
TREŠDIENA, 2011. GADA 16. FEBRUĀRIS

SĒDI VADA: J. BUZEK
priekšsēdētājs

(Sēde tika atklāta plkst. 09.05.)

1. Sēdes atklāšana.

2. Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 88. pants) (sk. protokolu).

3. Reglamenta interpretācija

Priekšsēdētājs.   − Eiropas Parlamenta Reglamenta 56. un 50. panta interpretācija, ko
Konstitucionālo lietu komiteja pieņēma savā sēdē pirmdien, 2011. gada 14. februārī,
vakardienas balsošanas laikā. Tā kā Reglamenta 211. panta 4. punkta kārtībā neviens šo
interpretāciju neapstrīdēja, var uzskatīt, ka šī interpretācija ir pieņemta. Rezultātā balsojums
par V. Mathieu ziņojumu attiecībā uz pieteikšanās procedūru, lai trešo valstu
valstspiederīgajiem izsniegtu apvienotu uzturēšanās un darba atļauju dalībvalsts teritorijā,
šajā sesijā ir noņemts no darba kārtības. Kā jūs zināt, par šo jautājumu tika daudz debatēts,
un tagad mums ir interpretācija, pamatojoties uz Reglamentu un principiem, kas regulē
mūsu darbu.

4. 2010. gada progresa ziņojums par Horvātiju (debates)

Priekšsēdētājs.    − Nākamais punkts ir Padomes un Komisijas paziņojumi par 2010. gada
progresa ziņojumu attiecībā uz Horvātiju.

Vakar es tikos ar Horvātijas premjerministru, un mani pavadīja divi mūsu galveno iestāžu
pārstāvji: referents H. Swoboda kungs un mūsu pastāvīgās delegācijas Horvātijā vadītājs
G. Hökmark kungs. Mēs diskutējām par Horvātijas progresu ceļā uz Eiropas Savienību. Es
esmu ļoti gandarīts par to, ka šodien mēs ar visiem klātesošajiem kolēģiem varam tieši
diskutēt par šo sarunu statusu un Horvātijas nākotnes perspektīvām Eiropas Savienībā.
Esmu arī gandarīts par to, ka komisārs S. Füle, kurš ir atbildīgs par mūsu kaimiņattiecību
politiku, ir klātesošs plenārsēžu zālē. Es tagad vēlētos aicināt Padomes vārdā uzstāties
J. Martonyi kungu. J. Martonyi kungs un Ungārijas prezidentūra ES paplašināšanās procesam
piešķir lielu nozīmi, lai veicinātu Horvātijas pievienošanos, un tāpēc Ungārijas prezidentūras
darba kārtībā šis ir svarīgs punkts. Lūdzu, vārds tiek dots jums, J. Martonyi kungs.

János Martonyi,    Padomes priekšsēdētājs.  − Priekšsēdētāja kungs, Eiropas Savienības
prezidentvalsts vārdā es varu teikt, ka iespēja šodien uzrunāt Eiropas Parlamenta plenārsēdi
man sagādā īpašu prieku.

Šī sanāksme sniedz savlaicīgu iespēju pārskatīt progresu attiecībā uz Horvātijas
pievienošanās procesu, un iepazīstināt ar Ungārijas prezidentūras plāniem šā gada pirmajam
pusgadam.

Pirmkārt un galvenokārt, es vēlos atzinīgi novērtēt Parlamenta aktīvo iesaistīšanos
paplašināšanās procesā, un tā konstruktīvo ieguldījumu vispārējās debatēs par ES
paplašināšanos, un jo īpaši par Horvātijas pievienošanās procesu.
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Kā mēs esam vairākas reizes uzsvēruši, ES paplašināšanās rezultātā Eiropā tiek pastiprināts
miers, demokrātija un stabilitāte, tā kalpo Eiropas Savienības stratēģiskajām interesēm un
palīdz ES labāk sasniegt tās politikas mērķus svarīgās jomās, kas ir ekonomikas atveseļošanās
un ilgtspējīgas izaugsmes stūrakmens.

ES paplašināšanās process ir politisko un ekonomisko reformu galvenais virzītājspēks. Tā
attīstības gaitu lielā mērā nosaka tas, kā kandidātvalsts ievēro Kopenhāgenas kritērijus, un
tās spējas uzņemties dalības saistības.

ES paplašināšanās ir viena no mūsu prezidentūras galvenajām prioritātēm, un mūsu
uzdevums šā pusgada laikā būs virzīt uz priekšu politiku saskaņā ar atjaunoto konsensu
par ES paplašināšanos, ko Eiropadome pieņēma 2006. gada decembrī, kā arī Padomes
2010. gada 14. decembra secinājumiem, kurus Eiropadome ir apstiprinājusi.

Kā minēts Eiropadomes secinājumos, pievienošanās sarunas ar Horvātiju ir pavisam tuvu
noslēgumam, un mūsu mērķis ir pabeigt šīs sarunas līdz Ungārijas prezidentūras beigām —,
protams, ar nosacījumu, ka Horvātija izpilda atlikušos kritērijus, lai varētu slēgt sarunu
sadaļas.

Mēs arī vēlamies pēc iespējas pabeigt pievienošanās līguma noformēšanu, tādā veidā
bruģējot ceļu uz Horvātijas iestāšanos ES, ko mēs ar nepacietību gaidām. Tāpēc, kā uzsvērts
jūsu rezolūcijā, Horvātijas sarunu procesā šis pusgads būs izšķirošs.

Tagad es ļoti īsi pievērsīšos problemātiskajiem jautājumiem. Līdz šim, kopš sarunu sākšanas,
34 no 35 nodaļām ir bijušas atvērtas sarunām, no kurām 28 ir nosacīti slēgtas.

Tāpēc mēs esam ļoti tuvu sarunu pabeigšanai. Tomēr mums vēl ir jānoslēdz vairākas
sarežģītas nodaļas, piemēram, par konkurenci, lauksaimniecību un lauku attīstību,
zivsaimniecību, reģionālo politiku un strukturālo instrumentu saskaņošanu, tiesu sistēmu
un pamattiesībām, un finanšu un budžeta nosacījumiem, no kurām dažas, protams, ietekmēs
budžetu.

Padomes secinājumos par Horvātiju, kas tika pieņemti pagājušā gada decembrī, mēs izcēlām
svarīgākos jautājumus, kas prasa turpmāku darbu šajās jomās. Jūs par tiem esat informēti.
Mēs arī vēlētos uzsvērt dažus punktus, kas ir pienācīgi atspoguļoti jūsu rezolūcijā.

Padome ir atzīmējusi, ka Horvātija ir daudzās jomās ir panākusi ievērojamu progresu,
tostarp attiecībā uz tiesiskumu un cīņā pret augsta līmeņa korupciju. Tai pašā laikā ir
skaidrs, ka ir nepieciešams turpmāks darbs attiecībā uz tiesu neatkarības un efektivitātes
veicināšanu, un cīņu pret korupciju visos līmeņos.

Padome arī mudināja Horvātiju palielināt tās centienus, lai izpildītu atlikušos kritērijus,
tostarp veidojot pārliecinošus rezultātus, jo īpaši attiecībā uz konkurences politiku, kā arī
tiesu sistēmu un pamattiesībām.

Šajā sakarā es vēlētos uzsvērt nozīmi, ko mēs piešķiram saskaņošanas ar acquis — un tā
ieviešanas — uzraudzības procesam, ar mērķi nodrošināt administratīvo kapacitāti un
veidot pārliecinošus rezultātus.

Jo īpaši martā gaidāmais Komisijas vērtējums par panākto progresu tiesu sistēmas un
pamattiesību jomā būs ļoti svarīgs saistībā ar iespējamo 23. nodaļas slēgšanu vēlāk šajā
pusgadā. Turklāt, attiecībā uz Starptautisko Kara noziegumu tribunālu bijušajai
Dienvidslāvijai (ICTY), Padome atzīmēja Horvātijas kopumā labo sadarbību ar ICTY,
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vienlaikus atkārtojot, ka joprojām ļoti svarīga ir pilnīga sadarbība saskaņā ar sarunu
programmu.

Tagad, kad starpaģentūru darba grupa ir sākusi izmēģināt svarīgas jaunas iespējas, Padome
ir aicinājusi Horvātiju turpināt administratīvo izmeklēšanu, lai atskaitītos par trūkstošajiem
militārajiem dokumentiem.

Turklāt Padome atzinīgi vērtēja Horvātijas aktīvo lomu reģionālajā sadarbībā, kā arī attiecību
uzlabošanos ar kaimiņvalstīm, un tās centienus panākt izlīgumu reģionā.

Nolīguma par šķīrējtiesu attiecībā uz robežstrīdu ar Slovēniju stāšanās spēkā novembra
beigās šajā ziņā bija ļoti atzinīgs vērtējams progress. Ņemot vērā labu kaimiņattiecību
nozīmi, Padome ir aicinājusi Horvātiju balstīties uz šo progresu, sadarbībā ar iesaistītajām
valstīm cenšoties atrisināt visus tās problemātiskos divpusējos un reģionālos jautājumus.

Nobeigumā es vēlreiz atkārtošu, ka mūsu prezidentūras laikā joprojām ir daudz, kas
jāpaveic. Horvātijai nav jācenšas izpildīt atlikušos kritērijus, lai uzturētu un uzlabotu to,
kas ir jau sasniegts, un saskaņā ar sarunu programmu, lai visbeidzot pildītu visas pārējās
saistības, kuras joprojām nav izpildītas.

No mūsu puses būtu lieki piebilst, ka mēs šajos centienos paļaujamies uz visu dalībvalstu,
Eiropas Komisijas, un, protams, pirmkārt un galvenokārt, Eiropas Parlamenta, atbalstu un
sadarbību.

Ir būtiski saglabāt šo impulsu, lai līdz jūnija beigām, t.i., līdz mūsu prezidentūras beigām,
veiksmīgi pabeigtu sarunas, kā uzsvērts starp Ungārijas prezidentūras prioritātēm.

Priekšsēdētājs. −   Kaimiņattiecību politika ir ļoti svarīga Eiropas Savienībai, Vidusjūras
reģionam, Austrumu partnerībai, un, pirmkārt un galvenokārt, Rietumbalkāniem. Tagad
es dodu vārdu par šo politiku atbildīgajam komisāram.

Štefan Füle,    Komisijas loceklis.  − Priekšsēdētāja kungs, es vēlētos apsveikt referentu
Horvātijas jautājumos Hannes Swoboda kungu, un izteikt atzinību par viņa patieso un
līdzsvaroto ziņojumu. Tajā ir atzīts iespaidīgais progress, ko Horvātija ir panākusi attiecībā
uz pievienošanās kritēriju, vienlaikus atzīmējot nepieciešamos pasākumus, kas vēl ir
jāpaveic, lai sarunas varētu pabeigt.

Eiropas Savienība un Horvātija ir nosacīti slēgušas 28 no 35 sarunu sadaļām. Valdību
pievienošanās konferencē 19. aprīlī vajadzētu nosacīti slēgt papildu sadaļas, kurās Horvātija
ir izpildījusi, vai ir ļoti tuvu nobeiguma kritēriju izpildei. Kā 2010. gada decembrī atzīmēja
Vispārējo lietu padome, sarunu noslēgšana ir pavisam tuvu.

Tāpat kā visās sarunās, arī šajā gadījumā sarežģītākie jautājumi ir jārisina noslēguma stadijā.
Kā nupat uzsvēra ministrs J. Martonyi, Ungārijas prezidentūra sarunu pabeigšanu 2011. gada
pirmajā pusē jau iepriekš bija pasludinājusi par savu mērķi, ja visi kritēriji un būs izpildīti.
Tas ir augsts mērķis, kuru iespējams sasniegt tikai gadījumā, ja Horvātija turpinās pielikt
sevišķas pūles, lai savlaicīgi izpildītu atlikušās prasības.

Galvenie problemātiskie jautājumi ir 23. sadaļas kritēriju izpilde: Tiesu sistēma un
pamattiesības, un 8. sadaļas kritēriju izpilde: Konkurences politika. Horvātija ir paveikusi
lielu darbu abās šajās jomās, taču tagad ir laiks veikt nobeiguma pasākumus.

Attiecībā uz tiesu sistēmu un pamattiesībām, galvenās jomas, kurās Horvātija tiek aicināta
izpildīt savas apņemšanās, ir: ticamu un ilgtspējīgu rezultātu sasniegšana cīņā pret korupciju;
tiesu sistēmas neatkarības, atbildības, objektivitātes un profesionālisma stiprināšana;
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problēmas risināšana, kas saistīta ar kara noziegumos vainīgo personu izvairīšanos no
soda; bēgļiem paredzētās Mājokļu programmas mērķu izpilde, un minoritāšu tiesību
īstenošanas uzlabošana. Tiek saglabāta prasība uzturēt pilnīgu sadarbību ar ICTY.

Katrā no šīm jomām ir skaidri kritēriji, kas jāizpilda. Komisija pašlaik apkopo rezultātus
par Horvātijas sasniegto progresu attiecībā uz katru no šiem kritērijiem, kurus mēs
paziņosim mūsu gaidāmajā starpposma ziņojumā par šo sadaļu, kas būs sagatavots līdz
marta vidum.

Vakar man bija ļoti vērtīga un konstruktīva tikšanās ar Horvātijas premjerministri J. Kosor.
Mēs runājām par to, cik ļoti svarīgi ir uzturēt pievienošanās sarunu dinamiku, un risināt
atlikušos problemātiskos jautājumus. Horvātijas varas iestādēm ir ļoti labi zināms, kas tām
vēl ir jāpaveic. Es patiesi jutos ļoti iepriecināts, kad Horvātijas premjerministre mani no
jauna pārliecināja par savu personisko apņemšanos nodrošināt, ka darbs tiek turpināts
maksimālā tempā, kamēr var pabeigt pievienošanās procesu Eiropas Savienībai.

Es vairs nevaru piekrist tiem, kas aicina Eiropas Savienību nedot Horvātijai ne “īpašas
atlaides”, ne arī radīt tai mākslīgus šķēršļus. Nosacītības pilnīgas ievērošanas, kas attiecas
uz kandidātvalstīm, un Eiropas Savienības uzņemto saistību pilnīgas ievērošanas principi,
paliek paplašināšanās procesa stūrakmeņi. Šie principi ir tā ticamības pamatā.

Komisija turpinās sniegt pilnvērtīgu atbalstu Horvātijai, kas smagi strādā, lai sasniegtu savu
mērķi pievienoties Eiropas Savienībai. Es esmu pārliecināts, un šeit es piekrītu ministra
J. Martonyi nostājai, ka dalībvalstis nolems, ka pievienošanās sarunas var noslēgt, tiklīdz
mēs varēsim tās pārliecināt par to, ka atlikušie nobeiguma kritēriji ir izpildīti. Es esmu
tikpat pārliecināts par to, ka tad, kad Parlamentam tiks prasīts sniegt piekrišanu
Pievienošanās līguma projektam, tam būs šī izšķirošā nozīme, ņemot vērā ļoti konstruktīvo
pieeju, ko tas ir demonstrējis attiecībā uz Horvātijas pievienošanās procesu.

Tāpat kā jūsu referents H. Swoboda kungs, es esmu cieši pārliecināts, ka Horvātijas pilsoņi,
pēc tam, kad viņi ir tikuši aicināti atbalstīt savas valsts pievienošanos Eiropas Savienībai,
spēs nobalsot par saviem pārstāvjiem nākamajās Eiropas Parlamenta vēlēšanās.

Hannes Swoboda,    S&D grupas vārdā. – (DE) Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi,
pirmkārt es vēlos sirsnīgi pateikties visiem ēnu referentiem par lielisko sadarbību, kuras
rezultātā mums ir sagatavots ziņojums, kas, cerams, iegūs plašu atbalstu.

Es sākšu, pieminot, ka vakar šo Parlamentu apmeklēja Horvātijas premjerministre
Jadranka Kosor, kas, manuprāt, bija ļoti veiksmīgs apmeklējums. Priekšsēdētāja kungs, jūs
pieminējāt, ka Horvātijas pievienošanās Eiropas Savienībai ir svarīga ne tikai pašai Horvātijai
un Eiropas Savienībai, bet tā ir svarīga arī kā signāls visam reģionam. Pirmais punkts, ko
es vēlētos izmantot, lai to uzsvērtu, attiecas uz reformām. Ja kāda valsts veic uzdevumus,
kas no tās tiek prasīti, tad mums ir arī jāpilda solījumi, kurus mēs tai esam devuši attiecībā
uz dalību ES. Kā sacīja J. Martonyi kungs un komisārs, vēl ir jāizdara vairāki darbi.
Ziņojumam joprojām ir jābūt šādam: lūdzu, izpildiet pēdējos pasākumus reformu ietvaros,
lai mēs varam sasniegt mūsu kopīgo mērķi — jūnijā noslēgt līgumu.

Sarunu laikā ar J. Kosor kundzi, M Schulz kungs sacīja, ka strīds Pirānas līcī agrāk tiktu
risināts, izcīnot karu. Šodien mēs apsēžamies pie galda un mēģinām atrast veidu, kā vienoties
par šiem jautājumiem. Arī tas ir svarīgs signāls visam reģionam kopumā — es šeit domāju
par Serbiju un Kosovu —, ka šādus strīdus var atrisināt nevis karojot, bet vienkārši sarunu
un dialoga ceļā. Horvātijas premjerministre sacīja, ka viņas valstī valdība un opozīcija
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attiecībā uz ES dodas vienā virzienā. To apstiprināja arī sociāldemokrātu opozīcijas vadītājs
Zoran Milanović, ar kuru man bija pēdējā saruna

Vakar mēs runājām par Albāniju. Arī Albānija papildus visām politiskajām debatēm to
varētu izmantot kā piemēru, kā nodarboties ar lietām, kad priekšplānā izvirzās svarīgas
kopīgas rūpes.

Tāpēc mums Zagrebai un visai Horvātijai kopumā šajā nolūkā ir jānosūta dubults ziņojums,
ka mēs — Padome, Komisija un Eiropas Parlaments — strādājam kopā, lai jūnijā varētu
pabeigt sarunas un noslēgt līgumu, un pēc tam rudenī mēs varētu dot savu piekrišanu,
tādējādi faktiski ļaujot veikt ratifikācijas procesu, bet, lūdzu, — un tagad es uzrunāju
Horvātiju — nodarbojoties ar joprojām problemātiskajiem jautājumiem. Korupcijas
apkarošanas jomā ir jau veikti drosmīgi pasākumi, bet joprojām ir jāveic daži pēdējie
pasākumi. Joprojām ir jāveic darbības attiecībā uz tiesu sistēmas reformu, un saistībā ar
kuģu būvētavām. Tomēr visi šie punkti ir minēti arī mūsu ziņojumā, un tie nerada
nepārvaramus šķēršļus, bet sniedz iespēju Horvātijai joprojām izpildīt attiecīgās prasības.

Ņemot to vērā, dāmas un kungi, mums šodien no visiem šeit klātesošajiem ir jānosūta
Horvātijai, — un patiesi, visam reģionam — kopīgs paziņojums paskaidrojot, ka, ja kāda
valsts pilda uzdevumus, kas no tās tiek prasīti, Eiropas Savienība arī turēs savus solījumus,
ļaujot tai kļūt par ES dalībvalsti. Priekšsēdētāja kungs, kā jūs arī sacījāt vakar: ja mēs Horvātiju
uzņemsim Eiropas Savienībā, no tā iegūs arī ES, ar nosacījumu, ka Horvātija paveiks visu
to, ko mēs no tās būsim prasījuši.

Tāpēc es vēlreiz vēlos pateikties ēnu referentiem. Ja mēs spēsim Horvātijai un visam
reģionam kopumā nosūtīt pēc iespējas vienotāku signālu, mēs būsim veikuši lielu soli uz
priekšu ceļā uz reģiona mierīgu integrāciju.

Bernd Posselt,    PPE grupas vārdā.  –  (DE) Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, dāmas
un kungi, man ir jāatzīst, ka es šodien jūtos ļoti aizkustināts, jo šis gads ir zīmīgs ar to, ka
ir pagājuši 20 gadi, kopš Slovēnijā un Horvātijā tika apvienotas demokrātiskās kustības.
Demokrātijai bija viens gads, un cilvēki šajās valstīs līksmoja tāpat kā Ungārijā, Čehijā un
visur citur.

Pēc tam, 1991. gada 28. jūnijā Dienvidslāvijas Tautas armija veica nežēlīgu uzbrukumu.
Toreiz izskatījās, ka viss atgriežas atpakaļ kā agrāk. Es atrados Vukovārā, kad šis nelielais,
plaukstošais Eiropas modelis tika sagrauts, un simtiem tūkstoši cilvēku zaudēja savas
mājvietas, bet tūkstoši zaudēja savas dzīvības. Kopš tā laika es esmu spējis pavadīt Horvātiju
ceļā uz Eiropas Savienību. Mums ir pavisam skaidri jāatzīst, ka Horvātija ir pielikusi sevišķas
pūles, lai šajā ceļā panāktu progresu.

Komisārs šodien pateica atslēgvārdu. Viņš runāja par godīgumu. Mēs varētu referenta
H. Swoboda ziņojumam likt kopēju virsrakstu “Godīgums Horvātijai”, jo tas vislabāk izsaka
lietas būtību. Tajā netiek runāts par privilēģijām vai atlaidēm — kā tika pareizi sacīts —,
bet par godīgumu. Horvātija tagad ir gatava iestāties Eiropas Savienībā. Dažos nākamajos
mēnešos atsevišķās jomās vēl ir jāveic pēdējie pasākumi. Lai kā, mēs nedrīkstam šai valstij
radīt mākslīgus šķēršļus, kas diemžēl vairākkārt notika dažos iepriekšējos gados. Horvātija
vēstures un kultūras kontekstā ir vienota ar Slovēniju un Ungāriju. Tā ir jāuzņem
Eiropas Savienībā kopā ar šīm Centrāleiropas valstīm — arī Horvātija ir izteikta
Centrāleiropas valsts. Līdz šim tas nebija noticis ļoti daudzu iemeslu dēļ, taču tagad tam ir
pienācis laiks. Tāpēc mēs uz to uzstājam. Mēs nenosakām nekādus termiņus, — mēs
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ievērojam savu nostāju, ka kritēriji ir svarīgāki par termiņiem. Tomēr mēs noteikti aicinām
neradīt nekādus mākslīgus šķēršļus, un attiekties pret šo valsti godīgi un taisnīgi.

Ivo Vajgl,    ALDE grupas vārdā.  –  (SL) Priekšsēdētāja kungs, šodien ir pēdējā reize, kad
mēs debatējam par Horvātijas kā kandidātvalsts uz pilntiesīgu līdzdalību Eiropas Savienībā
progresa ziņojumu. Es vēlētos pateikties referentam Hannes Swoboda kungam, kurš ir darījis
šo darbu daudzus gadus, par viņa konstruktīvo un draudzīgo pieeju, gan starp ēnu
referentiem, gan arī attiecībās ar Horvātijas valdību, un es teiktu, ka arī ar Horvātijas
iedzīvotājiem.

Atskatoties atpakaļ un ņemot vērā tos apstākļus, kuros Horvātija pirms divdesmit gadiem
kļuva par neatkarīgu valsti, mēs varbūt varētu teikt, ka tā uz dalību ES ir gaidījusi pietiekami
ilgi, ja ne pārāk ilgi. Ministr J. Martonyi, jūs mums esat sniedzis ļoti konkrētu informāciju
par saviem plāniem attiecībā uz Horvātijas pievienošanās sarunām. Mēs atbalstām jūsu
plānus un ceram, ka tie tiks pilnībā realizēti.

Zagrebas vadībai vēl ir daudz kas jāpaveic atlikušajos mēnešos, pirms Horvātija pabeidz
sarunas. 23. sadaļa pilnībā ir bijusi Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupas
(ALDE) īpašas uzmanības centrā. Mēs par to diskutējām un vienojāmies vakar draudzīgas
sarunas laikā starp G. Verhofstadt kungu, ALDE grupas priekšsēdētāju J. Kosor kundzi.

Šai sadaļai ir galvenā nozīme attiecībā uz tiesiskumu, pagātnes mantojuma seku nopietnu
izvērtēšanu, efektīvu un objektīvu tiesu sistēmu, tiesisko noteiktību un vienlīdzību visiem
pilsoņiem. Visām demokrātiskām valstīm, kuru pamatā ir tiesiskuma principi, — un visām
Eiropas Savienības dalībvalstīm — ir jānodrošina brīvības, piemēram, atklātums un
plašsaziņas līdzekļu neatkarība, minoritāšu aizsardzība, dzimumu līdztiesība, un visu to
cilvēku aizsardzību, kas ar kaut ko ir atšķirīgi.

Horvātijas valdība un premjerministre Jadranka Kosor ir pelnījusi atzinību par apņēmīgu
korupcijas un noziedzības apkarošanu. Horvātija ir arī jāuzslavē par to, ka tai ir veiksmīgi
izdevies izveidot draudzīgas attiecības ar tās kaimiņiem, bet vienlaikus tā ir arī jāmudina
risināt problemātiskos jautājumus.

Kad mēs Horvātijai dosim zaļo gaismu sarunu pēdējai kārtai, un tās pēdējam grūdienam
ceļā uz pilnu dalību ES, mums ir jānorāda, ka šis ziņojums ir adresēts visām
Dienvidaustrumeiropas valstīm, kurām ir tādas pašas gaidas. Mums arī ir gaidas: mēs
gaidām, kad Eiropa pabeigs paplašināšanās procesu un kļūs par kontinentu, kurā valda
vienotība un līdzīgas vērtības.

Lūdzu, ļaujiet man pateikt tikai vēl vienu teikumu. Vienīgi šādi Eiropas Savienība mūsdienu
pasaulē varēs kļūt par pasaules līderi un piedalīties tās procesos. Pateicos, priekšsēdētāja
kungs, par pacietību.

Franziska Katharina Brantner,    Verts/ALE grupas vārdā.  – Priekšsēdētāja kungs, es vēlētos
pievienoties tiem kolēģiem, kas pateicās H. Swoboda kungam par labo sadarbību pagājušajā
gadā, un pirmo reizi arī šajā gadā.

Es piekrītu B. Posselt kungam, ka šis ir godīgs ziņojums. Mēs ļoti gaidām Horvātijas
uzņemšanu — kā tika minēts —, tiklīdz tā būs izpildījusi visus kritērijus. Šī ir īpaša valsts,
kas gatavojas pievienoties Eiropas Savienībai, un ES būs īpaša atbildība pēc tam nodrošināt,
ka visām citām Rietumbalkānu valstīm arī tiek dota iespēja pievienoties. No reģiona viedokļa
Horvātijai tagad ir jābūt labākajai klasē, lai tās klasesbiedri var pievienoties pēc tam. Mēs
esam atbildīgi citu valstu priekšā, jo, ja mēs tagad cietīsim neveiksmi un pieļausim kļūdas,
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tad citām valstīm būs jau daudz grūtāk pievienoties ES. Mēs nevaram atmest šo mērķi
attiecībā uz Rietumbalkāniem.

Daži no jums pieminēja 23. sadaļu par korupciju. Mēs uzskatām, ka Eiropas Savienībai
vajadzētu būt godīgai attiecībā uz sevi, un reāli apsvērt, kādā mērā tā ir iesaistīta arī
korupcijā. Tāpēc arī mēs aicinām OLAF raudzīties, kāda ir tās ietekme uz ES. Es aicinu visas
grupas pievienoties šiem centieniem, jo mums ir jābūt godīgiem arī pašiem pret sevi.

Es pēdējā punktā vēlētos norādīt, ka svarīga nozīme attiecībā uz pievienošanos ES ir tam,
kā mēs attiecamies pret pagātni. Tika pieminēts ICTY. Tam ir ļoti svarīga nozīme, taču mēs
arī uzskatām, ka vietējiem kara noziegumu tribunāliem vajadzētu strādāt labāk. Amnesty
International ziņojumā ir uzsvērts, ka joprojām ir daudz kļūdu un trūkumu. Mēs uzskatām,
ka ir jāveic daudzi uzlabojumi, piemēram, attiecībā uz liecinieku aizsardzību, un mēs
vēlētos redzēt uzlabojumus arī šajā jomā. Mēs uzskatām, ka Eiropas Savienībai ir ļoti svarīgi
uzstāt uz šo pagātnes aspektu, un strādāt ar pagātni.

Neraugoties uz iepriekšminēto, mēs visi gaidām Horvātijas uzņemšanu šajā Parlamentā.

Geoffrey Van Orden,    ECR grupas vārdā.  – Priekšsēdētāja kungs, mēs uzskatām, ka
paplašināšanās ir viens no veiksmīgākajiem ES politikas aspektiem, ja vien tā tiek veikta
saskaņā ar stingriem kritērijiem, un ir izdarīti secinājumi no iepriekšējām pievienošanās
reizēm.

Saskaņā ar Padomi pievienošanās sarunas ar Horvātiju ir tuvu noslēgumam, bet mēs no
Komisijas zinām, ka vēl nav pievērsta pienācīga uzmanība korupcijas problēmām un tiesu
reformai. Tas ir ļoti nopietni. Mūsu bažas nav izdomātas.

Horvātijai, kurā ir 4,5 miljoni iedzīvotāju, acīmredzamas problēmas sagādā gandrīz miljons
nepabeigtu tiesas lietu, no kurām ievērojams skaits ir saistītas ar īpašumtiesību ļaunprātīgu
izmantošanu. Arī plašsaziņas līdzekļu brīvība ir apdraudēta. Iepriekšējie ministri ir apsūdzēti
korupcijā. Daži to varētu uzskatīt par rīcības apliecinājumu. Reāli tā atklāj neefektīvu rīcību,
kurai diez vai ir pievērsta pienācīga uzmanība. Starp politiķiem un tiesu sistēmā izplatītā
korupcija nozīmē neizdošanos apturēt organizēto noziedzību, kas tieši saistīta ar Balkānu
maršrutu.

Neraugoties uz šeit aprakstīto garo problēmu sarakstu, Horvātijas drīzā uzņemšana ES,
šķiet, ir iepriekšpieņemts lēmums. Būtu nožēlojami, ja pievienošanās process kļūtu par
tīru formalitāti, kas atkarīga no subjektīvām politiskām kaprīzēm, un tiktu pabeigts pirms
šo fundamentālo problēmu atrisināšanas.

Takis Hadjigeorgiou,    GUE/NGL grupas vārdā. – (EL) Priekšsēdētāja kungs, mēs, Eiropas
Apvienotās kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederatīvās grupas pārstāvji,
atbalstām Horvātijas pievienošanos Eiropas Savienībai, un ticam, ka tā drīzumā kļūs par
pilntiesīgu dalībvalsti, ar nosacījumu, ka šāda ir Horvātijas iedzīvotāju griba, un ja vien šī
valsts būs izpildījusi visus pievienošanās kritērijus.

Progresa ziņojumā ir atzīmēts, un mēs atzinīgi vērtējam, progresu, kas ir panākts attiecībā
uz bēgļu atgriešanos, sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības jomā, un mazinot atšķirības
starp kaimiņvalstīm. Tomēr mēs aicinām veikt turpmākas reformas, īpaši tiesu sistēmā un
korupcijas apkarošanā.

Tomēr mums ir arī jāpievērš uzmanība Horvātijas iedzīvotāju sociāli–ekonomiskajām
problēmām, piemēram, nabadzībai, ilgtermiņa bezdarbam un darba tiesību mazināšanai.
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Diemžēl priekšlikumi veicināt liberālo ekonomiku Horvātijas iedzīvotāju
sociāli–ekonomisko situāciju var tikai pasliktināt.

Tāpēc mēs atbalstām reālas sociālās attīstības veicināšanu, kas garantētu atbilstošu dzīves
kvalitāti visiem Horvātijas pilsoņiem, modernizējot sociālās aizsardzības sistēmu, risinot
bezdarba problēmu, uzlabojot pieeju medicīnas pakalpojumiem, mājokļiem un izglītībai
un izskaužot diskrimināciju, īpaši attiecībā pret minoritātēm.

Jaroslav Paška,    EFD grupas vārdā. – (SK) Priekšsēdētāja kungs, kopš 2005. gada oktobra,
kad tika pieņemts lēmums sākt sarunas par Horvātijas pievienošanos ES, Horvātijas valdība
ir veikusi plašas izmaiņas valsts darbībā, ar mērķi labāk sagatavot Horvātiju dalībai ES.

Lielākais progress pievienošanās procesā tika panākts 2010. gadā, kad mūsu horvātu draugi
pabeidza sarunas par vairākām sarežģītām sadaļām, un veica pamatīgas izmaiņas valsts
konstitūcijā, kā arī panāca progresu, meklējot civilizētu risinājumu robežstrīdu jautājumos
ar kaimiņvalstīm. Serbijas prezidenta B. Tadiča oficiālā vizīte Vukovārā parādīja, ka attiecības
starp Horvātijas un Serbijas pilsoņiem arī var tikt veidotas, balstoties uz savstarpēju respektu,
cieņu un sapratni.

Ātrums, kādā pievienošanās process tiks pabeigts, tagad ir atkarīgs vienīgi no Horvātijas,
kurai, pēc visu ES pievienošanās nosacījumu izpildes, valsts mēroga referendumā ir arī
jāsaņem savu pilsoņu piekrišana šim solim. Es patiesi novēlu mūsu horvātu draugiem labi
ātri pabeigt pēdējās sadaļas, un tautas balsojumā spēt apliecināt savu gatavību kļūt par
Eiropas Kopienas daļu.

Andrew Henry William Brons (NI). -   Priekšsēdētāja kungs, mazāk kā pirms 20 gadiem
Horvātija cīnījās par savas neatkarības nosargāšanu. Tagad tā tiek atdota bez neviena
šāviena.

Horvātijai ir bijis jāveic plašas un uzmācīgas izmaiņas tiesību aktos. Tā arī nevarēja sniegt
atbalstu savām svarīgākajām rūpniecības nozarēm un cilvēkiem, kas tajās strādāja.
Horvātiem visas šī lietas bija jādara, pirms Eiropas Savienība parāda labvēlību un piekrīt
Horvātijas dalībai ES.

Pats svarīgākais ir, ka visas šīs izmaiņas tiek pieļautas, pirms cilvēki ir snieguši savu
piekrišanu apsolītajā referendumā, un kas pat vēl nav jautāta. Neskatoties uz to, ka
sabiedriskās domas aptauju rezultāti liecina, ka pilsoņu vairākums neatbalsta Horvātijas
dalību ES, pozitīvs iznākums referendumā tiek uzskatīts par pašsaprotamu. Kad milzīgas
izmaiņas tiek veiktas, gaidot piekrišanu, kas vēl tikai ir jāsaņem, mēs varam būt pārliecināti,
ka šī piekrišana tiek uzskatīta par tīru formalitāti.

Ziņojumā ir teikts, ka redaktori un žurnālisti sūdzas par pārmērīgo politisko spiedienu.
Tomēr tajā nekas nav sacīts par to, kā šis spiediens ļaus organizēt referendumu brīvi un
godīgi.

Elmar Brok (PPE).   – (DE) Priekšsēdētāja kungs, Padomes priekšsēdētāja kungs, komisāra
kungs, dāmas un kungi, būtībā ir sācies pievienošanās procesa pēdējais posms, ciktāl mēs
apspriežam šo jautājumu ar Kopienas iestādēm, jo pēc tam vēl paliek ratifikācijas process
valstu parlamentos, kas arī noteikti nebūs viegls. Tomēr, tā kā atrodoties Ārlietu komitejas
priekšsēdētāja amatā man ir bijusi iespēja ES paplašināšanās procesa ietvaros uzmanīgi
vērot iepriekšējo divpadsmit dalībvalstu pievienošanos, es varu sacīt, ka Horvātija ir valsts,
kas ilgā laikposmā ir paveikusi ievērojamu darba apjomu, lai izpildītu kritērijus, un tāpēc
virzība uz “jā” ir vērtējama pozitīvi.
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Mums ir jāatbalsta Horvātijas pievienošanās ES politisku iemeslu dēļ. Tas ir arī signāls citām
valstīm, kurām varbūt ir bijis ilgi jāgaida, kamēr tiek atvērtas durvis uz Eiropu, nevis paliek
aizvērtas, kā tas pārsvarā notiek. Ir svarīga kopējā politiskā ideja. Tomēr, balstoties uz mūsu
pieredzi ar citām valstīm, es teiktu, ka Horvātijai ir jāstrādā, lai reformētu tās tiesu un
administratīvās sistēmas arī paši savās interesēs, neatkarīgi no pievienošanās procesa. Kad
lietu izskatīšana tiek atlikta pārāk ilgi, vai tiek izvirzītas apsūdzības korupcijā, bet pret
apsūdzētajiem ierosinātās tiesvedības notiek pārāk ilgi, tas kavē valsts kopējo attīstību. Šajā
ziņā ir jāpaveic vairāk.

Göran Färm (S&D).   – (SV) Priekšsēdētāja kungs, vispirms es vēlētos ļoti pateikties
referentam H. Swoboda kungam, kurš ir paveicis teicamu darbu. Horvātija ir pavisam tuvu
tam, lai kļūtu par ES dalībvalsti, bet atsevišķas problēmas vēl paliek, piemēram, cīņa pret
korupciju. Horvātija ir pieņēmusi jaunus un labākus tiesību aktus, taču tagad ir jāīsteno
reforma. Ir nepieciešama efektīva izmeklēšana, apsūdzības un tiesu prakse.

Tieši tagad visa uzmanība ir pievērsta bijušajam konservatīvās alianses premjerministram
Ivo Sanader, kurš atrodas cietumā Austrijā. Mēs atzinīgi vērtējam to, ko žurnālisti un politiķi
Horvātijā ir parādījuši, atklājot korupciju politiskajā elitē. Tomēr Ivo Sanader gadījums ir
arī pārbaudījums visai Eiropas Savienībai, tā kā korupcijā vienmēr ir iesaistītas divas puses.
Ņemot vērā apsūdzības, ar kurām Ivo Sanader neatbilstošā veidā mēģināja ietekmēt ES, es
ierosināju, ka Eiropas Krāpšanas apkarošanas birojam (OLAF) vajadzētu sadarboties ar
Horvātijas izmeklētājiem, lai noskaidrotu šo informāciju, jo mēs, protams, nezinām, vai
tā ir taisnība.

Eiropas Tautas partijas grupa (Kristīgie demokrāti) vēlas dzēst šo svarīgo rezolūcijas daļu,
bet, kopā ar Zaļo/Eiropas Brīvās apvienības grupu, mēs aicinām visas politiskās grupas to
atbalstīt. ES ir jārīkojas tālredzīgi, tā vietā, lai visu atbildību vienkārši uzveltu Horvātijai.

Lena Ek (ALDE). -   Priekšsēdētāja kungs, šajos globālās ekonomiskās krīzes nemierīgajos
apstākļos ir iepriecinoši redzēt, ka Horvātija saglabā stingru kursu uz dalību ES.

Līdz šim sasniegtais progress ir bijis iespaidīgs, bet es vēlos uzsvērt, ka šis pozitīvais impulss
tagad ir jānovirza uz citām jomām, kurās vēl daudz kas ir jāpaveic.

Šodien es vēlētos uzsvērt divus punktus. Pirmais no tiem ir tiesu sistēmas reforma un
stiprināšana. Spēcīga un neatkarīga tiesu sistēma ir ļoti svarīgs priekšnosacījums, lai varētu
apkarot korupciju un ilgtermiņā nodrošināt tiesiskumu. Tas nav jautājums tikai par
noziedznieku apcietināšanu; jautājums ir, ko ar viņiem darīt pēc tam. Citādi centieniem
apkarot korupciju un organizēto noziedzību nebūs rezultātu.

Otrais punkts, ko es vēlos pieminēt, ir nepieciešamība Horvātijas sabiedrībai balstīties uz
iecietību. Eiropas projekts ir saistīts ar izlīgumu, un ne tikai starp valstīm — un es atzinīgi
vērtēju attiecību uzlabošanos ar Horvātijas kaimiņvalstīm —, bet arī valstu ietvaros.
Vardarbības draudi pret minoritātēm ir pilnīgi nepieņemami. Es pilnībā saprotu, cik tas ir
grūti, bet es esmu cieši pārliecināts, ka tā ne tikai veicinās sarunas par pievienošanos ES,
bet arī, ka šie centieni paši par sevi dos tiešu labumu Horvātijas sabiedrībai.

Tomasz Piotr Poręba (ECR).   – (PL) Priekšsēdētāja kungs, mums nešauboties ir jāatbalsta
Ungārijas prezidentūras godkārīgie plāni pabeigt sarunas ar Horvātiju šā gada pirmajā
pusē. Horvātijas dalība Eiropas Savienībā nozīmēs, ka mēs būsim ieguvuši svarīgu un
konstruktīvu sabiedroto, tā kā šī valsts jau spēlē svarīgu lomu un darbojas reģionā kā
nozīmīgākais stabilizējošais spēks, un piemēru daudzām citām Balkānu valstīm, kuras arī
domā nākotnē pievienoties Eiropas Savienībai.
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Šodien es vēlētos izteikt savu lielo cieņu un apbrīnu par reformām, kuras ir veikusi
Horvātijas valdība un Horvātijas sabiedrība, jo īpaši tām, kas attiecas uz korupcijas un
organizētās noziedzības apkarošanu, un valsts pārvaldes un tiesu sistēmas reformām.
Protams, ka daudzās jomās vēl ir jāveic uzlabojumi un jāpabeidz iesāktie procesi. Es ceru,
ka tas tiks sasniegts pēc iespējas ātrāk. Ir arī taisnība, ka no Horvātijas līdz mums nonāk
baumas, ka Horvātijas iedzīvotāji nav pilnībā pārliecināti par to, ka dalība ES viņu valstij
nesīs labumu. Es uzskatu, ka no mūsu puses būtu gudri sadarbībā ar Horvātijas valdību
veikt pasākumus, kas nekavējoties palīdzētu mainīt šo tendenci.

Bastiaan Belder (EFD). -    (NL) Priekšsēdētāja kungs, Horvātija ir sasniegusi labu progresu
tās ceļā uz dalību ES. Par to nav jāšaubās, un es par to esmu gandarīts Tomēr pastāv divas
problēmas, par kurām es esmu nopietni noraizējies.

Korupcija šajā Balkānu valstī joprojām ir plaši izplatīta, sk., piemēram, rezolūcijas, par ko
mēs pašlaik debatējam, 7. un 8. apsvērumu. Tai ir galvenā ietekme uz ekonomiku un
tirdzniecības attiecībām ar šo valsti. Mums neatliekami ir vajadzīga labāka pieeja šās
problēmas risināšanā, iespējams, sadarbībā ar Eiropas iestādēm.

Manas otrās bažas attiecas uz vājo pārvaldes organizāciju šajā valstī, sk. rezolūcijas
28. apsvērumu. Pārdomāta pārvaldes organizācija ir nepieciešama, lai pienācīgi ieviestu
ES tiesību aktus, un notikumi Horvātiju nepārsteigtu nesagatavoti.

Kamēr vien šīm vājajām vietām netiek pievērsta uzmanība, es būšu noraizējies par ātro
tempu, kādā Ungārijas prezidentūra vēlas īstenot Horvātijas pievienošanos ES. Manuprāt,
izdarot secinājumus no iepriekšējās pieredzes, mums par mērķi vajadzētu izvirzīt
pievienošanās kvalitāti, bet ne pašu pievienošanos. Tas mums palīdzētu nodrošināt
iedzīvotāju atbalstu un Holandes pilsoņu atbalstu.

Angelika Werthmann (NI).   – (DE) Priekšsēdētāja kungs, kopumā attīstība Horvātijā
notiek pareizajā virzienā. Teorija ir pilnīga, tomēr tā vēl ir jāpierāda praksē. Tomēr pastāv
trīs jomas, kurās joprojām ir jāpaveic nozīmīgs darbs.

Pirmkārt, Horvātijai ir ciešāk jāsadarbojas ar Hāgas Starptautisko tiesu, lai paātrinātu
progresu attiecībā uz cilvēktiesībām un lietu ierosināšanu pret bijušajiem kara
noziedzniekiem. Kā minēts Amnesty International izdevumā “Behind a Wall of Silence”, pastāv
atsevišķi kliedzoši cilvēktiesību pārkāpumu gadījumi , kuriem joprojām ir jāpievērš
uzmanība. Cilvēktiesību aizsardzība Eiropas Savienībai ir galvenais jautājums. Mēs
nedrīkstam būt gatavi saistībā ar to ielaisties nekādos kompromisos, un mēs patiesi neesam
gatavi saistībā ar cilvēktiesību jautājumiem ielaisties nekādos kompromisos.

Otrkārt, Horvātijā pastāv augsts korupcijas līmenis. Tā joprojām aptver visu sabiedrību,
rūpniecību un politiku. Es atzinīgi vērtēju pūles, ko Horvātijas valdība velta cīņai pret
korupciju savā valstī, bet tai pašā laikā mums ir arī jāpieprasa, lai šai problēmai arī turpmāk
tiktu neatlaidīgi meklēti risinājumi.

Treškārt, Horvātijai pašai savās interesēs ir jānodrošina, ka tagad tiek panākts straujš
progress attiecībā uz tiesu sistēmā uzsāktajām reformām.

SĒDI VADA: R. KRATSA-TSAGAROPOULOU
Priekšsēdētāja vietniece

Krzysztof Lisek (PPE).   – (PL) Priekšsēdētājas kundze, pirms diviem gadiem, kad es biju
Polijas Parlamenta Ārlietu komitejas priekšsēdētājs, man bija prieks uzņemt Horvātijas
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Ārlietu komitejas locekļus. Izmantojot gadījumu, Horvātijas komitejas locekļi man pajautāja,
vai es zinu, cik daudz poļu pašlaik pavada savas brīvdienas Horvātijā, nodarbojoties ar
burāšanu. Izrādījās, ka atbilde ir: kopumā vairāki desmiti tūkstoši cilvēku. Miljoniem tūristu,
kas apmeklē šo brīnišķīgo valsti, šodien mums var pastāstīt, ka Horvātija ir mūsdienīga un
demokrātiska valsts, un apstiprināt, ka tā ir gatava dalībai Eiropas Savienībā. Tomēr šie
paši Horvātijas komitejas locekļi man arī jautāja, kā Polija pārstrukturēja savas kuģu
būvētavas. Citiem vārdiem sakot, joprojām paliek vairākas problēmas, kā visi to šeit jau
minēja, un tās ir problēmas, kas jāatrisina. Neraugoties uz visu, es ceru, ka piepildīsies
J. Martonyi kunga cerības, ka mūsu ungāru draugi un Eiropas Komisija pabeigs sarunas, un
šodien mēs no Polijas diplomātijas vadītāja R. Sikorski kunga, kurš kopā ar mums būs
Parlamentā, dzirdēsim, ka Polija priecāsies redzēt Horvātijas pievienošanos
Eiropas Savienībai, kamēr tā vadīs ES Padomes prezidentūru.

Zoran Thaler (S&D). -    (SL) Priekšsēdētājas kundze, ļaujiet man pievienoties daudzajām
uzslavām, kas tiek izteiktas par referenta H. Swoboda pieeju un darbu.

Es patiesi ceru, ka Horvātijai un H. Swoboda kungam šis tiešām būs pēdējais ziņojums, un
ka Horvātija mums pievienosies, cik drīz vien iespējams. Jebkurā gadījumā, dalība ES ļaus
Horvātijai atgūt laiku, ko tā ir zaudējusi, pievienojoties ES.

Patiesi, ja mēs paraugāmies uz Horvātijas ekonomikas, sabiedrības, kultūras un mākslas
attīstības stadijām, tad šo valsti var viegli pieskaitīt to valstu grupai, kas pievienojās
Eiropas Savienībai pirms septiņiem gadiem. Es iesaku Zagrebas varas iestādēm izmantot
Horvātijas pievienošanos Eiropas Savienībai, lai visbeidzot izskaustu korupcijas un
noziedzības kultūru. Objektīvu plašsaziņas līdzekļu brīvību attīstība un objektīvu žurnālistu
aizsardzība, kuri strādā Horvātijas sabiedriskās televīzijas raidsabiedrībā, ir cits sevišķi
svarīgs jautājums.

Horvātijas pievienošanās ES nozīmē, ka mēs apkampjam Balkānu reģionu un pastiepjam
tam roku. Es ceru, ka mēs strādāsim kopā ar mūsu horvātu kolēģiem, lai šajā joprojām
nemierīgajā reģionā atnestu stabilitāti un progresu.

Andrey Kovatchev (PPE). -    (BG) Priekšsēdētājas kundze, es vēlētos pateikties
H. Swoboda kungam par viņa labo darbu, un es tiešām ceru, ka šis ziņojums ir pēdējais,
pirms Horvātija paraksta Pievienošanās līgumu Eiropas Savienībai.

Es uzskatu, ka Horvātijas iestāšanās ES dos stimulu reformām šajā reģionā, un tā būs
veiksme visai Eiropai. Horvātija nesen pati deva šādus signālus, bez maksas nodrošinot
acquis communautaire juridiskos tulkojumus saviem kaimiņiem no bijušās Dienvidslāvijas —
Bosnijai–Hercegovinai, Serbijai, Melnkalnei un Maķedonijai. Tādējādi šī valsts ir parādījusi,
ka tā vēlas un spēj sniegt ieguldījumu šā Eiropas reģiona nākotnē.

Horvātijas uzņemšana Eiropas Savienībā būs skaidra zīme, ka ES ievēro savas apņemšanās
attiecībā uz Rietumbalkāniem, un paplašināšanās ir atvērts process. Es vēlētos uzsvērt, ka,
lai gan katrai valstij mūsu kontinentā ir pašai savas problēmas, mums vajadzētu būt
uzmanīgiem, norādot uz Austrumeiropas valstīm, kad runājam par korupciju un
noziedzību.

Tā nav raksturīga iezīme tikai šim reģionam, bet problēma mums visiem, un tikai ar
apvienotām pūlēm mēs varam ierobežot negatīvās tendences šajā jomā. Pārredzamība un
demokrātija ir nemainīgas vērtības, un tieši šā iemesla dēļ mums ir jāatbalsta un jāveicina
reformas Rietumbalkānos. Es novēlu Horvātijai visu to labāko un ceru, ka varēšu to šeit
sveikt kā 28. Eiropas Savienības dalībvalsti.
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László Tőkés (PPE).   – (HU) Priekšsēdētājas kundze, mums ļoti kritiski vajadzētu vērtēt
ES rīcību, jo lai gan Horvātija vairākos apsektos jau bija gatava pievienoties ES iepriekšējā
paplašināšanās reizē pirms sešiem gadiem, tās pievienošanās joprojām tiek kavēta. Tāpēc
mēs varam tikai piekrist Ungārijas prezidentūras mērķim padarīt Horvātijas integrāciju
par vienu no tās galvenajām prioritātēm tās prezidentūras termiņa laikā. Līdzīgi, mēs varam
tikai piekrist Ungārijas premjerministra Viktor Orbán paziņojumam, ka Eiropas apvienošanu
nav iespējams pabeigt bez Rietumbalkānu valstu integrācijas. Bijušās Dienvidslāvijas valstis,
kuras paliek ārpusē, ir kā atvērti melnie caurumi ES kartē. Horvātijas pievienošanās ES
iezīmē sākumu šās situācijas maiņai. Kā vakar sacīja Horvātijas premjerministre
Jadranka Kosor, mūsu morālais pienākums ir iedrošināt Dienvidaustrumu Eiropas valstis,
jo tām nav alternatīvas integrācijai.

Andrzej Grzyb (PPE).   – (PL) Priekšsēdētājas kundze, gan H. Swoboda ziņojums, gan arī
prezidentvalsts un komisāra Š. Füle paziņojumi liecina, ka klimats sarunu noslēgšanai ar
Horvātiju ir ļoti pozitīvs. Īpaši vajadzētu uzsvērt pašas Horvātijas izrādīto apņēmību,
piemēram, premjerministres J. Kosor kundzes personā, ne tikai attiecībā uz pašu sarunu
pabeigšanu, bet arī attiecībā uz sadarbību ar valsts kaimiņiem un Starptautisko Kara
noziegumu tribunālu. Horvātijai palīdzēs arī izredzes tuvā nākotnē pabeigt sarunas un
plenārsēžu zālē dominējošais nosakņojums. Svarīga zīme ir, ka nekādām problēmām
turpmāk nebūs ļauts uzkrāties, un gaidīšana 20 gadu garumā noslēgsies ar Pievienošanās
līguma parakstīšanu. Izteiksim atzinību Horvātijai arī par tās simboliskajiem žestiem,
piemēram, nododot pilna acquis communautaire tulkojumu visiem saviem kaimiņiem, kas
strādā, lai varētu pievienoties ES. Es vēlētos izteikt atzinību par H. Swoboda kunga veikto
darbu, un es arī esmu pārliecināts, ka šis ir pēdējais ziņojums par Horvātijas progresu,
gatavojoties dalībai ES. Mēs šo valsti drīz sveiksim kā Eiropas Savienības dalībvalsti.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D).   – (HU) Priekšsēdētājas kundze, komisāra kungs, ministra
kungs, es nepārprotami atbalstu Ungārijas prezidentūru tās centienos jūnijā pabeigt
pievienošanās sarunas ar Horvātiju. Vairākos aspektos Horvātija ir panākusi augstāku
attīstības līmeni kā dažas ES dalībvalstis. Kā minēja J. Martonyi kungs, ir acīmredzami, ka
joprojām ir daudz jāpaveic. Hannes Swoboda kungam ir lieliska izpratne par Rietumbalkānu
reģiona sarežģītību.

Horvātijas veiksmes stāsts varētu kalpot kā pamudinājums Serbijai un citām Rietumbalkānu
valstīm. Mūsu draugiem Rietumbalkānos un mūsu horvātu kolēģiem būtu svarīgi saprast,
ka to iekšējās reformas ir jāīsteno nevis tāpēc, ka to vajadzētu Eiropas Savienībai, bet gan
tāpēc, ka tas ir vajadzīgs viņu pašu iedzīvotājiem. Es uzskatu, ka ārkārtīgi svarīgi ir uzlabot
serbu, ungāru un citu nacionālo minoritāšu situāciju, un nodrošināt Krajinas serbu pelnītu
atgriešanos, kas bija bēguši vai izraidīti, un noregulēt kaimiņattiecības starp Slovēniju un
Horvātiju. Mums ir atzinīgi jāvērtē tas, ka Horvātijas valsts vadītājs ir izrādījis vairākus
žestus attiecībā uz vēsturisko izlīgumu starp Serbiju, Bosniju–Hercegovinu un Horvātiju.

Jelko Kacin (ALDE). -    (SL) Priekšsēdētājas kundze, Horvātijas valdībai un
Eiropas Komisijai es novēlu daudz apņēmības, pacietības, neatlaidības un enerģijas,
pabeidzot reformas, un es arī novēlu, ka Horvātija savas neatkarības divdesmito gadadienu
varbūt varētu atzīmēt, pabeidzot pievienošanās sarunas.

Es to patiesi novēlu. Tomēr, to, kas izrādīsies iespējams, ir atkarīgs no Horvātijas valdības
un sadarbības starp to, t.i., valdošo koalīciju, un Horvātijas parlamenta opozīciju. Tagad
mums ir vajadzīga arī lielāka jutība pret sociālajām problēmām un gatavība reaģēt politiķu
starpā. Pašreizējā ekonomiskā krīze visus ieguvumus, ko Horvātijas ekonomikai un tās
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pilsoņiem var atnest pievienošanās ES, liek novirzīt of sociālajām prioritātēm, un palielina
pret Eiropas Savienību vērsto kritiku.

Visbeidzot, bet ne mazāk svarīgi, Horvātijai ir arī vajadzīgs, lai tās iedzīvotāji referendumā
nobalsotu “par”. Horvātijas pievienošanās procesa tempa palēnināšanās tai neradītu nekādas
katastrofālas sekas, taču šādi tiktu sūtīts ļoti negatīvs vēstījums Rietumbalkānu valstīm,
kuras ir ceļā uz ES. Nepabeidzot sarunas, Horvātijas parlamenta deputāti nevarēs iegūt
novērotāja statusu šajā Parlamentā un piedalīties plenārsēdēs. Tāpēc es aicinu jūs uzturēt
tempu un pielikt visas pūles.

Marije Cornelissen (Verts/ALE). -    (NL) Priekšsēdētājas kundze, es priecājos, ka arvien
tuvāk ir tā diena, kad Horvātija varēs pievienoties ES. Zaļo/Eiropas Brīvās apvienības grupa
stingri atbalsta visu Balkānu valstu, kā arī Turcijas, pievienošanos ES. Taču mēs esam tik
dedzīgi šo valstu pievienošanās atbalstītāji tieši tāpēc, ka pievēršam tik lielu nozīmi tām
reformām, kas jāveic, lai sasniegtu dalību. Horvātija šīs reformas vēl nav pabeigusi. Šim
procesam ir jāturpinās.

Tāpēc balsojot mēs centīsimies nodrošināt, lai ziņojumā netiktu norādīti nekādi konkrēti
datumi. Iespējams, ka sarunas varēs pabeigt šā gada pirmajā pusē, bet tikpat labi tas var arī
nenotikt. Jautājums nav par to, kad tiks pabeigtas sarunas. Jautājums ir par to, vai Horvātija
tad atbildīs visiem kritērijiem.

Patiesi, viena mācība, ko mēs esam guvuši no Rumānijas un Bulgārijas pievienošanās, ir,
ka mums nav jānosaka konkrēts datums. Tā vietā mums ir jāizskaidro, kas vēl ir jāpaveic.
Vēl viena lieta: viens no jautājumiem, saistībā ar kuru Horvātijai vajadzētu paveikt mazliet
vairāk, ir seksuālo minoritāšu aizsardzība. Būtu jauki, ja mūsu pašreizējā ES prezidentvalsts
parādītu labu piemēru, Budapeštā, 2011. gada 18. jūnijā, atļaujot rīkot geju praidu.

Charles Tannock (ECR). -   Priekšsēdētājas kundze, kā paskaidrots ziņojumā, Horvātijas
progress ceļā uz dalību ES turpina noritēt labvēlīgi. Britu konservatīvie atbalsta ES
paplašināšanos, lai iekļautu tās valstis, kas pilnībā atbilst Kopenhāgenas kritērijiem, jo mēs
ticam, ka lielāka ES veicinātu to, ka savienība kļūtu elastīgāka un mazāk centralizēta.

Horvātiju vajadzētu uzslavēt par tā centieniem izskaust korupciju, kā liecina bijušā
premjerministra I. Sanader apcietināšana. Es priecājos, ka Slovēnija vairs nebloķēs Horvātijas
pievienošanos ES šo divu valstu robežstrīda dēļ. Šis vienmēr ir bijis divpusējs jautājums,
taču tam nekādi nevajadzētu kavēt Horvātijas pievienošanos Eiropas Savienībai. Vēl ir arī
neliels strīds ar Melnkalni, attiecībā uz kuru es referents, ko izšķirs Starptautiskā tiesa.

Es kā Melnkalnes referents un liels Serbijas draugs arī uzskatu, ka Horvātijas pievienošanās
ES paātrinās visa bijušās Dienvidslāvijas reģiona integrāciju Eiropas Savienībā. Es ceru, ka
Horvātijas dalība iedvesmos abas valstis paātrināt reformas, un Horvātija pēc iestāšanās
ES necentīsies kārtot vecus rēķinus, bloķējot Serbijas pievienošanos.

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Priekšsēdētājas kundze, starp kandidātvalstīm Horvātija ir
zināma kā valsts, kas panākusi lielāko progresu. Tas nav pārsteidzoši, jo kulturāli un
vēsturiski tā dziļi sakņojas Centrāleiropā. Horvātija savu gatavību pievienoties ES ir
pierādījusi vairākkārt, piemēram, atrisinot zvejas strīdu. Turpmāki pasākumi, protams, ir
jāveic saistībā ar korupciju, bet acīmredzami netrūkst gribas to darīt, kā liecina bijušā
premjerministra Ivo. Sanader apcietināšana. Zināms progress ir panākts arī attiecībā uz kara
noziegumu atšķetināšanu. Šai ziņā atliek tikai gaidīt, kāda nozīme būs Vācijas apcietināšanas
orderiem, kas izsniegti bijušajiem augsta līmeņa Dienvidslāvijas izlūkdienesta darbiniekiem.
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Horvātija, šķiet, ir gatava attālināties no savas pagātnes, piemēram, sniedzot atbalstu kara
bēgļiem, kas vēlas atgriezties. Šajā ziņā būtu arī vēlams, ka ES atbalstītu ne tikai kara bēgļus,
bet arī pārvietotās personas un meklētu risinājumu Donavas švābu restitūcijas prasībām.

Jean-Pierre Audy (PPE).   – (FR) Priekšsēdētājas kundze, es vēlētos īpaši atzīmēt sava
kolēģa H. Swoboda kunga līdzsvaroto rezolūciju, un teikt, ka tā mums ir ļoti svarīga, lai šī
pievienošanās būtu veiksmīga. Tas man liek pievērst uzmanību nopietnas šaubas, kas
pastāv noteiktās sabiedrības viedokļa jomās, ņemot vērā, ka šī pievienošanās notiks
nepareizā laikā. Vēsture nedarbojas pēc grafika, un mēs tagad atrodamies krīzes posmā.
Eiropas iedzīvotājiem ir nopietnas šaubas.

Pēc Berlīnes mūra krišanas ES tika uzņemta bijušā padomju bloka valstu grupa, un šodien
mēs turpinām uzņemt valstis, izvērtējot tās atsevišķi. Tāpēc es, komisāra kungs, domāju,
ka visās ES dalībvalstīs, un varbūt pat pašā Horvātijā, ir vajadzīga nozīmīgākā komunikācijas
kampaņa, lai izskaidrotu visus sasniegumus, ka visas sadaļas ir attiecīgi ievērotas, un ir
veikti nopietni sagatavošanās darbi, lai Horvātija varētu pievienoties ES.

Tas ir mans priekšlikums, jo pievienošanās nav Eiropas pārziņā. Pievienošanās ir valstu un
to iedzīvotāju pārziņā. Mūsu pienākums ir nodrošināt, lai šī pievienošanās būtu veiksmīga.
Šajā sarežģītajā Eiropas integrācijas posmā, kuram mēs pašlaik ejam cauri, izmantosim
visus mūsu rīcībā esošos līdzekļus.

Štefan Füle,    Komisijas loceklis.  − Priekšsēdētāja kungs, ļaujiet man pateikties par šīm
pamudinošajām un konstruktīvajām debatēm. Eiropas Parlamenta rezolūcijas projekts ar
tā līdzsvaroto paziņojumu ir ļoti svarīgs atbalsts darbam, ko ir uzņēmusies veikt Komisija.
Tajā ir sniegti daudzi noderīgi ieteikumi turpmākam darbam, kas jāveic Horvātijai, un es
īpaši atzinīgi vērtēju daudzās atsauces uz godīgumu, kvalitāti un uzticamību, kas tika
izteiktas šodienas debatēs.

Es arī pilnībā piekrītu tiem šodien izteiktajiem apgalvojumiem, kuros tika uzsvērts, ka viss
šis process un nepieciešamie pasākumi ir Horvātijas pilsoņu labā. Šos ieguvumus nākamajos
mēnešos vajadzēs skaidri paziņot.

Konstruktīvais un stingrais atbalsts, ko Parlaments sniedz Horvātijas pievienošanās
procesam, ir svarīgs signāls. Tas ir svarīgs ne tikai pašai Horvātijai, bet visām kandidātvalstīm
un potenciālajām kandidātvalstīm. Patiesi, jūsu atbalsts pamudinās viņus uzturēt centienus
ceļā uz Eiropas Savienību un sarunu veiksmīgu pabeigšanu tikpat intensīvus.

János Martonyi,    Padomes priekšsēdētājs.  − Priekšsēdētājas kundze, pirmkārt un galvenokārt,
prezidentvalsts vārdā es vēlētos izteikt atzinību un pateicību par Parlamenta, — un jo īpaši,
referenta H. Swoboda kunga — ilgstošo iesaistīšanos un pozitīvo ieguldījumu centienos,
ko mēs pieliekam, lai panāktu virzību ne tikai attiecībā uz veiksmīgu ES paplašināšanos,
uzņemot Horvātiju, bet progresu attiecībā uz paplašināšanās procesu kopumā.

Esmu cieši pārliecināts, ka visus šos centienus ļoti labi apliecināja šā rīta ļoti konstruktīvās
un ļoti noderīgās debates. Es arī noteikti uzskatu, ka rezolūcija, kas mums ir jāpieņem,
uzsvērs Parlamenta ļoti svarīgo lomu, kas patiesi attiecas ne tikai uz konkrēto jautājumu
par Horvātijas pievienošanos.

Šādi tiks sūtīts ļoti svarīgs vēstījums Eiropas sabiedrības viedoklim, Eiropas pilsoņiem, par
to, ka paplašināšanās patiesi atbilst viņu labākajām interesēm, un varbūt pārliecinās viņus
par to, ka nogurums saistībā ar paplašināšanos, kas arvien vairāk sāka izpausties tieši pēc
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tā, ko mēs tagad dēvējam par Eiropas atkalapvienošanos, ir pārgājis, un paplašināšanās
procesa vilcienam ir jāturpina doties uz priekšu.

Vienlaikus šādi tiks sūtīts arī ļoti svarīgs politiskais vēstījums citām kandidātvalstīm un
potenciālajām kandidātvalstīm. Tas ir uzsvērts arī jūsu ziņojumā un rezolūcijā. Mēs visi
zinām, ka galvenais stabilitātes, sadarbības un izlīguma faktors Rietumbalkānos patiesi ir
Eiropas perspektīva.

Tāpēc Eiropas perspektīvai ir jābūt uzticamai, un tā ir jāuzsver un jāapliecina ar konkrētiem
pasākumiem. Tieši viens no tiem ir gaidāmā Horvātijas pievienošanās Eiropas Savienībai.
Mēs visi zinām, ka tas, ar ko mēs šeit nodarbojamies, ir nepabeigts pasākums. Eiropa
joprojām nav pabeigta, un mūsu pamatmērķis ir uzņemties šā procesa vadību.

Dažas ļoti svarīgas piezīmes un komentāri tika izteikti, piemēram, attiecībā uz to, vai
pievienošanās sarunas ir bijušas pārāk garas, vai nē. Ir tiesa, ka sarunas ir ilgušas gandrīz
sešus gadus, un ka tas ir ilgāk, nekā sarunu process bija mūsu valstīm. Es tagad ieteiktu
padomāt par nākotni un mēģināt maksimāli paātrināt šo procesu.

Ļoti nozīmīgs progress un daudzi svarīgi sasniegumi ir panākti abās pusēs, un es tikai
vēlētos atkal un atkal uzsvērt mūsu apņēmību, ka ar visu pušu apvienotām pūlēm mēs
tagad varam veidot ticamu, labas kvalitātes paplašināšanos. Tas mums visiem, gan tagadējās
Eiropas Savienības ietvaros, gan ārpus tās, būtu ārkārtīgi svarīgs vēstījums.

Es vēlos vēlreiz pateikties par jūsu ļoti svarīgajām domām un komentāriem, kā arī izteikt
savu pateicību Komisijai —, protams, cerot, ka mēs varēsim realizēt savu mērķi, kas ir, es
atkārtoju, sarunu pabeigšana līdz šā gada jūnija beigām.

Priekšsēdētājs.   – Es esmu saņēmis rezolūcijas priekšlikumu saskaņā ar Reglamenta
110. panta 2. punktu par šo debašu tematu (1) .

Debates tiek slēgtas.

Balsošana notiks šodien, otrdien, 16. februārī plkst. 12.00.

Rakstiski paziņojumi (Reglamenta 149. pants)

Debora Serracchiani (S&D),    rakstiski. – (IT) Mēs ceram, ka Horvātija panāks strauju
progresu sarunās par dalību ES. Horvātijas pievienošanās procesa paātrināšanai ir izšķiroša
nozīme, ja mēs tās stratēģiski ģeopolitisko atrašanās vietu uzskatām par vārtiem uz
Centrāleiropas tirgiem. Tāpēc ir nepieciešama integrēta ostu attīstība un savienojumi ar
Eiropas transporta koridoriem, īpaši ņemot vērā to, ka Horvātija saņems ievērojamu ES
finansējuma plūsmu, no kuras 60 % tiks piešķirti infrastruktūrai.

Lai tas notiktu, Horvātijai ir jāturpina īstenot vajadzīgās reformas. Īpaši tai ir jāpastiprina
valsts pārvalde, tiesu sistēma, cīņa pret korupciju, un jānodrošina pilnīga sadarbība ar
Starptautisko Kara noziegumu tribunālu bijušajai Dienvidslāvijai. Es atzinīgi vērtēju
nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību un Horvātiju par Eiropas Narkotiku un
narkomānijas uzraudzības centru. Es esmu sarūgtināta par pašreizējo situāciju Horvātijas
kuģu būvniecības jomā — nozarē, kas reiz bija Dienvidslāvijas rūpnieciskā eksporta pērle,
taču tagad ir gandrīz pilnīgi sagrauta.

(1) sk. Protokolu.
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Es ceru, ka Horvātijas valdība spēj pēc iespējas ātrāk pabeigt pārstrukturēšanas procesu,
lai varētu slēgt arī sadaļu par konkurenci. Īpaši es uzsveru Horvātijas pievienošanās nozīmi
saistībā ar integrēto jūrniecības politiku Adrijas jūrā, kas drīzumā oficiāli gandrīz pilnībā
kļūs par ES jūru.

Jiří Havel (S&D),    rakstiski. – (CS) Šis ziņojums kopumā Horvātijai ir labvēlīgs. Tas
apliecina, ka šī valsts ir tuvu pievienošanās sarunu pabeigšanai. Tomēr vienlaikus, tāpat kā
iepriekšējos gados, tajā ir pievērsta uzmanība hroniskiem, un bieži vien, nopietniem
trūkumiem. Ņemot vērā iepriekšējo pieredzi saistībā ar Horvātijas–Slovēnijas teritoriālo
strīdu, bažas rada fakts, ka nav vērojams būtisks pozitīvs progress attiecībā uz Horvātijas
daudzajiem teritoriālajiem strīdiem ar tās kaimiņiem (jo īpaši ar Bosniju un Hercegovinu,
kā arī Serbiju un Melnkalni). Atsevišķus svarīgus jautājumus turpina izraisīt ārkārtīgi lēnā
pieeja sodu piespriešanā par kara noziegumiem, kas pastrādāti pret serbiem. “Vairāki simti
lietu” joprojām ir jāizmeklē un jāceļ prasības tiesā; tas, ka Horvātijas tiesu sistēma šīs lietas
ignorē, rada pastāvīgu neuzticību no serbu puses. Horvātija Starptautiskam Kara noziegumu
tribunālam bijušajai Dienvidslāvijai Hāgā (ICTY) joprojām nav arī iesniegusi dokumentus
kas pazīstami kā “artilērijas dienasgrāmatas” (artillery diaries). Tāpēc ir pienācis laiks apsvērt,
cik tālu Eiropas Savienībai vajadzētu iesaistīties šajā lietā. Pat 2010. gadā serbu bēgļu
atgriešanās bija ļoti ierobežota. Šajā ziņojumā nav norādīts, cik daudz no 130 000 serbiem,
kas atgriezās Horvātijā pēc kara, bija no Serbijas, un cik no Serbu Republikas
(Republika Srpska), kas atrodas Bosnijā un Hercegovinā. Serbu bēgļu skaits Serbu Republikā
(Bosnija un Hercegovina) vairākus gadus saglabājās nosacīti stabils (starp 25 000 un 35 000
personām). Horvātijas varas iestādes viņu atgriešanos ir padarījušas neiespējamu,
galvenokārt tāpēc, ka nav atrisināti tādi jautājumi kā īpašumu atgriešana, nodrošinātība
ar mājokļiem, nomāšanas tiesības, pensijas utt.

Monika Smolková (S&D),    rakstiski. – (SK) Horvātija, kā kandidātvalsts kopš 2003. gada,
kad tā iesniedza pieteikumu, ir izpildījusi grūtos sagatavošanās pasākumus dalībai ES. Šim
procesam ir vajadzīgas pamatīgas reformas, kas sabiedrībā bieži ir ļoti nepopulāras. Es kā
Slovākijas pārstāve, valsts, kas šo grūto procesu pabeidza tikai pirms septiņiem gadiem,
apbrīnoju Horvātiju, un ticu, ka Horvātija pabeigs atlikušās 10 sadaļas, cik ātri vien
iespējams. Kopš Dienvidslāvijas sabrukuma un militāra konflikta beigām Horvātija īsā
laikā ir panākusi lielu progresu infrastruktūras, pakalpojumu un tūrisma jomā, kas ir šās
valsts ekonomikas dominējošā nozare. Es kā tūriste, kas apmeklē Horvātiju katru gadu,
domāju, ka Horvātija pieder ES valstu saimei, un es pievienošos saviem kolēģiem, kas
atbalsta Horvātijas dalību Eiropas Savienībā.

Ildikó Gáll-Pelcz (PPE),    rakstiski. – (HU) Horvātija atrodas viena soļa attālumā no tās
vēsturiskā mērķa piepildījuma. Jautājums ir, kāds būs šis solis. Vai tas būs garš solis, pilns
ar šķēršļiem, varbūt pat mākslīgiem? Vai arī tas būs vieglāks, īsāks solis, kas balstīts uz
sadarbību, un kas novērtē līdz šim uzņemto grūto saistību izpildi? Horvātijas iedzīvotāji
ir paveikuši ievērojamu darbu, lai nodrošinātu pievienošanās sarunu pabeigšanu, un viņu
sadarbība ir pelnījusi uzslavu, gan par viņu centieniem korupcijas, interešu konfliktu un
organizētās noziedzības samazināšanas jomā, gan arī saistībā ar kaimiņattiecību politikas
uzlabošanu. Līdz šim laikam atsevišķi jautājumi, protams, paliek atklāti, lielākā daļa no
kuriem ir divpusēji, bet ir svarīgi uzsvērt, ka tos nevajadzētu sajaukt ar ES lietām.

Es esmu pārliecināta, ka Horvātija ir cienīga kļūt par ES dalībvalsti, un tā ir cienīga veiksmīgi
pabeigt sarunas Ungārijas prezidentūras termiņa laikā. Horvātijas nostāja Rietumbalkānu
jautājumā ir stratēģiski svarīga. Šo lomu pastiprina trīs nolīgumi, kurus Horvātija un
Ungārijas valdība ir parakstījusi par energoapgādes drošības uzlabošanu, kopīgiem
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pētījumiem pārrobežu ogļūdeņražu ieguves laukiem, un naftas piegāžu uzglabāšanu. Es
patiešām vēlu Horvātijas iedzīvotājiem, lai visi dabiskie — un varbūt mākslīgi radītie —
šķēršļi valsts pievienošanās ceļā tiek likvidēti, jo Horvātija ir ne tikai pietiekami nobriedusi,
bet arī cienīga pievienoties ES. Jums, saviem kolēģiem, es lūdzu ar savām atbalstīt Horvātijas
pievienošanos ES pēc iespējas ātrāk, jo šādi valsts pievienošanās ES varētu tikt sasniegta
simboliskajā 20–tajā gadā, kopš Horvātija ir ieguvusi neatkarību.

Iuliu Winkler (PPE),    rakstiski. – (HU) Horvātijas pievienošanās sarunu paātrināšana
padara sasniedzamu ES integrācijas iespēju Dienvidaustrumu Eiropas reģionā. Ne tikai
Horvātija, bet arī citas Rietumbalkānu valstis raugās ar optimismu uz to nākotni Eiropā.
Tas savukārt radīs stabilitāti un izraisīs demokratizācijas procesa neatgriezeniskumu, kā
arī veicinās ekonomisko izaugsmi šajā reģionā, uz kura gulstas smagas vēsturiskas sekas.
Es slavēju Horvātijas valdību par tās pasākumiem korupcijas apkarošanas jomā, lai
nodrošinātu pienācīgu ES līdzekļu izmantošanu, un centieniem pabeigt tās sarunu sadaļas,
kas joprojām ir atvērtas. Būtisks progress ir arī panākts attiecību ar kaimiņvalstīm
uzlabošanas jomā. Es konsekventi atbalstu nostāju, ka Horvātijai ir jāpievienojas
Eiropas Savienībai pēc iespējas ātrāk, jo es kā ungāru tautības deputāts no Rumānijas esmu
uzmanīgi sekojis līdzi ungāru kopienas liktenim Horvātijā. Es būtu ļoti gandarīts, ja mēs
drīz varētu Eiropas Savienībā sagaidīt citu ungāru kopienu, kas dzīvo ārpus savas valsts.
Eiropas Parlamentam ir skaidri jāatbalsta Horvātijas pievienošanās centieni. Tā nav
nepieciešamo prasību atvieglošana, bet gan šo prasību izpildes veicināšana. Es piekrītu
saviem kolēģiem deputātiem, kas lūdz Eiropas Komisiju noteikt nākamos datumus sarunu
procesa pabeigšanai pēc iespējas tuvākā nākotnē, un pievienošanās sadaļu slēgšanai, kamēr
vēl Ungārija vēl ir ES Padomes prezidentvalsts.

Giovanni Collino (PPE),    rakstiski. – (IT) Ungārijas prezidentūras nodoms pabeigt sarunas
2011. gada pirmajā pusē ļauj mums būt ļoti optimistiskiem attiecībā uz Balkānu reģiona
nākotni un šo valstu pievienošanos Eiropas Savienībai. Horvātijas valdība ir pielikusi lielas
pūles, lai uzturētu reformu un cilvēktiesību aizsardzības procesu. Uzlabojumi joprojām ir
nepieciešami atsevišķos punktos, lai varētu uzskatīt, ka Horvātija ir gatava pievienoties
Eiropas Savienībai, un mērķos, kas tiek loloti stratēģijā “Eiropa 2020”: cīņa pret korupciju,
minoritāšu aizsardzība (tostarp itāliešu minoritāšu), tiesas procedūru ilguma samazināšana,
atbalsts tiesu infrastruktūrai un iekārtām, nodokļu reformu pastiprināšana un valsts
izdevumu samazināšana.

Ja Horvātija turpina īstenot visas reformas, kas vajadzīgas acquis communautaire ieviešanai,
tad no nākamā rudens Eiropas Savienībai būs vērtīgs papildinājums, kas palīdzēs vairot
tās bagātības un nodrošināt ģeopolitisko līdzsvaru starp Austrumiem un Rietumiem, sākot
no Vidusjūras reģiona un Itālijas ziemeļaustrumu daļas. Eiropas makroreģionu attīstība,
sākot no Adrijas un Jonijas reģiona, kurā ietilpst Itālija, ātri iesaistīs Horvātiju ES programmu
un politisko pasākumu centrā.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE),    rakstiski. – (PL) Horvātijas pievienošanās
Eiropas Savienībai ir aktīvu publisku debašu temats. Šī valsts ir ļoti pievilcīgs galamērķis
Eiropas tūristiem, tomēr tai ir arī problēmas, ar kurām nākas cīnīties. Es vēlētos atzīmēt,
ka Horvātija joprojām saskaras ar daudziem izaicinājumiem un daudzām valsts reformām,
kas efektīvi jāveic, lai šī valsts varētu pēc iespējas ātrāk izpildīt ES prasības.

Paplašināšanās politikai, kas veicina demokrātijas konsolidāciju, īpaši Balkānu valstīs,
tomēr ir arī jābūt Eiropas Savienības interesēs. Eiropas Parlamentam ir jābūt pozitīvam
savā novērtējumā par izmaiņām, kas Horvātijā veiktas līdz šim, tā kā šī valsts ir parādījusi
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lielu vēlmi atrisināt savas iekšējās problēmas. Mums ir jābūt atvērtiem jaunām dalībvalstīm.
Es ceru, ka pašreizējais sarunu temps ļaus Horvātijai parakstīt Pievienošanās līgumu Polijas
prezidentūras laikā, tā kā šī valsts ir pelnījusi kļūt par Eiropas Savienības dalībvalsti. Pateicos.

5.  Dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnes — stratēģija „Eiropa 2020”
— dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādņu īstenošana (debates)

Priekšsēdētāja.   – Nākamais darba kārtības punkts ir kopīgas debates par:

– Padomes un Komisijas paziņojumiem par stratēģiju „Eiropa 2020”;

– ziņojumu (A7-0040/2011), ko Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vārdā iesniedza
Pervenche Berès, par priekšlikumu Padomes lēmumam par dalībvalstu nodarbinātības
politikas pamatnostādnēm [COM(2011)0006 - C7-0033/2011 - 2011/0007(CNS)];

– Komisijas paziņojumu par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādņu īstenošanu.

János Martonyi,    Padomes priekšsēdētājs.  − Priekšsēdētājas kundze! Esmu ļoti gandarīts
par iespēju šodien uzstāties un pārrunāt jautājumu, kas ir īpaši svarīgs Ungārijas
prezidentūrai, proti, stratēģiju „Eiropa 2020”. Šis jautājums ir īpaši svarīgs mums visiem.

Ir skaidrs, ka Eiropai ir jāatrisina vairākas nopietnas problēmas, ja tā vēlas saglabāt
konkurētspēju ar pārējām pasaules valstīm. Dažas šīs problēmas izraisīja finanšu un
ekonomikas krīze, tomēr dažas no šīm problēmām izraisīja ES ierobežotās iespējas un
apņemšanās īstenot 2010. gada Lisabonas stratēģijas mērķus.

Bieži ir dzirdēts, ka krīzi var uzskatīt par iespēju — ņemot vērā šī vārda skaidrojumu
sengrieķu vai ķīniešu valodā. Tas var būt sākums lieliem sasniegumiem, risinājumam un
progresam. Tāpēc, mūsuprāt, pašreizējā krīze galvenokārt motivē dalībvalstis ātri pieņemt
Eiropas stratēģiju nodarbinātības un gudras, ilgtspējīgas un iekļaujošas izaugsmes jomā.
Šie jautājumi ir iekļauti stratēģijā „Eiropa 2020”.

Manuprāt, šī stratēģija ir ļoti svarīga, lai palīdzētu Eiropai pārvarēt krīzi un stiprināt savas
pozīcijas vietējā un starptautiskā līmenī, lai uzlabotu ražīgumu, izaugsmes potenciālu,
sociālo kohēziju un lai veicinātu ekonomikas pārvaldību.

Tas ir ļoti svarīgi, lai saglabātu konkurētspēju pasaules līmenī, tai skaitā strauji augošajos
Āzijas valstu tirgos. Tas ir arī svarīgi tāpēc, lai saglabātu sociālo modeli, pašreizējo
dzīvesveidu, kas ir viena no Eiropas galvenajām iezīmēm, kas ir ļoti svarīga un kas ir
jāsaglabā.

Stratēģijā „Eiropa 2020” ir definēti pieci galvenie ES mērķi, kas ir dalībvalstu un Savienības
kopīgi mērķi nodarbinātības veicināšanas, inovāciju, pētniecības un attīstības veicināšanas
jomā, mērķi klimata pārmaiņu un energoefektivitātes jomā, kā arī izglītības līmeņa
paaugstināšana un sociālās iekļaušanas veicināšana, jo īpaši, samazinot nabadzību.

Lai sasniegtu šos mērķus, Komisija izstrādāja un iesniedza šādas septiņas pamatiniciatīvas,
kurās ir minēti Komisijas ierosinātie pasākumi, kuru mērķis ir nostiprināt vienoto tirgu,
kā arī veicināt izaugsmi un nodarbinātību: Digitālā programma Eiropai, Inovācijas savienība,
Jaunatne kustībā, Resursu ziņā efektīva Eiropa, Rūpniecības politika globalizācijas laikmetā,
Jaunu prasmju un darba vietu programma un Eiropas platforma cīņai pret nabadzību.

ES un valsts iestādēm šo iniciatīvu pasākumi ir jāsaskaņo, lai savstarpēji pastiprinātu
darbības valstu un Eiropas līmenī.
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Prezidentūra 2010. gada decembrī, cieši sadarbojoties ar Komisiju un nākamo Ungārijas
prezidentūru, sagatavoja pirmo īstenošanas ziņojumu, kurā ir aprakstīti pasākumi, kas ir
īstenoti kopš brīža, kad jūnijā stratēģija tika ieviesta. Šajā ziņojumā ir uzsvērts vissvarīgākais
darbs, ko Padome visās jomās ir paveikusi attiecībā uz septiņām pamatiniciatīvām. Šajā
ziņojumā ir arī uzsvērts progress tehnoloģiju jomā, kas ir sasniegts dažādās politikas jomās,
kuras ir ļoti svarīgas attiecībā uz jauno stratēģiju: vienotais tirgus, kohēzijas politika un
lauksaimniecības politika. Šajā ziņojumā ir arī minēti pasākumi un iniciatīvas, kuras pēdējos
sešos mēnešos ir īstenotas ES līmenī attiecībā uz ES pieciem galvenajiem mērķiem.

Es vēlos uzsvērt dažus svarīgus aspektus ekonomikas pārvaldības jomā. Ir ļoti svarīgi īstenot
ekonomikas pārvaldības reformu, lai apkarotu krīzi un veicinātu Eiropas ekonomiku.
Tāpēc stratēģija „Eiropa 2020” ir cieši saistīta ar tā dēvēto Eiropas pusgadu: jaunu, svarīgu
makroekonomikas uzraudzības instrumentu, kuru ir paredzēts pirmo reizi izmantot šīs
prezidentūras laikā. Šis jaunais process sākās 2011. gada janvārī, kad tika iesniegts Komisijas
gada izaugsmes pētījums.

Ungārijas prezidentūra īpaši cenšas nodrošināt to, lai Eiropas pusgads noritētu vienmērīgi
un veiksmīgi. Tāpēc visās attiecīgajās Padomes sanāksmēs notiks debates, gatavojoties
Eiropadomes marta sanāksmei.

Īpaši Vispārējo lietu padomei ir uzticēts sagatavot kopsavilkuma ziņojumu, kurā ir jāiekļauj
informācija par darbu, ko veic dažādu nozaru padomes. Šo ziņojumu martā iesniegs
Eiropadomei, un tas būs pamats debatēm, kuru mērķis būs vienoties par strukturālo reformu
un fiskālās konsolidācijas prioritāšu kopumu.

Pēc Eiropadomes marta sanāksmes dalībvalstīm būs jāsagatavo valsts reformu programmas
un stabilitātes vai konverģences ziņojumu projekti, kuri aprīlī būs jāiesniedz Komisijai.
Pēc tam būs jāturpina izstrādāt konkrētai valstij adresētus ieteikumus, kuri dalībvalstīm
būs jāņem vērā, noslēdzot 2012. gada budžetu un īstenojot attīstības stratēģijas. Jāatzīst,
ka šis grafiks ir ļoti saspringts, tomēr, cerams, līdz jūnijam vai jūlijam tas tiks izpildīts.

