősen
hiszek abban, hogy ez hatalmas lehetőséget nyújt az Európai Uniónak a gazdasági válságból
való kilábalásra. Példát állítottunk a jövőbeli megállapodások számára. Nem lesznek
azonban olyan könnyűek, mint ez. Biztos vagyok benne, hogy sokkal bonyolultabbakra
térünk rá, és várjuk, hogy együttműködhessünk a Bizottsággal ezen a téren.

Szeretném megköszönni mindenkinek a ma esti vitában való részvételt. Kiváló volt, és
megmutatja, milyen mindenre kiterjedő tud lenni a tisztelt Ház.

Elnök.   – A vitát lezárom.

A szavazásra holnap délben kerül sor (2011. február 17., csütörtök).

Írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 149. cikke)

George Sabin Cutaş (S&D),    írásban. – (RO) Úgy gondolom, az EU-Korea
szabadkereskedelmi megállapodás hatálybalépése pozitív hatással lenne az Európai Unió
gazdaságára. Először is, 1,6 milliárd euróra becsült vámmegtakarítások elérését teszi
lehetővé. Emellett növekedhet a kereskedelem, főleg a szolgáltatási ágazatban, ahol a
kereskedelem növekedését 70%-ra becsülik, és a mezőgazdasági ágazatban, ahol az Európai
Unióból Koreába irányuló export éves értéke jelenleg 1 milliárd euró.

Ugyanakkor, ez egy ambiciózus és innovatív megállapodás. Az első a szabadkereskedelmi
megállapodások új generációjában, ami fejezeteket tartalmaz a fenntartható fejlődésről, a
munkaügyi előírásoknak való megfelelésről és egy olyan ellenőrzőmechanizmusról,
amelyben a civil társadalom is részt vesz. A nehézségektől való félelmet, amit a koreai
verseny okozhat az Unió érzékeny iparágai, például az autóipar számára, eloszlatja a
védintézkedés felvétele a megállapodásba. Ezt arra fogjuk használni, hogy intézkedéseket
vezessünk be az import és export ellenőrzésére, és felmérjük a megállapodás különböző
ágazatokra tett hatását.

15. A bizottságok és a küldöttségek tagjai: lásd a jegyzőkönyvet

16. Kérdések órája (a Tanácshoz intézett kérdések)

Elnök.   – A következő naprendi pont a kérdések órája (B7-0009/2011). A Tanácshoz a
következő kérdéseket intézik:
1. kérdés Bernd Posselt részéről (H-000010/11)

Tárgy: Jogállamiság Szerbiában

Hogyan vélekedik a Tanács a szerb jogállamiság alakulásáról, különösen azon kétes eljárás
ismeretében, amelyet a dél-szerbiai Preševo-völgyben élő albán kisebbséghez tartozó
állítólagos gerillák ellen folytatnak?

Enikő Győri,   a Tanács soros elnöke. – (HU) A Tanácsnak a szerb jogállamiság alakulásával
kapcsolatos véleményét a 2010. december 14-i tanácsi következtetések tartalmazzák. A
Tanács ebben a következtetésében üdvözölte, hogy Szerbia folytatja reformütemtervének
végrehajtását és további eredményeket mutat fel az Európai Unióval kötött ideiglenes
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megállapodás rendelkezéseinek végrehajtása terén. A következtetésekben a Tanács azt is
megállapította, hogy Szerbia továbbra is jó eredményeket ér el a stabilizációs és társulási
megállapodás szerinti kötelezettségeinek teljesítésében. Az országnak ugyanakkor további
erőfeszítéseket kell tennie, elsősorban az alábbi területeken: a közigazgatás reformja, az
igazságszolgáltatás reformját is magában foglaló jogállamiság, a korrupció és a szervezett
bűnözés elleni küzdelem, valamint az üzleti környezetnek a javítása. A Tanács nem vitatta
meg a szerb jogállamiság alakulását annak a konkrét eljárásnak a vonatkozásában, amelyre
a tisztelt képviselő úr hivatkozik.

Bernd Posselt (PPE).   – (DE) Azt követően, hogy feltettem a kérdést, a Koszovóban
elkövetett bűncselekmények vádjával kirakatpert folytatattak egy albán nemzetiségű szerb
állampolgárokból álló csoport ellen, melynek során a különleges bíróság a kiszabható
legsúlyosabb büntetésekben részesítette a csoport tagjait. Nem gondolják, hogy Szerbia
h e l y e t t  i n k á b b  a z
https://iate.cdt.europa.eu/iatenew/manipulation/dataentry/EntryDetailview.jsp?lilId=933679&srclang=en&trglang=hu&fromresults=true"
európai uniós jogállamiság-missziónak (EULEX) kellett volna eljárnia ebben az ügyben?
Szeretném megkérni Önöket, hogy járjanak utána és vizsgálják meg részletesebben ezt a
konkrét ügyet, amelyre én rákérdeztem.

Enikő Győri,   a Tanács soros elnöke. – (HU) Nagyon szépen köszönöm képviselő úrnak.
Azt tudnia kell, hogy a Tanácsnak minden bővítéssel és bármiféle stabilizációs és társulási
egyezménnyel kapcsolatos álláspontjában meghatározó az, hogy 1993-ban Koppenhágában
az Európai Tanács lefektette az úgymond csatlakozási kritériumokat, és ebben az emberi
és kisebbségi jogok tisztelete is szerepel, és a Tanács számára nem lehet más fontosabb,
mint ez az elv a tárgyalások során. Azt tudom mondani Önnek, hogy kérését természetesen
a Tanácsot képviselő magyar elnökség tudomásul veszi a problémát, átérzi a történet súlyát,
és ahogy minden csatlakozási és társulási megállapodási procedúrában, itt is kiemelten
figyel ezekre a kérdésekre.

Daniel Caspary (PPE).   – (DE) Elnök úr! Bernd Posselt kérdéséhez kapcsolódóan lenne
még egy kiegészítő kérdésem a Tanácshoz. Képviselőtársam már rákérdezett arra, vajon a
Tanács elképzelhetőnek tartja-e, hogy kifejezetten e konkrét ügy kapcsán újra felvegye a
kapcsolatot a kormánnyal és a helyi illetékesekkel. Szeretném tehát újra megkérdezni a
Tanács elnökségét: elképzelhetőnek tartja, hogy e konkrét ügy kapcsán helyi illetékesekkel
lépjen kapcsolatba?

Enikő Győri,   a Tanács soros elnöke. – (HU) Elnök úr! Természetesen, ahogy említette a
tágabb összefüggést és azt a szellemiséget, amiben a Tanács a hasonló kérdésekhez
viszonyul, azt tudom Önnek mondani, hogy folyamatban van Szerbiának a csatlakozása,
hiszen begyújtotta a csatlakozási kérelmet, és azt gondolom, hogy most újabb fázisba
érkeztünk, hiszen Szerbia válaszolt a kérdőívre, amelyet az Európai Bizottság bemutatott.
Ezeket a válaszokat január 31-én átadta. Természetesen a csatlakozási folyamatban minden
fontos kérdésre, az ilyen kérdésekre is, mind az Európai Bizottság, illetve mind a Tanács
természetesen megkülönböztetetten odafigyel.
2. kérdés Jim Higgins részéről (H-000012/11)

Tárgy: A kis- és középvállalkozások és a magyar elnökség

A Tanács magyar elnökségének egyik megfogalmazott célja a kis- és középvállalkozások
(kkv-k) helyzetének javítása. Kicsit bővebben kifejtené-e a Tanács ezt a kérdést, gyakorlati
részletekkel szolgálva arra vonatkozóan, hogyan segíti majd a túlélésért küzdő kkv-kat?
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Enikő Győri,   a Tanács soros elnöke. – (HU) A kis- és középvállalkozások létfontosságú
szerepet töltenek be az európai gazdaságban. Működésük keretfeltételeinek javítása a
magyar elnökség egyik kiemelt prioritása. Az elkövetkező hónapok során az elnökség
figyelmének középpontjában az Európa 2020-as stratégia és az abban foglalt, az innovációra
és az iparpolitikára irányuló kiemelt kezdeményezések végrehajtása, valamint a belső piac
teljes körű kiépítése áll majd, mivel az európai kis- és középvállalkozásoknak mindössze
8%-a végez ebben a pillanatban határon átnyúló tevékenységet.

A Mario Monti, egykori biztos úr által készített jelentés alapján e kiteljesítés keretében fel
kell számolni a belső piac működését még akadályozó korlátokat. Ezt úgy tudjuk elérni,
ha valamennyi irányelvet, így elsősorban a szolgáltatás irányelvet – ezzel a kérdéssel ez a
Parlament ezen a plenáris ülésszakon foglalkozott is – pontosan és kellő időben végrehajtjuk
és érvényre juttatjuk, hogy fogyasztóbarát megoldásokat kínálunk az egységes eurófizetési
térségben, a SEPA-ban, hogy a határokon átnyúló tevékenységet folytató üzleti
tevékenységet folytató üzleti vállalkozások számára megkönnyítjük az adózási szabályoknak
való megfelelést, valamint előmozdítjuk egy kkv-barát uniós szabadalom elfogadását – és
a Parlament egy nagyon fontos döntést hozott itt e témában a hétfői vita után, kedden –,
és mindennek, ami ugye előfeltétele, mindaz, amiről eddig beszéltem, hogy a kis- és
középvállalkozásokat arra inspiráljuk, hogy minél több innovációs beruházásba fogjanak
bele.

Emellett a magyar elnökség foglalkozni fog az európai kisvállalkozói intézkedéscsomagnak,
ennek a „small business act”-nek a félidős felülvizsgálatával is. E csomagnak valóságos
magna chartának kellene lennie a kis- és középvállalkozások számára. Az elnökség továbbá
átfogó megközelítést kíván előmozdítani az új, integrált iparpolitikára vonatkozóan,
aminek keretében arra törekedünk, hogy minden olyan információs, pénzügyi és technikai
támogatásbeli korlátot felszámoljunk, amelyek gátolják, hogy a kis- és középvállalkozások
ténylegesen a zöld gazdaság gerincévé válhassanak.