Stratēģija „Eiropa 2020” ir Eiropas Savienības turpmāko ekonomisko panākumu atslēga.
Tā ir cieši saistīta ar ekonomikas pārvaldības reformu, kura arī būs ļoti svarīga. Ja ES
konkurētspēja mazināsies un ja neizdosies nodrošināt stabilu turpmāko izaugsmi, būs
arvien grūtāk saglabāt pietiekami augstu sociālās aizsardzības līmeni ES un panākt to, lai
ES viedoklis tiktu ņemts vērā starptautiskā līmenī.

Tā ir milzīga problēma, kas Eiropai būs jārisina turpmākos gadus. Esmu pilnīgi pārliecināts,
ka šajā jautājumā varam paļauties uz Eiropas Parlamenta atbalstu.

SĒDI VADA: J. BUZEK
Priekšsēdētājs

Priekšsēdētājs. −   Padomes priekšsēdētāja kungs, paldies par ievadrunu! Tiek pārrunāts
ļoti svarīgs jautājums: stratēģija „Eiropa 2020”. ES valda krīze, un bezdarba līmenis ir ļoti
augsts, un tas visvairāk apdraud ES iedzīvotājus. Tāpēc nodarbinātības politika ir ārkārtīgi
svarīga, tai skaitā attiecībā uz stratēģiju „Eiropa 2020”. Lūdzam uzstāties Eiropas Parlamenta
deputātu komisāru László Andor kungu, kurš ir atbildīgs par šiem jautājumiem.

László Andor,    Komisijas loceklis.  − Priekšsēdētāja kungs! Kā zināms, Komisija pagājušajā
mēnesī pieņēma gada izaugsmes pētījumu saistībā ar stratēģiju „Eiropa 2020”. Gada
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izaugsmes pētījums paredz mainīt līdzšinējo kārtību un Eiropas pusgada ietvaros uzsākt
ekonomikas politikas koordinēšanas pirmo ciklu.

Eiropas pusgada pamatdoma ir ļoti vienkārša: vienīgā iespēja nodrošināt ekonomikas un
monetārās savienības stabilitāti ir ES ekonomikas politikas ex-ante koordinācija. To ļoti
skaidri apliecina nesenā parādu krīze dažās eurozonas valstīs. Spēcīgāka un prasīgāka pieeja
apliecina to, ka Eiropas Savienība atzīst dalībvalstu ekonomiku ciešo saistību un to, ka
vienas dalībvalsts politiskie lēmumi var ietekmēt situāciju citā dalībvalstī.

Eiropas pusgada organizēšana būs nopietns pārbaudījums ES. Viena no ES prioritātēm ir
pastiprināt politisko līdzdalību stratēģijas īstenošanas un vietējās partnerības jomā. Tagad
galvenais uzdevums ir apliecināt to, ka Savienība var kopīgi noteikt svarīgākās un
steidzamākās politikas reformas un pieņemt pareizus politiskus lēmumus.

Gada izaugsmes pētījumā ir ļoti skaidri aprakstītas galvenās prioritātes. Šajā pētījumā ir
definēta integrēta pieeja krīzes pārvarēšanas jomā, nosakot 10 prioritāros pasākumus, kas
ir sadalīti trīs galvenajās daļās: pirmkārt, stingra fiskālā konsolidācija un finanšu sektora
pārstrukturēšana, lai veicinātu makroekonomikas stabilitāti; otrkārt, strukturālās reformas,
lai paaugstinātu nodarbinātības līmeni; un visbeidzot izaugsmes veicināšanas pasākumu
uzlabošana.

Protams, ir ņemtas vērā jūsu bažas par gada izaugsmes pētījumu galvenajiem rezultātiem,
jo var šķist, ka tie neatbilst integrētajām pamatnostādnēm. Tomēr es vēlos to paskaidrot.
Komisija speciāli izvēlējās šogad galvenokārt pievērsties gada izaugsmes pētījumam par
vissteidzamākajām problēmām, kuras izraisīja pašreizējā ekonomikas krīze, un nekavējoties
īstenot reformas, kas ir nepieciešamas ekonomikas atveseļošanai un darbavietu izveidei.
Gada izaugsmes pētījums pilnīgi atbilst Integrētajām pamatnostādnēm, ieskaitot
nodarbinātības pamatnostādnes.

Es atzinīgi vērtēju Parlamenta atbalstu Komisijas priekšlikumam 2011. gadā piemērot
līdzšinējās nodarbinātības pamatnostādnes. Patiesi, ir ļoti svarīgi līdz stratēģijas
„Eiropa 2020” vidusposma pārskatam, kas ir jāiesniedz 2014. gadā, izveidot stabilu politikas
sistēmu, lai dalībvalstīm pietiktu laika īstenot nepieciešamās reformas.

Nodarbinātības pamatnostādnes ir arī pamats Vienotā nodarbinātības ziņojuma (gada
izaugsmes pētījuma daļa) projektam, kurā ir minēti vissteidzamākie pasākumi
nodarbinātības jomā, ieskaitot šādus pasākumus: pirmkārt, ieviest nodarbinātībai labvēlīgas
nodokļu sistēmas, proti, nepiemērot nodokļus par darbaspēku; otrkārt, mazināt darba
tirgus segmentāciju; treškārt, likvidēt šķēršļus, kas liedz līdzsvarot privāto dzīvi un darba
dzīvi; ceturtkārt, atbalstīt bezdarbniekus, nodrošinot kvalitatīvu apmācību un darba
meklēšanas pakalpojumus; un visbeidzot, darba tirgū iekļaut vecāka gadagājuma cilvēkus.

Svarīgāk ir tas, ka nodarbinātības pamatnostādnes būs pamatā iespējamiem konkrētām
valstīm adresētiem ieteikumiem, kurus Padome varētu iesniegt dalībvalstīm saskaņā ar
Līguma 148. pantu.

Gada izaugsmes pētījums ir pamats debatēm pavasara Eiropadomes sanāksmē, kas notiks
martā, un tam, lai dalībvalstis ņemtu vērā ekonomikas politikas pamatnostādnes. Komisija
cer, ka dalībvalstis ņems vērā šīs pamatnostādnes, izstrādājot stabilitātes vai konverģences
programmu un valsts reformu programmu projektus saskaņā ar stratēģiju „Eiropa 2020”.

Komisija izvērtēs valsts reformu programmas, kuras ir paredzēts ieviest aprīļa otrajā pusē.
Ņemot vērā šī izvērtējuma rezultātus, un saskaņā ar Līgumu ir paredzēts ierosināt valstīm
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noteiktas pamatnostādnes politikas jomā un ieteikumus, kas dalībvalstīm būtu jāņem vērā,
noslēdzot 2012. gada budžetu. Padomei līdz vasarai ir jāpieņem pamatnostādnes politikas
jomā un jāsagatavo ieteikumi.

Visbeidzot es vēlos uzsvērt jūsu nozīmi tajā, lai veiksmīgi īstenotu stratēģiju „Eiropa 2020”
un konkrēti septiņas pamatiniciatīvas. Jūs esat vieni no likumdevējiem, un tas ir svarīgi, lai
šīs iniciatīvas tiktu veiksmīgi īstenotas. Ir ļoti svarīgi noteikt pareizus pamatnosacījumus,
lai sasniegtu stratēģijas „Eiropa 2020” mērķus. Drīz sāksies debates par jauno daudzgadu
finanšu shēmu. Komisija līdz jūnijam iesniegs savus priekšlikumus. Jūsu kā budžeta iestādes
un Padomes loma būs ļoti svarīga, lai stratēģijas „Eiropa 2020” prioritātes tiktu ņemtas
vērā, veidojot ES budžetu. Lai iemantotu uzticību, ir jānodrošina tas, lai ES finanšu prioritātes
atbilstu stratēģijām un politikas prioritātēm.

Laikā, kad ir noteikti budžeta ierobežojumi, svarīgāk nekā jebkad ir apliecināt ES pievienoto
vērtību un to, ka svarīgāk ir līdzekļus izlietot ES līmenī, nevis valsts līmenī.

Lai stratēģija „Eiropa 2020” tiktu īstenota veiksmīgi, ir nepieciešama visu līmeņu politiskā
līdzdalība. Noteiktos mērķus varēs sasniegt un izaugsmi nākotnē varēs nodrošināt tikai
tādā gadījumā, ja visi pildīs savas saistības.

Pervenche Berès,    referente. – (FR) Priekšsēdētāja kungs, padomes priekšsēdētāja kungs,
komisāra kungs! Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vārdā es vēlos uzsvērt to, cik
ļoti es novērtēju šo pirmo iespēju pārrunāt Eiropas pusgadu, un to, cik liela nozīme šajā
pusgadā ir gada izaugsmes pētījumam.

Šajā saistībā jūs, komisāra kungs, un kolēģijas locekļi nolēmāt atjaunot nodarbinātības
pamatnostādnes, un Parlaments atbalsta šo lēmumu. Mēs tikai vēlamies vērst jūsu uzmanību
uz trīs aspektiem.

Pirmkārt, runa ir par gada izaugsmes pētījuma saturu. Pārsteidzoši ir tas, ka jautājumi
nodarbinātības un bezdarba jomā ir sekundāri budžeta konsolidācijas mērķi. Ierosinot šos
jautājumus, kas ir tieši saistīti ar darba tirgus darbību, mūsuprāt, tas ir sociālā nolīguma
starp dalībvalstu iedzīvotājiem un valdību pārkāpums. Jūs ierosināt palielināt pensijas
vecumu, samazināt bezdarbnieku pabalstu, mainīt algu līmeni un tā aprēķina sistēmu un
atļaut veikaliem strādāt svētdienās.

Mūsuprāt, tas ir ļoti bīstams sociālā nolīguma pārkāpums. Mūsuprāt, vairāk uzmanības
būtu jāpievērš visneaizsargātākajām sabiedrības grupām, proti, jauniešiem, sievietēm,
vecāka gadagājuma cilvēkiem vai invalīdiem. Mūsuprāt, pastāv arī ievērojams risks, ka
budžeta konsolidācija varētu tikt uzskatīta par šī gada izaugsmes pētījuma vissvarīgāko
aspektu.

Otrkārt, bažas rada fakts, ka, kā jūs pats sacījāt, jūs plānojat veidot valsts reformu
programmas saskaņā ar šo gada izaugsmes pētījumu. Tomēr svarīgos jautājumus risinās
Parlaments. Kā jūs lietderīgi izmantojat Parlamenta debates šajos jautājumos laikā, kad
pamatnostādnes tiek pārskatītas? Kā jūs plānojat nodrošināt demokrātiskas debates šajā
jautājumā? Kā jūs plānojat apvienot 148. pantu par nodarbinātības politika saskaņošanu
ar 12. pantu par ekonomikas politikas saskaņošanu?

Pašlaik Eiropas Parlamentam ir daudz neskaidru jautājumu, ņemot vērā to, ka vienlaikus
tiek izvērtēta stratēģija „Eiropa 2020”, priekšsēdētāja H. Van Rompuy darba grupas,
pasākumu kopums ekonomikas pārvaldības jomā, pie kuras Parlaments ļoti nopietni strādā,
un tiek pārskatīts arī Līgums, lai saglabātu Eiropas finanšu stabilitātes mehānismu. Turklāt
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vienlaikus notiek debates par šī mehānisma iespējamiem grozījumiem. Eiropas pusgada
sākums sakrīt ar laiku, kad stājas spēkā kancleres A. Merkel un prezidenta N. Sarkozy
izstrādātais konkurences pakts. Vienlaikus tiek atjaunotas arī nodarbinātības
pamatnostādnes, kas visticamāk būs tikai pavisam neliels aspekts, kas tiks definēts šajās
valstu programmās.

Tāpēc, komisāra kungs, es vēlos jūs brīdināt par trešo iemeslu bažām. Pagājušajā gadā, kad
ar Beļģijas prezidentūras atbalstu izdevās mainīt nodarbinātības pamatnostādnes, mēs
uzsvērām kādu konkrētu aspektu: pārvaldību. Par kādu pārvaldību ir runa? Runa ir par
ekonomikas un sociālo politiku, ko nevar pareizi īstenot, ja netiek organizētas patiesi
demokrātiskas debates šajā jomā. Pašlaik demokrātiskas debates nozīmē pilnvaru
piešķiršanu Eiropas Parlamentam un valstu parlamentiem, un tās paredz patiesi cienīt un
iesaistīt sociālos partnerus. Bieži rodas iespaids, ka jūsu priekšlikumos netiek ņemti vērā
šie aspekti, kas ir dalībvalstu demokrātijas priekšnosacījums.

Manuprāt, ja šis jautājums netiks risināts, var rasties nesaskaņas, iedzīvotāji var zaudēt
interesi par mūsu kopīgiem mērķiem un var tikt pamesta novārtā panākumu atslēga, proti,
Kopienas būtība.

Sharon Bowles,    Ekonomikas un monetārās komitejas atzinuma sagatavotāja.  − Priekšsēdētāja
kungs! Sākas ekonomikas pārvaldības jauns posms. Eiropas pusgads piedāvā struktūru,
kurā ir jāiekļauj integrēto pamatnostādņu pašreizējie rīki saskaņā ar Līguma 121. un
148. pantu, lielā mērā iesaistot Parlamentu.

Vispārīgāk sakot, tieši Eiropas pusgadā Stabilitātes un izaugsmes pakta monitorings un
makroekonomiskā uzraudzība var tikt iekļauti stratēģijā „Eiropa 2020” un integrētajās
pamatnostādnēs. Tādējādi Eiropas pusgads var nodrošināt saskaņotu sistēmu dažādiem
savstarpēji izdevīgiem ekonomikas pārvaldības procesiem ES. Vispārīgāk sakot, Ekonomikas
un monetārā komiteja uzsver to, ka ekonomikas pārvaldībā pamatā ir jāizmanto Kopienas
metode. Procesiem ir jābūt caurskatāmiem un atbildīgiem, lai tie attiektos uz iedzīvotājiem
un lai iedzīvotāji tos atbalstītu. Tas pilnvaro Parlamentu iesaistīties.

Veicot šīs funkcijas, Parlamentam ir nepieciešams pietiekams laiks, lai pildītu tā
demokrātiskās pilnvaras. Ekonomikas un monetārā komiteja pilnīgi atbalsta Nodarbinātības
un sociālo lietu komiteju, lai nodrošinātu šīs prasības ievērošanu.

Corien Wortmann-Kool,    PPE grupas vārdā. –  (NL) Priekšsēdētāja kungs! Finanšu un
ekonomikas krīze sāpīgā veidā norādīja uz to, ka ES konkurētspēja un tātad arī tirgus sociālā
ekonomika ir apdraudēta. Tāpēc ir jāņem vērā krīzes laikā apgūtās mācības, lai pilnvērtīgāk
izmantotu iekšējo tirgu, atbalstītu pensiju ilgtspēju un veicinātu darba tirgus darbību.

Tāpēc manis pārstāvētā grupa atbalsta gada izaugsmes pētījumu un Ecofin 2011. gada
15. janvāra secinājumus, kas atbalsta lielus mērķus attiecībā uz Eiropas pusgadu.

Visi Parlamenta deputāti vēlas ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi Eiropā, spēcīgu
uzņēmējdarbību un pietiekami daudz darbavietu ES iedzīvotājiem. Lai to nodrošinātu, ir
nepieciešama stabila valūta un stabila ekonomika. Lai to panāktu, dalībvalstu finanšu
sistēmai ir jābūt kārtībā, jo tā var izvairīties no problēmām, kādas pašlaik ir aktuālas tām
dalībvalstīm, kurām ir liels budžeta deficīts un parādi, un tas arī veicinās ES iedzīvotāju,
bērnu un turpmāko paaudžu dzīves līmeņa uzlabošanos un darbavietu skaita pieaugumu.

Priekšsēdētāja kungs, Eiropas Tautas partijas grupa (Kristīgie demokrāti) turpinās darbu
pie spēcīgu Eiropas ekonomikas pārvaldības pasākumu kopuma, kas balstās uz trīs pīlāriem:
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spēcīgu Stabilitātes un izaugsmes paktu, mērķtiecīgu makroekonomisko uzraudzību un
mērķtiecīgu stratēģiju „Eiropa 2020”. Tomēr tādā gadījumā ir jāizmanto Kopienas metode
un šajā procesā ir jāiesaista Eiropas Parlaments un valstu valdības. Tādā gadījumā nebūs
nepieciešams jauns konkurences pakts, jo mērķis jau būs sasniegts.

Udo Bullmann,    S&D grupas vārdā. – (DE) Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, komisāra
kungs, padomes priekšsēdētāja kungs! Es uzmanīgi klausījos jūsu sacītajā, es izlasīju gada
izaugsmes pētījumu un Ecofin secinājumus, un tagad man ir pilnīgi skaidrs tas, ka Eiropas
Savienībā valda ne tikai ekonomikas krīze, bet arī politiskā krīze. Jūsu ierosinājumi nav
nekas jauns. Palūdziet saviem darbiniekiem parādīt dokumentus par pēdējiem desmit
gadiem. Visos dokumentos runa ir par vienu un to pašu, proti, par to, ka valstu izdevumi
ir pārāk lieli un ka vienīgais mehānisms attiecībā uz pielāgošanos jaunajai kārtībai ir saistīts
ar algām, kuras vienmēr ir pārāk lielas. Citus ieteikumus es neesmu dzirdējis. Neatkarīgi
no apstākļiem un no tā, vai valda krīze vai uzplaukums, ideoloģija vienmēr ir viena un tā
pati, tomēr tai nav nekādas saistības ar empīrisko reālo situāciju ekonomikas jomā.

Man ir kāds ierosinājums: atsūtiet uz Ekonomikas un monetāro komiteju tos cilvēkus, kuri
sagatavo šos dokumentus un kuri analizē ekonomisko situāciju Padomē un Komisijā. Mēs
vēlamies zināt, kādus paraugus jūs ņemat vērā ekonomikas jomā. Mēs vēlamies noskaidrot,
vai viņi saprot, ka Eiropai draud lejupslīde. Neņemiet vērā, piemēram, Vācijas eksporta
likmes un Vācijas izaugsmes līmeni, un jūs redzēsiet, ka man ir taisnība. Es nesaprotu arī
to, kāpēc netiek runāts par ieguldījumiem — laikā, kad ieguldījumu līmenis ir zemāks nekā
jebkad, un mēs to vairs nedrīkstam pieļaut — kāpēc netiek runāts par to, kā palielināt
ienākumus, par cikliem vai par to, ka beidzot ir jāiemācās nodrošināt izaugsmi kopīgiem
spēkiem, un par to, kā pārvarēt krīzi. Jūsu dokumentos šie jautājumi nav apskatīti.

Jūs neizmantojāt situāciju gada sākumā, un jums būs jāiegulda liels darbs, lai attaisnotu
Eiropas iedzīvotāju cerības. Tomēr, lūk, kas man ir sakāms: ja tā jūs plānojat martā pieņemt
lēmumu par ekonomikas pārvaldības pasākumu kopumu un par Stabilitātes un izaugsmes
pakta reformu, tad manis pārstāvētā grupa šajā procesā nepiedalīsies.

Lena Ek,    ALDE grupas vārdā.  – Priekšsēdētāja kungs! Pirms gada šajā plenārsēžu zālē
notika debates par to, kā pārvarēt globālo finanšu krīzi. Vienlaikus daži manis pārstāvētās
grupas priekšlikumi ekonomikas pārvaldības jomā tika noraidīti, apgalvojot, ka tie ir
pārspīlēti un pārāk tālejoši, tomēr tagad es esmu gandarīta norādīt, ka daži mūsu
ierosinājumi īstenojās.

Bet diemžēl pašlaik pastāv milzīga atšķirība starp stratēģijas „Eiropa 2020” mērķiem un
finanšu resursiem, kas ir nepieciešami šo mērķu sasniegšanai. Komisijai 2012. gada budžeta
projektā ir jāprecizē, skaidri jānorāda un jāatklāj ar šo stratēģiju saistītie izdevumi. Tas
attiecas arī uz daudzgadu finanšu shēmu, kuru ir paredzēts pārskatīt.

Es vēlos arī uzrunāt tieši dalībvalstis. Padomes finanšu ministri — tajā skaitā manis
pārstāvētās valsts — Zviedrijas — finanšu ministrs Anders Borg — skaidri apliecināja
nevēlēšanos ieguldīt nākotnē. Valsts budžetam ir jāsaskan ar Padomes mērķiem, un, lai
īstenotu ES projektus, ir nepieciešami valsts budžeta līdzekļi. Es vēlos uzsvērt to, ka,
nepareizi izlietojot līdzekļus, nevarēs īstenot stratēģiju izaugsmes un darbavietu jomā un
ka pastāv risks neīstenot mērķus.

Tāpēc es aicinu Komisiju iesniegt konkrētākus tiesību aktu priekšlikumus un dalībvalstis
vairāk iesaistīties. Ir jāuzņemas kopīgas saistības, lai sasniegtu noteiktos lielos mērķus, un
ir nepieciešami tiesību akti galvenajās nozarēs darbavietu izveides jomā, piemēram, attiecībā
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uz mērķiem energoefektivitātes jomā kopējā Eiropas līmenī. Pašreizējās iniciatīvas,
piemēram, energotehnoloģiju stratēģiskais plāns, mūžizglītības programma un
energoefektivitātes rīcības plāns, jau ir pieņemts, bet Padome nenodrošināja finanšu
līdzekļus. Šiem projektiem ir nepieciešams finansējums. Tie visi paredz izveidot darbavietas
un nodrošināt izaugsmi.

Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupas rezolūcijā par 2020. gadu Padomei ir
skaidri norādīts tas, ka pašreizējā pārvaldības struktūra ir pārāk vāja, ka atvērtā koordinācijas
metode izrādījās neefektīva un ka ir jāatjauno Kopienas metode. Es atzinīgi vērtēju milzīgo
vairākumu, kas pieņēma kopīgo rezolūciju. Tā Parlaments skaidri norāda uz nepieciešamību
rīkoties.

Philippe Lamberts,    Verts/ALE grupas vārdā.  – Priekšsēdētāja kungs! Jūs zināt, ka Zaļo
un Eiropas Brīvās apvienības grupa ļoti atbalsta priekšlikumu veidot integrētāku Eiropu,
lai ES iedzīvotājiem nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību un lai palielinātu Eiropas nozīmi
21. gadsimtā.

– (FR) Jūsu rīcība, proti, gada izaugsmes pētījums nopietni mazināja uzticību, jo šis pētījums
apliecina ideoloģijas neobjektivitāti, kas nekādā veidā nav saistīta ar lietas būtību un kas
attiecas tikai uz izvēlēm, kas ir izdarītas, pamatojoties uz ideoloģiskiem pieņēmumiem.

Ko tieši jūs ierosināt darīt? Samazināt valsts izdevumus! Samazinot izdevumus, valsts
finansiālo stabilitāti nodrošināt nav iespējams. Netiek runāts par ienākumiem. Mērķis ir
arī veicināt elastību, pārveidot darba tirgus, ko jūs atbalstāt, — citiem vārdiem sakot, skaidri
veidot elastdrošību, negarantējot drošību. Jūs centīsieties pārliecināt par to, ka šie pasākumi
ir nepieciešami, lai veicinātu ekonomikas atveseļošanos.

Bet tas vēl nav viss. Ir arī pasākumi, kurus ir paredzēts īstenot finanšu nozarē. Tie ir jāpiemin,
jo tas ir uzskatāms piemērs tam, ka tiek piemēroti nevienlīdzīgi standarti. Ko jūs varat teikt
par pasākumiem atalgojumu un valsts izdevumu jomā? Šī problēma ir steidzami un nopietni
jārisina. Tomēr, kad runa ir par finanšu nozari, jūs apgalvojat, ka situācija ir jāizvērtē, ir
jānovērtē ietekme un galvenokārt ir nepieciešami pārejas periodi.

Runājot par ekonomikas pārvaldību un budžeta konsolidāciju, jūs uzreiz norādāt periodu
no 2011. gada 1. janvāra līdz 2012. gada 1. janvārim. Bankām tiek noteikts termiņš līdz
2019. gada 1. janvārim tā, it kā nebūtu nepieciešams pētījums vai pārejas periods, lai
palīdzētu darba tirgiem pielāgoties vai lai stabilizētu valsts finanses.

Vai jūs varat paskaidrot, kādā veidā tas attiecas uz stratēģiju „Eiropa 2020”? Galu galā tieši
par to ir runa, bet jūs sakāt kaut ko pavisam citu. Komisāra kungs, padomes deputāti, ņemot
vērā gada izaugsmes pētījuma ieteikumus, stratēģiju „Eiropa 2020” īstenot nav iespējams.

Jūs izliekaties, ka ir iespējams īstenot nepieciešamo ieguldījumu politiku pētniecības,
izglītības, nabadzības apkarošanas, cīņas pret klimata pārmaiņām un nodarbinātības jomā,
īstenojot jūsu ierosinātās politikas. Tie ir meli, un, manuprāt, šīs debates ir bezjēdzīgas.

Malcolm Harbour,    ECR grupas vārdā.  – Priekšsēdētāja kungs! Manis pārstāvētā grupa
parakstīja šo rezolūciju, un tā to atbalstīs. Nevar teikt, ka mēs pilnīgi atbalstām šo rezolūciju,
tomēr mēs piekrītam tās galvenajiem aspektiem. Es vēlos uzrunāt Komisiju un Padomi un
atgādināt, par ko mēs vienojāmies: par skaidru vienotā tirgus aktu un mazās
uzņēmējdarbības aktu darbavietu izveidei.

Kas veidos darbavietas? Tās veidos privātie un jaunie uzņēmumi. Jau ir zināms tas, ka
pēdējos desmit gados visvairāk darbavietu tika izveidotas tieši mazos uzņēmumos. Es vēlos
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norādīt Komisijai un Padomei to, ka visām 27 dalībvalstīm ir jāsāk nopietni attiekties pret
darbavietu izveidi vienotā tirgū. Visi atbalsta vienotu tirgu, un dalībvalstis ir ieguldījušas
ārkārtīgi daudz naudas un līdzekļu, lai atvērtu pakalpojumu tirgu, bet, vai uzņēmēji par to
ir informēti? Vai tiek veicināta vienotā tirgus izaugsme? Vai tiek veicināta uzņēmējdarbība?
Vai tiek veicināta tiešsaistes tirdzniecība?

Kāpēc vienlaikus ar citiem projektiem, kurus minēja mani kolēģi, netiek īstenoti šie
praktiskie pasākumi, lai izmantotu esošās iespējas? Ir jārīkojas rīt vai pat šodien, nevis
jārunā par citiem ilgtermiņa projektiem. Ir jāķeras pie darba!

Lothar Bisky,    GUE/NGL grupas vārdā. – (DE) Priekšsēdētāja kungs! Harms kundze vakar
minēja kādu svarīgu lietu. Izņemot Parlamenta deputātus, reti kurš zina, kāda stratēģija,
kāds stabilizācijas mehānisms un kāds pakts tiek ierosināts vai papildināts, stājas spēkā vai
tiek labots, kā arī to, kurš to dara un saskaņā ar kuru regulu. Ir skaidrs tas, ka stratēģija
„Eiropa 2020” nesniedz risinājumu problēmām, ar kurām iedzīvotāji saskārās krīzes laikā.
Gluži pretēji — tā paredz arī turpmāk īstenot neatbilstošas ES politikas, kas bija viens no
krīzes cēloņiem. Tas paredz arī turpmāk ņemt vērā Stabilitātes un izaugsmes paktu. Ir
paredzēts to ierobežot un pastiprināt, izmantojot labākus sankciju mehānismus.

Praktiski tas nozīmē ieviest taupības pasākumus, kas kaitēs iedzīvotājiem. Tas nozīmē
pagarināt darba mūžu, citiem vārdiem sakot, samazināt pensiju budžetu. Neatkarīgi no tā,
vai tiks atcelta algu indeksācija vai tiks ierobežots pamats sarunām ar sociālajiem partneriem,
vai tiks pieņemti elastīgāki noteikumi attiecībā uz darba laiku, visi šie pasākumi paredz
samazināt algas un ierobežot līdzekļus. Tie arī paredz mazāk iejaukties valsts pārvaldē,
sabiedrības saimnieciskajā dzīvē. Šajā saistībā bieži tiek minēta parādu ierobežošana. Nav
svarīgi, vai to sauc par ekonomikas pārvaldību, stabilitātes un izaugsmes politiku,
konkurētspējas paktu vai par Komisijas ieteikumu saskaņā ar gada izaugsmes pētījumu.
Es un manis pārstāvētā grupa neatbalsta šo antisociālo politiku.

Protams, ir nozīme tam, vai valstu parlamentiem vēl ir kāda teikšana attiecībā uz šo politiku.
Vakardienas debates par Līguma grozīšanas procedūru ļauj cerēt, ka Parlamenta deputāti
kādā jautājumā ir vienoti. Nedrīkst atkal pieļaut to, ka valdība īsteno slepenu politiku, kā
tas bija 19. gadsimtā. Neviens to negrib pieļaut. Tomēr vienlaikus nedrīkst pieļaut to, ka
Eiropā atkal valda divi spēki.

Mario Borghezio,    EFD grupas vārdā. – (IT) Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi! Stratēģija
„Enerģija 2020” ir plaša programma, bet ir jājautā, vai ir iespējams sasniegt mērķi līdz
noteiktajam datumam līdz 20 % palielināt atjaunojamās enerģijas īpatsvaru, arī ņemot
vērā to, ka finanšu krīze palēnina ieguldījumu plūsmu.

Ir vēl kāda problēma: atbalsts saules enerģijas izmantošanai. Patiesi, ES subsidē Ķīnu, kas
pašlaik ir vislielākā saules paneļu eksportētāja valsts pasaulē, un Indiju, kas ir lielākā vēja
ģeneratoru eksportētāja valsts. Tāpēc ir jāatbalsta pētniecība saules paneļu ražošanas jomā
attiecībā uz saules paneļiem, kurus projektē un izgatavo Eiropā, un ir jāveicina apjomradītu
ietaupījumu pieņemšana fotoelementu enerģijas nozarē, piemēram, attiecīgās ierīces plaši
ieviešot Eiropas pilsētās.

Ir jārīkojas pavisam citādi: Eiropā bija jāizveido enerģijas ražošanas uzņēmums, lai aizsargātu
Eiropas publisko enerģētikas dienestu, ņemot vērā to, ka sadales tīkli un šo tīklu
infrastruktūra jau veido esošos dabiskos monopolus, kuri noteikti būtu jākontrolē tai pašai
pārvaldei.
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Tā vietā pārspīlētas liberālās ekonomikas dēļ tiek izmantoti citi risinājumi, kuri noteikti ir
izdevīgi šādu lielo monopolu akcionāriem, nevis patērētājiem vai lietotājiem. Jāatceras tas,
ka 150 gados automašīnu izmešu radīto CO2 emisiju daudzums nav samazinājies. Varbūt
ir pienācis laiks atjaunot izpētes projektus hidrodzinēju jomā.

Philip Claeys (NI). -    (NL) Priekšsēdētāja kungs! Ja ir paredzēts īstenot stratēģijas
„Eiropa 2020” pasākumus nodarbinātības jomā, ir ārkārtīgi svarīgi saskaņot imigrācijas
politiku lielākajā daļā dalībvalstu un ES.

Saskaņā ar Komisijas priekšlikumu dažas no prioritātēm ir veicināt darba tirgus izaugsmi,
samazināt strukturālā bezdarba līmeni, sagatavot kvalificētu darbaspēku, lai nodrošinātu
atbilstību darba tirgus prasībām, kā arī nodrošināt mūžizglītību un citas prioritātes.

Darbaspēka milzīgs ieplūdums no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, ir
īstermiņa risinājums, un tas nesaskan ar tikko minētajām prioritātēm. Apmēram 26 miljoni
iedzīvotāju Eiropas Savienībā ir bezdarbnieki. Vispirms ir jāpalīdz nodrošināt darbu šiem
cilvēkiem, nevis atkal jāveicina vērienīga imigrācija.

Pieņemot darbā Eiropā kvalificētus darbiniekus jeb veicinot intelektuālā darbaspēka
emigrāciju, arvien vairāk pasliktinās situācija tajās valstīs, no kurām šie cilvēki ierodas, un
tas veicina nepietiekami kvalificētu darba ņēmēju imigrāciju Eiropā. Tas ir kā apburtais
loks, un ir jāsaprot tas, ka ilgtermiņā šī situācija nevienam nav izdevīga.

Ir pēdējais brīdis izvērtēt to, cik izdevīga ir imigrācija no valstīm, kas neietilpst ES sastāvā.
Arī šis aspekts ir jāņem vērā attiecībā uz dalībvalstu nodarbinātības politikas
pamatnostādnēm.

Marian-Jean Marinescu (PPE).   – (RO) Priekšsēdētāja kungs! Stratēģijā „Eiropa 2020” ir
iekļauti tādi mērķi, kurus var sasniegt tikai tādā gadījumā, ja pietiekami lielu nozīmi piešķir
jomām, kuras šajā stratēģijā nav skaidri minētas. Eiropā ir jāizveido dinamiska un
konkurētspējīga lauksaimniecības nozare, kas var efektīvi veicināt ilgtspējīgu, gudru
izaugsmi un iekļaušanu. Uzticama pārtikas ražošana, dabas resursu ilgtspējīga
apsaimniekošana un teritoriālā līdzsvara un lauku apgabalu daudzveidības saglabāšana ir
efektīvas kopējās lauksaimniecības politikas un produktīvas lauksaimniecības nozares
galvenie aspekti.

Rūpniecības politikai ir nepieciešama infrastruktūra. Ir svarīgi izveidot vienotu dzelzceļa
telpu, lai sakārtotu dzelzceļa transporta sistēmu. Tikpat svarīgi ir arī izveidot Eiropas vienoto
gaisa telpu un ātri īstenot projektu SESAR. Viens no svarīgākajiem aspektiem ir Eiropas
komunikāciju tīklu izveide transporta un enerģētikas nozarē, nodrošinot pietiekamus
finanšu līdzekļus Eiropas projektiem ar pievienoto vērtību. Piemēram, Nabuko projekts
būs izdevīgs visām dalībvalstīm, un tā mērķis ir nodrošināt Eiropas Savienības neatkarību
no visiem resursu veidiem.

SĒDI VADA: R. KRATSA-TSAGAROPOULOU
Priekšsēdētāja vietniece

Marita Ulvskog (S&D).   – (SV) Priekšsēdētāja kundze! Lai pēc ekonomikas krīzes visu
varētu sākt no jauna, ļoti liela nozīme ir iedzīvotāju uzticībai. Britu zinātnieks
Richard Wilkinson, kurš sarakstīja grāmatu „Līmeņrādis” un kurš pagājušajā nedēļā viesojās
Eiropas Parlamentā Briselē, to ļoti labi aprakstīja: ir jānodrošina vienlīdzība un ir jābūt
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mazākai atšķirībai starp sabiedrības slāņiem, lai sabiedrībā dominētu drošība un paļāvība.
To var tieši attiecināt uz stratēģiju „Eiropa 2020”.

Pirmkārt, panākumi ir atkarīgi no tā, vai tiks iesaistīti darba ņēmēji un arodbiedrību
organizācijas un vai to viedoklis tiks ņemts vērā. Tomēr pašlaik krīze tiek izmantota par
attaisnojumu uzbrukumiem arodbiedrībām un darba ņēmējiem un brīvam algu veidošanas
mehānismam, un tā tiek izmantota arī tam, lai samazinātu bezdarbnieka pabalstus un
pensijas. Šādi uzbrukumi ir jāizbeidz.

Otrkārt, protams, sievietēm Eiropā ir tādas pašas iespējas kā vīriešiem. Tas ne vienmēr tiek
ņemts vērā Parlamenta rezolūcijās, tomēr tas ir jāņem vērā praksē.

Treškārt, ļoti liela nozīme turpmākajā darbā ir jāpiešķir spēcīgai un modernai rūpniecībai
un rūpniecības politikai, kā arī tālredzīgiem ieguldījumiem, tajā skaitā infrastruktūrā. Ir
jāturpina darbs pie procesiem un produktiem attiecībā uz klimata un resursu efektīvu
izmantošanu, kā arī videi draudzīgas enerģijas un videi draudzīgas nodarbinātības jomā.
Kā citādi ES var būt konkurētspējīga?

Ceturtkārt, ir jānodrošina skaidrs atbalsts energoefektivitātes politikai. Ir skaidrs, ka
pašreizējie mērķi netiks sasniegti, jo tie nav saistoši. Ir nepieciešami saistoši mērķi, jo tas
ir ļoti svarīgi, lai sasniegtu mērķus izaugsmes un konkurētspējas jomā, kas ir stratēģijas
„Eiropa 2020” galvenie uzdevumi. Zemi mērķi un politiskās gribas trūkums ir apbrīnojami,
jo īpaši tāpēc, ka energoefektivitātes pasākumi ir viens no vislabākajiem un gudrākajiem
veidiem, kā samazināt patērētāju finansiālās izmaksas, stiprināt uzņēmumus un patiesi
mainīt pašreizējo situāciju.

Elizabeth Lynne (ALDE).   – Priekšsēdētājas kundze! Lai stratēģija „Eiropa 2020” būtu
veiksmīga, ir efektīvi jāīsteno nodarbinātības pamatnostādnes, ir jāizstrādā valsts reformu
programmas, un tās ir jānosaka par atbilstošām prioritātēm.

Ir jāņem vērā visi aspekti. Vecāka gadagājuma cilvēku un invalīdu bezdarba līmenis ir
nepieņemami augsts. Es esmu gandarīta par to, ka abos dokumentos ir minēta
nepieciešamība piemērot tiesību aktus diskriminācijas novēršanai darbavietā, lai darbavietas
būtu pieejamas ikvienam.

Ir svarīgi nodrošināt to, lai faktiski tiktu īstenoti mērķi, kuri ir noteikti ES līmenī. Jā, konkrēti
mērķi ir jānosaka dalībvalstīm, un tām šie mērķi ir jāīsteno, tomēr Eiropas Savienībai ir
būtiska nozīme, lai uzlabotu apmaiņu ar paraugprakses piemēriem. Tāpēc es esmu gandarīta
par to, ka komitejas rezolūcijas 27. pantā šis aspekts ir ļoti skaidri noteikts.

Stratēģija „Eiropa 2020” tika plānota un pārrunāta vairākus mēnešus, bet ir spēkā arī
nodarbinātības pamatnostādnes. Ir pienācis laiks tās īstenot.

Emilie Turunen (Verts/ALE).   – (DA) Priekšsēdētājas kundze! Pēdējā laikā daudz tiek
runāts par ekonomisko atbildību Eiropā, un ļoti bieži ekonomiskā atbildība tiek īstenota,
samazinot valsts izdevumus, un ļoti reti tā tiek īstenota, uzlabojot situāciju nodarbinātības
jomā. Manuprāt, ir jānoskaidro, ko tieši nozīmē jēdziens „ekonomiskā atbildība”. Zaļo un
Eiropas Brīvās apvienības grupa uzskata, ka pastāv ļoti liela atšķirība starp politiku, kas
tiek īstenota Eiropā, un to, kas pašlaik tiek īstenota dalībvalstīs. No vienas puses runa ir
par gada izaugsmes pētījumu un Eiropas pusgadu, kura dēļ samazināsies darbavietu skaits
un palēnināsies izaugsme Eiropā. No otras puses runa ir par stratēģiju „Eiropa 202” un
nodarbinātības pamatnostādnēm, kuru mērķis ir izveidot vairāk un labākas darbavietas.
Šis jautājums ir pretrunīgs.
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Eiropā ir 23 miljoni bezdarbnieku. 5,5 miljoni bezdarbnieku ir jaunāki par 25 gadiem.
Pieaug nabadzīgu darba ņēmēju skaits. Negatīvie statistikas rādītāji pieaug, bet īstenotā
ekonomikas politika nepalīdz uzlabot situāciju. Manuprāt, lai veidotu jaunas darbavietas
Eiropā, ir svarīgi ES ekonomikas politikā pilnīgi īstenot stratēģiju „Eiropa 2020” un
nodarbinātības pamatnostādnes. Tas būtu ekonomiskās atbildības apliecinājums, bet,
manuprāt, tas neīstenosies.

Nikolaos Salavrakos (EFD).   – (EL) Priekšsēdētājas kundze! Dažas pašlaik visaktuālākās
problēmas Eiropas Savienībā ir nabadzība, klimata pārmaiņas, zems dzimstības līmenis,
imigrācija, enerģētika un galvenokārt — bezdarba apkarošana. Lai risinātu šīs problēmas,
ir nepieciešami finanšu līdzekļi un apropriācijas. Bet diemžēl visā Eiropā finansējums ir
samazināts. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka stratēģijas „Eiropa 2020” īstenošana ir
apdraudēta, un būs grūti īstenot šīs stratēģijas mērķus. Tomēr ir jācenšas tos īstenot.

Manuprāt, īpaša uzmanība ir jāpievērš bezdarbam, jo bezdarba līmenis ir augstāks nekā
tas bija pēdējos desmit gadus. Manuprāt, ir arī jānodrošina kvalitatīva izglītība jauniešiem
Eiropā, lai nodrošinātu atbilstību darba tirgus prasībām, ir arī jāmaina studiju programmas
un dalībvalstīm ir jāsamazina to jauniešu skaits, kuri priekšlaicīgi pārtrauc mācības.

Brīvās darbavietas ir jāaizpilda kvalificētam darbaspēkam. Es lūdzu Eiropu nekavējoties
pieņemt ierosināto Eiropas brīvo darbavietu monitoringa sistēmu, kas paredz ieviest arī
Eiropas kvalifikāciju apliecību. Problēmas ir jāatrisina. Ar vārdiem nepietiek. Ir jārīkojas!

José Manuel García-Margallo y Marfil (PPE). -   (ES) Priekšsēdētājas kundze! Šajā saistībā
rodas jautājums; tikai viens jautājums: ko var darīt Eiropas līmenī, lai nodrošinātu darbu
bezdarbniekiem?

Atbildot uz šo jautājumu, es vēlos skaidri norādīt uz to, ka, pirmkārt, nestabilas
makroekonomikas apstākļos ilgtspējīga izaugsme nav iespējama. Daži ierosinātie tūlītējie
risinājumi, jo īpaši tie, kurus minēja tie deputāti, kuri pārstāv opozīciju, ir īslaicīgi.

Otrkārt, ir skaidrs, ka stratēģijas „Eiropa 2020” mērķi ir labi, bet ar vārdiem nepietiek, un
ir jārīkojas. Kā rīkoties? Par kādiem līdzekļiem finansēt ierosinātās iniciatīvas un pasākumus?
Vai stratēģijas „Eiropa 2020” mērķi ir savienojami ar pieņemto budžeta samazinājumu?

Treškārt, lai nodrošinātu stabilu izaugsmi, ir visaptveroši jāizvērtē pašreizējā situācija. Līdz
šim tas vēl nav izdarīts. Pašreizējie notikumi Ekonomikas un finanšu padomē liecina par
to, ka pašlaik ir sniegti tikai atsevišķi nesaskaņoti un pretrunīgi ierosinājumi.

Ir jāīsteno trīs svarīgi pasākumi. Pirmkārt, nedrīkst turpmāk vēl vairāk sarežģīt situāciju
tajās valstis, kuras ir nonākušas grūtībās, un tāpēc ir kopīgi jāizlaiž Eiropas obligācijas.
Otrkārt, ir jāizlaiž Mario Monti ziņojumā minētās obligācijas, bet tās nav iekļautas
ekonomikas stratēģijā „Eiropa 2020”. Treškārt, ir jāizmanto Eiropas Investīciju bankas
līdzekļi; par divām trešdaļām šo līdzekļu ir atbildīga Komisija, un pēc 10 gadiem šai summai
ir jābūt četrreiz lielākai, lai sasniegtu līmeni, kāds bija noteikts Māršala plānā, kas attiecās
uz Eiropas ekonomikas atjaunošanu.

Anni Podimata (S&D).   – (EL) Priekšsēdētājas kundze! ES jau vairākus mēnešus debatē
par efektīvu, vienotu un ilgtspējīgu krīzes risinājumu, lai varētu sasniegt stratēģiskos mērķus
ilgtspējīgas izaugsmes, nodarbinātības aizsardzības, sociālā progresa un sociālās kohēzijas
veicināšanas jomā.

Bet ir divas problēmas: pirmkārt, ņemot vērā struktūru, debates par stratēģiju „Eiropa 2020”
neattiecas uz ekonomikas pārvaldības tiesību aktu kopumu, Eiropas pusgadu un gada
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izaugsmes pētījumu, un tāpēc veidojas sadrumstalota stratēģija vai paralēlas stratēģijas,
stratēģijas, kuras darbojas kopā ar citām stratēģijām, kuras netiek atbilstoši saskaņotas un
kuras tādējādi var viena otru ierobežot.

Otrkārt, problēma ir tā, ka pašlaik Padome un Komisija galvenokārt vērš uzmanību uz
Stabilitātes un izaugsmes pakta noteikumu, budžeta disciplīnas un reformu nostiprināšanu,
bet tās nesniedz pieņemamas atbildes un risinājumus tam, kā efektīvi īstenot un finansēt
stratēģijas „Eiropa 2020” mērķus.

Manuprāt, šajā gadījumā līdzīgi kā tas bija saistībā ar Lisabonas līgumu daudzi noteiktie
mērķi netiks īstenoti; un, manuprāt, tas tā arī notiks, ja ES nespēs par savu nostāju pārliecināt
Eiropas iedzīvotājus, kuri cīnās ar krīzes sekām un kuri nevar sekot līdzi tehniskām debatēm
par Stabilitātes un izaugsmes pakta reformu, par rādītājiem un soda naudu, un viņiem tas
arī nav jādara. Ir jāsaprot tas, ka nedrīkst ņemt vērā tikai rādītājus un skaitļus. Ir jāpievēršas
cilvēkiem.

Sylvie Goulard (ALDE).   – (FR) Priekšsēdētājas kundze, Padomes priekšsēdētāja kungs!
Komisāra kungs, es lūdzu jūs uzklausīt to, kas man ir sakāms. Manai uzrunai ir atvēlēta
tikai viena minūte laika, bet patiesībā, es gribētu klusēt un nekomentēt šo jautājumu, jo,
manuprāt, stratēģija „Eiropa 2020” ne tuvu neatbilst reālajai situācijai. Jūs skaisti runājat,
bet, vai jūsuprāt pamatnostādnes, pamatiniciatīvas un citi jūsu ierosinājumi, par kuriem
jūs domājat stundām un dienām ilgi, nodrošinās Eiropas iedzīvotājiem darbu un atjaunos
viņu uzticību? Jūs kļūdāties. Ņemot vērā pašreizējo situāciju Eiropā, manuprāt, Ķīna, Indija
un jaunattīstības valstis nav apmierinātas ar ES pasākumiem izaugsmes nodrošināšanas
jomā.

Es esmu referente jautājumos attiecībā uz ekonomikas pārvaldības tiesību aktu kopumu,
un man gandrīz negribas komentēt šo jautājumu, tomēr es jums pateikšu tikai vienu lietu:
mēs savu darbu veiksim ļoti apņēmīgi. Nemaz nedomājiet, ka, ja Padomes deputāti mums
liks strādāt ātrāk, tad jūnijā tiks noslēgta vienošanās. Mēs varēsim vienoties tikai tad, ja
Parlamentā notiks debates un ja Padome uzklausīs mūsu viedokli. Manuprāt, viens no
pasākumiem ir euroobligāciju izlaišana, lai veidotu pasaules tirgu, kura stabilitāti garantētu
euro.

Derk Jan Eppink (ECR). -    (NL) Priekšsēdētājas kundze! Katru reizi, dzirdot vārdu
„euroobligācijas”, man uzmetas zosāda, neskatoties uz to, ka Parlamentā šis vārds ir
dzirdams bieži. parasti darbavietas nodrošina ekonomikas izaugsme un spēcīgs privātais
sektors. Citas iespējas nav. Valdības nenodrošina darbavietas.

Viena no būtiskām problēmām Eiropā ir nepietiekama konkurētspēja. Konkurētspējas
atšķirība starp Vāciju un Dienvideiropas valstīm ir gandrīz 35 %. Tā ir ļoti liela atšķirība,
un tieši tāpēc Merkel kundze runāja par konkurences paktu. Būtībā es to atbalstu. Patiesībā
Lisabonas procesa mērķis bija līdzīgs, bet daudzi tā aspekti nav īstenoti.

Tomēr es vēlos jūs brīdināt par vienu lietu, proti, par uzņēmumu ienākuma nodokļa
saskaņošanu. Tas ir ļoti slikts priekšlikums. Tas ir arī ļoti raksturīgs Francijai, un ES to
nedrīkst pieņemt, un tā nedrīkst pieņemt arī priekšlikumu par ekonomikas pārvaldību.
Pretējā gadījumā darbavietu skaits tikai samazināsies. Pagājušajā nedēļā tika publicēti
rezultāti pētījumam, ko ESAO veica 21 valsī, un tie atkal liecina par to, ka, lai veicinātu
nodarbinātību Eiropā, ir jāsamazina uzņēmumu ienākuma nodoklis. Šādi pasākumi ir
jāīsteno, jo pašreizējais Parlaments neveido darbavietas.
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Herbert Reul (PPE).   – (DE) Priekšsēdētājas kundze, Padomes priekšsēdētāja kungs, dāmas
un kungi! Pašlaik valda nopietna ekonomikas krīze — par to tiek runāts jau vairākus
mēnešus, un viss sacītais ir taisnība — bet parasti par to tiek runāts ļoti vispārīgi un pēc
tam priecīgi tiek pieņemti lēmumi tā, it kā nekas nebūtu noticis. Manuprāt, tas tā ir tāpēc,
ka Parlamenta rīcība ir pārāk nekonkrēta, un tāpēc, ka Parlaments nav pilnīgi atklāts, bet
drīzāk rīkojas saskaņā ar vispārēju, plaši pārrunātu politiku.

Kas faktiski tiek darīts, lai veicinātu izaugsmi un stabilitāti? Vai faktiski kaut kas tiek darīts,
lai rastu atbilstošāku un labāku risinājumu finanšu pārvaldības jomā? Vai tiek kritiski
izvērtēts tas, vai izdevumi ir pamatoti, un vai mēs visi katru dienu nedomājam par to, kur
varētu izlietot vairāk līdzekļu? Ja nepietiek gribasspēka, lai finanšu līdzekļus izmantotu
ilgtermiņa projektiem — un tādā gadījumā ir jāorganizē pārrunas un debates un ir jāpieņem
lēmumi —, tad nav jēgas runāt par inovācijām un pētniecību, ja nav pieejami nepieciešamie
līdzekļi. Tas nav godīgi.

Lai veicinātu ekonomikas atveseļošanos, ir jāīsteno arī ekonomiku veicinoša politika, nevis
tikai jādomā par to, kā mainīt situāciju rūpniecības un ekonomikas nozarē. Parlaments
labprāt pieņem arvien jaunus lēmumus — pat šodien visu laiku tiek ierosināts pieņemt
jaunus lēmumus ekonomikas attīstības jomā. Vai kāds no klātesošajiem piekrīt
apgalvojumam, ka obligāta pasākumu īstenošana energoefektivitātes jomā — minot to kā
vienu no piemēriem — palīdzēs veicināt ekonomikas izaugsmi? Vai jūsuprāt ES lēmumi,
kas bieži tika pieņemti enerģētikas jomā, palīdz stimulēt ekonomiku? Vai tiem ir pretēja
ietekme? Es gribētu, lai beidzot šis jautājums tiktu izvērtēts godīgāk un lai pieņemto lēmumu
būtu mazāk, bet lai tie patiešām sniegtu vēlamo rezultātu. To izdarīt būs grūtāk, un būs
jāiegulda vairāk darba, bet tas ir jādara demokrātijas interesēs.

Kinga Göncz (S&D).   – (HU) Priekšsēdētājas kundze! Finanšu un ekonomikas krīze
izraisīja sociālo un nodarbinātības krīzi, un tāpēc īpaši svarīgi ir tas, ka faktiski Eiropai ir
jāsāk rīkoties, proti, ciešāk jāsaskaņo ekonomikas un nodarbinātības politika. Tas arī
nozīmē to, ka visām tām valstīm, kurās tiek īstenotas strukturālās reformas vai mainīta
finanšu politika, vai kuras, piemēram, plāno atļaut veikaliem strādāt svētdienās, ir arī
jāizvērtē, vai šie pasākumi veicinās nodarbinātības sistēmas attīstību un nodarbinātības
līmeņa pieaugumu.

Ir arī svarīgi, pieņemot jebkuru lēmumu, pārrunāt to ar sociālajiem partneriem. Eiropas
pusgads faktiski būs pirmais mēģinājums to darīt, un tas paredz, ka Ungārijas prezidentūras
vadībā visas Eiropas valstis pirmo reizi varēs novērtēt to, kādā līmenī šīs direktīvas var
transponēt un vai tās būs iespējams īstenot. Manuprāt, Ungārijas prezidentūrai un Ungārijas
valdībai šajā jautājumā ir īpaša nozīme gan no prezidentūras viedokļa, gan no priekšzīmes
viedokļa, ņemot to vērā, īstenojot visas ekonomikas politikas izmaiņas un visus lēmumus
nodarbinātības politikas jomā, kā arī rādot piemēru pārējām valstīm.

(Deputāte piekrita atbildēt uz jautājumu, kas uzdots, paceļot zilo kartīti, saskaņā ar Reglamenta
149. panta 8. punktu)

Krisztina Morvai (NI).   – (HU) Priekšsēdētājas kundze! Manuprāt, Göncz kundze ļoti labi
pārzina šo jautājumu, proti, to, kā Eiropas Savienība plāno apkarot bezdarbu. Es noklausījos
visas debates un joprojām neesmu guvusi lielāku skaidrību šajā jautājumā. Lūdzu, palīdziet
man rast atbildi uz šādu jautājumu: ko lai mēs sakām Boršodas vai Sabolčas administratīvo
teritoriju iedzīvotājiem? Kur un kad viņi atradīs darbu? Un, starp citu, es vēlos, lai uz šo
jautājumu atbild arī Martonyi kungs, kurš šajās debatēs pārstāv Padomi, un komisāra kungs,
kurš par laimi ir arī Ungārijas valsts piederīgais. Kur Ungārijas iedzīvotāji un citu Eiropas
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reģionu, kuros situācija ir katastrofāla, iedzīvotāji atradīs darbu? Kur un kad? Es vēlo saņemt
konkrētu atbildi.

Priekšsēdētāja.   – Ir jāievēro kārtība attiecībā uz tiesībām uzdot jautājumus, paceļot zilo
kartīti. Jautājums, kuru uzdod, paceļot zilo kartīti, nav jāuzdod visiem plenārsēdes
dalībniekiem, komisāra kungam vai Padomes pārstāvim. Tas ir jāuzdod deputātam, kurš
paskaidro jautājumu, kuru jūs vēlaties precizēt.

Morvai kundze, tāda nebija jūsu jautājuma būtība.

Kinga Göncz (S&D).   – (HU) Priekšsēdētājas kundze! Es labprāt atbildētu uz šo jautājumu,
bet acīmredzot nepietiek laika šo jautājumu izskatīt pārāk detalizēti. Tomēr, lūk, ko es
vēlos teikt: piemēram, vai nodokļu sistēmas izmaiņas mazinās sociālās atšķirības, vai tās
veicinās turpmāku uzņēmumu attīstību un darbavietu izveidi, vai gluži pretēji šīs izmaiņas
liegs uzņēmumiem iespēju veidot darbavietas? Es vēlējos noskaidrot to, vai, runājot par
izglītības sistēmas pārveidi, runa tiešām ir par sociālo integrāciju? Runājot par tālākizglītību,
vai tā patiešām sagatavo cilvēkus tirgum, darba tirgum? Lūk, ko es gribēju pateikt!

Liisa Jaakonsaari (S&D). -    (FI) Priekšsēdētājas kundze! Deputāts, kurš sēž labajā pusē,
apgalvoja, ka politika tikai kaitē ekonomikai un ka Parlamenta deputāti tikai kaitē politikai.
Vai deputāts patiesi uzskata, ka, piemēram, ekonomikas pārvaldība tikai kaitē ekonomikai?

(Runātāja uzdod jautājumu Reul kungam, paceļot zilo kartīti, saskaņā ar Reglamenta 149. panta
8. punktu)

Herbert Reul (PPE).   – (DE) Izvērtējot pasākumus, kurus Parlaments pieņēma pēdējos
dažos mēnešos, un aprēķinot šo pasākumu izmaksas, šie pasākumi — ne vienmēr, bet ļoti
bieži — kavēja ekonomikas attīstību. Tāpēc ir jārīkojas piesardzīgāk. Tāpēc Rūpniecības
un uzņēmējdarbības komisāra priekšlikums, kas bija iekļauts rūpniecības nozares ziņojumos
un kas paredz turpmāk, pieņemot lēmumus, vienmēr izvērtēt, vai tie veicinās Eiropas
rūpniecības nozares konkurētspēju vai tai kaitēs, ir ļoti pareizs.

Richard Seeber (PPE).   – (DE) Priekšsēdētājas kundze! Visiem Parlamenta deputātiem ir
skaidrs tas, ka, veidojot ciešāku sadarbību starp Eiropas valstīm, arī nolīgumiem ekonomikas
politikas jomā ir jābūt ciešākiem. Tāpēc ir vajadzīgs tāds instruments kā Eiropas pusgads.
Tomēr tas nedrīkst ietekmēt tās jomas, par kurām tradicionāli ir atbildīgi sociālie partneri,
piemēram, sarunas par algām un sarunas par koplīgumiem. Šajās jomās patiesi ir jārīkojas
piesardzīgi. Tas nebūtu loģiski, ja Eiropas līmenī tiktu izlemts, kādām ir jābūt algām
atsevišķās valstīs. Vairāk uzmanības ir jāpievērš tam, lai novērstu tirgus šķēršļus, lai veicinātu
Eiropas ekonomikas uzplaukumu. Runa ir par oligopoliem un monopoliem, kā arī par
šķēršļu novēršanu piekļuvei tirgum. Nedrīkst arī pieļaut to, ka dažādas nozares nodrošina
noteikta peļņas daļa. Ir jāpalielina konkurence, lai veicinātu Eiropas ekonomikas potenciāla
attīstību.

Eiropas Savienībā ir arī nepieciešama jauna infrastruktūra. Runa ir par enerģētikas,
transporta un sakaru infrastruktūru. Eiropas rīcībā ir jābūt attiecīgiem nepieciešamajiem
resursiem, jo īpaši tāpēc, lai likvidētu pašreizējās problēmas dalībvalstīs. Ir arī jāizvērtē tas,
kādus līdzekļus drīkst izmantot Eiropā. Tas būtībā nosaka arī ES resursu apmēru. Tāpēc
es skaidri lūdzu Padomi un dalībvalstis beidzot piešķirt Eiropai nepieciešamos līdzekļus.

Protams, tas attiecas arī uz izglītību, pētniecību un izstrādi, jo šajās jomās Eiropai ir svarīga
nozīme. Bet arī šajā gadījumā ļoti svarīgi ir finanšu līdzekļi.

31Eiropas Parlamenta debatesLV16-02-2011



Jutta Steinruck (S&D).   – (DE) Priekšsēdētājas kundze, komisāra kungs, dāmas un kungi!
Stratēģija „Eiropa 2020” ir ļoti svarīga, runājot par Eiropas sociālās un ekonomikas politikas
attīstību, un, runājot arī par valstu sociālo un ekonomikas politiku. Ir jānodrošina tas, lai
šī stratēģija netiktu nepareizi izmantota Eiropas līmenī, lai īstenotu sociālo pielaides politiku
dalībvalstīs. Mani ārkārtīgi izbrīnīja tas, ka Komisija gada izaugsmes pētījums paredz
samazināt algas un sociālo aizsardzību. Daži iepriekšējie runātāji to jau minēja. Vietējā
mērogā iedzīvotāji no tā ļoti cietīs. Nedrīkst pieļaut to, ka budžeta konsolidācijas izmaksas
ir jāsedz tikai iedzīvotājiem, darba ņēmējiem.

Arī es aicinu dalībvalstis, veidojot valsts reformas programmas, ņemt vērā tikai integrētās
pamatnostādnes, jo tās garantē daudz labāku līdzsvaru starp sociālo aizsardzību un
ekonomisko izaugsmi. Gada izaugsmes pētījumā ir minēti darba līgumi uz nenoteiktu
laiku, kas bija minēti arī iniciatīvā „Jaunas prasmes jaunām darba vietām”. Andor kungs,
šis jautājums tika pārrunāts jau 2010. gada novembrī: jauniešus nevar integrēt darba tirgū
uz darba ņēmēju tiesību rēķina. Eiropas pieredze liecina, ka, mazinot darba aizsardzības
noteikumu stingrību, tikai veidotos bīstami darba apstākļi un tas nepalīdzētu veidot
darbavietas. Ir nepieciešami konkrēti pasākumi, lai palīdzētu visvairāk apdraudētajiem
iedzīvotājiem, nevis neatkarīgas pamatiniciatīvas, kas nav savstarpēji integrētas.

Danuta Maria Hübner (PPE).   – Priekšsēdētājas kundze! Manuprāt, darbavietas Eiropā
var būt ilgtspējīgas tikai konkurētspējīgas ekonomikas apstākļos, un nav nekāds noslēpums,
ka ES tas tā nav.

Lai nodrošinātu veiksmīgu konkurētspēju Eiropā, ir nepieciešams institucionalizēts
konkurētspējas process. Ir jānovērtē veiksmes faktori un ir jāizvērtē, kā tos pielāgot situācijai.
Ir izstrādāti jau daudzi instrumenti — ar konkurenci saistīti instrumenti —, patiesi, ir
nepieciešams mazliet politiskās gribas, lai lielā mērā izmantotu iestāžu sistēmu, lai īstenotu
Komisijas vadītu konkurētspējas procesu saskaņā ar Kopienas sistēmu.

Runa ir par Eiropas pusgadu, par izaugsmes pētījumu, kas jau tika minēts. Es vēlos minēt
arī atšķirības un precizitāti — jo īpaši rezultātu apkopojumam, kurā būtu arī jānorāda ar
konkurenci saistīti faktori. Stratēģija „Eiropa 2020” ir aktīvi jāīsteno tagad, nevis pēc
2013. gada. Visās jomās politikas mērķim ir jābūt veicināt Eiropas ekonomikas
konkurētspēju: ir jāizmanto visas iespējas, un, rīkojoties neatkarīgi, Eiropa tiktu sadalīta.
Ilgtspējīgas darbavietas var nodrošināt tikai vienotā Eiropā.

Lai Eiropa būtu konkurētspējīga, tai ir jābūt vienotai.

Csaba Őry (PPE).   – (HU) Priekšsēdētājas kundze! Es esmu gandarīts par iespēju uzstāties
kā 2010. gada nodarbinātības pamatnostādņu referents un kā Eiropas Tautas partijas
grupas (Kristīgo demokrātu) koordinators. Es atbalstu Komisijas priekšlikumu, kas paredz
saglabāt 2010. gada nodarbinātības pamatnostādnes arī 2011. gadā. Manis pārstāvētā
grupa šo priekšlikumu atbalsta. Bet saskaņā ar Lisabonas līgumu ir jāizstrādā ikgadējas
pamatnostādnes, un tāpēc patiešām ir jāapzina un jākontrolē izmaiņas, ir jāsaglabā saziņa
starp iesaistītajām pusēm, starp Komisiju, Padomi un Parlamentu, un, protams, vajadzības
gadījumā ir jāveic izmaiņas.

Tāpēc es ierosinu pārstrādāt stratēģiju „Eiropa 2020”, kā paraugu izmantojot Eiropas
pusgada ietvaros integrētās pamatnostādnes ekonomikas un nodarbinātības jomā, un
neatbilstību gadījumā veikt izmaiņas. Problēmas ir iespējamas. Es nesen uzzināju, ka valsts
reformu pagaidu programmās jau ir konstatētas neatbilstības attiecībā uz saistībām
nodarbinātības jomā un ka plānoto 75 % vietā šīs saistības tiek pildītas tikai apmēram 72 %
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gadījumu. Ir skaidrs, ka šī situācija ir jāizvērtē, lai neatkārtotos tāda situācija, kāda bija
attiecībā uz Lisabonas stratēģiju, kur bija noteikti pārāk lieli mērķi, no kuriem tikai daži
tika īstenoti. Tomēr es ierosinu noteikt dažus pamatprincipus.

Es piekrītu priekšlikumam attiecībā uz pensijām un algām. Šajā jautājumā nedrīkst iejaukties,
ir jāievēro subsidiaritātes princips, un ir jābūt spēkā noteiktām valstu saistībām attiecībā
uz konkrētām sabiedrības grupām, jauniešiem, invalīdiem un cilvēkiem, kuriem trūkst
daudzas priekšrocības.

(Runātājs piekrita atbildēt uz jautājumu, kas uzdos, paceļot zilo kartīti, saskaņā ar Reglamenta
149. panta 8. punktu)

Krisztina Morvai (NI).   – (HU) Priekšsēdētājas kundze! Man ir atkal jāuzdod jautājums
Ungārijas deputātam. Vai subsidiaritātes principa ievērošana attiecībā uz pensijām un
algām nozīmē to, ka pensijas pensionāriem un algas darba ņēmējiem Ungārijā un citās
bijušās komunistiskajās valstīs noteikti, nepārtraukti un vienmēr būs daudz mazākas par
pensijām un algām Rietumeiropas valstīs? Tas būtu ļoti žēl. Pašlaik tas tā ir. Medmāsas
pelna 70 000 forintus mēnesī un skolotāji pelna 90 000 forintus mēnesī; daudzi pensionāri
nesaņem pat iztikas minimumu. Kā to lai saprot?

Csaba Őry (PPE).   – (HU) Nē, Morvai kundze, tā tas nebija domāts, bet pensiju apmērs
būtībā ir atkarīgs no ekonomikas līmeņa valstī. Ekonomikas līmenis ir atkarīgs no
ražotspējas, kas nodrošina atbilstošas pensijas. Stratēģija, par kuru notiek šīs debates un
kuras mērķis ir veicināt Eiropas konkurētspēju, darbību un panākumus, ļauj palielināt
pensijas pat tajās valstīs, kurām pašlaik joprojām klājas grūti. Tomēr nedrīkst ieviest vienotus
noteikumus, jo pašlaik situācija dažādās valstīs ir ļoti atšķirīga. Ir skaidrs, ka nākotnē arī
būs nepieciešama pakāpeniska pieeja.

Elisabeth Morin-Chartier (PPE).   – (FR) Priekšsēdētājas kundze! Stratēģija „Eiropa 2020”
attiecībā uz šīm nodarbinātības pamatnostādnēm paredz risināt trīs galvenās problēmas.

Pirmkārt, krīze ir jāpārvar, izmantojot pētniecību, inovācijas un konkurētspēju, lai patiešām
nodrošinātu ekonomikas atveseļošanos, kas veicinātu sociālo atveseļošanos. Otrkārt, ir
jāaizstāj vesela darba ņēmēju paaudze, kuri ir sasnieguši pensijas vecumu. Treškārt, ir
jānodrošina konkurētspēja pasaules ekonomikā, atceļot uzņēmumiem dažādus nodokļu
slogus, kas kavē un ierobežo to darbību.

Ņemot to vērā, pasākumi ir jāvērš uz trīs visneaizsargātākajām sabiedrības grupām.

Pirmā grupa ir jaunieši, un ir ļoti svarīgi cīnīties pret to, ka jaunieši pārtrauc mācības,
nesaņēmuši kvalifikāciju, jo rezultātā viņi nevarēs iekļauties darba tirgū. Jaunieši ir jāaizsargā,
jo ir jāveicina viņu līdzdalība darba tirgū, un ne tikai darbā uz pagaidu darba līgumu pamata
vai praksē; ir jāapkaro jauniešu bezdarbs. Tā ir ilgtermiņa problēma, kas ir īpaši aktuāla
pašreizējā krīzes situācijā. Otrā sabiedrības grupa ir sievietes, sievietes, kuras pieņem darbā
uz pagaidu darba līguma pamata un kuras saņem pārāk mazu algu. Trešā grupa ir vecāka
gadagājuma cilvēki, kuriem ir jānodrošina darbs. Eiropā ir izstrādāti mehānismi, lai to
nodrošinātu, jo īpaši Eiropas Sociālais fonds, un, manuprāt, šis mehānisms ir jāizmanto.

Czesław Adam Siekierski (PPE).   – (PL) Priekšsēdētājas kundze! Komisija iesniedza
stratēģiju „Eiropa 2020” gandrīz pirms gada. Eiropai tas bija grūts laiks. Dalībvalstis
joprojām cīnās ar krīzes sekām. Ir samazinājies entuziasms attiecībā uz pasākumiem, kuru
mērķis ir īstenot jauno stratēģiju. Šķiet, ka jau mazāk nekā gadu pēc stratēģijas īstenošanas
sākuma mērķtiecīgie plāni attiecībā uz stratēģiju „Eiropa 2020”, kas paredz arī palielināt
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nodarbinātības līmeni līdz 85 %, par 20 % samazināt to cilvēku skaitu, kuriem draud
nabadzība, un palielināt izdevumus pētniecības jomā līdz 3 %, ir apdraudēti. Pašlaik
bezdarba līmenis ES ir 10 %, un nekas neliecina par to, ka tas varētu strauji samazināties.
Patiesībā tas var palielināties; ja ES krīzes novēršanas pasākumi arī turpmāk tiks īstenoti
tikpat lēni, cik pašlaik, bezdarba līmenis palielināsies vēl dažus turpmākos gadus. Saskaņā
ar Eirobarometra 2010. gada jūnija ziņojuma datiem zems nodarbinātības līmenis veicina
nabadzību un sociālo marginalizāciju.

Enrique Guerrero Salom (S&D). -   (ES) Priekšsēdētājas kundze! Runājot par situāciju
2020. gadā un turpmāk, lielu ekonomikas nozaru dēļ ES pastāv reāls sistemātisks risks
zaudēt konkurētspēju, turklāt šīs nozares tehnoloģiski attīstās un kļūst arvien spēcīgākas.

Ir nepieciešama konkurētspēja: konkurēt, lai attīstītos, attīstīties, lai veidotu darbavietas
un veidot darbavietas, lai aizsargātu un nodrošinātu Eiropas sociālo modeli.

ES vienīgais saistošais produkts ir zināšanas, un šīs zināšanas ir jāizmanto inovāciju
ieviešanai, kā arī tam, lai pielāgotos izmaiņām un galvenokārt, vai veicinātu šīs izmaiņas.

Tāpēc daudz vairāk līdzekļu ir jāiegulda universitātēs izglītības sistēmā un pētniecības un
attīstības jomā, lai ES kļūtu par vadošo spēku attiecībā uz to, kas mums ir, proti, zināšanām.

Riikka Manner (ALDE).   – (FI) Priekšsēdētājas kundze, komisāra kungs! Stratēģijas
„Eiropa 2020 mērķi ir labi un lieli. Savā uzrunā es vēlos galvenokārt runāt par praktiskiem
faktoriem, instrumentiem un par šo mērķu īstenošanu, piemēram, atšķirībā no Lisabonas
stratēģijas mērķiem, kuri netika īstenoti.

Galvenais ir tas, ka ir jāiesaista visa Eiropa. Ir jāiesaista Eiropas reģioni. Ir jānoskaidro
faktori, kas nodrošina katra reģiona veiksmīgu darbību, un ir jāapzina kvalifikācijas
potenciāls. Šajā nolūkā lielā mērā var izmantot kohēzijas politiku. Lai izveidotu jaunas
darbavietas, veicinātu inovācijas un jo īpaši praksē pārbaudītas inovācijas, ir nepieciešama
Eiropas līmeņa kohēzijas politika, lai šajā reģionā īstenotu šos mērķus. Ir skaidrs, ka ir
nepieciešama arī pētniecības un attīstības politika un finansējums šajā nozarē, tomēr,
manuprāt, galvenokārt ir nepieciešama efektīva kohēzijas politika.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL).   – (PT) Priekšsēdētājas kundze! Nepieņemami ir tas, ka
sociālās problēmas joprojām ir vāja ES politika, budžeta, finanšu un konkurences politikas
sociālo seku sistemātiska devalvācija, īstenojot neoliberālas dogmas, neskatoties uz to, ka
bez darba ir gandrīz 25 miljoni iedzīvotāju, ka gandrīz 30 miljoni darba ņēmēju strādā
nedrošu darbu un saņem mazu algu un ka vairāk nekā 85 miljoni iedzīvotāju dzīvo
nabadzībā, neskatoties uz to, ka ekonomikas un finanšu interešu grupu ienākumi arvien
pieaug.

Priekšsēdētājas kundze, ņemot to vērā, es vēlos norādīt uz sašutumu, ko pilsoņu foruma
„Agora” ietvaros, kas nesen notika Eiropas Parlamentā Briselē, pauda vairākas sociālās
organizācijas. Vairākiem miljoniem darba ņēmēju, bezdarbnieku, sieviešu un jauniešu,
kuri joprojām cīnās pret šādas politikas īstenošanu Eiropā, ir nopietnas bažas.

Ir jāpieliek punkts Stabilitātes un izaugsmes paktam, konkurences paktam un citiem
līdzīgiem paktiem. Ir jāņem vērā iedzīvotāju un darbā ņēmēju intereses.

Oreste Rossi (EFD).   – (IT) Priekšsēdētājas kundze, dāmas un kungi! Es atbalstu
priekšlikumu, kas paredz Parlamentam piešķirt pietiekami daudz laika, lai varētu sagatavot
vislabākās nodarbinātības politikas pamatnostādnes 2020. gadam. Krīzes apstākļos, kā
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tas ir pašlaik Eiropā, ir jārūpējas par iedzīvotājiem. Ir jānodrošina atbalsts ģimenēm,
jauniešiem, kuri vēlas strādāt, un tiem, kuri darbspējīgā vecumā ir palikuši bez darba.

Eiropai ir jāpieņem drosmīgi lēmumi, kas vispirms garantē darbu Eiropas iedzīvotājiem
un pēc tam trešo valstu iedzīvotājiem, veidojot sadarbību starp nodarbinātības aģentūrām
dažādās dalībvalstīs, lai ikviens, neatkarīgi no tautības, varētu uzzināt par darba iespējām.

Īpaša uzmanība ir jāpievērš robežu aizsardzībai, lai nepieļautu nekontrolētu vairāku simtu
tūkstošu imigrantu ieceļošanu, kuri lielā skaitā ieceļos Eiropas valstīs politiskās situācijas
Ziemeļāfrikā dēļ. Trešo valstu pilsoņi ir jāintegrē, kontrolējot imigrāciju, un valstī drīkst
ieceļot tikai ierobežots skaits imigrantu atkarībā no faktiskajām darba iespējām, tādējādi
neveicinot spriedzi un diskrimināciju uz ekonomikas izaugsmes un sociālās labklājības
rēķina.

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Priekšsēdētājas kundze! Cerības attiecībā uz šo stratēģiju
ir ļoti dažādas. Daži uzskata, ka tas ir tikai balagāns un ka šī stratēģija ir bezjēdzīga, bet,
mūsuprāt, situācija būs dramatiska un ļoti nopietna — runa ir par pasākumiem, kuru
mērķis ir veicināt darba tirgus elastību. Rezultātā Centrāleiropā ieplūst ļoti daudz
nekvalificēta un lēta darbaspēka, kas veicina algu dempingu.

Stratēģijas mērķis, kas paredz 40 % jauniešu nodrošināt augstāko izglītību šķiet īpaši naivs.
Es vēlos zināt, kāda tam ir jēga. Jau pašlaik — Itālijā — gandrīz nav atbilstoša darba
jauniešiem ar augstāko izglītību, kuri ir spiesti iztikt, strādājot par mazu samaksu. Kāpēc
ir nepieciešami tik daudzi augstskolu absolventi, ja viņiem nevar nodrošināt atbilstošu
darbu? Es piekrītu tam, ka ir nepieciešams kvalificētāks darbaspēks, tomēr šo situāciju
nevar atrisināt, piešķirot augstākās izglītības diplomu 40 % iedzīvotāju. Tas nav pareizais
risinājums.

Paulo Rangel (PPE).   – (PT) Priekšsēdētājas kundze! Es vēlos norādīt, ka laikā, kad valda
nopietna valsts un parādsaistību krīze, ir ļoti svarīgi veicināt ekonomikas attīstību, veicinot
izaugsmi un īstenojot izaugsmes stratēģijas, kā arī īstenojot nodarbinātības politiku.
Manuprāt, nodarbinātības politika palīdzēs atrisināt gan ekonomiskas, gan sociālas
problēmas. Tāpēc es vēlos uzrunāt konkrētu darba ņēmēju grupu attiecībā uz stratēģiju
„Eiropa 2020”.

Arī šodien daudz tiek runāts par jauniešiem. Tomēr viena no darba ņēmēju kategorijām
— svarīga darba ņēmēju paaudzes kategorija — ir cilvēki, kuri ir vecāki par 50 gadiem un
kuri tuvojas pensijas vecumam. Lai palielinātu pensijas vecumu un veidotu aktīvāku
sabiedrību, ir jāpieņem stratēģija attiecībā uz darba ņēmējiem, kuri strādā nedrošu darbu,
un darba ņēmējiem, kuri ir vecāki par 50 gadiem un kuriem klājas grūti.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D).   – (RO) Priekšsēdētājas kundze! Stratēģijai „Eiropa 2020”
ir jābūt pamatam jaunam pavērsienam ekonomikas izaugsmes jomā Eiropā, veicinot
dalībvalstu līmenī saskaņotas strukturālās reformas. Ņemot vērā augsto jauniešu bezdarba
līmeni, manuprāt, šīs reformas ir ļoti svarīgas visām dalībvalstīm. Vienlaikus ir jāpalīdz
maziem un vidējiem uzņēmumiem izmantot to potenciālu, veidojot jaunas darbavietas.
Ir svarīgi īstenot Eiropas Savienības mērķus ekonomikas izaugsmes jomā un sociālo mērķi,
kā arī apkarot nabadzību, lai palīdzētu nodrošināt Eiropas Savienības ekonomisko
neatkarību.

Visbeidzot, manuprāt, stratēģijai „Eiropa 2020” ir jābūt pieejamai Eiropas iedzīvotājiem,
jo viņiem ir jāzina, kāda ir to pušu atbildība, kuras ir saistītas ar šīs stratēģijas īstenošanu,
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piemēram, valsts, vietējo un reģionālo varas iestāžu, kurām ir nepieciešams Eiropas
iedzīvotāju atbalsts, atbildība.

Jan Kozłowski (PPE).   – (PL) Priekšsēdētājas kundze! Eiropas pusgada ietvaros
nodarbinātības pamatnostādnes ir ļoti svarīgs instruments ekonomikas pārvaldības jomā.
Šīs pamatnostādnes ir dalībvalstu reformu programmu pamats, un tieši no visām šīm
programmām būs atkarīgs tas, cik veiksmīgi tiks īstenota stratēģija „Eiropa 2020”. Saskaņā
ar plānu valsts reformu programmas tiks pabeigtas aprīlī. Es vēlos uzsvērt to, cik svarīgi ir
valsts reformu programmu izstrādes procesā iesaistīt valstu valdības un vietējās un
reģionālās varas iestādes, un šajā saistībā es vēlos arī minēt Reģionu komisijas atzinumu.
Labojot pamatnostādnes šajā posmā, var kavēt šo procesu. Es vēlos norādīt, ka ir
nepieciešama integrēta horizontālā pieeja attiecībā uz stratēģijas „Eiropa 2020” īstenošanu.
Tāpēc es vēlos vēlreiz atkārtot, cik liela nozīme ir kohēzijas politikas instrumentiem attiecībā
uz stratēģiju „Eiropa 2020”.

Anna Záborská (PPE).    – (SK) Priekšsēdētājas kundze! Padomes četrām pamatnostādnēm
nodarbinātības politikas jomā ir jābūt spēkā arī 2011. gadā. Visticamāk pamatnostādnes
kvalifikācijas paaugstināšanas jomā tiktu īstenotas saskaņā ar piedāvājuma un pieprasījuma
principu arī tad, ja valstis neiejauktos šajā procesā.

Šajā procesā ir jāiejaucas, lai palielinātu sieviešu nodarbinātības līmeni, bet pirms tam
dalībvalstīm ir jāapzinās sieviešu loma bērnu audzināšanas procesā un ir jāsaprot, cik
būtiski tas ietekmē iekšzemes kopproduktu. Nevajag darbu dot tiem, kuriem darba jau
pietiek.

Tāpēc valsts līmenī aktīvāk būtu jāīsteno pasākumi nabadzības un sociālās atstumtības
apkarošanas jomā, jo reti kurš spēj paša spēkiem izkļūt no nabadzības.

Pervenche Berès,    referente.  −  (FR) Priekšsēdētājas kundze, komisāra kungs! Būtu labi,
ja jūs varētu pateikt priekšsēdētājam Barroso kungam, ka būtu bijis labi, ja viņš būtu
piedalījies šajās debatēs, jo tās ir pirmās debates par gada izaugsmes pētījumu, kas ir Eiropas
pusgada galvenais aspekts un kuru viņš tik ļoti atbalstīja, un kas viņaprāt ir galvenais
risinājums Eiropas Savienības izkļūšanai no krīzes.

Viņam vajadzētu pateikt arī to, ka pašreizējā situācijā ar Eiropas Parlamentu nebūs viegli
sadarboties un ka saskaņā ar ekonomikas pārvaldības pasākumu kopumu Komisijai ir
vairāk jāņem vērā Parlamenta lēmumi.

Visbeidzot vajadzētu viņam pateikt arī to, ka Parlaments ņems vērā to, kā tiek īstenots
Lisabonas līgums, viss Lisabonas līgums, un jo īpaši 9. pants. Mēs gaidām brīdi, kad
Lisabonas līgums būs pilnīgi īstenots. Visi apgalvo, ka Līgums ir mazliet jālabo un ka ir
jāizmanto visas iespējas, ko šis Līgums paredz. Runājot par iespējām saskaņā ar 9. pantu,
dažbrīd šķiet, ka gada izaugsmes pētījumā šis pants nemaz nav ņemts vērā.

Visbeidzot es vēlos pastāstīt par to, kas mani pārsteidza debašu beigās. Dažbrīd šķiet, ka
pat pēc krīzes Eiropas Komisijas nostāja nav mainījusies, un ka Komisija ir pārliecināta, ka
galvenais ir reformēt darba tirgu. Ir pilnīgi skaidrs, ka saskaņā ar Eiropas Komisijas viedokli
— viedokli, kuram jūs noteikti nepiekrītat — darba tirgus reformas veicinās elastību —
elastību nevis elastdrošību.

Tomēr pēdējos 10 gados, pat pirms krīzes, jau pierādījās tas, ka ar šādu pieeju — uzskatu,
ka nodarbinātības vienīgais priekšnosacījums ir izaugsme — nepietiek. Patiesībā problēma
ir nodarbinātība — nodarbinātība Eiropas valstīs vai citās valstīs.
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Tomēr, ja debates notiek par konkurenci, ir skaidrs, ka prioritāte nav nodarbinātība, un
tas mani uztrauc.

László Andor,    Komisijas loceklis.  − Priekšsēdētājas kundze! Paldies deputātiem par šīm
ļoti būtiskām, iedvesmojošām un rosinošām debatēm. Es centīšos atbildēt uz visiem
galvenajiem uzdotajiem jautājumiem vai komentāriem par gada izaugsmes pētījumu,
ekonomikas pusgadu un stratēģiju „Eiropa 2020” kopumā.

Galvenais ir noskaidrot jautājumus attiecībā uz dokumentiem un ekonomisko situāciju
Eiropas Savienībā. Ir jāatzīst tas, ka Eiropa ir atveseļošanās procesā. Jau pagājušajā gadā
Eiropas Savienībā — bet ne visās dalībvalstīs — tika konstatēta ekonomikas izaugsme, bet
jāatzīst, ka situācija ES ir ļoti nestabila un ka atveseļošanās temps dažādās valstīs atšķiras.
Komisija ļoti rūpīgi izvērtēja šo situāciju un izstrādāja atbilstošas politikas.

Ir jāsaglabā un jāpastiprina atveseļošanās temps, un ir jānovērš atšķirības dažādās valstīs.
Tomēr vispirms ir jānovērš nepilnības, kuras tika konstatētas ekonomiskās un monetārās
savienības krīzes dēļ, un, lai novērstu šīs nepilnības, tiks pilnveidots ekonomikas un
monetārās sistēmas pārvaldības mehānisms Eiropas Savienībā. Tur sākas problēmas, un
var piekrist, ka ne vienmēr visiem uzreiz ir skaidras prioritātes.

Komisija uzskata, ka prioritāte ir ekonomikas izaugsme un ka pārējās politikas šajā posmā
palīdz to sasniegt. Ir jāpastiprina izaugsme, un tāpēc ir jāuzlabo finansiālā stabilitāte un ir
arī jāveic fiskālā konsolidācija. Neizbēgami ir tas, ka turpmākos gadus fiskālā konsolidācija
būs aktuālā, lai veicinātu stabilitāti un lai saskaņotu ciklisko intervenci, ko dalībvalstis
īstenoja, lai mazinātu lejupslīdi iepriekšējos gados.

Ir nepieciešama gudra konsolidācija, lai nemazinātu pieprasījumu ekonomikā un lai
saglabātu ES ekonomikas vienotību. Tas ir jāņem vērā. Vispirms ir jāstabilizē euro. Es varētu
izteikties arī skarbāk, bet es to nedarīšu. Ir jāstabilizē euro un ekonomiskā un monetārā
savienība. Lai to izdarītu, ir jāpastiprina Savienības ekonomikas pīlārs un politikas
koordinēšanas ekonomikas pīlārs Eiropas līmenī.

Es vēlos uzdot jautājumu. Jautājums ir šāds: vai pārvaldības ekonomikas pīlāra
pastiprināšana var būt veiksmīga, ja netiek īstenoti kopīgi pasākumi attiecībā uz algām un
algu saskaņošanu Eiropas Savienībā? Ņemot to vērā un ņemot vērā ieteikumus šajā jomā,
kas ir minēti gada izaugsmes pētījumā, tas nenozīmē to, ka tiek apšaubīta sociālā dialoga
nozīme — gluži pretēji. Komisija atzinīgi vērtē tās valstis, kurās ir izveidojusies spēcīgas
tradīcijas un stabila kultūra sociālās partnerības jomā. Ir skaidrs, ka šīs valstis mazāk cieta
no krīzes un jo īpaši, ka tās cieta mazākus zaudējumus cilvēkresursu jomā. Šajās valstīs
bezdarba līmenis bija zemāks. Komisija atbalsta sociālā dialoga pastiprināšanu citās
dalībvalstīs, kuras krīzes dēļ cieta vairāk un kurām no krīzes atkopties ir grūtāk nekā,
piemēram, Vācijai, Nīderlandei vai Austrijai.