Emellett törekvésünk, hogy a jobb és intelligensebb szabályozás, valamint az intézményi
változtatások segítségével csökkentsük az adminisztratív terheket és az állami működtetés
kockázatát. Meggyőződésünk, hogy létfontosságú a kkv-k innovatív kapacitásának a
megerősítése, és ez megkívánja az innováció új megközelítésének kialakítását, amely a
nem technológiai innováció előmozdítására összpontosít. Emlékeztetni szeretném önöket,
hogy az Európai Tanács is nagyon fontos döntéseket hozott február 4-én innováció
témában.

Azt a kulcsfontosságú kérdést illetően, hogy a kis- és középvállalkozások miként jutnak
finanszírozáshoz, arról azt lehet elmondani, hogy mi elkötelezettek vagyunk amellett,
hogy garanciák, innovatív pénzügyi eszközök és kedvező feltételeket kínáló bankok révén
támogassuk az egészséges kis- és középvállalkozások hitelhez és kölcsönhöz való
hozzájutását.

Végezetül szeretném hozzátenni, hogy a magyar elnökség javaslatokat fog benyújtani a
Tanácsnak a kutatás és fejlesztés területén működő nagy költségvetésű, többéves uniós
kiadási programok középtávú értékelésére vonatkozóan, amelyek fontos, a kkv-kat célzó
támogatási eszközöket is magukban foglalnak majd, így például a kockázatmegosztó
finanszírozási mechanizmust, az RSFF-et is.

Jim Higgins (PPE).   – (GA)
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Elnök asszony! Gratulálni szeretnék az elnökségnek ahhoz, hogy idáig eljutott és üdvözlöm
a miniszter kijelentését. A kisvállalkozások egyik legnagyobb problémája a túlzott mértékű
bürokrácia – angolul mi ezt hivatalnokszellemként vagy paragrafusrágásként emlegetjük.
Barroso elnök úr 2004-ben azt ígérte, látványosan cselekedni fog a probléma megoldása
érdekében, idáig azonban nem láthattuk ennek jelét. A hivatalban lévő magyar elnök
kijelentése után kifejezetten optimistának érzem magam, ha mondhatok ilyet. Rendkívül
fontos, hogy minden tőlünk telhetőt megtegyünk a probléma megoldása érdekében,
tekintve, hogy az komoly nehézségeket okoz az érintettek számára.

Zigmantas Balčytis (S&D).   – (LT) Elnök úr! Még 2008-ban a Tanács jóváhagyta az
Európai Beruházási Bank egy 15 milliárdos csomagjának szétosztását, amelyet a kis- és
középvállalkozások megmentésének fő eszközéül szántak a válság alatt. A közzétett
jelentésből kiderül, hogy meglehetősen alacsony szinten használták fel a forrásokat és
főként nagyvállalkozások részesültek azokból, miközben a kisvállalkozások nem jutottak
hozzá a kért támogatáshoz. Hogyan kívánja biztosítani a magyar elnökség, hogy
becsületesen használják fel a kis- és középvállalkozások támogatására már elfogadott
eszközöket?

Nicole Sinclaire (NI).   – Azon gondolkodom, vajon képviselőtársaim is egyetértenek-e
vele, mennyire kiábrándító, hogy a west midlandsi képviselőtársam, a
https://iate.cdt.europa.eu/iatenew/manipulation/dataentry/EntryDetailview.jsp?lilId=3510781&srclang=en&trglang=hu&fromresults=true"
Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság elnöki posztját betöltő Malcolm Harbour által
támogatott írásbeli nyilatkozat alig kapott támogatást.

Ma küldött e-mailjében arról számol be, hogy a 736 képviselőből mindössze 184-en írták
azt alá. Ez vajon azt jelentené, hogy az európai kisvállalkozások tekintetében nem jöhet
létre együttműködés, tehát ténylegesen a tagállamokra hárulna az a feladat, hogy törődjenek
kisvállalkozásaikkal?

Enikő Győri,    a Tanács soros elnöke. – Engedjék meg, hogy először Jim Higgins szabályozási
környezettel kapcsolatos kérdésére válaszoljak, tekintve, hogy az rendkívül fontos a kis-
és középvállalkozások létezésének és munkakörülményeinek szempontjából.

A jogszabályok és politikák kialakításakor a „gondolkozz előbb kicsiben” alapelv
alkalmazása alapvető fontosságú az általunk kialakítani kívánt új kerethez. Ez nem csupán
európai uniós szinten, hanem – és remélem, egyetértenek velem –minden szinten, így
nemzeti, regionális és önkormányzati szinten is fontos.

A Bizottság felülvizsgálta az állami támogatásokról szóló jogszabályait annak érdekében,
hogy tagállamait a kis- és középvállalkozásoknak jutatott támogatások növelésére
ösztönözze az olyan kulcsfontosságú területeken, mint például a képzés, a kutatás és
fejlesztés és a környezetvédelem, hogy ez által vessen véget a mostani helyzetnek, amelyben
a támogatások nagy része nagyvállalkozásokhoz kerül.

Tovább ösztönzi a gazdasági tevékenységet és új munkahelyeket teremt a tagállamok
megállapodása arra vonatkozóan, hogy kevesebb legyen a hozzáadottérték-adó a helyben
nyújtott szolgáltatásokra nézve, méghozzá az olyan munkaerő-igényes szolgáltatások
esetében is, mint a fodrászat, a vendéglátás és a javítási szolgáltatások, a Bizottság pedig
melegen üdvözli ezt a határozatot.