Ir arī pastiprināts sociālais dialogs Eiropas līmenī. Nesen notika sarunas ar sociālajiem
partneriem makroekonomikas jomā, un martā notiks trīspusēja sociālo lietu sanāksme,
kuras mērķis ir veicināt saskaņošanu un dialogu ar sociālajiem partneriem.

Es vēlos ļoti kategoriski noraidīt apgalvojumu, ka Komisija rīkojas saskaņā ar novecojušiem
principiem. Pagājušajā gadā Komisija ieviesa vairākas jaunas, kvalitatīvas iniciatīvas. Komisija
darbojas saskaņā ar finanšu regulas noteikumiem. Komisāra Barnier kunga darbs ir vērtējams
atzinīgi.
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Komisija attiecībā uz stratēģiju „Eiropa 2020” izstrādāja jaunu koncepciju industriālās
politikas jomā Eiropas līmenī, kas ir ļoti svarīga, lai veicinātu konkurētspēju un darbavietu
ilgtspēju Eiropas Savienībā. Tiek īstenotas vairākas jaunas pieejas, lai veicinātu ieguldījumus
un rastu finansējumu. Vairāku komisāru grupa strādā pie novatorisku finanšu instrumentu
izstrādes. Pirmais piemērs ir pamatprincipi atbalstam elektroenerģijas tīklu izveidei Eiropā.
Tas ir ļoti nepieciešams, lai attīstītu enerģētikas tirgus un tai nepieciešamo infrastruktūru.

Komisija izstrādāja mikrofinansēšanas instrumentu. Es vēlos izteikt atzinību Parlamentam
un Padomei par to, ka tām izdevās vienoties, jo tas ļāva pagājušajā gadā īstenot šo
instrumentu. Vēl pagājušajā nedēļā es biju Nīderlandē, kad tika ieviests pirmais ar ES atbalstu
īstenotais mikrofinansēšanas instruments, un ir paredzēts īstenot vēl citus instrumentus,
lai atbalstītu potenciālos uzņēmējus, kuri varētu uzsākt uzņēmējdarbību pēc laika, kas
pavadīts bez darba: sievietes, kuras atgriežas darba tirgū pēc bērna kopšanas atvaļinājuma,
vai darba ņēmēji, kuri jau strādā un kuri, sasniedzot 50 vai 60 gadu vecumu, vēlas uzsākt
jaunu uzņēmējdarbību.

Runājot par nodarbinātības politiku — un kā labu piemēru var minēt to, ka pirms dažām
nedēļām Ungārijas prezidentūra Gödöllő uzņēma EPSCO padomi —, uzmanība galvenokārt
tiek vērsta uz to, kā sasniegt mērķus, kas palīdzētu veidot daudz jaunu darbavietu, un uz
visapdraudētākajām grupām. Šajā saistībā īpaši ir jāpiemin jaunieši.

Dažās dalībvalstīs situācija jauniešu bezdarba jomā ir ļoti nopietna. Par laimi dažās
dalībvalstīs jauniešu bezdarba līmenis ir zems, bet kopējais jauniešu bezdarba līmenis
Eiropā ir pārāk augsts. Dažās dalībvalstīs, piemēram, Spānijā un Baltijas valstīs, jauniešu
bezdarba līmenis ir ārkārtīgi augsts. Valdības pārstāvji ir brīdināti, un ir jāīsteno vairākas
politikas, piemēram, izglītības un nodarbinātības pakalpojumu jomā, kā arī citi pasākumi.
Bet jaunieši nav vienīgā sabiedrības grupa, kurai ir problēmas. Ir skaidrs, ka ir jāīsteno
vairāk pasākumu vecāka gadagājuma cilvēku nodarbinātības jomā. Tāpēc 2012. gads ir
pasludināts par Eiropas gadu aktīvām vecumdienām.

Runājot par institucionāliem jautājumiem attiecībā uz nodarbinātības pamatnostādnēm
— kas, manuprāt, joprojām ir galvenais elements un kas ir kā ceļvedis —, saskaņā ar Līguma
148. pantu Eiropas Parlamentam ir noteikta skaidra loma. Nodarbinātības pamatnostādnes
ir jāatjauno. Tas nozīmē, ka tās ir paredzēts saglabāt līdz 2014. gadam; tajās nav jāveic
ievērojamas izmaiņas, un tās nedrīkst atcelt saskaņā ar gada izaugsmes pētījumiem. Šīs
pamatnostādnes ir ilgtermiņa pasākums, bet izaugsmes pētījums ir ikgadējs pasākums
attiecīgajā jomā. Tomēr ir skaidrs tas, ka valsts reformu programma ir ļoti svarīga un ka
Komisija to ļoti nopietni īsteno attiecībā uz stratēģiju „Eiropa 2020”. Parlaments dažādos
veidos iesaistīsies sarunās. Šajā saistībā es vēlos minēt sarunas par daudzgadu finanšu
shēmu. ES budžetā ir jābūt noteiktām arī 2020. gada prioritātēm, un Komisija informēs
Parlamentu par valsts reformu programmas izstrādi attiecībā uz ieteikumiem konkrētām
valstīm.

Ir skaidrs, ka sākumposmā ir bažas par stratēģijas „Eiropa 2020” nākotni. Var teikt, ka
stratēģiju „Eiropa 2020” vajā rēgs: Lisabonas stratēģijas rēgs. Es jau vairākkārt Parlamenta
deputātiem esmu skaidrojis to, kāpēc Komisija uzskata, ka stratēģija „Eiropa 2020” varētu
būt veiksmīgāka, izstrādājot mērķtiecīgāku sistēmu un labāku ziņošanas un īstenošanas
sistēmu.

Tikai Komisija var nodrošināt šo iniciatīvu saskanību. Ir vairākas aktuālas jomas, un nedrīkst
pieļaut to, ka kāda no tām saasinās, īstenojot ekonomikas politikas: „Eiropa 2020”,
ekonomikas pārvaldības, vienotā tirgus un kohēzijas politiku. Neviena no šīm jomām
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nedrīkst ciest. Tās visas ir ļoti stingri jāīsteno, iesaistot visas 27 dalībvalstis. Ir skaidrs, ka
Komisija neatbalsta dubultu standartu ieviešanu Eiropā. Nedrīkst pieļaut to, lai pašreizējais
atšķirīgais atveseļošanās temps vēlāk veicinātu atšķirības politikas jomā.

János Martonyi,    Padomes priekšsēdētājs.  − Priekšsēdētājas kundze! Vispirms es vēlos
visiem pateikties par ļoti konstruktīvām un vērtīgām debatēm. Īpašs paldies arī Perez kundzei
par lielisko ziņojumu un par ļoti svarīgiem vērojumiem un piezīmēm.

Kā minēja Danuta Hübner kundze, pašreizējo situāciju var skaidrot dažādi gan attiecībā uz
krīzi, gan atveseļošanos, bet, manuprāt, visi piekritīs tam, ka nevienam nav izdevīga
atveseļošanās, ja tās rezultātā netiek veidotas darbavietas. Visi vēlas panākt līdzsvaru starp
fiskālo konsolidāciju, izaugsmi un darbavietu izveidi. Patiesi, fiskālajai disciplīnai un
nodarbinātības līmeņa celšanai būtu jābūt cieši saistītiem.

Vispārīgāk runājot par ekonomiku, visiem ir zināms, ka ir izstrādāta visaptveroša pieeja,
visaptverošs pasākumu kopums jeb tā dēvētais „Gesamtpaket”, un lielāko daļu tā elementu
komisārs Andor kungs tikko jau minēja. Runājot par prezidentūru, es tikai vēlos vēlreiz
uzsvērt to, ka galvenokārt ir jāīsteno divi pasākumi. Viens no tiem noteikti ir Eiropas
pusgada īstenošana un piemērošana. Tas tiks darīts pirmo reizi. Tas būtiski ietekmēs visa
Eiropas integrācijas procesa turpmāko attīstību.

Es īsumā minēšu tikai divus aspektus. Pirmkārt, ir ļoti maz laika, un tāpēc visiem ir jāievēro
termiņi un ir jāsasniedz pamatmērķi. Ir jādara viss iespējamais, lai visas dalībvalstis ievērotu
termiņus, īstenojot pasākumus nodarbinātības, inovāciju un enerģētikas jomā.

Runājot par enerģētiku, es vēlos piebilst to, ka 4. februārī notika ļoti veiksmīga Eiropadomes
sanāksme. Daudziem tā bija liels sasniegums integrēta enerģijas tirgus izveides un
energoefektivitātes jomā. Tika arī pieņemti svarīgi lēmumi, ņemot vērā kopējās enerģētikas
politikas ārējos aspektus.

Visbeidzot es vēlos minēt cīņu pret nabadzību un cīņu par sociālo iekļaušanu. Šajā saistībā
es vēlos jūs apsveikt par tikko pieņemto rezolūciju par romu integrāciju. Īpaši liels paldies
Lívia Járóka, kurai bija ļoti liela nozīme, gatavojot ziņojumu un pieņemot šo ārkārtīgi svarīgo
rezolūciju, kas būs ļoti vajadzīga, strādājot pie Eiropas pamatstratēģijas romu integrācijas
jomā un noslēdzot darbu pie šīs stratēģijas.

Otrkārt, ir jāņem vērā seši tiesību akti. Šajā saistībā es varu apliecināt Sylvie Goulard to, ka
Padome nevēlas tikai uzklausīt Parlamenta viedokli. Padome patiesi vēlas vienoties ar
Parlamentu standarta likumdošanas procesa ietvaros. Būs jādara viss iespējamais, lai
paātrinātu šo procesu un lai tas tiktu veiksmīgi pabeigts līdz Ungārijas prezidentūras
beigām.

Es nevēlos komentēt šī visaptverošā pasākumu kopuma pārējos aspektus. Es tikai vēlos
uzsvērt vienu lietu. Padome vēlas rīkoties pilnībā saskaņā ar Kopienas metodi. Šajā jomā
Padomei nav nekādu iebildumu. Kā tika jau vairākkārt minēts, Lisabonas līgums daudz ko
mainīja. Būtiski mainījās kompetences jomas. Tas visiem ir zināms. Tomēr Lisabonas
līgums nemainīja Eiropas struktūru un Kopienas metodi. Šī metode tiks stingri ņemta vērā.
Protams, vienmēr ir jārīkojas saskaņā ar Līgumu. Es tikai vēlos uzsvērt to, ka, ņemot vērā
Eiropadomes 4. februāra sanāksmes secinājumus, visiem pasākumiem ir jābūt saskaņā ar
Līguma nosacījumiem.

Mana pēdējā piezīme būs ļoti īsa. Runa ir par naudu. Kā Lena Ek jau minēja, lai īstenotu
politikas, ir nepieciešama nauda un finanšu līdzekļi. Es pilnīgi piekrītu. Tomēr, kā zināms,
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dalībvalstu īstenotās pieejas atšķiras. Es vēlos uzsvērt tikai vienu aspektu no prezidentūras
viedokļa: mēs ierosinām vispirms pārrunāt lietas būtību un pēc tam runāt par skaitļiem,
naudu un resursiem. Būs nepieciešamas ilgas debates šajā jomā. Būs nepieciešamas arī ļoti
noderīgas orientējošās debates par kohēzijas politiku, lauksaimniecību un citām jomām,
bet, kā mēs sacīt,

(FR) nesteigsimies noteikumiem pa priekšu.

Tāpēc kopumā mēs patiesi vēlamies veicināt šīs debates un pēc tam organizēt īstas debates,
noslēguma debates par resursiem. Es vēlos vēlreiz izteikt atzinību visiem un sirsnīgi
pateikties par ieteikumiem.

Priekšsēdētāja.   – Es esmu saņēmusi sešus rezolūciju priekšlikumus, kas iesniegti saskaņā
ar Reglamenta 110. panta 2. punktu, par stratēģiju „Eiropa 2020” un vienu rezolūcijas
priekšlikumu, kas iesniegts saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu par dalībvalstu
nodarbinātības politiku (2) .

Debates tiek slēgtas.

Balsojums notiks rīt, ceturtdien, 17. februārī, plkst. 12.00.

Jean-Pierre Audy (PPE).   – (FR) Priekšsēdētājas kundze! Ministra kungs pareizi pieminēja
Līguma ievērošanu, un viņš arī pieminēja Eiropadomes 4. februāra sanāksmi. Saskaņā ar
Līguma par Eiropas Savienību 15. pantu es vēlos zināt, kad uzstāsies Eiropadomes
priekšsēdētājs un informēs Eiropas Parlamentu par Eiropadomes 4. februāra sanāksmes
secinājumiem, jo, manuprāt, viņš neplāno piedalīties šajā sēdē.

Priekšsēdētāja.   – (FR) Mēs ņemsim vērā jūsu komentāru. Liels paldies!

Rakstiskas deklarācijas (Reglamenta 149. pants)

Petru Constantin Luhan (PPE),    rakstiski. – (RO) Es piekrītu tam, ka pēc iespējas drīzāk
ir jāizstrādā iniciatīvas „Jaunatne kustībā” tehniskie aspekti. Ir svarīgi vairāk nekā
100 miljoniem jauniešu Eiropas Savienībā nodrošināt nepieciešamos resursus un attiecīgos
līdzekļus, lai īstenotu 2020. gada mērķus. Es atbalstu priekšlikumu saskaņot mūžizglītības
shēmu un jauniešu iekļaušanu šajā shēmā, lai veicinātu gudru un ilgtspējīgu izaugsmi un
lai nodrošinātu veselīgu nākotni pieaugušajiem.

Nodrošinot kvalitatīvu augstāko izglītību un atbalstu jauniešu iesaistīšanai pētniecības un
attīstības jomā, var veicināt ekonomikas konkurētspēju. Var izstrādāt jaunus pasākumus,
ņemot vērā jauniešu radošo potenciālu. Manuprāt, nodrošinot darba iespējas papildus
kvalitatīvām apmācībām, var veicināt integrāciju darba tirgū. Tāpēc pēc iespējas drīzāk ir
jādefinē šīs iniciatīvas tehniskie aspekti, lai varētu īstenot pasākumus, kas ir nepieciešami,
lai pilnībā izmantotu šī gada — Eiropas Brīvprātīgā darba gada — sniegtās iespējas.

Joanna Senyszyn (S&D),    rakstiski. – (PL) Cilvēkkapitāls ir ārkārtīgi svarīgs, lai veiksmīgi
īstenotu stratēģiju „Eiropa 202”. Profesionālās izglītības sistēmas jomā ļoti liela nozīme ir
dzimumu līdztiesības integrētajai pieejai. Tā ir ļoti svarīga prasība, lai sievietēm būtu
izdevīga ilgtermiņa profesionālā attīstība, kas atbilst pieprasījumam darba tirgū, lai
pilnvērtīgāk izmantotu viņu potenciālu un lai palielinātu sieviešu nodarbinātības līmeni,
jo īpaši tajās profesijās, kuras tradicionāli tiek uzskatītas par vīriešu profesijām —
ekonomikas zema oglekļa satura tehnoloģiju nozarē un augstos amatos. Tāpēc profesionālā

(2) Sk. protokolu.
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izglītība ir jāpielāgo sieviešu vajadzībām, un sievietēm ir aktīvāk jāiesaistās šādās izglītības
programmās. Pašlaik netiek ņemtas vērā sieviešu atšķirīgās vajadzības un viņu ekonomiskā
un sociālā situācija. Tāpēc sievietēm atgriezties darbā vai ienākt darba tirgū ir daudz grūtāk
nekā vīriešiem.

Lai šis pasākums būtu veiksmīgs, sieviešu profesionālās izglītības sistēmai ir jābūt
visaptverošai, proti, ir jāņem vērā pieredze, vecums un sieviešu dažādās vajadzības izglītības
jomā, ieskaitot īpašas vajadzības, piemēram, sievietēm ar invaliditāti, vecāka gadagājuma
sievietēm, nabadzīgām sievietēm un sievietēm migrantēm. Kā prioritāte ir jānosaka elastīga
pieeja kvalitatīvai izglītībai par pieņemamu cenu. Būtiska nozīme ir arī stimuliem darba
devējiem organizēt apmācību kursus sievietēm, kuras strādā nelielos vai vidējos uzņēmumos
vai mājās. Lai īstenotu stratēģijas „Eiropa 2020” mērķus, profesionālā izglītība ir vairāk
jāsaskaņo ar darba tirgu, lai piedāvātu sievietēm jaunas izglītības iespējas zinātnes,
matemātikas un tehnoloģiju jomā.

Rovana Plumb (S&D),    rakstiski. – Stratēģijas „Eiropa 2020” mērķis ir palīdzēt Eiropai
pārvarēt krīzi un kļūt stiprākai, izveidojot darbavietas un veicinot gudru, ilgtspējīgu
integrējošu izaugsmi, ņemot vērā piecus ES pamatmērķus nodarbinātības veicināšanas
jomā. Ir ļoti svarīgi izveidot spēcīgu sociālās aizsardzības sistēmu, ieguldīt līdzekļus aktīvas
darba tirgus politikas izstrādē un izglītības nodrošināšanā ikvienam, lai samazinātu bezdarbu
un cīnītos pret ilgstošu atstumtību. Elastdrošību nevar nodrošināt tajās dalībvalstīs, kurās
sociālās aizsardzības sistēmas stiprināšanu kavē ierobežoti budžeta līdzekļi un
makroekonomiskā nelīdzsvarotība, kā tas ir, piemēram, Rumānijā, un, manuprāt, darba
tirgus segmentācija ir jānodrošina, garantējot darba ņēmējiem pietiekamu drošības līmeni
neatkarīgi no līgumattiecību veida. Visas darba tirgus reformas ir jāīsteno, vienojoties ar
sociālajiem partneriem valsts un ES līmenī. Tiesību aktu programmai katru gadu par 1 %
ir jāsamazina pašreizējā atšķirība attiecībā uz algu, ko saņem sievietes un vīrieši, lai sasniegtu
mērķi, kas paredz līdz 2020. gadam šo atšķirību samazināt par 10 %. Vienam no stratēģijas
„Eiropa 2020” mērķiem ir jābūt samazināt sieviešu nabadzību ES, ņemot vērā to, ka 17 %
sieviešu dzīvo nabadzībā, un lielākā daļa šo sieviešu ir vientuļās mātes, migrantes vai vecāka
gadagājuma sievietes.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D),    rakstiski. – (RO) Finanšu shēmai 2014.–2020. gadam ir
jāatbalsta stratēģijas „Eiropa 2020” mērķi. Eiropas ekonomikas galvenās jomas ir transporta,
enerģētikas un sakaru nozare. Ieguldījumi šajās nozarēs veicinātu darbavietu izveidi, kā
arī ekonomikas un sociālo attīstību. Stratēģijas „Eiropa 2020” galvenais aspekts ir Savienības
rūpniecības politika. Rūpniecības izaugsme un darbavietu veidošana ES veicinās Eiropas
Savienības konkurētspēju pasaulē.

Pēdējās desmitgadēs rūpnieciskā ražošana tiek veikta trešās pasaules valstīs, kur ražošanas
izmaksas ir zemākas, ko veicināja Eiropas uzņēmumu vēlme gūt lielāku peļņu, un kā
rezultātā ES samazinājās darbavietu skaits. Īstenojot stratēģiju „Eiropa 2020”, ir jāņem vērā
arī spēcīga un atbilstoši finansēta kohēzijas politika, kas attiektos uz visiem Eiropas
reģioniem. Šāda horizontālā pieeja ir priekšnosacījums tam, lai veiksmīgi īstenotu stratēģijas
„Eiropa 2020” mērķus un lai nodrošinātu sociālo, ekonomisko un teritoriālo kohēziju. Kā
piemēru var minēt ES stratēģiju Donavas reģionam, kas veicinās labklājību un ekonomisko
un sociālo attīstību šajā reģionā un garantēs drošību šajā reģionā. Eiropas iedzīvotājiem
joprojām bažas visvairāk rada nodarbinātības stabilitāte, un, manuprāt, stratēģiju
„Eiropa 2020” varēs veiksmīgi īstenot tikai tādā gadījumā, ja Eiropā būs nodrošināta sociālā
stabilitāte.
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Frédéric Daerden (S&D),    rakstiski. – (FR) Stratēģija „Eiropa 2020” ir mērķtiecīga, jo
īpaši nodarbinātības jomā, un, lai šīs stratēģija tiktu īstenota, ir jāņem vērā nodarbinātības
pamatnostādnes. Nodarbinātības pamatnostādņu mērķi ir ļoti svarīgi, jo īpaši pensiju
finansēšanas un Eiropas sociālās labklājības nodrošināšanas jomā. Merkel kundzes un
Sarkozy kunga ierosinājumi nesaskan ar šī sociālā modeļa būtību. Patiesi, konkurences
paktā minētie priekšlikumi paredz atcelt algu automātisku indeksēšanu. Tas tiek pamatots
ar to, ka tādā gadījumā palielinātos konkurētspēja un līdz ar to palielinātos arī
nodarbinātības līmenis. Nav pierādījumu tam, ka tas tā būtu. Automātiskas indeksēšanas
atcelšana atsevišķos gadījumos varētu pat veicināt inflāciju, kas nevienam nav izdevīga. Ir
daudz citu veidu, kā palielināt nodarbinātības līmeni, piemēram, veicot stratēģiskus
ieguldījumus vai veicinot izglītību tajās nozarēs, kurās turpmāk būs pieprasījums. Algu
un sociālo pabalstu indeksēšana ir metode, ko dažas valstis izmantoja, lai samazinātu risku
darba ņēmējiem nokļūt nabadzībā, un Eiropā šī risks strauji palielinās. Tāpēc tā ir iespēja
īstenot vēl kādu Savienības mērķi attiecībā uz 2020. gadu: palīdzēt 20 miljoniem iedzīvotāju
izkļūt no nabadzības.

João Ferreira (GUE/NGL),    rakstiski. – (PT) Stratēģijas „Eiropa 2020” patiesie mērķi sāk
noskaidroties. Tie tika apstiprināti Eiropadomes iepriekšējā sanāksmē. Šī stratēģija paredz
nodrošināt lielāku liberalizāciju, attīstīt jaunas tirgus nozares, nodrošināt darba tirgus
elastību, kā arī samazināt algas un ierobežot sociālās tiesības. Ir skaidrs mehānisms, kā
īstenot šos mērķus: tā dēvētā ekonomikas pārvaldība un konkurences pakts, ko nesen
izstrādāja Francijas un Vācijas valdība. Patiesībā mērķis ir panākt to, ko Eiropas Savienība
un Starptautiskais Valūtas fonds dara, īstenojot tā dēvētos palīdzības plānus vairākās
dalībvalstīs, kas katastrofāli ietekmē ekonomisko un sociālo stabilitāti, un veicināt šo
pasākumu izplatību un obligātu īstenošanu. Īstenojot ierosinātos priekšlikumus, netiek
novērsti patiesie cēloņi, kas izraisīja ekonomiskās un sociālās problēmas vairākās valstīs,
piemēram, Portugālē. Vēl jo vairāk, šie pasākumi īpaši negatīvi ietekmētu situāciju
attiecīgajās valstīs un iedzīvotāju dzīves līmeni. Ļoti nopietni ir apdraudētas darba ņēmēju
Eiropā un Eiropas iedzīvotāju tiesības, ko gandrīz var salīdzināt ar revanšistisku kampaņu,
kuras mērķis ir ierobežot nodarbinātību un sociālās tiesības. Šo pasākumu mērķis ir
ierobežot šīs tiesības, samazinot algas, palielinot pensijas vecumu un atceļot darba ņēmēju
brīvas pārvietošanās ierobežojumus ES. Tas var izraisīt ES darbaspēka vērtības
samazināšanos un padarīt tiesību aktus nodarbinātības jomā vēl elastīgākus.

Danuta Jazłowiecka (PPE),    rakstiski. – (PL) Stratēģija „Eiropa 2020” tika pieņemta pirms
gada, un ir laiks izdarīt pirmos secinājumus. Attieksme pret šo stratēģiju bija skeptiska,
kas bija pamatota, ņemot vērā Lisabonas stratēģijas neveiksmi. Daudzi apgalvoja, ka arī šī
stratēģija, kurā ir noteikti cēli, bet nereāli mērķi, netiks īstenota. Visi atceras Lisabonas
stratēģijas pamatmērķi, kas paredzēja līdz 2010. gadam Savienību izveidot par
viskonkurētspējīgāko ekonomiku pasaulē. Kāda ir pašreizējā situācija? Smagās ekonomikas
krīzes un budžeta krīzes eurozonā dēļ Savienība cīnījās par izdzīvošanu, nevis par pasaules
ekonomikas lielvaras statusu.

Vai stratēģija „Eiropa 2020” arī būs neveiksmīga? Tas tā varētu būt. Tā vietā, lai domātu
par to, kā veidot uz zināšanām un inovācijām balstītu ekonomiku, vai to, kā mazināt sociālo
atstumtību, mēs spriežam par Kopienas budžeta līdzekļu samazinājuma apmēriem. Arvien
skaidrāk ir redzams politiskās gribas trūkums, lai faktiski īstenotu Komisijas ierosināto
stratēģiju. Izskatās, ka pašreizējās problēmas atkal aizēno Savienības ilgtermiņa perspektīvu
attīstības jomā. Kopienā ir jānosaka ilgtermiņa mērķi, un tie ir neatlaidīgi jāīsteno, lai
Kopiena saglabātu pozīciju pasaules ekonomikā un lai tā varētu konkurēt ar ASV, Ķīnu,
Brazīliju un Indiju. Plāns jau ir izstrādāts; tagad tas ir neatlaidīgi jāīsteno.
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Ádám Kósa (PPE),    rakstiski. – (HU) Stratēģijas „Eiropa 2020” mērķi ir lielāki par Lisabonas
stratēģijas mērķiem, un tie bija labāk jāpielāgo krīzes situācijai; turklāt tagad ir jāņem vērā
arī pasākumi ekonomikas pārvaldības jomā un pasākumi attiecībā uz euro glābšanu. Vēl
jaunajām dalībvalstīm ir jāsaglabā konkurētspēja un pietiekama pārvietošanās brīvība, lai
atrisinātu arvien nopietnākas strukturālās problēmas un problēmas nodarbinātības jomā,
kas ir radušās pēc režīma maiņas Austrumeiropas valstīs. Ņemot vērā līdzšinējos nepareizos
lēmumus un nopietnas pārvaldes sistēmas nepilnības, ir jākontrolē situācija ģimenēs: darba
tirgū darbojas darba devēji un darba ņēmēji, kā arī ģimenes vairākās paaudzēs, kuras saista
tuvākas vai ne tik tuvas attiecības. Šādas ģimenes ir sabiedrības pamats, un no tām ir arī
atkarīga sabiedrības nākotne. Paaudžu ciešāka sadarbība var būtiski veicināt ekonomikas
izaugsmi (piemēram, jauno māmiņu nodarbinātību, palīdzību invalīdiem atrast darbu un
vecāka gadagājuma cilvēku nodarbinātību arī civilajā sektorā), un kopēja plānošana
(piemēram, saistībā ar mājokli) var arī palīdzēt atsevišķiem cilvēkiem un ģimenēm izvairīties
no parādu krīzes un bankrota, kas ir pietiekami nopietna problēma, lai ģimenes augsto
procentu likmju dēļ nonāktu nabadzībā. Līdzšinējās metodes vairs nav aktuālas. Būs
jāizstrādā jaunas pieejas, jo līdzšinējās metodes ir nepietiekamas, un Eiropas Savienībai tas
ir jāsaprot. ES ir jāatbalsta arī tādi risinājumi, kas pašlaik var šķist neatbilstoši.

Zita Gurmai (S&D),    rakstiski. – Stratēģija „Eiropa 2020” ir viens no līdz šim
vissvarīgākajiem projektiem, taču nav garantijas, ka tā tiks veiksmīgi īstenota. Attiecībā uz
visiem mērķiem, kā arī visās pamatiniciatīvās un valsts reformās ir jāņem vērā dzimumu
līdztiesība — un visās politikās ir jāņem vērā sieviešu tiesības. Atvērtā koordinācijas metode
ir nepietiekama, lai īstenotu kopīgus mērķus, un tāpēc, lai gūtu panākumus, ir stingri jāpilda
saistības.

Stratēģijas „Eiropa 2020” mērķi nodarbinātības jomā paredz palielināt sieviešu
nodarbinātības līmeni. Ir jālīdzsvaro darba un ģimenes dzīve un ir jānovērš dzimumu
stereotipi darba tirgū. Vairāk sievietēm ir jānodrošina iespēja iegūt profesionālo izglītību,
un sievietes vairāk ir jāiesaista zinātnes un izglītības nozarē, kas līdz šim tika uzskatītas
par vīrišķīgām. Vairs nedrīkst pieļaut segregāciju darba tirgū, kas balstīta uz dzimumu, jo
īpaši attiecībā uz jaunām, vidi saudzējošām darbavietām.

Lai atrisinātu demogrāfisko krīzi, sievietes ir pilnībā jāiekļauj darba tirgū. Saskaņā ar
pētījumu datiem sievietes apgalvo, ka viņas labprātāk laistu pasaulē bērnus, ja viņām tiktu
nodrošināts stabils un pienācīgas kvalitātes darbs, ja varētu līdzsvarot darba un ģimenes
dzīvi un ja vīrieši aktīvāk iesaistītos ar mājsaimniecību saistītu pienākumu izpildē.

Lena Kolarska-Bobińska (PPE),    rakstiski. – Stratēģija „Eiropa 2020” attiecas uz
ekonomikas izaugsmi un nodarbinātību. Ir jāņem vērā tas, ka gudri veidota enerģētikas
sistēma garantēs vides un darbavietu drošību. Šī sistēma palīdzēs nošķirt ekonomikas
izaugsmi un enerģijas patēriņu. Tādā gadījumā varēs palielināt ražošanas apjomus,
izmantojot tikpat vai mazāk enerģijas, un izveidot vairākus tūkstošus darbavietu, kur nevar
izmantot līgumdarbu. Ir jārīkojas, lai gudri veidots enerģētikas tīkls tiktu īstenots praksē.
Pašlaik Eiropā tiek veidota pilnīgi jauna enerģētikas infrastruktūra. Ir jānodrošina tas, lai
tādējādi tiktu samazinātas atšķirības nodarbinātības stabilitātes jomā Rietumeiropas un
Centrāleiropas valstīs. Dubulto standartu piemērošana enerģētikas jomā Eiropā neatrisinās
problēmas enerģētiskās nabadzības vai neefektīvu energoresursu izmantošanas jomā. Ir
jāpalīdz tiem reģioniem, kuriem klājas grūtāk, neskatoties uz to, ka pašreizējā ekonomiskajā
situācijā tas var būt sarežģīti. Visiem Eiropas iedzīvotājiem vienlaikus ir jānodrošina pieeja
gudri veidotai enerģētikas sistēmai. Nedrīkst pieļaut to, ka daži iedzīvotāji dažu valstu
pašreizējo līmeni sasniegs tikai pēc 50 gadiem. Vienkāršāk sakot, darbavietas gudri veidotā
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enerģētikas nozarē ir jānodrošina visiem Eiropas iedzīvotājiem, nevis tikai to valstu
iedzīvotājiem, kur tas notiktu neatkarīgi no Eiropas.

Alexander Mirsky (S&D),    rakstiski. – Uzreiz pēc tam, kad Latvija iestājās ES, Latvijas
valdība nolēma, ka attiecībā uz līdzekļu piešķīrumiem no ES budžeta var uzskatīt, ka Latvijā
ir tikai viens reģions (Polija ir sadalīta 16 reģionos).

Rezultātā viens no četriem Latvijas reģioniem — Latgale — joprojām ir viens no
visneaizsargātākajiem. Līdzekļu izlietojums Latgalē ir daudz neefektīvāks, nekā visā Latvijā
kopumā. To uzskatāmi apliecina situācija darba tirgū Latgalē. Bezdarba līmenis Latvijas
galvaspilsētā — Rīgā — ir no 8 līdz 9 %, bet Latgalē bezdarba līmenis ir no 20 līdz 25 %.
Eiropas nodarbinātības programmas nav pieejamas iedzīvotājiem vairākās pilsētās,
piemēram, Līvānos, Preiļos, Krāslavā, Ludzā, Aglonā un Dagdā.

Latvijas valdība vēl vairāk palielina nodokļus, kas veicina mazo un vidējo uzņēmumu
bankrotu, nevis veicina ražošanu Latgalē. Lai mazinātu sociālo spriedzi, Latgales
iedzīvotājiem tiek izmaksāts LVL 100 ikmēneša pabalsts.

Latvijas valdības īstenotās kopējās politikas dēļ vairāk nekā 150 000 darba ņēmēju ir
izceļojuši no valsts. Es lūdzu Eiropas Komisiju nekavējoties iesaistīties šīs problēmas
risināšanā. Ir nepieciešamas nodarbinātības pamatnostādnes, lai piešķirtu līdzekļus tādiem
ES reģioniem kā Latgale.

SĒDI VADA: G. PITTELLA
Priekšsēdētāja vietnieks

Priekšsēdētājs.   − Nākamais darba kārtības punkts ir balsošana.

(Balsošanas rezultātus sk. protokolā)

6.  Balsošanas laiks

Priekšsēdētājs.   − Nākamais darba kārtības punkts ir Marisa Matias ziņojums Vides,
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā par priekšlikumu Eiropas
Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2001/83/EK attiecībā uz to, kā
novērst, ka legālās piegādes ķēdē nonāk zāles, kas saistībā ar identitāti, ražošanas vēsturi
un avotu ir viltotas (COM(2008)0668 – C6-0513/2008 – 2008/0261(COD)).

6.1.  Viltoti medikamenti (A7-0148/2010, Marisa Matias) (balsošana)

6.2.  Nākamajā plānošanas periodā MVU finansiālajam atbalstam paredzēto ES
instrumentu pārskatīšanas praktiskie aspekti (B7-0096/2011) (balsošana)

6.3.  Atbilstošas, ilgtspējīgas un drošas Eiropas pensiju sistēmas (A7-0025/2011, Ria
Oomen-Ruijten) (balsošana)

6.4.  Horvātijas 2010. gada progresa ziņojums (B7-0094/2011) (balsošana)

– Pirms balsošanas par 8. un 7. grozījumu

Franziska Katharina Brantner (Verts/ALE). -   Priekšsēdētāja kungs! No diviem
nākamajiem grozījumiem es atsaucu mūsu Grozījumu Nr. 8.
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Apspriežoties ar referentu Swoboda kungu un viņa ēnu referentiem, mēs tā vietā piedāvājam
mutisku 7. grozījuma grozījumu, kas skan šādi: „lai novērstu atlikušos trūkumus attiecībā
uz vietējo kriminālvajāšanu par kara noziegumiem... ”, un tālāk teksts ir tāds kā
Swoboda kunga 7. grozījumā.

(Mutisko 7. Grozījuma grozījumu pieņēma)

7.  Balsojumu skaidrojumi

Balsojumu mutiskie skaidrojumi

Ziņojums: Marisa Matias (A7-0148/2010)

Giovanni La Via (PPE).   – (IT) Priekšsēdētāja kungs! Es atbalstu kompromisu attiecībā uz
direktīvas priekšlikumu, jo par spīti dažiem neatrisināmiem jautājumiem tas, manuprāt,
ir tomēr labs teksts, kas aizsargā pacientus pret lielo veselības apdraudējumu, ko izraisa
viltotu medikamentu lietošana. Gadu gaitā mēs esam piedzīvojuši milzīgu šādu produktu
pieaugumu. Pēdējie aprēķini rāda, ka Eiropā nelegāli tiek pārdots aptuveni pusotrs miljons
zāļu, jo īpaši ar interneta starpniecību.

Šādi dati liecina par nopietnu apdraudējumu ne tikai pacientiem, bet arī Eiropas zāļu
ražotājiem. Uz spēles ir likta ne tikai sabiedrības veselības aizsardzība un patērētāju
aizstāvība, kuriem ir jādod pārliecība, ka dalībvalstis īstenos stingrus drošības pasākumus
un piemēros efektīvas sankcijas. Ar šodienas balsojumu tiks ieviesti efektīvi un elastīgi
noteikumi, un mēs cīnīsimies arī pret organizēto noziedzību.

Lai saprastu drošības prasības šajā nozarē, mums jāatceras, ka 2000. gadā tika konfiscēti
aptuveni 34 miljoni nelegālu zāļu. Mums droši vien bija jābūt nedaudz stingrākiem attiecībā
uz to zāļu un aktīvo farmaceitisko vielu sastāvdaļu izsekojamību, kas nāk no trešām valstīm.
Tomēr solis, ko esam spēruši šodien, ir svarīgs.

Clemente Mastella (PPE).   – (IT) Priekšsēdētāja kungs! Komisijas priekšlikumā par to, kā
novērst, ka legālās piegādes ķēdē nonāk viltotas zāles, ir uzsvērtas bažas, kas visiem
eiropiešiem kļūst par prioritāti — ikdienā lietojamu zāļu kvalitāte un drošums.

Tāpēc ir jāievieš jauna Eiropas stratēģija kupli sazēlušās viltotu zāļu izplatīšanās apkarošanai
ar divkāršu mērķi — reaģēt uz pieaugošo sabiedrības veselības apdraudējumu un garantēt
visiem pacientiem drošību.

Jaunākie ziņojumi par šo jautājumu patiešām liecina par strauju viltotu zāļu konfiscēšanas
palielinājumu muitas iestādēs, kā arī par ārkārtīgi bīstamo tendenci viltot ne tikai tā sauktās
dzīves stila zāles, bet arī zāles, kas paredzētas dzīvības glābšanai, tostarp zāles vēža, sirds
slimību psihisku traucējumu un infekciju ārstēšanai.

Alfredo Antoniozzi (PPE).   – (IT) Priekšsēdētāja kungs! Viltotu zāļu daudzums, kuras
2007. gadā tika konfiscētas pie Eiropas Savienības robežām, salīdzinājumā ar 2005. gadu
palielinājās par 384 %. Mēs pieredzējām arī tendences palielināšanos viltot pat tās zāles,
kas paredzētas dzīvības glābšanai, tostarp zāles vēža, sirds slimību psihisku traucējumu
un infekciju ārstēšanai.

Šie skaitļi atspoguļo uztraucošu scenāriju, pacientiem, iespējams, nokļūstot situācijās,
kurās slimība nepadodas ārstēšanai, tādējādi apdraudot viņu veselību un dažos gadījumos
pat dzīvību. Es Komisijas priekšlikumu vērtēju atzinīgi. Matias kundzes ziņojumā ir pareizi
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norādīti negatīvie aspekti un jautājumi, par kuru risināšanu mums ir jāiedveš mūsu
iedzīvotājos pārliecība.

Es jo īpaši vēlos uzsvērt, ka Komisijas priekšlikumā nav sniegtas izsmeļošas atbildes par
viltoto zāļu, to aktīvo sastāvdaļu vai palīgvielu īpašībām un pazīmēm, vai to piegādes ķēdes
dalībnieku noteikšanu, kuru loma un atbildība ir jānoskaidro.

Komisijas priekšlikumā paredzētās sankcijas nav pietiekamas, kā arī tajā nav ņemta vērā
zāļu tirdzniecība ar interneta starpniecību, kas ir viens no galvenajiem kanāliem, pa kuriem
viltotas zāles nonāk Eiropas tirgū.

Iva Zanicchi (PPE)  . – (IT) Priekšsēdētāja kungs! Es balsoju „par” Matias kundzes ziņojumu,
jo viltotu zāļu nonākšana legālās piegādes ķēdē apdraud visu Eiropas farmaceitisko sistēmu,
jo tā grauj iedzīvotāju uzticību to zāļu kvalitātei, kuras pārdod aptiekās un citās legālās
zāļu tirdzniecības vietās.

Ir svarīgi iegrožot strauji pieaugošo viltotu zāļu izplatīšanos visās Eiropas valstīs, lai
aizsargātu un nodrošinātu mūsu iedzīvotāju veselību. Aktīvās sastāvdaļas, ko satur viltotās
zāles, var faktiski būt standartam neatbilstošas, to var zālēs nemaz nebūt vai arī būt
nepareizā dozējumā.

Licia Ronzulli (PPE).   – (IT) Priekšsēdētāja kungs! Oficiālie skaitļi visu izsaka — 1 % no
Eiropas Savienībā legāli tirgotām zālēm ir viltots. Un kas ir vēl ļaunāk, jaunākie pārskati
rāda, ka šī parādība strauji pieaug un ka tās proporcijas ir pārsniegušas bīstamo robežu.

Kā jau uzsvēris Antoniozzi kungs, dzīvības glābšanai paredzētu zāļu viltošana ir ienesīga,
ja šīs zāles tiek ražotas Indijā vai Ķīnā un tad uzdotas par Eiropas produkciju. Šīs vielas
rada vēl nepieredzētu risku, un tās var apdraudēt to cilvēku dzīvību, kas tās lieto ārstnieciskā
nolūkā.

Es balsoju „par” šo ziņojumu, lai teiktu „nē” nekontrolētai tirdzniecībai internetā, kas ir
iecienīts kanāls šādu zāļu nokļūšanai Eiropas farmaceitisko līdzekļu tirgū. Ar šā dokumenta
pieņemšanu Parlaments beidzot liks sadzirdēt savu balsi, iegūstot līdzekļus, kas vajadzīgi,
lai sodītu cilvēkus, kas nav labāki par narkotiku tirgoņiem, kas ir negodīgi noziedznieki,
kuri pārāk ilgi ir iedzīvojušies uz slimu cilvēku rēķina.

Paolo Bartolozzi (PPE).   – (IT) Priekšsēdētāja kungs! Viltotu zāļu problēma starptautiskajā
un ES līmenī kļūst arvien nopietnāka gan tās pieaugošo apjomu dēļ, gan šo produktu
attīstības ziņā. Tās ir problēmas, kurām Matias kundze cenšas rast risinājumu savā ziņojumā,
kas izstrādāts ilgu un grūtu sarunu rezultātā.

Ziņojums, kuram mēs visi izteicām savu atbalstu, nodrošina tiesisko regulējumu, kurā,
pamatojoties uz precīzām un detalizētām definīcijām, ir ņemti vērā visi farmaceitisko
līdzekļu piegādes ķēdes dalībnieki, posmi un aspekti — drošums, izsekojamība un
izplatīšanas ķēdes uzdevumi — , lai panāktu vēlamo kompromisu.

Ir vairāki jautājumi, kas mums jācenšas atrisināt, lai sasniegtu savu galveno mērķi —
iedibinātu stingrākus standartus un novērstu viltotu zāļu iekļūšanu mūsu valstīs, tādējādi
panākot pozitīvu un visaptverošu tiesisko regulējumu, kas palīdzēs aizsargāt mūsu
iedzīvotāju veselību, un novērst nopietnās šādu zāļu iedarbības sekas.

Sergej Kozlík (ALDE).   – (SK) Priekšsēdētāja kungs! Pēc aprēķiniem aptuveni 1 % no
kopējā zāļu apjoma, ko ES farmaceitisko līdzekļu tīklā legāli piegādā pacientiem, ir viltots.
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Šis apjoms aizvien pieaug. Taču runa ir par cilvēku veselību. Viltotām zālēm var būt pavisam
cita iedarbība nekā tabletēm, kuras paraksta jūsu ārsts. Tās var apdraudēt jūsu veselību.

Viltošana ir noziegums, un tā ir jāsoda. Jaunais tiesību akts, ko es atbalstu, ievieš vairāk
drošuma elementu, kā arī sodu viltotājiem. Tas nosaka uzraudzības sistēmu, kas uzlabos
zāļu identifikāciju, tā lai turpmāk varētu izsekot zāļu plūsmu no ražotāja līdz patērētājam.

Zāļu tirgošana ar interneta starpniecību arī ir iekļauta jaunajos noteikumos. Šis ir viens no
visparastākajiem veidiem, kā viltoti produkti nonāk ES tirgos.

Alajos Mészáros (PPE).   – (HU) Priekšsēdētāja kungs! Es labprāt atbalstīju šo ziņojumu,
jo, kā jau vairākkārt minēja mani kolēģi, Pasaules Veselības organizācijas aprēķini liecina,
ka viltotas zāles lielos daudzumos ir apritē ES dalībvalstīs. To apjoms aizvien palielinās,
un tādēļ mums jādara viss iespējamais, lai neļautu viltotām zālēm nonākt piegādes ķēdē.
Lai gan tās neapdraud visu farmācijas nozari, tās tomēr grauj cilvēku uzticību
farmaceitiskiem līdzekļiem, turklāt viltotas zāles var saturēt standartiem neatbilstošas
aktīvas sastāvdaļas. Aprēķini rāda, ka viltotu zāļu iepakojumu skaits līdz 2020. gadam
varētu sasniegt 42 miljonus, pakļaujot Eiropas ekonomiku ievērojamam riskam.

Eiropas farmācijas nozares ikgadējais kopējais apgrozījums ir vairāk nekā EUR 170 miljardu.
Mums ir jānovērš tādu ārvalstu ražotāju negodīgā konkurence, kas laiž tirgū zāles, kuru
ražošanas procesu nav iespējams pārbaudīt. Turklāt es uzskatu, ka ir svarīgi apspriest tādus
jautājumus kā zāļu tirdzniecība ar interneta starpniecību. Zāles, kurām neapšaubāmi ir
vajadzīga ārsta recepte, ir pieejamas tīmekļa virtuālajās aptiekās, nemaz nerunājot par to,
ka tas ir vieglākais veids, kā viltotāji var iepludināt savu produkciju piegādes ķēdē.

Rezolūcijas priekšlikums B7-0094/2011

Pier Antonio Panzeri (S&D).   – (IT) Priekšsēdētāja kungs! Es balsoju „par” rezolūcijas
projektu par Horvātijas pievienošanos Eiropas Savienībai paplašināšanās procesā, jo es
piešķiru lielu nozīmi tam, lai šis process sāktos, kā arī Horvātijas panāktajam progresam.

Faktiski mēs ceram, ka paplašināšanās attieksies ne tikai uz Horvātiju, bet beigās ietvers
visu Rietumbalkānu reģionu. Tas ir viens no galvenajiem Eiropas kaimiņattiecību un
paplašināšanas jautājumiem.

Tāpēc es, bez šaubām, balsoju „par” Swoboda kunga ziņojumu.

Ziņojums: Marisa Matias (A7-0148/2010)

Anna Záborská (PPE).   – (FR) Priekšsēdētāja kungs! Šodien mums bija jāpieņem ziņojums
par pacientu aizsardzību pret viltotām zālēm daļēji tāpēc, ka tirgus liberālisms, ko aizstāv
Eiropas Komisija, ir atvēris durvis viltotu produktu tirgum. Konkurence, kurā ierobežojumi
atcelti, noved pie zāļu viltošanas uzņēmumu labā. No tā cieš patērētāji.

Es balsoju „par” šo ziņojumu, lai gan neesmu pilnīgi pārliecināta, ka viltotu produktu
definīcija ir pareiza. Turklāt nav gluži skaidrs, kas jāsoda, ja tiek atrastas viltotas zāles. Taču
tas ir pirmais solis pareizajā virzienā, un pēc gada mēs redzēsim, vai mūsu rīcība ir bijusi
efektīva.

Giommaria Uggias (ALDE).   – (IT) Priekšsēdētāja kungs! Šodien pieņemtā rezolūcija
iedibina svarīgus patērētāju aizsardzības principus, palielinot drošību pret viltotu
medikamentu izplatīšanu. Tā ir ārkārtīgi bīstama parādība, un viens no labākajiem
pretviltošanas līdzekļiem ir apšaubāmas izcelsmes zāļu tirdzniecības apturēšana tiešsaistē.
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Turklāt, pieņemot vairākus garantiju līdzekļus, mēs ieviesīsim regulējumu, kas pieprasīs
atļaujas un inspekciju.

Tas tomēr nenozīmē, ka citi veselības aizsardzības veidi un zāļu receptes tiek atceltas. Ir
jāatceras, ka dalībvalstu likumdošanas pilnvaras šajā ziņā netiek skartas un ka tās savā
teritorijā var gan saglabāt, gan ierobežot aizliegumu pārdot zāles tiešsaistē.

Tā ir iespēja dalībvalstīm labāk regulēt šo jautājumu, bet, priekšsēdētāja kungs, mums
jāatceras, ka iedzīvotāji var pasūtīt zāles no citas dalībvalsts un ka šis regulējums nav
jāuzskata par farmācijas nozares iespēju gūt labumu. Mums ir jāturpina liberalizācijas ceļš,
ko ES pašlaik iezīmē, pieņemot tādus pasākumus kā minētais.

Miroslav Mikolášik (PPE).    – (SK) Priekšsēdētāja kungs! Mēs debatējam par tiesību aktu
attiecībā uz viltotām zālēm. Mēs zinām, ka pēc ieročiem un narkotikām farmācijas nozare
gūst vislielāko peļņu un ka tā nav nejaušība, ka noziedznieki pievērš uzmanību viltotām
zālēm, lai apmanītu tos mūsu līdzpilsoņus, kas ir saslimuši.

Bieži vien zāles, kurām vajadzētu ārstēt vēzi vai sirdi, nesatur iedarbīgas sastāvdaļas vai arī
satur niecīgu to dozu, un šis noziegums apdraud pacientu veselību un pat dzīvību.

Ir apsveicami, ka mēs šajā tekstā esam pieņēmuši arī principus, jaunus principus, kas paredz
stingrākus sodus tiem, kas iesaistās noziedzīgos nodarījumos šajā jomā, un es atzinīgi
vērtēju to, ka Eiropa ir spērusi soli pareizajā virzienā. Tirdzniecība ar interneta starpniecību
tiks, protams, labāk uzraudzīta, kā arī tirdzniecība standarta piegādes sistēmā, kurā arī
bieži tiek pārdotas viltotas zāles.

Cristiana Muscardini (PPE). -    (IT) Priekšsēdētāja kungs! Pēdējos gados viltotu
medikamentu apjoms ir ārkārtīgi palielinājies, un ir jānožēlo, ka par spīti 384 % šādu
produktu tirdzniecības pieaugumam starp 2005. un 2007. gadu Komisija sāk rīkoties tik
novēloti. Mūs pilnīgi pārliecina referentes nostāja, jo viņa ir centusies uzlabot Komisijas
tekstu, aplūkojot arī zāļu tirdzniecību ar interneta starpniecību.

Pēdējos gados es vairākkārt esmu uzdevusi Komisijai jautājumu par šo tematu un uzsvērusi
apdraudējumu, ar ko tas saistīts, bet neesmu saņēmusi nekādu atbildi, kā arī maniem
jautājumiem nav sekojuši nekādi konkrēti pasākumi. Tāpēc es šodien atzinīgi vērtēju
referentes centienus uzlabot tekstu un ceru, ka no šā brīža eiropiešu veselība būs mūsu
iestāžu uzmanības lokā.

Alfredo Pallone (PPE).   – (IT) Priekšsēdētāja kungs! Es balsoju „par” Matias kundzes
ziņojumu, jo ir būtiski svarīgi palielināt drošības standartus un pieņemt efektīvus, lietderīgus
un stingrus noteikumus, lai novērstu viltotu medikamentu iekļuvi Eiropas Savienībā. Tā
ir prasība un pienākums, kas mums jāpilda Eiropas iedzīvotāju vārdā, kas bieži neapzinās,
ka pērk viltotas zāles.

Es piekrītu ziņojumā paustajai nostājai, kas ievieš pienākumus ne tikai izplatītājiem, bet
arī visiem, kas ir iesaistīti piegādes ķēdē. Bieži vien manipulācijas izplatīšanas ķēdē ir vainīgas
pie tā, ka tajā tiek iepludināti augsta riska produkti. Ir jāveic inspekcijas vietās, kurās tiek
ražoti medikamenti un to aktīvās sastāvdaļas, tostarp arī trešās valstīs.

Man tomēr ir jāizsaka savas bažas. Es vēlos, lai šis regulējums būtu efektīvāks un saskaņotu
dažādus dalībvalstu tiesību aktus, tostarp aktus par tiešsaistes tirdzniecību, lai pilnā mērā
aizsargātu Eiropas patērētājus.
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Antonello Antinoro (PPE).   – (IT) Priekšsēdētāja kungs! Es balsoju „par” šo ziņojumu,
jo tajā minētais tiesiskais regulējums ir daudz labāks par to, kas noteikts 2001. gada
direktīvā. Tajā visa atbildība bija uzvelta vairumtirgotājiem, negarantējot farmaceitisko
produktu piegādes ķēdes uzticamību.

Ziņojumā, par kuru mēs šodien balsojām, ir ierosināti pasākumi, kas turpmāk garantēs
farmaceitisko produktu drošību — piemēram, pastiprinātas inspekcijas to zāļu ražotāju
ražotnēs, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības robežām, pamatojoties uz riska analīzi.
Ierosinātais grozījums ietver arī vajadzību publicēt Es datubāzēs sertificētu
vairumtirdzniecības izplatītāju sarakstu, citiem vārdiem sakot, to izplatītāju sarakstu, kuru
darbības atbilstību ES tiesību aktiem nosaka ne tikai inspekcijas, kas veiktas attiecīgajā
dalībvalstī.

Taču mēs bijām cerējuši uz vērienīgāku rezultātu. Es to jo īpaši attiecinu uz obligātu
inspekciju ieviešanu trešās valstīs vietās, kurās ražo zāļu aktīvās sastāvdaļas. Tās netika
iekļautas šo pasākumu īstenošanas augsto izmaksu dēļ. Ja tās būtu ieviestas, tad mums
nebūtu tāda plaši sastopama situācija, ka Eiropas uzņēmumiem ir jānodrošina ļoti augsti
kvalitātes standarti, bet uzņēmumi, kas ražo zāles citās pasaules daļās, gūst labumu no
tiesiskā regulējuma, kas neapšaubāmi nav tik stingrs. Es tāpēc ceru, ka turpmāk tiks veikti
šā tiesību akta uzlabojumi.

Rezolūcijas priekšlikums B7-0096/2011

Francesco De Angelis (S&D).   – (IT) Priekšsēdētāja kungs! Šodien Eiropā no maziem un
vidējiem uzņēmumiem tieši vai netieši ir atkarīgi vairāk nekā 100 miljoni darba ņēmēju.
Tomēr mazie un vidējie uzņēmumi pārdzīvo nekad iepriekš vēl nepieredzētu krīzi —
likviditātes trūkumu, birokrātiskus šķēršļus un ierobežojumus, kā arī administratīvus
šķēršļus.

Šeit arī slēpjas šā rezolūcijas priekšlikuma būtība — Parlaments prasa kredītu un aizdevumu
garantiju programmas maziem un vidējiem uzņēmumiem un spēcīgu Eiropas stimulu, kas
ir kaut kas vairāk nekā nepiepildāms sapnis, lai cīnītos pret jaunām — un daudziem arī
pārmērīgi augstām —komercbanku prasībām, jo īpaši attiecībā uz garantijas prasībām un
riska uzcenojumiem.

Visbeidzot, es piekrītu, ka ievērojami jāpalielina finansējums saskaņā ar Konkurētspējas
un inovāciju pamatprogrammu un stingri un apņēmīgi jāatdzīvina vienkāršošanas jautājums
— atvieglot un vienkāršot, lai firmas, kas vēlas piekļūt naudas līdzekļiem, varētu to izdarīt,
nemeklējot palīdzību pie ļoti dārgiem ārējiem konsultantiem. Šo iemeslu dēļ es balsoju par
šo rezolūciju — MVU un 100 miljoni šajā sektorā nodarbināto Eiropas darba ņēmēju to
no mums sagaida.

Sergej Kozlík (ALDE).   – (SK) Priekšsēdētāja kungs! No visiem praktiskajiem aspektiem,
kas saistīti ar mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) finansiālajam atbalstam paredzēto ES
instrumentu pārskatīšanu, es gribētu īpaši izcelt ārējā finansējuma problēmas. Ir skaidrs,
ka MVU, kuru skaits ir ļoti liels, arī turpmāk būs atkarīgi galvenokārt no kredītiem un
aizdevumiem. Uztrauc tas, ka banku sektors pieprasa aizvien lielākas garantijas un augstākus
riska uzcenojumus, kas mazina šo uzņēmumu izredzes saņemt finasējumu un izmantot
savas iespējas uzņēmējdarbībā un darbavietu radīšanā.

Tāpēc es uzskatu, ka nepieciešams uzlabot atsevišķas programmas dalībvalstu līmenī, kā
arī jāpalielina ES un Eiropas Investīciju bankas līdzekļi, kas paredzēti inovatīviem finanšu
instrumentiem. Ir jāatbalsta garantijas instrumentu īstenošanas turpināšana saistībā ar
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atkārtotiem aizdevumiem — un šo aspektu es gribu īpaši uzsvērt — un tādu finanšu
instrumentu izmantošana, kas saistīta ar riska dalīšanu, kā arī mikrofinansēšanas iestāžu
attīstība.

Andrzej Grzyb (PPE).   – (PL) Priekšsēdētāja kungs! Šis ir svarīgs rezolūcijas priekšlikums
par finansiālā atbalsta mehānismu maziem un vidējiem uzņēmumiem. Reizēm mēs
saskaramies ar kritiku, ka mēs, no vienas puses, runājam par šā uzņēmējdarbības sektora
lielo nozīmi — ražošanā, vienas trešdaļas IKP radīšanā Eiropas Savienībā un drošu darbavietu
radīšanā — taču bez labiem instrumentiem, lai sniegtu šiem uzņēmumiem finansiālu
atbalstu. Lielākā daļa attīstībai un inovācijai paredzēto ES fondu līdzekļu nonāk pie lieliem
uzņēmumiem, kas atbilst to prasībām. Tas ir jāmaina, jo mazie un vidējie uzņēmumi nespēj
izpildīt prasības, kas tiem tiek izvirzītas.

Krīze ir būtiski ierobežojusi kredītu un aizdevumu pieejamību maziem un vidējiem
uzņēmumiem, un jaunie noteikumi, kas regulēs banku sektoru, var situāciju vēl tikai
pasliktināt. Šajā sakarībā es gribētu pieminēt paketi „Bāzele III”, kas jau ir apstiprināta,
ņemot vērā tās piesardzības standartus. Es uzskatu, ka finansējuma pieejamība
uzņēmējdarbības attīstībai, jo īpaši inovāciju jomā, ir īpaši svarīga. Mēs uzsveram mazo
un vidējo uzņēmumu, jo īpaši „guļošo inovatoru” grupas lomu. Šiem mazajiem un vidējiem
uzņēmumiem jāienāk Eiropas tirgū plašākā mērogā. Tas palīdzēs atdzīvināt ekonomiku,
radīt darbavietas un sasniegt mērķus, kas nosprausti stratēģijā „Eiropa 2020”.

Cristiana Muscardini (PPE).   – (IT) Priekšsēdētāja kungs! Ir nepieciešams novērtēt un
pārskatīt esošos mazo un vidējo uzņēmumu finansiālajam atbalstam paredzētos
instrumentus nākamās daudzgadu finanšu shēmas kontekstā, ja mēs vēlamies koncentrēties
uz reālās ekonomikas atlabšanas veicināšanu šajā un citos sektoros, lai reizi par visām
reizēm pārvarētu krīzi.

Tas ir nepieciešams arī mazo un vidējo uzņēmumu interešu aizsardzībai, ja — kā to ierosina
„Bāzele III” — bankām tiks noteiktas augstākas pašu kapitāla prasības. To prasa arī situācija,
kurā nonākuši daudzi finanšu starpnieki, kurus kavē administratīvais slogs, ko rada sarežģītie
Eiropas finanšu noteikumi. un kurus ietekmē dažādo nodokļu un atbalsta sistēmu radītās
grūtības. To nosaka prasība padarīt Eiropas Savienības atbalsta programmas
konsekventākas, lai nodrošinātu labākas garantijas un labu līdzsvaru starp dalībvalstu un
ES shēmām.

Tāpēc es atbalstu priekšlikumu izveidot vienas pieturas aģentūru dažādiem ES finansēšanas
instrumentiem, kas paredzēti MVU vajadzībām. Izsoles un tirgus piekļuvei paredzēto
procedūru vienkāršošana ir svarīgs līdzeklis pat tad, ja izrādīsies, ka tāpēc jāpalielina
finansējums. Milzīgas summas ir tērētas, lai glābtu vieglprātīgas bankas. Es uzskatu, ka
23 miljonu izdošana maziem un vidējiem uzņēmumiem var dot tikai labumu.

Alfredo Pallone (PPE).   – (IT) Preikšsēdētāja kungs! Es balsoju „par” šo rezolūcijas projektu,
jo es uzskatu, ka mums nepieciešama Eiropas stratēģija maziem un vidējiem uzņēmumiem,
kuri, kā mēs visi zinām, ir mūsu ekonomikas mugurkauls un kuriem vajadzīogs atbalsts
un palīdzība.

Tāpēc nākamajā Eiropas Savienības finanšu plānošanas periodā nedrīkst šos apsvērumus
ignorēt un jāpalielina un jādažādo pieejamie resursi. Tomēr tas ir tikai viens līdzeklis, un
ar to vien nepietiek — ir vajadzīgi vēl citi. Ir svarīgi rīkoties, izmantojot ilgtermiņa stratēģiju,
lai izvairītos no pagaidu un viereizējiem pasākumiem — es runāju par jaunajiem finanšu
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noteikumiem, ko ES gatavojas ieviest. Mums jānodrošina, lai šie jaunie noteikumi nepadarītu
aizdevumus uzņēmumiem vēl grūtāk pieejamus — es runāju arī par „Bāzeli III”.

Šis ir īstais jaunais izaicinājums — saskaņot un regulēt banku sistēmu, vienlaikus nepieļaujot,
ka izmaksas nākas segt uzņēmumiem, pilsoņiem un MVU. Mums vajadzīga izaugsme, lai
atjaunotu un atbalstītu šo sektoru, īstenojot praksē savas idejas.

Marian Harkin (ALDE). -   Priekšsēdētāja kungs! Es ar prieku atbalstu šo rezolūciju, taču,
protams, viena no

galvenājām problēmām, ar ko saskaras MVU, ir kredītu pieejamība. Tas ārkārtīgi kavē
darbavietu radīšanu, kā arī izaugsmi. Valstīs, kas ievēro stingru taupības režīmu — kā mana
valsts, Īrija — šis jautājums ir īpaši smags, un es uzskatu, ka tas jārisina nekavējoties.

Mums jārīkojas ES līmenī, lai nodrošinātu, ka bankas ir gatavas un spējīgas finansēt MVU.
Banku rekapitalizācija ir svarīga, taču rekapitalizētas bankas ar ceļos nospiestu MVU sektoru
ir katastrofas recepte.

Visvairāk es baidos par to, ka mēs beigu beigās iegūsim augsti kapitalizētu banku sistēmu,
bet reālā ekonomika tajā pašā laikā būs nolīdzināta līdz ar zemi. Mēs visi runājam par
izaugsmi, un tas ir vienīgais veids, kā daudzas perifērijas ekonomikas valstis var izkļūt no
bezdibeņa, kur tās pašlaik atrodas. Jā, tā ir līdzsvarošana, taču mēs atrodamies situācijā,
kurā mūsu finanšu iestāžu veselība uzlabojas ar katru dienu, bet MVU joprojām atrodas
reanimācijā.

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

Clemente Mastella (PPE).   – (IT) Priekšsēdētāja kungs! Pēdējos gados novērotās
demogrāfiskās tendences liek mums apsvērt nepieciešamību īstenot jaunu kohēzijas un
saskaņotības stratēģiju pensiju jomā, lai veicinātu solidaritāti starp paaudzēm un starp
cilvēkiem, vienlaikus palīdzot garantēt drošus un pienācīgus ienākumus pēc aiziešanas
pensijā.

Es piekrītu referentei, kad viņa saka, ka pensiju sistēmas Eiropā ievērojami atšķiras cita no
citas. Tās ir būtiski ietekmējusi smagā finanšu un ekonomiskā krīze ar pieaugošo bezdarbu,
izaugsmes lejupslīdi, zemākiem ienākumiem no ieguldījumiem un valstu parāda pieaugumu.
Pensiju fondiem ir grūtāk nodrošināt pienācīgas pensijas un dažos gadījumos pildīt savas
saistības.

Veicot pensiju sistēmas reformu, daudzas dalībvalstis ir pamatīgi apcirpušas līdzekļus.
Finansiāla ilgtspēja ir svarīga, taču mums arī jāņem vērā nepieciešamība nodrošināt
pienācīgus ienākumus. Budžeta ilgtspēja un pienācīgas pensiju sistēmas nav savstarpēji
konfiktējoši mērķi, bet gan ir vienas monētas divas puses — īstu ilgtspēju nav iespējams
panākt bez pienācīgiem ienākumiem no pensijas.

Pēc savas pieredzes, ko guvu pildot Itālijas nodarbinātības ministra amata pienākumus,
varu apstiprināt, ka bez dalībvalstu piekāpšanās atsevišķām valstīm būs ļoti grūti pielāgoties
šāda veida tiesību aktiem.

Jens Rohde (ALDE).   – (DA) Priekšsēdētāja kungs! Ne pārāk senā pagātnē Eiropas Kopienu
Tiesa lēma, ka Vācijai jānodrošina lielāka pārredzamība attiecībā uz aroda pensijām un ka
tai jāpadara šīs pensijas pieejamas publiskam konkursam. Es ļoti cerēju, ka šis lēmums
izraisīs ķēdes reakciju, kas pāries uz citām valstīm. Diemžēl tā nenotika, un Komisija nav
vēlējusies izdarīt spiedienu uz citām valstīm, kas piesaista savus iedzīvotājus noteiktām
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pensiju sistēmām. Tāpēc ir svarīgi arī, ka Eiropas Parlaments tagad ir pārliecināts, ka
pensijām jāspēj nest pilsoņiem peļnu. Ir jābūt pārredzamībai attiecībā uz izmaksām un
ienākumiem, un mums jālikvidē šķēršļi, kas traucē pārrobežu mobilitāti. Tie visi ir labi un
saprātīgi liberāli principi, taču, ja mēs tos novedam līdz loģiskam nobeigumam, cilvēkiem
vajadzētu būt iespējai pārvest savas pensijas no viena fonda uz citu, ja bezdarbnieku pabalstu
vai pensiju fonds, ko viņiem piešķīrusi viņu arodbiedrība vai darba devējs, neveic savu
darbu kā nākas. Šoreiz mēs neko daudz nesasniedzām, tomēr mēs šodien esam spēruši soli
pareizajā virzienā, un, manuprāt, tas dod labumu iekšējam tirgum un palielina pilsoņu
izredzes gūt pienācīgus ienākumus no savām pensijām.

Alfredo Antoniozzi (PPE).   – (IT) Priekšsēdētāja kungs! Ņemot vērā to, kādam spiedienam
sociālie izdevumi pakļauj budžetus, to efektivitātei pašlaik ir būtiska nozīme dalībvalstu
ekonomikas sistēmās. Tas ir bijis labi redzams pēdējo gadu laikā, kurā mēs esam pieredzējuši
bezdarba līmeņa pieaugumu, kas izraisījis budžeta deficīta palielināšanos daudzās
dalībvalstīs ar tam sekojošām pensiju finasēšanas problēmām.

Es atzinīgi vērtēju Oomen-Ruijten kundzes ziņojumu, kura mērķis ir dot jaunu impulsu
valstu un ES līmenī, lai palīdzētu radīt stabilas pensiju sistēmas, kas būtu ilgtermiņā
atbilstīgas, noturīgas un drošas.

Tomēr es izmantošu šo iespēju atgādināt, ka mums vēl aizvien trūkst vienotu kritēriju,
definīciju un padziļinātas analīzes, lai pamatīgi izskaidrotu dažādās pensiju sistēmas un to
spējas apmierināt pilsoņu vajadzības. Interesanti, kā gan mēs varam risināt tik delikātu
problēmu bez šādas izpētes? Tāpēc es aicinu Komisiju novērst šo trūkumu, veicot atbilstīgus
pasākumus, lai sniegtu dalībvalstu pensiju sistēmu vispārīgu aprakstu un ieviestu vienotu
definīciju kopumu, lai šīs sistēmas būtu iespējams salīdzināt.

Philip Claeys (NI). -    (NL) Priekšsēdētāja kungs! Es tikai gribu izteikt vienu priekšlikumu.
Es redzu, ka ļoti daudzi runātāji ievērojami pārtērē sev atvēlēto runāšanas laiku, dažreiz
pat par veselām 30 sekundēm. Es gribētu jūs lūgt būt stingrākam, lai nodrošinātu runāšanas
laika ievērošanu. Jūs, protams, varat būt stingrs šajā ziņā arī attiecībā uz mani.

Priekšsēdētājs.   − Tā kā mēs tik ātri pabeidzām balsošanu, es iedomājos, ka varētu būt
pielaidīgāks attiecībā uz kolēģiem, kas nav iekļāvušies viņiem atvēlētajā laikā. Ja jūs lūdzat,
lai esmu stingrāks, es būšu stingrāks, bet vienmēr, protams, ar mēru.

Licia Ronzulli (PPE).   – (IT) Priekšsēdētāja kungs! Es, gluži otrādi, priecājos par jūsu
dāsnumu, jo pārrunu laikā mums nekad nav izdevības runāt ilgāk par vienu minūti, un
tāpēc šī ir vēl viena iespēja izteikties un debatēt — šajā gadījumā par balsojumu
skaidrojumiem — kas, galu galā, attiecas uz to ziņojumu būtību, par kuriem mēs balsojam

Situācija ar Eiropas pensiju sistēmām kļūst aizvien uztraucošāka. Mums jārīkojas tagad,
lai nodrošinātu vienādas iespējas vīriešiem un sievietēm, aizsargājot tos, kas nolēmuši
doties pensijā šodien, un tajā pašā laikā aizsargājot tos, kas tikai tagad sper pirmos soļus
darba tirgū. Eiropā sievietes vēl aizvien pelna vidēji par 18 % mazāk nekā vīrieši.

Šīs algu nevienlīdzības galvenās sekas ir labi redzamas, sasniedzot pensijas vecumu, — tā
kā sievietes sava darba mūža laikā ir nopelnījušas mazāk, viņām līdz ar to ir arī mazākas
pensijas. Rezultātā pastāvīga nabadzība ietekmē sievietes vairāk nekā vīriešus. Īpaši šajā
krīzes laikā mums jāietver visās mūsu politikas jomās dzimumu perspektīva, pieņemot
dalībvalstu pasākumus, par kuriem ir panākta vienošanās un kuri tiek koordinēti Eiropas
līmenī.
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Andrzej Grzyb (PPE).   – (PL) Priekšsēdētāja kungs! Zaļās grāmatas mērķis ir apkopot
dalībvalstu viedokļus par to, kā sasniegt iecerēto mērķi — atbilstīgas, stabilas un drošas
pensijas —, ņemot vērā to, ka Komisijas pieņemtais ziņojums satur pareizus secinājumus,
pirmkārt, ka nav nekāda iemesla pensiju sistēmas saskaņot, un otrkārt, ka dalībvalstīm
jānodrošina dažādi veidi nākotnes pensiju uzkrāšanai, un – pats galvenais — tām jātzīst
minimālā pensija, lai pasargātu cilvēkus no nabadzības. Treškārt, tādas dalībvalstis kā,
piemēram, Poliju, kas īstenoja sarežģītu pensiju reformu, kura izraisīja deficīta pieaugumu
un noveda pie valsts parāda, nedrīkst sodīt ar pārmērīga budžeta deficīta novēršanas
procedūru. Ceturtkārt, pensiju sistēmai jāveicina ilgāks darba mūžs, kas ir saskaņā ar darba
tirgū valdošo tendenci. Es uzskatu, ka šie secinājumi pilnībā atbilst ES ekonomikas stratēģijai
„Eiropa 2020" un jo īpaši nodarbinātības stratēģijai, un cīņai pret nabadzību un sociālo
atstumtību.

Silvia Costa (S&D).   – (IT) Priekšsēdētāja kungs! Es balsoju „par” šo rezolūciju, jo uzskatu,
ka kompromiss, kas tika panākts ar lielām grūtībām mūsu komitejā, ir būtībā pozitīvs,
tāpēc ka tas ir līdzeklis, kā atgādināt, lai dalībvalstis garantē pienācīgas, noturīgas un visā
Eiropā pārvedamas pensijas, ņemot vērā iedzīvotāju novecošanos.

Es tomēr vēlos izteikt trīs kritiskas piezīmes, kuras, es ceru, Eiropas Komisija ietvers
nākamajā Baltajā grāmatā. Pirmkārt, pārāk maza nozīme tiek piešķirta trešajam pīlāram
pensiju sistēmās. Otrkārt, lai gan tiek atzīta atšķirība starp sieviešu un vīriešu ienākumiem
no pensijas, ko rada darba samaksas atšķirības, nodarbinātības pārtraukumus aprūpes
periodos un lielāks bezdarbs sieviešu starpā, tomēr nav nodrošināti elastīguma kritēriji
pensijas vecuma sievietēm, kas pārtraukušas darbu, un, nosakot pensionēšanās vecumu,
pienācīgi netiek ņemti vērā aprūpes periodi. Taču tas būtu ļoti vēlams. Treškārt, ir
jāapstiprina Eiropas iedzīvotāju tiesības uz kopīgu labklājības jomas izglītības programmu
un informāciju par savu pensijas un apdrošināšanas stāvokli, kas jo īpaši jāparedz jauniem
cilvēkiem un darba ņēmējiem visā viņu darba dzīves laikā.

Hannu Takkula (ALDE). -    (FI) Priekšsēdētāja kungs! Ir ļoti svarīgi Eiropas līmenī
nodrošināt pienācīgas, noturīgas un drošas pensiju sistēmas. Acīmredzot mums jāatceras,
ka Eiropas Savienībā ir 27 dažādas dalībvalstis. To ekonomiskais stāvoklis daudzējādā ziņā
ir atšķirīgs, un pensiju apmērs arī ir ļoti atšķirīgs. Mums būtībā ir jānodrošina, lai ienākumi
no pensijas dažādās dalībvalstīs būtu pienācīgi.

Es esmu galvenokārt nobažījies par to jauniešu pensijām, kas strādā dažādās valstīs, dažādās
Eiropas Savienības dalībvalstīs. Kā mēs varam nodrošināt, lai pensijas tiktu sekmīgāk
pārvestas no vienas valsts uz citu, nevis tikai no viena pensiju fonda uz citu, jo ar šiem
fondiem arī ir lielas grūtības? ES ceru uz elastību šajā jautājumā, un attiecībā uz to mums
arī varbūt ir vajadzīga Eiropas līmeņa koordinācija.

Es zinu, ka debates par pensijām tiks turpinātas, jo nesen es izlasīju, piemēram, ka to bērnu
paredzamās dzīves ilgums, kas 2010. gadā dzimuši Somijā, ir 100 gadu. Ja mēs atceramies,
ka 30 gadi tiek pavadīti mācoties un studējot un 30 gadi — darbā, tad viņi saņems pensiju
40 gadu garumā. Tāpēc mums tagad ir noteikti jādomā par jaunām sistēmām, lai šo
problēmu varētu pienācīgi risināt un panākt noturīgu rezultātu.

Anna Záborská (PPE).    – (SK) Priekšsēdētāja kungs! Es balsoju „par” šo ziņojumu, lai gan
Zaļajā grāmatā, ko izstrādājusi Komisija, ir nepilnības. Stratēģija „Eiropa 2020” piedāvā
mums nākotnes sapni. Zaļajā grāmatā ir ierosināta diskusija par faktisko nākotni, ignorējot
realitāti. Zaļās grāmatas caurviju motīvs ir — lai vecāka gadugājuma cilvēki strādā.
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Zaļās grāmatas autori pat necenšas meklēt risinājumu reālajā dzīvē. Viņi lieto vārdu „sieviete”
tikai sešas reizes. Viņi lieto vārdu „ģimene” trīs reizes, bet vārdu „bērns” — tikai vienu reizi.
Es tāpēc uzskatu, ka Komisijai ir jāizstrādā Baltā grāmata daudz aptverošākā veidā, tai
jāuzsver mātes sūtība un sieviešu pienākumi ārpus oficiālajām darba stundām, jāieklausās
Eiropas Ģimeņu konfederācijā un jāietver jauns kategoriskais imperatīvs visās politikas un
stratēģijas jomās — integrēta pieeja ģimenei.

Miroslav Mikolášik (PPE).    – (SK) Priekšsēdētāja kungs! Atšķirības starp dažādu
dalībvalstu pensiju sistēmām ir milzīgas, un iemesls tam ir fakts, ka šī joma atrodas tiešā
dalībvalstu kompetencē, Un tai arī turpmāk jāpaliek dalībvalstu kompetencē. Protams, es
uzskatu, ka kaut kāda konsultēšanās zināmā mērā ir nepieciešama, jo Eiropas Savienībai
un dalībvalstīm nekavējoties jāmeklē risinājumi tādām ekonomiska un demogrāfiska
rakstura problēmām kā, piemēram, prognozēm, ka 2060. gadā attiecība starp iedzīvotājiem,
kas pārkāpuši 65. gadu slieksnim, un darbspējīga vecuma iedzīvotājiem pieaugs līdz 53 %.
Taču uz katru pensionāru ir tikai divi strādājoši cilvēki. Šājā kontekstā ir dabīgi, ka pensijām
paredzētie izdevumi un izdevumi, kas saistīti ar novecošanu, pieaugs un nodrošināt
pienācīgas pensijas kļūs vēl grūtāk. Tāpēc ir jāmudina cilvēki pievienoties darba tirgum,
lai palielinātu nodarbinātības līmeni un ekonomisko izaugsmi. Ģimenes nozīme arī nav
pietiekami uzsvērta, kā jau minēja mana kolēģe Záborská kundze. Neviens nerunā par
nepieciešamību audzināt bērnus, lai uzlabotu pensiju sistēmu.

Dimitar Stoyanov (NI). -    (BG) Es balsoju par šo ziņojumu, jo es uzskatu, ka atbilstīgu
un noturīgu Eiropas pensiju sistēmu izveidošana ir ļoti svarīga, jo īpaši, ņemot vērā Eiropā
notiekošos demogrāfiskos procesus un to, ka mēs dzīvojam kontinentā, kura iedzīvotāji
aizvien vairāk noveco un aizvien vairāk cilvēku nāksies atbalstīt par aizvien mazākiem
līdzekļiem.

Vēl es gribu piebilst, ka, veicot pārmaiņas, kuras arī es atbalstu un kuras paredz, ka Komisija
veidos darba grupas, kas izstrādās projektus, lai palīdzētu dalībvalstu sistēmām, tā nedrīkst
pārsniegt savas pilnvaras pārāk daudz. Pensiju politika ir dalībvalstu politika, un Komisija
ndrīkst pārsniegt tās pilnvaras, kaut arī tās padomi būs vienmēr noderīgi.

Czesław Adam Siekierski (PPE).   – (PL) Priekšsēdētāja kungs! Mēs esam pieņēmuši
ārkārtīgi svarīgu ziņojumu par pensiju sistēmām Eiropā. Mēs saskaramies ar nopietniem
demogrāfiska rakstura izaicinājumiem. Dzimstība ir ļoti zema, paredzamais dzīves ilgums
pieaug, un novecojošā sabiedrība prasa aizvien lielākus valsts izdevumus. Daudzās valstīs
notiek sarunas par pensijas vecuma palielināšanu. Pašreizējā ekonomiskā un demogrāfiskā
situācija spiež mūs nopietni pārdomāt par šo problēmu.

Kā es jau minēju, pieaug paredzamais dzīves ilgums. Mēs strādājam labākos apstākļos, kas
ļauj mums strādāt ilgāk. Pensiju sistēmas ietilpst dalībvalstu kompetencē. Tomēr ir pienācis
laiks tās koordinēt ES līmenī, piemēram, attiecībā uz iekšējo tirgu un Stabilitātes un
izaugsmes pakta prasībām. Izdevumi pensiju un medicīniskās aprūpes vajadzībām būtiski
ietekmē dalībvalstu finansiālo stāvokli. Mums jāmudina cilvēki paildzināt savu karjeru,
uzlabojot viņiem darba apstākļus un palielinot algas.

Marian Harkin (ALDE). -   Priekšsēdētāja kungs! Es šo ziņojumu vērtēju atzinīgi. Cerams,
ka tas palīdzēs piešķirt apspriestajam jautājumam prioritāti.

Es uzskatu, ka galvenais jautājums ir par to, kā dalībvalstis finansēs pienācīgas pensijas
saviem iedzīvotājiem. Kādas sistēmas tās izveidos, kombinējot visus trīs pīlārus, lai
nodrošinātu ilgtspējīgas pensiju sistēmas?

16-02-2011Eiropas Parlamenta debatesLV54



Pastāv milzīga atšķirība starp pašreizējo pensiju nodrošinājumu un to, kas būs vajadzīgs,
lai garantētu pašreizējo pensiju līmeni nākamajiem 40 gadiem. Kādas lielas apdrošināšanas
sabiedrības dati liecina, ka starpība starp pašreizējo pensiju nodrošinājumu — gan valsts,
gan privāto — un to, kas būs vajadzīgs, lai nodrošinātu, ka pensijas pēc 40 gadiem ES 27
saglabājas pašreizējā līmenī, ir EUR 1,9 triljoni gadā. Tas ir satriecošs skaitlis, un, lai gan
tādi pasākumi kā varbūt ilgāks darba mūžs vai citas iniciatīvas palīdzēs mazināt šo plaisu,
tomēr mums draud milzīgs fiskālais „melnais caurums”.

Es ceru, ka debates par Komisijas gatavoto Balto grāmatu palīdzēs mums sākt reāli risināt
šo jautājumu.

Seán Kelly (PPE).   – (GA) Priekšsēdētāja kungs! Es ar prieku balsoju „par” šo ziņojumu,
jo uzskatu, ka ir pienācis pēdējais laiks šo jautājumu risināt Parlamentā.

Pensiju problēma, bez šaubām, pašlaik ir „bumba ar laika degli”, un stāvoklis turpmāk vēl
pasliktināsies. Taču ir jānovērš kaitīga prakse, piemēram, manā valstī ir politiķi, kas pašlaik
atteiksies no amata, jo viņi, pensijā būdami, saņems vairāk naudas nekā tad, ja turpinātu
strādāt. Tas ir absurds.

Turklāt ir pensionāri, kuru pensija ir lielāka nekā alga, ko viņi saņēma pirms divdesmit
gadiem, kad viņiem bija mazi bērni un lieli hipotekārie kredīti.

Šie jautājumi ir jāapspriež un jo īpaši jāveido lielas rezerves, lai nodrošinātu pensijas arī
nākotnē.

Daniel Hannan (ECR). -   Priekšsēdētāja kungs! Tagad mēs redzam, ko nozīmē Eiropas
ekonomikas pārvaldība — tā nozīme fiskālu federālismu. Ko gan citu mēs varam teikt par
ES vadītājiem, neviens nevar vainot viņus ambīciju trūkumā. Mēs redzam viņu alkas pēc
varas — viņi ir bijību iedvesoši, nepielūdzami, rupji un nesavaldīgi.

Tiek runāts ne tikai par nodokļu saskaņošanu, par Eiropas parādu savienību, par
automātiskiem fiskāliem pārvedumiem, bet arī par pensiju saskaņošanu. Tiek runāts par
valsts sektora algu saskaņošanu. Tiek runāts par pilnīgi vienotas ES ekonomikas pārvaldības
mehānismu.

Es esmu pārliecināts, ka jūs visā tajā saskatīsit loģikas trūkumu. Tas tiek darīts Eiropas
monetārās savienības izgāšanās dēļ. Eiropas monetārā savienība nefunkcionē, tāpēc
izveidosim Eiropas ekonomikas un fiskālo savienību. Ciešāka integrācija ir cietusi sakāvi,
tāpēc iedibināsim vēl ciešāku integrāciju. Viss, ko mēs darām šajā procesā, ir tas, ka mēs
nolemjam vairāku dalībvalstu iedzīvotājus nabadzībai un emigrācijai, ko bija iespējams
novērst, un mēs to darām tikai tādēļ, lai uzturētu savu iedomību.

Syed Kamall (ECR). -   Pri4ekšsēdētāja kungs! Ir gluži skaidrs, ka visas politiskās partijas
vēlas pienācīgas, noturīgas un drošas Eiropas pensiju sistēmas Ja mēs aprobežotos ar ideju,
ka nodrošināsim, lai vienas valsts darba ņēmējs varētu pārcelties uz citu dalībvalsti, paņemot
līdz savu pensiju, tā būtu laba doma.

Taču attiecībā uz dažādu dalībvalstu pensiju sistēmu struktūru mums ir jābūt piesardzīgiem.
Dažas no tām dod priekšroku privātiem, bet citas — valsts fondiem. Virzoties uz
saskaņotākām Eiropas pensiju sistēmām, mani vēlētāji izsaka bažas, vai viņiem nebūs
jāglābj nepietiekami finansēti un slikti pārvaldīti citu valstu valsts pensiju fondi, kā mums
bija jāglābj slikti pārvaldītas valstis un to valsts parādi.
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Mēs runājam par noturīgām pensijām, bet vienlaikus mēs šeit īstenojam tādu politiku kāda
minēta Direktīvā par alternatīvu ieguldījumu fondu pārvaldniekiem, kas samazinās rītdienas
pensionāru ieņēmumus no ietaupījumiem un ieguldījumiem. Mums ir jāpauž konsekvents
viedoklis.

Martin Kastler (PPE).   – (DE) Priekšsēdētāja kungs! Es balsoju „par” Oomen-Ruijten kundzes
ziņojumu un vēlos uzsvērt divus jautājumus. Pirmkārt, mēs redzam, ka dažās Eiropas
valstīs pensijas tiek piešķirtas pārāk agri, bet šīs valstis iekļūst grūtībās, un citām valstīm
tās jāglābj. Tas nav godīgi. Šādu negodīgu rīcību, protams, nedrīkst refinansēt ar ES
palīdzību. Šajā jautājumā mums ir vajadzīga Eiropas mēroga koordinācija.

Otrkārt, es atzinīgi vērtēju šo ziņojumu, jo tajā ir skaidri teikts, ka saskaņā ar subsidiaritātes
principu dalībvalstis pašas ir atbildīgas par pensiju nodrošināšanu. Tā tam arī ir jābūt.