A jobb szabályozás területén a Bizottság már fontos jogalkotói kezdeményezéseket
terjesztett elő. Javaslatot fogadott el a hozzáadottérték-adóval kapcsolatos irányelv
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felülvizsgálatára és az elektronikus számlázás előtt álló akadályok elhárítására irányulóan,
amely középtávon több milliárd eurónyi költségmegtakarítást jelenthet.

Februárban a Bizottság egy olyan javaslatot is előterjesztett, amely lehetővé teszi a
tagállamok számára, hogy kevesebb teherrel járó számviteli követelményeket állítsanak a
mikrovállalkozások elé, így teljesítve a kisvállalkozásokra vonatkozó cselekvési tervben
vállalt kötelezettségeket. Ezáltal akár 6 milliárd euróval is csökkenthető a teher. A Bizottság
minél hamarabbi megállapodásra ösztönzi a tagállamokat annak érdekében, hogy a
tagállamok, amelyek élni kívánnak vele, kihasználhassák ezt a lehetőséget, így tehát nekünk
a Tanácsban mindenképpen ezen az úton kell továbbhaladnunk.

A Bizottság részletesen elemzi továbbá a lehetséges adminisztratív terheket bármely új
jogalkotási javaslathoz kapcsolódóan, tehát nemcsak a kis- és középvállalkozások
vonatkozásában. Számos jó javaslatot terjesztettek elő, a Versenyképességi Tanácsban
pedig ezt a vonalat követjük, és arra törekszünk, hogy a lehető leggyorsabban oldjuk meg
a lehető legtöbb ilyen problémát.

Rátérve a második kérdésre, a finanszírozási lehetőségek elérésével kapcsolatosan már a
bevezető megjegyzésemben próbáltam utalást tenni. Az Európai Beruházási Bank 2008-ban
1 milliárd eurót kölcsönzött a kis- és középvállalkozók számára a hitel-kínálat bővítéseként,
amely 2007-hez képest 60%-os növekedést jelent.

Célunk, hogy a jövőben több pénzt fordítsunk ezekre a kérdésekre. Nagyon jól emlékszem,
hogy korábban képviselőként én voltam az egyik Európai Beruházási Bankkal (EBB)
kapcsolatos vélemény felelőse. A véleményben értékelést készítettem a Gazdasági és
Monetáris Bizottság számára. Megemlítendő, hogy az EBB rendkívül gyorsan reagált a
megváltozott körülményekre és megváltoztatta prioritásainak sorrendjét. Ezért üdvözöltük
az EBB által végrehajtott változtatásokat.

Egyetértek Önökkel abban, hogy a pénz nem mindig jut el rendeltetési helyére és jobban
meg kellene szervezni a támogatások elosztását. Ezzel kapcsolatosan úgy gondolom, az
Európai Beruházási Bank tagállami képviseleteire kellene tényleges figyelmet fordítanunk,
hiszen a legtöbb esetben ők a partnerek. Nem mindig az Európai Beruházási Bankot kell
vádolnunk a végrehajtásért, hiszen az nem közvetlenül általa megy végbe.

A második kérdéssel kapcsolatosan tehát egyetértek azzal, hogy rendkívül fontos, hogy a
közösségi pénzek és EBB kölcsönök a megfelelő helyre, a kis- és középvállalkozásokhoz
kerüljenek.

Én úgy gondolom, hogy a Tanács nem nyilváníthat véleményt írásbeli nyilatkozatokról,
tehát ha nem bánja, elnök úr, nem fűznék megjegyzést ehhez a dologhoz.

3. kérdés Georgios Papanikolaou részéről (H-000014/11)

Tárgy: A vízgazdálkodásra és az ivóvíz-szolgáltatásra vonatkozó kezdeményezések

A prioritásokat bemutató tájékoztató dokumentumában a magyar elnökség azt jelezte,
hogy különös figyelmet szándékozik fordítani a vízgazdálkodásra és az ivóvíz-szolgáltatásra,
valamint a vízkészletekhez kapcsolódó rendkívüli jelenségekre.

Mivel a program nem pontosítja, hogy milyen politikák vezetnek ebbe az irányba, jelezné-e
az elnökség a Parlamentnek, hogy pontosan mely kezdeményezéseket tervez ezen a
területen? Úgy gondolja-e, hogy az Unió tagállamaiban az elkövetkező évek folyamán
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felmerülhet a vízgazdálkodással és ivóvíz-szolgáltatással, valamint a vízkészletek
biztonságával kapcsolatos konkrét probléma?

Enikő Győri,    a Tanács soros elnöke. – (HU) Georgios Papanikolaou úrnak szeretnék
válaszolni a vízkészletekkel kapcsolatos kérdésére. Ez a téma különös jelentőséggel bír az
elnökségi trió, tehát Spanyolország, Belgium és Magyarország számára. Fontos eleme volt
annak a közös programnak, amelyet már több mint két évvel ezelőtt kidolgoztunk, és
minden ország a maga féléves elnöksége idején tett hozzá valamit ahhoz, hogy a közös
programban foglaltak a vízpolitikai integrált megközelítést illetően megvalósuljanak. Mi
tehát folytatjuk a spanyolok és a belgák által megkezdett munkát és mi is szeretnénk
hozzájárulást tenni, méghozzá azzal, hogy a 2011. júniusi tanácsi ülésen következtetéseket
szeretnénk benyújtani a vízpolitikáról.

Ezek a következtetések három fő témakörrel fognak majd foglalkozni. Az első, az a
szélsőséges vízügyi jelenségek, úgy mint árvizek, vízhiány, belvizek, szabálytalan
csapadékmegoszlás integrált kezelése. A második témakör a víz által nyújtott ökológiai
szolgáltatások szerepe. Ez egy nagyon izgalmas kérdés. Azt gondolom, hogy túl keveset
beszélünk róla napjainkban. Adottnak vesszük, hogy vizünk van, használjuk az úgynevezett
ökológiai szolgáltatásokat, amelyeket a vizes életterek biztosítanak számunkra, pedig
ezeket igencsak értékelnünk kellene. A harmadik témakör pedig a vízgazdálkodás terén
folytatott együttműködés fokozása, mind a nemzetközi szinten, mind pedig az uniós
tagállamok körében.

A tanácsi következtetések hozzá kívánnak járulni az európai vizekről szóló koncepciót
tartalmazó európai bizottsági közleményhez, amelyet a 2012. évben terveznek elfogadni,
és amely rámutat majd az EU-tagállamok vízkészleteivel való fenntartható vízgazdálkodás,
valamint a vízkészletek és az ivóvízellátás biztonságban tartásának a fontosságára.

Végezetül tisztelt képviselő hölgyek és urak! A magyar elnökség során vízügyi konferenciát
és rendezvényt is szervez, például az Európa édesvízkészleteinek jövőjével foglalkozó
konferenciát, amely a környezetvédelmi miniszterek informális találkozójához csatolva,
március 23. és 25. között, Budapesten kerül megrendezésre. És egy utolsó megjegyzés. A
magyar elnökség kiemelt célkitűzése, hogy az Uniónak legyen Duna-stratégiája, és ebben
is természetesen a víz, az ivóvízbázis-védelem, az integrált vízpolitika különös jelentőséggel
bír.

Georgios Papanikolaou (PPE).   – (EL) Elnök úr, Miniszter úr, köszönöm szépen a
válaszukat. Hozzá szeretném fűzni, hogy a Bizottság „Az Európai Unióban a vízhiány és
az aszály jelentette kihívás kezeléséről” című 2007-es közleményében kijelentette, hogy
az Európai Unió támogatást biztosíthat a vízellátás infrastruktúrájának bővítéséhez.

Emlékeztetném továbbá Önöket, hogy Európa számos távol eső területein, különösképpen
az égei-tengeri szigetekhez hasonló kis szigetekből álló déli szigetvilágban komoly
problémát jelent az ivóvíz-szolgáltatás, a sótalanításhoz hasonló módszerek pedig rendkívül
költségesek.

A kérdésem tehát egyértelmű: szándékozik-e, illetve nyitott lenne-e arra, hogy vitát indítson
a távol eső területek vízellátási beruházásainak közvetlen közösségi támogatásáról?

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Tekintve, hogy február 3-án Magyarországot és
Romániát jelölték ki a Duna régió környezetvédelméért felelős kiemelt területi
koordinátorokként – különös tekintettel a vízminőség helyreállítására és fenntartására –
meg szeretném kérdezni, mikorra tervezik ezek a koordinátorok az említett prioritást

213Az Euròpai Parlament vitàiHU16-02-2011



élvező intézkedéseknek a végrehajtását, hiszen ezekkel az intézkedésekkel garantálhatjuk
az ivóvíz megfelelő minőségét. Ezeknek a tájékoztató jellegű projekteknek köszönhetően
nem csupán szennyvíztisztító berendezések építéséhez, hanem az ivóvízforrások védelmére
szolgáló módszereknek és eszközöknek a továbbfejlesztéséhez is vannak befektetéseink.
Fontos tehát számunkra, hogy a megvitassuk az EU Duna régióra vonatkozó stratégiájának
végrehajtását.

Paul Rübig (PPE).   – (DE) Az én kérdésem is a Duna régióra vonatkozó stratégiához
kapcsolódik. Nekünk ugyanis természetesen eltökélt célunk, hogy jelentősen javítsuk a
Duna régió vízminőségét. Tervbe van-e véve ezzel kapcsolatosan, hogy legyen egy olyan,
minden tagállamra kiterjedő cselekvési terv, amely a mellékfolyókból érkező szennyvíz
elvezetésével is fokozatosan foglalkozik, hogy ezáltal a mellékfolyóink is tisztábbak legyenek
és már a torkolatnál javulhasson a Duna vízminősége?

Enikő Győri,   a Tanács soros elnöke. – (HU) Nagyon köszönöm a kérdéseket, és a kérdések
is mutatják, hogy ez egy nagyon fontos témakör az Európai Unióban, és én azt gondolom,
hogy méltánytalanul keveset foglalkoztunk ezekkel a kérdésekkel. A magyar elnökség
pontosan azzal, hogy következtetéseket terjeszt elő és ráirányítja a figyelmet például a
szélsőséges időjárás okozta vízproblémákra, elő akarja készíteni a talajt, hogy ebben a
2012-es „water blueprint”-ben az Európai Bizottság minél jobb javaslatokat tehessen majd
le az akkori elnökség és a Tanácsnak az a asztalára.