Es tāpēc uzskatu, ka šis ziņojums ir solis pareizajā virzienā, jo, no vienas puses, mēs Eiropā
atzīstam, ka mūsu iedzīvotāji vēlas lielāku sociālās sfēras koordināciju, jo uzskata, ka pret
viņiem izturas netaisnīgi, un, no otras puses, mēs skaidri pasakām, ka par pensijām
galvenokārt atbildīgas ir dalībvalstis.

Šis ziņojums ir solis pareizajā virzienā. Mēs darīsim visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka
Baltā grāmata saglabā šo pieeju.

Anneli Jäätteenmäki (ALDE). -    (FI) Priekšsēdētāja kungs! Es balsoju „par” šo
priekšlikumu, lai gan es vēlos visiem atgādināt, ka pensiju politika tāpat kā sociālā politika
ir dalībvalstu pārvaldībā un ka lēmuma pilnvarām arī jāpaliek dalībvalstu pārvaldībā. Taču
Eiropas mēroga koordinācija ir vajadzīga, ja cilvēki, kas strādājuši citās ES dalībvalstīs,
atgriežas savā izcelsmes valstī un saņem pensiju no tām valstīm, kurās strādājuši. Šodien
šādu pensiju saņemšana ir apgrūtināta, un šai sistēmai ir trūkumi. Šāda situācija Eiropas
Savienības dalībvalstīm ir jālabo. Ja notiek darbaspēka brīva pārvietošanās, arī pensijām
jāpārvietojas no vienas valsts uz citām valstīm.

Siiri Oviir (ALDE).   – (ET) Es ļoti priecājos, ka mēs apspriedām šo ziņojumu un šodien
to pieņēmām. Es arī balsoju „par” to. Es priecājos, ka šajā ziņojumā nav pārkāptas dalībvalstu
tiesības, bet ir ievērots subsidiaritātes princips — tajā ir sniegtas pamatnostādnes, nevis
obligāti noteikumi. Ir skaidrs, ka ziņojuma mērķis ir dot jaunu stimulu pensiju sistēmas
konsolidācijai, neaizmirstot rūpēties par tās ilgtspējību.

Ziņojumā dalībvalstīm ir sniegtas jaunas idejas par to, kā sakārtot savas pensiju sistēmas,
lai tās būtu apmierinošas. Vairāki jautājumi ziņojumā ir atrisināti pozitīvi, tostarp mobilitāte,
un pensiju pārvedamība, pensionēšanās vecums, pensiju sistēmu struktūra un šo sistēmu
saikne ar stratēģiju „Eiropa 2020”. Vēl viens pozitīvs aspekts ir tas, ka ziņojumā ir izvirzīta
prasība pēc Eiropas Savienības tiesību aktu pārskatīšanas. Es atbalstīju arī Eiropas
uzraudzības iestādi (Apdrošināšanas un fondēto pensiju biroju), jo ekonomikas krīze ir
pierādījusi šādas iestādes nepieciešamību.

Rezolūcijas priekšlikums B7-0094/2011

Roberta Angelilli (PPE).   – (IT) Priekšsēdētāja kungs! Deviņdesmito gadu sākumā kara
laikā es vairākas reizes apmeklēju Horvātiju, lai uz turieni nogādātu humāno palīdzību,
un tas ir viens no iemesliem, kāpēc man nav vienaldzīga Horvātijas pievienošanās Eiropas
Savienībai.
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Horvātijai ir daudz panākumu — tā ir reformējusi tiesu iestādes un valsts administrāciju,
tā ir apkarojusi korupciju un organizēto noziedzību, un tā ir aizstāvējusi minoritāšu tiesības.
Es esmu pārliecināta, ka Horvātijas pievienošanās ES iedrošinās citas Rietumbalkānu valstis
sākt un īstenot jaunas demokrātiskas un pārredzamas reformas, kā arī realizēt labu
kaimiņattiecību politiku.

Taču vēl ir daudz darāmā, ja atceramies Horvātijas milicijas plašo etniskās tīrīšanas kampaņu
pret Itālijas iedzīvotājiem starp 1945. un 1948. gadu bijušās Dienvidslāvijas komunistiskā
režīma laikā. Šīs kampaņas laikā tika noslepkavoti 20 000 nevainīgu upuru. Piemiņas dienā
10. februārī Itālija piemin Foibe slaktiņus un Istras un Dalmācijas bēgļus, ne tikai lai atcerētos
tos, kas tika brutāli noslepkavoti, bet arī lai apliecinātu trimdinieku tiesības, tostarp tiesības
uz īpašumu, kas tajos gados tika konfiscēts, un tiesības uz repatriāciju.

Cristian Dan Preda (PPE).   – (RO) Priekšsēdētāja kungs! Es vēlos atgriezties pie dažiem
jautājumiem, kurus es kopā ar Bernd Posselt ierosināju dažos iesniegtajos grozījumos, kurus
atbalstīja Ārlietu komiteja. Vispirms es vēlos atkārtoti uzsvērt savu cerību, ka pievienošanās
sarunas ar Horvātiju tiks noslēgtas 2011. gadā, kā paziņots Ungārijas prezidentūras
programmā. No šīs perspektīvas tas būs simbolisks akts, jo tas notiks 20 gadus pēc
neatkarības no bijušās Dienvidslāvijas Republikas pasludināšanas. No otras puses, šāds
sarunu noslēgums raidīs spēcīgu signālu citām Balkānu kandidātvalstīm laikā, kurā, kā
mēs zinām, Eiropas Savienības pievilšanas spēks mazinās. Visbeidzot, es vēlos uzsvērt
Horvātijas iestāžu apņēmību apkarot korupciju un organizēto noziedzību. Kā esam
pamanījuši citos gadījumos, tā ir zīme, ka korupcija nav neuzvarama, ja ir politiskā griba.

Philip Claeys (NI). -    (NL) Priekšsēdētāja kungs! Es balsoju „pret” šo ziņojumu, lai gan es
atbalstu Horvātijas pievienošanos Eiropas Savienībai. Mani iebildumi pret šo ziņojumu
ir— lai gan tas ir lasāms kā viens garš pašreizējo korupcijas problēmu saraksts Horvātijā
— , ka mēs turpinām pastāvēt uz to, ka sarunas ir jānoslēdz dažos nākamajos mēnešos.
Mums faktiski ir jāmācās no pagātnes kļūdām.

2007. gadā mēs uzņēmām Rumāniju un Bulgāriju, lai gan mēs zinājām, ka tās nav
izpildījušas uzņemšanas nosacījumus un ka korupcija šajās valstīs bija vislielākā problēma.
Zinot, ka Horvātijā vēl joprojām ir daudz lielu problēmu, es uzskatu, ka ir pilnīgi
nepiemēroti un nepieņemami būt spiestiem ievērot konkrētu datumu.

Andrzej Grzyb (PPE).   – (PL) Priekšsēdētāja kungs! Atšķirībā no Claeys kunga es ar prieku
balsoju „par” ziņojumu par paplašināšanos un sarunu noslēgšanu ar Horvātiju. Tas ir
Ungārijas prezidentūras galvenais mērķis, kas būs arī liels Horvātijas panākums, kurš raidīs
svarīgu signālu citām šā reģiona valstīm, kas cer pievienoties Eiropas Savienībai. Tās dažas
sadaļas, kas vēl palikušas līdz sarunu noslēgšanai, vajadzētu slēgt līdz gada vidum.
Vissvarīgākais faktors ir politiskā griba, ko izrāda Horvātija, kas ir paziņojusi par savu
apņemšanos īstenot visus noteikumus un kritērijus dalībai ES. Šī politiskā griba attiecas
arī uz Horvātijas sarežģīto attiecību ar kaimiņvalstīm atrisināšanu. Visas valstis, kas nesen
kļuvušas par ES dalībvalstīm, zina, ka noslēguma sarunas ir visgrūtākās, jo tajās ir iekļauti
daudzi noteikumi, kas attiecas uz lielām sociālām grupām. Labs piemērs tam ir kuģu
būvētavas Horvātijā. Es novēlu Horvātijai apņēmību, un es būtu ļoti priecīgs, ja
pievienošanās līgumu būtu iespējams parakstīt Polijas prezidentūras laikā.

Anna Záborská (PPE).   – (FR) Priekšsēdētāja kungs! Horvātija ir viena no valstīm, kam
jau sen vajadzēja pievienoties Eiropas Savienībai. Es balsoju „par” šo ziņojumu un apsveicu
referentu. Es vēlos pateikties komisāram Füle par to, ka viņš uzsvēra Eiropas integrācijas
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politikas galveno principu — abpusēju uzticību. Es tomēr nožēloju, ka sadaļa par ticības
brīvību netika pietiekami dziļi pārbaudīta.

Horvātijas pievienošanās Eiropas Savienībai nenozīmē, ka Horvātijas iedzīvotāji atteiksies
no savām senajām tradīcijām. Ticība ir viena no tām, un es vēlos uzsvērt, ka turpmāk mums
ir jāņem vērā aspekti, kas attiecas uz Horvātijas iedzīvotāju ticības brīvību. Tas arī ir
abpusējas uzticības un vērtīgas daudzveidības piemērs, kam teorētiski vajadzētu raksturot
Eiropas Savienību.

Miroslav Mikolášik (PPE).    – (SK) Priekšsēdētāja kungs! Pievienošanās sarunas ar Horvātiju
tuvojas noslēguma fāzei. Pagājušajā gadā Horvātija parādīja gribu turpināt nepieciešamās
reformas, jo īpaši, pieņemot būtiskus grozījumus konstitūcijā un papildinājumus tai, kā
arī saskaņojot savus tiesību aktus ar Kopienas acquis, un es vēlos, lai Ungārijas prezidentūra
tagad noslēdz pievienošanās sarunas ar Horvātiju. Es atzinīgi vērtēju ievērojamo progresu,
kas sasniegts valsts administrācijas, ekonomikas un tiesu iestāžu jomās, un es priecājos,
ka Horvātija aktīvi sadarbojas kara noziedznieku kriminālvajāšanā.

No otras puses, plaši izplatītā korupcija ir vēl joprojām ievērojama sociāla un ekonomiska
problēma, kas, iespējams, ar ES palīdzību ir jāatrisina, lai šī negatīvā parādība neietekmē
Eiropas struktūras, un es uzskatu, ka tautas nobalsošanā, referendumā, Horvātijas iedzīvotāji
apstiprinās Horvātijas valsts lēmumu kļūt par ES dalībvalsti.

Czesław Adam Siekierski (PPE).   – (PL) Priekšsēdētāja kungs! Rietumbalkānu integrācija
Eiropas Savienībā garantē šim reģionam stabilitāti un paātrinātu attīstību. Valsts, kas savos
centienos ir tikusi vistālāk, ir Horvātija. Tās progress daudzās jomās ir daudzsološs, tostarp
cīņā pret korupciju, bet vēl ir daudz jācenšas — jānostiprina tiesu iestāžu neatkarība un
jāpalielina to veiktspēja, jāveic valsts administrācijas reformas un jāveicina konkurences
politika. Mēs mudinām Horvātiju turpināt neatlaidīgi aizstāvēt minoritāšu tiesības un
atbalstīt bēgļus, kas atgriežas. Viena no problēmām, kas Horvātijai jāatrisina, ir sadarbības
uzlabošana ar Starptautisko Kara noziegumu tribunālu bijušajai Dienvidslāvijai. Tai ir arī
jāpieņem un jāpaātrina kuģu būvētavu pārstrukturēšana un privatizācija, jo tās ir nonākušas
grūtībās. Taču vislielākā problēma var izrādīties Horvātijas sabiedrības skeptiskā nostāja
pret pievienošanos ES. Es atzinīgi vērtēju Horvātijas aktīvo lomu reģionālajā sadarbībā un
sadarbības uzlabošanā ar kaimiņvalstīm, kā arī tās centienus reģionālajā samierināšanās
procesā.

Seán Kelly (PPE). -   Priekšsēdētāja kungs! Es ar nepacietību gaidu Horvātijas pievienošanos
Eiropas Savienībai, jo īpaši kā EP deputāts no Īrijas, jo Horvātijai un Īrijai ir vienāds
iedzīvotāju skaits — 4,5 miljoni — , un mums būs vienāds EP deputātu skaits — 12. Laikā,
kad daudzi eiroskeptiķi runā par Eiropas Savienības šķelšanos un sairumu, ir diezgan
paradoksāli, ka atrodas valstis, kas stāv rindā, lai pievienotos Eiropas Savienībai, šajā
gadījumā Horvātija. Tās nepievienojas piespiedu kārtā, tās pievienojas, izpildot stingrus
noteikumus, un Horvātija ir panākusi šajā ziņā lielu progresu.

Jāatzīst, ka pastāv problēmas, jo īpaši attiecībā uz tiesu iestādēm, bet es esmu pārliecināts,
ka noteiktā laikā tās tiks atrisinātas. Protams, nav nevienas valsts, kam nebūtu savu trūkumu.
Kā mūsu Kungs teica: „Kas no jums ir bez grēka, tas lai pirmais met akmeni uz viņu”. Es ar
nepacietību gaidu Horvātijas pievienošanos Eiropas Savienībai, un, manuprāt, tā būs ļoti
laba dalībvalsts.

Daniel Hannan (ECR). -   Priekšsēdētāja kungs! Horvātijas vēsture ir stāsts par vairākām
politiskām savienībām, kuras noslēdza valdošā elite bez tautas piekrišanas — vispirms bija
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savienība ar Ungāriju, tad ar Habsburgu monarhiju, pēc tam īsu laiku bija Serbijas, Horvātijas
un Slovēnijas karaliste un tad, protams, Dienvidslāvijas Federatīvā Republika. Tagad virzībā
uz pievienošanos ES parastajiem Horvātijas iedzīvotajiem būs izšķirošais vārds. Saskaņā
ar pašlaik spēkā esošo konstitūciju 30 dienas pirms pievienošanās līguma noslēgšanas ir
jārīko referendums.

Es uzskatu, ka Horvātija var potenciāli daudz ko zaudēt. Tā ir valsts ar izglītotu un strādīgu
darbaspēku, kas darba tirgū prasīs labu atalgojumu, kā arī tā izmanto samērā lēta eksporta
priekšrocības. Taču es esmu demokrāts, un, protams, ja Horvātijas iedzīvotāji balsos „par”
pievienošanos ES, ja tā ir viņu apzināta griba, tad es atbalstīšu viņu piedāvājumu, kad tas
būs jāapspriež Parlamentā.

Es tikai ierosinu jautājumu par to, kāpēc gan dažas pašreizējās dalībvalstis nevarētu
apspriesties ar saviem iedzīvotājiem par dalības ES turpināšanu. Tādā svarīgā konstitucionāla
jautājumā kā šis ir dabiski, ka politiķiem nedrīkst ļaut pastāvīgi atteikties no suverenitātes,
neprasot vispirms atļauju tiem, kurus viņi pārstāv. Mūsu parlamentārieši nav mūsu brīvību
privātīpašnieki. Viņi ir to nejauši pagaidu aizbildņi, un, ja viņi vēlas atsavināt pilnvaras
Vestminsterai, viņiem ir jābūt pieklājīgiem un jāprasa atļauja.

Syed Kamall (ECR). -   Priekšsēdētāja kungs! Kad es apspriežu paplašināšanās jautājumu
ar saviem vēlētājiem, daudzi no tiem izsaka bažas par dažām no iepriekšējām paplašināšanās
reizēm. Tos uztrauc dažas dalībvalstis, kas, pēc viņu domām, nav atrisinājušas tādus
jautājumus kā korupcija un īpašumtiesības. Es saņemu daudz vēstuļu no to dalībvalstu
vēlētājiem, kas pievienojās ES pirms daudziem gadiem, visvairāk no īpašumtiesību turētājiem
Spānijā, jo daudzi no maniem vēlētājiem piedzīvo to, ka viņiem tiek atņemtas īpašumtiesības
un ka viņi zaudē mūža ietaupījumus. Es saņemu līdzīgas vēstules no Kipras iedzīvotājiem
un Bulgārijas mājokļu īpašniekiem.

Nepieskaroties minētajiem jautājumiem, palūkosimies uz pašreizējo stāvokli Horvātijā.
Jautājumi, par kuriem cilvēki man bieži raksta, ir preses brīvība, korupcija un īpašumtiesības.
Svarīgi ir, lai mēs nenolemjam, ka neliksimies ne zinis par šiem jautājumiem, sakot: „Gan
jau viss nokārtosies pats no sevis”. Šīm valstīm un jaunajām dalībvalstīm, kas iesniedz
pieteikumu dalībai ES, ir jākliedē mūsu bažas, lai mēs neiemantojam šīs problēmas, kad
ES paplašināsies, un tās nenomāc pašreizējo ES dalībvalstu iedzīvotājus.

Roger Helmer (ECR). -   Priekšsēdētāja kungs! Es esmu ilgi dzīvojis Horvātijā, kā arī sekojis
notikumiem šajā valstī. Horvātija ir valsts, kam raksturīga hroniska kukuļdošana, korupcija,
kapitālisms, kurā valda draugu būšana un neizskaidrojama politiķu šķiras bagātība. Tai
trūkst brīvas sabiedrības infrastruktūras. Tiesiskums, īpašumtiesības un saistoši līgumi
Horvātijā nav spēkā. Tiesu sistēma ir nonākusi pilnīgā strupceļā, un tāpēc iedzīvotāji un
uzņēmumi, kas darbojas Horvātijā, nevar panākt taisnīgu tiesu. Horvātijas plašsaziņas
līdzekļi tiek pakļauti cenzūrai un iebiedēšanai.

Ja šī valsts, Horvātija, tiek uzskatīta par cienīgu pievienoties Eiropas Savienībai, tad lai Dievs
mums visiem palīdz!

Rakstiski balsojuma skaidrojumi

Ziņojums: Marisa Matias (A7-0148/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    rakstiski.  −  (PT) Ņemot vērā uztraucošo viltotu zāļu
palielinājumu, es balsoju „par” šo ziņojumu. Kompromiss, kas tika panākts vairākos trialogos
Beļģijas prezidentūras laikā, parāda, cik svarīgi ir saskaņot drošības jautājumus, jo īpaši
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attiecībā uz bezrecepšu zālēm un zāļu izņemšanu un aizvietošanu to fasēšanas laikā, un
šis regulējums novedīs pie lielākas pārredzamības farmācijas nozarē. Sodu piemērošana
arī ir pastiprinājusi šos pasākumus, kas ir būtiski cīņā pret viltotām zālēm legālās piegādes
tīklos.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    rakstiski.  −  (LT) I Es balsoju „par” šo rezolūciju, kurā
Eiropas Parlaments izsaka savu nostāju attiecībā uz direktīvu par to, kā novērst, ka legālās
piegādes ķēdē nonāk viltotas zāles. Mums ir jāņem vērā Eiropas iedzīvotāju bažas par to
zāļu kvalitāti un drošumu., ko viņi patērē, vēl jo vairāk tāpēc, ka eksperti ir ievērojuši
uztraucošas tendences — viltotu zāļu konfiskācijas krasu palielinājumu muitas iestādēs
(384 % pieaugums kopš 2005. gada), tendenci viltot dzīvības glābšanai paredzētās zāles,
kam var būt nāvējošas sekas, arvien lielāku gadījumu skaitu, kad viltotas zāles nonāk legālās
piegādes ķēdēs. ES iedzīvotajiem jābūt ļoti uzmanīgiem, pērkot zāles tiešsaistē, jo tajā
iespēja saņemt viltotus medikamentus ir palielinājusies par 50 %. Pacientiem jābūt pilnīgi
pārliecinātiem, ka zāles, ko viņi patērē, atbilst gaidītajām. Tāpēc ES ir nekavējoties
konstruktīvi jāreaģē uz minētajām bīstamajām tendencēm. Šī direktīva ir pirmais solis ceļā
uz garantijām, ka ES tiks izplatītas tikai augstas kvalitātes zāles. Lai sasniegtu šo mērķi,
manuprāt, ir ļoti svarīgi ieviest stingru kontroli un noteikt atbildību visos ražošanas,
izplatīšanas un tirdzniecības līmeņos. ES iedzīvotāji jutīsies droši tikai tad, ja lietos patiešām
augstas kvalitātes zāles.

Roberta Angelilli (PPE),    rakstiski. − (IT) Es atbalstu Grossetête kundzes paziņojumu, ka
viņa nožēlo to, ka mēs „neesam tikpat stingri savās prasībās pret zālēm kā pret pārtiku”.
Dati, kurus paziņojusi Pasaules Veselības organizācija un kuri ir minēti arī Eiropas pētījumos,
ir satraucoši. Zāļu viltošana nepārtraukti palielinās — vienā pašā 2008. gadā ES tika
konfiscēti 34 miljoni viltotu zāļu, un šajos datos nav iekļauts šo produktu tiešsaistes tirgus,
kurā, kā tiek lēsts, 50–90 % medikamentu ir viltoti. Runa ir ne tikai par anabolisko steroīdu,
stimulējošu un diurētisku līdzekļu vai hormonu tirdzniecību, bet arī par zālēm, ar kurām
ārstē vairākas bīstamas slimības un kuras šajā gadījumā tiek brīvi tirgotas par zemākām
cenām, lai gan to iegādei ir vajadzīga ārsta recepte.

Es uzskatu, ka svarīgi ir noteikt stingru regulējumu, lai aizsargātu sabiedrības veselību,
ieviešot iekārtas, kas ļauj konstatēt manipulācijas ar zāļu iepakojumiem un izsekot aktīvās
sastāvdaļas, lai noteiktu to izcelsmi ne tikai legālās farmaceitisko produktu piegādes ķēdē,
vai veicot inspekcijas trešo valstu ražotnēs, bet to pašu attiecinot arī uz internetu. Ir jāpieņem
noteikumi arī tiešsaistes tirdzniecībai, ieviešot ES sertifikācijas logotipu un izveidojot
centralizētas datubāzes dalībvalstīs, kurās jābūt uzskaitītiem visiem mazumtirgotājiem,
kam piešķirtas atļaujas tirgot zāles, un paredzētiem stingriem sodiem nelegālu produktu
tirgotājiem.

Elena Oana Antonescu (PPE),    rakstiski. – (RO) Viltotas zāles ir globāls apdraudējums.
Pasaules Veselības organizācijas (PVO) pārstāvji brīdina, ka viltoti produkti bieži vien
nesatur aktīvās sastāvdaļas, kas minētas iepakojuma lietošanas pamācībā. Tieši otrādi, tie
ir izgatavoti no vielām, kas ir augstākā mērā toksiskas. Es uzskatu, ka ES iedzīvotāji ir
jāinformē gan Eiropas, gan dalībvalstu līmenī par risku veselībai, ko rada zāles kuras tiek
nekontrolēti tirgotas tīmekļa vietnēs vai iegādātas nelegālās piegādes ķēdē, ņemot vērā to,
ka internets ir viens no galvenajiem ceļiem, pa kuru viltotas zāles iekļūst ES tirgū.

Es atbalstu jauno tiesību akta priekšlikumu, jo tas atjauninās spēkā esošos noteikumus un
ieviesīs drošības pasākumus, kas garantēs zāļu identifikāciju, autentifikāciju un izsekojamību
no ražotnes līdz patērētājam. Šā iemesla dēļ es balsoju „par” šo ziņojumu.
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Zigmantas Balčytis (S&D),    rakstiski.  −  (LT) Es balsoju „par” šo svarīgo dokumentu.
Komisijas sniegtajā ziņojumā ir norādīts, ka viltotu zāļu konfiskācija pieaug un ka zāles
dzīvības glābšanai, kas paredzētas vēža un sirds slimību ārstēšanai, tiek viltotas. Viltotas
zāles arī arvien biežāk nonāk licencētu zāļu izplatīšanas ķēdē. Tās lielā mērā apdraud ES
iedzīvotāju veselību. Medikamentu viltošana ir jāuzskata par noziedzīgu nodarījumu, kas
liedz pacientiem saņemt to, kas viņiem nepieciešams, kā arī kaitē viņu veselībai, reizēm
izraisot nāvi. Tāpēc direktīvas mērķim ir jābūt sabiedrības veselības aizsardzībai, nodrošinot
augsta līmeņa importēto medikamentu kvalitātes kontroli, jo imports ir viens no ceļiem,
kā viltotas zāles nonāk Eiropas tirgū. Turklāt ir būtiski svarīgi izveidot inspekciju sistēmu
un efektīvu viltojumu atklāšanas sistēmu. Es uzskatu, ka ir svarīgi pienācīgi regulēt un
kontrolēt zāļu tirgošanu ar interneta starpniecību, jo tas ir viens no galvenajiem ceļiem, kā
viltotas zāles nokļūst Eiropas tirgū.

George Becali (NI),    rakstiski. – (RO) Es balsoju „par” šo ziņojumu, jo Eiropas iedzīvotājus
arvien vairāk māc bažas par zāļu kvalitāti un drošumu. Pacientiem ir jābūt pilnīgi drošiem
par to, ka zāles, ko viņi lieto, atbilst tām, kas viņiem vajadzīgas. Viltotas zāles var būt par
iemeslu tam, ka slimība nepadodas ārstēšanai un apdraud pacienta dzīvību. Tāpat kā
referente es uzskatu, ka zāļu viltošana ir noziedzīgs nodarījums, kas laupa pacientiem
vajadzīgo ārstēšanu un kaitē viņu veselībai, reizēm beidzoties pat ar nāvi. Šā iemesla dēļ
direktīvas svarīgākajam mērķim jābūt sabiedrības veselības aizsardzībai pret viltotām
zālēm. Ir jāveicina sabiedrības izpratnes līmenis par risku, ko rada zāļu iegāde ar interneta
starpniecību. Mums ir jāgarantē pacientiem piekļuve tīmekļa vietnēm, kas atbilst
attiecīgajiem tiesību aktiem. Nevar sabiedrības acīs attaisnot tādu direktīvu, kas gan paredz
apkarot zāļu viltošanu, bet nevēršas pret internetu, kas ir lielākais viltotu zāļu izplatīšanas
kanāls.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    rakstiski. – (FR) Tagad, kad iedzīvotāju novecošanās ir
galvenā ilgtermiņa demogrāfiskā tendence visā Eiropas kontinentā, varam būt droši, ka
mūsu valstīs izdevumi par zālēm turpmāk palielināsies. No otras puses, mums ir jānovērtē
šīs tendences ietekme un jāapsver patēriņš. Ir arī svarīgi apkarot arvien pieaugošo zāļu
viltošanu. Papildus šīs tendences apkarošanai, jo tai ir kaitīga finansiāla ietekme uz
pētniecību Eiropā, tas šodien ir svarīgs un neatliekams Eiropas sabiedrības veselības
jautājums. Eiropas Parlaments pareizi darīja, ka ierosināja šā jautājuma risināšanu.

Sergio Berlato (PPE),    rakstiski. – (IT) Apspriežamajā ziņojumā par to, kā novērst viltotu
zāļu nonākšanu piegādes ķēdē, ir uzsvērts jautājums, kas izraisa Eiropas sabiedrības bažas,
proti, par to zāļu kvalitāti un drošumu, ko viņi lieto. Tāpēc es atzinīgi vērtēju noteikumus,
kas dos iespēju apkarot viltotas zāles un ir nepieciešams solis, lai reaģētu uz pieaugošo
sabiedrības veselības apdraudējumu un garantētu pacientu drošību.

Pēc sešu mēnešu ilgām sarunām vienošanās, kas panākta starp Parlamentu un Padomi,
nozīmē pašreizējās regulējošās sistēmas uzlabojumu. Tā jo īpaši regulē zāļu tirdzniecību
ar interneta starpniecību, kas ir viens no galvenajiem kanāliem viltotu zāļu nonākšanai ES
tirgū. Faktiski, lai piegādātu zāles iedzīvotājiem ar interneta starpniecību, dalībvalstu
tiešsaistes aptiekām ir jāiegūst īpašas atļaujas.

Visbeidzot, tā ka es uzskatu, ka zāļu viltošanu nedrīkst uztvert kā nenozīmīgu pārkāpumu
— ja atceramies, kādas sekas var būt tādu zāļu viltošanai, kas paredzētas dzīvības glābšanai
— , bet gan kā noziedzīgu nodarījumu, kas apdraud cilvēku dzīvību, es pilnīgi atbalstu
stingrākas sankcijas.
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Adam Bielan (ECR),    rakstiski. − (PL) Veselība ir vissvarīgākais aspekts ikviena cilvēka
dzīvē. Daudzu viltotu zāļu pieejamība tirdzniecības tīklos, jo īpaši zāļu dzīvības glābšanai
pieejamība, ir tāpēc pamatoti izraisījusi iedzīvotāju bažas. Plašais un arvien pieaugošais
viltotu produktu skaits, kas katru gadu tiek konfiscēts ES, ir šo bažu cēlonis. Tāpēc mums
ir apņēmīgi jāreaģē uz šo parādību, kas faktiski ir organizēta noziedzība. Pacientiem ir
jābūt pilnīgi pārliecinātiem, ka zāles, ko viņi lieto, ir autentiskas.

Tāpēc es atbalstu referentes nostāju, ka direktīvas galvenajam mērķim ir jābūt aizsardzībai
pret viltotām zālēm, no kā mēs nedrīkstam novirzīties. Es pilnīgi piekrītu priekšlikumam
direktīvu attiecināt arī uz zāļu izplatīšanu tiešsaistē. Tādos gadījumos pacientiem ir
jāpaļaujas tikai uz pašu spēkiem, bet viņu vājās zināšanas medicīnā neļauj viņiem noteikt,
vai zāles ir viltotas. Ja runa ir par tik svarīgu jautājumu kā veselība, noteikumiem jābūt
skaidriem un nepārprotamiem. Mums ir jānovērš jebkāds risks.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    rakstiski.  −  (LT) Es balsoju „par” šo ziņojumu, jo mums ir
jāņem vērā Eiropas iedzīvotāju aizvien pieaugošās bažas par to zāļu kvalitāti un drošumu,
ko viņi patērē. Ir pieejami dati, kas liecina par krasu viltotu zāļu konfiskācijas pieaugumu
muitas iestādēs. Piemēram, 2006. gadā muitas iestādes pie ES robežām konfiscēja 2,7
miljonus medikamentu, bet 2007. gadā — 2,5 miljonus medikamentu, tādējādi konfiskāciju
skaits salīdzinājumā ar 2005. gadu ir pieaudzis par 384 %. Ziņojumā ir minēta tendence
viltot ne tikai „dzīves stila” zāles, bet arī zāles dzīvības glābšanai, tostarp zāles, ar kurām
ārstē vēzi, sirds slimības, psihiskus traucējumus un infekcijas. Ārstēšanai ar viltotām zālēm
var būt fatālas sekas. Turklāt ir vērojama tendence censties iekļūt klasiskajā piegādes ķēdē.
Tāpat kā internets licencētā zāļu izplatīšanas ķēde aizvien biežāk kļūst par viltotu zāļu
tirgotāju mērķi. No 13 dalībvalstīm, par kurām bija pieejami dati, 7 ziņoja par viltotu
medikamentu iekļuvi legālās piegādes ķēdē. Pacientiem ir jābūt pilnīgi pārliecinātiem, ka
zāles, ko viņi lieto, ir patiešām autentiskas. Viltotas zāles var novest pie ārstnieciskām
neveiksmēm un apdraudēt cilvēku dzīvību. Es tāpēc uzskatu, ka sabiedrības veselības
aizsardzībai pret viltotām zālēm ir jābūt šīs direktīvas galvenajam uzdevumam. Šo
uzdevumu nedrīkst ietekmēt citi papildu mērķi.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    rakstiski. – (RO) Zāļu viltošana ir kļuvusi par ienesīgu
biznesu, kurā atbildība likuma priekšā ir minimāla. Par šo situāciju liecina tas, ka vienā
pašā 2008. gadā muitas iestādes ziņoja par 34 miljonu viltotu medikamentu konfiskāciju
Eiropā. Jāatzīst, ka ES vēl nav sasniegusi tādu stāvokli, kāds ir citās ģeogrāfiskajās teritorijās,
kurās 30 % zāļu, kas pieejamas tirgū, ir viltoti. Taču ES nedrīkst pieļaut šādu stāvokli. Pašlaik
ir aplēsts, ka 1 % pārdoto zāļu ir viltots, bet ir signāli, kas liecina, ka šī proporcija palielinās.
Jaunie zāļu drošuma noteikumi, kurus pieņēmis Parlaments, sodi, ko piemēro viltotu zāļu
ražotājiem, kā arī ražotāju un patērētāju kontroles sistēma ir pasākumi, kuru mērķis ir
apturēt farmācijas nozares „melnā tirgus” izaugsmi ES.

Tāpēc jauna, obligāta drošības regulējuma ieviešana zāļu tirdzniecības pārvaldībai, tostarp
to zāļu, kuras tirgo ar interneta starpniecību, ir atzinīgi vērtējams solis. Viltotu zāļu
pārdošana ir noziedzīga rīcība, kam ir nopietnas sekas, kas var ietekmēt lielu patērētāju
skaitu, kuri bieži izvēlas vieglāko ceļu un pasūta zāles internetā, kas citādi viņiem bez ārsta
ieteikuma nebūtu pieejamas.

Vito Bonsignore (PPE),    rakstiski. − (IT) Viltotu zāļu skaits krasi palielinās visās Eiropas
valstīs. To apstiprina nesenie pētījumi, kuros konstatēts, ka Eiropā legālās farmaceitisku
produktu piegādes ķēdē katru gadu tiek pārdoti 1,5 miljoni viltotu zāļu iepakojumu. Jauni
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aprēķini arī liecina par uztraucošu šīs parādības pastiprināšanos, ietverot zāļu tirdzniecību
tiešsaistē, kā arī zāles dzīvības glābšanai, kas ir vēl nopietnāka problēma.

Tāpēc, cik drīz vien iespējams, ir jāīsteno jauna Eiropas mēroga stratēģija, lai apkarotu šo
parādību un labāk aizsargātu sabiedrības veselību un Eiropas patērētājus. Tāpēc es balsoju
„par” šo ziņojumu, jo, manuprāt, tajā ir panākts labs kompromiss, kura galvenais mērķis
ir aizsargāt pacientus no viltotu zāļu lietošanas.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    rakstiski. − (PT) Mums ir steidzami jārīkojas un jāreaģē
uz satraucošo tādu zāļu palielināšanos, kas ir viltotas no to identitātes, vēstures vai avotu
viedokļa. Šie produkti parasti satur zemas kvalitātes vai viltotas vielas, tādējādi nopietni
apdraudot sabiedrības veselību un novedot pie tā, ka pacienti zaudē uzticēšanos legālās
piegādes ķēdei. Ir jāpastiprina pārbaudes prasības farmaceitisko produktu ražotājiem, lai
izvairītos no šāda riska. Zāļu drošuma pazīmes Eiropas Savienībā ir jāsaskaņo un jārada
iespēja identificēt ikvienu individuālu iepakojumu un pārbaudīt tā autentiskumu. Šīm
pazīmēm jāpalīdz identificēt arī jebkurus viltotus produktus, vienlaikus nodrošinot iekšējā
zāļu tirgus darbību. Riska novērtēšanas procesā ir jāņem vērā tādi kritēriji kā zāļu izmaksas
un viltoto zāļu vēsture ES un trešās valstīs, kā arī viltoto zāļu ietekme uz sabiedrības veselību
atkarībā no to īpašībām un slimības smaguma, kuras ārstēšanai tās ir paredzētas. Drošuma
pazīmēm ir jādod iespēja pārbaudīt ikvienu piegādāto zāļu iepakojumu neatkarīgi no
piegādes metodes, tostarp arī no tādas, kas pieejama tālpārdošanas kanālos.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL),    rakstiski – (EL) Viltotu medikamentu tirdzniecība
pēdējos gados ir palielinājusi risku sabiedrības veselībai. Parādās uztraucoši dati par to, ka
arvien vairāk viltotu zāļu nonāk ne tikai internetā, bet arī legālās piegādes ķēdē.

Es balsoju „par” Matias kundzes ziņojumu tāpēc, ka:

1. tiesību akta priekšlikuma centrā ir izvirzīta pacientu aizsardzība, pieņemot tādus
pasākumus, kas garantē augstus drošas un pienācīgas ārstēšanas un informācijas standartus;

2. tajā ir iekļauts zāļu tiešsaistes tirdzniecības regulējums, kas trūka Komisijas priekšlikumā,
lai gan ir zināms, ka vairāk nekā 50 % zāļu, kas iegādātas tiešsaistē, ir viltoti;

3. tajā ir ieviestas recepšu un bezrecepšu (melnajā sarakstā ierakstītu) zāļu drošuma pazīmes
ar mērķi novērst to, ka viltotas zāles nonāk legālās piegādes ķēdē;

4. tajā ir pieprasīta pilnīga zāļu izsekojamība un visās dalībvalstīs ieviesta agrīnās
brīdināšanas sistēma, lai varētu izņemt zāles, par kurām ir aizdomas, ka tās ir viltotas;

5. zāļu viltošana tajā tiek uzskatīta par organizētu noziedzību un pārkāpējiem tiek piemēroti
stingri soda mēri;

6. medikamentu eksportam no ES uz trešām valstīm ir jāapmierina tādi paši drošuma
kritēriji, kādi tiek piemēroti importam.

Carlos Coelho (PPE),    rakstiski. − (PT) Zāļu viltošana ir organizēta noziedzība, kas apdraud
cilvēku dzīvību gluži tāpat kā narkotisku vielu nelikumīga tirdzniecība. Taču šis noziedzības
veids netiek regulēts tādā pašā mērā, nedz arī pakļauts tādiem pašiem sodiem kā noziedzīgi
nodarījumi, kas saistīti ar narkotiku nelikumīgu tirdzniecību. Nelegāla zāļu ražošana,
atdarinot vai vienkārši nepievienojot to aktīvās sastāvdaļas, neprasa sarežģītu aprīkojumu
vai lielus ieguldījumus. Tā ir vieglas un lielas peļņas avots. Aplēses rāda, ka ieņēmumi no
viltotu zāļu tirdzniecības 2010. gadā pārsniedza EUR 50,6 miljonus, kas nozīmē 95 %
pieaugumu salīdzinājuma ar aplēstajiem skaitļiem pirms pieciem gadiem. Šis pieaugums
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ir lielā mērā iegūts, pateicoties detalizētu tiesību aktu trūkumam dažās valstīs vai nu tāpēc,
ka ir pārāk maz resursu, vai arī tāpēc, ka trūkst politiskās gribas, kā arī pateicoties tam, ka
noteiktais sods nav pietiekams, lai tas būtu par šķērsli šādiem nodarījumiem.

Es atbalstu referentes panākto kompromisu. Tas ir līdzsvarots, un tā galvenais mērķis ir
aizsargāt pacientus. Tas ir solis pareizajā virzienā, lai gan tajā nav iekļauti daži svarīgi
jautājumi, piemēram, drošuma pazīmes nav attiecinātas uz ģenēriskām un bezrecepšu
zālēm.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    rakstiski. – (RO) Ņemot vērā aizvien lielāko risku, ko
pacientiem rada viltotas zāles, es uzskatu, ka steidzami ir jāievieš pagaidu pasākumi pacientu
drošības garantēšanai. Šiem pasākumiem jānodrošina, lai no ražošanas atļauju turētājiem,
kas noņem vai aizsedz ražotāja brīvprātīgi uzliktās redzamās drošuma pazīmes, tiek stingri
prasīta atbildība gadījumos, kad viņu rīcības dēļ piegādes ķēdē nonāk viltojumi.

Anne Delvaux (PPE),    rakstiski. – (FR) Es balsoju „par” šo ziņojumu, jo tā mērķis ir ES
līmenī apkarot viltotas zāles, kas nonāk legālās piegādes ķēdē, netraucējot iekšējā zāļu
tirgus darbību. To ir paredzēts darīt, piemēram, ieviešot izplatīšanas ķēdes dalībniekiem
konkrētus pienākumus, piemēram, aizliedzot tiem dalībniekiem, kas atrodas starp zāļu
ražotāju un galējo izplatīšanas ķēdes dalībnieku (parasti farmaceitu) vai gala lietotāju (ārstu
un pacientu), manipulēt ar drošuma pazīmēm uz iepakojuma (noņemot, mainot vai
aizsedzot tās) vai nosakot stingrākus kritērijus aktīvu farmaceitisku sastāvdaļu importam
no trešām valstīm, kā arī produkcijas inspicēšanu.

Diane Dodds (NI),    rakstiski.  − Medikamentu kvalitāte ir būtiska, ja ir jāgarantē
patērētājiem drošība un jānomierina viņu satrauktie prāti. Ir skaidrs, ka šie produkti, kas
katru gadu pārpludina tirgu ar aizvien izsmalcinātākiem viltojumiem, apdraud mūsu
vēlētāju veselību. Tie rada globāla mēroga sabiedrības veselības krīzi. Pašlaik tiek lēsts, ka
aptuveni 15 % no globālās zāļu apgādes ir viltoti, bet dažās jaunattīstības valstīs vairāk
nekā 30 % tirgoto zāļu, iespējams, ir viltoti. Sabiedrībai ir jābūt pilnīgi pārliecinātai, ka
produkti, ko tā patērē, ir droši un atbilst paredzētajam nolūkam. Viltotu zāļu lietošanai
var būt stipri kaitīga ietekme uz pacientu veselību un dažos gadījumos izraisīt nāvi. Ir
skaidrs, ka ir svarīgi izstrādāt visaptverošu stratēģiju šā jautājuma risināšanai gan dalībvalstu,
gan starptautiskajā līmenī, lai garantētu augstus sabiedrības veselības un drošības standartus.

Edite Estrela (S&D),    rakstiski. − (PT) Es balsoju „par” ziņojumu par viltotām zālēm, kurā
ir paredzēti pasākumi, lai apkarotu satraucošo viltotu medikamentu pieaugumu ES,
piemēram, drošuma pazīmes, lai pārbaudītu produktu autentiskumu visā piegādes ķēdē
un garantētu pacientiem drošību un aizsargātu sabiedrības veselību. Mani iepriecina tas,
ka Eiropas Parlaments ir nolēmis ieviest šīs drošuma pazīmes ne tikai parastajā zāļu piegādes
ķēdē, bet arī tirdzniecībā ar interneta starpniecību, kas ir galvenais viltotu zāļu piegādes
ceļš. Es atzinīgi vērtēju arī to, ka Eiropas Parlaments aizstāv vajadzību kontrolēt zāles, kuras
ieved ES un izved no tās, kā arī gatavojas noteikt smagus sodus, jo šī noziedzīgā rīcība
apdraud cilvēku dzīvības.

Diogo Feio (PPE),    rakstiski. – (PT) Es uzskatu, ka patērētāju drošība ir būtiski svarīga, jo
īpaši tad, ja patērētāji ir pacienti, kas cer, ka zāles, kuras tie lieto, izārstēs tos vai vismaz
ievērojami uzlabos to veselību. Patērētāju drošībai ir vēl lielāka nozīme, ja mērķis ir aizsargāt
to medikamentu autentiskumu, kurus pārdod brīvā tirdzniecībā gan tradicionālajos
tirdzniecības kanālos, gan ar interneta starpniecību.
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Šā iemesla dēļ es uzskatu, ka ir svarīgi pieņemt skaidrus noteikumus par zāļu viltošanu, jo
tā ir strauji pieaugoša parādība visā Eiropā un pārējā pasaulē un tai ir postoša ietekme uz
patērētāju uzticību, uzņēmumiem un — kas ir vēl svarīgāk — to cilvēku veselību, kas lieto
šīs viltotās zāles.

Es tāpēc atbalstu šo ziņojumu un apsveicu Matias kundzi par paveikto darbu un sarunās
panāktajiem kompromisiem.

José Manuel Fernandes (PPE),    rakstiski. – (PT) Slepena medikamentu tirdzniecība ir
salīdzināta ar nelegālu ieroču tirdzniecību un nelegālu tirdzniecību ar narkotiskām vielām.
Tā ir sērga, kas ietekmē miljoniem cilvēku visā pasaulē, un murgs tiem, kuru pienākums
ir rūpēties par sabiedrības veselību — iespējams, ka slimnieki, kas slimo ar hroniskām vai
neārstējamām slimībām, var sadurties ar zālēm, kuras faktiski nav kaitīgas, bet kurām nav
ārstnieciska efekta, vai arī ar zālēm, kas ir kaitīgas. Mēs zinām, ka apritē ir arvien lielāks
skaits viltotu vai falsificētu zāļu, kuru skaits sniedzas miljonos. Ir svarīgi apkarot organizēto
noziedzību un nelegālus pārrobežu zāļu tirgotājus un sagraut paralēlas tirdzniecības ķēdes,
piemēram, tirdzniecību ar interneta starpniecību. Es tāpēc atzinīgi vērtēju tādu iepakojumu,
kas ļauj noteikt manipulācijas ar to, kā arī agrīnās brīdināšanas sistēmas izveidi.

Es atzinīgi vērtēju to, ka Parlaments un Padome ir pieņēmuši šo direktīvu, kas ļauj izsekot
visu produkta aprites ciklu un novērsīs falsificētu un/vai viltotu medikamentu iekļuvi
Eiropas Savienībā, kā arī pastiprinās sabiedrības veselības aizsardzību, uzlabojot patērējamo
zāļu kvalitāti un drošumu. Visbeidzot, es vēlos apsveikt referenti, savu tautieti Matias kundzi,
par paveikto darbu.

João Ferreira (GUE/NGL),    rakstiski. – (PT) Šī ir problēma ar nopietnām sekām sabiedrības
veselībai un dalībvalstu ekonomikai. Medikamentu viltošana un satraucošais viltotu zāļu
apjoms, kas iekļūst legālās piegādes ķēdē, ir nopietni jautājumi, kas ir pienācīgi jārisina un
jāapkaro. Mēs nedrīkstam aizmirst, ka zāles tiek viltotas un nelegāli tirgotas tāpēc, ka pastāv
ekonomiski iemesli, kas veicina šo parādību, jo ģenērisku zāļu pieejamība par cenām, ko
cilvēki var atļauties, padara viltotas zāles mazāk ienesīgas. Ziņojumā ir risināts arī svarīgais
jautājums, kas skar zāļu tirdzniecību ar interneta starpniecību, kas ir daļa no legālās piegādes
ķēdes. Tajā ir uzsvērts tas, cik svarīgi ir palielināt sabiedrības informētību par risku, kas
saistīts ar zāļu iegādi šādā veidā. Mums ir jāapzinās, cik liela nozīme ir sadarbības
stiprināšanai un koordinācijai starp kompetentajām dalībvalstu iestādēm un Eiropas Zāļu
aģentūru (EMA), kā arī citām starptautiskām iestādēm, lai apmainītos ar informāciju,
sniegtu padziļinātas zināšanas un izpratni par šo parādību un tādējādi uzlabotu cīņu pret
to.

Ir jāatceras, ka šāda sadarbība jāievieš arī citās jomās, piemēram, attiecībā uz
farmakovigilanci. Ir vajadzīga tādu Eiropas struktūru kā EMA lielāka pārredzamība attiecībā
uz pētījumiem, ko tā veic, un tās darbību. Mēs uzskatām, ka panāktais kompromiss ir
pozitīvs solis šīs problēmas apkarošanā.

Pat the Cope Gallagher (ALDE),    rakstiski. – (GA) To zāļu kvalitāte un drošums, ko
pārdod Īrijas iedzīvotājiem, izsauc lielas bažas. Es atzinīgi vērtēju šo priekšlikumu, kura
mērķis ir ierobežot viltotu zāļu izplatīšanu. Tas ir svarīgs un vajadzīgs pasākums.

Bruno Gollnisch (NI),    rakstiski. – (FR) Mēs balsojām „par” Matias kundzes ziņojumu par
viltotām zālēm. Tas patiešām ir sabiedrības veselības un drošības jautājums Eiropā, kurā
nav robežu un kurā brīvā apritē ir bīstami viltojumi un vienkārši zemas kvalitātes draņķi.
Mums tomēr nav garantiju, ka veselības, medicīnas vai farmakovigilances jautājumos
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Eiropas Savienībai ir vislielākās iespējas atrisināt jebkuras problēmas, kas var rasties. Tā
pat var kļūt par šo problēmu cēloni — piemēram, kā tas notika ar 2004. gada Direktīvu
par tradicionālajām augu izcelsmes zālēm un 2006. gada Regulu par veselīguma norādēm.
Minētā direktīva attiecas uz prasību, lai produkti tiktu reģistrēti Eiropas Zāļu aģentūrā, kas
ir tik sarežģīta un izmaksu ziņā dārga procedūra, ka līdz 2010. gada beigām bija reģistrētas
tikai 200 augu izcelsmes zāles. Minētā regula piešķir Eiropas Zāļu aģentūrai pilnvaras
izsniegt vai neizsniegt veselīguma norāžu atļaujas pārtikas bagātinātājiem, tostarp augiem,
un šīs atļaujas tiek piešķirtas tik reti un atteiktas tik bieži, minot patvaļīgus iemeslus, ka tas
pat ir sarūgtinājis Komisiju. Tas viss beigsies ar to, ka Eiropas likumdošana dos priekšroku
ķīmiskām zālēm un farmaceitiskām laboratorijām. Vai ir radusies vēlēšanās iznīcināt
dabisko zāļu nozari? Kam no tā būs kāds labums? Droši vien ne Eiropas iedzīvotāju veselībai.

Sylvie Guillaume (S&D),    rakstiski. – (FR) Viltotas zāles tagad sasniedz 10 % no visā
pasaulē tirgotās farmaceitiskās produkcijas, un Eiropa nekādā ziņā nav pasargāta no šīs
sērgas. Tāpēc mani iepriecina tas, ka Parlaments šo tekstu apstiprināja, jo mēs, Parlamenta
deputāti, esam cīnījušies, lai uzlabotu Eiropas Komisijas sākotnējo priekšlikumu, kurā
farmācijas nozares konkurētspējai ir dota priekšroka pār Eiropas iedzīvotāju veselību un
drošību. Tādējādi jaunajā tekstā ir ņemta vērā zāļu tirdzniecība tiešsaistē, kas visu mūsu
labā ir vairāk jāregulē un jākontrolē.

Salvatore Iacolino (PPE),    rakstiski. − (IT) Es piekrītu Matias kundzes ziņojumā izteiktajam
apgalvojumam, ka pacientiem ir jābūt pilnīgi pārliecinātiem par to zāļu kvalitāti, kuras
viņi lieto. Pētījumi liecina, ka viltotu zāļu lietošana pacientiem ir tik bīstama, ka tā apdraud
viņu dzīvību. Tāpēc ir pareizi uzskatīt viltošanu par noziedzīgu nodarījumu, kas prasa, lai
Eiropas Savienība šajā jautājumā ieņem stingru nostāju.

Tāpēc es atbalstu jautājumus, kas minēti ziņojumā, proti, ka ir jābūt skaidrai definīcijai ne
tikai attiecībā uz viltošanas apmēriem, bet arī uz dažādiem piegādes ķēdes dalībniekiem,
lai noskaidrotu viņu lomu un atbildību, ka sankcijām jābūt tādām pašām kā tām, kuras
piemēro narkotiku nelikumīgai tirdzniecībai, ka ir jāievieš lielāka pārredzamība un labāks
regulējums zāļu tirdzniecībai ar interneta starpniecību, tādējādi dodot iespēju patērētājiem
saskatīt atšķirību starp nelegāliem tirgotājiem un tiešsaistes aptiekām.

Šodien vairāk nekā jebkad aktīvai sadarbībai starp dažādu valstu un starptautiskām
aģentūrām ir jābūt galvenajam faktoram efektīvākas sistēmas izveidē, lai apkarotu
farmaceitiskus viltojumus. Tāda sistēma var nodrošināt pienācīgu uzraudzību ne tikai
farmaceitiskiem viltojumiem Eiropas Savienībā, bet arī viltotajām zālēm, kuras eksportē
uz trešām valstīm un kuru skaits turpina aizvien palielināties. Vadošajam principam visos
gadījumos jābūt pacientu labklājībai.

Juozas Imbrasas (EFD),    rakstiski.  −  (LT) Es balsoju „par” šo ziņojumu, jo mums ir jāņem
vērā Eiropas iedzīvotāju aizvien pieaugošās bažas par to medikamentu kvalitāti un drošumu,
kurus viņi patērē. Ir aplēsts, ka 1 % no zālēm, kuras pašlaik pārdod Eiropas iedzīvotājiem
legālās piegādes ķēdē, ir viltots. Citās pasaules daļās, iespējams, ir viltoti 30 % pārdošanā
esošo zāļu. Aizvien vairāk inovatīvu un dzīvību glābjošu zāļu ir viltojumi. Ir labi zināms,
ka internets ir viens no galvenajiem kanāliem, pa kuru viltotas zāles nonāk Eiropas tirgū.
Ir aplēsts, ka medikamenti, kas nopērkami interneta vietnēs, kuras slēpj savu patieso adresi,
vairāk nekā 50 % gadījumu ir viltoti. Cilvēkus, kas meklē lētākas zāles internetā, bieži
apmāna krāpnieki, kuri pārdod viltotas zāles, kas satur veselībai bīstamas sastāvdaļas.
Legālās piegādes ķēdē iekļūst daudz viltotu zāļu iepakojuma pārpakošanas laikā. Pārāk ilgi
mēs esam vilcinājušies, nedodot pretsparu negodīgiem pārpakotājiem un krāpniekiem,
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kas kupli sazēluši interneta plašumos, un ļaujot, lai arvien lielāks skaits cilvēku, kas pērk
zāles neuzticamās tīmekļa vietnēs, apdraud savu veselību vai pat dzīvību. Mani iepriecina
noteiktās sankcijas viltotājiem, kā arī stingrākās pārbaudes. Reģistrētajām aptiekām valstīs,
kurās zāļu tirdzniecība ar interneta starpniecību ir atļauta, būs jāiegūst īpaša licence, to
tīmekļa vietnēs ir jābūt Eiropas logotipam, un tām jābūt iekļautām Eiropas datubāzē.
Pacientiem ir jābūt pilnīgi pārliecinātiem, ka zāles ko tie lieto, ir patiešām tās zāles, kuras
viņiem ir nepieciešamas. Mūsu galvenajam uzdevumam ir jābūt sabiedrības veselības
aizsardzībai pret viltotām zālēm.

Peter Jahr (PPE),    rakstiski. −  (DE) Es priecājos par to, ka Parlaments un Padome spēja
vienoties par kompromisu viltotu zāļu jautājumā. Tas ir jo īpaši svarīgi, jo zāļu viltošana
ir kļuvusi par ļoti nopietnu problēmu, kas tagad ietver arī preparātus dzīvības glābšanai.
Ar pieņemtajiem pasākumiem mēs esam spēruši lielu soli pareizajā virzienā, izvairoties
no pārmērīgas birokrātijas. Pirmkārt, ir jāievieš jaunas iepakojumu drošuma pazīmes un
jāuzlabo izplatīšanas kanālu uzraudzība. Tādējādi mēs garantēsim pacientiem lielāku
drošību, kas, ņemot vērā zāļu viltošanas lielos apjomus, bija steidzami vajadzīga, neuzveļot
pārmērīgu slogu iesaistītajām pusēm.

Jaroslaw Kalinowski (PPE),    rakstiski. − (PL) Mēs lietojam zāles, lai atvieglotu sāpes,
mazinātu slimību simptomus vai glābtu savu dzīvību. Bieži mēs par tām izdodam
ievērojamas summas no saviem ienākumiem. Tāpēc negodīgi cilvēki, kuriem nav nekādu
morāles principu, vilto medikamentus. Diemžēl dažreiz pacients šo zāļu lietošanas dēļ
mirst. Tāpēc ir jāpastiprina piesardzības pasākumi attiecībā uz zāļu importu no trešām
valstīm, līdz minimālam līmenim jāsamazina zāļu tirdzniecība ar interneta starpniecību,
jāierosina kampaņa, lai palielinātu pacientu informētību par risku, ko rada nesertificētu
viltotu zāļu lietošana, kā arī kampaņa, lai garantētu, ka cilvēki, kas pērk zāles, apzinās, ka
apritē ir viltotas zāles. Es piekrītu referentei, ka prioritāte šajā gadījuma nav autortiesību
aizsardzība. Vissvarīgākais aspekts ir cilvēku veselība un dzīvība, un mūsu pienākums ir
darīt visu, kas ir mūsu spēkos, lai to aizsargātu.

Constance Le Grip (PPE)  , rakstiski. – (FR) Es balsoju „par” direktīvu par viltotu zāļu
apkarošanu. Ņemot vērā konfiscēto viltoto zāļu lielo skaitu Eiropas Savienībā (2008. gadā
tika konfiscēti 34 miljoni viltotu tablešu), ir pienācis pēdējais laiks Eiropas Savienībai
izveidot efektīvu zāļu izsekojamības sistēmu, lai garantētu tās teritorijā pieejamo zāļu
avotus un kvalitāti. Tas ir vēl jo vairāk nepieciešams, ņemot vērā to, ka viltotas zāles apdraud
eiropiešu veselību to vielu dēļ — reizēm toksisku vielu dēļ —, kuras tās, iespējams, satur.
Šie jaunie pasākumi, kas ierosināti — elektronisks sērijas numurs uz recepšu zāļu
iepakojuma, kas ļauj tās izsekot no ražotnes līdz pacientam, manipulācijas iespēju
ierobežojumi zāļu pārpakošanas laikā un ražotāju un vairumtirgotāju inspicēšanas
pastiprināšana — , ir konkrēti soļi, kas Eiropas iedzīvotājiem un pacientiem garantē augstāku
drošības līmeni.

Visbeidzot, es vēlos uzsvērt panākto progresu šajā tekstā attiecībā uz zāļu tirdzniecību
tiešsaistē. Ņemot vērā to, ka pēc aprēķiniem 50 % zāļu, kas tiek tirgotas ar interneta
starpniecību, ir viltoti, šajā tekstā ir ierosināta kopīga logotipa ieviešana, kas ļaus identificēt
legālās tiešsaistes aptiekas. Taču Eiropas iedzīvotājiem arī pašiem ir jāievēro piesardzība,
iegādājoties zāles tiešsaistē.

Petru Constantin Luhan (PPE),    rakstiski. – (RO) Viltotas zāles apdraud visu farmācijas
sistēmu Eiropā risku dēļ veselībai, kuriem tiek pakļauti šādu zāļu lietotāji, kā arī sabiedrības
uzticības zuduma dēļ aptiekās pieejamo medikamentu kvalitātei. Viltotu zāļu skaits ES
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palielinās ārkārtīgi strauji. Tās potenciāli satur zemākas kvalitātes vai viltotas sastāvdaļas,
vai tās vispār nesatur, vai arī satur nepareizas dozas. Lai gan atšķirībā no citiem reģioniem
Eiropā šīs problēmas apjoms ir vēl joprojām samērā niecīgs, es balsoju „par” šo ziņojumu,
jo pastāv vairāki faktori, kas rāda, ka mums steidzami ES līmenī jāveic vajadzīgie pasākumi.
Jaunajā direktīvā būs noteiktas sankcijas viltotu zāļu ražotājiem, uzlabots drošības
regulējums un pārbaudes sistēma, kuras mērķis ir novērst iespēju bīstamām zālēm nonākt
Eiropas tirgū.

Cerības dod tas, ka Eiropas Parlaments ir veiksmīgi pievienojis Eiropas Komisijas
priekšlikumam noteikumus par šādu produktu tirgošanu ar interneta starpniecību, kas ir
galvenais viltotu zāļu iepludināšanas kanāls Eiropas tirgū.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE),    rakstiski. − (PL) Šīsdienas balsošanā es balsoju
„par” Matias kundzes ziņojumu par viltotiem medikamentiem. Es uzskatu, ka šodien
pieņemtais dokuments palīdzēs atrisināt pieaugošo viltotu zāļu problēmu un izveidot labi
funkcionējošu Eiropas tirgus uzraudzības sistēmu, sākot ar ražotāju un beidzot ar pacientu.
Es esmu pārliecināta, ka ir nepieciešama koordinācija starp dažādu valstu un
starptautiskajām iestādēm un ka, pieņemot šo ziņojumu, mēs speram soli pretī šādas
sadarbības stiprināšanai. Es uzskatu, ka viltotu zāļu problēma Eiropā ir nopietna un ka,
pieņemot šo ziņojumu, Eiropas Parlaments sūta skaidru signālu Komisijai, ka tikai efektīva
sadarbība un efektīvu sodu piemērošana spēs mazināt šādu praksi. Pateicos par uzmanību.

David Martin (S&D),    rakstiski. − Viltotas zāles jaunattīstības valstīs jau ir plaši izplatītas
— tajās 20–30 % tirdzniecībā esošo zāļu ir viltoti. Tagad viltotas zāles arvien vairāk izplatās
ES. Tiek lēsts, ka aptuveni 1 % Eiropā tirgoto zāļu ir viltots. Ar šo jauno vienošanos, ko es
vērtēju atzinīgi, tiks ieviestas drošuma pazīmes, piemēram, drošības plombas un sēriju
numuri recepšu zālēm. Tas ļaus tās izsekot. Ģenēriskās zāles šajās prasībās tiks iekļautas
tikai tad, ja pastāvēs īpašs risks, ka tās varētu tikt viltotas.

Jiří Maštálka (GUE/NGL),    rakstiski. – (CS) Šajā ziņojuma projektā tiek turpināts iepriekšējā
Parlamenta sasaukumā labi iesāktais darbs. Komisijas priekšlikumā par spīti daudzajiem
ieteikumiem nav sniegtas īpašas definīcijas. Šāda pieeja var novest pie nepilnīgas vai grūti
īstenojamas pacientu aizsardzības, kuri lieto zāles. Tāpēc es atzinīgi vērtēju 120. g
grozījumu, kas novērš Komisijas priekšlikuma neskaidrības. Īpaši lietderīga ir „viltotu zāļu”
definīcija. Priekšlikuma teksts attiecībā uz „piegādes ķēdēm” arī ir lielisks, un, ja to pieņems,
tas garantēs pacientu tiesības uz aizsardzību. Es uzskatu, ka 120. grozījuma 5. c apsvēruma
īstenošana dos iespēju nodrošināt, lai atbilstība ES noteikumiem būtu obligāta, kā arī to
uzraudzīt. Šis grozījums saskaņo ES noteikumus ar Eiropas Savienības Tiesas atzinumiem.
Šajā jautājumā ierosinātais teksts ļauj dalībvalstīm brīvi izvēlēties lielāku patērētāju
aizsardzību.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    rakstiski. – (FR) Parlamenta grozījumi nepieprasa, lai
drošības sistēmas attiecina arī uz bezrecepšu zālēm, kaut gan arī tās apdraud cilvēku
veselību. Tie nepieprasa arī, lai Eiropas Zāļu aģentūra nodrošina pilnīgu pārredzamību
attiecībā uz pētījumiem un vienošanos starp tās ierēdņiem un farmaceitiskajiem
uzņēmumiem. Tas tomēr ir vajadzīgs. To pierāda skandalozais gadījums ar benfluoreksu,
ko Francijā pazīst kā mediatoru. Taču iesniegtie grozījumi ir solis pareizajā virzienā, jo
īpaši tie, kas attiecas uz interneta vietņu oficiālu autentificēšanu un sankcijām. Tāpēc es
balsoju „par” šo ziņojumu.

Nuno Melo (PPE),    rakstiski. – (PT) Tā kā šī ir ļoti svarīga problēma, kas apdraud sabiedrības
veselību ES, es uzskatu, ka jaunu noteikumu ieviešana ir galvenais līdzeklis, lai aizsargātu
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pacientus no viltotām zālēm. Tāpēc 2010. gada 23. aprīlī es Eiropas Komisijai uzdevu
jautājumu par kopēju projektu, kurā iesaistītas 27 dalībvalstis, ar nosaukumu „Medi-Fake”,
kura rezultātā divu mēnešu laikā tika konfiscēti 34 miljoni tablešu.

Šā iemesla dēļ es esmu vienmēr atbalstījis stingrus pasākumus, lai apkarotu šādu situāciju,
un tas ir veids, kā slēgt tirdzniecību, kas dažiem noziedzīgiem tīkliem nes peļņu
EUR 45 miljardu apmērā. Tas izskaidro manu balsojumu.

Willy Meyer (GUE/NGL),    rakstiski.  –  (ES) Es balsoju „par” normatīvo rezolūciju par
priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2001/83/EK
attiecībā uz to, kā novērst, ka legālās piegādes ķēdē nonāk zāles, kas saistībā ar identitāti,
ražošanas vēsturi un avotu ir viltotas, jo es uzskatu, ka tā veicinās pasākumus pret viltotām
zālēm un to izplatīšanu un tādējādi uzlabos iedzīvotāju aizsardzību. Turklāt es uzskatu,
ka pozitīvs fakts ir tas, ka Parlamenta nostāja aizstāv pārredzamību un tiesības uz
informāciju kā līdzekli nelikumīgas rīcības novēršanai. Es uzskatu, ka svarīgi ir tas, ka tajā
galvenā uzmanība ir pievērsta profilakses pasākumu uzlabošanai attiecībā uz viltotu zāļu
piegādi ar interneta starpniecību. Es atbalstu vajadzību pastiprināt zāļu izplatīšanas ar
interneta starpniecību tiesisku apkarošanu, jo vairākumā gadījumu viltotas zāles nonāk
Eiropas tirgū tieši šādā veidā. Es balsoju „par” jauno tekstu, jo grozījumi, kurus ierosinājusi
Komisija, to ievērojami uzlabo — tie pastiprina kontroles pasākumus, palielina
pārredzamību, atvieglo piekļuvi informācijai un tāpēc garantē lielāku iedzīvotāju
aizsardzību.

Louis Michel (ALDE),    rakstiski. – (FR) Prezidents Žaks Širaks teica, ka visneciešamākā
nevienlīdzība ir nevienlīdzība veselības aprūpes jomā. Tāpēc es balsoju „par” šo ziņojumu,
kura centrā ir veselības jautājumi un tādējādi patērētāju aizsardzība. Viltotas zāles ir sērga,
kam ilgi nav pievērsta nekāda uzmanība. Lai gan nepārprotams mērķis ir jaunattīstības
valstis, jo legālo zāļu cenas bieži ir vairākumam cilvēku nesasniedzamas, turklāt to kontrole
nav efektīva, ja tāda vispār ir, mēs redzam, ka arvien vairāk viltotu zāļu nonāk ES, jo īpaši
ar interneta starpniecību. Tas rada arvien lielāku sabiedrības veselības un vispārēju drošības
apdraudējumu visā pasaulē.

ES ir jāsaglabā modrība un jāīsteno enerģiska un mērķtiecīga politika pret šādu
nepieņemamu korupciju. Pašlaik ir grūti noteikt šīs parādības ietekmi uz ekonomiku, jo
zāļu ražošana ir kļuvusi lielā mērā rūpnieciska. Tā ir morāla un ētiska problēma, kas grauj
uzticību veselības aprūpes sistēmām un mazina to iedarbību. Šā iemesla dēļ cīņā pret
viltotām zālēm mums jāapelē pie politisko līderu sirdsapziņas. visā pasaulē.

Alexander Mirsky (S&D),    rakstiski. − Es pilnā mērā atbalstu Marisa Matias ziņojumu.
Taču es uzskatu, ka pasākumi, kas minēti ziņojumā, nav pietiekami. Ir jāizstrādā pasākumu
pakete visām ES dalībvalstīm un jāuzliek tām atbildība par tās īstenošanu attiecībā uz
viltotu zāļu izplatīšanu, atbalstīšanu, ražošanu un tirdzniecību. Šiem pasākumiem jāietver
licences atņemšana viltotu zāļu piegādātājiem un izplatītājiem, maksimāli naudassodi un
kriminālatbildība visiem, kas saistīti ar nelegālu darbību zāļu tirdzniecības jomā. Soda
mēriem vainīgajiem ir jābūt tikpat lieliem, kā tiem, ko piemēro narkotisko vielu
nelikumīgiem tirgotājiem. Tikai tādā veidā mēs varam pārtraukt viltotu produktu izplatīšanu
un sagraut medikamentu „melno tirgu”.

Andreas Mölzer (NI),    rakstiski.  −  (DE) Cilvēku veselība ir mūsu sabiedrības vislielākā
vērtība, un mums ir jāizvēlas piemēroti līdzekļi, lai veicinātu un uzturētu to. Aizvien lielāks
skaits viltotu zāļu pakļauj aizvien vairāk pacientu arī Eiropā nenosakāmam riskam, kura
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sekas var būt tādas, ka viņi par to maksās ar savu dzīvību. Es balsoju „pret” šo ziņojumu,
tāpēc ka ierosinātie pasākumi, jo īpaši importa kontrole, manuprāt, nav pietiekami.

Rolandas Paksas (EFD),    rakstiski.  −  (LT) Es balsoju „par” šo direktīvu, jo medikamentu
viltošana ir nopietna problēma visā ES, un mums tāpēc ir jāveic radikāli pasākumi, lai
novērstu to, ka viltotas zāles, kam var būt kaitīga ietekme uz cilvēku veselību vai pat dzīvību,
nonāk mūsu tirgū. Mums ir jāgarantē, ka tikai drošas un efektīvas zāles nonāk pie
patērētājiem, un mums ir jāgādā, lai noziedzīgas bandas negūst peļņu no viltotām zālēm.
Mums ir jāpieliek visas pūles, lai nodrošinātu, ka ES spēkā stājas stingra recepšu zāļu
marķēšanas sistēma, ietverot drošuma marķējumu, kurā norādīts ražotājs un piegādātājs.
Es uzskatu, ka zāļu viltotājiem ir jāpiemēro stingrāks sods un ka visos ES zāļu piegādes
ķēdes posmos ir jādarbojas efektīviem kontroles mehānismiem. Īpaša uzmanība un drošības
pasākumi jāievieš zāļu tirdzniecībā ar interneta starpniecību, nosakot stingru licencēšanu,
uzraudzību un kontroles sistēmas. Ikvienai dalībvalstij ir jāveic visi nepieciešamie pasākumi,
lai nodrošinātu efektīvu tādas sistēmas darbību, kas brīdina sabiedrību par zemas kvalitātes
zāļu bīstamiem viltojumiem un pat dod iespēju izņemt šādas zāles no tirgus.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    rakstiski. – (PT) Šis ziņojums balstās uz Komisijas
priekšlikumu, kura mērķis ir novērst, ka viltotas zāles nonāk piegādes ķēdē, un vērst
uzmanību uz jautājumu, kas izraisa aizvien lielākas eiropiešu bažas — jautājumu par to
zāļu kvalitāti un drošumu, kuras tie lieto. Mums ir jāuzsver šā priekšlikuma pozitīvais
efekts, jo tas ir izraisījis debates par būtiski svarīgu jautājumu, kura galvenais mērķis ir
apkarot viltotus medikamentus. Faktiski zāļu viltošana ir noziegums, kas laupa pacientiem
vajadzīgo ārstēšanu un bojā viņu veselību, iespējams, pat izsaucot nāvi. Kā referente ir
pamatoti norādījusi, direktīvas galvenais mērķis ir sabiedrības veselības aizsardzība. Šim
mērķim ir jābūt atspoguļotam direktīvas tiesiskajā pamatā. Man svarīgs šķiet arī uzdevums
aizsargāt zāļu izplatīšanas tīklu, nosakot skaidras un precīzas definīcijas ne tikai attiecībā
uz direktīvas piemērošanas jomu, bet arī uz dažādo pušu lomu un atbildību, kas iesaistītas
apgādes ķēdē — mazumtirgotājiem, izplatītājiem un starpniekiem. Es balsoju „par” šo
rezolūciju, jo es uzskatu, ka ir svarīgi sekmēt likumdošanas pasākumu šajā jautājumā, lai
novērstu aizvien lielāko veselības apdraudējumu un uzlabotu pacientu drošību.

Rovana Plumb (S&D),    rakstiski. − ES ir vērojams uztraucošs tādu medikamentu skaita
pieaugums, kuru identitāte, ražošanas vēsture un avoti ir viltoti. Direktīva ievieš obligātas
drošuma pazīmes visām recepšu zālēm un agrīnās brīdināšanas sistēmu — saskaņotas
drošuma pazīmes, lai identificētu un pārbaudītu ikviena iepakojuma autentiskumu un
sniegtu pierādījumus manipulācijām ar recepšu zālēm (pēc riska novērtējuma ir iespējama
konkrētu zāļu izņemšana no apgrozības) — bezrecepšu zālēm nav paredzētas drošuma
pazīmes, ja vien riska novērtējums nenorāda uz viltojuma risku un tāpēc sabiedrības
veselības apdraudējumu — ; izsekojamību — drošuma pazīmēm būs identifikācijas numurs
(piemēram, sērijas numurs), kas ļaus pārbaudīt produkta un atsevišķu iepakojumu
autentiskumu visā piegādes ķēdē līdz pat aptiekas līmenim, turklāt dalībvalstīm būs jāizveido
attiecīgas sistēmas, lai novērstu to, ka zāles, par kurām ir aizdomas, ka tās varētu būt viltotas,
nonāk pie pacientiem; tirdzniecībā ar interneta starpniecību — noteikumus par zāļu piegādi
sabiedrībai nosaka dalībvalstis; palielinātu pārredzamību attiecībā uz vairumtirdzniecības
izplatītājiem; ir jāpiemēro sodi par dalībvalstu noteikumu pārkāpumiem.

Frédérique Ries (ALDE),    rakstiski. – (FR) Pēc to produktu viltojumiem, kas marķēti ar
zīmolu, un cigaretēm viltošana izplatījusies medikamentu tirgū, un septiņi miljoni zāļu,
kuras katru gadu konfiscē, veido aptuveni 5 % no visiem viltojumiem. Eiropas tiesu un
muitas iestādēm tie rada milzīgas problēmas — tām ir jāizseko viltojumu avoti un jāierobežo
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nelegālā tirdzniecība, kas apdraud miljoniem cilvēku dzīvību visā pasaulē. Tāpēc es atzinīgi
vērtēju starp Parlamentu un Padomi panākto vienošanos izstrādāt kopīgu tiesisko
regulējumu 27 dalībvalstīm, lai ierobežotu viltotu zāļu risku. Starp galvenajiem panākumiem
es gribu minēt atbildības noteikšanas principa attiecināšanu uz visiem ķēdes dalībniekiem
— ražotājiem, atļauju turētājiem, vairumtirdzniecības izplatītājiem, starpniekiem utt.;
obligātu drošuma pazīmes lietošanu (sērijas numuru vai plombu) uz recepšu zāļu
iepakojuma; stingrāku noteikumu ieviešanu inspekcijām, kuras tiek veiktas sadarbībā ar
Eiropas Zāļu aģentūru, un to struktūru saraksta izstrādi, kam tiek piešķirta produktu
tālpārdošanas atļauja.

Noslēgumā vēlos teikt, ka šis ir svarīgs tiesību akts. Taču ir vajadzīga ciešāka starptautiska
sadarbība un kiberkontrole, lai iznīdētu viltotu Viagru, novājēšanas līdzekļus,
dermatoloģiskus krēmus utt., kas ir pieejami ar vienu peles klikšķi.

Crescenzio Rivellini (PPE),    rakstiski. – (IT) Es vēlos apsveikt Matias kundzi par teicami
veikto darbu. Viltotas zāles ir „klusie slepkavas” pat tad, ja tām nav ārstējoša efekta, jo tās
satur toksiskas vielas, kas var kaitēt tiem, kuri tās lieto, vai pat tos nogalināt. Pamatlikuma
trūkums veicina viltošanu, kas uzskatāma par organizētu noziedzību.

Mēs esam pieredzējuši nesamērīgu šīs noziedzīgās rīcības pieaugumu, kopš 2005. gada
par 400 % palielinoties viltotu zāļu konfiskācijai. Tiek lēsts, ka 1 % zāļu, kas šodien tiek
pārdotas Eiropas iedzīvotājiem legālās piegādes ķēdē, ir viltots un ka šī proporcija palielinās.
Citās pasaules daļās vairāk nekā 30 % tirdzniecībā esošo zāļu, iespējams, ir viltoti. Turklāt
tiek viltots aizvien vairāk inovatīvu zāļu un zāļu dzīvības glābšanai.

Mēs šodien esam apstiprinājuši jaunu tiesību aktu, lai novērstu viltotu zāļu nonākšanu
legālās piegādes ķēdē un aizsargātu pacientu drošību. Tiesību akts attiecas arī uz zāļu
tirdzniecību ar interneta starpniecību un ievieš jaunas drošuma pazīmes un izsekojamības
pasākumus, kā arī sankcijas viltotājiem, lai novērstu viltotu zāļu tirgošanu Eiropas Savienības
iedzīvotājiem.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    rakstiski. − Lai spētu labāk aizsargāt zāļu izplatīšanas
tīklu, ir svarīgi ne tikai definēt tiesību akta darbības jomas, bet arī noteikt dažādos piegādes
ķēdes dalībniekus. Kas ir viltotas zāles? Kas ir aktīva sastāvdaļa vai palīgviela? Komisijas
priekšlikums nesniedz vajadzīgo skaidrību. Tas pats ir sakāms par dažādu piegādes ķēdes
dalībnieku definīciju, kā arī to nozīmes un atbildības noskaidrošanu. Ir svarīgi noteikt
atšķirību starp tiem dalībniekiem, kas ir oficiāli atzīti un kuru atbildība ir noteikta, un tiem,
kas nepieder pie šīs kategorijas, lai gan arī viņiem ir jāievēro atbildība, kas noteikta piegādes
ķēdes dalībniekiem.

Tāpēc ir svarīgi noteikt atšķirību starp tirgotājiem un starpniekiem, kā arī noskaidrot viņu
lomu un atbildību. Tas pats attiecas uz citiem dalībniekiem, piemēram, uz zāļu
pārvadātājiem vai paralēlajiem tirgotājiem. Direktīvai ir jānovērš neskaidrība, un tā nedrīkst
atstāt „pelēkās” zonas. Tai ir skaidri jānosaka, kādi dalībnieki drīkst darboties šajā jomā un
ar kādiem noteikumiem tie drīkst darboties. Skaidrākas definīcijas vienkāršos direktīvas
īstenošanu.

Daciana Octavia Sârbu (S&D),    rakstiski.  − Pēdējos gados iespējas tirgot viltotas zāles
ir strauji palielinājušās. Aizvien lielākais risks, ka šīs zāles nonāks piegādes ķēdē, nozīmē,
ka steidzami jāatjaunina tiesību akti. Jo īpaši sarežģīts ir regulējums tirdzniecībai ar interneta
starpniecību, un to var efektīvi risināt tikai starptautiskā līmenī. Komisijas priekšlikumā
šis jautājums nebija skarts, un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas
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darbs ir to ievērojami uzlabojis, un tā rezultāta tika pievienotas svarīgas garantijas
patērētājiem, kas iegādājas zāles tiešsaistē. Taču interneta specifika neļauj pilnīgi novērst
risku. Patērētāju informētība par šo risku ir jāpalielina, un tāpēc es atzinīgi vērtēju sabiedrības
izpratnes veicināšanas kampaņu iekļaušanu direktīvā, par ko tika panākta kompromisa
vienošanās. Komisijai ir unikāla izdevība koordinēt sabiedrības izglītošanas kampaņas, un
tai ir jānodrošina, ka dalībvalstis pilda savus pienākumus šajā jautājumā.

Bart Staes (Verts/ALE),    rakstiski. −  (NL) ES notiek satraucoša viltotu zāļu izplatīšanās.
Tām var būt zema kvalitāte, tās var saturēt viltotas vai neprecīzi dozētas vielas, gan aktīvas,
gan neaktīvas, vai nesaturēt nekādu aktīvu vielu un tādējādi radīt nopietnu pacienta
apdraudējumu. Zāļu nozarei bezdarbība šīs parādības apkarošanā tieši vai netieši izmaksā
vairāk nekā EUR 10 miljardus. Kopā ar Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupu Eiropas
Parlamentā es atbalstu šo vienošanos. Tā dod iespēju uzlabot pašreizējos noteikumus un
ieviest drošuma pazīmes, kas garantē zāļu identifikāciju, autentificēšanu un izsekojamību,
kā arī regulēt zāļu tirgošanu ar interneta starpniecību, kas ir viens no galvenajiem ceļiem,
pa kuriem viltotas zāles nonāk Eiropas tirgū. Tiek lēsts, ka vairāk nekā 50 % zāļu, kas
iegādātas internetā no vietnēm, kuru faktiskā fiziskā adrese nav precizēta, ir viltotas.

Tāpēc mums ir jānošķir legāla zāļu pasūtīšana pa pastu vai no interneta aptiekām no
nelegālās zāļu izplatīšanas ķēdes, kas ietver nekontrolētu tirgošanos ar interneta
starpniecību. Legālas aptiekas, kas nosūta zāles pa pastu, ir jāpievieno legāli reģistrētai
aptiekai, un mums ir jānodrošina, lai legālās aptiekas, kas zāles nosūta pa pastu, ievērotu
visas likumīgas prasības, kas attiecas uz aptiekām dalībvalstīs, kur tās ir likumīgi reģistrētas.

Catherine Stihler (S&D),    rakstiski.  − Es balsoju „par” šo ziņojumu, kura mērķis ir novērst
viltotu zāļu nonākšanu legālās piegādes ķēdē, pastiprinot saskaņotību, uzlabojot
izsekojamību un piemērojot atturošas un efektīvas sankcijas. Ja runa ir par zālēm, pacientu
drošībai jābūt prioritātei.

Thomas Ulmer (PPE),    rakstiski. −  (DE) Es balsoju „par” šo ziņojumu, jo tas nodrošina
jaunu pamatu viltotu zāļu apkarošanai. Ir notikusi pakāpeniska pāreja no zālēm, kuras ir
viegli viltot, uz zālēm drošā iepakojumā. Zāļu tirdzniecību kavē izmeklēšanas un nosacīšanas
procedūra. Patērētājiem tiek sniegta lielāka aizsardzība. Izmaksas nozarei nav pārāk lielas.

Viktor Uspaskich (ALDE),    rakstiski.  −  (LT) Dāmas un kungi! Viltotu zāļu skaits, kas
nonāk ES, palielinās šausmīgā ātrumā. Tas jo īpaši uztrauc tādas valstis kā Lietuva, kas
veido ES austrumu robežu. Austrumeiropa ir galvenais viltotu zāļu tirdzniecības ceļš, kurā
apgrozīti tiek miljoni. Tā ir vislielākā problēma — Komisija ir aprēķinājusi, ka viltotu zāļu
iepakojumu skaits, kas Eiropā katru gadu tiek tirgots legālās piegādes ķēdē, varētu būt
EUR 1,5 miljardi. Vēl lielāku uztraukumu izraisa tas, ka viltotu zāļu apjoms ir palielinājies
par 20 %. Viltotas zāles ir „klusie slepkavas”. Cilvēki, kas tās izplata, ir bīstami noziedznieki,
un ir par tādiem uzskatāmi. Sodiem par zāļu viltošanu ir jābūt tādiem pašiem kā par
nelikumīgu narkotisku vielu tirdzniecību. Lai tos piemērotu, būs vajadzīga uzlabota
koordinācija starp dažādu valstu un starptautiskajām iestādēm. Mums ir stingri jāaizliedz
tirdzniecība ar viltotām zālēm tiešsaistē, jo internets ir viens no galvenajiem ceļiem, pa
kuriem viltotas zāles nonāk Eiropas tirgū. Saskaņā ar Pasaules Veselības organizācijas
datiem 50 % tiešsaistē pārdoto zāļu ir viltoti. Es uzskatu, ka mūsu prioritātei ir jābūt
sabiedrības brīdināšanai par risku, ko rada zāļu iegāde tiešsaistē.

Jaroslaw Leszek Walesa (PPE)  , rakstiski. − (PL) Es balsoju „par” Eiropas Parlamenta
normatīvās rezolūcijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko
groza Direktīvu 2001/83/EK attiecībā uz to, kā novērst, ka legālās piegādes ķēdē nonāk
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zāles, kas saistībā ar identitāti, ražošanas vēsturi un avotu ir viltotas. Nav šaubu, ka viltotu
zāļu nonākšana oficiālajos izplatīšanas tīklos apdraud visu Eiropas farmācijas sistēmu, jo
tā grauj iedzīvotāju uzticību aptiekā vai citās legālās tirdzniecības vietās pirkto zāļu kvalitātei.

Manuprāt, visuztraucošākais aspekts ir riska profila maiņa. Līdz šim viltotas tika galvenokārt
„dzīves stila” zāles, bet pašlaik krasi ir palielinājies to zāļu skaits, kas paredzētas dzīvības
glābšanai. Tāpēc ir svarīgi izstrādāt skaidru un nepārprotamu „viltotu zāļu” definīciju, kā
arī definēt visas struktūras zāļu izplatīšanas ķēdē — tirgotājus un aģentus, kam jādarbojas,
pamatojoties uz atļaujām, un jāievēro labas ražošanas prakses noteikumi, kā to dara oficiālie
ražotāji un izplatītāji. Ņemot vērā iepriekš teikto, es uzskatu, ka mums par prioritāti jāizvēlas
atbalsts pasākumiem, kuru mērķis ir mazināt šo problēmu.

Rezolūcijas priekšlikums B7-0096/2011

Luís Paulo Alves (S&D),    rakstiski. – (PT) Es balsoju par šo rezolūcijas priekšlikumu tikai
Komisijas stingrās apņemšanās dēļ uzlabot pašlaik izmantotās finanšu sistēmas, lai
nodrošinātu, ka mazie un vidējie uzņēmumi (MVU) varētu labāk piekļūt kapitālam, lai
finansētu savu izaugsmi un inovācijas politiku. Svarīgi ir pašreizējās ekonomikas krīzes
kontekstā likvidēt birokratizācijas ietekmi pašreizējās ES atbalsta sistēmās. Neskatoties uz
rezolūcijā ierosinātajiem pasākumiem, es vēlētos pievērst Komisijas uzmanību
nepieciešamībai panākt progresu attiecībā uz tālejošāku pasākumu — „Mazās
uzņēmējdarbības aktu” — plānošanas periodam pēc 2013. gada. Ir jāatceras, ka pašreizējā
situācijā ir svarīgāk nekā jebkad, lai MVU saņemtu stingru institucionālu un finansiālu
atbalstu, jo tie ir Eiropas ekonomikas pamatā un tiem izdosies attīstīties tikai tad, ja būs
atbilstīgi un ilgtspējīgi finanšu instrumenti.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    rakstiski. – (LT) Es balsoju par šo svarīgo rezolūcijas
priekšlikumu par nākamajā plānošanas periodā mazo un vidējo uzņēmumu (MVU)
finansiālajam atbalstam paredzēto ES instrumentu pārskatīšanas praktiskajiem aspektiem.
Maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU), kuru skaits ES sasniedz 23 miljonus, kuri veido
aptuveni 99 % no visiem uzņēmumiem un nodrošina 100 miljonus darba vietu, ir būtiska
loma ekonomikas izaugsmes, sociālās kohēzijas un darbavietu izveides veicināšanā, un tie
ir nozīmīgs jauninājumu avots, kā arī sniedz svarīgu ieguldījumu nodarbinātības līmeņa
noturēšanā un palielināšanā. Tomēr MVU ierobežotās iespējas piekļūt finansēm ir būtisks
šķērslis to izveidei un izaugsmei, jo īpaši saskaroties ar pašreizējo finanšu un ekonomikas
krīzi. Tāpēc es piekrītu rezolūcijā paustajam aicinājumam ievērojami palielināt inovatīvu
finanšu instrumentu finansējumu no ES budžeta, lai gādātu par MVU finansēšanas
vajadzībām, un ņemt vērā stratēģiju „Eiropa 2020”. Tomēr ir jāatzīmē, ka pašreizējie ES
finanšu noteikumi par Eiropas fondu un programmu izmantošanu ir pārmērīgi sarežģīti,
un laiks un nauda, kas patērēti, lai panāktu atbilstību šiem noteikumiem, ir pilnīgi nesamērīgi
ar finansējuma gala saņēmēja ieguvumiem. Tādēļ es piekrītu aicinājumam Komisijai ierosināt
vienkāršākus un lētākus noteikumus un pamatnostādnes, jo īpaši programmās, kuras
paredzētas MVU maza apjoma finansēšanai.

Roberta Angelilli (PPE),    rakstiski. − (IT) Pagājušā gada oktobrī Eiropas Komisija pieņēma
politikas dokumentu „Integrēta rūpniecības politika globalizācijas laikmetam”, kas ietver
vairākas īpašas iniciatīvas, ar kurām paredzēts radīt spēcīgu stimulu Eiropas rūpniecības
politikai.

Kā vakar Parlamentā norādīja komisārs Tajani, MVU ir ekonomikas attīstības „spēka avots”.
Katra ceturtā darbavieta ir atkarīga no rūpniecības nozares — tāpat arī mūsu konkurētspēja
pasaulē, inovācijas un pētniecība. Lai likvidētu birokrātiskos šķēršļus un vienkāršotu
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noteikumus, ir vajadzīga Eiropas un valstu iestāžu, banku un MVU apņemšanās un
koordinācija. Pēdējos mēnešos ir sperti daudzi soļi uz priekšu, pieņemot Kavētu maksājumu
direktīvu, noteikumus par preču zīmju un produktu aizsardzību, videi draudzīgas
ekonomikas attīstības iespējas un jaunas politikas jomas, kurās uzmanība pievērsta
tūrismam, taču vēl daudz vairāk ir jāpadara.

Daudzi uzņēmumi ES ir atkarīgi no ES finansējuma un stimuliem, tādēļ ir jāgarantē un
jāuzlabo kredītu pieejamība. Patiesībā tas ir prioritārs mērķis, un es ceru, ka tas tiks
visaptverošā veidā risināts Mazās uzņēmējdarbības akta pārskatā, ar kuru 23.februārī Romā
publiski iepazīstinās pats komisārs Tajani.

Zigmantas Balčytis (S&D),    rakstiski. −  (LT) Es balsoju par šo rezolūcijas projektu. Mazie
un vidējie uzņēmumi (MVU) ES veido aptuveni 99 % no visiem uzņēmumiem un nodrošina
vairāk nekā 100 miljonus darba vietu. Tiem ir būtiska nozīme ekonomikas izaugsmes,
sociālās kohēzijas un darbavietu izveides veicināšanā. MVU ierobežotās iespējas piekļūt
finansējumam ir būtisks šķērslis to izaugsmei, un pašreizējā finanšu un ekonomikas krīze
ir vēl vairāk ierobežojusi to piekļuves iespējas finansējumam. Banku nozare pieprasa lielākas
garantijas un augstākas riska prēmijas. Es uzskatu, ka kredītu un aizdevumu garantiju
shēmu pieejamībai ir izšķirīga nozīme, lai nodrošinātu šīs nozares dzīvotspēju, izaugsmi
un darbavietu radīšanas potenciālu. Liela uzmanība jāpievērš Eiropas Investīciju bankas
MVU aizdevumiem, jo tiem 2008. gadā tika piešķirti EUR 15 miljardi, taču pētījumi liecina,
ka tikai neliela daļa šīs naudas nonāca pie MVU, jo bankas, kuras dalībvalstīs pārvalda
aizdevumus, ierobežoja banku kredītu izsniegšanu. Es uzskatu, ka Eiropas Komisijai ir
jāveic nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu, ka piešķirtais finansējums nonāk pie MVU,
nodrošinot šīs ļoti svarīgās nozares dzīvotspēju un izaugsmi.

George Becali (NI),    rakstiski. – (RO) Man iespaidīgs šķiet MVU skaits Eiropas Savienībā
— 23 miljoni — un to radīto darbavietu skaits — 100 miljoni. Šie skaitļi nepārprotami
liecina, ka mums ir jānostiprina šīs nozares finansēšanas sistēma. Tomēr Eiropas
finansēšanas sistēma ir reizē daudzveidīga un sarežģīta. Es piekrītu šā priekšlikuma
iniciatoriem, ka šai sistēmai 2014.-2020. gada finanšu periodā ir jābūt pēc iespējas
saskaņotākai. Es atbalstu iniciatoru ideju lūgt Komisijai mudināt dalībvalstis veikt vajadzīgās
reformas. Šie MVU sastopas vienotajā tirgū, taču savu valstu līmenī saņem atšķirīgu atbalsta
līmeni. Es arī ticu visu MVU paredzēto ES finanšu instrumentu vienota kontaktpunkta
priekšrocībām kā risinājumam, lai valsts atbalsta sistēmas līdzsvarotu ar Eiropas sistēmām.

Mara Bizzotto (EFD),    rakstiski. – (IT) Nodarbinātības krīze ir vairāk nekā pietiekams
iemesls, lai pieņemtu tekstu, kura aicinājumā piemērot subsidiaritātes principu pensiju
jomā beidzot tiek atzīts tas, ka sociālās Eiropas atjaunošanā valdībām ir jābūt galvenajiem
dalībniekiem. Reālas pārmaiņas atjaunošanas virzienā radītu tikai drosmīgs lēmums par
labu iedzīvotājiem tuvai demokrātijai, kuras pamatā ir nodarbinātības reformas, kas darbu
padara saistošāku, un algu izrakstu federālismu, kurā tiek ņemtas vērā atšķirīgas dzīves
izmaksas katrā Eiropas reģionā, attiecībā pret kurām tiek pielāgotas gan algas, gan pensijas.
Es vēlētos norādīt uz MVU galveno nozīmi šajā procesā. Eiropā ir daudz MVU, un tas
nozīmē, ka tie var radīt darbavietas un ilgtspēju. Darbaspēku izmaksu samazināšana,
piemērojot mazākus nodokļus, un iespēju nodrošināšana mazajiem uzņēmumiem strādāt
un ieguldīt reģionā ir būtiski pasākumi, lai nodrošinātu iemaksu izlīdzināšanu vecākajām
paaudzēm un drošu nākotni un dzīves kvalitāti jaunajām.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    rakstiski.  −  (LT) Jāatzīmē, ka ārējā finansējuma ziņā daudzi
mazie un vidējie uzņēmumi (MVU) joprojām galvenokārt paļausies uz kredītiem un
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aizdevumiem. Mums ir jāpievērš uzmanība tam, ka banku nozare, kas aizvien jutīgāk
attiecas pret risku un kapitālu, pieprasa lielākas garantijas un augstākas riska prēmijas, kas
šajā ļoti lielajā ekonomikas sektorā izraisa finansējuma trūkumu un uzņēmējdarbības un
nodarbinātības iespēju neizmantošanu. Ņemot to vērā, es uzskatu, ka kredītu un aizdevumu
garantiju shēmām ir izšķirīga nozīme izaugsmes un darba vietu potenciāla izmantošanā,
ko sniedz MVU. Tāpēc ir jāizmanto esošās programmas nacionālā un ES līmenī. Ir ļoti
svarīgi turpināt garantijas instrumentu īstenošanu saskaņā ar Konkurētspējas un inovāciju
pamatprogrammu (CIP), Septītās pamatprogrammas Riska dalīšanas finanšu mehānismu
(RSFF) un struktūrfondiem (JEREMIE). To atbilstīgu īstenošanu pašlaik kavē pārlieku
sarežģītās administratīvās procedūras, tāpēc Komisijai ir jāatvieglo struktūrfondu
izmantošanu saistībā ar MVU finansēšanas instrumentiem, īpaši, lai finansētu apgrozības
fondus garantijas shēmām, vienlaikus izvairoties no tādu struktūru radīšanas, kuras dublētu
pastāvošās shēmas.

Jan Březina (PPE),    rakstiski. – (CS) Ņemot vērā, ka ārējā finansējuma ziņā daudzi mazie
un vidējie uzņēmumi (MVU) paļaujas uz kredītiem un aizdevumiem, ir jāizveido kredītu
un aizdevumu garantiju shēmas un jāpalielina Eiropas Investīciju bankas nozīme šajā
nozarē. Komisijai arī vajadzētu izdarīt spiedienu, lai likvidētu šķēršļus Eiropas riska kapitāla
un obligāciju tirgu attīstībā, un vajadzētu paplašināt riska sadales iespējas ieguldījumiem
pašu kapitālā. Pastāv saistīta nepieciešamība palielināt informētību par riskiem, kas saistīti
ar daudzām valsts nodokļu un atbalsta sistēmām, kuras sniedz stiprus stimulus aizņēmuma
finansēšanai, bet liek šķēršļus finansējumam no pašu kapitāla. Es uzskatu, ka nopietna
problēma ir ES finanšu noteikumu un Eiropas finanšu instrumentu vadlīniju sarežģītība,
jo īpaši gadījumos, kad Eiropas fondi un programmas tiek izmantoti atsevišķu uzņēmumu
atbalstam, piešķirot relatīvi nelielu finansējuma apjomu. Laiks un nauda, kas patērēti, lai
panāktu atbilstību šiem noteikumiem, ir pilnīgi nesamērīgi ar finansējuma gala saņēmēja
ieguvumiem. Problemātiska ir arī MVU atbalsta programmu sadrumstalotība. Komisijai
vajadzētu panākt labāku saskaņu starp CIP, FP7 un JEREMIE programmām un izveidot
vienas pieturas aģentūru, kur MVU varētu iegūt skaidru un visaptverošu informāciju par
to, kā izmantot šos instrumentus.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    rakstiski. −  (PT) 23 miljoniem mazo un vidējo
uzņēmumu (MVU) Eiropas Savienībā ir būtiska nozīme attiecībā uz ekonomikas izaugsmi,
sociālo kohēziju un darbavietu radīšanu. Es uzskatu, ka ir nožēlojami, ka MVU piekļuve
finansēm ir ierobežota, un ka to pasliktina pašreizējā finanšu un ekonomikas krīze. Ir ļoti
svarīgi, lai būtu pieejamas kredītlīnijas un garantiju sistēmas, lai varētu izmantot MVU
sniegto izaugsmes un nodarbinātības potenciālu. Es atzinīgi vērtēju „Progresa” — jauna
mikrofinansēšanas instrumenta darbavietu radīšanai — izveidi. Es atbalstu garantiju
instrumentu īstenošanu saskaņā ar Konkurētspējas un inovāciju pamatprogrammu, Septītās
pamatprogrammas Riska dalīšanas finanšu mehānismu un struktūrfondiem, kā arī iniciatīvu
par Vienoto rīcību mikrofinansēšanas iestāžu atbalstam Eiropā. Tomēr es aicinu Komisiju
attiecībā uz MVU finansēšanas sistēmām padarīt struktūrfondu izmantošanu vienkāršāku
un elastīgāku. Es arī aicinu palielināt finansējumu ES budžetā inovatīviem finanšu
instrumentiem, lai izstrādātu vienkāršākus un lētākus noteikumus un pamatnostādnes.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    rakstiski. – (RO) Es uzskatu, ka ir jāuzlabo Eiropas
Komisijas īpašās Eiropas MVU paredzētās stratēģijas, pasākumi un rīcības plāni. Es atbalstu
jauna Eiropas instrumenta izveidi, lai nodrošinātu mikrofinansējumu darbavietu radīšanai
un uzlabotu noteikumus un MVU piekļuvi vienotajam tirgum un finansējumam.
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Christine De Veyrac (PPE),    rakstiski. – (FR) Tā kā MVU Eiropā nodrošina aptuveni
100 miljonus darbavietu, tie ir Eiropas ekonomikas pamats. Tomēr tikai 2 % šo uzņēmumu
var piekļūt ES finansējumam. Tādēļ es balsoju par šo Eiropas Parlamenta pieņemto
rezolūcijas priekšlikumu, kurā jo īpaši aicināts pievērst sevišķu uzmanību MVU nākamajā
ES plānošanas periodā (2014-2020), izmantojot inovatīvus finanšu instrumentus. Es
atzinīgi vērtēju Parlamenta skaidri pausto vēstījumu Komisijai un Padomei — tajā tās tiek
aicinātas likvidēt administratīvos šķēršļus, kurus ir īpaši sarežģīti pārvarēt maziem
uzņēmumiem un kuri neļauj tiem piekļūt ES finansējumam un atbalsta programmām.

Diane Dodds (NI),    rakstiski.  − Maziem un vidējiem uzņēmumiem būs svarīga nozīme,
lai no jauna nostiprinātu ekonomiku visā Eiropā, kura pašlaik piedzīvo ekonomikas
samazināšanos vai labākajā gadījumā — nelielu ekonomikas izaugsmi. Manā vēlēšanu
apgabalā Ziemeļīrijā 98 % visu uzņēmumu var klasificēt kā MVU. Ir ļoti svarīgi, lai MVU
tiktu piešķirts pēc iespējas lielāks atbalsts, lai tie varētu veikt savu uzdevumu ekonomikas
atveseļošanā, taču ar ko tie pašlaik saskaras? Tie saskaras ar banku spiedienu attiecībā uz
pašreizējiem kredītiem un turpmākiem kredītiem, kas tiem ir nepieciešami, lai pastāvētu.
Tāpēc ES jāmeklē veidi, kā mudināt bankas aizdot, vienlaikus nodrošinot, lai būtu pieejami
ES ieviesti mehānismi MVU atbalstam.

Pašreizējās programmas ir jāracionalizē un jāvienkāršo, atvieglojot pieteikšanos un
piekļūšanu. Daudzi MVU, kuru darbaspēks ir ierobežots un kurus jau noslogo milzīga ES
birokrātija, vienkārši nespēj vai tiem nepietiek laika piedalīties pašreizējās pieteikuma
procedūrās. Dažas no tām pat nav izstrādātas tā, lai ņemtu vērā uzņēmumus, kam reāli
vajadzīgs atbalsts. Ieviestās programmas var palīdzēt, taču šai palīdzībai jābūt vieglāk
iegūstamai.

Edite Estrela (S&D),    rakstiski. – (PT) Es balsoju par šo rezolūcijas projektu, jo es atbalstu
to, ka jāmaina veids, kādā mazie un vidējie uzņēmumi piekļūst Eiropas finansēm, kas ir
svarīgs līdzeklis to izveidei un izaugsmei, paturot prātā pašreizējās finanšu un ekonomikas
krīzes ietekmi, kura ir saasinājusi šo uzņēmumu piekļuves problēmu publiskajām un
privātajām finansēm.

Diogo Feio (PPE),    rakstiski. – (PT) Eiropas Savienībā ir aptuveni 23 miljoni mazo un
vidējo uzņēmumu (MVU). Nav noliedzama to nozīme valstu ekonomikai un to izaugsmes
potenciālas darba tirgum. Portugāle ir tam piemērs: aptuveni 300 000 MVU veido vairāk
nekā 99 % no uzņēmumu kopskaita, tie tiešā veidā rada vairāk nekā 2 miljonus darbavietu,
un to kopējais apgrozījums ir aptuveni EUR 170 miljardi. Nesenās ekonomikas krīzes
rezultātā šo MVU finansēšanas kapacitāte, kura jau tā bija ierobežota, kļuva ievērojami
mazāka, īpaši tāpēc, ka banku nozare noteica vēl ierobežojošākus kreditēšanas nosacījumus.
Tāpēc MVU finanšu sistēmu funkcionēšana kļūst vēl būtiskāka, jo īpaši ar lielāku Eiropas
Savienības budžeta piešķīrumu struktūrfondu Konkurētspējas un inovāciju programmai
un Septītajai pamatprogrammai. Svarīgi ir arī pakāpeniski novērst tirgus kļūdas un likvidēt
administratīvos šķēršļus. Pareizie pasākumi ir jāveic pareizajā laikā, lai dalībvalstu nacionālā
ekonomika varētu sasniegt savu izaugsmes potenciālu un veicināt darba tirgus izaugsmi;
tas ļaus attīstīties dalībvalstīm, radot sociālo kohēziju.

José Manuel Fernandes (PPE),    rakstiski. – (PT) Šajā Eiropas Parlamenta rezolūcijas
priekšlikumā ir skatīti praktiski aspekti attiecībā uz ES instrumentu pārskatīšanu, lai
nākamajā plānošanās periodā atbalstītu mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) finansēšanu.
Pēdējos gados Eiropā ir ievērojami palielinājies mazo uzņēmumu skaits. Tie jau veido 99 %
no visiem uzņēmumiem, rada aptuveni 100 miljonus darbavietu un veic būtisku ieguldījumu
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ekonomikas izaugsmē un sociālajā kohēzijā. Neskatoties uz šo situāciju, tiem ir bijis ļoti
grūti piekļūt finansēm, un tas ir pasliktinājies līdz ar pašreizējo finanšu krīzi, kuras laikā
banku nozare ir noteikusi stingras prasības, lai piekļūtu saviem finansēšanas mehānismiem.

Tāpēc es atzinīgi vērtēju šīs rezolūcijas pieņemšanu un ceru, ka tiks ievērojami pastiprinātas
MVU finanšu sistēmas un vienkāršotas administratīvās procedūras, jo īpaši, samazinot
programmu skaitu un panākot, lai valsts un ES programmas labāk papildina cita citu.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    rakstiski. – (PT) Šis rezolūcijas priekšlikums ir ļoti pretrunīgs,
ņemot vērā, ka, lai gan tajā ir dažas pozitīvas atsauces uz pasākumiem, kas jāveic, lai
atbalstītu mazos un vidējos uzņēmumus (MVU), tajā tiek piešķirta leģitimitāte un aicināts
īstenot tādu pašu politiku, kas ir to problēmu pamatā, kas pašlaik skar MVU, proti —
Stabilitātes un izaugsmes pakts (SIP), finanšu tirgu liberalizācija un tā dēvētā brīvā
konkurence. Tas vienīgi aizsargā ekonomisko un finanšu interešu grupas, kuras nosaka
augstas cenas, lai gūtu vēl lielāku peļņu — vai un ar kredītu piešķiršanu vai enerģijas un
citu preču cenu noteikšanu.

Tieši tagad ir vajadzīgas efektīvas Eiropas Savienības politikas izmaiņas. Šis ir īstais brīdis,
lai atmestu SIP un tā neracionālos kritērijus un to aizstātu ar īstu nodarbinātības un sociālā
progresa aktu, kas stimulē mazu apmēru investīcijas, kuras dod iespēju augt
mikrouzņēmumiem un jo īpaši — kuras piešķir atbalstu tādām grupām, piemēram,
jaunajiem uzņēmējiem, kuriem ir grūtības atrast aizņemšanās iespējas savām
uzņēmējdarbības idejām, kā arī kas veicina nodarbinātību ar tiesībām un labākiem dzīves
apstākļiem, lai palielinātos iedzīvotāju pirktspēja.

Elisabetta Gardini (PPE),    rakstiski. − (IT) Es uzskatu, ka šis rezolūcijas priekšlikums savā
ziņā ir nokavēta rīcība mazo un vidējo uzņēmumu — kuriem ES ekonomikā ir ievērojama
nozīme — ekonomikas nozarē. Atbalsta instrumentu pārskatīšana ir arī piemērota saistībā
ar ekonomikas krīzi, kura īpaši negatīvi ietekmēja MVU, ko daiļrunīgi atspoguļo fakts, ka
tikai 2009. un 2010. gadā tika zaudētas 3 250 000 darbavietas (vairāk nekā trešdaļa jauno
darbavietu, kas bija radītas šajā nozarē). Šajā saistībā, manuprāt, ir svarīgi uzsvērt sadarbību
starp Eiropas Komisiju un Eiropas Banku, sevišķi atbalstot tādus ieguldījumus, kas spēj
palielināt MVU finanšu programmu efektivitāti. Jo īpaši ir jānodrošina kreditēšanas
nepārtrauktība, veicot pasākumus attiecībā uz likviditāti un kapitāla prasībām un sagatavojot
jaunas iniciatīvas trīs stratēģiskās jomās, lai palielinātu uzņēmumu konkurētspēju posmā,
kas joprojām ir sarežģīts, taču noteikti vairāk vērsts uz attīstību: internacionalizācijā,
inovācijās un darbības paplašināšanā. Ar savu direktīvu pret valsts iestāžu maksājumu
kavēšanu Eiropa jau ir paudusi svarīgu vēstījumu MVU atbalstam, un ir pareizi turpināt
darboties šajā virzienā, ja tā vēlas stimulēt ekonomikas izaugsmi Eiropā.

Louis Grech (S&D),    rakstiski.  − MVU ir svarīga Eiropas ekonomikas pamatu daļa, un
tie ir galvenais dzinējspēks darbavietu radīšanai, ekonomikas izaugsmei, sociālai kohēzijai
un inovācijai Eiropā. Lai tiktu attīstītu vienotā tirgus konkurētspēja, obligāti nepieciešama
ir MVU līdzdalība un aktīva darbība. Pēc finanšu krīzes ir kļuvis skaidrs, ka Eiropas finanšu
tirgi pašlaik nespēj nodrošināt MVU ar pienācīgiem finanšu mehānismiem. Inovatīviem
un uz izaugsmi vērstiem maziem uzņēmumiem pamatkapitāls ir jāpalielina no ārējiem
avotiem, jo tiem vai nu nav savu finanšu resursu, vai arī tie nevar piekļūt banku kreditēšanas
iespējām. Uzņēmējdarbību rosinošāka vide mikrouzņēmumiem un amatniecības
uzņēmumiem ir jāatbalsta, veicinot kvalitatīvus atbalsta pakalpojumus, labākus juridiskos
un nodokļu pasākumus, kā arī jaunu uzņēmēju sociālo aizsardzību.
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Atbilstošākiem un ilgtspējīgākiem finanšu instrumentiem ir jāgarantē, lai MVU varētu
vieglāk piekļūt kapitālam. Komisijai ir jādivkāršo centieni likvidēt pašreizējo ES atbalsta
sistēmu birokrātismu un jāveicina banku pārrobežu darbība, likvidējot visus esošos šķēršļus
konkurējošu mijieskaita un norēķinu sistēmu izmantošanai un piemērojot vienotus
noteikumus tirdzniecībai. Komisijai ir jāveic salīdzinoša analīze par to, kas faktiski ir
pieejams MVU kapitālieguldījumu tirgū, un to, kādas ir to faktiskās vajadzības.

Juozas Imbrasas (EFD),    rakstiski.  −  (LT) Es balsoju par šo dokumentu, jo maziem un
vidējiem uzņēmumiem (MVU), kuru skaits ES sasniedz 23 miljonus, kuri veido aptuveni
99 % no visiem uzņēmumiem un nodrošina 100 miljonus darba vietu, ir būtiska loma
ekonomikas izaugsmes, sociālās kohēzijas un darbavietu izveides veicināšanā, un tie ir
nozīmīgs jauninājumu avots, kā arī sniedz svarīgu ieguldījumu nodarbinātības līmeņa
noturēšanā un palielināšanā. Tomēr MVU ierobežotās iespējas piekļūt finansēm ir būtisks
šķērslis to izveidei un izaugsmei, un pašreizējā finanšu un ekonomikas krīze ir saasinājusi
šo problēmu. Banku nozare pieprasa lielākas garantijas un augstākas riska prēmijas, kas
šajā ļoti lielajā ekonomikas sektorā izraisa finansējuma trūkumu un uzņēmējdarbības un
nodarbinātības iespēju neizmantošanu. Kredītu un aizdevumu garantiju shēmām ir izšķirīga
nozīme izaugsmes un darba vietu potenciāla izmantošanā, ko sniedz MVU. Es piekrītu, ka
mums ir jāpieliek visi pūliņi, lai nodrošinātu pašreizējo finansēšanas iespēju efektīvu
īstenošanu gan valsts, gan ES līmenī, vienkāršojot administratīvās procedūras un atvieglojot
struktūrfondu izmantošanu.

Tunne Kelam (PPE),    rakstiski.  − Es balsoju par šo rezolūciju, jo tajā ir uzsvērta viena no
būtiskajām problēmām, ar kurām pašlaik saskaramies. Krīze finanšu nozarē ir radījusi
lielākas garantijas un augstākas riska prēmijas, un tas nozīmē, ka ir kļuvis daudz grūtāk
saņemt darbības uzsākšanas kredītus un citus finanšu avotus. Mēs nevaram atļauties, ka
MVU tiek uzlikts lielāks slogs un lielākas administratīvās izmaksas. Mēs nevaram atļauties,
ka MVU bankrotē birokrātijas un finanšu nozares stingrāku noteikumu dēļ. MVU ir mūsu
ekonomikas dzinējspēks — tos nedrīkst sodīt par sliktu pārvaldību finanšu nozarē. Ir
svarīgi, lai mēs šādas rezolūcijas pieņemtu pietiekami bieži, lai sev, Komisijai un dalībvalstīm
atgādinātu par saviem pienākumiem nodrošināt ilgtspējīgu ekonomiku. Tas ir iespējams
vienīgi tad, ja ir ilgtspējīgi MVU.

Jürgen Klute (GUE/NGL),    rakstiski. −  (DE) Atbalsts mazajiem un vidējiem uzņēmumiem
nodrošinās daudzas darbavietas un nostiprinās Eiropas ekonomikas inovāciju potenciālu.
Tāpēc ir pilnīgi pareizi šiem uzņēmumiem pietiekamā daudzumā nodrošināt aizdevumu
kapitālu, jo tikai tad tie var veikt nepieciešamos ieguldījumus. Tomēr pašu kapitāla
palielināšana, ko aicina darīt Eiropas Parlaments, ir jānoraida principā. Tā vietā, lai bankām
liktu atbalstīt reālo ekonomiku, nodrošinot atbilstīgus kredītus, Parlaments aicina atvieglot
mazo un vidējo uzņēmumu piekļuvi kapitāla tirgu ieguldījumu fondu un privātā kapitāla
fondu ieguldījumiem.

Ar lozungu „badmiras visiem” dažviet rezolūcijas priekšlikumā tiek aicināts privātā kapitāla
fondiem atvieglot uzņēmējdarbības veikšanu ar šiem uzņēmumiem. Tas liktu sevišķi
mazajiem uzņēmumiem vēl vairāk nonākt investoru nagos, nekā tas ir pašlaik. Šie investori
bieži vien meklē absurdi augstu divciparu peļņu, ko tie parasti var gūt, vienīgi sadalot
iegūtos uzņēmumus un pa daļām tos pārdodot.

Giovanni La Via (PPE),    rakstiski. − (IT) Mazie un vidējie Eiropas uzņēmumi dod lielu
ieguldījumu Eiropas Savienības ekonomikas izaugsmē. ES ir 23 miljoni MVU, kuri veido
99 % no Eiropas uzņēmumiem. Ar šiem skaitļiem vien ir izskaidrojams, kāpēc mēs vēlamies

16-02-2011Eiropas Parlamenta debatesLV78



aizsargāt un kāpēc mums jāaizsargā šie uzņēmumi, kuri ir mūsu ekonomikas patiesais
dzinējspēks. Ar šo rezolūcijas priekšlikumu, par kuru šodien nobalsojām, mēs esam
mēģinājuši Komisijai paust skaidru vēstījumu: šos uzņēmumus nedrīkst pamest. Šo iemeslu
dēļ mans pozitīvais balsojums ir daļa no mūsu aicinājuma palielināt MVU paredzēto
finansējumu, mūsu prasības pēc mazākas birokratizācijas un to standartu pielāgošanas,
kas nepieciešami finansējuma iegūšanai, lai MVU varētu patiešām gūt no tā labumu, kā arī
mūsu aicinājuma vairāk līdzekļu piešķirt pētniecībai. Ekonomikas krīze, kas pēdējos gados
nomoka Eiropu, ir jāpārvar, un mēs varam vienīgi cerēt uz ekonomikas atveseļošanu,
atbalstot šos uzņēmumus.

David Martin (S&D),    rakstiski.  − Es balsoju pa šo rezolūciju, kurā ir pausts stingrs atbalsts
garantijas instrumentu īstenošanas turpināšanai saskaņā ar Konkurētspējas un inovāciju
pamatprogrammu (CIP), Septītās pamatprogrammas Riska dalīšanas finanšu mehānismu
(RSFF) un struktūrfondiem (JEREMIE), lai stiprinātu MVU kreditēšanu, un saskaņā ar
JASMINE iniciatīvu atbalstītu mikrofinansēšanas iestādes; norāda, ka to atbilstīgu īstenošanu
pašlaik kavē pārlieku sarežģītās administratīvās procedūras; prasa, lai Komisija atvieglotu
struktūrfondu izmantošanu saistībā ar MVU finansēšanas instrumentiem, īpaši, lai finansētu
apgrozības fondus garantijas shēmām, vienlaikus izvairoties no tādu struktūru radīšanas,
kuras dublētu pastāvošās shēmas, piemēram, dalībvalstu līmenī.

Nuno Melo (PPE),    rakstiski. – (PT) Eiropas Savienībā ir 23 miljoni mazo un vidējo
uzņēmumu (MVU), kas veido 99 % no visiem uzņēmumiem un rada vairāk nekā
100 miljonus darbavietu. Tiem ir būtiska nozīme ekonomikas izaugsmes, sociālās kohēzijas
un darbavietu izveides veicināšanā, un tie ir nozīmīgs jauninājumu avots, kā arī sniedz
svarīgu ieguldījumu nodarbinātības līmeņa noturēšanā un palielināšanā.

Tomēr tiem trūkst iespēju, lai piekļūtu finansēm, un tas ir liels šķērslis to izveidei un
izaugsmei. Pašreizējā finanšu un ekonomikas krīze saasina šo problēmu. Tādēļ, ņemot
vērā stratēģiju „Eiropa 2020”, būtiski ir ES budžetā ievērojami palielināt inovatīvu finanšu
instrumentu finansējumu, lai apmierinātu MVU finanšu prasības.

Louis Michel (ALDE),    rakstiski. – (FR) Mazajiem un vidējiem uzņēmumiem ir būtiska
nozīme izaugsmes un sociālās kohēzijas veicināšanā, kā arī tie sniedz svarīgu ieguldījumu
nodarbinātības līmeņa noturēšanā un palielināšanā. Tomēr MVU ierobežotās iespējas
piekļūt finansēm ir būtisks šķērslis to izveidei un izaugsmei, un pašreizējā finanšu krīze ir
saasinājusi šo problēmu. Bankas aizvien negribīgāk finansē riskantākus uzņēmējdarbības
projektus, inovatīvus produktus vai uzņēmumu pārņemšanu. Tāpēc mums ir jāstiprina
MVU finanšu sistēmu darbība, jāatbalsta turpmāka garantijas instrumentu īstenošana un
jāpalielina finansējums inovatīviem finanšu instrumentiem. Uzņēmumiem ir jāspēj ērtāk
piekļūt kapitāla finanšu instrumentiem. Finanšu noteikumu sarežģītība un administratīvais
slogs arī ierobežo MVU attīstību, un tāpēc ir svarīgi likvidēt jebkādus administratīvus
šķēršļus un ierosināts vienkāršotus un lētākus noteikumus un pamatnostādnes.

Alexander Mirsky (S&D),    rakstiski.  − Šī ir visnoderīgākā rezolūcija visā laika posmā
no 2009. līdz 2011. gadam. Es ļoti ceru, ka rezolūcijas autori turpinās iesākto un apsvērs
jautājumus attiecībā uz nodokļu sloga samazināšanu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem,
darīs pieejamus kredītus par samazinātām likmēm un uzlabos sakarus starp ES finansēšanas
struktūrām un MVU un, visbeidzot, uzraudzīs situāciju ES attālākajos reģionos, piemēram,
Latgalē (Latvijā). Valdība veic plānotu un aprēķinātu MVU likvidēšanu Latgalē, nedodot
piekļuves iespējas informācijai par stabilizācijas fondiem un palielinot nodokļus un
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kontrolējošo un represīvo nodokļu iestāžu skaitu. Tas viss iznīcina nodokļu bāzi, kā rezultātā
Latvija pašlaik ir uz bankrota robežas.

Andreas Mölzer (NI),    rakstiski.  −  (DE) Mazie un vidējie uzņēmumi ES nodrošina
100 miljonus darbavietu. Tomēr pēc krīzes šie uzņēmumi arvien vairāk saskaras ar
finansēšanas problēmu, jo to lielākā daļa tiek finansēti ārēji. Bankas pašlaik tiem tikai
piedāvā kredītus saskaņā ar subsidēta aizdevuma stingrajiem nosacījumiem. Būtu labi šajā
saistībā sagatavot risinājumus, kas būtu pēc iespējas mazāk birokrātiski un kas atbilstu abu
pušu prasībām. Es balsoju par ziņojumu, jo, manuprāt, MVU ir finansiāli jāatbalsta, lai
saglabātu ekonomikas stabilitāti.

Rolandas Paksas (EFD),    rakstiski.  −  (LT) Es balsoju par šo rezolūcijas priekšlikuma
projektu, jo mazie un vidējie uzņēmumi (MVU) sniedz būtisku ieguldījumu ekonomikas
izaugsmē, sociālajā kohēzijā, darbavietu radīšanā un inovācijā. Ir ļoti svarīgi ieviest efektīvus
instrumentus, lai atbalstītu MVU finanses, nākamajā plānošanas periodā īpašu uzmanību
pievēršot mezonīna finanšu instrumentiem, kas likvidētu finansēšanas šķēršļus un veicinātu
jaunu, inovatīvu uzņēmumu izveidi un izaugsmi, nodrošinot ērtāku piekļuvi Eiropas riska
kapitālam un obligāciju tirgiem, vienlaikus likvidējot šo tirgu attīstības šķēršļus. Es piekrītu
priekšlikumam, kura mērķis ir radīt labākus apstākļus jaundibinātu un inovatīvu uzņēmumu
piekļuves iespējām privātajam kapitālam. Mums ir jāpieliek visi pūliņi, lai nodrošinātu
pašreizējo finansēšanas iespēju efektīvu īstenošanu gan valsts, gan ES līmenī, vienkāršojot
administratīvās procedūras un atvieglojot struktūrfondu izmantošanu. Ir ļoti svarīgi, lai
dalībvalstis īstenotu fundamentālas reformas MVU nodokļu un atbalsta sistēmu jomā. Ir
arī jāpalielina finansējums no ES budžeta inovatīviem finanšu instrumentiem, lielāku
finansējumu piešķirot Konkurētspējas un inovācijas programmai. Turklāt MVU ir jāsamazina
administratīvie šķēršļi, racionalizējot pārvaldību attiecībā uz inovatīviem finanšu
instrumentiem, koordinējot MVU finansēšanas programmas un izveidojot vienas pieturas
aģentūru.

Georgios Papanikolaou (PPE),    rakstiski. – (EL) Es balsoju par mazo un vidējo uzņēmumu
(MVU) atbalstu nākamajā plānošanas periodā. Mazie un vidējie uzņēmumi, kā arī ģimenes
uzņēmumi ir lielākās Eiropas ekonomikas daļas pamatā. Tās ir radošas darbnīcas, kurās
tiek radītas inovatīvas idejas un oriģināli produkti. Turklāt šie uzņēmumi vienmēr ir bijuši
ekonomikas izaugsmes dzinējspēks. Jo īpaši Grieķijā šāda veida uzņēmumiem, kuri veido
lielāko vairākumu uzņēmējdarbības formu Grieķijā, pašreizējā recesijā ir vajadzīgs atbalsts.
Eiropas Parlaments šajā rezolūcijas priekšlikumā vēlas skaidri norādīt, ka ES jaunās paaudzes
programmu pamatā attiecībā uz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem jābūt jaunajai
situācijai Eiropā, aizdevumu pieejamības nodrošināšanai mazajiem un vidējiem
uzņēmumiem, kā arī elastīgu finansēšanas mehānismu, piemēram, mikrofinansēšanas
izveidei.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    rakstiski. – (PT) Šis rezolūcijas projekts par nākamajā
plānošanas periodā mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) finansiālajam atbalstam paredzēto
ES instrumentu pārskatīšanas praktiskajiem aspektiem pašreizējā situācija ir ļoti svarīgs.
Patiesībā MVU ierobežotās iespējas piekļūt finansējumam ir būtisks šķērslis to izveidei un
izaugsmei. Pašreizējā finanšu un ekonomikas krīze ir saasinājusi MVU finansējuma
pieejamības problēmu. Ja uzskatām, ka MVU ir būtiska nozīme ekonomikas izaugsmes,
sociālās kohēzijas un darbavietu izveides veicināšanā, un tie ir nozīmīgs jauninājumu avots,
kā arī sniedz svarīgu ieguldījumu nodarbinātības līmeņa noturēšanā un palielināšanā, tad
varam saprast, cik nozīmīgi ir šī tiesiskā regulējuma ierosinātie grozījumi, kuru mērķis
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uzlabot MVU finansēšanas shēmu darbību. Iepriekš minēto iemeslu dēļ es balsoju par šo
rezolūciju.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    rakstiski. − Eiropas Parlaments atzīmē, ka ārējā
finansējuma ziņā daudzi MVU joprojām galvenokārt paļaujas uz kredītiem un aizdevumiem;
pauž bažas, ka banku sektors, kas aizvien jutīgāk attiecas pret risku un kapitālu, pieprasa
lielākas garantijas un augstākas riska prēmijas, kas šajā ļoti lielajā ekonomikas sektorā
izraisa finansējuma trūkumu un uzņēmējdarbības un nodarbinātības iespēju neizmantošanu;
tomēr uzskata, ka kredītu un aizdevumu garantiju shēmām ir izšķirīga nozīme izaugsmes
un darba vietu potenciāla izmantošanā, ko sniedz MVU; uzskata, ka jāizmanto esošās
programmas nacionālā un ES līmenī un atbalsta EIB lielo nozīmi MVU kreditēšanā.

Licia Ronzulli (PPE),    rakstiski. − (IT) Es balsoju par šo tekstu, jo uzskatu, ka tas var zināmā
mērā palīdzēt vairāk nekā 23 miljoniem Eiropas mazo un vidējo uzņēmumu, kuri sniedz
svarīgu ieguldījumu ekonomikas izaugsmē un sociālajā kohēzijā Eiropas Savienībā ar
100 miljoniem darbavietu, ko tie nodrošina. Pēdējos gados bankas ir pieprasījušas aizvien
lielākas garantijas no MVU, kuriem ir vajadzīgs kapitāls, lai paplašinātu vai atveseļotu savu
uzņēmējdarbību.

Tādēļ ir ievērojami jāpalielina finanšu instrumenti, kas var palīdzēt šādiem uzņēmumiem,
un jāveicina tādu instrumentu īstenošana, kas, piemēram, ļauj sadalīt risku starp vairākām
ieinteresētajām pusēm. Turklāt Eiropas Savienības finanšu noteikumu sarežģītība paredz
milzīgu laika un naudas tērēšanu vienīgi attiecībā uz birokrātiju. Tagad, kad esam vienojušies
par pamatnostādnēm, dalībvalstu ziņā ir pieņemt ad hoc pasākumus, lai atveseļotu un
atbalstītu savu MVU konkrēto situāciju, veicinot izaugsmi nozarē, kura pati par sevi veido
90 % no visiem uzņēmumiem Eiropas Savienībā un ir mūsu ekonomikas dzīvības avots.

Vilja Savisaar-Toomast (ALDE),    rakstiski. – (ET) Šodien es balsoju par rezolūcijas
priekšlikumu par atbalstu mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) finansēšanai. Es uzskatu, ka
ir jāuzlabo MVU situācija un jāpadara efektīvāki Eiropas Savienības resursi, lai nodrošinātu,
ka neatkārtojas likviditātes krīze, kas notika finanšu krīzes laikā un kura jo īpaši ietekmēja
MVU. Gan Igaunijā, gan Eiropas Savienībā kopumā MVU veido 99 % no visiem
uzņēmumiem, un tāpēc ir svarīgi, lai šis vairums varētu piekļūt finanšu atbalstam, jo sevišķi
grūtos krīzes gados. Es no sirds ceru, ka gan Eiropas Savienība, gan MVU panāks jaunu
Eiropas ekonomikas uzplaukumu un ka turpmāk mēs būsim labāk sagatavoti, saskaroties
ar jaunām krīzēm.

Csanád Szegedi (NI),    rakstiski. −  (HU) Es balsoju par priekšlikuma 6. grozījumu. Es
uzskatu, ka ir jāatbalsta jaundibināti uzņēmumi un inovatīvi uzņēmumi, lai ļautu tiem
vieglāk piekļūt kapitāla finanšu instrumentiem. Komisijai vairāk vajadzētu uzsvērt nākamajā
periodā ieplānotajām programmām un finanšu instrumentiem, kā arī šo instrumentu
atbalstam, izmantojot riska dalīšanas fondus un mehānismus.

Nuno Teixeira (PPE),    rakstiski. − (PT) Mazie un vidējie uzņēmumi (MVU) ir ļoti svarīgs
ekonomikas izaugsmes un darbavietu radīšanas elements Eiropas Savienībā (ES): tie ir
radījuši vairāk nekā 100 miljonus darbavietu un tiem ir būtiska nozīme sociālajā kohēzijā.
Tomēr šo uzņēmumu piekļuve finanšu kredītiem un aizdevumiem ir ierobežota, un
ekonomikas krīze ir saasinājusi šo situāciju, ko jau ļoti sarežģī administratīvais slogs. Es
uzskatu, ka centieni uzlabot MVU finanšu sistēmu darbību ir visumā pozitīvi. Es domāju,
ka šādos centienos ir jāietver Eiropas Investīciju bankas (EIB) nozīmes palielināšana attiecībā
uz aizdevumu shēmām, kā arī jau pastāvošo instrumentu īstenošana Konkurētspējas un
inovāciju programmā, programmā „Eiropas apvienotie resursi mazajiem, vidējiem un
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mikrouzņēmumiem” (Jeremie) un programmā par Vienoto rīcību mikrofinansēšanas iestāžu
atbalstam Eiropā (Jasmine).

Es arī aicinu vienkāršot MVU piekļuvi struktūrfondiem, jo sevišķi attiecībā uz garantiju
shēmām, lai novērstu to dublēšanos. Būtu arī ieteicams nākamajam daudzgadu finanšu
plānam apsvērt jaunus un efektīvus finanšu instrumentus, piemēram kopīgus instrumentus
ar EIB.

Viktor Uspaskich (ALDE),    rakstiski.  −  (LT) Mazie un vidējie uzņēmumi (MVU) mūsu
sabiedrības pamats un ekonomikas dzinējspēks. Gan Lietuvā, gan ES MVU veido 99 % no
visiem uzņēmumiem. Lietuvā MVU rada vairāk nekā 70 % darbavietu. MVU rada būtisku
ieguldījumu Lisabonas līguma mērķu īstenošanā, veicinot inovācijas, konkurētspēju, sociālo
kohēziju un darbavietu radīšanu. Tāpēc ir svarīgi radīt vidi, kurā tas var attīstīties. MVU,
kā arī jaundibinātiem uzņēmumiem un inovatīviem uzņēmumiem ir jānodrošina vieglāka
piekļuve ES finanšu instrumentiem. Kredītu un aizdevumu garantiju shēmām ir izšķirīga
nozīme izaugsmes un darba vietu potenciāla izmantošanā, ko sniedz MVU. Pašlaik
neskaidrību un finansējuma trūkuma dēļ daudzi ieguldījumu plānu riski nav īstenoti. Tāpēc
ir svarīgi, lai bankas uzlabotu likviditātes nodrošinājumu un atbalstītu ieguldījumu reālajā
ekonomikā. Ir arī svarīgi atbalstīt kapitāla tirgus attiecībā uz jaundibinātiem uzņēmumiem
un inovatīviem uzņēmumiem. Mums ir vairāk jācenšas likvidēt administratīvos šķēršļus.
Lai to panāktu, būs vajadzīga pakāpeniska pārvaldība un ar inovatīviem finanšu
instrumentiem saistīta ekonomika.

Derek Vaughan (S&D),    rakstiski.  − Mazie un vidējie uzņēmumi (MVU) veido aptuveni
99 % no visiem Eiropas Savienības uzņēmumiem, lielā mērā veicinot Eiropas ekonomiku
ar inovāciju, ekonomikas izaugsmi un vairāk nekā 100 miljonu darbavietu radīšanu. Mans
balsojums par šo ziņojumu atspoguļo to, cik svarīgi ir ļaut MVU darboties tādā veidā, ko
pārāk nesarežģī noteikumi, bet kas veicina efektivitāti, elastīgumu un ieguldījumus.

Es atzīstu, ka ir panākts progress, lai mazinātu MVU finanšu un administratīvo slogu,
piemēram, 2010. gadā izveidojot MVU finanšu forumu, taču es mudinu Komisiju darīt
vairāk, lai radītu konkurētspējīgāku un MVU pieejamāku ekonomiku, kas ir tik svarīga
veiksmīgai Eiropas ekonomikai.

Stimuliem ir jāveicina nepieciešamās dalībvalstu finanšu sistēmu reformas, ir jāveic
ieguldījumi, lai sekmētu MVU inovācijas, un administratīvajām sistēmām ir jādarbojas par,
nevis pret šiem uzņēmumiem, palīdzot tiem radīt stabilāku un daudzveidīgāku Eiropas
ekonomiku.

Artur Zasada (PPE),    rakstiski. − (PL) Es atzinīgi vērtēju šodienas balsojuma rezultātus.
Ir plānots, ka aptuveni 70 % ES līdzekļu uzņēmējiem tiks izmaksāti, izmantojot aizdevumu
fondus. Neatmaksājamas dotācijas tiks rezervētas galvenokārt augsta riska projektiem,
kuriem ir grūti iegūt aizdevumus. Kā norāda eksperti, izdevīgu aizdevumu vai garantiju
veidā piešķirta palīdzība ilgtermiņā ir labāka par palīdzību, kas nav jāatmaksā. Uzņēmēji
no izdevīgiem aizdevumiem gūst mazāku peļņu. Tomēr no šiem aizdevumiem labumu
var gūt daudz vairāk uzņēmumu, un teorētiski pēc tam, kad naudas aizdošanas sistēma ir
nodrošināta ar naudu, tai vajadzētu darboties bezgalīgi.

Tāpēc es atbalstu ideju, ka pēc 2014. gada 70–80 % uzņēmēju atbalsta ir jāizmaksā
aizdevumu un garantiju veidā, un pārējais neatmaksājamu dotāciju veidā. Tās tiks rezervētas
inovatīvu augsta riska projektu atbalstam, jeb, citiem vārdiem sakot — tādiem projektiem,
kam ir grūti iegūt aizdevumu.
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Ziņojums: Ria Oomen-Ruijten (A7-0025/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    rakstiski. − (PT) Eiropas valsts pensiju nākotne ir viens no
galvenajiem Eiropas turpmākajiem uzdevumiem, un es atzīstu grūtības, ar kādām nākas
saskarties attiecībā uz dalībvalstu pensiju sistēmām.

Tomēr es nepiekrītu, ka vienīgais veids, kā atrisināt šo problēmu ir vairāk maksāt, vairāk
strādāt un pensijas vecumā mazāk saņemt. Es arī vēlētos uzsvērt, ka par pensijām
galvenokārt ir atbildīgas dalībvalstis. Tomēr Eiropas Savienība var radīt papildu vērtību,
nodrošinot dažādo shēmu saskaņošanu un apmainoties ar labāko praksi, jo tās kompetencē
ir arī pensiju pārvietojamība un papildpensiju kapitāla uzkrāšanas uzraudzības iestādes
(Papildpensijas kapitāla uzkrāšanas institūciju (PKUI) direktīva).

Es balsoju par šo ziņojumi tikai tāpēc, ka tika panākts kompromiss par vairāk nekā
450 grozījumiem, kuros daži attiecas uz dažām no galvenajām Baltās grāmatas tēmām.
Es arī vēlētos brīdināt, ka atbilstīgas un noturīgas pensiju sistēmas var nodrošināt tikai tad,
ja tiek apkarota tāda ekonomika, kurā darbavietas ir nestabila, slikti apmaksāta un
nekvalitatīvas. Finansētu pensiju pamatā ir jābūt solidaritātei, un tas ir jāņem vērā ES
noteikumos.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    rakstiski.  –  (LT) Es balsoju par šo ļoti svarīgo rezolūciju
par Eiropas pensiju sistēmām. Eiropa noveco un demogrāfiskās situācijas pasliktināšanās,
kā arī dzimstības līmeņa samazināšanās dēļ pastāvīgi palielinās to iedzīvotāju skaits, kuri
ir pensijas vecumā. Tāpēc neapšaubāmi palielinās sociālā nodrošinājuma un pensiju fondu
nozīme, jo īpaši ņemot vērā pašreizējo ekonomikas krīzi. Iedzīvotājiem vecumdienās ir
jājūtas droši, un to var sasniegt vienīgi ar stabilām, labi funkcionējošām pensiju sistēmām.
Pašlaik Eiropas Savienībā ir 100 dažādas pensiju sistēmas. Tā kā starp dalībvalstīm ir lielas
atšķirības, ES iedzīvotāji jūtas nevienlīdzīgi. Iedzīvotāji, kuri visu savu dzīvi ir smagi
strādājuši — jo sevišķi jaunajās ES dalībvalstīs — saņem atšķirīgu apmēru pensijas, salīdzinot
ar iedzīvotājiem no vecajām ES dalībvalstīm. Tas viņiem liek justies otršķirīgiem.
Neapšaubāmi, noteikumi par pensiju sistēmām ir dalībvalstu kompetencē, taču ir skaidrs,
ka šajā jomā ir nepieciešama labāka Eiropas Savienības koordinācija. ES ir jārūpējas par
tiem, kuriem palīdzība vajadzīga visvairāk: invalīdiem, bezdarbniekiem un iedzīvotājiem
pensijas vecumā. Savu iedzīvotāju labklājības interesēs Eiropas Savienībai visās dalībvalstīs
ir jāmēģina izlīdzināt pensiju sistēmas. Tas neapšaubāmi veicinātu iedzīvotāju dzīves
standartu palielināšanu un ES ekonomikas izaugsmi.

Elena Oana Antonescu (PPE),    rakstiski. – (RO) Eiropas Savienībā pensionāru skaits
palielinās dzīves ilguma palielināšanās dēļ. Pensiju sistēmas ir dalībvalstu kompetencē, un
tajās ir dažādi noteikumi attiecībā uz pensionēšanās vecumu un sociālajam nodrošinājumam
tērēto naudu. Finanšu krīze ir vairojusi bezdarbu, nabadzību un sociālo atstumtību, kā arī
palielinājusi budžeta deficītu un problēmas saistībā ar pensiju finansēšanu. Tas ir uzsvērti
parādījis noteiktu finansēšanas sistēmu nestabilitāti. Īslaicīgu darbavietu pārsvars ir
samazinājis iemaksu līmeni pensiju sistēmās, tādējādi nelabvēlīgi ietekmējot to stabilitāti.
Eiropas Parlamenta ziņojumā un Eiropas Komisijas Zaļajā grāmatā ir mēģināts aizstāvēt
tādas pensiju sistēmas, kuras ir pielāgotas iedzīvotāju vajadzībām, neapšaubot valsts
autoritāti un neierosiniot, ka visiem derēs viens modelis.

Es uzskatu, ka svarīgs veiksmīgas ES politikas faktors ir solidaritāte starp valstīm un
paaudzēm. ES līmenī tiek veikta tādu pensiju sistēmu aspektu koordinācija, kuri ir saistīti
ar iekšējā tirgus darbību, piemēram, atbilstība Stabilitātes un izaugsmes paktam un stratēģijai
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„Eiropa 2020”. Es balsoju par šo ziņojumu, kas veicina dalībvalstu centienus izpildīt savu
iedzīvotāju cerības attiecībā uz atbilstīgu, noturīgu un drošu pensiju sistēmu.

Liam Aylward (ALDE),    rakstiski.  −  (GA) Eiropas iedzīvotāji noveco, un nebūs tik drīz
jāgaida, kad vecuma grupa „55 gadus vecs vai vecāks” būs lielākā vecuma grupa Eiropas
Savienībā. Lai gan uz vienu iedzīvotāju, kurš vecāks par 65 gadiem, ir četri iedzīvotāji
darbspējīgā vecumā, 2050. gadā šī attiecība būs divreiz mazāka.

Es balsoju par šo ļoti laicīgo ziņojumu. Lai gan lēmumu pieņemšana par pensiju jautājumiem
ir atsevišķu dalībvalstu kompetencē, ES un dalībvalstīm ir kopīgi jāstrādā, lai izstrādātu
skaidru, noturīgu un finansiāli dzīvotspējīgu sistēmu. Mūsdienu darbaspēks ir īpaši mobils,
tāpēc ir svarīgi, lai pensijas varētu pārvest no vienas dalībvalsts uz citu. Pensiju sistēmas ir
jāmodernizē, lai tās būtu elastīgas, pārredzamas un pieejamas. Ir jānodrošina informācija
par pieejamajām iespējām un dažādu pensiju veidu dažādiem aspektiem.

Es atbalstu ziņojumā pausto nostāju par to, ka vairāk jāuzsver finanšu izglītība un jāveicina
informētība par ietaupījumiem pensijai.

Zigmantas Balčytis (S&D),    rakstiski.  −  (LT) Eiropas Savienība saskaras ar milzīgām
problēmām, un viena no būtiskākajām ir iedzīvotāju novecošana. Demogrāfijas tendenču
dēļ dzīves ilgums kļūst lielāks, un gados vecāki iedzīvotāji ir veselīgi un aktīvi un ilgāk
piedalās sabiedrības dzīvē. Vienlaikus zemā dzimstības līmeņa dēļ darbspējīgā vecuma
iedzīvotāju skaits samazināsies, tāpēc dalībvalstu sociālā nodrošinājuma sistēmas saskarsies
ar lielām grūtībām. Finanšu krīze ir palielinājusi bezdarbu, nabadzību un sociālo atstumtību,
un tajā ir vērojama atsevišķu pensiju fondu sistēmu nestabilitāte. Daudzās valstīs palielinās
budžeta deficīts un problēmas finansēt pensijas. Turklāt daži privātie pensiju fondi vairs
nespēja pildīt savus pienākumus, tāpēc nākotnē ir ļoti svarīgi pareizi regulēt šādu fondu
darbību un uzraudzību. Es piekritu šī ziņojuma nostājai un uzskatu, ka ir jānodrošina jauni
stimuli valstu un ES līmeni, lai izveidotu spēcīgas, noturīgas un drošas Eiropas pensiju
sistēmas.

Regina Bastos (PPE),    rakstiski. − (PT) Jautājums par sociālā nodrošinājuma sistēmu
ilgtspēju ir kļuvis par neizbēgamu Eiropas politiskās darba kārtības jautājumu. Lielāks
dzīves ilgums, iedzīvotāju novecošana, lēna ekonomikas izaugsme un bezdarba
palielināšanās ir faktori, kas ir radījuši sociālā nodrošinājuma sistēmu nestabilitāti. Pašreizējā
situācijā ir jāpieņem lēmumi, kas garantētu sociālā nodrošinājuma režīmu ilgtspēju.

Es balsoju par šo ziņojumu, jo tajā tiek atbalstīta nepieciešamība kopīgi izveidot ilgtspējīgu
un drošu sistēmu, kas garantē atbilstīgas pensijas dalībvalstu līmenī. Tajā ir atzīts, ka
pārvietošanās brīvība Eiropā neaprobežojas tikai ar pirmā līmeņa nodrošinājumu, bet
pamatojas uz pieņēmumu, ka mobilitāte ir vajadzīga efektīvam un lietderīgam darba tirgum
kopumā. Tajā tiek pausts atbalsts Eiropas pensiju platformas izveidei, iesaistot tajā ES
iestāžu pārstāvjus, sociālos partnerus un attiecīgās ieinteresētās puses, lai apmainītos ar
informāciju par labu praksi un palīdzētu sagatavot politikas iniciatīvas, vienlaikus ievērojot
subsidiaritātes principu. Ziņojumā aicina Komisiju apsvērt iespēju izveidot īpašu darba
grupu pensiju jautājumos.

George Becali (NI),    rakstiski. – (RO) Es balsoju par šo ziņojumu un piekrītu referentei,
kura skaidrā un pamatotā veidā norāda ne vien uz paaudžu solidaritātes nepieciešamību,
bet arī būtiskām atšķirībām starp valstu pensiju sistēmām Eiropā. Es piekrītu, ka ir vajadzīga
koordinācija ES līmenī, un ka labākie argumenti par labu tam ir krīzes, no kuras, cerams,
esam izkļuvuši, radītās sekas. Valsts izdevumu ietekmi var vienmērīgi pārnest uz citu
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dalībvalsti, taču pensiju fondi ir finanšu tirgu daļa. Es atzinīgi vērtēju ideju par elastīgu
darba tirgu pensionāriem, ņemot vērā pašreizējās demogrāfiskās pārmaiņas un acīmredzamo
tendenci paildzināt darba mūžu. Es piekrītu idejai, ka ne vien katrai dalībvalstij, bet arī
Eiropas Savienībai kopumā sava politika ir jāpielāgo aktīvas novecošanas koncepcijai.

Bastiaan Belder (EFD),    rakstiski. −  (NL) Mūsu pensiju sistēmu ilgtspēja ir problēma, kura
ir pārāk ilgi viļāta kā karsts kartupelis. Pensionāru skaits palielinās. Centienos saglabāt
pensijas ilgtspējīgā līmenī dalībvalstīm nav citas izvēles kā reformēt savas pensiju sistēmas.
Tas ir tieši saistīts ar valsts finanšu ilgtspēju un noteikumiem par stabilu eirozonu —
Stabilitātes un izaugsmes paktu. Es no visas sirds atbalstu referenti Oomen-Ruijten, kad viņa
uzsver darba devēja veiktas pensijas uzkrāšanas (jeb tā dēvētā otrā līmeņa) un individuāli
veiktas pensijas uzkrāšanas (trešā līmeņa) nozīmi. Diemžēl mēs vairs nevaram pieņemt,
ka ar valsts pensiju (pirmo līmeni) būs pietiekami, lai uzturētu tādu dzīves līmeni, kura
sasniegšanai ir strādājuši darba ņēmēji. Vairāk ir jāizstrādā subsidiaritātes aspekts. Eirozonas
līmenī mums ir vajadzīgas vienošanās, saskaņā ar kurām dalībvalstis garantēs, ka to pensiju
sistēmu reforma radīs noturīgas valsts finanses. Tam, kādas izvēles šajā procesā tiek izdarītas,
manuprāt, jāpaliek vienīgi dalībvalstu ziņām. Tādiem jautājumiem kā sieviešu līdzdalībai
darba tirgū ir jābūt šo valstu sociālās un darba tirgus politikas ziņā. Ja iedzīvotāji brīvprātīgi
izvēlas nepilna laika darbu, lai labāk apvienotu darba, ģimenes un aprūpes pienākumus,
Eiropa to nedrīkst ierobežot.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    rakstiski. – (FR) Kaut gan pensiju sistēmu izvēle un
organizācija joprojām ir pilnībā dalībvalstu ziņā, nav apšaubāms, ka Eiropas ekonomikas
ir kļuvušas savstarpēji atkarīgas un ka diskusijās par ekonomikas pārvaldību uzmanība
tiek pievērsta uzmanība arī pensiju sistēmu dzīvotspējai un noturīgumam. Tāpēc ES
uzdevums ir veikt koordinēšanu.

Referente ir daudz strādājusi, lai panāktu kompromisu. Šajā tekstā bija dažas labas idejas,
arī ideja par to, ka pensiju sistēmām visiem iedzīvotājiem ir jāgarantē pienācīgs dzīves
līmenis, ka jāņem vērā daudzveidība, ka vīriešu un sieviešu nevienlīdzība ir nepieņemama
un nepamatota, ka ir jāpieņem tāda pieeja, kurā ņem vērā visu mūža garumu, un ka jāatjauno
darbā gados vecāki darba ņēmēji.

Tomēr vienlaikus, pārāk aktīvi mēģinot panākt kompromisu, mēs esam ieguvuši tekstu,
kas vietām ir pārāk neskaidrs un pārāk interpretējams. Turklāt tajā joprojām ir vairākas
idejas, kuras es nevaru atbalstīt, piemēram, aicinājumu dalībvalstīm uzlabot iedzīvotāju
piekļuvi privātām uzkrājumu shēmām un gados vecāku iedzīvotāju nodarbinātības
veicināšanai, izmantojot nodokļu un sociālā nodrošinājuma atbrīvojumu pasākumus. Šo
iemeslu dēļ es galīgajā balsojumā atturējos.

Sergio Berlato (PPE),    rakstiski. − (IT) Demogrāfiskā attīstība, proti, apvērstā iedzīvotāju
vecuma piramīda, kuru varam pēc noteikta laika sagaidīt, kā arī lielāks mūža ilgums, kas
nozīmē, ka gados vecāki iedzīvotāji turpina strādāt un ilgāk piedalās sabiedrības dzīvē, liek
apsvērt sociālās labklājības sistēmas. Finanšu un ekonomikas krīze apvienojumā ar
demogrāfiskajām pārmaiņām ir ietekmējusi pensiju sistēmas. Sakarā ar lielāku bezdarbu,
lēnāku izaugsmi, mazāku atdevi no ieguldījumiem un lielāku valsts deficītu pensiju sistēmām
būs grūtāk nodrošināt atbilstīgas pensijas. Jo īpaši jauni cilvēki ar augsta līmeņa izglītību
iesaistās darba tirgū vēlāk, tāpēc viņi nestrādā pietiekami ilgi, lai, sasniedzot tiesību aktos
noteiktu pensionēšanās vecumu, pieprasītu pensiju.

Ir arī jāpatur prātā, ka neatbilstošas pensijas var samazināt patēriņu un mazāka pieprasījuma
rezultātā valstī radīt ekonomikas nestabilitāti. Tādēļ es uzskatu, ka patiešām ir jāveic

85Eiropas Parlamenta debatesLV16-02-2011



pasākumi, lai no jauna definētu nākotni jauniem un veciem, tādējādi veicinot ilgtspējīgu,
drošu un atbilstīgu ienākumu nodrošinājumu pēc aiziešanas pensijā, vienlaikus arī paturot
prātā nepieciešamību dot svaigu impulsu attiecībā uz dalībvalstu pienākumiem, šīs nozares
abām pusēm un Eiropu.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    rakstiski.  −  (LT) Es balsoju par šo ziņojumu, jo, ņemot vērā
Eiropas iedzīvotāju ātro novecošanu, īpaša uzmanība ir jāpievērš pensionēšanās vecumam,
lai nodrošinātu pensiju uzkrājumu fondu drošību un nostiprinātu kopējos minimālos
pensiju standartus, lai garantētu normālus dzīves apstākļus visiem Eiropas gados vecajiem
iedzīvotājiem. Lai arī pensionēšanās vecuma un pensiju lieluma noteikšana ir pašu
dalībvalstu kompetencē, Eiropas Parlaments un Komisija ierosina pasākumus, kas palīdzētu
pārvarēt draudus pensiju sistēmām. Turklāt, izveidojot iekšējo tirgu un īstenojot stratēģiju
„Eiropa 2020”, zināma valstu pensiju sistēmu reformu koordinācija ir neizbēgama. Žēl,
ka Komisijas Zaļajā grāmatā gandrīz nemaz nav pievērsta uzmanība dzimumu līdztiesībai.
Sievietēm nestandarta darba līgumi ir biežāk nekā vīriešiem vai arī viņas strādā nestabilās
darbavietās un tāpēc vidēji saņem mazāk. Turklāt sievietes daudz biežāk pārtrauc karjeru
mātes stāvokļa dēļ un lai rūpētos par bērniem un gados veciem vai nespējīgiem ģimenes
locekļiem, tāpēc viņas zaudē apdrošināšanas garantijas un galu galā saņem mazākas pensijas.
Ir jāatzīst, ka nav tādas ideālās pensiju sistēmas. Dažādās dalībvalstīs ekonomiskās un
finanšu iespējas ir atšķirīgas, tāpēc vairāk uzmanības jāpievērš veidiem, kā uzlabot pensiju
sistēmas, piemēram, darba dzīves sākšanas laikam, labākai darba un ģimenes dzīves
saskaņošanai, pensionēšanās vecuma „elastīgai” novērtēšanai un pensiju minimālo standartu
ieviešanai.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    rakstiski. – (RO) Valsts paaudžu solidaritātes sistēmām,
kas darbojas dažās dalībvalstīs, ir paredzams liels izmaksu palielinājums, un tas nozīmē
arvien lielāku spiedienu uz solidaritāti un lielāku slogu jaunākajām paaudzēm.

Šķiet, ka 2060. gads ir ļoti tālu, taču tas nekādā ziņā nemaina prognozes: arvien vecāka
sabiedrība, zems dzimstības līmenis un tādējādi milzīgs spiediens uz budžetu. Protams,
katra dalībvalsts ir tieši atbildīga par savas pensiju sistēmas izveidi. Patiesi, šīs pilnvaras ir
neapstrīdamas, un netiek ierosināts, ka visiem derētu vienots modelis. Tomēr ir svarīgi
pieprasīt atbilstīgas, noturīgas un drošas pensijas laikā, kad pēc dažiem desmitiem gadu
Eiropa saskaries ar demogrāfisku katastrofu, kuras sākotnējās pazīmes jau sāk parādīties.

Pensionēšanās vecuma palielināšana ir viens no būtiskajiem risinājumiem, apspriežot to,
ka valstīm vairs nebūs pietiekami daudz strādājošu iedzīvotāju, kas spētu samaksāt par to
iedzīvotāju pensijām, kuri pametuši darba tirgu. Patiesi, šādos apstākļos pensionēšanās
vecuma pakāpeniska palielināšana ir dabisks risinājums, ko atbalsta tas, ka dzīves ilgums
ir daudz lielāks nekā pirms 40 gadiem.

Vito Bonsignore (PPE),    rakstiski. − (IT) Es apsveicu referenti ar to, ka viņa pievērsusi
Parlamenta uzmanību šādam svarīgam un jutīgam tematam. Ir tiesa, ka finanšu un
ekonomikas krīze un demogrāfiskās pārmaiņas, kā arī dzīves ilguma palielināšanās ir
likušas visām dalībvalstīm nostiprināt savu pensiju politiku. Tāpēc šie pasākumi mudina
uzsākt virzību, lai modernizētu un koordinētu valstu politiku attiecībā uz pensiju sistēmu
pielāgošanu, ilgtspēju, līdzsvaru starp darba dzīves ilgumu un pensijām, pensiju sistēmu
labāku pārredzamību un maksātspējas aizsardzību. Es jo īpaši piekrītu tam, ka referente
pievērsusi uzmanību darba ņēmējām sievietēm, kuras pensiju ziņā bieži tiek diskriminētas
attiecībā uz darba ņēmējiem vīriešiem.
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Es arī piekrītu vajadzībai paildzināt darba ņēmēju karjeru, īstenojot modernu nodarbinātības
politiku un uzlabojot darba apstākļus, un es arī piekrītu nepieciešamībai pensiju sistēmas
un iedzīvotājiem sniegto informāciju padarīt pārredzamāku.

Tomēr mani māc lielas bažas par šajā dokumentā ierosināto pasākumu nopietno ietekmi
uz dalībvalstu kasēm, daudzas no kurām jau izjūt ļoti lielu spiedienu ekonomikas krīzes
rezultātā.

Alain Cadec (PPE),    rakstiski. – (FR) Es atzinīgi vērtēju to, ka Eiropas Parlaments ir pieņēmis
šo ziņojumu, kurā ES dalībvalstis tiek aicinātas izveidot atbilstīgas, noturīgas un drošas
pensiju sistēmas. Tajā ir atkārtoti apstiprināts pensiju galvenais mērķis — paaudžu
vienlīdzības garā garantēt sociālo kohēziju. Demogrāfisko pārmaiņu un ekonomikas krīzes
kontekstā pensijām ir jāpaliek mūsu sociālās vienošanās būtiskai daļai. Tomēr es vēlos
skaidri norādīt, ka ikkatra valsts var brīvi organizēt savu pensiju sistēmu un ka Eiropas
Savienības uzdevums ir vienkārši atvieglot dalībvalstu koordināciju.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    rakstiski. − (PT) Ekonomikas un finanšu krīze ir
ievērojami pastiprinājusi demogrāfisko problēmu, ar kuru saskaras ES, un ir radījusi
bezdarba, nabadzības un sociālās atstumtības palielināšanos. Stratēģijā „Eiropa 2020”
minētajam 75 % nodarbinātības līmenim vajadzētu palīdzēt nodrošināt pensiju sistēmas
ilgtspēju, jo tās ir saistītas ar augstu nodarbinātības līmeni, lielāku produktivitāti un
ekonomikas izaugsmi. Zaļajā grāmatā izmantotā holistiskā pieeja ir vērsta uz to, lai valstu
un ES līmenī dotu svaigu impulsu pensiju aizsardzībai ar mērķi ilgtermiņā izveidot spēcīgas,
atbilstīgas, noturīgas un drošas pensiju sistēmas. Mazie un vidējie uzņēmumi (MVU) ir
viens no ES galvenajiem nodarbinātības avotiem, un tie dod būtisku ieguldījumu pensiju
sistēmu ilgtspējā un atbilstībā dalībvalstīs. Es aicinu attīstīt nozaru, starpnozaru un/vai
teritoriālus fondus, lai palielinātu MVU darba ņēmēju līdzdalību pensiju sistēmās.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL),    rakstiski. – (EL) Es balsoju pret ziņojumu par Zaļo
grāmatu par Eiropas pensiju sistēmām. Šis ziņojums nepārprotami veicina saskaņoto,
antisociālo Eiropas Savienības politiku un sociālo tiesību samazināšanu līdz vismazākajam
kopējam liberālajam kopsaucējam. Šajā tekstā ir paredzēts palielināt Eiropas darba ņēmēju
pensionēšanās vecumu un pensionēšanās vecumu saistīt ar dzīves ilgumu. Eiropas darba
ņēmēji, kuri ir samaksājuši, lai glābtu bankas, un ir pakļauti nogurdinošiem taupības
pasākumiem, atkal tiek spiesti maksāt par krīzes sekām — krīzes, kuri viņi neizraisīja —,
strādājot vairāk gadu, lai saņemtu mazāku pensiju. Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu
Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa izvirzīja alternatīvu rezolūciju, kas bija vērsta pret
Zaļo grāmatu par pensijām un kurā bija uzsvērts pensiju un pensionēšanās vecuma
uzlabošanas potenciāls par labu darba ņēmējiem, taču diemžēl tā netika pieņemta. To var
paveikt, nepalielinot vecuma ierobežojumu, bet gan uzlabojot darba tiesības, īpaši jauniem
cilvēkiem, nodrošinot labāku samaksu un vienlaikus lielākus nodokļus piemērojot finanšu
kapitālam un finanšu darījumiem.

Carlos Coelho (PPE),    rakstiski. − (PT) Kaut gan par pensiju maksāšanu ir atbildīgas
dalībvalstis, tomēr ir svarīgi, lai noteiktos jautājumos būtu koordinācija Eiropas līmenī. Es
zinu, ka pensiju sistēmas Eiropā ir atšķirīgas. Tomēr ir noteikti jāizveido stratēģija, kas
palielina kohēziju un saskaņotību attiecībā uz pensijām un kas pilnībā ievēro subsidiaritātes
un solidaritātes principus. Šajā stratēģijā ir jāņem vērā pašreizējā ekonomiskā un
demogrāfiskā situācija, taču arī iekšējā tirgus izveides pabeigšana. Tāpēc mēs nedrīkstam
aizmirst, ka pārvietošanās brīvība Eiropā ir Eiropas pilsoņu pamattiesības, kas ietver personu
un tātad darba ņēmēju mobilitāti, kuriem jābūt iespējai izmantot efektīvu un lietderīgu
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darba tirgu, kā arī garantijai, ka viņi pēc pensionēšanās varēs saņemt noturīgus, drošus un
atbilstīgus ienākumus. Ir arī svarīgi sabiedrībai sniegt atbilstīgu un regulāru informāciju
par viņu tiesībām attiecībā uz pensiju sistēmu, jo īpaši saistībā ar pārrobežu darbības un
mobilitātes sistēmām.

George Sabin Cutaş (S&D),    rakstiski. – (RO) Es balsoju par rezolūciju, attiecībā uz kuru
biju iecelts par referentu Ekonomikas un monetārās komitejas vārdā. Es uzskatu, ka
rezolūcijas teksta galīgais variants ir līdzsvarots, uzsverot gan valsts pensiju līmeņa nozīmi,
gan nepieciešamību pēc pienācīga otrā līmeņa visās dalībvalstīs. Es mēģināju ierosināt ideju
par minimālās ES līmeņa pensijas noteikšanu, kas Eiropas iedzīvotājiem garantētu drošus
un pienācīgus ienākumus. Diemžēl par to no saviem kolēģiem nesaņēmu pietiekami
pozitīvas atsauksmes. Tomēr es ceru, ka nākotnē Komisija ierosinās šādu priekšlikumu.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    rakstiski. – (RO) Manuprāt, ir labi, ka stratēģijā
„Eiropa 2020” tiek atbalstīta aktīva, mērķtiecīga darba tirgus politika, kura palīdzēs palielināt
gados vecāku darba ņēmēju, sieviešu, minoritāšu grupu pārstāvju un ilgstošu bezdarbnieku
nodarbinātības līmeni. Es uzskatu, ka, sasniedzot šo mērķi, Eiropā palielinās nodarbināto
skaits un attiecīgi — ekonomikas izaugsmes, kas pozitīvi ietekmēs pensiju sistēmu
dzīvotspēju ES līmenī.

Cornelis de Jong (GUE/NGL),    rakstiski.  −  (NL) Es šodien balsoju par Oomen-Ruijten
ziņojumu par pensijām. Kā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas (IMCO)
atzinuma sagatavotājs par šo ziņojumu man bija iespēja konstruktīvi sadarboties ar referenti.
IMCO atzinums lielā mērā ir atspoguļots Oomen-Ruijten kundzes ziņojumā. Es uzskatu,
ka šis ziņojums ir samērīgs un līdzsvarots un ka tā pamatā ir viedoklis, ka attiecībā uz
dalībvalstīm pensijām jāpiemēro subsidiaritātes princips. Tas nodrošinās Nīderlandes
līmeņu sistēmas pienācīgu aizsardzību.

Tomēr es nekādi nevaru atbalstīt ziņojuma punktus, kuros tiek aicināts pieņem saistošas
Eiropas vienošanās par dalībvalstu pensiju sistēmām. Tas ir pretrunā ar visu to, ko aizstāv
Beļģijas Sociālistu partija.

Luigi Ciriaco De Mita (PPE),    rakstiski. − (IT) Es balsoju par ierosināto tekstu, jo pensijas
ir viena no darba ņēmēju tiesību un pienākumu sistēmas pamatinstitūcijām. Tās ir būtiskas,
lai attiecīgie iedzīvotāji un visas viņu ģimenes varētu turpināt dzīvot pienācīgā dzīves
līmenī, jo īpaši gadījumos, kad runa ir par atbilstīga atbalsta saņemšanu, lai sasniegtu
pienācīgu personiskās un ģimenes dzīves līmeni. Nosakot šo slieksni kā ilgtermiņa mērķi,
ir acīmredzams, ka ir vajadzīgas noturīgas pensiju sistēmas, lai sniegtu noteiktas minimālas
izredzes darba ņēmējiem. Kaut arī es ievēroju no apakšas uz augšu vērstas subsidiaritātes
principu, saskaņā ar kuru galvenās pilnvaras un pienākums attiecībā uz reformu atbilstību
un iespējamību ir dalībvalstīm, ir jāapvieno Eiropas pensiju sistēmas, lai nodrošinātu pilnīgu
un reālu darba ņēmēju un uzņēmumu pārvietošanās brīvību, kā arī pilnīgu un savstarpēju
dalībvalstu dažādo pensiju sistēmu atzīšanu un pielīdzināšanu. Patiesi, lai gan es atzīstu,
ka dalībvalstīs ir dažādas dzīves izmaksas un algas līmeņi, ir jāpanāk ilgtermiņa konverģence
gan katrā dalībvalstī, gan ES kopumā, lai veicināt pienācīgu un atbilstīgu paredzamā dzīves
ilguma līmeni.

Ioan Enciu (S&D),    rakstiski. – (RO) Es balsoju par šo ziņojumu, jo uzskatu, ka pensiju
sistēmas visā Eiropas Savienībā jau saskaras ar lielām ilgtspējas problēmām, kuras,
visticamāk, turpmāk kļūs vēl smagākas, tādējādi radot nepieciešamību tās pārdomāt. Tomēr
katras valsts veiktā pārskatīšana ir jāīsteno saskaņā ar galveno uzdevumu gados vecākiem
iedzīvotājiem nodrošināt pienācīgus ienākumus par pieņemamā izmaksām pēc tam, kad
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viņi visu mūžu ir veikuši iemaksas. Pensiju līmeņa samazināšana zem iztikas minimuma,
kas ir veikta dažās dalībvalstīs, ir necilvēcīga un tā jānovērš.

Visspilgtākais ekspluatācijas piemērs ir Rumānija, kur pašreizējā valdība ir nolēmusi, ka
visas pensijas ir krasi jāsamazina un jāapliek ar nodokli, kā arī jāpiemēro veselības aprūpes
apdrošināšanas nodoklis. Aizbildinoties ar subsidiaritātes principu, Rumānijas valdība,
iespējams, vēlas izveidot viltīgu pensiju sistēmu, liekot pensionāriem fiziski izgaist, atņemot
tiem minimālus finanšu resursus un medicīnisko palīdzību. Es uzskatu, ka vienam no ES
mērķiem šajā jomā ir jābūt noteiktu dalībvalstu valdību pārmērību ierobežošanai attiecībā
pret pensionāriem.

Edite Estrela (S&D),    rakstiski. − (PT) Es balsoju par šo ziņojumu, jo es atbalstu to, ka ES
un dalībvalstīm ir efektīvāk jākoordinē savi dažādie politikas veidi attiecībā uz pensijām
un sievietēm un vīriešiem jāgarantē pensiju sistēmu atbilstība, drošība un ilgtspēja. Ir būtiski
nošķirt tiesības uz pensiju saskaņā ar dzimumu un noteikt konkrētus kritērijus, ko izmantot,
lai sieviešu pensijas aprēķinātu tādā veidā, kas garantētu gan vīriešu, gan sieviešu
ekonomisko neatkarību.

Göran Färm, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Marita Ulvskog un Åsa Westlund (S&D),
rakstiski. – (SV) Attiecībā uz 6. punktu mēs, Zviedrijas sociāldemokrāti, izvēlējāmies balsot
par to, lai tiktu svītrota atsauce uz tiešo pensiju saistību iekļaušanu valsts parāda un deficīta
aprēķinos. Mēs to darījām tādēļ, ka uzskatām, ka pastāv risks, ka šādai saiknei starp pensiju
saistībām un parāda deficīta aprēķinu noteiktās dalībvalstīs īstermiņā varētu būt virkne
nevēlamu un neproporcionālu seku. Tomēr mēs uzskatām, ka ilgtermiņā katrai dalībvalstij
vajadzētu noteikt procedūras, saskaņā ar kurām valsts pensiju saistības tiks precīzi
atspoguļotas attiecīgajā parāda un deficīta prognozēs.

Diogo Feio (PPE),    rakstiski. − (PT) Lielāks paredzamais dzīves ilgums un iedzīvotāju
vecuma piramīdas apvēršanās Eiropā rada būtiskas problēmas sabiedrībai, kura noveco,
un tās gados vecākiem iedzīvotājiem būs jānodrošina pienācīgi dzīves apstākļi un loma,
kura daudzos gadījumos var būt aktīva un kurai jābūt aktīvai. Tomēr, saskaroties ar reāliem
tradicionālo pensiju sistēmu sabrukuma draudiem, dalībvalstīm ir drosmīgi un tieši jāpieņem
nepieciešamie pasākumi, lai glābtu savas sociālā nodrošinājuma sistēmas, kas neparedz
tikai pensionēšanās vecuma palielināšanu. Tomēr nekavējoties ir jāuzsver modernizācija
ar iespēju izmantot jauktus modeļus. Tas nodrošinās, ka tie, kuri pašlaik iesaistās šajā
sistēmā, var brīvi izvēlēties, saskaņā ar kādu modeli sevi nodrošināt vecumdienās.

José Manuel Fernandes (PPE),    rakstiski. − (PT) Pašreizējā krīze ir uzsvērusi problēmu,
kura, kā kļuva acīmredzams, bija nopietna — sociālā nodrošinājuma sistēmu bankrotu.
Patiesībā vecuma piramīdas apvēršanas tuvums, ko izraisījušas demogrāfiskās pārmaiņas
iedzīvotāju lielāka mūža ilguma dēļ, apdraud pensiju shēmu finanšu stabilitāti. No vienas
puses, palielinās bezdarbniekus skaits; no otras puses, vairāk līdzekļu tiek tērēts par pensiju
maksājumiem. Turklāt jaunieši darba tirgū ienāk aizvien vēlāk un tātad nepiedalās iemaksu
sistēmā. Tā kā mēs nevēlamies, lai vecumdienas kļūtu par sinonīmu nabadzībai, mums ir
jāizveido garantēta minimālā pensija, kas nodrošina dzīves kvalitāti gados veciem
iedzīvotājiem. Šāds pasākums palīdzēs izskaust nabadzību un ļaus gados vecākiem
iedzīvotājiem dzīvot cieņas pilnu dzīvi.

Visas šīs problēmas ir atspoguļotas Eiropas Komisijas Zaļajā grāmatā par pensijām. Tagad
ir vajadzīgs, lai virkne politikas jomu tiktu koordinētas ES līmenī. Tāpēc es pilnībā piekrītu
šajā ziņojumā paustajiem secinājumiem un atzinīgi vērtēju iniciatīvas, kuru mērķis ir
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paaudžu solidaritāte, kas ļaus visiem pensionāriem saņemt noturīgus un cilvēka cienīgus
ienākumus.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    rakstiski. − (PT) Mums ir žēl, ka netika pieņemts mūsu
iesniegtais alternatīvais rezolūcijas priekšlikums. Tāpēc vairums Eiropas Parlamenta
deputātu, tostarp Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupas
deputātu atbalstīja Komisijas un Padomes īstenoto antisociālo politiku, tādējādi leģitimizējot
neoliberālo virzību, kurai tie seko un kuru vēlas attīstīt.

To darot, viņi ir aizmirsuši par darba ņēmējiem dažādās Eiropas Savienības valstīs, kuri
cīnās pret likumā noteiktā pensionēšanās vecuma palielināšanu, cīnās, lai nodrošinātu
aprūpējošu un vispārēju sociālā nodrošinājuma sistēmu — sistēmu, kurā tiek novērtētas
mazākas pensijas un cienīti gados vecāki iedzīvotāji, ļaujot viņiem dzīvot cieņas pilnu dzīvi
un vienlaikus veicinot nabadzības izskaušanu.

Kā norādīts mūsu iesniegtajā alternatīvajā rezolūcijā, ir iespējams palielināt pensijas,
nepalielinot tiesību aktos noteikto pensionēšanās vecumu, ja vien ir vairāk darbavietu ar
tiesībām, jo sevišķi jauniešiem, labākas algas un lielāki nodokļi finanšu darījumiem.
Piemēram, neseni pētījumi liecina, ka vispārējs 0,1 % liels finanšu darījumu nodoklis Eiropas
Savienības dalībvalstīs varētu nodrošināt 2,1 % lielu iekšzemes kopprodukta gada ieņēmumu
palielinājumu jeb gandrīz EUR 262 miljardi.

Pat the Cope Gallagher (ALDE),    rakstiski. – (GA) Eiropas Savienībā pašlaik ir 23 miljoni
mazo un vidējo uzņēmumu. Mazie un vidējie uzņēmumi veido 99 % no visiem ES
uzņēmumiem un nodrošina 100 miljonus darbavietu Eiropas Savienībā. Ir pavisam skaidrs,
ka pašlaik mazo un vidējo uzņēmumu nozarē vislielākā problēma ir kredīta izmaksas un
to nepieejamība.

Daudziem dzīvotspējīgiem uzņēmumiem joprojām ir grūtības no bankām iegūt kredītus
ar pieņemamu likmi. Ņemot vērā atbalstu, ko banku nozare saņēmusi no Īrijas nodokļu
maksātājiem, tas ir neticami un nepieņemami. Pašreizējos grūtajos laikos mazo un vidējo
uzņēmumu konkurētspēju arī kavē citas izmaksas, piemēram, īre, komunālo pakalpojumu
maksājumi un vietējās nodevas.

Robert Goebbels (S&D),    rakstiski. – (FR) Es balsoju par Oomen-Ruijten kundzes ziņojumu
par atbilstīgām, noturīgām un drošām Eiropas pensiju sistēmām. Šajā ziņojumā ir daudz
labu nodomu, taču gluži tāpat kā Komisijas Zaļā grāmata, tas rada šaubas par šo debašu
patiesajiem politiskajiem mērķiem. Es nevaru nedomāt, ka Zaļās grāmatas galvenais mērķis
ir sagatavot sabiedrības viedokli pensiju shēmu pakāpeniskai privatizācijai. Redzot
zaudējumus, kas privātajiem pensiju fondiem Eiropā un ASV radās finanšu krīzes laikā, es
labāk izvēlos pieturēties pie paaudžu solidaritātes shēmām.