Papanikolaou úr utalt az égei-tengeri szigetek problémáira. Azt gondolom, hogy ez nagyon
fontos az ottani emberek számára, ugyanilyen fontos Dél-Olaszországban vagy
Barcelonában – talán mindannyian emlékszünk rá, hogy tankhajóban kellett az édesvizet
vinni Barcelonába, mert annyira nem volt ivóvíz –, tehát ezek mind azt bizonyítják, hogy
életfontosságú, hogy foglalkozzunk ezekkel a kérdésekkel.

Ezzel, hogy mi tanácsi következtetéseket fogalmazunk meg, inspiráljuk a Bizottságot, és
abban bízom, hogy amikor majd elindul például a többéves pénzügyi keretterv vitája,
akkor azokat majd úgy kell megfogalmaznunk, hogy az Európai Unió közös problémáit,
azt legjobban ezekre tudjuk irányítani majd a forrásokat.

Ticau asszonynak, illetve Rubiks úrnak, mind a ketten a Duna-stratégiával kapcsolatosan
tettek fel kérdést. Ha megengedik, egyben válaszolnék rá. Nagy örömünkre szolgált, hogy
Hahn biztos úr február elején Magyarországon mutatta be az akcióterveket. 13 akcióterv
van, és amilyen kérdéseket önök itt feltettek mind az ivóvízbázis vonatkozásában, mind
szennyvíztisztítás kapcsán, mindenféle vízügyi áradások, szárazságok témájában vannak
úgynevezett akciótervek, és ezeket két-két ország vezeti. Én ezt nagyon jó formának tartom
arra, hogy a regionális együttműködések is erősödjenek a Duna-stratégia mentén, ráadásul
nyolc uniós tagállam, hat unión kívüli tagállam vesz ebben részt, és nagyon inspirálóan
hat, hogy van egy ilyen átfogó stratégiánk, hogy mindezekben a kérdésekben konkrétan
lépjünk. Ugye, nincsenek új források e célra, de meggyőződésem, hogy ebben a keretben
a meglévő projekteket át lehet szervezni, és a határ menti együttműködések erősítésével a
végeredmény sokkal hatékonyabb lesz, mint hogyha minden ország egyedül próbálkozik.
Lehetetlenség, amikor egy folyó összeköt minket, hogy egyedi akciókba bocsátkozunk.

Természetes lehetnek kiváló terveink, hogyha ezeket nem valósítjuk meg, úgyhogy most
még a magyar elnökség alatt, én nagyon bízom benne, hogy a tanácsi formációkban
megvitathatjuk, ugye, mi a kezdő lökést az Általános Ügyek Tanácsában, január 31-én
megtettük, nagyon figyelünk, hogy hogy halad a munka. A munka jól halad, munkacsoporti
szinten is, és a magyar elnökség vége felé az Általános Ügyek Tanácsában el tudjuk fogadni
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a stratégiát, ezt támogatásáról fogja tudni biztosítani az Európai Tanács, és rajtunk múlik
utána, hogy ennek a legteljesebb körű legyen a végrehajtása szennyvíztisztításon át az
ivóvíz bázisunk megőrzéséig.

4. kérdés Vilija Blinkeviciute részéről (H-000016/11)

Tárgy: A fogyatékkal élők és reprezentatív szervezeteik részvétele a fogyatékkal élőkkel
kapcsolatos döntések meghozatalában

A 2010 és 2020 közötti időszakra vonatkozóan a fogyatékkal élők érdekében kidolgozott,
a Bizottság által közzétett európai stratégia mintegy 80 millió fogyatékos személyt érint
az Európai Unióban. A Bizottság nyolc olyan kulcsfontosságú területet azonosított, ahol
cselekvésre van szükség: ezek az akadálymentesítés, a részvétel, az egyenlőség, a
foglalkoztatás, az oktatás és a képzés, a szociális védelem, az egészség, valamint a külső
fellépés. Az EU intézményeinek és a tagállamoknak közösen kell végrehajtaniuk a stratégiát.
A fogyatékkal élők jogairól szóló ENSZ-egyezmény értelmében a tagállamoknak a
fogyatékkal élőkkel kapcsolatos döntések meghozatala előtt konzultálniuk kell a fogyatékkal
élőkkel és az őket képviselő szervezetekkel, valamint szorosan be kell vonniuk őket a
döntéshozatali folyamatba. A fogyatékkal élők érdekében összeállított új stratégia azonban
sajnos nem tartalmaz ilyen jellegű rendelkezést.

Tett-e a Tanács konkrét intézkedéseket annak érdekében, hogy érvényesüljön a fogyatékkal
élők jogairól szóló ENSZ-egyezménynek az az elve, amely szerint „semmilyen döntés nem
születhet a fogyatékkal élőkről az ő bevonásuk nélkül”? Mi a Tanács véleménye egy
fogyatékosügyi bizottság (Disability committee) létrehozásáról, amely a Foglalkoztatási,
Szociálpolitikai, Egészségügyi és Fogyasztásügyi Tanácsnak tartozna felelősséggel, és
amelyet az Európai Unió soros elnökségét betöltő ország irányítana? Egyetért-e a Tanács
azzal, hogy ily módon jobban be lehetne vonni a Bizottságot és a tagállamokat a fogyatékkal
élők jogairól szóló ENSZ-egyezmény végrehajtásába?