Bruno Gollnisch (NI),    rakstiski. – (FR) Neskatoties uz pastāvīgajām atsaucēm uz
subsidiaritātes principu, šis ir ļoti izteikts gadījums, kad tiek veidoti pamati pensiju sistēmu
saskaņošanai Eiropas Savienībā — ja ne attiecībā uz pensiju līmeni, tad vismaz attiecībā
uz to struktūru. Kā mēs jūsu ultraliberālajā un internacionālistu Eiropā varam ticēt, ka šāda
saskaņošana nav nekas cits kā pamudinājums savu individuālo apdrošināšanu nodot privātu
uzņēmumu rokās? Potenciāls simtu miljardu eiro vērts tirgus. Tajā pašā laikā Stabilitātes
un izaugsmes pakta rezultātā un rīt — Merkel pakta rezultātā — pirmā līmeņa pensijas:
valsts, obligātās un paaudžu solidaritātes pensijas — tiks iznīcinātas. Arodpensiju fondi,
kuru būtu vēlams attīstīt, joprojām ir pensiju fondi, un mēs zinām, kāda bija to nozīme
globālajā finanšu sabrukumā. Mēs arī zinām, kam tie der finanšu krīzē — lai izputinātu
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noguldītājus. Var tikai paust bažas par aizkustinoši apdomīgajiem noteikumiem, kas tiem
tiek piemēroti — pat Eiropā. Sociālā nodrošinājuma sistēma kopumā un konkrēti pensiju
sistēma ir vienīgi dalībvalstu kompetencē. Risināmās problēmas nav tikai finansiālas, tās
ir arī demogrāfiskas. Eiropas Savienība, kurai šajos jautājumos ir liela atbildība, nekādā
gadījumā nav atbilstošais līmenis, kādā tie jārisina.

Catherine Grèze (Verts/ALE),    rakstiski. – (FR) Runājot par ziņojumu par pensiju
sistēmām Eiropā, jāatzīst, ka tas ir ļoti delikāts temats. Kaut arī šajā tekstā ir atrodami daži
patiesi pozitīvi aspekti, būtu pilnīgi nepieņemami vecuma apdrošināšanas mehānismu
skatīt caur budžeta ierobežojumu prizmu, rezultātā atbalstot pensijas, kuru pamatā ir
kapitāls. Tā kā es atbalstu paaudžu solidaritāti, es nevarēju balsot par ziņojumu, kas varētu
veicināt kapitāla pensiju sistēmu attīstību.

Nathalie Griesbeck (ALDE),    rakstiski. – (FR) Es atturējos no balsošanas par šo tekstu.
Tajā ir daudz ļoti pozitīvu punktu, taču diemžēl tajā ir arī noteiktas idejas, pret kurām es
iebilstu. Šajā ziņojumā ir pausti tādi ieteikumi kā darba ņēmēju mobilitāti ierobežojošu
šķēršļu likvidēšana, padarot pensijas pārvietojamas, valstu pensiju sistēmu dažādības
ievērošana, dzimumu nevienlīdzības un tādu nepieņemamu atšķirību samazināšana, kas
pastāv attiecībā uz vīriešu un sieviešu nodarbinātību un pensijas kapitālu, lielākas
aizsardzības nodrošināšana pret gados vecāku darba ņēmēju atlaišanu u.c., un es tos vērtēju
ļoti atzinīgi. Tomēr citu punktu dēļ es atturējos. Tas, piemēram, ir fakts, ka ziņojumā tiek
aicināts veicināt privāto uzkrājumu shēmas.

Mathieu Grosch (PPE),    rakstiski. −  (DE) Demogrāfiskās pārmaiņas virzībā uz aizvien
vecāku sabiedrību kopā ar ekonomikas un finanšu krīzes radītām grūtībām ekonomikas
izaugsmes, valsts finanšu un finanšu tirgu jomās ir radījušas nepieciešamību pielāgot mūsu
praksi attiecībā uz pensijām. Šī pielāgošana ir saskaņā ar Eiropas iekšējā tirgus pabeigšanu
un stratēģijas „Eiropa 2020” mērķiem attiecībā uz nodarbinātību un valsts finanšu ilgtermiņa
ilgtspēju.

Tomēr es šo ziņojumu vērtēju atzinīgi, jo īpaši tāpēc, ka tas garantē efektīvāku pensiju
nodrošinājumu, kas būs gan noturīgs, gan drošs. Es esmu noteikti pārliecināts, ka pensiju
nodrošinājumam ne vien vajadzētu ļaut gados vecākiem ES iedzīvotājiem dzīvot cieņas
pilnu dzīvi, bet tam ir arī jābūt kā atlīdzībai par viņu darba dzīvi kopumā. Ja mēs vēlamies,
lai nākamie Eiropas iedzīvotājiem savu darbu darītu motivēti un būtu atvērti pārrobežu
darbam, ir svarīgi jau šodien viņiem piedāvāt izredzes saņemt atbilstīgu un noturīgu pensiju
nodrošinājumu, kas ir saskaņots Eiropas līmenī. Tomēr par pensiju nodrošinājumu joprojām
atbildīgas ir dalībvalstis, un tas nozīmē, ka pensiju sistēmas galvenokārt ir dalībvalstu
kompetencē, un tāpēc vienīgais, kas jānodrošina Eiropai, ir koordinēta dalībvalstu vadība.

Šajā saistībā īpaši jāņem vērā paaudžu solidaritātes un valstu solidaritātes princips. Turklāt
attiecībā uz subsidiaritāti visām pensiju sistēmām jāpaliek pilsoņiem „eksportējamām”.

Sylvie Guillaume (S&D),    rakstiski.  –  (FR) Lai gan šajā tekstā ir pozitīvi aspekti, jo īpaši
nozīmē, kas piešķirta nodarbinātības veicināšanai, lai nodrošinātu pensiju sistēmu ilgtspēju,
vai sociālo partneru nostājai, citus aspektus man bija grūti atbalstīt, tāpēc es atturējos
balsojumā par šo tekstu.

Tomēr tas, ka ir svītrots 24. punkts par saikni starp paredzamo dzīves ilgumu un
pensionēšanās vecumu, ir liela uzvara Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu
progresīvās alianses grupai, kura šādi vēlējās aizstāvēt Eiropas sociālo modeli, kas ir pretēji
tam, kas tiek atbalstīts šajā pasākumā. Patiesībā noteiktu sociālo grupu paredzamais dzīves
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ilgums samazinās, ko rada šo grupu pārstāvju darba apstākļi un grūtības, ar kurām viņi
saskaras, mēģinot saņemt profilaktisko un medicīnisko aprūpi. Mums ir jānodrošina, lai
visi Eiropas iedzīvotāji pensijas vecumā varētu dzīvot cieņas pilnu dzīvi.

Richard Howitt (S&D),    rakstiski.  − Eiropas Parlamenta leiboristu deputāti balsoja par
šo nesaistošo ziņojumu par pensijām un sabiedrības novecošanas problēmām un izdevumu
palielināšanos, ar ko saskaras visā ES. Mēs atzinīgi vērtējam to, ka šajā ziņojumā ir skaidri
norādīts, ka nav tādas vienotas, visiem piemērotas pieejas pensiju nodrošinājumam
dalībvalstīs, bet ka ES var noteikti radīt papildu vērtību attiecībā uz ideju apmaiņu un
koordināciju.

Mēs balsojām, lai 8. punktā svītrotu privātā parāda iekļaušanu valsts finanšu ilgtspējas
novērtējumā, jo uzskatām, ka šāda veida novērtējumā netiktu atbalstīti pašreizējie tirgus
apstākļi. Mēs arī esam nobažījušies par jautājumu par „Maksātspējas II” veida kapitāla
prasību piemērošanu pensijām, jo tas, iespējams, varētu palielināt izmaksas, nepalielinot
Apvienotās Karalistes darba devēju apmaksātu aroda pensiju drošību. Apvienotās Karalistes
sistēma, tostarp pensiju aizsardzības fondu, ko izveidojusi leiboristu valdība, nodrošina
pensiju sistēmu dalībnieku un saņēmēju augsta līmeņa atbalstu.

Eiropas Parlamenta leiboristu deputāti turpinās strādāt, lai nodrošinātu, ka iedzīvotājiem,
kuri veido uzkrājumus valsts, darba devēju vai privātās sistēmās, tiek nodrošināta reāla
pensiju aizsardzība, kas tiem nepieciešama, lai justos droši par savu pensijas vecumu.

Juozas Imbrasas (EFD),    rakstiski.  −  (LT) Demogrāfiskās tendences, citiem vārdiem sakot,
apvērstā iedzīvotāju vecuma piramīda, kuru varam pēc noteikta laika sagaidīt, kā arī lielāks
mūža ilgums, ko mums ir tā iespēja baudīt un kurā gados vecāki cilvēki saglabā veselību
un aktivitāti un ilgāk iesaistās sabiedrībā, liek apsvērt jaunas kohēzijas un saskaņotības
stratēģiju pensiju jomā. Eiropā pensiju sistēmas ir ļoti atšķirīgas, un jaunās dalībvalstis un
to iedzīvotāji saskaras ar papildu problēmām, jo, lai izkliedētu riskus, ir tik vēlams izveidot
dažādotu pensiju sistēmu (ar vairākiem līmeņiem). Finanšu un ekonomikas krīze ir
parādījusi, ka pret šādiem notikumiem nav imūna neviena pensiju sistēma, bet ka liels
budžeta deficīts, augsts bezdarba līmenis un ļoti ierobežotas nodokļu sloga un citu nodevu
palielināšanas iespējas īpaši ietekmē paaudžu solidaritātes sistēmas, un dažās valstīs,
piemēram, Lietuvā, pat bija jāveic radikāli pasākumi, proti — jāsamazina pensijas, kas,
manuprāt, ir nepanesami un nepieņemami. Dalībvalstīm cik vien iespējams ir jācenšas
nepieļaut šādus samazināšanas pasākumus, kas ir sāpīgi visnabadzīgākajiem iedzīvotājiem.
Es atturējos balsot par šo ziņojumu, jo daudzi ierosinātie lēmumi ir sociāli jutīgi, turklāt
ziņojumā arī nav pietiekami novērtēti ieguvumi un riski, jo sevišķi, ja runājam par
pensionēšanās vecuma palielināšanu vai dalībvalstu ietekmes mazināšanu pensiju politikas
jomā.

Peter Jahr (PPE),    rakstiski. −  (DE) Es atturējos no balsošanas par Eiropas Parlamenta
ziņojumu par Eiropas pensiju sistēmu. Kaut gan principā tas, ka Eiropas Savienība apsver
to, kā var atbalstīt dalībvalstu centienus nodrošināt atbilstīgas pensijas, ir vērtējams atzinīgi,
pensiju politika un ir un paliek attiecīgo dalībvalstu uzdevums, attiecībā uz ko ES tikai
vajadzētu rīkoties ārkārtīgi uzmanīgi un ņemot vērā apstākļus valstī. Tomēr attiecīgie
lēmumi nav labvēlīgi konkrēti Vācijas aroda pensiju modelim. Manuprāt Eiropas līmenī
nevajadzētu ieviest noteikumus, kas apdraud aroda pensiju sistēmas, kuras ir veiksmīgi
īstenotas daudzās Eiropas valstīs. Šajā saistībā joprojām ir vajadzīgi ievērojami uzlabojumi.

Arturs Krišjānis Kariņš (PPE),    rakstiski. – (LV) Es atbalstīju ziņojumu par atbilstīgu,
noturīgu un drošu Eiropas pensiju sistēmu veidošanu, jo uzskatu, ka ir nepieciešamas
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izmaiņas esošajā pensiju modelī, lai nodrošinātu tā ilgtspējību. Pašlaik Eiropas valstis riskē,
ka nākamās paaudzes nesaņems pensijas, kas nodrošinās cienījamas vecumdienas. Ir jāatzīst,
ka šobrīd mēs dzīvojam uz nākamo paaudžu rēķina. Mēs aizņemamies līdzekļus, lai maksātu
šodienas pensijas. Tas ir jāmaina. Pensiju sistēmai jābūt sabalansētai tā, lai tekošie ieņēmumi
segtu tekošos izdevumus. Jebkurš cits risinājums nozīmē dzīvošanu pāri saviem līdzekļiem.
To var nodrošināt dažādi, taču ir arī jāatzīst, ka vairs nevaram rēķināties ar pensionēšanos
drīz pēc sešdesmit gadu vecuma robežas sasniegšanas. Pensionēšanās vecums visā Eiropā
pakāpeniski ir jāpalielina, un tam jātuvojas septiņdesmit gadu slieksnim. Tas ir viens no
veidiem, kā nodrošināt to, ka sociālais budžets nekļūst par slogu Eiropas valstu
ekonomikām.

Giovanni La Via (PPE),    rakstiski. − (IT) Oomen-Ruijten kundzes ziņojuma pamatā ir
Komisijas 2010. gadā iesniegtā Zaļā grāmata un jautājumi, kurus šī iestāde ir ierosinājusi
debatēm attiecībā uz Eiropas pensiju sistēmu atbilstību un ilgtspēju. Ar šo dokumentu tiek
gatavota turpmākā Baltā grāmata, kurā būs veikta 27 dalībvalstu vispārēja analīze un
izklāstītas pamatnostādnes, ko ES nosaka savām dalībvalstīm, no kurām tiek gaidīta efektīva
reakcija. Mana reakcija pēc šā ziņojuma izlasīšanas bija pozitīva, tāpēc es balsoju par to.
Šis projekts noteikti ir pārāk konservatīvs, ņemot vērā to, kas jāpaveic. Tomēr to var
aprakstīt kā labu sākuma punktu, jo tajā ir pārskatīta pensiju sistēma, kas plašāk skatīta
27 dalībvalstīs. Eiropas pensiju platformas izveide varētu būt lieliska iespēja uzsākt debates
starp ES iestādēm un attiecīgajiem sociālajiem partneriem. Galīgais mērķis ir pielāgot
pensiju sistēmas un iekļaut demogrāfisko un ekonomisko mainīgo kontekstā, kas ietekmē
mūsu pasauli.

Patrick Le Hyaric (GUE/NGL),    rakstiski.  –  (FR) Es balsoju pret šo ziņojumu, jo tajā tiek
atbalstītas kapitāla pensiju sistēmas, kaitējot paaudžu solidaritātes valsts pensiju sistēmām
un palielinot pensionēšanās vecumu. Tajā arī tiek atbalstīta pieeja, kas radīs vēl lielāku
gados vecāku darba ņēmēju nedrošību, veicinot „elastīgas” pensijas, kas apvieno darbu ar
aiziešanu pensijā.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE),    rakstiski. – (PL) Es ar ļoti lielu apmierinātību
atzīmēju šodienas balsojuma rezultātus par Oomen-Ruijten kundzes ziņojumu par atbilstīgu,
noturīgu un drošu Eiropas pensiju sistēmu veidošanu. Es uzskatu, ka pensijām ir jābūt
drošām un stabilām, īpaši mūsdienās, jo īpaši saistībā ar Eiropas iedzīvotāju novecošanu
un finanšu krīzi. Pašreizējā statistika skaidri liecina, ka šī problēma pasliktinās un ka
demogrāfiskās pārmaiņas Eiropā ir nepārprotamas. Eksperti ir norādījuši, ka pašlaik ES
četri iedzīvotāji strādā, lai atbalstītu vienu pensionāru, taču pēc aptuveni 50 gadiem tādu
būs tikai divi.

Ir skaidrs, ka tāpēc ir jāveic turpmāks darbs pie pensiju sistēmas un ir ļoti svarīgi veikt
turpmākas reformas. Tāpēc mums ir jācenšas, lai dalībvalstis aktīvāk darbotos starptautiskā
līmenī, lai pensiju sistēmu koordinācija būtu efektīva un lietderīga. Turklāt, pieņemot
ziņojumu, Eiropas Parlaments skaidri norāda, ka vecuma vai dzimuma diskriminācijai nav
vietas, kas ir īpaši būtiski saistībā ar sociālajām debatēm par vīriešu un sieviešu līdztiesību
darbavietā.

Astrid Lulling (PPE),    rakstiski.  –  (FR) Mēnešiem ilgs darbs pie Eiropas pensiju sistēmu
ilgtspējas, vērienīga projekta izstrāde, stundām ilgs darbs pie kompromisu panākšanas,
nevēloties paust acīmredzamo, proti, to, ka daudzas Eiropas Savienības valdības ir uzsākušas
pensiju sistēmu reformas, kā prioritāru nosakot iemaksu perioda paildzināšanu, manuprāt,
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ir ārkārtīgi vieglprātīga rīcība. Realitātes noliegums ir klaja nolaidība. Eiropas Parlaments
nerisina pamatproblēmu, jo tas ir rada šķelšanos!

Es neatbalstu šāda veida politikas veidošanu — tā vietā, lai par katru cenu panāktu
vienprātību, Eiropas Parlaments būtībā ir izvēlējies nepareizo paņēmienu.

Tā pienākums ir pētīt saskaņotus un drosmīgus darbības virzienus. Tieši to sagaida mūsu
iedzīvotāji, kad ir apdraudētas pensiju sistēmas — Eiropas sociālā modeļa reālās balvas.

Tāpēc es nespēju atbalstīt ziņojumu, kas ir kļuvis par veltīgu vingrinājumu, jo tajā nav
ņemta vērā reālā situācija.

Toine Manders (ALDE),    rakstiski.  −  (NL) Holandes Tautas brīvības partijas (PVV)
delegācija Eiropas Parlamentā šodien balsoja pret iniciatīvas ziņojumu par Zaļo grāmatu
par Eiropas pensijām, jo tajā bija vairākas neskaidrības un neprecizitātes. Mēs atbalstām
vairākus uzlabojumus, piemēram, valsts un aroda pensiju sistēmu pareizas kombinācijas
veicināšanu dalībvalstīs un Eiropas izsekošanas sistēmu, lai nodrošinātu lielāku darba
mobilitāti, lai ikviens iedzīvotājs zinātu, ko var sagaidīt no pensijas, un izdarīt savu izvēli.
Tomēr bezdarba palielināšanās, problēmas finanšu tirgus, liels valsts parāds un lēna
ekonomikas izaugsme var radīt grūtības attiecībā uz dalībvalstu pensiju maksāšanas
saistībām, iespaidojot Stabilitātes un izaugsmes paktu un tādējādi eiro stabilitāti.

Turklāt liela ietekme daudzās dalībvalstīs ir arvien vecākai sabiedrībai, jo tajās netiek veidoti
tik lieli uzkrājumi kā Nīderlandē. Tāpēc mums ir vajadzīga pensiju sistēmu saskaņota
uzraudzība, un dažām dalībvalstīm savas pensiju sistēmas ir jāorganizē citādi. Tomēr mēs
nevēlamies, lai jebkādā veidā tiktu skarta Nīderlandes pensiju sistēma. Lai pret to aizsargātos,
neskatoties uz pozitīvu balsojumu par vairākiem labiem punktiem ziņojumā, mēs kopumā
esam pret šo ziņojumu. VVD grupa Eiropas Parlamentā: Hans van Baalen, Jan Mulder un
Toine Manders.

David Martin (S&D),    rakstiski.  − Es balsoju par šo ziņojumu, kura sākumā (1. punktā)
un beigās (61. punktā) ir skaidri norādīts, ka saskaņā ar subsidiaritātes principu par pensijām
galvenokārt ir atbildīgas dalībvalstis, un ES uzdevums ir nodrošināt koordināciju, kad tas
iespējams, un apmainīties ar paraugpraksi.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    rakstiski.  –  (FR) Šajā ziņojumā bezatbildīgā veidā
tiek atbalstīta tiesību aktos noteiktā pensionēšanās vecuma palielināšana, vienlaikus liekulīgi
norādot, ka par šo jautājumu notiek „sociāls un pilsonisks dialogs” un ka tā rezultāti tiek
pienācīgi ņemti vērā. Diemžēl mēs esam tālu no nepieciešamā referenduma. Kā sagaidāms,
tā ir arī oda paaudžu solidaritātes pensiju sistēmas — kura, kā mēs zinām, ir efektīva —
privatizācijai. Pensija tiek pārveidota par finanšu produktu pensiju fondu iekšējā tirgū ar
brīvu un godīgu konkurenci — lūk, kas tiek ierosināts šajā ziņojumā. Es balsoju pret šo
tekstu un es to pilnībā nosodu.

Nuno Melo (PPE),    rakstiski. − (LT) Demogrāfisko tendenču nopietnā problēma, citiem
vārdiem sakot, iedzīvotāju vecuma piramīdas apvēršana, ko varam pēc noteikta laika
sagaidīt, kā arī lielāks mūža ilgums, kurā gados vecāki cilvēki saglabā veselību un aktivitāti
un ilgāk iesaistās sabiedrības dzīvē, liek apsvērt kohēzijas un saskaņotības palielināšanas
stratēģiju pensiju jomā. Šajā jaunajā situācijā ir jāuzsāk iniciatīvas, kas no jauna definē
nākotni jauniem un veciem, kā arī paaudžu un iedzīvotāju solidaritāti, tādējādi veicinot
ilgtspējīgu, drošu un atbilstīgu ienākumu nodrošinājumu pēc aiziešanas pensijā.
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Willy Meyer (GUE/NGL),    rakstiski.  – (ES) Es balsoju pret šo rezolūcijas priekšlikumu,
jo uzskatu, ka tas ir nepieņemams uzbrukums darba ņēmēju tiesībām, jo tajā tiek atbalstīta
pensiju iemaksu veikšanas gadu palielināšana, pensionēšanās vecuma palielināšana un
valsts pensiju sistēmu pakāpeniska privatizācija. Es uzskatu, ka šāda veida pasākumu mērķis
ir izveidot tādas pensiju sistēmas, kas sniedz labumu finanšu nozarei, un ka tie nerada
virzību uz tādām valsts pensiju sistēmām, kas ir godīgākas, noturīgākas, drošākas un
labvēlīgākas Eiropas iedzīvotājiem. Tādēļ es iebilstu pret to, ka pakāpeniski tiek veidota
antisociāla Eiropa, ko vada tirgi un finanšu varas, kuras ir mūs nogremdējušas šajā krīzē
ar savām ambīcijām un pārmērīgo alkatību, kas neizprotamā kārtā tiks kompensēta,
privatizējot valsts pensiju sistēmas. Turklāt es uzskatu, ka ir nepieņemami, ka rezolūcijā,
kurā, vienlaikus pensiju reformās uzsverot pienācīgas nozīmes piešķiršanu sociālajam
dialogam, tiek aizstāvēti antisociāli pasākumi, piemēram, pensionēšanās vecuma
palielināšana, ko vairums eiropiešu ir noraidījuši, piedaloties masveida ģenerālstreikos.

Louis Michel (ALDE),    rakstiski.  –  (FR) Kā norādījis nodarbinātības, sociālo lietu un
iekļautības komisārs László Andor, līdz 2060. gadam pensionētu iedzīvotāju skaits
divkāršosies attiecībā pret aktīvo iedzīvotāju daļu, kura ir spējīga finansēt pensijas. Tāpēc
ir steidzami jāpārdomā pensiju sistēmu nākotne. Lai gan šis jautājums ir dalībvalstu
kompetencē, tas nedrīkst kavēt Eiropas Savienību palīdzēt dalībvalstīm to apsvērumos, lai
Eiropas iedzīvotājiem garantētu atbilstīgu, stabilu un ilgtspējīgu pensiju sistēmu. Atbilstīgu
un pienācīgu pensiju nodrošinājums ES dalībvalstī ir iedzīvotāju brīvas pārvietošanās
principa nepieciešams papildinājums. Ekonomikas un monetārā krīze ir parādījusi, ka ir
vajadzīga integrēta pieeja, kas ietver demogrāfiskos un sociālos aspektus, kā arī ekonomiskos
un finansiālos aspektus.

Alexander Mirsky (S&D),    rakstiski.  − Es ceru, ka Parlaments neaprobežosies tikai ar
ziņojumu sagatavošanu un balsošanu. Ir jāanalizē visas 27 pensiju sistēmas Eiropas
Savienībā. Es esmu pārliecināts, ka Latvijā šajā jomā tiks atklāti noteikumu masveida
pārkāpumi, kad valdība pastāvīgi mēģina atrisināt budžeta deficīta problēmu uz pensiju
rēķina. Rezultātā pensionāri Latvijā ir kļuvuši par pašreizējās valdības riska uzņemšanās
ķīlniekiem. Vairumā gadījumu pensijas Latvijā ir zem oficiālā iztikas minimuma. Šo situāciju
sarežģī valdības lēmums apturēt maksājumus otrajā pensiju līmenī. Tam var būt ļoti skumjas
sekas. Es balsoju par, cerot, ka tiks veikts neatkarīgs Latvijas situācijas novērtējums.

Andreas Mölzer (NI),    rakstiski.  −  (DE) Eiropas Savienībā mēs joprojām redzam
ievērojamu labklājības samazināšanos, kas noteikti būs acīmredzama līdz ar darba tirgus
aizsardzības termiņu zaudēšanu. Katrai valstij ir jācīnās ar demogrāfiskajām pārmaiņām
un ar to saistīto valsts pensiju sistēmu finansiālās dzīvotspējas trūkumu. Privātās pensijas,
kas bija paredzētas, lai nodrošinātu papildu atbalstu, nav radījuši daudz apspriesto pensiju
sistēmu atslogošanu, bet gan tā vietā uz valsts pensijām izdara vēl lielāku spiedienu. Šādā
situācijā, piemēram, Ungārijas iedzīvotāji tika gandrīz piespiesti atgriezties pie valsts
sistēmas. Šajā saistībā problemātiski ir arī pensiju fondu neizpildāmie solījumi par
ieņēmumiem, kā tas atklājās ekonomikas un finanšu krīzes gaitā. Šāda veida iejaukšanās
ES līmenī nereti rada veselu virkni problēmu, piemēram, attiecībā uz pensiju kompensācijas
maksājumiem, kas pavēra slūžas ļaunprātīgas izmantošanas iespējām. Atsevišķās valstīs
pensijas tiek reglamentētas atšķirīgi, un tā arī jāpaliek, tādēļ ies noteikti noraidu šo ziņojumu.

Claudio Morganti (EFD),    rakstiski. − (IT) Es vēlējos paust atbalstu Oomen-Ruijten
ziņojumam par nākotnes pensiju sistēmām Eiropā, jo tajā ir skaidri parādīts princips, uz
kuru vienmēr jābūt balstītai Eiropas rīcībai un iniciatīvām: subsidiaritātes princips. Cenšoties
reaģēt uz reālu nepieciešamību, proti, Eiropas pensiju sistēmu jaunu novērtēšanu pēc
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demogrāfisko, ekonomisko un sociālo apstākļu izmaiņām, ir nolemts, ka atsevišķām
dalībvalstīm tiks dota rīcības brīvība, lai rīkotos saskaņā ar vispārējām Eiropas
pamatnostādnēm. Situācijas un apstākļi dažādās dalībvalstīs ir pārāk atšķirīgi, lai mēs
iedomātos sagatavot kopējus saistošus noteikumus, tāpēc lēmums ievērot svarīgo
subsidiaritātes principu bija pareizs.

Franz Obermayr (NI),    rakstiski. −  (DE) Drīz Eiropas Savienībā iedzīvotāju vecuma
piramīda apgriezīsies otrādi — iedzīvotāji, kas vecāki par 55 gadiem, veidos iedzīvotāju
lielāko daļu, paredzamais dzīves ilgums turpinās palielināties, dzimstības līmenis paliks
zemā līmenī, un jaunieši sāks darba dzīvi vēl vēlāk. Mēs visi apzināmies, kādas tam ir sekas:
sabiedrības pārlieka novecošana un arvien vairāk problēmu finansēt pensijas. Mums faktiski
ir īpaši vajadzīga ģimenei draudzīgāka politika dalībvalstīs — es domāju, piemēram, par
ģimenes nodokļa sadalīšanas ieviešanu tiesību aktos par ienākuma nodokli. Sociālajos
tiesību aktos vajadzētu ņemt vērā ģimeņu ieguldījumu, lai nodrošinātu paaudžu līgumu,
pakāpeniski samazinot sociālās apdrošināšanas iemaksas. Ziņojumā šie aspekti nav vai ir
nepietiekami ņemti vērā. Tomēr daudz cildinātā masveida imigrācija ir nepareizs veids, kā
nodrošināt mūsu pensijas. Galarezultātā pensiju politikai ir jāpaliek dalībvalstu kompetencē.
Tādēļ es balsoju pret šo ziņojumu.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D),    rakstiski. – (PL) Šodienas balsojumā es atbalstīju
ziņojuma pieņemšanu par stabilām un drošām pensiju sistēmām Eiropā. Jautājums par
nākotnes pensijām ir problēma ne vien Polijā, bet visā Eiropas Savienībā. Šajā ziņojumā
Eiropas Parlaments apstiprināja, ka jautājumos par pensiju sistēmām dalībvalstis ir atbildīgas
par savu nacionālo pensiju sistēmu organizēšanu. Tomēr ES iestādes atbalstīs dalībvalstu
pasākumus, pamatojoties uz subsidiaritātes principu.

Man ļoti svarīgs jautājums ir uzmanības pievēršana sieviešu diskriminācijai attiecībā uz
pensiju sistēmām, un mums tā ir jāpārvar. Vienlaikus pašreizējās demogrāfiskās pārmaiņas,
kuru rezultātā sabiedrība noveco, rada problēmas stabilas pensijas izveidei. Pensionāru
skaits turpina palielināties, kamēr darba tirgū aktīvo iedzīvotāju skaits samazinās.

Vēl viens svarīgs jautājums ir to jauniešu problēma, kuri nespēj atrast nodarbošanos darba
tirgus situācijas dēļ. Šajā saistībā ir ļoti būtiski, lai tiktu nodarbināti vairāk iedzīvotāji un
lai tie strādātu pēc iespējas ilgāk.

Alfredo Pallone (PPE),    rakstiski. − (IT) Es balsoju par Oomen-Ruijten kundzes ziņojumu,
jo uzskatu, ka tik svarīga mērķa kā kopējas Eiropas pensiju sistēmas pamatu veidošanas
centieni, vienlaikus pienācīgi ņemot vērā subsidiaritātes principu, ir liels solis uz priekšu,
lai sasniegtu patiesu sociālu un politisku integrāciju. Tiesiskais regulējums ir patiešām
sarežģīts, taču Eiropas Komisijas Baltajā grāmatā par pensiju sistēmām jau ir norādīts, kādā
virzienā dodas Eiropas Savienība. Šī ziņojuma mērķis jo īpaši ir noteikt atbilstīgus, noturīgus
un drošus kritērijus, aicinot dalībvalstis debatēt par šo tematu, lai publiski informētu par
formulētajiem priekšlikumiem un kopīgi strādātu pie reāla kopēja plāna saskaņā ar atklātu
koordinācijas metodi. Mēs apspriežam ekonomikas pārvaldības paketi ES līmenī, lai
reformētu Stabilitātes un izaugsmes paktu un pieņemtu kopējus noteikumus. Neviena
valsts nevar izvairīties no pensiju reformas, ja tā vēlas sakārtot savas finanses. Tādēļ es
uzskatu, ka ir pamatoti, lai arī šajā jomā būtu kopēji noteikumi, jo tas daudzkārt atvieglotu
SIP uzraudzību un īstenošanu.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    rakstiski. − (PT) Šis ziņojums par atbilstīgu, noturīgu
un drošu Eiropas pensiju sistēmu veidošanu ir svarīgs solis, lai Eiropa Savienībā īstenot
koordinācijas politiku. Patiesībā, lai gan tā ir dalībvalstu jurisdikcijā, pensiju sistēma ir tieši
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saistīta ar finanšu tirgu, kā arī ir viena no jomām, uz kuru attiecas Stabilitātes un izaugsmes
pakts. Visiem zināmo demogrāfisko iemeslu dēļ ir radusies nepieciešamība apsvērt stratēģiju,
kas palielina pensiju kohēziju un saskaņotību. Mums ir jāizveido iniciatīvas, kas no jauna
definē nākotni jauniem un veciem, kā arī paaudžu un iedzīvotāju solidaritāti, tādējādi
veicinot ilgtspējīgu, drošu un atbilstīgu ienākumu nodrošinājumu pēc aiziešanas pensijā.
Dažādās pensiju sistēmas Eiropas savienībā ir ļoti atšķirīgas, taču ir svarīgi izveidot kopīgu
platformu, skaidri definējot pienākumu sadalījumu. Šādi būs iespējams kopīgi radīt
ilgtspējīgu un drošu sistēmu — modernu sistēmu, kurā tiek atzīta pārvietošanās brīvība
Eiropā, kuras pamatā ir pieņēmums, kas mobilitāte ir ļoti svarīga, īpaši jaunākajām
paaudzēm un, protams, efektīvam un produktīvam darba tirgum. Visu šo iemeslu dēļ es
balsoju par šo ziņojumu.

Rovana Plumb (S&D),    rakstiski. – (RO) 2009. gada novembrī Rumānijā bija 5,54 miljoni
pensionāru un 5,65 miljoni iemaksu veicēju valsts pensiju sistēmā. ES iedzīvotāju
nodrošināšana ar atbilstīgu, noturīgu un drošu pensiju tagad un turpmāk ir Eiropas
Savienības prioritāte. Eiropā, kuras sabiedrība noveco, šo mērķu sasniegšana ir liela
problēma, un dalībvalstīm tam ir jāgatavojas, reformējot savas pensiju sistēmas. Dalībvalstīm
ir jāuzlabo pensiju atbilstība, cīnoties pret dzimumu diskrimināciju darba tirgū, jo sevišķi
— līdz 2020. gadam par 10 % samazinot atalgojuma atšķirību. Valsts pensiju sistēma ir
jānostiprina uz privātās sistēmas rēķina. Mēs nedrīkstam privatizēt valsts pensiju sistēmu,
lai vienkārši nodrošinātu pašreizējo un turpmāko pensionāru pensiju fondu stabilitāti.

Kaut gan Eiropas līmenī ir tendence palielināt pensionēšanās vecumu, tas ir jāpiemēro
elastīgi, ņemot vērā attiecīgo nozari un darba apstākļus, kā arī nostrādāto gadu skaitu. Ir
jāsniedz aktīvs atbalsts attiecībā uz darbavietu radīšanu. Ir arī jāuzlabo darba kvalitāte, lai
palielinātu to iedzīvotāju skaitu, kuri aktīvi veic iemaksas savu nākotnes pensiju finansēšanā.

Frédérique Ries (ALDE),    rakstiski.  –  (FR) Pensiju sistēmu ilgtspējas nodrošināšana ir
viens no galvenajiem uzdevumiem, kas jāveic politiķiem, ja viņi vēlas saglabāt vispārēju
labumu un sociālu mieru. Lai gan Eiropas kompetences joma šajā saistībā ir ierobežota,
Eiropas Parlamentam bija svarīgi paust savu viedokli, kā turpinājumu Komisijas sagatavotajai
Zaļajai grāmatai. Tas ir paveikts, pieņemot ļoti visaptverošo Oomen-Ruijten kundzes
ziņojumu, kurā ir apstiprināta nepieciešamība reformēt pensiju sistēmas, ko rada nelabvēlīgā
tendence attiecībā uz iedzīvotāju, kuri ir vecāki par 65 gadiem, un strādājošo iedzīvotāju
samēru. Turklāt šī rezolūcija ir saskaņā ar neseno Eirobarometra pētījumu, kurā atspoguļota
Eiropas iedzīvotāju gudrība un briedums — 73 % no viņiem uzskata, ka „viņiem būs jāstrādā
ilgāk vai jāietaupa vairāk savām vecumdienām”. Jāatzīst, ka dominējošā ideja par darba
dzīves paildzināšanu pēc 65 gadu vecuma sabiedrībā ir radījusi dažādas reakcijas. Tomēr
šajā saistībā nav sliktā bez labā, jo ir noteikti jāaktivizē citi līdzekļi. Kaut vai tikai manas
valsts, Beļģijas, gadījumā, kur gados vecāku darba ņēmēju nodarbinātības līmenis ir viens
no zemākajiem Eiropas Savienībā, ir steidzami jāmudina Beļģijas darba ņēmēji ilgāk palikt
darba tirgū.

Crescenzio Rivellini (PPE),    rakstiski. − (IT) Šodien Parlaments balsoja par ziņojumu
„Par atbilstīgu, noturīgu un drošu Eiropas pensiju sistēmu veidošanu”. Komisija, ņemot
vērā demogrāfiskās tendences un ekonomikas un finanšu krīzes sekas, ir nolēmusi, ka, lai
modernizētu pensiju politiku, koordinētā veidā ir jārīkojas šādās jomās: pensiju sistēmu
pielāgošana, ilgtspēja, līdzsvars starp darba dzīves ilgumu un pensiju ilgumu, mobilitātes
šķēršļu likvidēšana, pensiju sistēmu labāka pārredzamība un maksātspējas aizsardzība.
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Šajā ziņojumā mēs vēlamies atzīt un saglabāt atsevišķus pienākumus, lai izveidotu ilgtspējīgu
un drošu sistēmu, kas dalībvalstu līmenī spēj nodrošināt atbilstīgas pensijas. Moderna
sistēma, kurā jo īpaši tiek atzīta mobilitātes nepieciešamība jaunajai paaudzei un kurā tiek
piedāvāti risinājumi ne vien tagadnei, bet arī tuvai nākotnei.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    rakstiski. – (ES) Neskatoties uz to, ka balsojums
deva iespēju iekļaut dažus būtiskus sabiedriskās apziņas elementus, ziņojumā bija palikuši
daži neveiksmīgi aspekti, kuru dēļ galīgajā balsojumā es atturējos. Tāds, piemēram, daļēji
ir 21. punkts, kurā tiek prasīts, lai dalībvalstis uzlabotu iedzīvotāju piekļuvi privāto
uzkrājumu sistēmām.

Licia Ronzulli (PPE),    rakstiski. − (IT) Eiropas pensiju sistēmu stāvoklis kļūst arvien
satraucošāks. Mums tūdaļ pat jārīkojas, lai nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas vīriešiem un
sievietēm, aizsargātu tos, kuri pašlaik nolemj doties pensijā un vienlaikus aizsargāt tos,
kuri sper pirmos soļus darba tirgū. Eiropā sievietes joprojām vidēji saņem par 18 % mazāk
nekā vīrieši. Šīs algu atšķirīgas galvenās sekas ir redzamas pensijas vecumā — tā kā darba
dzīves laikā sievietes ir nopelnījušas mazāk, viņām ir arī mazākas pensijas. Rezultātā sievietes
vairāk nekā vīrieši nonāk pastāvīga nabadzībā. Jo īpaši krīzes laikā mums visās politikas
jomās ir jāiekļauj dzimumu perspektīva, valsts līmenī pieņemot pasākumus, par kuriem
vienojas un kurus koordinē Eiropas līmenī. Es balsoju par Oomen-Ruijten ziņojumu, jo
uzskatu, kar tas ir labs kompromiss, kas var atbalstīt dialogu starp dalībvalstīm un Eiropas
iestādēm par pensiju sistēmu modernizēšanu.

Oreste Rossi (EFD),    rakstiski. − (IT) Mēs atbalstām ziņojumu par Zaļo grāmatu „Ceļā uz
atbilstīgām, noturīgām un drošām Eiropas pensiju sistēmām”, jo Eiropas Komisijas mērķis
ir palīdzēt dalībvalstīm, neatņemot atbildību atsevišķām valstīm, kurām ir jānovērtē saistība
starp paredzamo dzīves ilgumu un obligāto pensionēšanās vecumu. Tā mērķis ir arī likvidēt
pārrobežu mobilitātes šķēršļus un izveidot Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju
iestādi, kuras pienākums ir izveidot koordinācijas sistēmu ārkārtas gadījumos un sniegt
atbalstu dalībvalstīm.

Daciana Octavia Sârbu (S&D),    rakstiski. – (RO) Eiropas Savienības 27 dalībvalstīs ir
dažādas pensiju sistēmas. Tomēr apvērstā iedzīvotāju vecuma piramīda un paredzamā
dzīves ilguma palielināšanās nosaka to, ka ir jāizstrādā Eiropas stratēģija, lai stiprinātu
pensiju kohēziju un saskaņotību Eiropas Savienībā. Tomēr es arī vēlētos pieminēt
acīmredzamās neatbilstības attiecībā uz darba mobilitāti dažādās dalībvalstīs. Ir gadījumi,
kad tiesības uz pensiju netiek pareizi pārnestas starp dažādām Eiropas Savienības
dalībvalstīm. Šajā saistībā mums ir jāveicina sadarbība starp dalībvalstīm.

Tomēr mums ir morāls pienākums aizstāvēt savu iedzīvotāju tiesības saņemt tādas pensijas,
kas nodrošina viņiem cienījamu dzīvi.

Peter Skinner (S&D),    rakstiski.  − Es varu atbalstīt šī ziņojuma kopējos mērķus, jo tā
pamatuzdevumi ir izveidot ilgtspējīgu pensiju nodrošinājuma pieeju. Tiesību akts, kas tiks
radīts, pamatojoties uz Zaļo grāmatu, manuprāt, ļaus uzraudzības iestādēm būt pilnībā
informētām, lai pietiekami konsekventi uzturētu drošas un noturīgas pensiju sistēmas.

Tomēr, ņemot vērā pašreizējo pensiju sistēmu daudzveidību dalībvalstīs, kā arī attiecībā
uz pensiju nodrošinājuma piemērošanas jomu un pamatīgumu, ir svarīgi, lai Komisija
pildītu Parlamenta vēlmi neuzspiest tādus kapitāla standartus, kas ir līdzīgi apdrošināšanas
vai banku nozares standartiem. Es uzskatu, ka pensijām var piemērot savas atsevišķas
kapitāla atbilstības prasības, un tā tam jābūt.
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Ņemot vērā iepriekšminēto, ir ārkārtīgi vajadzīga patiesi eiropeiska pieeja, ņemot vērā to,
kā demogrāfiskās tendences spiedīs turpmākās paaudzes uzturēt dārgas, pārslogotas
shēmas, kurās iepriekšējās paaudzes saskaries ar iespējamu nonākšanu nabadzībā.

Alyn Smith (Verts/ALE),    rakstiski.  − Priekšsēdētāja kungs, šajā ziņojumā ir daudz labu
aspektu. Tomēr beigu beigās es nevaru to atbalstīt. Ir pareizi, ka mums šajā Parlamentā
vajadzētu bažīties par mūsu dalībvalstu valdību noteikumiem par pensijām, un ir pareizi,
ka mums vajadzētu izplatīt labas prakses piemērus. Tomēr es vienkārši nespēju atbalstīt
ziņojumu kopumā, jo vienkārši nepiekrītu, ka attiecībā uz pensijām ES vajadzētu uzņemties
jebko, kas ir vairāk par informācijas izplatīšanas uzdevumu. Vislabākās iestādes pensiju
jautājuma un, patiesi, visu sociālo jautājumu risināšanai ir valsts vai vietējās iestādes nevis
mēs. Šajā iniciatīvas ziņojumā tiek aicināts veidot pārāk centralizētu kontroli, attiecībā uz
kuru man nav pārliecības, ka tā darbosies vai radīs papildu vērtību.

Bart Staes (Verts/ALE),    rakstiski. −  (NL) Mūs smagi skar arvien vecākas sabiedrības
problēma, un krīze liek dalībvalstīm samazināt budžetu. Tomēr mēs nedrīkstam pieļaut,
ka sabiedrības novecošanas problēma mūs ievilina jaunā Eiropas parādu krīzē. Dalībvalstis,
kuras veido uzkrājumus, nedrīkst rīkoties nedomājot. Rezolūcijā ir uzsvērts, ka pensiju
sistēmas pirmais līmenis ir galvenais. Tas nozīmē stabilu un līdzsvarotu valsts budžetu.
Turklāt pats par sevi saprotams, ka pastāvīgi ienākumi ir garantija pret nabadzību. Man ir
arī prieks, ka tiek atzītas sieviešu tiesības uz pensiju un ka vairāk ir uzsvērta dzimumu
līdztiesībā, kā arī atzīts tas, ka nedrīkst pieļaut gados vecāku iedzīvotāju diskrimināciju
darba tirgū. Šajā rezolūcijā arī tiek pienācīgi ņemta vērā uzkrātās pensijas pārvedamība.
Neviens mūsdienās visu mūžu nestrādā vienam uzņēmumam vai pat savā valstī. Ir būtiski,
lai apvienotā Eiropā iedzīvotāji varētu pārnest šādas tiesības. Tāpēc Eiropas Parlaments
aicina Eiropas Komisiju labāk koordinēt pensiju pārvedamību Eiropas līmenī.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D),    rakstiski. – (RO) Ria Oomen-Ruijten sagatavotais ziņojums
par Zaļo grāmatu „Ceļā uz atbilstīgām, noturīgām un drošām Eiropas pensiju sistēmām”
ir svarīgs ieguldījums debatēs par turpmākajām Eiropas pensiju sistēmām. Es uzskatu, ka
dalībvalstīm ir jāsagatavo noteikumi, lai saviem iedzīvotājiem nodrošinātu atbilstīgas
pensijas. Mēs mudinām dalībvalstis izveidot visatbilstošāko pensiju sistēmu, lai ikvienam
garantētu pienācīgu dzīves līmeni, īpašu uzmanību pievēršot visneaizsargātākajām
sabiedrības grupām. Es balsoju par 24. punktu, kurā dalībvalstis tiek aicinātas mudināt
gados vecākus iedzīvotājus turpināt darbu, piemērojot nodokļu un sociālā nodrošinājuma
atbrīvojumus.

Es arī balsoju par darba un pensijas apvienošanas atbalstu un veicināšanu un preventīvu
pasākumu ieviešanu, lai uzņēmumiem būtu grūtāk atlaist no darba gados vecākus
iedzīvotājus.

Es balsoju pret pensionēšanās vecuma palielināšanu, jo uzskatu, ka iedzīvotāji, kuri
pārsniedz noteiktu vecumu, bet kuri grib un var strādāt, ir jāatbalsta nevis jāspiež aiziet no
darba, jo īpaši laikā, kad bezdarba līmenis 27 ES dalībvalstīs ir 10 % un jauniešu vidū —
20 %.

Georgios Toussas (GUE/NGL),    rakstiski. – (EL) Eiropas Komisijas Zaļā grāmata par
Eiropas pensiju sistēmu, ko šodien ziņojuma veidā pieņēma kapitāla politisko pārstāvju
apvienība Eiropas Parlamentā (sociāldemokrāti, konservatīvie un liberāļi) ir prettautisks
briesmonis. Tā ir paredzēta, lai veidotu jaunā prettautiskā ES Konkurētspējas pakta
pamatelementu, kura mērķis ir sagraut Eiropas sociālā nodrošinājuma sistēmas un aizstāt
tās ar privātu, individualizētu apdrošināšanu — jaunu slaucamu govi uz darba ņēmēju
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rēķina kapitāla peļņas radīšanai. Praksē tiek iznīcināti valsts izdevumi par sociālo
nodrošinājumu, pensijām un labklājību. Trīs līmeņu sistēma samazina valsts pensijas līdz
nabagmājas pabalstam, tādējādi plaši paverot durvis tā saucamajam privātās apdrošināšanas
trešajam līmenim. Ziņojumā tiek aicināts palielināt pensionēšanās vecumu atkarībā no
paredzamā dzīves ilguma. Citiem vārdiem sakot — darbs līdz kapa malai. Grieķijas
Komunistu partija balsoja pret ES neveiksmīgo pret darbaspēku vērsto dokumentu par
Eiropas pensiju sistēmām. Saskaroties ar šādām attīstības tendencēm, mēs vēlētos norādīt,
ka darba ņēmējiem ir steidzami masveidā jāsaceļas un jāaptur šie jaunie pret nodrošinājumu
vērstie pasākumi un jaunais nežēlīgais uzbrukums, ko jaunajā ES Konkurētspējas aktā
organizē kapitāla un buržuāziskās valdības.

Thomas Ulmer (PPE),    rakstiski. −  (DE) Es balsoju par Oomen-Ruijten ziņojumu par Zaļo
grāmatu par pensiju sistēmām. Vācijas Kristiešu demokrātiskā savienība uzskata, ka sarunu
rezultāti ir piemēroti un nodrošina pienācīgu pamatu turpmākajai Baltajai grāmatai. Svarīgi
ir nodrošināt, lai tiktu saglabātas Vācijas aroda pensijas, darba ilgums un aizsardzība pret
pašreizējo saistību bankrota risku. Aroda pensijas nekādā gadījumā nedrīkst pārnest uz
obligātu Eiropas sistēmu.

Viktor Uspaskich (ALDE),    rakstiski.  −  (LT) Man ir prieks, ka referente atzīst, ka Eiropā
pensiju sistēmās pastāv būtiski trūkumi un ka dažu dalībvalstu, piemēram, Lietuvas
iedzīvotāji saskaras ar papildu problēmām. Pensionāru dzīve manā valstī nav no tām
vieglākajām. Nesen tā ir kļuvusi vēl smagāka — pagājušajā gadā Lietuvas pensionāru
ikmēneša pensija tika samazināta par 5 %. Ir pienācis laiks apturēt dubultstandartu
piemērošanu. Dažās Eiropas valstīs, piemēram, Lietuvā valdības apgalvo, ka krīze ir galā
un ka ekonomika pakāpeniski atveseļojas. Tomēr, kad ir jāveic praktiski pasākumi, valsts
vadītāji apgalvo, ka nevar atrast nepieciešamos resursus, lai pensijas atjaunotu iepriekšējā
līmenī. Pēkšņi viņi paziņo, ka krīze vēl nav beigusies. Reformējot savas pensiju sistēmas,
svarīga ir finanšu ilgtspēja, taču tikpat svarīga ir atbilstīgu ienākumu nodrošināšana. Patiesu
ilgtspēju nevar panākt, nenodrošinot atbilstīgas pensijas. Sabiedrības novecošana un
finansiāls spiediens liecina, ka darba tirgū notiek pārmaiņas. Reformējot pensiju sistēmas,
tas ir jāņem vērā. Elastības un drošības līdzsvars darba tirgū atbalsta ekonomikas
pielāgošanās spējas un tādējādi veicina noturīgas, drošas un taisnīgas pensijas.

Peter van Dalen (ECR),    rakstiski.  −  (NL) Eiropa un pensijas — lūk, tas ir delikāts
jautājums. Vairākas dalībvalstis apsver sava valsts parāda samazināšanas pasākumus, saviem
parādiem piesaistot pensiju fondus. Merkel kundze un Sarkozy kungs savos plānos par
vienotu, centralizēti pārvaldītu Eiropu jau ir tieši pieminējuši pensiju centralizēšanu. Es
esmu pret jebkāda veida pensiju regulēšanu Eiropas līmenī. Dažādās dalībvalstīs pensiju
sistēmas ir strukturētas dažādi. Tās gandrīz nav salīdzināmas. Turklāt vairākās atsevišķās
dalībvalstīs pensiju sistēmas ir ļoti dažādas attiecībā uz lielumu, uzticamību un uzraudzību.
Es nevēlos, lai ciestu stabilā Nīderlandes pensiju sistēma haosa dēļ dažās citās dalībvalstīs.

Tomēr es uzskatu, ka ir saprātīgi, ka dalībvalstīm vajadzētu dalīties ar informāciju par
savām pensiju sistēmām un ka tām vajadzētu pielikt pūles, lai šādā veidā risinātu konkrētas
problēmas. Es domāju, piemēram, pētniekus universitātēs, kuri pārceļas uz citām
dalībvalstīm un kuru nodokļu iestādes pēc tam iekasē papildu nodokļus par pensijām,
kuras viņi ir uzkrājuši citā valstī. Šādas pārmērības ir nekavējoties jāaptur, taču tas nenozīmē,
ka mums visas sistēma ir jāpārstrādā saskaņā ar Eiropas modeli.

Derek Vaughan (S&D),    rakstiski.  − Es balsoju par šo ziņojumu, kurā dalībvalstis tiek
mudinātas nodrošināt, lai pensijas būtu noturīgas, ņemot vērā sabiedrības novecošanu un
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tēriņu radīto spiedienu, ar ko nākas saskarieties visā Eiropas Savienībā. Es atzinīgi vērtēju
to, ka šajā ziņojumā ir atzīts, ka nav tādas vienotas, visiem piemērotas pieejas pensiju
nodrošinājumam dalībvalstīs, bet ka ES var noteikti radīt papildu vērtību attiecībā uz ideju
apmaiņu un koordināciju.

Šajā ziņojumā nedrīkst iekļaut privātā parāda piesaisti valsts finanšu ilgtspējas novērtējumā,
jo pašreizējie tirgus apstākļi neatbalstītu šāda veida novērtējumu. Turklāt, kapitāla prasību
piemērošana pensijām, iespējams, varētu palielināt izmaksas, nepalielinot darba devēju
apmaksātu aroda pensiju drošību. To nedrīkst noteikt kā obligātu vietās, kur jau pastāv
aizsardzības sistēma. Piemēram, Apvienotās Karalistes Pensiju aizsardzības fonds, ko
izveidojusi iepriekšējā leiboristu valdība, jau nodrošina pensiju sistēmu dalībnieku un
saņēmēju augsta līmeņa atbalstu.

Es un mani leiboristu kolēģi turpināsim strādāt, lai nodrošinātu, ka iedzīvotājiem, kuri
veido uzkrājumus valsts, darba devēju vai privātās sistēmās, tiek nodrošināta reāla pensiju
aizsardzība, kas tiem nepieciešama, lai justos droši par savu pensijas vecumu.

Iva Zanicchi (PPE),    rakstiski. − (IT) Es balsoju par Oomen-Ruijten kundzes ziņojumu, lai
gan uzskatu, ka pieņemtais teksts ir pārāk piesardzīgs, atkārtoti norādot uz subsidiaritātes
principu. Tomēr es domāju, ka šis ziņojums pirms gaidāmās Komisijas Baltās grāmatas
publicēšanas dot iespēju turpināt efektīvās darba attiecības starp dalībvalstīm un ES iestādēm
pie sarežģītā jautājuma par Eiropas pensiju sistēmu modernizēšanu.

Rezolūcijas priekšlikums B7-0094/2011

Luís Paulo Alves (S&D),    rakstiski. − (PT) Es balsoju atbalstoši par šo rezolūcijas
priekšlikumu, jo uzskatu, ka pievienošanās sarunas ar Horvātiju ir iespējams noslēgt
2011. gada pirmajā pusē, ja tiks turpinātas nepieciešamās reformas. Lai to sasniegtu, šajā
pēdējā posmā Horvātijai būs jāmobilizē visi centieni, lai nostiprinātu valsts pārvaldi un
tiesu iestādes, turpinot apkarot korupciju, pilnībā sadarbojoties ar Starptautisko Kara
noziegumu tribunālu bijušajai Dienvidslāvijai (ICTY), turpinot privatizācijas procesu un
pieņemot restrukturizācijas plānus. Tāpat es par šo rezolūciju balsoju atbalstoši tādēļ, ka
tajā ir ieteikts īstenot nolīgumu starp Slovēniju un Horvātiju par robežu strīda izskatīšanu
šķīrējtiesā un ir panākts progress divpusējo strīdu izbeigšanā, piemēram, robežjautājumos
ar Serbiju, Melnkalni un Bosniju un Hercegovinu. Lai gan Horvātijai jāpabeidz sarunas par
acquis communautaire sešām politiskajām sadaļām, es uzskatu, ka Horvātijas iestādes varēs
izmantot 2010. gadā sasniegtos labos rezultātus kā pamatu galīgajiem centieniem, lai
noslēgtu sarunas.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    rakstiski.  −  (LT) Es balsoju atbalstoši par šo rezolūcijas
priekšlikumu par Horvātijas 2010. gada progresa ziņojumu. Ar šo dokumentu Eiropas
Parlaments apstiprināja, ka Horvātija ir panākusi būtisku progresu sarunās par iestāšanos
Eiropas Savienībā. Es atbalstu rezolūcijā noteikto, ka pievienošanās sarunas ar Horvātiju
varētu pabeigt 2011. gada pirmajā pusē, ja apņēmīgi tiks turpinātas nepieciešamās reformas,
jo īpaši stiprinot valsts pārvaldi un tiesu iestādes, turpinot apkarot korupciju, nodrošinot
bēgļu atgriešanās procesa stabilitāti, pilnībā sadarbojoties ar Starptautisko Kara noziegumu
tribunālu bijušajai Dienvidslāvijai (ICTY), turpinot privatizācijas procesu un pieņemot
restrukturizācijas plānus grūtībās nonākušajām kuģu būvētavām. Tie ir ļoti svarīgi
nosacījumi, un to pienācīga īstenošana vai vismaz būtisks progress minētajās jomās parādīs
Horvātijas apņemšanos un gatavību kļūt par ES dalībvalsti,
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Zigmantas Balčytis (S&D),    rakstiski. −  (LT) Es atbalstu šo rezolūcijas priekšlikumu, ar
ko Eiropas Parlaments atbalsta Horvātijas pievienošanos Eiropas Savienībai. Horvātijas
pievienošanās ir svarīga gan Eiropas, gan reģionālajā dimensijā un tā pamudinātu pārējās
Rietumbalkānu valstis sākt un ieviest ar pievienošanos saistītās reformas. Pievienošanās
sarunās ar Horvātiju ir panākts būtisks progress, bet joprojām ir jāīsteno svarīgas reformas
valsts pārvaldes un tiesu iestāžu, korupcijas, bēgļu atgriešanās procesa un citās jomās.
Horvātijai jāpanāk būtisks progress divpusējo strīdu izbeigšanā ar kaimiņvalstīm, piemēram,
robežjautājumos ar Serbiju, Melnkalni un Bosniju un Hercegovinu, lai šie strīdi pēc
Horvātijas iestāšanās ES nekļūtu par šķērsli turpmākai Savienības paplašināšanai.

Elena Băsescu (PPE),    rakstiski. – (RO) Es balsoju atbalstoši par Horvātijas progresa
ziņojuma pieņemšanu, jo domāju, ka pievienošanās process ES uzsver būtiskos uzlabojumus
šajā reģionā. Patiešām pamattiesības, bēgļu situācija un kuģniecības nozares privatizācija
ir sadaļas, kur panākts vislielākais progress. Es arī esmu gandarīta par miera nolīguma
īstenošanu un visu to, ar ko tas ir saistīts. Sadarbība ar Starptautisko Kara noziegumu
tribunālu bijušajai Dienvidslāvijai ir ļoti svarīga, lai sekmīgu noslēgtu sarunas. Es ceru, ka
turpmāk Horvātijas iestādes ļaus izmeklētājiem piekļūt vajadzīgajiem dokumentiem. Viens
no dokumentā minētajiem punktiem ir tiesvedība attiecībā uz kara noziegumiem. Tiesātās
personas vai nu netiek atzītas par vainīgām vai saņem niecīgus sodus. Es vēlos uzsvērt
nozīmi, kas piemīt taisnīgas tiesu sistēmas pārvaldībai jebkurā kandidātvalstī.

Deviņdesmitajos gados notikušā konflikta sekas un minoritāšu tiesību neievērošana ir
nepieņemama rīcība topošā dalībvalstī. Šajā jomā ir vēlama iejaukšanās likumdošanas
līmenī. Ungārijas prezidentūras apņemšanās sarunas beigt 2011. gada pirmajā pusē ir
vērtējama atzinīgi, un Horvātijai ir iespēja laikus nokļūt līdz finiša līnijai. Tās pievienošanās
sniegs pozitīvu vēstījumu šim reģionam, apstiprinot ES ticamību saistībā ar šā procesa
nosacījumiem. Nobeigumā vēlos apstiprināt Rumānijas absolūto atbalstu attiecībā uz
Horvātijas pievienošanos ES.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    rakstiski. – (RO) Horvātijas 2010. gada progresa ziņojums
norāda uz Zagrebas valdības apņemšanos nodrošināt atbilstību kritērijiem, lai pievienotos
Eiropas Savienībai. Tomēr Eiropas Savienība ir saskārusies ar pirmreizēju situāciju, proti,
vairums Horvātijas pilsoņu neuzskata, ka pievienošanās ES valstij nodrošinās ieguvumus,
kas ir pretēji optimismam, kuru esam vērojuši Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīs,
kas pievienojās ES pēdējo divu paplašināšanos laikā. Horvātijas 2010. gada ziņojumā ir
uzsvērtas ES iestāžu bažas par šo situāciju. Tādēļ iestādes un pilsoniskā sabiedrība tiek
aicinātas iesaistīties, lai pārliecinātu horvātus, ka dalība ES pozitīvi ietekmēs viņu valsti. Es
atzinīgi vērtēju Horvātijas iestāžu centienus un mērķtiecību, lai pabeigtu pievienošanās
sarunas šā gada pavasarī.

Horvātija arī pelnījusi uzslavu saistībā ar to, ka valstij, kuru tik ilgstoši ir postījis konflikts,
ir izdevies panākt ievērojamu progresu, lai īstenotu acquis communitaire. Turklāt jebkādas
piezīmes par to, ka Horvātijas pievienošanos varētu atlikt, var uzskatīt tikai par nejaušiem
komentāriem, kas izteikti, daudz nedomājot.

Antonio Cancian (PPE),    rakstiski. − (IT) Es izlēmīgi balsoju atbalstoši par šo ziņojumu,
jo uzskatu, ka Horvātija pareizi turpina īstenot savas reformas, kas vajadzīgas dalībai ES.
Ekonomiski, manuprāt, Horvātija ir gatava risināt jautājumus ar citām ES valstīm. Faktiski,
neraugoties uz globālo krīzi, tai ir izdevies saglabāt makroekonomikas stabilitāti, it sevišķi
pateicoties pakalpojumu un tūrisma infrastruktūru attīstībai. Es domāju, ka šī valsts ir
jāmudina pilnībā izmantot tās resursus, it sevišķi tās ģeogrāfisko novietojumu, kas to
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padara par stratēģisku transporta savienojumu starp Rietumeiropu un Balkānu valstīm,
starp Centrāleiropu, Adrijas jūras reģiona valstīm un Vidusjūras reģiona valstīm. Tās
infrastruktūras turpmāka attīstība varētu valstij nodrošināt lielu potenciālu. Paturot prātā
iepriekš sacīto, ļoti sekmīga ir tās sadarbība ar Eiropas Savienību saistībā ar TEN-T, TEN-E
un e-TEN posmu īstenošanu, kas skars arī Horvātijas teritoriju un varētu tikt attīstīta par
PPP sistēmu, pilnībā sadarbojoties ar ES. Sarunas noslēgsies 2011. gada pirmajā pusē, kad
beigsies pievienošanās process. Esmu pārliecināts, ka šo termiņu ievēros.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    rakstiski. − Vēlos uzslavēt Horvātiju par būtisko
progresu, kas sasniegts saistībā ar atbilstības nodrošināšanu kritērijiem, kuri vajadzīgi, lai
pabeigtu pievienošanās sarunas. Esmu cieši pārliecināta, ka Horvātijas nekavēta
pievienošanās sniegs pamudinājumu pārējām Rietumbalkānu valstīm, lai tās īstenotu ar
pievienošanos saistītās reformas. Es atzinīgi vērtēju Horvātijas valstības centienus ieņemt
stingru nostāju pret visu veidu korupciju, bet aicinu Horvātijas iestādes turpmāk stiprināt
korupcijas apkarošanas iestāžu administratīvo veiktspēju un turpināt sekmēt politiskās
atbildības kultūras veidošanu. Es atzinīgi vērtēju progresu, kas panākts sieviešu tiesību un
dzimumu līdztiesības jomā, jo aptuveni 25 % parlamenta deputātu vietu, kā arī gandrīz
pusi no valsts sektora administratīvo amatu vietām ieņem sievietes, un tas liecina par
panākumiem dzimumu līdztiesības jomā. Tomēr ir ļoti maz sieviešu, kuras ieņem amatu
uzņēmuma vadībā, un pastāv algu atšķirības starp dzimumiem. Es aicinu turpmāk aktīvi
sekmēt sieviešu iesaistīšanos ekonomikas un politisko iestāžu lēmumu pieņemšanā un bez
kavēšanās ieviest dzimumu līdztiesības likumu, tostarp vienāda atalgojuma principu.

Daniel Caspary, Ingeborg Gräßle, Elisabeth Jeggle, Andreas Schwab, Thomas Ulmer
un Rainer Wieland (PPE),    rakstiski. −  (DE) Mēs cieši atbalstām Horvātijas nekavētu
pievienošanos Eiropas Savienībai. Horvātijas iedzīvotāji uz šo pievienošanos liek lielas
cerības. Tomēr tās var attaisnot tikai, ja Horvātija ir patiesi gatava pievienoties un ja ir
izpildīti visi pievienošanās kritēriji. Horvātija šajā procesā jau ir panākusi lielāku progresu
nekā daudzas pašreizējās ES dalībvalstis bija sasniegušās pievienošanās laikā.

Tomēr Komisijas progresa ziņojums skaidri parāda, ka dažās jomās joprojām paveicams
darbs. Tas ļauj cerēt, ka tiks nekavēti pabeigtas pievienošanās sarunas — tomēr šodienas
lēmums nedrīkst viest cerības. Par ātrumu mums ir svarīgāka rūpība, un uzticama īstenošana
ir svarīgāka par solījumiem. Mēs nedrīkstam atkārtot pagātnes kļūdas. Tikai tas ir Eiropas
Savienības, Horvātijas un tās iedzīvotāju interesēs. Tādēļ mēs šodien atturējāmies no
balsojuma.

Edite Estrela (S&D),    rakstiski. − (PT) Es balsoju atbalstoši par rezolūcijas priekšlikumu
par Horvātijas 2010. gada progresa ziņojumu, jo uzskatu, ka sarunas attiecībā uz Horvātijas
pievienošanos ES tiks pabeigtas līdz 2011. gada jūnijam, ja tiks turpināti visi vajadzīgie
centieni, lai ieviestu reformas. Es atbalstu paplašināšanos ar nosacījumu, ka dalībvalstis
atbilst iepriekš noteiktajiem kritērijiem. Jo vairāk valstis iesaistās Eiropas projektā, jo labāk
būs ES un tās pilsoņiem, kuri dzīvos vienotā miera, brīvības, demokrātijas, progresa un
labklājības telpā.

Diogo Feio (PPE),    rakstiski. − (PT) Horvātija nenoliedzami sekmīgi ir nodrošinājusi
atbilstību pievienošanās kritērijiem un ir piemērojusi centienus, lai turpinātu doties šajā
virzienā, neraugoties uz papildu grūtībā, ar ko tā saskaras pašreizējā starptautiskajā situācijā.
Tā ir labs piemērs jebkurai valstij, kas vēlas pievienoties Eiropas Savienībai. Es nevaru
nepamanīt, ka saskaņā ar jaunākajām aptaujām horvāti savas valsts gaidāmo pievienošanos
Eiropas Savienībai aplūko ar aizdomām un kritiski izturas pret ES darbībām. Tā vietā, lai
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apšaubītu Horvātijas iedzīvotāju viedokli, es domāju, ka viņu šaubas liek mums nopietni
apsvērt, kā tiek vadīta Eiropas Savienība. Vēlos paust nožēlu, ka rezolūcijas priekšlikumā
referente ir izvēlējusies ietvert viedokļus par tādiem jautājumiem kā seksuālā orientācija
un tās aizsardzība konstitūcijā, kam ne tikai nav nekāda sakara ar faktiskajiem jautājumiem,
bet kam arī jābūt dalībvalstu ekskluzīvā kompetencē.

José Manuel Fernandes (PPE),    rakstiski. − (PT) Šis priekšlikums rezolūcijai ir par
2010. gada progresa ziņojumu attiecībā uz Horvātijas pievienošanās procesu ES; Eiropas
Parlamenta apņemšanās, kam nav taupīti nekādi diplomātiski centieni. Es atzinīgi vērtēju
progresu pievienošanās sarunās, kas jāpabeidz līdz 2011. gada pirmā pusgada beigām, kā
arī Eiropas Komisijas centienus saistībā ar citu Rietumbalkānu valstu pievienošanos ES.

Vēlos paust nožēlu, ka Horvātijas parlaments un valdība nav panākuši vēlamo progresu
saistībā ar grozījumiem konstitūcijā, proti, attiecībā uz decentralizāciju un valsts pārvaldes
reformām, it sevišķi mazinot tās politisko ietekmi, apkarojot korupciju un nodrošinot
preses brīvību. Es ceru, ka visas ziņojumā minētās problēmas tiks atrisinātas vai vismaz
samazinātas, lai pievienošanas būtu ātra un var būt par katalizatoru kaimiņvalstu dalībai
ES.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    rakstiski. − (PT) Attiecībā uz šo ziņojumu ir svarīgi norādīt,
ka vairums Eiropas Parlamenta deputāti nav apmierināti ar to, ka saskaņā ar Eirobarometra
datiem lielākā daļa horvātu uzskata, ka pievienošanās ES „viņiem nesniegtu ieguvumus”.
Ko varam darīt, lai mainītu šo viedokli? Atbilde kā vienmēr ir šāda: palielināt propagandu,
cenšoties manipulēt ES realitāti.

Tiek izmantotas tās pašas vecās neoliberāļu dogmas: valsts iejaukšanās samazināšana
ekonomikā un atvērta un konkurētspējīga tirgus izveide, iznīcinot sabiedriskos
pakalpojumus, izmainot darba attiecības par labu kapitālam, aizbildinoties ar „stingrību”,
kā arī likvidējot suverenitāti un Horvātijas attīstības neatkarīgo projektu.

Visbeidzot, ziņojumā ir skaidri norādīts, kas bija ieguvējs no NATO agresijas un
Dienvidslāvijas sadalīšanās. Horvātija atrodas priviliģētā vietā: tā ir ļoti svarīgs transporta
koridors austrumu un tālo austrumu importa un eksporta tirgiem. Ir skaidrs, ka
pievienošanās ES nesekmēs Horvātijas un tās iedzīvotāju tiesības uz attīstību, bet gan
galvenokārt nodrošinās ieguvumus lielajām varām un ekonomiskajām grupām.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D),    rakstiski. – (PL) Pēdējā laikā Horvātija ir
panākusi būtisku progresu saistībā ar pievienošanos ES un, visticamāk, drīz kļūs par ES
28. dalībvalsti. ES un Horvātijas sarunu dalībnieki 2010. gadā noslēdza 11 sadaļas, kopā
sasniedzot 28 (no vajadzīgajām 35). Pagājušā gada sasniegums neapšaubāmi parāda
Horvātijas apņēmību turpināt reformas un ļaus tās pilsoņiem drīz izmantot dalības ES
nodrošinātos ieguvumus. Pēdējās tikšanās laikā starp ES un Horvātijas ministriem, kas
notika 2010. gada 22. decembrī Briselē, sarunu dalībnieki noslēdza vēl trīs svarīgas sadaļas,
proti, tiesiskuma, brīvības un drošības, ārlietu, drošības un aizsardzības politikas, kā arī
vides sadaļu. Šo sadaļu slēgšana parāda, ka Horvātijas tiesu sistēma ir nostiprināta un ka
ir panākts progress vairākās jomās vienlaikus, piemēram, plašāka sadarbība starp Horvātiju
un starptautisko kopienu saistībā ar militārām misijām un pilsoniskiem jautājumiem
(ārlietu, drošības un aizsardzības politika) un labākas gaisa un ūdens kvalitātes
nodrošināšana Horvātijas iedzīvotājiem (vide).

Sarunas par Horvātijas pievienošanos Eiropas Savienībai sākās 2005. gada oktobrī.
Neraugoties uz dažām loģistikas problēmām, Horvātijas pievienošanos spēcīgi atbalsta ES
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dalībvalstis, un daudzas no tām sagaida ātru progresu septiņu pārējo sadaļu noslēgšanā
līdz 2011. gada beigām.

Robert Goebbels (S&D),    rakstiski.  –  (FR) Es balsoju atbalstoši par rezolūcijas
priekšlikumu. Horvātijai noteikti ir vieta Eiropas Savienībā. Tomēr es nebalsošu par
turpmāku kādas valsts dalību, ja vien būtiski netiks palielināts Eiropas Savienības budžets.
Turpmāku paplašināšanos nevar sasniegt bez papildu līdzekļiem Eiropas Savienībai.

Bruno Gollnisch (NI),    rakstiski.  –  (FR) Mans balsojums par Parlamenta Ārlietu komitejas
rezolūcijas priekšlikumu par Horvātijas progresu pievienošanās virzienā liecina par to, ka
man nav pārliecības attiecībā uz Eiropas Savienības nodrošinātajiem ieguvumiem, un šāds
pārliecības trūkums saskaņā ar viedokļu aptaujām ir arī vairumam horvātu. Vēlos paust
nožēlu, ka valsts iestādes, kas ir kļuvušas par neatkarīgām un suverēnām iestādēm briesmīga
konflikta laikā, vēlas valsti iejūgt svešzemnieku jūgā, lai gan sabiedrība to nevēlas. Es balsoju
pret Māstrihtas līgumu. Es balsoju pret Eiropas Konstitūciju. Es būtu balsojis pret Lisabonas
līgumu, ja manai valdībai būtu pieticis drosmes to piedāvāt Francijas iedzīvotājiem. Es ceru,
ka ar horvātiem saistībā ar viņu valsts pievienošanos Eiropas Savienībai apspriedīsies tieši
un ka tiks ņemta vērā viņu griba, kā gan tas nenotika Francijas, Īrijas un Nīderlandes
gadījumā. Patiešām nebija iespējams balsot atbalstoši par rezolūciju, kurā pausta nožēla
par to, ka to minoritāšu liktenis, kuras piekopj tādu vai citātu seksuālo orientāciju, nav
galvenais jautājums, kura atbalsta aktīvu propagandu, lai mainītu negatīvās viedokļu
aptaujas un kura mudina uz tādām pašām ekonomikas kļūdām, kādas ir pieļautas mūsu
valstīs.

Sylvie Guillaume (S&D),    rakstiski.  –  (FR) Es balsoju atbalstoši par rezolūcijas
priekšlikumu par Horvātijas progresu, kas apstiprina šīs valsts centienus attiecībā uz tās
gaidāmo pievienošanos Eiropas Savienībai. Patiešām Horvātijas dalībai ir vairākas
priekšrocības, piemēram, miera un stabilitātes konsolidēšana Balkānu reģionā un ES
pozīcijas nostiprināšana šajā reģionā. Mūsu pieņemtajā tekstā ir arī ierosināti joprojām
problemātiski jautājumi, pie kā Horvātijai jāturpina strādāt, piemēram, valsts galvenās
problēmas korupcijas apkarošana un atbalsts bēgļiem, kas pašlaik ir nepietiekams. Es ceru,
ka Horvātija turpinās šo pozitīvo virzību.

Juozas Imbrasas (EFD),    rakstiski.  −  (LT) Es balsoju atbalstoši par rezolūcijas priekšlikumu
par Horvātijas 2010. gada progresa ziņojumu, jo ar šo dokumentu Eiropas Parlaments
apstiprināja, ka Horvātija ir panākusi progresu sarunās par iestāšanos Eiropas Savienībā.
Pievienošanās sarunas ar Horvātiju var pabeigt samērā ātri, ja apņēmīgi tiks turpinātas un
īstenotas nepieciešamās reformas. Ir jānostiprina valsts pārvalde un tiesu iestādes, jāapkaro
korupcija, jānodrošina bēgļu atgriešanās procesa stabilitāte un pilnībā jāsadarbojas ar
Starptautisko Kara noziegumu tribunālu (ICTY) utt.. Turklāt Horvātijas valdībai ir steidzami
jānovērš ekonomikas strukturālie trūkumi un jāpievērš lielāka uzmanība reģionālajai
sadarbībai, lai risinātu divpusējus jautājumus ar kaimiņvalstīm. Pienācīga īstenošana vai
vismaz ievērojams progress šajās jomās parādīs un nostiprinās Horvātijas vēlmi un iespējas
kļūt par ES dalībvalsti. Es uzskatu, ka Horvātijas pievienošanās mudinātu pārējās
Rietumbalkānu valstis ātrāk tuvoties dalībai ES.

Giovanni La Via (PPE),    rakstiski. – (IT) Ar rezolūcijas priekšlikumu par Horvātijas
2010. gada progresa ziņojumu Parlaments vēlējās uzslavēt uzlabojumus, ko Horvātija ir
panākusi attiecībā uz vairākiem aspektiem, kuri valsti tuvina dalībai Eiropas Savienībā. Ir
jāmin šīs valsts sasniegumi pēdējā gada laikā, jo tās konstitūcijā ir ieviesti būtiski grozījumi,
lai to pielāgotu pārējo 27 dalībvalstu pamata hartām. Attiecībā uz tiesu iestādēm ir piemēroti
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centieni, lai tās padarītu par objektīvu un neatkarīgu varu. Tiek arī organizēti tiesas procesi
par kara noziegumiem, un būtisks progress ir panākts sieviešu tiesību un dzimuma
vienlīdzības jomā. Es pilnībā atbalstu šo priekšlikumu, jo esmu cieši pārliecināts, ka Horvātija
ir pelnījusi kļūt par dalībvalsti. Nav šaubu, ka ir jāpaveic vēl vairāk, it sevišķi saistībā ar
korupcijas apkarošanu, bet nevar noliegt, ka šī valsts būtiski progresē savā virzībā uz dalību
Eiropas Savienībā.

Petru Constantin Luhan (PPE),    rakstiski. – (RO) Es balsoju atbalstoši par šo ziņojumu,
jo mēs visi vēlamies, lai mūsu kaimiņvalstis būtu stabilas un pārtikušas. Patiešām šos
centienus var īstenot tikai, ja Rietumbalkāni tiks integrēti ES un eiroatlantiskajās struktūrās.
Horvātija ir šā reģiona valsts, kas ir panākusi vislielāko progresu ES integrācijas procesā,
uzsverot, ka tā izmanto un vēlas izmantot striktus mehānismus, lai apkarotu korupciju
valsts sektorā. Zagreba šajā jautājumā jau ir panākusi progresu, parlamentā apstiprinot
tiesību aktu, ar ko saskaņā var konfiscēt nelikumīgi iegūtus pamatlīdzekļus, kā arī īstenojot
rīcību pret augstākā līmeņa ierēdņiem. Es šos pasākumus vērtēju atzinīgi, taču Zagrebai ir
pārliecinoši jāparāda, ka korupcija un nesodāmība ir atstāta tās pagātnē. Horvātija var
turpināt rēķināties ar Rumānijas atbalstu pievienošanās procesā Eiropas Savienībai, daloties
kopējā pieredzē attiecībā gan uz pirmspievienošanās procesu, gan valsts pievienošanās ES
aspektiem.

Monica Luisa Macovei (PPE),    rakstiski.  − Es balsoju atbalstoši par šo rezolūciju, lai
paustu atzinību Horvātijas progresam saistībā ar pievienošanos ES un uzsvērtu mērķus,
kas vēl jāsasniedz tās iedzīvotāju interesēs. Es balsoju pret 1. un 4. grozījumu, jo ar tiem
bija paredzēts svītrot atsauces uz valdības centieniem Horvātijā apkarot diskrimināciju,
pamatojoties uz seksuālo orientāciju un rasi, lai gan šādi centieni ir nepieciešami, lai iestātos
ES.

Kad rezolūciju izskatīja AFET komitejā, es ierosināju grozījumus par tiesu sistēmas
efektivitāti un paredzamību. Tajos tika aicināts palielināt tiesu finansējumu, lai tās varētu
strādāt ātri un efektīvi, kā arī saskaņot jurisprudenci un laikus publicēt visus spriedumus.
Korupcijas lietām ir jānonāk tiesā, tās nedrīkst palikt apsūdzības/izmeklēšanas posmā;
spriedumiem jābūt atturošiem. Ir jānovērtē pirmspievienošanās līdzekļu izlietojums tiesu
reformas un korupcijas apkarošanas jomā.

David Martin (S&D),    rakstiski.  − Es balsoju atbalstoši par šo ziņojumu, bet nopietni
apšaubu Horvātijas piemērotību dalībai. Ir jāpanāk būtisks progress vairākās jomās, ne
tikai saistībā ar korupcijas apkarošanu.

Barbara Matera (PPE),    rakstiski. − (IT) Horvātijas pievienošanās Eiropas Savienībai ir
svarīgs stimuls Balkānu valstīm turpināt to centienus un reformas, lai nākotnē pievienotos
ES. Horvātijas pievienošanās ES paplašinās miera un stabilitātes telpu Eiropā, tādēļ ir saistīta
ar divējādu Eiropas un reģionālo dimensiju, kam Rietumbalkānu valstis jāmudina panākt
lielāku kohēziju reģionālā līmenī.

Es atzinīgi vērtēju Horvātijas pozitīvo progresu attiecībā uz cieņu pret minoritātēm un to
aizsardzību, lai gan valstij ir arī jāiemēro atbilstīgi pasākumi, lai nodrošinātu lielāku
aizsardzību romu minoritātei un tās lielāku dalību sabiedrībā. Romi joprojām tiek
diskriminēti un viņiem nav pietiekamas pārstāvības Horvātijas centrālajās un vietējās
politiskajās iestādēs. Ir jāizstrādā un jāīsteno sinerģijas reģionālā līmenī, it sevišķi Donavas
stratēģijas ietvaros, jo lielāka sociālā apmaiņa un ekonomiskā tirdzniecība sniegtu
ieguvumus Donavas makroreģionam.
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Es it sevišķi runāju par sadarbību transporta, vides un ekonomiskas attīstības jomā. Lielāka
kohēzijas reģionālā līmenī sekmēs visa Rietumbalkānu reģiona pievienošanos Eiropas
Savienībai nākotnē.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    rakstiski.  –  (FR) Nav nekāds pārsteigums, ka saskaņā
ar Eirobarometra datiem horvāti uzskata, ka Eiropas Savienība viņiem nesniedz ieguvumus,
un tas tā patiešām ir. Es balsoju pret šo rezolūcijas priekšlikumu un tā antisociālajām
norādēm.

Nuno Melo (PPE),    rakstiski. − (PT) Sarunas ar Horvātiju par tās pievienošanos ES var
pabeigt tuvākajā laikā. Tomēr ir apņēmīgi jāturpina nepieciešamās reformas. Vissvarīgāk
ir stiprināt valsts pārvaldi un tiesu iestādes, apkarot korupciju, atbalstīt bēgļu atgriešanās
procesu, pilnībā sadarboties ar Starptautisko Kara noziegumu tribunālu bijušajai
Dienvidslāvijai un restrukturizēt kuģu būvētavas.

Mums jāuzslavē jau panāktais progress. Tomēr šajā galīgajā posmā ir jāturpina apņēmīgi
īstenot reformas, kas vajadzīgas, lai laikus pabeigtu sarunas par pievienošanos ES. Tas, ka
vairums Horvātijas pilsoņu uzskata, ka pievienošanās ES valstij nesniegtu ieguvumus, ir
satraucoši, tādēļ mums jāstrādā, lai nodrošinātu, ka horvāti Eiropas projektu sāk uzskatīt
arī par savu. Tādēļ ir ļoti svarīgi pilsoņiem nodrošināt skaidru un uz faktiem pamatotu
informāciju par to, ar ko ir saistīta Horvātijas pievienošanās ES.

Willy Meyer (GUE/NGL),    rakstiski.  –  (ES) Lai gan uzskatu, ka Horvātijas pievienošanās
ES ir pozitīvs solis ar nosacījumu, ka Horvātijas iedzīvotāji arī to atbalsta, es neatbalstīju
šo rezolūcijas priekšlikumu, jo tajā ir vairāki punkti, kuriem nepiekrītu, proti, it sevišķi visi
tie, kas saistīti ar ES ekonomikas prasībām. Es domāju, ka ir gan piemēroti, gan vērtīgi
pieprasīt, lai Horvātijas iestādes pieņem pasākumus, kas nosaka un uzlabo pilsoniskās
sabiedrības dalību politikas izstrādes procesā un valsts iestāžu darbību uzraudzībā. Tomēr
nevaru atbalstīt šo rezolūciju, ņemot vērā, ka esmu absolūti pret tajā ietverto neoloberāļu
ekonomikas orientāciju un pasākumiem, kurus tā prasa īstenot šajā jomā. Tādējādi es
uzskatu, ka ir nepieņemami, ka ES pieprasa Horvātijas valdībai samazināt valsts un valsts
līdzekļu nozīmi resursu pārdalīšanā, un esmu pret aicinājumu piemērot „rentabilitāti” kā
galveno kritēriju, lai novērtētu valsts veselības aprūpes un sociālas sistēmas.

Louis Michel (ALDE),    rakstiski.  –  (FR) Esmu ļoti gandarīts par Horvātijas panākto
progresu saistībā ar tās pievienošanos Eiropas Savienībai, tai skaitā grozījumiem konstitūcijā,
tiesu iestāžu reformu, preses brīvību, minoritāšu aizsardzību un ciešāku sadarbību ar
Starptautisko Kara noziegumu tribunālu bijušajai Dienvidslāvijai. Tādēļ es pilnībā atbalstu
Horvātijas 2010. gada progresa ziņojumu. Perspektīva pievienoties Eiropas Savienībai ir
spēcīgs stimuls pārējām Rietumbalkānu valstīm virzīties uz Eiropas integrāciju, lai veiktu
vajadzīgās politikas, ekonomikas un likumdošanas reformas, nostiprinātu stabilitāti un
veicinātu līdzāspastāvēšanu un izlīgumu reģionā. Tomēr Horvātijas iestādēm joprojām ir
jāpārvar šķēršļi un jāatrisina problēmas, piemēram, jāapkaro korupcija, jāstabilizē
ekonomika, jāatrisina divpusēji strīdi ar kaimiņvalstīm un zemais nodarbinātības līmenis.
Tādēļ ir jāmudina Horvātija turpināt nepieciešamās reformas, lai nodrošinātu atbilstību
galīgajiem kritērijiem un pabeigtu sarunas.

Andreas Mölzer (NI),    rakstiski.  −  (DE) Atbalstot rezolūcijas priekšlikumu par Horvātijas
2010. gada progresa ziņojumu, es vēlos paust savu atbalstu šīs valsts nekavētai uzņemšanai
ES. Ne tikai tās kultūra un vēsture sakņojas Centrāleiropā; tā arī atbilst pievienošanās
kritērijiem. Lai gan daudzās jomās joprojām ir jāpaveic darbs, piemēram, jāapkaro korupcija,
netrūkst pozitīvas gribas, ja ņemam vērā bijušā premjerministra Ivo Sanader apsūdzību.
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Horvātija arī, šķiet, ir gatava risināt savus pagātnes jautājumus, kā, piemēram, parāda
atbalsts bēgļu atgriešanās procesam. Rezolūcijā tas detalizēti tiek aprakstīts.

Tomēr, atbalstot vairākus grozījumus, esmu arī paudis, ka neatbalstu rezolūcijas
politkorekto valodu. Vairākos punktos tā ir absolūti neciešama. Tomēr, lai nebloķētu
horvātu ceļu uz ES un parādītu mūsu labo gribu, es galu galā balsoju atbalstoši par šo
ziņojumu.

Franz Obermayr (NI),    rakstiski. − (DE) Starp kandidātvalstīm Horvātija ir valsts, kas
panākusi lielāko progresu. Tādējādi Horvātija ir apliecinājusi savu gatavību pievienoties
ES jau vairākkārt, piemēram, saistībā ar zvejniecības strīdu. Progress ir arī atzīmēts saistībā
ar cīņu pret korupciju, kā apliecina bijušā premjerministra Ivo Sanader apcietināšana.
Runājot par kara noziegumiem, Horvātija šķietami attālinās no tās pagātnes, piemēram,
sniedzot atbalstu kara bēgļiem, kas atgriežas. Rezolūcijas priekšlikumā ir dažas nevajadzīgas,
politkorektas banalitātes, piemēram, attiecībā uz transseksuāļu aizsardzību 5. punktā.
Tomēr lielā mērā ziņojums ir pieņemams. Tajā atsaucas uz panākto progresu un aicina
nekavēti īstenot pievienošanās procesu. Tas vērtējams atzinīgi, un, skatoties no kultūras
un vēstures skatupunkta, Horvātija cieši sakņojas Centrāleiropā. Tādēļ es balsoju atbalstoši
par šo rezolūcijas priekšlikumu.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D),    rakstiski. – (PL) Horvātija ir viena no valstīm, kas
tuvojas dalībai Eiropas Savienībā. Pēdējo dažu gadu laikā Horvātija ir izrādījusi izteiktu
iniciatīvu un panākusi progresu vairākās jomās, tai skaitā tiesu sistēmā un cilvēktiesību
jomā. Progress šajās jomās man sniedz lielu gandarījumu, jo pirms gada es aicināju
Horvātijas valdību palielināt tās centienus, lai grozītu tiesību aktus tieši šajās jomās.

Horvātiju pašlaik nomāc tās pašas problēmas, kādas skar lielāko daļu bijušo un pašreizējo
Eiropas Savienības kandidātvalstu, proti, korupcija, vēsturisku atšķirību risināšana ar
kaimiņvalstīm un diskriminācija, pamatojoties uz seksuālo orientāciju. Šāda veida problēmu
risināšanai vajadzīgi lieli centieni ne tikai no iestāžu, bet arī sabiedrības puses. Nevar izmainīt
seksuālās orientācijas vai etnisko minoritāšu situāciju, nepiemērojot nekādu spiedienu uz
pilsoņu viedokļiem. Tomēr, kā liecina jauno dalībvalstu piemērs, dalība Eiropas Savienībā
pakāpeniski palīdz sekmēt ārvalstu izcelsmes vai atšķirīgas seksuālās orientācijas
pieņemšanu apkārtējos.

Horvātijai ir jāsniedz vēstījums, ka Eiropas Savienība ir gatava pieņemt jaunu dalībavlsti
savā kopienā. Ceru, ka tas drīz notiks.

Rolandas Paksas (EFD),    rakstiski.  −  (LT) Es balsoju atbalstoši par šo rezolūcijas
priekšlikumu, jo Horvātija ir panākusi lielu progresu, lai nodrošinātu atbilstību kritērijiem,
kas vajadzīgi pievienošanās sarunu pabeigšanai. Turklāt jāņem vērā, ka Horvātijas
pievienošanās mudinātu pārējās Rietumbalkānu valstis ātrāk tuvoties dalībai ES. Es atzinīgi
vērtēju Horvātijas valdības centienus apkarot dažādus korupcijas veidus un īstenotās valsts
pārvaldes un tiesu iestāžu reformas. Tomēr, lai pienācīgi īstenotu tiesiskumu un iegūtu
pilsoņu uzticību tiesu sistēmai, jāsamazina neatrisināto lietu skaits un jāsaīsina tiesu procesu
laiks. Turklāt mums jānodrošina, ka kara noziegumu tiesas procesi ir objektīvi un taisnīgi.
Es atbalstu priekšlikumu, ka vairāk uzmanības ir jāpievērš drošībai Donavas elektrostacijās,
ko plāno būvēt. Turklāt Horvātijas valdībai ir steidzami jānovērš ekonomikas strukturālie
trūkumi un jāpievērš lielāka uzmanība reģionālajai sadarbībai, lai risinātu divpusējus
jautājumus ar kaimiņvalstīm. Manuprāt, sarunas ar Horvātiju jāpabeidz tikai tad, kad ir
īstenotas visas vajadzīgās reformas un citas saistības, nenosakot konkrētu termiņu.
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Alfredo Pallone (PPE),    rakstiski. − (IT) Balkānu reģions ir ļoti svarīgs Eiropas Savienības
nākotnes ģeopolitiskajai konfigurācijai un šajā saistībā Horvātija ir valsts, kas ir panākusi
lielāko progresu pievienošanās procesā. Eiropa šajā reģionā varētu ieviest patiesas izmaiņas,
nodrošinot dzinējspēku, pateicoties ekonomikas un politiskām reformām. Tādēļ es balsoju
atbalstoši par šo rezolūcijas priekšlikumu, ņemot vērā politisko integrāciju un
paplašināšanos Dienvidrietumeiropas demokrātijas un tirgus ekonomikas virzienā.
Manuprāt, paplašināšanās, lai ietvertu Balkānu valstis, nepieļaušana un/vai kavēšana noteikti
neizglābs Eiropas ekonomikas likteni. Ir svarīgi Horvātiju aplūkot kā valsti, kas palīdzēs
visai Eiropas Savienībai atvērt tās durvis pārējām šā reģiona valstīm. Tādējādi tai būs
stratēģiska nozīme kā pionierim šajā jaunajā integrācijas un attīstības procesā.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    rakstiski. − (PT) Horvātijas virzībā uz pievienošanos
Eiropas Savienībai ir panākts būtisks progress; tāds ir panākts it sevišķi saistībā ar sarunu
sadaļās noteiktajiem kritērijiem. Jāuzsver, ka saskaņā ar Eirobarometra datiem, vairums
horvātu vēl nesen uzskatīja, ka pievienošanās ES viņiem nesniegs ieguvumus. Ir svarīgi
apsvērt, vai Horvātijas iedzīvotāji vēlas pievienoties ES vai ne, un nodrošināt viņiem izvēles
brīvību. Eiropas projekta paplašināšana ir vēlama un veicinās vienotas miera, brīvības,
demokrātijas, progresa un labklājības telpas izveidi. Tomēr ir ļoti svarīgi, lai šā projekta
pamatā joprojām ir tikai un vienīgi cilvēku vēlmes. Horvātijas pievienošanās ir svarīga,
skatoties no ģeopolitikas perspektīvas, lai mudinātu pārējās Rietumbalkānu valstis sākt un
izlēmīgi īstenot reformas, kas saistītas ar pievienošanos Eiropas projektam. Saskaņā ar
šiem kritērijiem es balsoju atbalstoši par šo rezolūciju.

Rovana Plumb (S&D),    rakstiski. – (RO) Es atzinīgi vērtēju Horvātijas progresu saistībā
ar atbilstības nodrošināšanu kritērijiem, kas vajadzīgi, lai pabeigtu pievienošanās sarunas.
Tomēr Horvātijas valdībai ir jāuzlabo to centrālo pārvaldes iestāžu koordinācija, kuras
atbildīgas par vides pārvaldību, it sevišķi par teritorijas plānošanu, kā arī atkritumu
apsaimniekošanu, ūdens un gaisa kvalitātes pārvaldību, lai varētu pietiekami saglabāt
unikālo vidi un uzturēt augstu bioloģiskās daudzveidības līmeni. Es domāju, ka reģiona
ekonomikas attīstību varētu paātrināt, ja Horvātija cieši sadarbotos ar citām valstīm saistībā
ar Donavas reģiona stratēģiju, izmantojot dažādus sadarbības veidus transporta, vides un
ekonomikas attīstības jomā Donavas makroreģionā.

Miguel Portas (GUE/NGL),    rakstiski. − (PT) Es atturējos no šā balsojuma. Es principā
neiebilstu pret nevienas valsts iestāšanos Eiropas Savienībā un es nevēlos to aplūkot kā
klubu, kas ir slēgts valstīm, kuras ievēro demokrātijas un cilvēktiesību obligātās vērtības
un kuru iedzīvotāji brīvi izvēlas pievienoties ES. Tomēr es nevaru pieņemt spiedienu, ko
piemēro Horvātijai, lai tā paātrinātu valsts uzņēmumu privatizācijas procesu. Tāpat nevaru
pieņemt Komisijas politisko iejaukšanos iekšējā lēmumu pieņemšanas procesā, atbalstot
organizācijas, kas piekrīt tādas valsts dalībai ES, kurā saskaņā ar jaunākajiem Eirobarometra
datiem vairums pilsoņu uzskata, ka šāda dalība nenodrošinātu ieguvumus; tas nav
pārsteigums, ja ņemam vērā pašreizējās ES politikas antisociālās iezīmes.

Crescenzio Rivellini (PPE),    rakstiski. − (IT) Pievienošanās sarunas ar Horvātiju var pabeigt
2011. gada pirmajā pusē, ja apņēmīgi tiks turpinātas nepieciešamās reformas, jo īpaši
turpinot apkarot korupciju, nodrošinot bēgļu atgriešanās procesa stabilitāti un
restrukturizējot kuģu būvētavas, kā arī ieviešot reformas konstitūcijā un tiesu sistēmā.

Attiecībā uz korupciju jāsaka, ka, lai gan atzīstu Horvātijas valdības apņemšanos, ko,
piemēram, parāda tiesas procesi saistībā ar diviem bijušajiem ministriem un bijušo
premjerministru, tā tomēr ir fenomens, kas joprojām ir nopietna un plaši izplatīta problēma.
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Tiesu sistēmas reformas ir jāturpina, it sevišķi turpinot kara noziedznieku apsūdzēšanu
un uzlabojot liecinieku aizsardzības programmas.

Tomēr lielākais izaicinājums varētu būt dalības ES nodrošināto ieguvumu izskaidrošana
skeptiskajiem iedzīvotājiem. Patiešām nesens Eirobarometra pētījums norādīja, ka vairākums
Horvātijas pilsoņu uzskata, ka dalība ES valstij nesniegs ieguvumus, kas vieš bažas. Tādēļ
es aicinu valdību un pilsonisko sabiedrību strādāt, lai nodrošinātu, ka horvāti Eiropas
projektu uzskata arī par savu projektu. Dalība ES jebkurā gadījumā būs atkarīga no
referenduma.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    rakstiski.  − Ar šo rezolūciju Eiropas Parlaments
uzslavē Horvātiju par panākto būtisko progresu, lai sasniegtu kritērijus, kas vajadzīgi
pievienošanās sarunu pabeigšanai; tas Horvātijai prasa izlēmīgi turpināt nepieciešamās
reformas, lai tā spētu sasniegt galīgos kritērijus un pabeigt sarunas; un tas aicina Komisiju
izmantot visu savu veiktspēju, lai atbalstītu Horvātijas centienus panākt kritēriju izpildi.

Licia Ronzulli (PPE),    rakstiski. − (IT) Es balsoju atbalstoši par šo ziņojumu, jo tajā ir
izskaidrots Horvātijas progress saistībā ar pievienošanās procedūru Eiropas Savienībai
pabeigšanu. Ja Zagreba turpinās ieviest reformas, kā tā to ir darījusi pēdējo dažu gadu laikā,
pastāv liela iespēja, ka sarunas tiks pabeigtas jau jūnijā.

Taču pašlaik lielākais izaicinājums, šķiet, ir pārliecināt vietējos iedzīvotājus, ka dalība ES
viņu valstij nodrošinās patiesus ieguvumus, jo nesen veikta Eirobarometra aptauja parāda,
ka viņi tā neuzskata. Tā kā dalība būs atkarīga no referenduma rezultātiem, mums jāstrādā,
lai nodrošinātu, ka horvāti lielo Eiropas projektu uzskata par savai vēsturei un nākotnei
piederīgu projektu.

Peter van Dalen (ECR),    rakstiski.  −  (NL) Līdz 2011. gada jūnijam kandidātvalsts Horvātija
būs pabeigusi savas sarunas par pievienošanos Eiropas Savienībai. Esmu gandarīts ar sarunu
progresu, bet vēlos, lai līdz tam tiktu īstenota zināma rīcība. Es nevēlos, lai mēs vēlāk
nožēlotu Horvātijas pievienošanos. Lai Bulgārijas un Rumānijas pievienošanās ir mūsu
mācība. Uz papīra korupcijas apkarošana nepārprotami ir viena no Horvātijas valdības
prioritātēm, bet mēs neesam novērojuši, ka tiesā nonāktu pārāk daudz korupcijas lietu.
Vairums lietu „iesprūst” izmeklēšanas posmā. Tas izteikti bieži notiek gadījumos, kad
izmeklēšanu veic attiecībā uz augstākā līmeņa ierēdņiem. Es vēlos, lai Zagreba rīkojas. Galu
galā Horvātija saņemts 4 miljardus eiro, kad pievienosies ES. Mums jāspēj uzticēties
Horvātijas politiķiem, kas būs atbildīgi par šīs naudas izlietošanu.

Mums jāmācās no pieredzes saistībā ar Bulgāriju un Rumāniju. Šīs valstis ES pievienojās
pārāk ātri un rezultātā Eiropas nauda nonāca dažādās nepareizajās kabatās. Tādējādi, kamēr
vien cīņa pret korupciju būs iestrēgusi pašreizējā līmenī, mēs nespēsim pabeigt sarunu
procesu ar Horvātiju: tas ir tik vienkārši.

Geoffrey Van Orden (ECR),    rakstiski.  − ECR grupa pilnībā atbalsta ES paplašināšanos.
Mēs uzskatām, ka tas ir viens no sekmīgākajiem ES politikas aspektiem ar nosacījumu, ka
to īsteno saskaņā ar striktiem kritērijiem un ka mācāmies no pēdējiem pievienošanās
gadījumiem. Tāpēc mēs balsojām atbalstoši par šo ziņojumu. Tomēr mēs uzskatām, ka
joprojām pastāv nopietnas problēmas, kas ir jāatrisina pirms Horvātija pievienojas ES.
Korupcija un tiesu sistēmas reforma nav pienācīgi risināta. Mums arī jāpauž bažas par
plašsaziņas līdzekļu brīvību, organizētās noziedzības izplatību un lielo skaitu neatrisināto
tiesas procesu. Turklāt joprojām ir neatrisināti robežu jautājumi ar Horvātijas kaimiņvalstīm,
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un mēs nevēlamies tos „ienest” ES. Mēs nevēlamies, lai Horvātija bloķētu citu kandidātvalstu
centienus. Ar tādiem piemēriem saskaramies jau no citu valstu puses.

Angelika Werthmann (NI),    rakstiski. −  (DE) Ārlietu komitejas iesniegtais rezolūcijas
priekšlikums ir ļoti līdzsvarots. Tajā ir minēti visi atlikušie vājie punkti, kas pašlaik neļauj
pabeigt pēdējo vēl nenoslēgto sarunu sadaļu. Ziņojuma ieteikumos Horvātijas iestādēm ir
ņemta vērā ilgtspēja, tai skaitā attiecībā uz tiesu iestāžu reformām un cīņu pret korupciju,
jo neatkarība būs svarīgākais elements Horvātijas turpmākā attīstībā. Turklāt ziņojumā
nav aizmirsts norādīt, ka Horvātijas valdības labajam darbam ir ar tādu pašu mērķtiecību
jāturpinās arī pēc pievienošanās ES.

Artur Zasada (PPE),    rakstiski. – (PL) Pēdējie mēneši ir parādījuši, ka Horvātijas centieni
pievienoties Eiropas Savienībai pēc iespējas ātrāk ir snieguši taustāmus rezultātus. Reformas,
kas sākās iepriekšējos gados, ir būtiski veicinājušas daudzu jomu attīstību. It sevišķi liels
prieks ir par ciešāku sadarbību ar Starptautisko Kara noziegumu tribunālu bijušajai
Dienvidslāvijai un Starptautisko tiesu Hāgā, kā arī par panākto progresu sieviešu tiesību
un etnisko minoritāšu aizsardzības jomā. Tādas reģionālas iniciatīvas kā saprašanās starp
Horvātiju, Serbiju un Slovēniju saistībā ar kopēju dzelzceļa uzņēmumu parāda vēlēšanos
īstenot miermīlīgu sadarbību un sekmē ekonomikas attīstības paplašināšanos Balkānu
valstīs.

Eiropas Savienības dalībvalstīm jāturpina atbalstīt Horvātijas reformu programma, pievēršot
īpašu vērību lielākajām problēmām, proti, korupcijai, augstajam bezdarba līmenim un
sarežģītajai situācijai sadrumstalotajā lauksaimniecības nozarē. Es ceru, ka saskaņā ar
Ungārijas prezidentūras apgalvojumiem mēs pabeigsim sarunas ar Horvātiju jūnijā un ka
2011. gada otrajā pusē Polijas prezidentūras laikā Horvātija kļūs par Eiropas Savienības
dalībvalsti.

8.  Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)

(Sēdi pārtrauca plkst. 13.25 un atsāka plkst. 15.00)

SĒDI VADA: J. BUZEK
Priekšsēdētājs

9.  Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana

Priekšsēdētājs. −   Kolēģi! Mēs sāksim ar Lex pilsoņu iniciatīvas parakstīšanu. Godājamais
Padomes priekšsēdētāj un ministr Martonyi, godājamie komiteju priekšsēdētāji! Šodien
mēs runājam par juridisku jautājumu: ļoti svarīga Eiropas tiesību akta oficiālu parakstīšanu.
Tas ir svarīgs, jo ar to turpinām nostiprināt mūsu iestāžu pilnvaru līdzsvaru.

Šīs regulas par Eiropas pilsoņu iniciatīvu, kas ir pieņemta saskaņā ar parasto likumdošanas
procedūru, mērķis ir nodrošināt pilsoņiem tādu pašu politisko iniciatīvu, kāda ir Ministru
padomei un Eiropas Parlamentam. Ir vajadzīgs viens miljons parakstu — tikai 0,2 % mūsu
pilsoņu — lai aicinātu Eiropas Komisiju rīkoties jautājumos, kas attiecas tieši uz pilsoņiem.
Tas viņiem ļauj tikt uzklausītiem. Man būs jāizveido tieša saikne starp pilsoņiem un Eiropas
Savienības iestādēm, pārvarot plaisu starp tiem — starp mums visiem Eiropas Savienībā.

Eiropas Parlaments un Padome ir smagi strādājuši, lai ātri pieņemtu šo uz pilsoņiem vērsto
regulu pirmajā lasījumā. Es vēlos pateikties visiem, kas veicināja šīs sekmes: dažādām
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prezidentūrām — it sevišķi Beļģijas un Ungārijas prezidentūrai — Komisijai un šā
Parlamenta deputātiem. Es vēlos īpaši pateikties Konstitucionālo jautājumu komitejas
(AFCO) un Lūgumrakstu komitejas (PETI) priekšsēdētājiem Carlo Casini un Erminia Mazzoni.
Es jūs lūgšu pienākt pie manis parakstīšanas procedūras laikā. Pateicos arī četriem
referentiem — Alain Lamassoure, Zita Gurmai, Diana Wallis un Gerald Häfner — es ceru, ka
esat šeit un ka varēsim kopā īstenot procedūru, kā arī daudziem citiem deputātiem, kas
bija iesaistīti kā ēnu referenti.

Varat lepoties ar darbu, ka paveikts mūsu pilsoņu labā. Ar Padomi mēs oficiāli parakstīsim
šo tiesību aktu, bet pirms tam lūgšu ar nelielu runu uzstāties mūsu viesi, kas šajā pusgadā
Eiropas Parlamentā viesosies bieži.

János Martonyi,    Padomes priekšsēdētājs.  − Priekšsēdētāja kungs! Šajā vienreizējā un
svinīgajā brīdī es atceros Eiropas Parlamenta agrīnās dienas, kad mēs runājām par to, kā
varētu likvidēt vai vismaz samazināt „demokrātijas trūkumu Eiropas integrācijas procesā”,
kā to sauca toreiz. Mums bija kopējs mērķis, proti, uzlabot Eiropas Savienības demokrātisku
darbību.

Nupat ir rasts viens no veidiem, kā to panākt, proti, pilsoņu dalības sekmēšana Eiropas
Savienības demokrātiskajā dzīvē. Tā un tādēļ līgumā tika ietvertas pilsoņu iniciatīvas tiesības,
un tagad pilsoņi var tieši vērsties pie Eiropas Komisijas un aicināt to iesniegt Eiropas
Savienības tiesību akta priekšlikumu.

Esmu cieši pārliecināts, ka šis ir stūrakmens virzībā uz demokrātiskāku Eiropas Savienību.
Tas ir arī pirmais tiešas demokrātijas elements. Tas izveido tiešu saziņu un dialogu starp
iestādēm un pilsoņiem, kā arī mudina tiešu pārrobežu dialogu un sadarbību. Tas arī sekmē
līdzdalības sajūtu: Eiropa nav viņi — Eiropa esam mēs, un Eiropa attīstīsies tā, kā mēs visi
kopā to attīstīsim. Jā, mūsu moto „spēcīga un cilvēciska Eiropa” ir atkarīgs no mums visiem.

Lai sasniegtu šos mērķus un īstenotu līgumu, ir jānosaka skaidra, vienkārša un uz cilvēkiem
vērsta procedūra. Tas tagad ir panākts, pateicoties labai sadarbībai starp visām iestādēm
— Komisiju, Padomi un galvenokārt Eiropas Parlamentu. Es vēlos īpaši pateikties
Maroš Šefčovič no Komisijas; es vēlos pateikties Spānijas un Beļģijas prezidentūrām, abām
mūsu trio loceklēm; un īpaši pateikties un arī apsveikt Eiropas Parlamentu un visus tos,
kas ir bijuši iesaistīti šajā ārkārtīgi svarīgajā darbā: komiteju priekšsēdētāji, kā arī referenti
Alain Lamassoure, Zita Gurmai, Diana Wallis un Gerald Häfner un visi citi deputātiem, kas
piedalījās šajā ārkārtīgi svarīgajā darbā.

Tas parāda lielisko sadarbību un saprašanos ne tikai starp Eiropas iestādēm, bet arī starp
dažādām politiskajām kopām un grupām. Varu tikai cerēt, ka šī sadarbība un saprašanās
būs paraugs nākotnē gan iestādēm, gan politiskajām grupām.

SĒDI VADA: R. ANGELILLI
Priekšsēdētāja vietniece

10.  Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)

11.  Pārtikas cenu pieaugums (debates)

Priekšsēdētāja.   − Nākamais darba kārtības punkts ir Padomes un Komisijas paziņojumi
par pārtikas cenu pieaugumu.
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János Martonyi,    Padomes priekšsēdētājs.  − Priekšsēdētājas kundze, pateicos par
uzaicinājumu Ungārijas prezidentūrai piedalīties šajās debatēs par pārtikas cenu pieaugumu.

Jau otro reizi triju gadu laikā šis jautājums ir kļuvis aktuāls. Jau atkal pārtikas cenu
pieaugums ir izraisījis sociālos nemierus un politisko nestabilitāti vairākās valstīs. Ģimenes
pasaules nabadzīgākajos reģionos ir nonākušas grūtībās. Turklāt Pārtikas un
lauksaimniecības organizācija apgalvo, ka izredzes nākotnē nav pozitīvas, jo nelabvēlīgo
klimata apstākļu ietekmē cenas šogad nenovēršami pieaugs. Tas ir jautājums, kas jārisina
neatliekami. Šo jautājumu lauksaimniecības ministri un Pasaules Tirdzniecības organizācijas
ģenerāldirektors P. Lamy apsprieda Berlīnē 2011. gada 22. janvārī un vēlreiz
Lauksaimniecības ministru padomē šī gada 24. janvārī.

Šī nesenā cenu pieauguma iemesli ir sarežģīti un tie ir gan strukturālu, gan īslaicīgu faktoru
apvienojums. Attiecībā uz pieprasījumu, mums jāapgādā ar pārtiku vairāk cilvēku nekā
jebkad. Attiecībā uz apgādi, sausuma un plūdu rezultātā ir cietusi raža, ir palielinājušās
resursu izmaksas un šīs izmaksas vēl arī papildina finanšu spekulatīvie darījumi preču
tirgos.

Ko Eiropas Savienība var darīt, lai novērstu šo problēmu? Mums ir jāizstrādā pareizas
iekšējās politikas pamatnostādnes, jāpilnveido globālā pārvaldība šajā jomā un jāsniedz
reāla palīdzība vismazāk aizsargātajām iedzīvotāju grupām. Šobrīd nav īstais laiks būt
pielaidīgiem, tomēr pēdējās pārtikas cenu krīzes rezultātā esam panākuši nozīmīgu progresu
visos trīs aspektos. Padome kopā ar Parlamentu ir uzsākusi intensīvas debates par turpmāko
kopējās lauksaimniecības politikas attīstību. Tas ir ārkārtīgi būtiski attiecībā uz
nodrošinātību ar pārtiku visā pasaulē. Padomē nesen notikušajās debatēs jautājums par
nodrošinātība ar pārtiku tika izvirzīts diskusiju centrā, uzdodot jautājumu, kā vislabāk
nodrošināt, lai lauksaimnieciskā ražošana turpmāk ES būtu gan ekonomiski pamatota,
gan vides ziņā ilgtspējīga.

Jāsaka arī, ka ar lielu interesi iepazinos ar Parlamenta rezolūciju par lauksaimniecības
atzīšanu par stratēģiski svarīgu nozari pārtikas nodrošinātībā, kas balstīta uz godājamās
deputātes Daciana Sârbu ziņojumu. Pašlaik Padomē notiek diskusijas par Komisijas
2010. gada 18. novembra paziņojumu par KLP nākotni, un Ungārijas prezidentūra gatavojas
apstiprināt Padomes secinājumus Padomes sanāksmē 17. martā.

Ceram, ka debatēs par 2011. otrajā pusgadā gaidāmajiem tiesību aktu priekšlikumiem tiks
sasniegts konkrēts progress. Esam panākuši nozīmīgu progresu labāk koordinētas un ilgākā
termiņā īstenojamas starptautiskās reaģēšanas virzienā uz nodrošinātību ar pārtiku visā
pasaulē. Mums vēl ir tāls ceļš ejams, lai sasniegtu Tūkstošgades attīstības mērķi — līdz
pusei samazināt izsalkušo skaitu pasaulē līdz 2015. gadam. Bads un nepietiekams
nodrošinājums ar pārtiku joprojām ir realitāte miljardam cilvēku, bet viens no ANO
nesenajiem sasniegumiem, pateicoties lielam Eiropas Savienības ieguldītajam darbam, ir
lauksaimniecības, pārtikas nodrošinājuma un uztura globālā partnerības izveide. To īsteno
atjaunotā FAO Pasaules pārtikas nodrošinājuma komiteja.

ES ir arī vadoša loma Pārtikas atbalsta konvencijas atjaunošanas un modernizācijas procesā,
lai sniegtu lielāku ieguldījumu nodrošinātībā ar pārtiku visā pasaulē un uzlabotu
starptautiskās sabiedrības spēju sniegt palīdzību pārtikas jomā vismazāk aizsargātajām
iedzīvotāju grupām. Tas ir pareizais virziens, lai uzlabotu globālo pārvaldību šajā jomā.

No pārtikas nodrošinājuma viedokļa raugoties, vēlos atgādināt par Komisijas paziņojumu
par humāno palīdzību pārtikas jomā, kas tika pieņemts 2010. gada beigās, un turpmākajiem
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Padomes paziņojumiem 2010. gada maija vidū, iezīmējot jaunu ES humanitārās darbības
politisko struktūru, kas paredzēta, lai stiprinātu centienus novērst nepietiekamu
nodrošinājumu ar pārtiku humanitārās krīzes situācijās. Komisijas paziņojumā par palīdzību
jaunattīstības valstīm ar nepietiekamu pārtikas nodrošinājumu saistīto problēmu novēršanā,
kas arī tika pieņemts pagājušajā gadā, vienlaicīgi tika aicināts izstrādāt jaunu kopējās
politikas struktūru pārtikas nodrošinājuma jomā, vēl vairāk nostiprinot ES vadošo lomu
pārtikas nodrošinājuma programmā visā pasaulē un uzlabojot ES sniegtās palīdzības
efektivitāti. Lai to panāktu, Komisija un dalībvalstis kopīgi izstrādā šīs programmas
īstenošanas plānu, lai šo politikas struktūru pārvērstu konkrētos pasākumos uz vietas.

Vēlos arī minēt ES mehānismu pārtikas jomā, ko apstiprināja Parlaments un Padome. Šis
instruments, ar kura palīdzību lauksaimnieki jaunattīstības valstīs var palielināt
lauksaimnieciskās ražošanas jaudu, darbojas jau trešo gadu. Tas ir taustāms pierādījums
tam, ka esam apņēmušies sniegt reālu palīdzību vismazāk aizsargātajām iedzīvotāju grupām.

Drīzumā ir gaidāma lēmumu pieņemšana par turpmāko ES attīstības politikas virzību, kas
izriet no ES attīstības politikas Zaļās grāmatas, atbalstot integrējošu izaugsmi un ilgtspējīgu
attīstību. Ievērojot Zaļās grāmatas procedūru, Komisija uzņemas iniciatīvu sadarbībā
attīstības jomā piešķirt prioritāti ekonomiskās izaugsmes radīšanai, lauksaimniecībai un
nodrošinātībai ar pārtiku jaunattīstības valstu integrējošas un ilgtspējīgas attīstības
panākšanai, pamatojoties uz risinājumiem, kas paredzēti visnabadzīgākajiem iedzīvotāju
slāņiem. Ņemot vērā pārtikas cenu pieaugumu un straujo iedzīvotāju skaita pieaugumu,
ir ļoti svarīgi veicināt pašu jaunattīstības valstu pārtikas ražošanas jaudu attīstību.

Atzinīgi novērtējam arī jauno stimulu, ko pasaules divdesmit attīstītāko valsu augstākā
līmeņa sanāksme Seulā piešķīra PTO Dohas Attīstības programmai. ES pilnībā atbalstītu
darījumu, saskaņā ar kuru tiktu sniegts nozīmīgs ieguldījums stabilitātes nodrošināšanā,
atbrīvojoties no eksporta subsīdijām un aizliedzot eksporta ierobežojumus. Pēdējais no
nosauktajiem tikai veicina cenu nestabilitāti un rada tieši pretēju efektu vēlamajam.

Tagad vēlreiz runāšu par jautājumu, kas skar finanšu spekulācijas. Apmērs, kādā tās veicina
cenu nestabilitāti, nav precīzi zināms, tomēr ir ārkārtīgi vēlams uzlabot pārredzamību
preču tirgos. Divdesmit pasaules attīstītāko valstu Francijas prezidentūra to ir noteikusi
par savu prioritāti nākamajam gadam. Eiropas Savienības Ungārijas prezidentūra ir gatava
strādāt plecu pie pleca ar Francijas G20 prezidentūru, lai panāktu konkrētus rezultātus.
Ungārijas prezidentūra ir pilnībā apņēmusies sadarboties ar jums, lai panāktu vienošanos
pirmajā lasījumā par Komisijas priekšlikumu saistībā ar ārpusbiržas atvasinātajiem
instrumentiem.

Pasaules nabadzīgie un izsalkušie ir pelnījuši, lai to raizes par cenu pieaugumu pārtikai
tiktu risinātas atbilstošā un ilgtspējīgā veidā. Eiropas Savienībai ir bijusi vadošā loma
centienos risināt šo jautājumu jau pirms trīs gadiem, tomēr vēl daudz kas ir darāms. Padome
joprojām ir pilnībā apņēmusies reaģēt kolektīvā un saskaņotā veidā gan ES, gan starptautiskā
līmenī. Esmu pārliecināts, ka varam rēķināties ar jūsu atbalstu visos savos centienos.

Pateicos par uzmanību.

Dacian Cioloş,    Komisijas loceklis. −  (FR) Priekšsēdētājas kundze, dāmas un kungi, pateicos
par šo iespēju Komisijas vārdā sniegt paziņojumu par pārtikas cenu pieaugumu. Pēc mana
lūguma par šo jautājumu 24. janvārī norisinājās debates Lauksaimniecības padomē. Tādēļ
pateicos arī par man piešķirto iespēju iesaistīties šajā dialogā ar Eiropas Parlamentu par tik
būtiski svarīgu jautājumu.
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Šajā ziņā vēlos runāt par divām tēmām, kas, manuprāt, ir savstarpēji saistītas — pirmkārt,
par stāvokli lauksaimniecības tirgos visā pasaulē, kur cenu pieaugums ir vērojams jau
vairākas nedēļas, un otrkārt, par G20 procesu jautājumā par nodrošinātību ar pārtiku un
lauksaimniecības preču cenu nestabilitāti.

Vēlos sākt ar pašreizējo stāvokli lauksaimniecības tirgos visā pasaulē. Dažādie ziņojumi,
ko ir sniegušas vairākas starptautiskas institūcijas, tostarp arī Apvienoto Nāciju
Organizācijas Pārtikas un lauksaimniecības organizācija (FAO), saistībā ar lauksaimniecības
preču un pārtikas cenu pieaugumu, no jauna ir radījuši satraukumu visā pasaulē. Vai šobrīd
pārdzīvojam tādu pašu cenu pieaugumu, kā 2007.–2008. gadā? Lai gan cenas, jo īpaši
graudu cenas, kopš pagājušās vasaras un arī nesen ir strauji pieaugušas, šķiet vēl neesam
sasnieguši 2008. gada cenu līmeni.

Stāvoklis visā pasaulē saistībā ar parastajiem kviešiem ir saspīlēts, tomēr tirgus piedāvājuma
jomā problēmu nav. Pašreizējās ražas dienvidu puslodē ir lielākas nekā tika prognozēts.
Tomēr lai atvieglotu stāvokli tirdzniecības gadu beigu posmā Eiropas Savienības tirgū,
apsveram iespēju atlikt muitas nodokļa piemērošanu parasto kviešu un lopbarības miežu
importam, kas nepārsniedz tarifa kvotas, uzskatot to par vienu no pasākumiem, kas kaut
nedaudz varētu palīdzēt mazināt saspīlējumu tirgū Eiropas līmenī. Jāņem vērā, ka prognozes
par parasto kviešu uzkrājumiem visā pasaulē 2010.–2011. tirdzniecības gadā ir augstākas
nekā 2007. gadā.

Attiecībā uz cukuru, cenas no jauna ir sasniegušas rekordaugstu līmeni baltajam cukuram,
janvāra vidū pieaugot līdz EUR 625 par tonnu. Šis cenu pieaugums seko uzreiz pēc divu
gadu deficīta pasaules līmenī, ko radīja zemais ražošanas apjoms. Nesen dažās valstīs,
tostarp Austrālijā, tika pārskatīts un samazināts pašreizējā tirdzniecības gada ražošanas
apjoms. Tomēr saskaņā ar jaunākajām prognozēm cukura bilance pasaulē
2010. –2011. gada periodā ir līdzsvarota.

Tomēr no šīs situācijas ir jāmācās. Lai gan stāvoklis tirgos ir saspīlēts, reakcija cenu līmenī
noteikti ir pārspīlēta, ņemot vērā fiziskos pamatlielumus. Nodrošinātība ar pārtiku un
būtiskais jautājums par lauksaimniecības preču cenu nestabilitāti noteikti ir pasaules mēroga
jautājumi, kas jārisina globālā līmenī, un priecājos, ka jautājums par nodrošinātību ar
pārtiku un cenu svārstībām ir viena no G20 Seulā nospraustajām prioritātēm. Tas ir
ievērojams izaicinājums visai Komisijai kopumā.

Būdams Lauksaimniecības un lauku attīstības komisārs, esmu jau vairākkārt paudis savu
apņemšanos darboties šajā jomā, piemēram, janvāra beigās Berlīnē saviem kolēģiem no
dažādām G20 iesaistītām valstīm, un arī nesen Apvienoto Nāciju Organizācijas
ģenerālsekretāram Ban Ki-moon viņa nesenās vizītes laikā Ņujorkā.

Jāatceras arī, ka jautājums par nodrošinātību ar pārtiku nepārprotami tika atzīts par vienu
no kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) izaicinājumiem Komisijas paziņojumā par
“KLP 2020. gada perspektīvā”. Tas ir būtiski nozīmīgs jautājums gan Eiropas Savienībai,
gan pasaules nabadzīgākajām valstīm, un tādēļ šajos jautājumos cieši sadarbojos ar komisāru
Piebalga kungu, arī lai labāk pielāgotu ES attīstības politiku šim jautājumam par
nodrošinātību ar pārtiku.

Šodien vēlos dalīties ar jums savā viedoklī par šiem jautājumiem, jo īpaši šādos četros
aspektos — pārredzamība, krājumi, nepastāvības pārvaldības iespējas un tirdzniecības
loma. Esam dzirdējuši, ka šo nepastāvību vēl vairāk ir sarežģījis pārredzamības trūkums
gan fizisko preču tirgos, gan atvasināto instrumentu tirgos. Attiecībā uz lauksaimniecības
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preču tirgiem ir pieejami datu avoti attiecībā uz ražošanu, patēriņu, tirdzniecību un
krājumiem. Starptautiskās organizācijas, valstu dienesti un specializētās organizācijas,
piemēram, Starptautiskā Graudu padome, apkopo detalizētus datus par šo tēmu.

Tātad ir iespējams uzlabot noteiktus datu veidus, jo īpaši datus par krājumiem, par kuriem
trūkst informācijas, jo īpaši par krājumu sadalījumu pasaules mērogā. G20 valstu vadītāju
sanāksmē Seulā kompetentām starptautiskām organizācijām tika arī uzdots pilnveidot
informāciju par krājumiem un ražošanas prognozēm. Šo datu būtiskuma palielināšana ir
priekšnosacījums attiecīgo tirgu pārredzamības uzlabošanai. Mums ir arī jāizskata jautājums
par diskusiju forumu pasaules līmenī, iesaistot galvenos tirgus veidotājus, gan eksportētājus,
gan importētājus, lai nebūtu jāapmierinās tikai ar stāvokļa konstatēšanu. Tādēļ šie trīs
jautājumi ir savstarpēji saistīti — vispirms mums ir nepieciešama informācija, tad ir jābūt
iespējai šos datus apstrādāt, un beidzot, jāizveido forums starptautiskā līmenī, kura ietvaros
varētu apspriest konstatēto stāvokli.

Komisija ir publicējusi vairākus paziņojumus saistībā ar lauksaimniecības preču un pārtikas
cenām. Savā pēdējā paziņojumā Komisija ieviesa pasākumus pārredzamības uzlabošanai
visā pārtikas apgādes ķēdē, un es sadarbojos ar Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieku
Antonio Tajani, lai panāktu progresu šī būtiskā jautājuma risināšanā.

Ir arī sniegti paziņojumi par priekšlikumiem uzlabot lauksaimniecības preču atvasināto
instrumentu pārredzamību un uzraudzību. Nepastāvībai pieaugot, ir svarīgi, lai nākotnes
darījumu tirgi turpinātu pildīt savu riska apdrošinātāja un cenu noteicēja lomu. Tādēļ
mums ir jāizmanto līdzsvarota un enerģiska pieeja, un es atzinīgi novērtēju
komisāra M. Barnier šajā jomā veikto darbu un pilnībā atbalstu to, ka viņa pienākumos
ietilpst arī konkrētais jautājums par lauksaimniecības izejvielām.

2. februārī Komisija publicēja jaunu paziņojumu globālākā mērogā par preču tirgu un no
tā atvasinātajiem finanšu tirgiem. Tas ir ieguldījums diskusiju veicināšanai G20 ietvaros
gan par preču cenu svārstībām, gan par atvasināto tirgu uzraudzību. Gan kopā ar mūsu
G20 partneriem, gan plašākā mērogā vēlamies veicināt efektīvāka atvasināto tirgu
regulējuma ieviešanu gan ražotāju, gan lietotāju interesēs.

Tādēļ, manuprāt, par prioritāriem mūsu darbā nākamajos mēnešos — līdz vasarai, jāuzskata
šādi jautājumi: pirmkārt, ar privātiem un publiskiem uzkrājumiem, kā arī ar ražošanu un
patēriņu saistītās informācijas pieejamība un pārredzamība; otrkārt, šīs informācijas
vākšana, apstrāde un izplatīšana; nodrošinātības mehānisms valstīm, kurās ir saspringts
stāvoklis pārtikas jomā; pārtikas atbalsts starptautiskā līmenī un Eiropas Savienībā;
starptautiskās pārvaldības pilnveidošana, piemēram, ieviešot mehānismus institucionālajam
dialogam starp galvenajām valstīm; investīciju apjomi ilgtspējīgā lauksaimnieciskajā
ražošanā un pētniecībā ne tikai Eiropas Savienībā, bet arī nabadzīgākajās valstīs.
Lauksaimniecībai piešķiramā prioritāte attīstības politikā ir jautājums, kas ir jārisina, jo
īpaši tādēļ, ka Komisija gatavojas pielāgot un reformēt attīstības politiku. Manuprāt, šajā
situācijā Eiropas Savienībai jāiesaistās daudz lielākā mērā, ne tikai pārtikas atbalsta jomā,
bet galvenokārt nodrošinot atbalstu dienvidu valstīm, ilgtspējīgā veidā veicinot pašu šo
valstu vietējo ražošanas jaudu attīstību.

Eiropas Savienībā mums daudz nopietnāk jāapsver — un es tik tiešām gatavojos to darīt,
tādu tirgus mehānismu noteikšana, kas ļautu mums novērst katastrofu, kas īslaicīga ražotāju
ienākumu apjoma samazināšanās un augstu resursu izmaksu rezultātā draud dažām
nozarēm. Ar to es galvenokārt domāju mājlopu audzēšanu.

16-02-2011Eiropas Parlamenta debatesLV116



Beidzot vēlos pievērsties tirdzniecības lomai. Mūsuprāt tirdzniecība var veicināt
nodrošinātību ar pārtiku pasaulē, jo ar tās palīdzību ir iespējama pieejamās pārtikas sadale
visā pasaulē. Eksporta ierobežojumi ir tikai nostiprinājuši spirālveida cenu pieaugumu,
kaitējot jau tā ekonomiski trauslām valstīm. Tomēr tirdzniecības politika pārtikas produktu
jomā ir jāsaista ar pārējiem pārtikas politikas virzieniem starptautiskā līmenī, ja vēlamies
panākt saskaņotu pieeju šajā jautājumā.

Noslēgumā vēlos jums apliecināt, ka cieši vēroju tendences pārtikas cenu jomā un vēlos
turpmāk strādāt pie šī jautājuma, apspriežoties ar jums šeit Parlamentā un ar Padomi, lai
panāktu progresu konkrētu priekšlikumu veidā galvenokārt saistībā ar kopējās
lauksaimniecības politikas reformām, kā arī citiem, konkrētākiem instrumentiem.

Mairead McGuinness,    PPE grupas vārdā. – Priekšsēdētājas kundze, vēlos pateikties
Padomei un Komisijai par ārkārtīgi skaidru paziņojumu par viņu nodomiem šajā tik būtiski
svarīgajā jautājumā par pārtikas cenu pieaugumu. Tie Lauksaimniecības un lauku attīstības
komitejas locekļi, kas šodien ir šeit šajā plenārsēžu zālē par lauksaimniecības jautājumiem
ir vairāk pieraduši debatēt pusnaktī. Priecājos, ka tad, kad lauksaimniecība pēkšņi kļūst par
pārtikas jautājumu, mēs par šo ārkārtīgi svarīgo tēmu debatējam dienas vidū, kad kāds to
dzird. Manuprāt, mums tas ir jāatceras.

(Aplausi)

Vēlos ļoti skaidri norādīt, ka plaisa starp lauksaimniecību un pārtiku ir daļa no problēmas,
par ko šodien šeit debatējam. Reālā situācija lauksaimniecībā un zemais saimniecību
ienākumu līmenis gan Eiropā, gan jaunattīstības valstīs ir šo debašu galvenais jautājums,
un jāatceras arī, ka viena no būtiskākajām problēmām, un Komisija to ir norādījusi savā
nostājas dokumentā, ir tāda, ka preču cenu pieaugums un pārtikas cenu pieaugums nerada
augstāku ienākumu līmeni saimniecībām. Patiesā problēma ir tāda, ka pārtikas ražošanas
izmaksas pieaug straujāk, un tā ir situācija, ko lauksaimnieki ilgstoši nespēj izturēt.

Mūsu kā politikas veidotāju izaicinājums ir atrast risinājumu tam, kā ilgtspējīgi palielināt
pārtikas ražošanu, kā saražot vairāk, ieguldot mazāk resursu, kā pārvaldīt uzkrājumus un
kā atrisināt jautājumu par uzkrājumu dislokāciju, uz ko ir norādījusi Komisija. Uzkrājumu
apjoms pasaulē vairs nav noteicošais rādītājs, mums jāzina, kur šie krājumi atrodas un
jāsaprot, ka tie netiks ievesti no Ķīnas vai Indijas.

Kas mums šobrīd jādara — un, manuprāt, tas jau sāka realizēties kopš mana ziņojuma
pēdējā parlamentārā termiņa laikā, — mums ir jāizvirza lauksaimniecība un pārtika
uzmanības centrā.

Noslēgumā vēlos teikt, ka mums uzmanīgi jāizvēlas, kā vēlamies reformēt savu
lauksaimniecības politiku. Veicinot nodrošinātību ar pārtiku visā pasaulē, mums jāsaglabā
esošie un jāpalielina pārtikas ražošanas apjomi Eiropas Savienībā. Turklāt vēlos apstiprināt
jūsu viedokli par lauksaimniecību jaunattīstības valstīs — tā ir tikusi atstāta novārtā pārāk
ilgi. Tagad ir īstais laiks mums ar savu politiku atbalstīt šo lauksaimniecību.

Stéphane Le Foll,    S&D grupas vārdā. – (FR) Priekšsēdētājas kundze, Padomes
priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, pilnībā piekrītu Mairead McGuinness tikko izteiktajai
piezīmei par faktu, ka pārtikas un lauksaimniecības jomas vieno būtiska saikne.

Jautājums, kuru risinām ir pārtikas cenu pieaugums un sekas, ko tas var radīt noteiktām
iedzīvotāju grupām visā pasaulē, kā arī Eiropā.
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Vispirms vēlos izteikt šādu piezīmi. Arvien lielāka lauksaimniecības un preču cenu
pieauguma tendence, manuprāt, ir ilgtermiņa tendence, kas turpināsies arī tālāk galvenokārt
trīs iemeslu dēļ — pirmkārt, demogrāfiskās tendences un pieaugošais iedzīvotāju skaits
pasaulē; fakts, ka globālās sasilšanas rezultātā piedzīvojam bīstamu meteoroloģisko apstākļu,
piemēram, sausuma un plūdu, radītas problēmas; treškārt, pasaule turklāt arī attīstās. Strauji
augošas ekonomikas valstu ietekmē patēriņa apjomi palielinās. Tādēļ arvien vairāk palielinās
saspīlējuma tendence lauksaimniecības tirgos un lauksaimniecības preču jomā. Šo stāvokli
vēl vairāk pasliktina cenu nestabilitāte, un cenu nestabilitāte ir globālās ekonomikas
finansializēšanas sekas.

Tieši tas mums ir jānovērš, ja vēlamies atrisināt lauksaimniecības jautājumu un pārtikas
jautājumu. Lai to panāktu — un ko komisāra kungs nosauca par svarīgu, ir nepieciešami
divi elementi — patiešām ir jāpanāk pārredzamība uzkrājumu jomā, bet ir nepieciešama
arī sabiedriskā politika par uzkrājumiem Eiropā un uzkrājumu pārvaldību globālā līmenī,
jo īpaši Apvienoto Nāciju Organizācijas līmenī.

Otrkārt, būtiski svarīga ir finanšu tirgu un tirgus spekulāciju regulēšana, jo īpaši likvidējot
saikni starp spekulatīvo darījumu apjomu un tirgos apgrozīto fizisko preču daudzumu.
Attiecībā uz pārtiku nav pieņemami, ka spekulatīvo darījumu veicēji savos spekulatīvajos
darījumos nerēķinās ar to radīto ietekmi uz pārtiku un visu cilvēci.

No tā izriet divi galvenie secinājumi. Pirmkārt, mums ir jāievieš stingra Eiropas politika un
stratēģiski no jauna jāapliecina Eiropas apņemšanās kļūt par globālu dalībnieku pārtikas
un lauksaimniecības nozarēs. Otrkārt, mums ir jāmaina sava attīstības politika, lai
nodrošinātu, ka globālā mērogā — un Eiropa ir globāla dalībniece, mēs no jauna investētu
lauksaimniecībā, jo lauksaimniecība ir nepieciešama, lai iedzīvotāji visā pasaulē būtu
paēduši.

(Aplausi)

George Lyon,    ALDE grupas vārdā. – Priekšsēdētājas kundze, ir apsveicami, ka mēs šobrīd
debatējam par lauksaimniecības un pārtikas jautājumiem — plenārsēdes pašā vidū trešdienas
pēcpusdienā, nevis pusnaktī. Ārkārtīgi atzinīgi to novērtēju. Tas ir tādēļ, ka milzīgā
nepastāvība, ko šodien piedzīvojam pārtikas cenu jomā, beidzot darbojas kā pamošanās
signāls politiķiem visā Eiropā.

Pēdējo 30 gadu laikā, kamēr pārtikas cenas reālā izteiksmē samazinājās gadu no gada, mēs
visi esam kļuvuši pielaidīgi. Pārtika nekad nav bijusi tik lēta kā dažos pēdējos gados. Esam
pieraduši redzēt, ka plaukti mūsu lielveikalos ir lūzt no pārpilnības ar pārtiku 24 stundas
dienā. Šķita, ka problēmu rada pārtikas pārprodukcija. Debatēs līdz 2007. gadam
dominējošā bija šī tēma, nevis nepietiekama pārtikas apjoma problēma.

Nesenais straujais cenu pieaugums ir pavērsiena punkts, zīme, ka pārpilnības laiki drīz
varētu beigties. Mūsu pašreizējais lauksaimnieciskās ražošanas modelis balstās uz lētiem
energoresursiem, milzīgām zemes platībām un pārpilnību ūdens apgādes ziņā. Ar šādu
modeli nav iespējams pārvarēt nākotnē sastopamos izaicinājumus — iedzīvotāju skaita
pieaugums līdz 9 miljardiem, pieaugošais pieprasījums no jaunattīstības valsu puses un
klimata pārmaiņu radītās sekas. Profesors John Beddington — Apvienotās Karalistes galvenais
direktors zinātnes jomā, nesen paredzēja, ka, ja neveiksim nekādus pasākumus, sastapsimies
ar pilnīgu katastrofu — nepietiekamu energoresursu apjomu, nepietiekamu ūdens apjomu
un pārtikas trūkumu.
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Mums ir jārīkojas jau tagad un jāveido jauns lauksaimniecības modelis. Eiropai jāuzņemas
vadošā loma un kopējā lauksaimniecības politika sniedz mums iespēju izstrādāt ilgtspējīgas
pārtikas ražošanas sistēmas plānu atbilstoši lielajam pieprasījumam apgādē ar pārtiku visā
pasaulē, kas būs nepieciešams nākotnē.

José Bové,    Verts/ALE grupas vārdā. – (FR) Priekšsēdētājas kundze, komisāra kungs, tāpat
kā 2008. gadā strauji pieaug lauksaimniecības izejvielu cenas pasaules tirgos. Esam
sasnieguši tikai 3 % no 2008. gada līmeņa. Kā liecina Starptautiskā Valūtas fonda (SVF) un
Francijas kompetento iestāžu ziņojumi un kā ir norādījusi arī Komisija, šāds stāvoklis ir
izveidojies tādēļ, ka ražošanas apjomi dažās tradicionālajās eksporta jomās klimata
pārmaiņu rezultātā ir samazinājušies, graudaugu kultūru audzēšana ir novirzīta biodegvielas
ražošanas vajadzībām un tiek īstenotas finanšu spekulācijas, veicinot cenu pieaugumu.

Šīs jaunās pārtikas krīzes radītās sekas smagi skar 1,2 miljardus cilvēku visā pasaulē, kuri
ikdienā pārtiek no mazāk nekā USD 1,5 dienā. Kopš oktobra tiem, kuru ienākumi
nepārsniedz nabadzības slieksni, ir pievienojušies vēl 44 miljoni.

Ko divas dienas pirms G20 sanāksmes Eiropa vēl gaida, lai tā sāktu veikt pasākumus līdzīgus
tiem, par kuriem nobalsoja Savienotās Valstis? Kopš 2011. gada 13. janvāra ASV
administrācija pieprasīja finanšu fondu pieņemtās nostājas ierobežošanu un pārredzāmību
saistībā ar lauksaimniecības preču tirgiem. Tas ir pirmais solis spekulatīvo darījumu veicēju
alkatības apkarošanas virzienā.

Šīs sekas smagi ir skārušas arī Eiropas lauksaimniekus. Tie vairs nespēj nodrošināt barību
lopiem. Ir bankrotējušas simtiem saimniecību. Pirms pieciem gadiem kviešu vērtība bija
EUR 100 par tonnu; šobrīd to tirdzniecības cena sasniedz gandrīz EUR 300. Apstākļi ir
pilnībā mainījušies.

Komisija pieprasa, lai lauksaimnieki pielāgotos šiem tirgus signāliem. Šobrīd tā rīkotos
pareizi, ja sekotu pati saviem padomiem. Saskaroties ar šo krīzi, Eiropas Savienība nevar
gaidīt līdz 2014. gadam, lai rastu risinājumus. Šo krīze ir nepieciešams izskaust, un es
ierosinu trīs konkrētus pasākumus.

Pirmkārt, nekavējoties valstīs, kur tas ir nepieciešams, ir jāveido graudaugu uzkrājumi,
kam jābūt pieejamiem lauksaimniekiem par subsidētām cenām. Otrkārt, lauksaimniekiem
maksājamās gaļas cenas jāindeksē atbilstoši lopbarības cenām. Treškārt, 2011. gadā jāparedz
mehānisms graudaugu atbalstam paredzētie līdzekļu daļas novirzīšanai lopkopības
vajadzībām.

James Nicholson,    ECR grupas vārdā. – Priekšsēdētājas kundze, pārtikas cenu pieaugums
var radīt situāciju, kad valdībām ir jāvēršas pēc palīdzības. Esam to novērojuši dažu pēdējo
dienu laikā.

Vēlos, lai mēs nedaudz atskatītos pagātnē. Esmu bijis šī Parlamenta deputāts kopš
1989. gada. Kad ierados Eiropā 1989. gadā, mums nebija problēmu pārtikas nodrošinājuma
jomā. Mums bija kaudzēm liellopu gaļas, kaudzēm sviesta, piena upes un bija arī kaudzēm
graudu. Tagad tas viss ir izlietots un mēs neražojam pietiekamu daudzumu pārtikas
pietiekami ātri, lai sevi uzturētu.

Kur gan ir palikusi šī pārtika un kādēļ mums ir tikai nelieli krājumi? Nevaram pieļaut tādas
situācijas turpināšanos, kad sausums kādā pasaules reģionā var radīt pilnīgu sajukumu
visiem tirgū kopumā.
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Eiropas Savienībā ir izveidojusies situācija, kad lauksaimnieki viegli un ātri pamet šo nozari
ikvienā dalībvalstī. Faktiski mēs viņus iedrošinām to pamest vēl ātrāk, un jauni lauksaimnieki
šai nozarei nepievienojas.

Mums ir jāveic pasākumi, kamēr nav par vēlu, lai mainītu šo pārtikas cenu pieauguma
tendenci uz pretējo. Šie pasākumi jāveic drīzāk ātrāk, nekā vēlāk, lai mazinātu spiedienu,
ko izjūt parastie iedzīvotāji.

Aizsardzību parastajiem iedzīvotājiem ir iespējams nodrošināt, īstenojot stipru kopējo
lauksaimniecības politiku, kuras rezultātā tiktu nodrošināta augstas kvalitātes pārtika par
pieņemamām cenām, neradot negatīvu ietekmi uz vidi. Stiprs tiešo maksājumu atbalsts ir
būtiski svarīgs visai pasaulei un pārtikas pieprasījuma nodrošināšanai. Lai to nostiprinātu,
nākotnē būs jāveic papildu pasākumi, kas ir ārkārtīgi nepieciešami investīciju un, protams,
pētniecības un attīstības jomā. Cerams, ka spēsim atrast veidu, kā to panākt.

Problēma, manuprāt, ir, ka visi ierodas šeit šajās debatēs un sniedz pareizos paziņojumus,
atkārto pareizās triviālās frāzes, bet nav gatavi pieņemt smagus lēmumus, kas ir nepieciešami
tiem, kas ir nonākuši grūtībās.

Jāsaka, ka ar runāšanu vien vairs nepietiek — mums ir nepieciešams veikt pasākumus
saistībā ar uzkrājumiem pasaulē un nepastāvību tirgū, un kamēr nesāksiet risināt šo
problēmu, jūs to neatrisināsiet.

Gabriele Zimmer,    GUE/NGL grupas vārdā. – (DE) Priekšsēdētājas kundze, kā politiķe,
kas ir iesaistīta attīstības politikas jomā, vienmēr uzdodu sev jautājumu, kādēļ ir tik grūti
mācīties no pagātnē jau pieredzētām krīzēm un katastrofām. Man šķiet, ka pat bada dumpju
dramatiskie notikumi 2008. gadā ir atstājuši pārāk mazu nospiedumu to cilvēku prātos
un sirdīs, kuru rokās ir politiskā un ekonomiskā vara, kā arī to, kas neapzinīgi īsteno
spekulatīvus darījumus lauksaimniecības preču tirgos. To iedzīvotāju skaits pasaulē, kuri
cieš badu, no jauna ir pārsniedzis vienu miljardu, un cenu pieaugums pārtikas tirgos
visvairāk skar tieši nabadzīgākos iedzīvotājus. Viņiem ikdienas ir jātērē pārtikai vairāk nekā
80 % no saviem naudas līdzekļiem.

Globālie 2009. gada solījumi nodrošināt vairāk nekā USD 20 miljardus lauksaimniecības
atbalsta līdzekļu jaunattīstības valstīm, tostarp USD 6 miljardus ar Pasaules Bankas
starpniecību, cīņai pret badu nav tikuši izpildīti. Līdz šim ir izmaksāti tikai USD 925 miljoni.
Spekulācijas lauksaimniecības preču tirgos vairs nav saistīti ar pārtikas precēm, bet pašlaik
ir saistīti gandrīz tikai ar finanšu tirgu aktivitātēm un darījumiem, kas tieši ietekmē pārtikas
cenas. Tādēļ esmu gandarīta, ka Komisija šobrīd ir sākusi atteikties no atturīgās nostājas
saistībā ar šo situāciju.

Neskatoties uz to, spekulācijas saistībā ar cenu izmaiņām nav ne kļuvušas pārredzamākas,
ne arī tās tiek labāk kontrolētas vai ierobežotas. Tomēr to panākt ir būtiski svarīgi, ja mums
šeit jāvar efektīvi rīkoties šeit un jāievieš izmaiņas. Tādēļ aicinu Padomi, Komisiju un
dalībvalstis piešķirt cīņai pret badu galveno prioritāti visos to politikas virzienos,
programmās un stratēģijās, kā arī apsvērt jaunas metodes un jaunas pieejas, piemēram,
pārtikas suverenitāti, lai galu galā tiem, kuri apstrādā zemi, būtu lielākas radošās pilnvaras
un ietekme pašiem sava reģiona iedzīvotāju apgādē ar pārtiku.

John Stuart Agnew,    EFD grupas vārdā. – Priekšsēdētājas kundze, kamēr pārtikas cenas
neapšaubāmi pieaug, stāvoklis uz vietas saimniecībās ir pilnīgi atšķirīgs. Britu lauksaimnieki,
kuri ražo liellopu, aitu gaļu, cūkgaļu un olas iepriekšējā faktiski piedzīvoja savas produkcijas
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vērtības pazemināšanos; putnu gaļas vērtība saglabājās nemainīga un piena vērtība pieauga
tikai nedaudz; cukurbiešu vērtība nākamgad kritīsies.

Šie uzņēmumi paši sastopas ar milzīgu izmaksu pieaugumu un nespēj izturēt šādu stāvokli
vairāk kā dažus mēnešus. Pēc tam tiem vai nu izdosies pieprasīt augstākas cenas no
mazumtirgotājiem, vai arī tie pārtrauks ražošanu. Jebkurā gadījumā mazumtirdzniecības
cenas tikai pieaugs.

Ko dara ES, lai to novērstu? Tā nevajadzīgi sadārdzina ģenētiski nemodificēto sojas pupiņu
importa cenas. Tā pieprasa, lai lauksaimnieki maksātu globālās sasilšanas nodevu, iekļaujot
to rēķinos par elektrību, bet vienlaicīgi šie paši lauksaimnieki ir zaudējuši tūkstošiem tonnu
cukurbiešu un kartupeļu, atstājot tos zemē ārkārtīgi aukstu meteoroloģisko apstākļu
ietekmē. ES vēlas palielināt valsts subsīdijas organiskajai lauksaimniecībai, nevis atstāt šī
sektora attīstību patērētāju ziņā. Jebkādas pārejas rezultātā no tradicionālajām ražošanas
sistēmām uz organiskām, pārtikas krājumi samazināsies.

Diane Dodds (NI).   – Priekšsēdētājas kundze, galvenie pārtikas cenu inflācijas iemesli ir
preču cenu pieaugums pasaulē, strauji pieaugošās energoresursu cenas un nepastāvība
tirgū, un no tā neapšaubāmi cieš patērētāji. Tomēr jau kādu laiku šis jautājums, kā arī
lopbarības cenu pieauguma un mēslošanas līdzekļu cenu pieauguma jautājums, tiek risināts
lauksaimniecības nozarē. Peļņas normas ir tikušas samazinātas un daudzi lauksaimnieki,
jo īpaši tie, kas darbojas intensīvās lauksaimniecības nozarēs, ir finansiālas katastrofas
priekšā.

Šodien vēlos lūgt Parlamentu apsvērt sekas gadījumā, ja lauksaimniekiem netiek piešķirts
atbalsts no kopējās lauksaimniecības politikas līdzekļiem. Cik gan mēs maksātu par pārtiku
šādos finansiālos apstākļos? Vēlos arī aicināt Parlamentu apsvērt stingra atbalsta piešķiršanu
kopējai lauksaimniecības politikai gaidāmajās ārkārtīgi svarīgajās debatēs.

Ir svarīgi, lai mēs ar savu politiku atbalstītu lauksaimniekus un nodrošinātu apgādi ar
pārtiku pietiekamā apmērā un par godīgu cenu. Jāsaka, ka godīgums ir ārkārtīgi būtisks,
un šim godīgumam jābūt pārredzamam visas pārtikas apgādes ķēdes ietvaros. Tas būs
iespējams, jo īpaši Apvienotajā Karalistē, tikai tad, kad būsim ieviesuši lielveikalu ombudu.

Jean-Paul Gauzès (PPE).   – (FR) Priekšsēdētājas kundze, priekšsēdētāja kungs,
komisāra kungs, runāšu par jautājumu, kas jau vairākkārt ir ticis skarts un bieži prezentēts
kā viennozīmīgs — spekulācijas.

Manuprāt, attiecībā uz spekulācijām ir jāievēro mērenība. Protams, ka pastāv noteikta
saikne starp dažām finanšu aktivitātēm un nepastāvību un cenu pieaugumu attiecībā uz
izejvielām. Tomēr noteikti būtu kļūdaini apsvērt visu šo jautājumu tikai un vienīgi no
finanšu spekulāciju aspekta, jo daļa no tā, ko mēs saucam par spekulācijām, faktiski ir
likumīga ražotāju cenu svārstību risku nodrošināšana, un kā labi zināms, šie ražotāji nevar
iztikt bez šīs riska nodrošinājuma iespējas.

Tomēr jāizvairās no situācijas, kad tiešie ieguldījumi precēs negatīvi ietekmē cenu
nestabilitāti to lielā apjoma vai tīri spekulatīvā rakstura dēļ.

Šajā ziņā komisāra M. Barnier piedāvātie priekšlikumi finanšu jautājumos, jo īpaši
regulējums īsās pārdošanas un atvasināto instrumentu jomā, kā arī pārskatīšana, kas izriet
no Tirgu un finanšu instrumentu direktīvas (“MiFID”), noteikti radīs iespēju Parlamentam
ņemt vērā preču spekulāciju aspektus finanšu regulēšanā un uzraudzībā, kas tiks ieviesta,
lai nodrošinātu, ka arī šie tirgi tiek regulēti efektīvā, bet tomēr pragmatiskā veidā.
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Komisāra kungs, jūs teicāt, ka šis darbs ir jāturpina, un, manuprāt, Parlaments, kurš finanšu
krīzes apstākļos ir ievērojis un dažkārt arī paredzējis Komisijas priekšlikumus, pilnībā
attaisnos tam uzticēto atbildību.

Beidzot, atzinīgi novērtēju Ungārijas prezidentūras deklarāciju, kurā ir norādīts, ka Eiropa
atbalstīs Francijas G20 prezidentūru, kas ir izvirzījusi preču tirgu regulēšanu par vienu no
savām galvenajām prioritātēm.

Luis Manuel Capoulas Santos (S&D).   – (PT) Priekšsēdētājas kundze, novēršana vienmēr
ir labāka nekā seku pārvarēšana, runājot par katastrofām. Globālā pārtikas krīze ietver
reālu risku. Šo frāzi neizdomāju es — dzirdēju to no kādas Eiropas Savienības dibinātājvalsts
valdības. Pašreizējie novērojumi ir satraucoši. Dažu būtiskāko pārtikas produktu, piemēram,
graudaugu cenas, nepārtraukti pieaug un janvārī pēc Apvienoto Nāciju Organizācijas
Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas datiem sasniedza pat rekordaugstu līmeni.
Problēma, protams, nav radusies Eiropā, un kā jau šodien šeit tika uzsvērts, katra šīs
parādības skaidrojuma hipotētiskā iemesla radītā ietekme ne tuvu nav zināma.

Zinām tikai, ka Komisija šo jautājumu neignorē un tās 2. februāra paziņojums ir dokuments,
ar ko ir vērts iepazīties tuvāk.

Neskatoties uz to, īpaša uzmanība ir jāvelta lauksaimnieciskās ražošanas specifiskajam
raksturam kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) kontekstā, nodrošinot atbilstošus riska
analīzes instrumentus sadarbības politikai attīstības jomā un atbalstot pārtikas ražošanu
uz citu starptautiskā atbalsta veidu rēķina.

Atzinīgi vērtēju arī šeit pausto Francijas nostāju G20 prezidentūras ietvaros, ietekmējot
finanšu tirgu regulēšanu un cīnoties pret manipulācijām ar cenu, kā arī ieviešot noteikumus,
kas varētu novērst pēkšņos tirdzniecības plūsmu pārtraukumus, piemēram, nesen Krievijā.

Alyn Smith (Verts/ALE).   – Priekšsēdētājas kundze, mūsu iedzīvotāju nodrošināšana ar
pārtiku ir augtākais valdības uzdevums, un tas, protams, ir galvenais kopējās
lauksaimniecības politikas mērķis.

Nodrošinātība ar pārtiku ir mūsu vaduguns un Eiropas Savienības veiksmes stāsts. Jāatceras,
ka iepriekšējā gadā ar pārtiku saistīti nemieri tika piedzīvoti visos kontinentos, tikai ne
mūsu, un varējām vērot, kā pārējā pasaules daļā valdības krīt gandrīz ikdienas, kamēr mēs
vismaz līdz šim esam varējuši nodrošināt zināmu drošības līmeni saviem pilsoņiem.

Tātad, nodrošinātība ar pārtiku ir mūsu prioritāte. Nekad to neiedomāsieties, klausoties
tajā, ko saka dažas NVO un lobiji, un, protams, daži politiķi, kas ir bijuši iesaistīti debatēs
par kopējās lauksaimniecības politikas reformu gaitu.

Nodrošinātībai ar pārtiku ir jābūt mūsu uzmanības centrā un mūsu prioritātei, un es
nepiekrītu saviem kolēģiem vienā aspektā. Neuzskatu, ka īstā atbilde ir brīvā tirdzniecība.
Neuzskatu, ka nodrošinātība ar pārtiku pasaulē ir mērķis ko spējam sasniegt vai ko mums
būtu jācenšas sasniegt. Eksporta aizliegumi, ko noteikušas valstis, kas cenšas nodrošināt
sevi ar uzturu, nevar neattaisnot, un, ja atļausiet, citēšu Anglijas Nacionālās lauksaimnieku
savienības priekšsēdētāja teikto: “ja runājam par morāli, valsts, kura cenšas uzturēt pati
sevi nav nekas, salīdzinot ar bagātām valstīm, kas ļauj savai lauksaimniecībai degradēties
un pēc tam cer, ka pārējā pasaule to uzturēs. Mūsu pienākums ir vadīt šo pasauli tā, lai tiktu
saražots vairāk, nevis mazāk.”

Hynek Fajmon (ECR).    – (CS) Priekšsēdētājas kundze, ja tik tiešām vēlamies nopietni
debatēt par pārtikas cenu pieaugumu, nevaram izvairīties no jautājuma par to, kā pati
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Eiropas Savienība veicina šo nevēlamo tendenci, lai cik neērts dažiem tas arī nebūtu. Visi
preču tirgu analītiķi piekrīt, ka pārtikas preču pieaugumu ir izraisījuši divi galvenie faktori.

Pirmais ir liela apjoma jaunas naudas drukāšana ASV un Eiropas Savienībā pēdējo mēnešu
laikā. Šis jaunas naudas pieplūdums tirgos veicina pārtikas un citu preču cenu pieaugumu.
Tajā vainojami ne jau spekulatīvo darījumu veicēji, kā tiek apgalvots šodien apspriežamajā
ziņojumā, bet drīzāk gan Amerikas, Eiropas un citu centrālo banku kļūdainā politika.

Otrais faktors, kas veicina pārtikas cenu pieaugumu, ir ES un ASV politika, saskaņā ar kuru
pircēji ir spiesti arvien vairāk izmantot biodegvielu. Saistības, ko šajā jomā ir uzņēmusies
ES un ASV, ir radījušas strauju nepārtikas preču apjoma palielināšanos, ko audzē
lauksaimnieciski izmantojamās zemes platībās. Tā rezultātā pārtikas ražošanai tiek
izmantots arvien mazāk lauksaimnieciski izmantojamās zemes, un tādēļ ir tikai loģiski, ka
pārtikas cenas pieaug. Ja vēlamies gūt panākumus pārtikas cenu samazināšanā visā pasaulē,
mums jāatsakās no šīs absurdās biodegvielas politikas.

Patrick Le Hyaric (GUE/NGL)  . – (FR) Priekšsēdētājas kundze, ministra kungs,
komisāra kungs, visi, kas pasaulē cieš no nepietiekama uztura, visi, kam jāmaksā vairāk
par uzturu vai apģērbu, gaida, lai mēs enerģiskāk reaģētu uz vislielāko postu, kas šodien
skar mūsu planētu, proti, postu, ko ir izraisījuši naudaskārie spekulatīvo darījumu veicēji
pārtikas jomā. Tieši viņi izraisa pārtikas cenu palielināšanos, kaitējot lauksaimniekiem un
patērētājiem.

Uzmanīgi klausījos bezkaislīgajā Jean-Paul Gauzès aizbildinājuma runā, bet viņš droši vien
zina, ka viņa paša reģionā graudaugi no nākamās ražas jau ir nopirkti pirms tie ir iesēti.
Tādēļ, protams, mēs šeit varam runāt par spekulāciju. Varēsim panākt progresu tikai tad,
ja Eiropas Savienība veiks pasākumus vairākās jomās.

Pirmkārt, tai jāveic pasākumi, lai apturētu šo spekulatīvo finanšu darījumu veicēju darbību,
izveidojot globālo lauksaimniecības un pārtikas fondu, izveidojot ārkārtas uzkrājumus,
ieviešot mehānismus faktiskās, nevis virtuālās produkcijas patieso cenu stabilizēšanai
Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) paspārnē. Mūsu kopējā lauksaimniecības politikā
ir jāatgriežas pie sistēmas...

(Priekšsēdētāja pārtrauca runātāju)

SĒDI VADA: S. KOCH-MEHRIN
Priekšsēdētāja vietniece

Krisztina Morvai (NI).   – (HU) Priekšsēdētājas kundze, šodien Eiropas Parlamentā
debatējam par pārtikas cenu pieauguma jautājumu. Šo parādību — pārtikas cenu
pieaugumu, izjūt patērētāji gan Ungārijā, gan citās Eiropas valstīs. To neizjūt lauksaimnieki,
un jo īpaši mazo saimniecību īpašnieki. Kā tas ir iespējams? Kur paliek naudas līdzekļi? Šī
mīkla, šis noslēpums, cita starpā, tiek atklāts izcilajā Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības
grupas iesniegtā rezolūcijas priekšlikuma d) punktā, lai gan viss rezolūcijas priekšlikums
ir vienkārši izcils un vēlos par to paust viņiem savu atzinību. Tajā ir arī piedāvātas detalizētas
atbildes un risinājumi. Uzmanība d) punktā ir pievērsta spekulāciju jautājumam. Tajā ir
norādīts, ka ir palielinājies to spekulatīvo darījumu apjoms, ko veic tikai finanšu institūcijas,
proti, naudas kapitāla spekulatīvo darījumu apjoms preču tirgos, izraisot mākslīgu preču
cenu inflāciju. Tātad mīklu daļēji esam atrisinājuši. Naudas līdzekļi nonāk spekulatīvo
darījumu veicēju rokās, kā arī to pircēju un tirgotāju rokās, kuru peļņas gūšanas kārei bieži
vien nav robežu.
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Cik lepni būs Ungārijas iedzīvotāji, ja Ungārijas prezidentūra šī pārtikas cenu spekulāciju
jautājuma atrisināšanu uzskatītu par prioritāti. Vēlos jautāt klātesošajam Ungārijas
prezidentūras pārstāvim, vai pastāv iespēja, ka varam uz to paļauties, un es lūdzu
Cioloş kungu, ES Lauksaimniecības komisāru, kādu risinājumu viņš paredz jautājumam
par spekulācijām, kas saistītas ar pārtikas precēm.

Gay Mitchell (PPE).   – Priekšsēdētājas kundze, jaunattīstības valstīs vidēja lieluma
mājsaimniecība 10–20 % no ienākumiem iztērē pārtikai, turpretī jaunattīstības valstīs šis
rādītājs parasti sasniedz 80 %. Tas norāda uz postošu ietekmi šīm ciešanu skartajām valstīm.
Mums uz to jāreaģē un jāturpina reaģēt, kamēr tās vēl spēj neatkarīgi pastāvēt.

2008. gada decembrī šis Parlaments ar lielu balsu vairākumu nobalsoja par manis izstrādāto
ziņojumu par mehānismu pārtikas jomā EUR 1 miljarda apmērā, kas paredzēts finanšu
atbalsta nodrošināšanai jaunattīstības valstīm, ņemot vērā tobrīd strauji augošās pārtikas
cenas. Šī mehānisma nolūks bija reaģēt uz strauji pieaugošajām cenām, kuru cēloņi
galvenokārt, bet ne tikai, bija sausums graudu ražotājvalstīs un naftas cenu pieaugums.
Stāvoklis joprojām ir ārkārtīgi nestabils, skarot ražotājus un patērētājus gan ES, gan
jaunattīstības valstīs.

Mums jāmācās, kā sadarboties ar citām valstīm, piemēram, Taizemi. Taizeme ir galvenais
pārtikas preču ražotājs savā reģionā, tomēr tad, kad dažās tās kaimiņvalstīs, piemēram,
Birmā un Vjetnamā valdīja nabadzība un sāka trūkt pārtikas, mēs nepieņēmām Taizemes
piedāvājumu ar mums sadarboties un darboties kā mūsu pārstāvim šajā reģionā. Mums
jāiemācās, kā tas ir izdarāms. Mums jānodrošina ātra pāreja uz stabilitāti Ziemeļāfrikā.
Jānodrošina, ka palīdzība tiek nogādāta uz reģioniem, kurus ir skārušas neparedzētas dabas
katastrofas, piemēram, uz Haiti un Pakistānu, un šajā ziņā mums jāturpina mobilizēt
ārkārtas palīdzības rezerves, kā rezultātā ES varēs nekavējoties reaģēt uz vajadzībām pēc
konkrētas palīdzības, kas rodas šādu notikumu rezultātā.

Kader Arif (S&D). -    (FR) Priekšsēdētājas kundze, dāmas un kungi, vispirms vēlos paust
nožēlu par to, ka Eiropā bija jānotiek krīzei, lai uzsāktu šodien šeit notiekošās debates, un
izstrādātu šo rezolūcijas priekšlikumu, par kuru rīt balsosim.

Tikai iepriekšējā gadā vien, kad jaunattīstības valstīs sākās tā sauktie “pārtikas nemieri”,
Eiropa vienkārši ierosināja īstenot ārkārtas reaģēšanas pasākumus, proti, nosūtīt stādus
un mēslošanas līdzekļus it kā šai problēmai būtu ciklisks raksturs, kad mēs jau sen bijām
brīdinājuši par strukturālas dabas problēmām. Mūsu kopējā lauksaimniecības politikā
(KLP) trūkst efektīvu regulatīvo mehānismu, jo liberāļu vairākums joprojām uzskata, ka
tirgu nekas nedrīkst ierobežot. Pašlaik notiek plaši, ekonomiski destabilizējoši un morāli
nepieņemami spekulatīvie darījumi ar lauksaimniecības precēm starp jaunattīstības valstīm,
ko ierobežo vienas kultūras lauksaimniecība eksportam, un Eiropu, kas tās neatbalsta un
lauksaimniecībai piešķir tikai 4 % no sava attīstībai paredzētā atbalsta.

Pieņemot šo rezolūciju Parlaments kopumā beidzot atzīst, ka tiesības uz pārtiku ir vienas
no pamattiesībām un ka ir nepieņemami badu, ko daži cieš, izmantot citu labā, ka ir
nepieciešama regulēšana, lai nodrošinātu cenu stabilitāti un ka tirdzniecības nolīgumos ir
jāsaglabā mazās ģimenes saimniecības un tiesības uz pārtiku.

Šodien Parlaments sniedz skaidru vēstījumu. Tā interpretācija lai paliek Komisijas un
Padomes ziņā.

Nirj Deva (ECR).   – Priekšsēdētājas kundze, līdz brīdim, kad atkal apsēdīšos, 16 cilvēki
būs nomiruši no bada. Tas ir apmēram tik daudz, cik sēž tur tajā plenārsēžu zāles daļā. Ik
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dienas no bada mirst 36 000 cilvēki visā pasaulē, jo viņiem nepietiek pārtikas, lai sevi
uzturētu.

Eiropas Savienība vēl nesen pati spēja sevi nodrošināt ar pārtiku. Tagad tā importē pārtiku.
Tā faktiski atņem pārtiku visnabadzīgākajiem iedzīvotājiem. Man ir informācija, ka ES no
pārējiem pasaules reģioniem importē tādu daudzumu pārtikas, kuras izaudzēšanai būtu
vajadzīgi 35 miljoni hektāru zemes. Mums pašiem vajadzētu spēt sevi nodrošināt ar pārtiku
un mums būtu jāpalīdz jaunattīstības valstīm pašām sevi nodrošināt ar pārtiku.

Risinājums tam ir šāds. Pagājušā gadsimta sešdesmitajos gados Indijā profesora Borlaug
vadībā notika revolūcija “zaļās” lauksaimniecības jomā. Iedzīvotāji norādīja, ka Indija cietīs
badu. Indija necieta badu. Brazīlija pašlaik pati spēj sevi nodrošināt ar pārtiku. Mēs varam
to panākt, ja gribam.

João Ferreira (GUE/NGL).   – (PT) Priekšsēdētājas kundze, trīs gadus pēc 2008. gada krīzes
pasaule atrodas citas pārtikas krīzes priekšvakarā. Lai to novērstu, mums jāanalizē tās
cēloņi un tie jāstājas tiem pretī.

Mums jāpārskata lauksaimniecības un tirdzniecības politika, kas iznīcina mazās un vidējās
lauku saimniecības, kurās tiek attīstīti eksporta intensīvās ražošanas modeļi, un kas tādā
veidā apdraud nodrošinātību ar pārtiku un suverenitāti, kā tas ir kopējās lauksaimniecības
politikas (KLP) gadījumā. Mums jāanalizē naftas cenu pieauguma tendence un augstā
lauksaimnieku atkarības pakāpe no šī izejmateriāla; šī atkarība ir jāsamazina. Mums jāanalizē
arī milzīgā to daudznacionālo lauksaimniecības uzņēmumu ietekme, kas atrodas monopola
stāvoklī attiecībā uz galvenajiem ražošanas faktoriem; pieaugošā auglīgās augsnes
ekspluatācija citiem mērķiem nekā pārtikas ražošana; zemes atsavināšana vietējām
pašvaldībām, kas tur dzīvo un strādā.

Galvenokārt mums ir jāanalizē un jānovērš nehumānas sistēmas nejēdzība, kā rezultātā ir
iespējamas spekulācijas ar pārtikas precēm. Nekavējoties ir jāizbeidz tādu finanšu
instrumentu izmantošana, kas veicina spekulatīvos darījumus — ES tas ir jāatzīst vai
jāsamierinās, kā tas jau ir tagad, ar to sekām.

Peter Jahr (PPE).   – (DE) Priekšsēdētājas kundze, komisāra kungs, dāmas un kungi, gandrīz
nekas mūsu dzīvē nav tik vienkāršs un pašsaprotams kā ēšana un dzeršana. Tomēr tas, ko
mēs uztveram kā tik pašsaprotamu, manas valsts iedzīvotājiem kļūst par nopietnu
izaicinājumu, ar ko tiek gandrīz nespēj atrisināt. Pārtikas cenas pašlaik ir strauji pieaugušas,
vēl vairāk pasliktinot iedzīvotāju stāvokli manā valstī.

Ir jāīsteno pasākumu kopums, lai novērstu daudzos šī cenu pieauguma cēloņus. Šajā ziņā
ir svarīgi novērst spekulācijas ar cenām un izveidot uzkrājumus. Tomēr vienlaicīgi ir
jāpārbauda dažu pārtikas ražošanas korporāciju un lielveikalu ķēžu dominējošais stāvoklis
tirgū. Mums arī jāsniedz arī lielāks atbalsts jaunattīstības valstīm, lai tās varētu attīstīt savu
lauksaimniecību. Tas ir vienīgais veids, kā varam gūt panākumus pārtikas nodrošināšanā
visnabadzīgākajiem iedzīvotājiem un uzlabot viņu ekonomisko stāvokli.

Lai nebūtu pārpratumu — problēmu nerada atbilstošas cenu noteikšana lauksaimniecības
precēm. Tieši pretēji, tās ir problēmas risinājums. Atbilstošas lauksaimniecība preču cenas
— atbilstošas, cik man zināms, ir izslēdzot jebkādu spekulāciju, manuprāt, ir būtiski svarīgs
priekšnoteikums lauksaimniecības izveidei jaunattīstības valstīs.

Pārtikas pietiekamība ir viena no cilvēktiesībām, un bads ir noziegums pret cilvēci.
Iedzīvotāju nodrošināšanai ar augstas kvalitātes pārtiku par pieņemamām cenām ne tikai
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Eiropas Savienībā, bet arī visā pasaulē jākļūst par galveno Eiropas lauksaimniecības politikas
uzdevumu.

Richard Ashworth (ECR).   – Priekšsēdētājas kundze, pēdējo 30 gadu laikā pārtikas cenas
ir bijušas gan zemas, gan stabilas. Šobrīd Apvienoto Nāciju Organizācijas FAO ir brīdinājusi,
ka energoresursu izmaksu pieauguma, iedzīvotāju skaita pieauguma pasaulē, augstāka
turības līmeņa un klimata pārmaiņu rezultātā ievērojamas problēmas tiks radītas pārtikas
apgādes sistēmai un pārtikas izmaksām.

Tas nopietni skars Eiropas valstu valdības divējādi — pirmkārt, pārtikas un energoresursu
cenu pieaugums vissmagāk skars nabadzīgākās ģimenes. Otrkārt, laikā, kad eiropiešiem
visvairāk ir nepieciešams stabilu cenu periods, kamēr atkopjas ekonomika, pārtikas cenu
pieaugums veicinās inflāciju. Īsākā termiņā radīsies kārdinājums importēt lētāku pārtiku
un gaidīt, ka pārtikas un lauksaimniecības nozare absorbēs augstākās izmaksas.

Nebūtu pareizi izvēlēties nevienu no šiem ceļiem. Pārmērīgi paļaujoties uz pārtikas importu,
patērētāji tiktu bīstami pakļauti cenu svārstībām, un radot pārmērīgu spiedienu
lauksaimniecības nozarē, kas jau tagad piedzīvo strauju izmaksu pieaugumu un samazinātas
peļņas rezerves, tiktu apdraudētas ražošanas jaudas.

Mums jāiegulda investīcijas kopējā lauksaimniecības politikā. Tehnoloģijām būs noteicošā
loma, un pašlaik ir īstais brīdis to darīt.

Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE).   Priekšsēdētājas kundze, komisāra kungs, dāmas
un kungi, uz pārtikas cenu pieaugumu ir jāreaģē divējādi. Pirmais veids ir saistīts ar
nepieciešamību izstrādāt vidējā termiņa un ilgtermiņa plānus. Šajā ziņā atbilde ir rodama
jaunajā kopējā lauksaimniecības politikā, kam jāgarantē nodrošinātība ar pārtiku Eiropas
pilsoņiem, jānodrošina patērētājiem pārtika par pieņemamām cenām un jāaizsargā
lauksaimnieku ienākumi. Ar jauno KLP mums jānodrošina — un to mēs faktiski jau darām,
stingrs atbalsts lauksaimnieku ienākumiem pirmā pīlāra un atbalsta pasākumu lauku
attīstībai ietvaros, palielinot investīcijas lauksaimniecībā un nodrošinātībā ar pārtiku.

Otrais reaģēšanas veids ir nepieciešamība iejaukties, veicot ārkārtas pasākumus, lai aizsargātu
visvājāko šīs ķēdes posmu, jo pārtikas cenu svārstību perioda radītais efekts ir diezgan
dīvains — ja cenas pieaug, ražotāji un lauksaimnieki negūst nekādu labumu, bet cenām
krītot, ražotāju peļņa un viņu jau tā nepietiekamie ienākumi samazinās. Tad, protams,
pārtikas apgādes ķēdē rodas problēmas un trūkst pārredzamības.