Enikő Győri,    a Tanács soros elnöke. – (HU) Elnök úr! Nagyon örülök én is, hogy még erre
a kérdésre időt tudunk szakítani. A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló
ENSZ-egyezmény a fogyatékossággal élő személyek jogai európai unióbeli előmozdításának
és védelmének megfelelő és hatékony eszköze, amelynek mind a közösség, mind tagállamai
nagy jelentőséget tulajdonítanak. A Tanács szeretné felhívni a tisztelt képviselő figyelmét
arra, hogy már több ízben megerősítette, hogy ha meg kívánunk felelni a fogyatékossággal
élő személyek igényeinek, és biztosítani szeretnénk a társadalom életében való egyenlő
részvételüket, akkor fontos, hogy bevonjuk őket a rájuk vonatkozó döntések és
szakpolitikák alakításába.

A Tanács a 2008-ban, illetve a 2010-ben elfogadott állásfoglalásában következetesen
felszólított arra, hogy a fogyatékossággal élő személyeket és szervezeteiket vonják be a
szakpolitikák kialakításába. Emlékeztetünk arra, hogy a Tanács egy olyan irányelvet is
elfogadott, amely kimondja a fogyatékosság alapján történő megkülönböztetés tilalmát a
foglalkoztatás és a munkavégzés területén. Az említett irányelv rendelkezik a munkavállalói
és a munkáltatói szervezetekben való tagságról és részvételről is, tehát olyan konkrét
intézkedés, amelyet a Tanács annak garantálása érdekében hozott, hogy a fogyatékossággal
élő személyek valóban részt vehessenek a döntéshozatalban.

A Bizottságnak van új fogyatékosügyi stratégiája is. Nagy örömünkre ez az ősszel
megszületett és elsősorban a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló
ENSZ-egyezmény végrehajtására összpontosít. E stratégiával kapcsolatban a magyar
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elnökség következtetéstervezeteket kíván a Tanács elé terjeszteni azzal a céllal, hogy még
a magyar elnökség finisében, júniusban azt el tudjuk fogadni. Ami egy külön fogyatékosügyi
bizottság létrehozását illeti, a Tanácshoz nem érkezett mindeddig ezzel kapcsolatos
megvizsgálandó javaslat. Ennek kapcsán emlékeztetünk arra, hogy a Tanács csak a Bizottság
által benyújtott javaslat alapján járhat el jogalkotói minőségében, de hát természetesen
mindig fél szemünket a Parlamenten tartjuk, de ez a jogalkotás módja az Unióban.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D).   – (LT) Elnök úr! Idén januárban a fogyatékossággal élők
európai fóruma által kezdeményezett Európai Parlamentben tartott ülésen Viviane Reding,
az Európai Bizottság alelnöke azt a kijelentést tette, hogy nem mindegyik európai uniós
tagállam támogatja a személyek közötti, vallásra vagy meggyőződésre, fogyatékosságra,
életkorra vagy szexuális irányultságra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvéről szóló
tanácsi irányelvet. Így tehát a megkülönböztetés elleni irányelv jelenti az egyik legfontosabb
kérdést az emberi jogok területén, különös tekintettel a fogyatékkal élők jogainak
biztosítására. Tervezi-e Magyarország, hogy az Európai Unió Tanácsának jelenlegi elnök
országaként kifejezett lépést tegyen ezen irányelv elfogadása és felülvizsgálata érdekében,
illetve milyen kifejezett intézkedésekkel szándékozik elhárítani az irányelv alkalmazása
előtt álló akadályokat?

Ádám Kósa (PPE).   – (HU) Köszönöm szépen a miniszter asszony válaszát! Szeretném
bíztatni a Tanácsot arra, hogy figyeljen arra oda, hogy a fogyatékkal élő emberek bevonása
az mennyire fontos, és ez ugyanúgy a Parlament életében is egy kérdés, hogy ebbe a
folyamatba a képviselők hogyan tudnak kapcsolódni, hiszen mi képviseljük úgymond a
népet. Szeretnék gratulálni az elnökségnek ahhoz, hogy a trió végig magas szinten kezelte
a fogyatékossági ügyet. Kérdésem az, hogy a későbbi elnökségek is ugyanilyen magas
szinten kívánják-e ezt kezelni, ezt a fogyatékos ügyet?

Enikő Győri,    a Tanács soros elnöke. – (HU) Köszön szépen a kiegészítő kérdéseket. Az
első kérdésre Blinkevičiūtė asszony, amit föltett, az az antidiszkriminációs irányelvvel
kapcsolatos fejlemények. Ugye, mondhatnék én önnek olyat, hogy majd mi most megoldjuk,
mert mibe kerülne nekem azt mondani, de ilyet nem fogok mondani. Mindannyian tudjuk,
hogy milyen keservesen haladt ennek a jogszabálytervezetnek a sorsa az elmúlt három
évben. A mi terveinkben is természetesen szerepel az, hogy előrehaladást érjünk el. Annak
érdekében, hogy ezt megtehessük és hitelesek maradjunk, mi pontosan a fogyatékosügyi
részére próbálunk koncentrálni ennek az irányelvnek. Tehát két fordulót tervezünk a
fogyatékosügyi vonatkozásainak a megvitatására, és abban bízunk, hogy a tagállamokat
rá tudjuk venni, hogy legalább ebben jussunk előre. Tehát nem lövünk mindenfelé, hanem
koncentráltan erre a kérdésre szeretnénk a hangsúlyt helyezni.

El kell, hogy mondjam, hogy ez nagyon nehéz. A tagállamok sokszor hivatkoznak pénzügyi
kérdésekre és pénzügyi nehézségekre. Saját országomban is haladékot kellett kérni az előző
kormánynak, hogy végre tudja hajtani az uniós, illetve az otthoni politikát, például az
akadálymentesítés terén, és válság és megszorítások idején ez a tagállamoknak nehéz. De
én azt gondolom, és pláne, hogy mi egy emberközpontú elnökségre köteleztük el magunkat,
hogy igenis muszáj, hogy ebben a rendkívül fontos kérdésben, ahogy Kósa képviselő úr
mindig elmondja, ez nem csak a fogyatékos embereket érinti, hanem a kismamáktól kezdve
az idősekig nagyon sokakat, sokkal többeket, mint akiket úgymond fogyatékosnak hívunk,
tehát hogy igenis a Tanácsnak felelőssége, hogy előrébb jusson ebben a kérdésben.

Kósa képvislő úr pedig, hogy ugye hogyan tudjuk a Parlamentet jobban bevonni, vagy
hogy lehet együtt dolgozni. Én azt hiszem, hogy képviselő úr is, mint a fogyatékos üggyel
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foglalkozó intergroup elnöke kiváló munkát végez, és nagyon jó kapcsolatokat ápol mind
a nemcsak a Tanáccsal és a soros elnökséggel, hanem a Bizottsággal is. És ahogy ezt sok
témába látjuk, hogyha a Parlament útmutató szerepet játszik, mint ahogy meggyőződésem,
hogy fogyatékos ügyben a Parlament útmutató szerepet játszik, akkor a Bizottság és a
Tanács nem tehet mást, mint hogy követi. Tehát igenis, így be tudnak épülni a Bizottságnak
azokba a javaslataikba, amik aztán a Tanács elé kerülnek. Belegondolunk a roma stratégiába,
akkor Járóka Lívia képviselő asszonynak most hétfőn elfogadott, a LIBE commitee-ban
elfogadott jelentése jó eséllyel be tud épülni a bizottsági előterjesztésbe, és utána így már
a Tanács elé kerül. Tehát én ezt az utat javasolnám, és ezt a kiváló együttműködést
szeretném, ha folytatódna.

a Tanács soros elnöke. – Azokat a kérdéseket, amelyeknek megválaszolására most nem
maradt idő, írásban válaszoljuk meg.

Elnök.   – Így van, Nikolaus Chountis számára azonban engedélyezek még egy kiegészítő
kérdést.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL).   – (EL) Elnök úr! Nem szeretném vitára bocsátani az
általam előterjesztett kérdést. Értékelem a fáradozását, de nem szeretném felborítani a
napirendet.

Csupán egyetlen megjegyzésem lenne, amely nem érinti kifejezetten az elnököt és nem is
közvetlenül rá vonatkozik, ezért rövid leszek. Csak azért szeretném megemlíteni, mert
probléma adódott a parlamentáris ellenőrzés kérdésével kapcsolatosan, mint ahogyan Ön
is jól tudja, a plenáris ülések során háromszor is előfordult, hogy nem volt kérdésünk a
Tanácshoz és emiatt végül lecsökkentették a rendelkezésre álló időt. Szeretném megkérni,
hogy vitassa meg az elnökséggel, hogyan lehetne körülhatárolni ezt az időt.

Köszönöm szépen a fáradozását. Nem szeretnék kifutni az időből, ezért nem kérem, hogy
bocsássák vitára a kérdésem, illetve megköszönöm a miniszter úr várakozását.

Elnök.   – Chountis úr, tudatában vagyok ennek a panasznak és teljes mértékig egyetértek
Önnel. A viták időbeosztásáért, tartalmukért és a felszólalási időkért azonban nem az
elnökség a felelős, hanem az Elnökök Értekezlete az, ami furcsa módon túl sok témát helyez
a napirendre. Magamat is beleértve az elnökség tagjainak a feladata az, hogy megoldja az
ebből adódó problémákat és kezelje az ezzel járó fejetlenséget.

Mindenkitől bocsánatot kérek, aki nem szólalhatott fel. Mint ahogyan azt Győri Enikő már
nagyon helyesen elmondta, minden olyan kérdést, amelyeknek megválaszolására ma este
nem jutott idő, illetve amelyekre nem adott eléggé részletes választ, megválaszol írásban.

Azokra a kérdésekre, amelyeket időhiány miatt nem válaszoltak meg, írásbeli válasz érkezik
majd. (lásd a csatolmányban)

A kérdések órája ezzel lezárva.

17. A következő ülésnap napirendje: lásd a jegyzőkönyvet

18. Az ülés berekesztése

(Az ülést 20,55-kor berekesztik.)
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