Komisāra kungs, šīs nopietnās problēmas piegādes ķēdē ietver, piemēram, dominējošās
pirktspējas ļaunprātīgu izmantošanu, negodīgu līgumu darbības praksi, tostarp maksājumu
kavēšanu, vienpusējas līgumu izmaiņas, avansa maksājumus apmaiņā pret iespēju vienoties
un nevienlīdzīgu peļņas rezervju sadalījumu visas pārtikas apgādes ķēdes ietvaros.

Komisijai ir jāierosina pasākumi...

(Priekšsēdētāja pārtrauca runātāju)

Paolo De Castro (S&D).   – (IT) Priekšsēdētājas kundze, komisāra kungs, dāmas un kungi,
sociālo spriedzi, piemēram, nesen Ziemeļāfrikā, gandrīz vienmēr izraisa pārtikas cenu
pieaugums. Rekordaugsts graudaugu, cukura un augu eļļas cenu pieaugums skaidri norāda
uz pasaulē arvien vairāk pieaugošo līdzsvara trūkumu starp piedāvājumu un pieprasījumu.

Turpmākais — diemžēl arī iespējamais, cenu pieaugums radītu traģiskas sekas sevišķi tajos
pasaules reģionos, kur izdevumi pārtikai veido vairāk nekā 40 % no ienākumiem uz vienu
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cilvēku. Tas rada arī reālu spriedzes risku visā pasaulē arvien vairāk pieaugošas savstarpējās
ekonomiskās atkarības apstākļos. Tādēļ Eiropas Savienībai ir skaidri jāapzinās, ka
lauksaimniecības politikai — kopējai lauksaimniecības politikai Eiropas Savienībā un
lauksaimniecības likumam Savienotajās Valstīs, ir ārkārtēja un stratēģiski svarīga loma
kārtības nodrošināšanā pasaulē — loma, kas ievērojami pārsniedz likumīgo lauksaimnieku
ienākumu aizsardzības funkciju.

Priekšsēdētājas kundze, mums ir nepieciešama tāda jauna politika pārtikas jomā visā
pasaulē, kas spētu koordinēt lauksaimniecības politiku starptautiskā līmenī. Es personīgi
ceru, ka gaidāmā G20 augstākā līmeņa sanāksme būs iespēja uzsākt šo jauno ceļu.

Struan Stevenson (ECR).   – Priekšsēdētājas kundze, nerimstošais naftas cenu pieaugums
un tā radītais augšup vērstais spiediens uz mēslošanas līdzekļu cenām līdztekus svārstīgajam
kviešu, kukurūzas un citu graudaugu kultūru cenu pieaugumam, rada krīzi mūsu
lauksaimniecības nozarē, kā arī pieaugošu globālo krīzi.

Jāatceras, ka sacelšanās Tunisijā, kas izraisīja domino efektu visā Tuvo Austrumu reģionā,
sākās ar kāda nabadzīga pārtikas ielu tirgotāja pašsadedzināšanos.

Lauksaimnieki Eiropā var pozitīvā veidā iejaukties, lai palīdzētu atrisināt šo krīzi, ja tiem
ir nodrošināti atbilstoši līdzekļi. Ir laiks izmantot biotehnoloģijas radītās iespējas, lai
palīdzētu mums apmierināt pieaugošo pieprasījumu pēc kvalitatīviem pārtikas produktiem.

Vairāk kā 13 miljoni lauksaimnieku komerciāli visā pasaulē audzē vairāk nekā 125 miljonus
hektāru ģenētiski modificēto kultūraugu, un tomēr šajā rezolūcijā biotehnoloģiju neesam
pat pieminējuši.

Mosties un ieelpo kafijas smaržu, Eiropa, kamēr mūsu ielās vēl nav sākušies ar pārtiku
saistītie nemieri!

Georgios Papanikolaou (PPE).   – (EL) Priekšsēdētājas kundze, plaši izplatītās pārtikas
preču cenu nestabilitātes iemesli ir vairāki — galēji klimatiskie apstākļi, ierobežoti dabas
un enerģijas resursi un iedzīvotāju skaita palielināšanās pasaulē. Jāuzsver arī vēl divi šādi
iemesli — uzņēmumu koncentrēšanās, ar ko es domāju daudznacionālo pārtikas apgādes
ķēdes uzņēmumu oligopolus, un pārredzamības trūkums un spekulācijas preču tirgos.

Ņemot vērā regulējuma samazināšanu finanšu tirgos, nākotnes darījumu tirdzniecībā preču
biržās riska nodrošinājuma instrumenta vietā sāka izmantot spekulatīvo darījumu
instrumentu. Nozīmīgākās biržas atrodas ārpus Eiropas.

Pēc finanšu krīzes daudzi riska nodrošināšanas fondi pievērsās preču biržām, kurās finanšu
rezerves šobrīd piecpadsmit reižu pārsniedz faktiskos lauksaimniecības preču krājumus,
lai atgūtu zaudētos līdzekļus. Tādēļ mums ir nepieciešama institucionāla struktūra, lai
ierobežotu to ieguldījumus atvasinātos lauksaimniecības tirgos, kas ir tieši saistīti ar pārtikas
nozari.

Atzinīgi novērtēju Francijas G20 prezidentūras pieņemtās iniciatīvas un nelokāmi ticu, ka
stipras Eiropas lauksaimniecības nozares uzturēšana pārtikas nodrošinājuma saglabāšanai
ir atkarīga no pietiekamu ienākumu garantēšanas lauksaimniekiem un efektīvu tirgus
regulēšanas pasākumu īstenošanas jaunās KLP sistēmas ietvaros.

Michael Cashman (S&D).   – Priekšsēdētājas kundze, vēlos ļoti nepārprotami norādīt, ka
runāju jaunattīstības valstu iedzīvotāju vārdā, un nevis lai aizstāvētu kopējo lauksaimniecības
politiku.
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Saskaņā ar Pasaules Bankas datiem pārtikas cenu pieauguma rezultātā vairāk nekā
44 miljardi iedzīvotāju ir nonākuši galējā nabadzībā. Ir vesela virkne faktoru, kas to ir
veicinājusi, — mazo lauku saimniecību skaita samazināšanās, mežu izciršana, teritoriju
pārtuksnešošanās, ūdens pieejamības trūkums un klimata pārmaiņas.

Tādēļ ir jāizmanto visaptveroša pieeja, lai nodrošinātu, ka iedzīvotāji tiek iedrošināti paši
rūpēties par savām attīstības vajadzībām un garantēt nodrošinātību ar pārtiku vietējā līmenī.
Mums jāreformē kopējā lauksaimniecības politika un kopējā zivsaimniecības politika, lai
tās neradītu negatīvu ietekmi uz jaunattīstības un attīstītajām valstīm.

Jāveicina vietējās zemes platību īpašumtiesības, un beidzot — jāatbrīvojas no kaunpilnās
zemes īpašumu sagrābšanas, kad ārvalstu investīciju uzņēmumi iepērk zemi un izmanto
to savām vajadzībām. Nedrīkstam aizstāvēt šo kaunpilno situāciju.

Czesław Adam Siekierski (PPE).   – (PL) Priekšsēdētājas kundze, patērētājiem tādas pašas
tiesības kā lauksaimniekiem prasīt no mums — politiķiem, izskaidrot notiekošo. Kādēļ
pārtikas tirgus ir šādā stāvoklī? Lauksaimniekiem ir zināms viņu gūtās peļņas lielums, cena,
par kādu tie pārdod savas preces, kā arī tiem ir zināms, cik daudz tie un citi patērētāji maksā
par pārtiku. Ko šodien varam viņiem atbildēt? Atcerēsimies 2008. gadu un stāvokli, kādā
tad bija pārtikas tirgus. Vai esam ko no tā mācījušies? Mana atbilde ir — nē.

Mēs joprojām ierobežojam ražošanas apjomu. Vēl sliktāk — mēs maksājam, lai samazinātu
ražošanas apjomu, lai gan agrāk maksājām, lai to palielinātu. Šajā plenārsēžu zālē ir
izskanējuši citi komentāri saistībā ar lauksaimniecību. Varbūt mūsu kolēģiem šodien ir
jāierodas šeit un jāpaklausās. Varbūt viņi kaut ko iemācītos par nodrošinātību ar pārtiku.

Pašlaik norisinās nepārtrauktas debates par kopējās lauksaimniecības politikas nākotni
pēc 2013. gada un atkal visi vēlas samazināt izdevumus KLP. Pašreizējais stāvoklis, šī krīze,
radās, lai mūs brīdinātu pret katastrofāla politiskā lēmuma pieņemšanu. Mums ir iespēja
labot pieļautās kļūdas. Runājam arī par stabilitāti. Jautājam, kādēļ trūkst rezervju, bet paši
ierobežojam lauksaimniecības attīstības tendences. No kurienes šīs rezerves lai rastos? Kas
par tām maksās?

Komisāra kungs, šis stāvoklis, šī krīze sniedz jums ārkārtīgi spēcīgus argumentus. Šajā
plenārsēžu zālē klātesošās dāmas un kungi, mums jāpārliecina vēl atlikušie deputāti par
šīs situācijas nopietnību un par šī Parlamenta atbildību par KLP nākotni un par uztura
nodrošināšanu mūsu sabiedrībai. Pārtikas nodrošinātības problēma kļūst par visas pasaules
problēmu. Ir pozitīvi, ka...

(Priekšsēdētāja pārtrauca runātāju)

Daciana Octavia Sârbu (S&D).   – (RO) Priekšsēdētājas kundze, pārtikas cenu pieaugums
skar vismazāk aizsargātās iedzīvotāju grupas. Ņemot vērā, ka 2010. gadā nepietiekami
paēdušu cilvēku skaits pasaulē sasniedza 925 miljonus, pārtikas nodrošinājuma garantēšanai
jākļūst par Eiropas Savienības prioritāti. Galēji dabas apstākļi nav vienīgais pārtikas cenu
pieauguma iemesls, bet zināmu ietekmi rada arī nepastāvība tirgos un biogāzes ražošanas
subsidēšana.

Aicinu Komisiju izveidot instrumentus cenu nestabilitātes un pārmērīgu spekulāciju
apkarošanai, kas, savukārt, veicina globālās pārtikas krīzes saasināšanos. Jāuzsver arī, ka
lielākajā daļā gadījumu pārtikas cenu pieaugums nerada lauksaimnieku ienākumu līmeņa
celšanos. Tieši pretēji, sliktas pārtikas apgādes ķēdes darbības rezultātā lauksaimnieku
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saņemtās atlīdzības līmenis nekādā ziņā nav taisnīgs. Manuprāt, cenu pieauguma problēma
ļauj noraidīt visus argumentus pret stipras kopējās lauksaimniecības politikas saglabāšanu.

Herbert Dorfmann (PPE).   – (DE) Priekšsēdētājas kundze, pirms dažām dienām viena
no lielākajiem Vācijas laikrakstiem pirmajā lapā bija publicēta fotogrāfija ar smalkmaizīti,
kam apkārt ir apvilkta dzeloņstieple. Raksts bija veltīts cīņai par maizi. Manuprāt, nav citas
tēmas, kas nodarbinātu mūsu prātus šajā un nākamajās desmitgadēs vairāk kā jautājums
par pārtikas pieejamību. Tādēļ ir pozitīvi, ka mēs par to runājam, jo tā — proti, pieaugošā
pieprasījuma, iemesls neizzudīs, un tādēļ arī cenas turpinās celties. Tagad mums visai šai
situācijai jāpievērš politiskā uzmanība. Mums jāapsver, kā varam saražot pārtiku un
nodrošināt tās pieejamību. Komisāra kungs, ideja par papildu platību ierosināšanu atlases
veidā zemes atstāšanai atmatā kopējās lauksaimniecības politikas ietvaros, ir nepareiza
pieeja. Zemei, kas mums ir pieejama, ir jākļūst produktīvai.

Tomēr nedrīkstam uz to raudzīties pārāk negatīvi. Vairākus gadus esam sūdzējušies, ka
pārtikas cenas ir pārāk zemas. Ja apsveram, piemēram, vai EUR 100 par tonnu kviešu ir
patiešām atbilstoša cena, tad jāsaka, ka drīzāk gan nav. Ja apsveram, cik lielu proporcionālo
daļu no gala produkta, piemēram, maizes, cenas veido izejvielu cena, tad, manuprāt,
izejvielu cenu pieaugums nav vienīgais pārtikas cenu pieauguma iemesls; tas ir saistīts arī
ar citiem faktoriem. Tādēļ šis jautājums kopumā ir arī iespēja lauksaimniecībai nākotnē
sasniegt labāku stāvokli.

Ulrike Rodust (S&D).   – (DE) Priekšsēdētājas kundze, pārtikas cenas ir sasniegušas jaunu
rekordaugstu līmeni. Pārtikas cenu nestabilitāte vairāku iemeslu dēļ pēdējo gadu laikā ir
augusi. Tādēļ tas rada lielu iemeslu bažām. Klimata pārmaiņas izraisa galējus
meteoroloģiskos apstākļus un dažās valstīs ražas ir pilnībā iznīcinātas. Turklāt pieaug
spekulatīvo darījumu apjoms saistībā ar pārtiku, kura bīstamās sekas nedrīkst novērtēt par
zemu — ir tikai jāparaugās uz finanšu krīzi. Turklāt arvien biežāk notiek konkurence par
pārtikas nodrošināšanu nabadzīgajiem un automašīnu darbināšanu bagātajiem.

Mums jārod risinājumi, lai lauksaimniekiem būtu pietiekama motivācija ražot pārtiku un
lai biodegvielai līdzīgu produktu ražošanai tiktu izmantotas tikai tās platības, ko neizmanto
pārtikas ražošanai.

Man kā sociāldemokrātam ir svarīgi, lai visiem būtu pieejama veselīga pārtika par atbilstošu
cenu, un lai lauksaimnieki tanī pat laikā varētu saņemt atbilstošus ienākumus par savu
darbu.

Janusz Wojciechowski (ECR).   – (PL) Priekšsēdētājas kundze, vēlamies atklāti norādīt,
ka Eiropas Savienībā aktīvi darbojas ietekmīgi tirdzniecības lobiji, kuru interesēs ir novājināt
lauksaimniecību Eiropā, lai varētu gūt lielāku peļņu no visā pasaulē saražotās pārtikas
importa. Vairākkārt šajā Parlamentā esam dzirdējuši apgalvojumus, ka ir jāatver tirgi, lai
novērstu cenu pieaugumu. Reformējām savu cukura ražošanas nozari, atvērām tirgus,
ierobežojām cukura ražošanu Eiropā un atcēlām eksporta subsīdijas. Kāds ir rezultāts?
Rezultāts bija tāds, ka cukura cenas nesamazinājās, tās vienkārši pieauga. Tam jākļūst par
mācību mums visiem. Tādā veidā mēs progresu nepanāksim. Piekrītu Smith kungam, kurš
teica, ka tirgus nav īstā atbilde. Mēs nedrīkstam liekt ceļus tirdzniecības lobētāju priekšā,
bet ir jāizvērtē, kā varam garantēt atbilstošas pārtikas cenas, labāk aizsargājot mūsu
lauksaimniecību, tās ražošanas potenciālu un nodrošinātību ar pārtiku. Tikai tādā gadījumā
panāksim saprātīgas cenas.
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Giovanni La Via (PPE).   – (IT) Priekšsēdētājas kundze, komisāra kungs, dāmas un kungi,
es pilnībā piekrītu bažām, ko radījušas pieaugošās pārtikas cenas, un citādi nemaz nevar
būt, jo šis ir jautājums, kas ir ļoti cieši saistīts ar Eiropas pilsoņu, un jo īpaši ar vismazāk
nodrošināto sabiedrības slāņu, dzīvi. Šī pieauguma rezultātā nespējam apmierināt visu
jaunattīstības valstu iedzīvotāju prasības pēc pirmās nepieciešamības pārtikas precēm.
Sastopoties ar šādu scenāriju, jaunattīstības valstis, kurās ietilpst arī ES dalībvalstis, nevar
palikt vienaldzīgas.

Tādēļ jaunās kopējās lauksaimniecības politikas ietvaros mums jānodrošina instrumenti,
kas spētu samazināt cenu nestabilitāti, ierobežot spekulācijas ar lauksaimniecības precēm
un nodrošināt pietiekamu ražošanas apjomu Eiropas Savienībā. Tādēļ jāuzsver fakts, ka
nevaram atstāt zemi atmatā laikā, kad iedzīvotāju skaits pasaulē pieaug, kā rezultātā ir
jāpalielina apgāde ar pārtiku.

Marc Tarabella (S&D). -    (FR) Priekšsēdētājas kundze, komisāra kungs, ministra kungs,
vēlos sniegt statistikas datus, izteikt piezīmi un piedāvāt trīs darbības virzienus. Statistika
ir tāda, ka ikreiz, kad pārtikas cenas pieaug par 1 %, 16 miljoni iedzīvotāju visā pasaulē
nonāk galējā nabadzībā. Piezīme ir tāda, ka nav iespējams novērst nepastāvību, jo īpaši
lauksaimniecības tirgos, ārkārtēja nepastāvība nav nenovēršama un pret to ir iespējams
cīnīties, lai cik grūti tas arī nebūtu.

Trīs darbības virzieni, kas jau tika minēti, ir šādi — pirmkārt, prioritāte attīstības politikas
ietvaros ir jāpiešķir naturālajām saimniecībām un reģionālajiem pārtikas preču tirgiem;
otrkārt, nepieciešamība ieviest valsts regulēšanas politiku, tostarp veidojot uzkrājumus un
nodrošinot to pārvaldību; treškārt, nosakot tiešu aizliegumu veikt spekulācijas ar pirmās
nepieciešamības pārtikas precēm.

Eiropai šajā ziņā jāuzņemas vadoša loma, jo īpaši G20 valstu līmenī. Tas, ko esmu dzirdējis
no János Martonyi, komisāra Cioloş, un arī citur no komisāra Barnier, ir vērtējams atzinīgi.
Prezidents Sarkozy kungs izteicās ļoti skaidri un mums ir lielas cerības, ka Francijas
prezidentūra darbosies kā virzītājspēks šajā jomā G20 valstu līmenī.

Britta Reimers (ALDE).   – (DE) Priekšsēdētājas kundze, tirgus svārstības ir svarīgs faktors
tirgu funkcionēšanai, lai radītu stimulus pirkt un pārdot preces. Mums — lauksaimniekiem,
preču nākotnes darījumu tirdzniecība ir savāktās ražas pirkšanas un pārdošanas pamata
elements. Tā ir nozīmīga iespēja panākt noteiktību plānošanā, priekšlaicīgi nosakot cenas
un daudzumus.

Pretstatā stāvoklim, kāds valda mūsu bagātajās, rūpnieciski attīstītajās valstīs, pārtikas cenu
pieaugums īpašu problēmu rada pasaules nabadzīgākajos reģionos, kur iedzīvotāji ir spiesti
tērēt proporcionāli lielu daļu savu ienākumu pārtikas precēm.

Nedrīkstam iejaukties tirgos katru reizi, kad mainās cenas, mēģinot apkarot dabiskās
svārstības. Tomēr neieviešot starptautiski piemērojamus pamata tiesību aktus finanšu
tirgiem, nevaram pat sākt domāt par preču tirgu regulēšanu, jo gadījumā, ja finanšu tirgū
ir pārāk daudz naudas līdzekļu, tas atradīs piemērotus ekvivalentus, un preces pašlaik tiek
augstu vērtētas. Tādēļ nav pārsteigums, ka lauksaimniecības preces tagad ir pieprasīts
tirdzniecības objekts.

Jaroslav Paška (EFD).    – (SK) Priekšsēdētājas kundze, pārtikas krīze, ko izraisīja neparasti
slikta raža pagājušajā gadā, ir atklājusi trūkumus mūsu politikā lauksaimniecības un pārtikas
jomā. Pašreizējo pārtikas cenu pieauguma iemesls daļēji ir sliktā raža. Ja kaut kā trūkst, tad
šīs preces cena, protams, tirgū palielinās.
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Tomēr problēmu rada tas, ka noteiktu lauksaimniecības preču trūkumā, komisāra kungs,
lielā mērā ir vainojama kļūdaina Eiropas Komisijas lauksaimniecības politika, ar kuru jau
ilgu laiku tiek diskriminētas jaunās dalībvalstis un to lauksaimnieki, ņemot vārā tās subsīdiju
piešķiršanas politiku. Neesiet pārsteigts, komisāra kungs, ja lauksaimnieki, kuri nespēj
panākt tādas cenas savām precēm, ar kurām tie vismaz var nosegt ražošanas izmaksas,
vienkārši neiesēs kultūraugus vai likvidēs ganāmpulkus. Tie pacietīgi gaida, kamēr izsalkuši
un pamatoti saniknoti pilsoņi vērš savas dusmas pret Briseles ierēdņiem, kam jau ilgu laiku
nav izdevies atrisināt vispārējās un plaši atzītas lauksaimniecības problēmas.

Jūs zināt, komisāra kungs, lauksaimniecības preču trūkumu dalībvalstīs neizraisa sliktas
ražas, bet fakts, ka mūsu lauksaimniekiem vairs neatmaksājas tās ražot, ņemto vērā jūsu
subsīdiju programmu un cenu politiku. Tomēr tie joprojām gaida. Kad viņi saņems tādas
pašas subsīdijas kā viņu partneri Francijā, tie noteikti atkal sāks sēt kultūraugus.

Angelika Werthmann (NI).   – (DE) Priekšsēdētājas kundze, ikdienas vajadzību, un jo
īpaši lauksaimniecības preču nodrošināšanu, nedrīkst atstāt spekulatīvo darījumu veicēju
žēlsirdības ziņā, lai tie maksimāli varētu palielināt īstermiņa peļņu. Tādēļ projekti, par
kuriem ir paziņojusi Komisija savā jaunajā stratēģijā attiecībā uz precēm un izejvielām un
kuru mērķis ir garantēt pārredzamību un stabilitāti preču tirgos, ir apsveicami. Ņemot vērā
prognozes, ka pārtikas ražošana līdz 2050. gadam būs jāpalielina par 70 %, lai nodrošinātu
pieprasījumu, īpaša uzmanība ir jāpievērš galvenokārt 3. pīlāram — resursu efektīvāka
izmantošana un otrreizējās pārstrādes veicināšana, kā arī ātrāk jāiesniedz priekšlikumi.

Izejmateriālu diplomātijas jomā ceru, ka ES sniegs jaunattīstības valstīm nepieciešamās
zināšanas, lai tās varētu īstenot ilgtspējīgu un vides ziņā saprātīgu izejvielu ieguvi.

Dacian Cioloş,    Komisijas loceklis. −  (FR) Priekšsēdētājas kundze, dāmas un kungi,
intensīvas debates norisinās par jautājumu, kas noteikti rada patiesas bažas, un kas tiek
uzsvērts ikreiz, kad situācija to prasa. Tomēr šis jautājums pastāvīgi ir Komisijas un Eiropas
institūciju redzeslokā, jo mums ir paveicies ar to, ka esam ieviesuši kopēju lauksaimniecības
politiku, ko ir nepieciešams pielāgot, bet kas ir nozīmīgs instruments šo jautājumu
atrisināšanai.

Tomēr, manuprāt, arī šīs debates ir parādījušas, ka mūsu stabilitāte pašlaik ir arvien vairāk
atkarīga no starptautiskā līdzsvara un stabilitātes pasaulē. Tas ir jāņem vērā pat tad, kad
runājam par mūsu kopējo lauksaimniecības politiku.

Manuprāt, skaidrs ir arī tas, ka pārtikas cenu pieaugums ir satraucoša tendence, kas papildus
jautājumam par nepastāvību un ievērojamām cenu variācijām, vēl vairāk saasina problēmu,
kas mums ir jāatrisina.

Protams, ja ir nepieciešams palielināt produkcijas apjomu tirgū, jāiegulda investīcijas
lauksaimniecībā. Tomēr lai lauksaimnieki varētu investēt, tiem vispirms nepieciešami
stabili ienākumi, lai tie iedrošinātos spert šādu soli.

Tādēļ vidējā un ilgākā termiņā tas ir jāņem vērā, veidojot mūsu kopējo lauksaimniecības
politiku. Tai ir jāpiedāvā kaut vai minimāla stabilitāte un jāveicina investīcijas, lai mūsu
lauksaimnieki varētu ražot un apgādāt mūsu tirgu.

Debašu laikā arī izskanēja, ka ir jānodrošina, lai mūsu kopējā lauksaimniecības politika un
attīstīto valstu lauksaimniecības politika būtu kopsolī arī ar lauksaimniecības attīstību
dienvidu valstīs un lai mūsu politika attīstības sadarbības atbalstam trešajās valstīs būtu
kopsolī ar kopējo lauksaimniecības politiku.
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Vienlaicīgi mūsu kopējai lauksaimniecības politikai jāgarantē ilgtspējīga lauksaimniecības
attīstība. Iespējams, ka ir jāpārskata mūsu rīcībā esošie instrumenti šī ārkārtējā tirgus
stāvokļa pārvarēšanai, vienlaicīgi ļaujot tirgum veikt savas funkcijas, tomēr neatsakoties
no tiem nepieciešamajiem instrumentiem, kas ļauj mums rīkoties un novērst situāciju, kad
krīzes mūs pārsteidz nesagatavotus. Kopējā lauksaimniecības politikā šajā aspektā vēl
daudz kas ir darāms nākamajos mēnešos un gados.

Ir jānovērš problēma, kas saistīta ar spekulācijām, un tātad arī par nepastāvību, un es šeit
nerunāju eifēmiski. Komisija jau ir izvirzījusi priekšlikumus, ko tā plāno detalizēti izstrādāt,
lai atrisinātu šo problēmu. Tādēļ šobrīd mēs varam runāt ne tika par vēlmēm, bet jau par
konkrētiem priekšlikumiem.

Mums ir arī jāapsver loma, kāda Eiropas Savienībai ir jāuzņemas starptautiskā mērogā
saistībā ar pārtikas problēmu. Šo jautājumu nav iespējams stabilizēt Eiropas Savienībā, ja
tajā nebūs stabilitātes starptautiskā līmenī.

Var būt arī nepieciešams pārskatīt mūsu lomu lauksaimniecības politikā un attīstības
politikā, kā arī līdzekļus pārtikas problēmas novēršanai, izmantojot dažādas politikas —
tirdzniecības politiku, attīstības politiku un finanšu politiku. Varbūt arī šeit mums ir
nepieciešama saskaņota rīcība.

Esmu ņēmis vērā arī nepieciešamību veikt īstermiņa pasākumus dažās nozarēs, un jo īpaši
apsveru lopkopības nozari, kas, protams, piedzīvo smagu periodu, ņemot vērā spēcīgo
spiedienu no visām pusēm, zemās cenas ražotājiem, kas negūst labumu no šī cenu
pieauguma, kā arī augstās izejvielu cenas. Esmu ņēmis vērā šo problēmu.

Esmu ņēmis vērā arī dažādos jūsu izvirzītos priekšlikumus un ierosinājumus. Attiecībā uz
atbalsta līdzekļu bilanci augkopības un lopkopības nozarē dalībvalstīm jau tagad ir iespēja,
piemēram, darboties, ņemot vērā 2008. gadā kopējās lauksaimniecības politikas “veselības
pārbaudes” jomā pieņemtos lēmumus.

Attiecībā uz uzkrājumiem — šis ir jautājums, kas ir jāanalizē un jāpārskata vēlreiz, jo ņemot
vērā augstās cenas, pašlaik nevar būt ne runas par intervences uzkrājumiem. Tomēr var
būt nepieciešams lemt par to, kāda varētu būt šādu uzkrājumu veidošanas loma un kā ar
tiem varētu ietekmēt tirgu, lai tas pareizi darbotos. Manuprāt, šie ir jautājumi, kas mums
sev ir jāuzdod pirms izvirzām priekšlikumus šajā jomā.

Un beidzot, vēlos teikt Jaroslav Paška, ka atšķirības maksājumos dažādām dalībvalstīm
nenosaka Komisija. Šo lēmumu pieņem Padome un lauksaimniecības ministri. Galīgais
lēmums vienmēr tiek pieņemts, pamatojoties uz Komisijas ierosinātu regulu, tomēr šos
noteikumus pieņem Padome, un tagad arī Padome un Parlaments.

Vēlos arī skaidri norādīt, ka Eiropas Savienībā netiek piešķirta neviena subsīdija
lauksaimniecības biodegvielas ražošanai. Tādēļ biodegvielas ražošana netiek stimulēta ar
kopējās lauksaimniecības politikas palīdzību. Komisijai arī neplāno atstāt zemi atmatā.
Tās plāni ir diezgan atšķirīgi, tomēr jebkurā gadījumā zeme netiks atstāta atmatā situācijā,
kad mums faktiski ir nepieciešama ražošana.

Tie ir daži no aspektiem, ko vēlējos papildināt, atbildot uz šeit skartajiem jautājumiem.
Pateicos arī jums par šīm auglīgajām debatēm un ceru, ka šodienas debates vēl būs svaigā
atmiņā pēc dažiem mēnešiem, kad debatēsim par resursiem, kas ir piešķiram kopējai
lauksaimniecības politikai — politikai, kas ir būtisks instruments pārtikas nodrošinājuma
risināšanai.
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János Martonyi,    Padomes priekšsēdētājs.  − Priekšsēdētājas kundze, vēlos pateikties
deputātiem par šīm konstruktīvajām debatēm. Manuprāt, augstais politiskās uzmanības
līmenis, ko Parlaments velta šim jautājumam, palīdz prezidentūrai īstenot tās darbības
programmu saistībā ar pārtikas cenu pieaugumu.

Kā šajās debatēs tika arī uzsvērts, ņemot vērā šī jautājuma plašumu un dziļumu, ir
nepieciešama daudzpusēja sadarbība un kompleksi risinājumi dažādās jomās, piemēram,
lauksaimniecībā, finanšu instrumentu un pakalpojumu regulēšanā, kā arī attīstības politikā.

Attiecībā uz biodegvielas ražošanu vēlos tikai atkātot, ka ES pilnībā apzinās, ka
neilgtspējīgajai biodegvielas ražošanai var būt negatīvas sekas, proti, masveida mežu
izciršana un pārtikas trūkums. Tādēļ Eiropas Savienība ir apņēmusies paātrināt otrās
paaudzes bioloģiskās degvielas izstrādi, kuras ražošanā tiek izmantoti pārtikā
neizmantojamie kultūraugi. Eiropas Savienība ir arī atteikusies no nevēlamajiem finanšu
stimuliem biodegvielas ražošanai uz pārtikas ražošanas rēķina.

Ņemot vērā dziļās strukturālās problēmas saknes visā pasaulē, Eiropai ir jāuzņemas vadošā
loma pārtikas cenu un pārtikas nodrošinājuma jautājuma risināšanā visas pasaules mērogā.
Tas jau tiek īstenots, izmantojot tās dalību daudzās starptautiskās organizācijās un
programmās, piemēram, FAO un Pasaules pārtikas programmā, kā arī vispārīgākos forumos,
piemēram, G20.

Vēlos tikai papildināt, ka personīgā līmenī šīs debates ir nostiprinājušas manu ilglaicīgo
pārliecību, ka, lai novērstu pasaules mēroga problēmas, piemēram, badu pasaulē, pārtikas
un izejvielu cenu nestabilitāti, satricinājumus finanšu tirgos, finanšu instrumentu un
pakalpojumu regulēšanu, pārvaldība un likumu izstrāde ir jāīsteno daudz globālākā līmenī.

Eiropai, pamatojoties uz tās unikālo pieredzi pārvaldības un likumu izstrādes jomā, šajā
ziņā ir piešķirama ļoti īpaša misija un atbildība. Tādēļ uzskatu, ka Eiropai un Eiropas
Savienībai ir jāuzņemas vadošā loma šo problēmu novēršanā.

Ungārijas prezidentūra ar gandarījumu ņem vērā, ka tā var rēķināties ar to, ka Parlaments
atbalstīs Eiropas Savienības pašlaik veikto darbu gan politikas, gan starptautiskā mērogā
ieguldīto pūļu ziņā.

Priekšsēdētāja.   − Noslēdzot šīs debates (3) , vēlos informēt, ka saskaņā ar Reglamenta
110. panta 2. punktu ir iesniegti seši rezolūciju priekšlikumi.

Debates tiek slēgtas.

Balsošana notiks ceturtdien, 2011. gada 17. februārī.

Rakstiskas deklarācijas (Reglamenta 149. pants)

Michèle Striffler (PPE),    rakstiski. – (FR) Nodrošinātība ar pārtiku visā pasaulē Eiropas
Savienībai ir būtiski svarīgs jautājums. Jāveic nekavējoši un ilgstoši pasākumi, lai garantētu
nodrošinātību ar pārtiku ES pilsoņiem un visai pasaulei. Ir būtiski svarīgi attīstīt ilgtspējīgu
lauksaimniecību jaunattīstības valstīs un piešķirt atbilstošu ES attīstības atbalsta daļu
lauksaimniecības nozarei. Diemžēl kopš pagājušā gadsimta astoņdesmitajiem gadiem
lauksaimniecībai piešķirtie attīstības atbalsta līdzekļi ir ievērojami samazināti un jācer, ka
šīs nepieciešamības atzīšana palīdzēs mainīt šo tendenci pretējā virzienā. Lauksaimniecībai
tik tiešām jābūt prioritātei, piešķirot Eiropas Komisijas attīstības atbalstu, jo īpaši atbalstu,

(3) Sk. protokolu

133Eiropas Parlamenta debatesLV16-02-2011



kas nodrošinātu lauksaimniekiem piekļuvi tirgiem un atbalstu mazajām un vidējām ģimenes
lauku saimniecībām. Humanitārā pārtikas palīdzībai jāatbilst jaunattīstības valstu
vajadzībām, izaicinājumiem un strukturāliem ierobežojumiem, ņemot vērā šo valstu
ražošanas, piegādes un vietējā transporta, kā arī tirdzniecības apjomus, lai veicinātu pamata
izveidi to nodrošinātībai ar pārtiku ilgtermiņā.

Liam Aylward (ALDE),    rakstiski.  –  (GA) Nodrošinātība ar pārtiku šodien ir liela
problēma. Eiropas Savienībā šodien zem nabadzības sliekšņa dzīvo 79 miljoni iedzīvotāju
un pagājušā gada ziemā pārtikas atbalsts tika piešķirts 16 miljoniem cilvēku visā ES.

Tā kā pārtikas izmaksas jau septiņus mēnešus no vietas saglabājas vēl nebijušā augstā līmenī
un tā kā cenu nestabilitāte rada nopietnas problēmas visā pārtikas apgādes ķēdē, arvien
lielākam skaitam cilvēku būs grūtības sagādāt veselīgu pārtiku par atbilstošām cenām.
Pārtikas nodrošināšanā būtiski svarīgas ir kopējās lauksaimniecības politikas (KLP)
programmas, piemēram, Vistrūcīgāko personu atbalsta programma. Šāda veida programmas
ir jāatbalsta un jāveicina, jāpieņem ilgtermiņa pasākumi, lai garantētu nodrošinātību ar
pārtiku Eiropas Savienībā un visā pasaulē.

Pašlaik tiek 30 % no visas pasaulē saražotās pārtikas tiek izšķiesti. Tā ir nepieņemama,
amorāla izšķiešana un ir jāierobežo. Spēcīga lauksaimniecības nozare, stipra KLP un tāda
pārtikas apgādes ķēde, kurā tiek darīts viss iespējamais, lai ierobežotu pārtikas izšķiešanu,
ir būtiski faktori problēmu risināšanai apgādē ar pārtiku.

Janusz Władysław Zemke (S&D),    rakstiski – (PL) Piekrītu tam, ka Eiropas Parlaments
ir pievērsis uzmanību pārtikas cenu pieaugumam. Diemžēl šis cenu pieaugums nav īstermiņa
parādība, bet šķiet, ka tas pārvēršas par ilgtermiņa tendenci. To papildina pieprasījuma
pieaugums pēc pārtikas, proti, pēc graudaugiem, pēdējo gadu sliktās ražas un nelielais
uzkrājumu apjoms, kā arī diemžēl finanšu darbības un dolāra vērtības samazināšanās. Tas
viss rada haosu tirgos. No mūsu viedokļa raugoties, sociālās sekas ir daudz nozīmīgākas.
Iedzīvotāju skaits daudzās valstīs pakāpeniski palielinās, un tie pastāvīgi ir nepietiekami
paēduši un cieš badu. Viņu izmisums rada pamatu pieaugošai politiskai spriedzei.

Nedrīkstam būt tikai pasīvi šo notikumu vērotāji. Mums jāsadarbojas starptautiskā līmenī
ANO un Eiropas Savienības paspārnē. Valstīm, kas ir G20 dalībnieces, ir efektīvā veidā ir
jāapkaro spekulācijas ar lauksaimniecības precēm. Mums vēlreiz jāpārskata lauksaimniecības
tirgu regulējums Eiropā, lai ar to mākslīgi netiktu ierobežots izaugsmes potenciāls.
Nedrīkstam pieļaut spekulācijas ar badu pasaulē, jo šīs spekulācijas sekas būs tādas, ka
daudz nevainīgu cilvēku, jo īpaši nabadzīgākajās valstīs, nomirs no bada.

Tunne Kelam (PPE),    rakstiski. – (ET) 2010. gada otrajā pusē lauksaimniecības produkcijas
vairumtirdzniecības cenas pieauga par 32 %. Graudu patēriņš pasaulē laika periodā no
2005. līdz 2010. gadam palielinājās līdz 41 miljonam tonnu, salīdzinot ar 21 miljonu
tonnu laika periodā no 1990. līdz 2004. gadam. Pēc vairāku analītiķu teiktā ievērojamas
pārtikas krīzes rašanās 2011. gadā ir reāli iespējama — pietiktu tikai ar vienu neizdevušos
ražu. Lielākās eksportētājvalstis — Krievija, Ukraina, Ķīna un Meksika jau ir spiestas importēt
pārtiku, lai nodrošinātu iekšējo pieprasījumu. Cenu pieauguma iemesli ir neskaidri, un šeit
vairs nav runas par lauksaimniecības produkcijas tirgus tendencēm. Dažādo spekulāciju
rezultātā nesenais cenu pieaugums bija ļoti straujš un negaidīts. Vēlos pievērst jūsu
uzmanību faktam, ka pieaugošā biodegvielas izmantošana arvien vairāk samazina to graudu
daļu, ko izmanto lopu un cilvēku patēriņam. Tas ir radījis ārkārtīgi saspīlētu stāvokli, un
mums ir jāsaprot, ka pārtikas cenu pieaugums izraisa inflācijas palielināšanos,
protekcionismu lopbarības jomā un nemierus, kas rezultātā var radīt sociālo, ekonomisko
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un politisko nestabilitāti Eiropā un arī visā pasaulē. Eiropai kā vienai no lielākajām pārtikas
preču importētājām ir liela ietekme uz pārtikas cenām pasaulē, bet tādēļ tā ir arī vienlīdz
neaizsargāta pret dažādiem satricinājumiem cenu ziņā. Atbalstu Eiropas Komisijas centienus
līdz 2011. gada pavasarim pieņemt jaunu tiesību aktu kopumu, kas piešķirtu Komisijai
lielākas pilnvaras tirgu regulēšanai un spekulāciju novēršanai. Eiropas Savienībai ir jāatrod
līdzekļi ilgtspējīgu cenu un ilgtspējīgas ekonomikas nodrošināšanai. Jāatrod līdzsvars starp
nodrošinātību un atvērtību, kā arī attīstību. Mums jābūt gataviem pārvarēt šo iespējamo
krīzi.

Spyros Danellis (S&D),    rakstiski. – (EL) Pašreizējās augstās cenas dažiem ir labvēlīgas,
bet citiem — nelabvēlīgas. Piemēram, tās ir izdevīgas kviešu audzētājiem Eiropas Savienībā,
bet ne uz lopkopību balstītiem pārtikas ražotājiem. Tās ir izdevīgas valstīm, kurās audzē
eksportam paredzētos graudaugus, bet rada strupceļu un badu iedzīvotājiem jaunattīstības
valstīs, kuri ir atkarīgi no graudaugu importa savas pārtikas ražošanā. Protams, galīgais
iznākums var būt atšķirīgs atkarībā no reģiona un atkarībā no ražotāja. Tas ir tādēļ, ka
katrai ieguvēju un zaudētāju grupai lauksaimniecības pārtikas apgādes ķēdē Eiropas
Savienībā ir savas slēptās problēmas, ka klimata pārmaiņas apdraud nodrošinātību ar
pārtiku un ka esam nonākuši strupceļā, ko radījusi virspusēja un nesaskaņota izvēle attiecībā
uz ražošanu, tirdzniecību un attīstību. ES ir jāatrod reālistiski un līdzsvaroti risinājumi,
mierīgi un nopietni izvērtējot šos apstākļus, apzinoties savu lomu starptautiskajos tirgos.
KLP ir jānodrošina atbalsts šajā virzienā.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D),    rakstiski. – (HU) Straujais pārtikas cenu kāpumu ir
izraisījuši vienlaicīga šādu trīs faktoru ietekme — ražu zaudēšana dabas katastrofu rezultātā,
pieaugošais pieprasījums pēc pārtikas, jo īpaši no Ķīnas un Indijas, kā arī preču tirdzniecības
darījumi, proti, spekulatīvās darbības ar cenām Francijas prezidents Nicolas Sarkozy pirms
pāris nedēļām skāra ļoti būtisku jautājumu — ja naudas tirgi tiek regulēti, tad kādēļ netiek
regulēti preču tirgi? Mums ir daudz efektīvāk jāveic pasākumi pret spekulāciju gan ES, gan
globālā līmenī. Galvenais satricinājuma iemesls pārtikas cenu jomā bija ārkārtīgi lielās
krājumu apjoma svārstības. Pasaules tirgū tiek pārdoti tikai 10–20 % graudaugu, tomēr
ražošanas apjoma samazināšanās var radīt panikai līdzīgu stāvokli. Balstoties uz prognozēm
par to, ka krājumu apjomi sarūk, importētāji “uzskrūvē” cenas.

Nav godīgi ne attiecībā pret ražotājiem, ne pret patērētājiem, ka arī iekšējās cenas tiek
noteiktas pēc eksporta cenām, jo vismaz 80 % no produkcijas tiek izmantota tur, kur tā
tiek saražota. Krievijai savā iepriekšējā eksportētāja, bet šobrīd — importētāja, lomā bija
pamatīga ietekme uz Eiropas graudaugu un eļļas sēklu tirgu. Satricinājumu apgādē ar
pārtiku vēl vairāk saasināja spekulācijas nākotnes darījumu tirgos, rezultātā radot
satricinājumu pārtikas cenu jomā. Tādēļ problēmu galvenokārt nerada fizisko pārtikas
preču trūkums, bet gan to cenas, ko nabadzīgie iedzīvotāji vairs nevar atļauties samaksāt.
Tā rezultātā pārtikas produkti paliek noliktavās, nevis tiek pārdoti par taisnīgām cenām.
Augstās cenas smagi skar patērētājus, jo īpaši sabiedrības nabadzīgāko slāņu pārstāvjus.

Luís Paulo Alves (S&D),    rakstiski. – (PT) Debatējam par problēmu, kas galvenokārt ir
politisks jautājums un kam nepieciešams nākotnes redzējums. Tomēr vairāk nekā īstermiņa
risinājumi ir nepieciešama drosme izstrādāt jaunu arhitektūru, kurā nepieciešamība
palielināt pārtikas ražošanu par 70 % nākamajos 40 gados būtu saskaņota ar dabas resursu
samazināšanos nākotnē. Tādēļ tas, kas tiek darīts vai netiek izdarīts Āfrikā, Āzijā, abos
Amerikas kontinentos vai Eiropā, ietekmē ikvienu un visur pārtikas pieejamības, piekļuves
tai un cenu ziņā. Tas smagi skar nabadzīgos, kā arī gaļas un piena ražotājus. Tādēļ ir jāreaģē
globālā līmenī un šī reakcija pārsniedz lauksaimniecības politikas jomu — ir būtiski iesaistīt
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arī virkni citu politikas virzienu, bez kuriem mēs tik tiešām nepanāksim nepieciešamos
risinājumus. Globālā līmenī šie risinājumi ietver tiesību uz pārtiku aizstāvību, atbalstu
valstu spējai pašām sevi uzturēt, atbalstu un piekļuves nodrošināšanu lauksaimniekiem
taisnīgai vērtības daļai pārtikas apgādes ķēdes ietvaros, finanšu spekulāciju ierobežošanu,
piekļuves aizsardzību zemes platībām un pārtikas rezervju veidošanu.

Sirpa Pietikäinen (PPE),    rakstiski.  –  (FI) Iedzīvotāju tiesības uz pietiekamu uzturu ir
vienas no cilvēktiesībām, kas ir atzītas ANO Vispārējā cilvēktiesību deklarācijā jau kopš
1948. gada. Tādēļ jāatceras, ka tad, kad debatējam par pārtikas cenām, mēs faktiski runājam
par pamata cilvēktiesībām.

Eiropas Savienības kopējās lauksaimniecības politikas reforma notiek vienlaicīgi ar pārtikas
preču cenu pieaugumu pasaulē. Ja vēlamies reaģēt uz šīm pārmaiņām ilgtspējīgā veidā,
balstoties uz cilvēktiesībām, mums būs nepieciešams visaptverošs redzējums un politika.
Pārtikas cenu un pārtikas cenu tendences ietekmē vairāki būtiski svarīgi jautājumi
lauksaimniecības jomā visā pasaulē, piemēram, klimata pārmaiņas, enerģētikas politika
un dabas resursu pieejamība un to efektīva izmantošana. Eiropas Savienībai jābūt vadošajai
organizācijai jauna domāšanas veida ieviešanā attiecībā uz lauksaimniecību. Mums
nepieciešama tāda politika pārtikas jomā, kurā visi kopējās pārtikas ražošanas ķēdes elementi
tiek kritiski novērtēti un tiek ņemta vērā to ietekme uz veselību un vidi. Jāatbalsta dabiskāka
un resursefektīvāka pārtikas politika un tā jāvada, izmantojot gan ekonomiskos, gan
politiskos līdzekļus.

Spekulācijas ar pārtikas cenām turpmāk ir jāierobežo. Michel Barnier, Iekšējā tirgus un
pakalpojumu komisārs, ierosināja jaunus pasākumus spekulāciju ierobežošanai ar pirmās
nepieciešamības pārtikas precēm atvasināto instrumentu tirgū. M. Barnier ideja ir pareiza.
Krasās pārtikas cenu svārstības kaitē lauksaimniekiem, patērētājiem un pat veselu valstu
ekonomikai Atvasināto instrumentu tirgos noslēgto darījumu saistībām ir jākļūst
pārredzamākām un tās ir ciešāk jāuzrauga, kā arī, ja nepieciešams, ir jāievieš ierobežojumi
tirdzniecībai, kurā izmanto pārtikas cenu. Ilgtspējīgas politikas izveide pārtikas jomā pašlaik
ir viens no vissvarīgākajiem Eiropas Savienības jautājumiem.

Pavel Poc (S&D),    rakstiski. – (CS) Saskaņā ar Pasaules Bankas paziņojumu pārtikas cenas
kopš 2010. gada oktobra ir cēlušās par vairāk nekā 15 %, un pēc FAO datiem graudu cena,
piemēram, gadā ir pieaugusi par 39 %. Pārtikas cenu palielināšanās ne tikai apdraud
iedzīvotāju grupas ar viszemāko ienākumu līmeni, bet atklāj arī daudz dziļākas un
nopietnākas problēmas, kas radīs ievērojamu apdraudējumu nākotnē. Globālo pārtikas
ražošanu apdraud virkne faktoru, piemēram, kaitēkļi, slimības un dabas katastrofas. Šie
faktori pašlaik vēl vairāk saasinās, ņemot vērā galējos meteoroloģiskos apstākļus, ko,
iespējams, izraisa klimata pārmaiņas. Labs piemērs tam varētu būt 2010. gada sausums
un ugunsgrēki Krievijā vai plūdi Pakistānā un nesen Austrālijā. Varam paredzēt, ka pārtikas
cenu pieauguma problēma nākotnē kļūs vēl lielāka. Nav nozīmes šeit debatēt par klimata
pārmaiņu cēloņiem, jo riski ir reāli un to apšaubīšana ir nepieņemama spēle. Tomēr pārtikas
cenas ietekmē arī ekonomiskie faktori, jo īpaši ļaunprātīga tirgus sistēmas izmantošana,
valdībai manipulējot ar ASV dolāra kursu un bezatbildīgi spekulējot preču tirdzniecībā.
Eiropai jāsaprot, ka pašlaik pieņemtie lēmumi ietekmēs visas pārtikas apgādes sistēmas
nākotni. Īstermiņā varam vērst uzmanību uz izšķiestās pārtikas apjoma samazināšanu līdz
minimālajam līmenim, atkarības mazināšanu no importa, pieprasījuma mazināšanas vai
stabilizēšanas un regulatīvo mehānismu ieviešanas tirgū, lai novērstu spekulācijas.

16-02-2011Eiropas Parlamenta debatesLV136



Elisabeth Köstinger (PPE),    rakstiski. – (DE) Ņemot vērā pašreizējos politiskos konfliktus,
tas, ka pārtikas cenas ir sasniegušas augstāko līmeni kopš uzskaites sākuma, ir smagāka
problēma kā jebkad agrāk. Galu galā tas ir jautājums par apgādi ar pārtiku un jaunattīstības
valstīs tas ir jautājums par būtisku apgādi ar pirmās nepieciešamības pārtikas precēm.
Eiropas Savienība tiek aicināta paātrināt progresu globālajā cīņā pret nabadzību un badu,
jo aptuveni 1,4 miljardi iedzīvotāju dzīvo galējas nabadzības apstākļos. Nabadzība ir
jautājums, kas ir aktuāls arī Eiropas iekšienē. Vienīgais veids, kā garantēt apgādi ar pārtiku
Eiropā, ir īstenojot Eiropas kopējo lauksaimniecības politiku. Izaicinājumi lauksaimniecības
nozarē ir milzīgi un tie veicina tendenci ražot “vairāk ar mazākiem resursiem”. Augstākas
pārtikas cenas automātiski nerada lielākus ienākumus lauksaimniekiem; plaisa starp ražotāju
un patērētāju cenām plešas platumā. Cenu pārvaldības jautājums ir sarežģīts — izejvielu
nepietiekamība, augstas ražošanas izmaksas, augstas degvielas izmaksas, atkarība no ražas,
eksports un pasaules tirgus, blīvs cēloņu tīkls, kas jāatšķetina, izmantojot mērķtiecīgus
pasākumus. Lai novērstu šos cēloņus, nepieciešami steidzami pasākumi un vienošanās
visu politisko jomu ietvaros. Aicinu Komisiju panākt būtisku progresu lauksaimniecības
ražošanas stiprināšanā Eiropā un jaunattīstības valstīs. Spekulācijas ar mums būtiski
svarīgām precēm ir neētiskas un šajā ziņā mums jārīkojas stingrāk.

Edite Estrela (S&D),    rakstiski. – (PT) Pēdējo gadu laikā pārtikas cenas ir ievērojami
augušas, ne tik daudz piedāvājuma un pieprasījuma likumsakarību rezultātā, bet drīzāk
gan spekulāciju rezultātā. Fakts, ka šis pieaugums galvenokārt skar nabadzīgākos
iedzīvotājus, kuriem par pārtiku jātērē vairāk nekā puse no saviem ienākumiem. Nav
pieņemami, ka daži iedzīvojas uz citu cilvēku bada rēķina — ne Eiropā, ne jaunattīstības
valstīs.

Pilsoņiem ir tiesības uz nodrošinātību ar pārtiku, kā priekšnosacījums ir piekļuve veselīgai
pārtikai visiem. Pārtikas trūkumu izraisa vairāki cēloņi — piemēri inter alia ir nepareiza
teritoriālā plānošana un lauksaimniecības atbalsta politika, un klimata pārmaiņas. Tādēļ
ir būtiski svarīgi, lai ES atbalstītu lauksaimniekus zemes kultivēšanā un nepieciešamo
pārtikas preču ražošanā. Ir nepieņemami, ka patērētājiem jāmaksā daudz, bet ražotāji pelna
maz, kamēr spekulētāji no tā gūst labumu. Klimata pārmaiņām jābūt arī ES prioritātei arī
tādēļ, lai sasniegtu nodrošinātību ar pārtiku.

Sandra Kalniete (PPE)  , rakstiski. – (LV) Pēdējo mēnešu laikā ir vērojams straujš pārtikas
cenu pieaugums, kura rezultātā strauji palielinās to cilvēku skaits, kuri dzīvo uz bada
robežas. Eiropā situācija nav tik kritiska, jo mūsu pilsoņu ienākumi ir nesalīdzināmi augstāki
nekā attīstības valstu iedzīvotājiem, tomēr arī mūsu vēlētāji sāk izjust pārtikas cenu
pieaugumu. Pēc Pasaules Bankas datiem, kopš pērnā gada jūnija aptuveni 44 miljoni cilvēku
attīstības valstīs ir nonākuši nabadzībā, jo 2011. gada sākumā pārtikas cenas ir pieaugušas
līdz 2008. gada līmenim, kad pārtikas un naftas cenu kāpums ievērojami palielināja
nabadzību visā pasaulē. Protams, ka pārtikas cenas ietekmē naftas cena pasaulē, tomēr der
atgādināt, ka 2008. gada vasarā barels naftas maksāja 140 dolārus, kamēr šodien barels
naftas maksā ap 100 dolāriem, kas nozīmē, ka daļēji cenu kāpumu ir izraisījušas
spekulācijas. Lai nākotnē izvairītos no šādām situācijām, G20 valstīm nepieciešams izveidot
mehānismu, lai nākotnē novērstu šādu cenu kāpumu un spekulācijas ar pārtiku. Lai to
panāktu, ir nepieciešama vienota sadarbība starptautiskā līmenī. Pārtikas cenu svārstīguma
problēma vēlreiz apliecina, ka mums ir nepieciešama spēcīga kopējās lauksaimniecības
politika, kura ir taisnīga un rada godīgas konkurences apstākļus visiem Eiropas
lauksaimniekiem, lai mūsu iedzīvotāji saņemtu kvalitatīvu un augstvērtīgu pārtiku par
pieņemamām cenām.
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Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE),    rakstiski.  –  (LT) Jautājumā par pārtikas cenām,
vēlo pievērst uzmanību diviem aspektiem. Pirmkārt, nesenā pieredze manā valstī liecina,
ka nedaudz manipulējot ar sabiedrisko domu, ir ļoti viegli ietekmēt pārtikas cenu
pieaugumu. Pateicoties mazumtirgotājiem, cukura cena vienas dienas laikā pieauga par
vairāk nekā 10 % visā Lietuvā. Tādēļ nevaram atstāt pārtikas preču tirgu pašregulācijai. Šīs
preces var uzskatīt par investīcijām, kuru pārvaldība prasa speciālas zināšanas, kādu nav
lauksaimniecības produktu audzētājiem (lauksaimniekiem). Lai gan brīvā preču aprite ir
viens no ES brīvā tirgus darbības pamatprincipiem, ir jāveic stingrāki pasākumi gan
dalībvalstu, gan ES līmenī, lai ierobežotu spekulācijas ar pārtikas precēm un aizsargātu
vājākās puses — patērētāju, mazo lauksaimnieku un tirgotāju, tiesības attiecībās ar
lielražotājiem un iepirkšanās centriem. Otrais aspekts ir ciešā saikne starp pārtikas precēm
un enerģijas avotiem un to cenu savstarpējās sakarības. No vienas puses, lai cīnītos pret
gāzu emisijām, kas izraisa klimata pārmaiņas, veicinām biodegvielas izmantošanu (un
esam pat noteikuši obligātās kvotas tās izmantošanai). No otras puses, pārtikas cenu
pieaugumu izraisa tieši to augu audzēšana lauksaimnieciski izmantojamās zemes platībās,
kas paredzēti biodegvielai, nevis pārtikai domātiem produktiem. Tādēļ, lai gan cīņa pret
klimata pārmaiņām ir viens no četriem mūsu prioritārajiem mērķiem, ir jāatrod veids, kā
to panākt, neietekmējot pārtikas preču cenas, piemēram, biodegvielai jāizmanto tikai tās
zemes platības, kas nekad nebūs piemērotas lauksaimniecības kultūru audzēšanai.

Véronique Mathieu (PPE),    rakstiski. – (FR) Rezolūcijā par pārtikas cenu pieaugumu tiek
risināta konstatētā problēma, ka pārtikas preču cenas stabili pieaug. Tieši šī pieauguma dēļ
aicinām veikt steidzamus pasākumus, lai cīnītos pret cenu manipulācijām. Klimatiskās
parādības ir viens no īpaši vērā ņemamiem šī pieauguma cēloņiem; citiem vārdiem —
nepieciešama labāka ūdens un augsnes resursu apsaimniekošana. Pārtikas cenu pieauguma
tiešā ietekme uz iedzīvotājiem pasaulē, kas var izraisīt nemierus un nekārtības, arī ir faktors,
kam būtu jāiedrošina G20 valstu vadītājus vienoties par tirgus pasākumiem cīņai pret
spekulācijām.

12.  Stāvoklis Ēģiptē (debates)

Priekšsēdētāja. −   Nākamais punkts ir Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un Savienības
Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums par stāvokli Ēģiptē.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības
politikas jautājumos vārdā uzstāsies komisārs S. Füle.

Stefan Füle,    Komisijas loceklis.  − Priekšsēdētājas kundze, priecājos, ka esmu šodien šeit
kopā ar jums. Kā jums, protams, ir zināms, Augstā pārstāve un Komisijas priekšsēdētāja
vietniece pašlaik apmeklē Vidusjūras dienvidu reģionu un lūdza mani savā vārdā jūs uzrunāt
saistībā ar notikumiem Ēģiptē.

Pagājušajā piektdienā Ēģiptē ievērojami mainījās politiskā realitāte, kad pēc 30 amatā
pavadītiem gadiem atkāpās prezidents H. Mubarak. Viņa aiziešana pavēra ceļu iespējamiem
pārveidojumiem Ēģiptē. Atkārtošu šī Parlamenta deputātu priekšā — Eiropas Savienība
apsveic Ēģiptes tautas drosmi, kas mierīgā veidā un ievērojot cieņu neatlaidīgi cīnījās par
demokrātiskām pārmaiņām.

Tagad liela atbildība gulstas uz Augstākās militārās padomes pleciem, lai tā vestu Ēģipti uz
demokrātisku nākotni, uz kuru tās iedzīvotāji ir tiekušies. Esam ņēmuši vērā tās paustās
saistības pārskatīt konstitūciju, sarīkot parlamenta un prezidenta vēlēšanas, izpildīt
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starptautiskos līgumus un saistības un ierobežot militārā režīma pastāvēšanu līdz sešiem
mēnešiem.

Jau saņemam ziņas, ka ir sperti pirmie soļi. Priekšlikums ieviest konstitucionālos grozījumus
ir jāizpilda desmit dienu laikā un divu mēnešu laikā jānodod tautas nobalsošanai. Mēs
uzmanīgi vērosim spertos soļus un ceram, ka ar tiem tiks būvēts ceļš uz demokrātiskām,
brīvām un godīgām vēlēšanām šī gada otrajā pusē.

Eiropas Savienība reaģēja uz notikumiem Ēģiptē tiklīdz sabiedrības protesti saasinājās.
Atkārtoti aicinām Ēģiptes varas iestādes nodrošināt tūlītēju pārejas procesu un izpildīt
iedzīvotāju demokrātiskās prasības. Augstā pārstāve tiešā veidā sazinājās ar Ēģiptes
viceprezidenta Omar Suleiman brīdī, kad radās bažas par vardarbības pieaugumu un
cilvēktiesību pārkāpumiem.

Eiropas Savienība nekavējoties pauda gatavību sniegt pilnu atbalstu Ēģiptes pārejas procesā
uz demokrātiju. Eiropas Padome uzdeva Augstajai pārstāvei izstrādāt pasākumu kopumu
demokrātiskās pārveides procesa atbalstam Ēģiptē un Tunisijā. Viņai tika arī uzdots kopā
ar Komisiju pielāgot Eiropas Savienības instrumentus pārejas procesa un valsts ekonomiskās
un sociālās attīstības veicināšanai.

Esam sākuši strādāt pie tā, kā vislabāk varam atbalstīt Ēģipti, un mēs gatavojamies paust
tādu integrētu ārpolitikas reakciju, kādu pieļauj Lisabonas līgums. Šajā procesā ieklausāmies
visos viedokļos, tostarp arī šī Parlamenta deputātu viedokļos. Jums kā demokrātiski
ievēlētiem pārstāvjiem, un arī kā vienam no budžeta iestādes instrumentam, ir jāsniedz
būtiski svarīgs ieguldījums.

Augstā pārstāve un arī es pēc dažām dienām informēšu Ārlietu padomi par šo procesu.
Vēlos papildināt, ka šobrīd Augstā pārstāve C. Ashton ir sasaukusi speciālu Ārlietu padomes
sēdi, kas notiks svētdien.

Ēģiptē, tāpat kā Tunisijā, Eiropas Savienība viennozīmīgi atbalsta iesākto demokrātiskās
pārveides procesu. Tomēr ir kāda svarīga atšķirība. Tunisijas gadījumā politiskai stāvoklis
ir nedaudz noskaidrojies. Esam spējuši izveidot dialogu ar pagaidu valdību par valsts
vajadzībām un iespējamo Eiropas Savienības reakciju.

Augstā pārstāve nepārtraukti uztur ciešu kontaktu ar starptautiskajiem līderiem, lai
pārrunātu izaicinājumus, ar kādiem saskaras šis reģions un nodrošinātu saskaņotu, un līdz
ar to arī spēcīgu starptautisko reakciju.

Vispirms centīsimies pielāgot savas pašreizējās programmas, lai atbalstītu Ēģiptes iedzīvotāju
centienus īstenot reformas tad, kad situācija kļūs skaidrāka. Eiropas Savienība jau tagad
Ēģiptē īsteno plašu programmu kopumu un šajā valstī tērē aptuveni EUR 150 miljonus
gadā.

Jau vairākus gadus finansējam projektus, kas saistīti ar demokrātiskām reformām, labu
pārvaldību un cilvēktiesību respektēšanu. Šim mērķim 2007.–2010. gadā tika piešķirti
EUR 40 miljoni, un EUR 50 miljonus ir plānots piešķirt 2011.–2013. gadā. Turklāt esam
arī izmantojuši vēl vairāk līdzekļu, jo īpaši pilsoniskajai sabiedrībai, iesaistot Eiropas
demokrātijas un cilvēktiesību instrumentu. Jaunajai situācijai Ēģiptē jārada atbilstoša vide,
lai tā gūtu maksimālu labumu no šiem līdzekļiem un virzītu uz priekšu daudz vērienīgāku
programmu īstenošanu nekā tas līdz šim bija iespējams.

Papildu esošajām programmām un līdzekļiem gatavojamies arī uzklausīt ēģiptiešus un
saprast, kurās jomās pēc viņu domām atbalsts valstij ir nepieciešams visvairāk. Viņu
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prasībām demokrātijas, sociālo un ekonomikas perspektīvu un brīvu, godīgu un integrējošu
vēlēšanu jomā jātiek izpildītām. Eiropas Savienība ir gatava sniegt atbalstu šajā reformu
procesā, kas balstīts uz cilvēktiesību un pamatbrīvību respektēšanu.

Ēģiptes varas iestādes jau pie mums ir vērsušās ar sākotnējiem lūgumiem, tostarp par
aizdomu novēršanu saistībā ar valsts līdzekļu ļaunprātīgu piesavināšanos. Šajā jautājumā
koordinējam savu rīcību ar dalībvalstīm, un ceram, ka Ārlietu padome risinās šo jautājumu.
Gadījumā, ja un kad tiks izteikti citi lūgumi, darīsim visu iespējamo, lai uz tiem reaģētu un
izmantosim savas zināšanas demokratizācijas, vēlēšanu, cilvēktiesību, ekonomikas un
sociālo reformu, kā arī jebkuros citos jautājumos, kuros ēģiptiešiem tas liksies nepieciešams.

Vēlos tomēr precizēt. Mēs nedrīkstam ne diktēt situācijas iznākumu, ne arī uzspiest savus
risinājumus. Nākotne ir tikai un vienīgi Ēģiptes iedzīvotāju rokās.

Sākumā minēju, ka Augstā pārstāve un Komisijas priekšsēdētāja vietniece, ja tā var teikt,
apceļo šo reģionu. Viņa bija gatava šī ceļojuma ietvaros apmeklēt Ēģipti un par šo vēlmi
viņa informēja savus partnerus Ēģiptē. Šobrīd Ēģiptes atbildīgās iestādes ir viņu uzaicinājušas
uz Kairu, uz kurieni viņa dosies pirmdienas vakarā pēc Ārlietu padomes sēdes. Tā būs
iespēja viņai ieklausīties ēģiptiešos un novērtēt, kādas ir prioritārās šis valsts vajadzības tās
ceļā uz demokrātiju.

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra,    PPE grupas vārdā. – (ES) Priekšsēdētājas kundze,
komisāra kungs, dāmas un kungi, Mubarak kungs ir nozudis no kopējās skatuves un šķiet,
ka ikviens par atviegloti nopūšas. Pirmkārt, tā ir Ēģiptes tauta, kas ir pieredzējusi, ka tiek
apmierinātas tās likumīgā vēlme pēc lielākas cieņas un demokrātijas, un otrkārt,
starptautiskā sabiedrība, kuras acīs ne bez zināma cinisma viņš no vakardienas sabiedrotā
ir kļuvis par traucēkli šodien, un iespējams, kļūs par apsūdzēto rīt.

Tomēr, manuprāt, priekšsēdētājas kundze, mums nevajadzētu sevi mānīt. Mubarak kunga
un Ben Ali kunga aiziešana ir nepieciešami, bet ne pietiekami nosacījumi, lai garantētu
demokrātiskās pārejas procesu, par kuru vēl ir daudz neskaidrību. Vissvarīgākais uzdevums
ir nostiprināt demokrātiju.

Priekšsēdētājas kundze, ir arī skaidrs, ka, lai gan ar sešpadsmit protestu un sabiedriskās
aktivitātes dienām pietiek, lai ierosinātu demokrātiskās brīvības un cilvēktiesības un lai tās
sludinātu no rīta līdz naktij, diemžēl progresu ekonomikas un sociālajā jomā nav iespējams
ieviest tādā pat veidā. Esam bijuši tā liecinieki, ņemot vērā lielos ekonomiskos zaudējumus,
ko gan Ēģipte, gan Tunisija ir izcietusi pēdējo dienu laikā.

Atgriežoties pie komisāra runas, vēlos norādīt, ka pēc sākotnējās svārstīšanās un dažām
problēmām saistībā ar ES tēlu, šķiet, ka viss atkal ir kārtībā. Baronese Ashton kundze šobrīd
atrodas šajā reģionā, un Füle kunga ierosinātais ir diezgan loģisks.

Pirmkārt, nelokāmi un viennozīmīgi atbalstīt demokrātiskās pārejas procesu un politiskās
reformas šajās valstīs. Otrkārt, kritiski pārskatīt Eiropas kaimiņattiecību politiku tādā veidā,
lai tajā tiktu nostiprināta demokrātijas klauzula.

Šodien paplašinātajā prezidijā uzklausījām Polijas Ārlietu ministru — nākamo Padomes
priekšsēdētāju, kā arī viņa iniciatīvu izveidot Polijā demokrātijas un cilvēktiesību fondu.
To varētu arī paplašināt visas ES ietvaros.

Priekšsēdētājas kundze, ES ir mobilizējusi lielas naudas līdzekļu summas savas Eiropas un
Vidusjūras politikas vajadzībām, tomēr rezultāti ir vāji. Šajā konfliktā ir iedragāts ES tēls,
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pat vēl vairāk nekā citām starptautiskām iesaistītajām pusēm. Tomēr ES prasība paliek
nemainīga.

Vēlos norādīt, priekšsēdētājas kundze, ka šī ir lieliska izdevība uzsvērt, ka ES reizi par visām
reizēm ir sapratusi, ka pašreiz notiek mūsdienu vēstures veidošana, un šajos vēsturiskajos
laikos, ko pašlaik piedzīvojam, mums ir jārīkojas kā globālam spēlētājam un jāizpilda
nepieciešamie pienākumi, vai arī jāsamierinās ar to, priekšsēdētājas kundze, ka nespēlējam
uz starptautiskās skatuves to lomu, kādu vēlamies atbalstīt, un mums kā līdz šim būs
jāaprobežojas ar to, ka maksājam par lielām pasaules problēmām.

Adrian Severin,    S&D grupas vārdā. – Priekšsēdētājas kundze, vairākus gadus Eiroatlantiskā
bloka dalībnieki uzskatīja, ka islāms nespētu radīt demokrātisku uzvedības modeli un
institūcijas. Tādēļ tie izvēlējās vai nu atbalstīt autoritāros režīmus vai mehāniski pārnest
Rietumu demokrātijas modeli uz arābu valstīm. Abas stratēģijas ne tikai cieta neveiksmi,
bet tās ir arī vainojamas arī islāma fundamentālistu radīšanā un pilsoniskās sabiedrības
sekulārās daļas atsvešināšanā.

Pašreizējie notikumi Ēģiptē pierāda, ka islāms var būt ne tikai fundamentāls, bet, ka tas var
būt arī demokrātisks, ja pieņemam, ka demokrātijai var būt raksturīga mainīga ģeometrija
un ja ļaujam tai dabiskā veidā izaugt no tai atbilstošās augsnes. Vienlaicīgi ir jāatzīst, ka
tautas sacelšanās, no vienas puses, bija Ēģiptes sociālās elites evolūcijas rezultāts kibervidē
vai interneta sabiedrībā, bet no otras puses — globālās ekonomikas krīzes radīto
eksistenciālo grūtību sekas. Ja Eiropas Savienība nekavējoties un saskaņotā veidā nerisinās
nepieciešamību šīs grūtības pārvarēt, revolūcija var attīstīties anarhijas virzienā, un tad
tālāk jaunas diktatūras virzienā.

Beidzot nedrīkstam tikai apsveikt faktu, ka neseno notikumu laikā Ēģiptē netika dedzināti
Izraēlas karogi, bet ir arī jāņem vērā fakts, ka jau sen gaidītā Izraēlas un Palestīnas konflikta
risinājuma trūkums rada neveiksmes noskaņojumu, kas ir aizkaitinājis arābu sabiedrību
un izraisījis zināmu neirozi. Tādēļ Eiropas Savienībai ir nekavējieties jāuzņemas iniciatīva,
lai izmantotu pārveides procesu Ēģiptē — kas šobrīd vien ir tikai cerība, un to pārvērstu
reālā iespējā radīt iekšējo demokrātiju un mieru šajā reģionā.

Šajā ziņā Augstās pārstāves un priekšsēdētāja vietnieces apmeklējumi šajā reģionā un
gatavība pielāgot un pilnveidot nepieciešamos Eiropas instrumentus šo izaicinājumu
pārvarēšanai, ir pozitīvs vēstījums. Mums visiem jāatbalsta viņas darbība.

Guy Verhofstadt,    ALDE grupas vārdā. – Priekšsēdētājas kundze, Cohn-Bendit kungs un
es pirms divām nedēļām bijām kritiski noskaņoti pret baronesi Ashton kundzi un redzu,
ka Severin kungs ir nedaudz pielāgojis savu izteiksmes veidu un šobrīd jau runā drosmīgāk.
Šāda iejaukšanās pirms divām nedēļām bija pilnīgi nepieciešama, jo Eiropas Savienība bija
pieņēmusi neizlēmīgu nostāju.

Ir skaidrs — lai atrisinātu pašreizējo stāvokli Ēģiptē, ir jāizpilda trīs uzdevumi — pirmkārt,
Komisijai ir jāpiedāvā ticams un globāls plāns attiecībā uz Tunisiju un uz Ēģipti — kā
stiprināt pilsonisko sabiedrību, ko darīt korupcijas apkarošanas jomā, kā palīdzēt izveidot
demokrātiskās institūcijas, kā izveidot neatkarīgu tiesu sistēmu un kā palīdzēt ekonomikas
celtniecības un attīstības procesā. Šie, komisāra kungs, ir jautājumi, kas izmaksā nevis
miljonus, bet miljardus. Manuprāt, jums pēc iespējas ātrāk būs jāpiedāvā šāds globāls plāns.

Otrkārt, vakar mūsu grupai bija videokonference ar Ayman Nour — vienu no vadošajiem
opozīcijas līderiem Ēģiptē, un noskaidrojām, ka pastāv virkne problēmu. Varu jums
apliecināt, ka visās šajā debatēs Ēģiptē par konstitūcijas maiņu, sekulārās demokrātiskās
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politiskās partijas pašlaik nav iesaistītas, un tādam jābūt mūsu vēstījumam. Otrkārt, divos
mēnešos to atrisināt un divos mēnešos arī sarīkot vēlēšanas nav labs iesākums, jo tas
nozīmē, ka mums nebūs normālu politisko partiju, kas šajās vēlēšanās piedalīsies. Turklāt
pastāv vēl arī jautājums par proporcionālās pārstāvības vai individuālās pārstāvības sistēmu.

Nosūtīju ziņojumu Augtajai pārstāvei Ashton kundzei ar lūgumu savā tikšanās reizē
pirmdien skart šos trīs jautājumus, kas ir būtiski svarīgi patiesi demokrātiskas sabiedrības
veidošanai Ēģiptē tuvākajā nākotnē. Manuprāt, Parlamentam ir jāsniedz viņai atbalsts šajās
trīs prasībās, un ceru, ka viņa pieminēja šos trīs elementus, šīs trīs problēmas sarunu
partneriem Ēģiptē.

Treškārt, komisāra kungs, tas vēl nav viss. Redzam, ka notikumi attīstās arī Bahreinā,
Jemenā, Alžīrijā, Irānā, Lībijā, Marokā un Kuveitā. Pašlaik ir arī nepieciešams, lai Augstā
pārstāve sniegtu drosmīgu vēstījumu par šajās valstīs notiekošo; nedrīkstam gaidīt līdz
brīdim, kad daudzi notikumi jau būs vēsture. Par šiem jautājumiem Komisijai, un
galvenokārt baronesei Ashton kundzei, ir jāsniedz skaidrs paziņojums, kurā tiek pausts
mūsu atbalsts masveida protestiem šajās valstīs.

Daniel Cohn-Bendit,    Verts/ALE grupas vārdā. – (FR) Priekšsēdētājas kundze,
komisāra kungs, manuprāt, mums patiešām ir jāatrisina vairāki jautājumi. Pirmais jautājums,
kas netiks atrisināts divu nedēļu laikā, ir, ka Komisija nesaprot, ko nozīmē reālpolitika
apstākļos, kādi jau daudzus gadus valda Vidusjūras reģionā un varbūt arī citur. Jeb citiem
vārdiem, kāda veida attiecības ir iespējamas un kādām tām jābūt starp Eiropas Savienību
un šīm diktatūrām, un kādai jābūt to formai. Jo visa šī situācija ir diezgan neparasta. Šodien
visi atzīst, ka Mubarak kungs bija diktators. Nedzirdēju neko tādu Eiropas Parlamentā pirms
mēneša. Tad viņš nebija diktators. Tādēļ, ja vēlaties iesaldēt aktīvus, neiesaldējiet tikai
Mubarak kunga draugu aktīvus, bet iesaldējiet Mubarak kunga un viņa ģimenes aktīvus
tāpat kā Ben Ali gadījumā; arī tad tos neiesaldējāt tikai Ben Ali kunga svītai.

Otrkārt, uzskatu, ka tas, ko šodien redzam Ēģiptē un Tunisijā ir demokrātisks cunami vilnis.
Kā mēs rīkojāmies tad, kad cunami prasīja milzīgu skaitu upuru? Mēs mobilizējām līdzekļus
ārkārtas gadījumiem tieši tādēļ, lai palīdzētu katastrofas skartajiem. Arī tagad mums ir
jāizmanto ārkārtas gadījumiem paredzētie līdzekļi, lai palīdzētu Tunisijas un Ēģiptes
iedzīvotājiem, jo sacelšanā iemesli galvenokārt bija bads un nabadzība, un ja šī nabadzība
netiks novērsta demokrātiskās pārejas procesā, pastāv briesmas, ka daži no protestētājiem
varētu pievienoties, piemēram, fundamentālistu un režīma piekritēju rindām. Nedrīkstam
ar to kavēties.

Tādēļ uzskatu, ka Komisijai ir jāpiedāvā ievērojams pasākumu kopums Tunisijai un Ēģiptei,
un piekrītu, ka demokrātija ir pozitīvs process, jo tā nodrošina arī naudas līdzekļus. Tanī
pat laikā neuzskatu, ka baroneses Ashton kundzes apmeklējums ir pietiekams pasākums
situācijā, kāda tā ir šodien. Ir nepieciešams īpašais sūtnis, jo mums jāturpina pārrunas ar
komitejām. Piemēram, Tunisijā un Ēģiptē komitejās, kas pārstrādā konstitūciju, neietilpst
ne opozīcijas partiju locekļi, ne sievietes. Tajās strādā tikai vīrieši, lai gan demonstrācijās
piedalījās arī sievietes. Tādēļ mums jāatbalsta šis process, un, manuprāt, Komisijai jārīkojas
tāpat, kā tā rīkojās iepriekš attiecībā uz Austrumiem, un jāpiedāvā sava palīdzība visos
nepieciešamajos konstitucionālajos aspektos, jeb citiem vārdiem — tai jābūt klātesošai
politiskā, tiesiskā un ekonomiskas līmenī.

Vēlos minēt vēl pēdējo punktu. Runājot par šo reģionu, kā zināms, pašlaik notiek pārrunas
par asociācijas nolīgumu ar Izraēlu tehnisko pilnveidošanu. Nedomāju, ka tas ir pareizais
risinājums. Nedomāju, ka tas ir pareizais signāls, kas būtu jāsniedz. Izraēla ir jāaizsargā,

16-02-2011Eiropas Parlamenta debatesLV142



bet ir jāpārskata visu iesaistīto pušu politika šajā reģionā, tostarp arī Izraēlas valdības
politika. Jautājums nav par Izraēlas valsts, bet par tās valdības politikas apšaubīšanu.
Piedāvāt Izraēlai asociācijas nolīguma tehnisko pilnveidošanu nozīmētu sniegt sliktu signālu
visam reģionam.

(Aplausi)

SĒDI VADA: S. LAMBRINIDIS
Priekšsēdētāja vietnieks

Charles Tannock,    ECR grupas vārdā. – Priekšsēdētāja kungs, pirmajos trīsdesmit Izraēlas
pastāvēšanas gados Ēģipte bija nesamierināma tās ienaidniece. Pēdējo trīsdesmit gadu laikā
abu valstu starpā, par laimi, valdīja miers.

Nav iespējams par augstu novērtēt to, cik nozīmīga Izraēlas drošībai ir Kempdeividā panāktā
saskaņa. Izraēlieši ir patiesi nobijušies, ka radikālā Musulmaņu brālība patiešām varētu
aizpildīt Ēģiptes revolūcijas radīto politisko vakuumu. Pietiek jau ar to, ka Izraēla sastopas
ar terorisma draudiem no Hezbollah puses pie Libānas robežas, Hamas fanātiķiem, kas šauj
raķetes no Gazas sektora un eksistenciāliem draudiem no kodolieročiem bruņotās Irānas
puses. Tomēr ir gandrīz droši, ka varas pārņemšana Ēģiptē no islāmistu puses rezultātā
izraisītu Ēģiptes un Izraēlas miera līguma atsaukšanu un robežpunkta Rafah atvēršanu
Hamas locekļiem.

Eiropas Savienībai ir jāsniedz palīdzība ar noteikumu, ka tiek atstāts spēkā miera līgums,
un tā nedrīkst izrādīt, ka tiks sniegts atbalsts jebkādiem politiskiem notikumiem Ēģiptē,
kas apdraud mūsu stratēģiskā sabiedrotā drošību. Mums ir ārkārtīgi svarīgi sniegt atbalstu
demokrātiskai Ēģiptei, un ekonomiskās problēmas ir milzīgas. Pilnībā atbalstu ideju par
aizdevumu finansējuma izmantošanu no EIB un ERAB, kā vakar laikrakstam “Financial Times”
ierosināja Augstā pārstāve. Arī mūsu politiskām partijām un grupām Eiropā ir jāpalīdz
izveidot sekulāras, plurālistiski domājošas, demokrātiskas radniecīgās partijas Ēģiptē, lai
tās pēc sešiem mēnešiem varētu brīvi konkurēt vēlēšanās tad, kad militāristi, cerams, zaudēs
varu.

(Runātājs piekrita atbildēt uz jautājumu, kas tika uzdots atbilstoši zilās kartītes procedūrai saskaņā
ar Reglamenta 149. panta 8. punktu.)

Krisztina Morvai (NI).   – (HU) Priekšsēdētāja kungs, nevaru nepajautāt savam kolēģim
deputātam, cik līdzsvarota pēc viņa domām ir viņa aprakstītā aina attiecībā uz Izraēlu un
stāvokli Tuvajos Austrumos, ņemot vērā, ka neviens vārds netika teikts par rupjajiem
cilvēktiesību pārkāpumiem, ko ir īstenojusi Izraēlas valsts, tostarp par tās kaunpilno
uzbrukumu Gazai, tā saukto drošības mūri, kam nav nekāda sakara ar drošību, vai visiem
tiem cilvēktiesību pārkāpumiem, ko ir nosodījusi Apvienoto Nāciju Organizācija un vairākas
citas organizācijas un cilvēktiesību aizstāvju grupas.

Charles Tannock (ECR).   – Priekšsēdētāja kungs, šīs debates ir par to, kā mēs varētu
palīdzēt Ēģiptei. Protams, uzsvēru arī nepieciešamību palīdzēt mūsu stratēģiskai partnerei
— Izraēlai.

Šobrīd man nav jāiesaistās debatēs par to, kādēļ Izraēla ir mūsu sabiedrotā, kādēļ tai ir
mums kopīgas demokrātiskās vērtības, kādēļ drošības mūra rezultātā par vairāk nekā 90 %
ir samazinājis teroristu un teroristu-pašnāvnieku uzbrukumu skaits, vai par to, kādēļ Izraēlā
atšķirībā no visām tās kaimiņvalstīm valda preses brīvība un notiek brīvas vēlēšanas.
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Par to debatēsim citreiz. Šobrīd teikšu tikai to, ka miera līgums ar Izraēlu ir būtiski svarīgs
stabilitātes un drošības panākšanai šajā reģionā, un, protams, jāatceras, ka Eiropas Savienībai
ir ārkārtīgi nozīmīga loma Četriniekā.

Willy Meyer,    GUE/NGL grupas vārdā. – (ES) Priekšsēdētāja kungs, Füle kungs, Eiropas
Savienībai ir ārkārtīgi nopietna kaimiņattiecību politikas problēma, kas ir jānovērš. Esam
nomainījuši mums nepieciešamo H. Mubarak un Ben Ali režīmu aizbildniecību —
kolaboratīva pieeja, kas, manuprāt, bija nepieciešama, pret situāciju, kad cenšamies nosodīt
šīs diktatūras un āri cenšamies izrādīt zināmu aizbildniecības pakāpi attiecībā pret tiem
revolucionārajiem procesiem par labu demokrātiskām pārmaiņām, ko ir noorganizējušas
atsevišķas pilsoniskās sabiedrības daļas.

Revolūcijām Tunisijā un Ēģiptē ir kas kopējs. Protestētāji ir gados ļoti jauni, politisko
organizāciju loma ir nenozīmīga — lai gan arodbiedrību gadījumā tā nebija, un abas
revolūcijas pieprasa tādas valsts izveidošanu, kurā valdītu demokrātija un labklājība, pilnībā
neņemot vērā reliģiju, par ko mums visiem vajadzētu priecāties.

Tomēr mūsu kaimiņattiecību politikai trūkst ticamības. Nav iespējams vienā dienā uzņemties
nepieciešamo kolaboratīvo lomu pret divām diktatūrām tikai tādēļ, lai nākamajā dienā tos
nozākātu un censties nodrošināt aizbildniecību konstitucionālām reformām Ēģiptē, ar
kurām tiktu veidota nākotnes valsts.

Füle kungs, mēs nesaprotam, kādēļ asociācijas nolīgumu 2. pants nekad nav ticis īstenots.
2. klauzula ne reizi nekad nav tikusi īstenota. Ne Ēģiptē, ne Tunisijā, ne Marokā, ne arī
Izraēlā. Nekad. Šī klauzula ir noteicošais asociācijas nolīgumu elements, tomēr tā nekad
nav tikusi īstenota. Tajā ietvertie noteikumi ir ļoti skaidri — valstīm, kas noslēdz asociācijas
nolīgumu ar Eiropas Savienību, ir jāievēro starptautiskās tiesības un cilvēktiesības. Šī
nozīmīgā klauzula nekad nav tikusi īstenota praksē, tā nekad nav tikusi izmantota. Tādēļ
mēs nepiekrītam šai filozofijai, ka brīvā tirdzniecība ir noteicošā loma, salīdzinot ar
cilvēktiesībām Vidusjūras reģionā.

Tieši tas ir jāmaina, Füle kungs.

Fiorello Provera,    EFD grupas vārdā. – (IT) Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi,
prezidenta H. Mubarak gāšana ne tikai ir atvērusi ceļu demokrātijai, bet tā ir arī milzīga
iespēja nodrošināt brīvību Ēģiptes tautai. Valsts demokrātisko institūciju reforma, cita
starpā, paver iespēju turpmākai ekonomikas attīstībai un labklājības vairošanai visu
sabiedrības locekļu labā, pat vismazāk nodrošināto.

Bez demokrātijas, ekonomikas attīstība kalpos tikai dažu ģimeņu bagātības vairošanai, kā
tas ir vienmēr bijis valstīs, kurās nevalda sociālais taisnīgums. Eiropas politikai tādēļ ir
jāatbalsta Ēģipte, jo tā uzsāk reformu ceļu, un jāpalīdz Ēģiptes iedzīvotājiem bez
norādījumiem pašiem izvēlēties savu nākotni.

No otras puses, mums jābūt skaidrībā par nākamo valdību Kairā un jāuzsver, ka jaunas un
dāsnākas partnerības politikas īstenošana būs atkarīga no reģionālās drošības un miera ar
Izraēlu.

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, ir tikai pašsaprotami,
ka revolucionārus notikumus pavada arī liels emocionālais pacēlums. Tomēr kā eiropiešiem
no ārpuses, mums jāsargā no šādām emocijām un šajā situācijā no redzesloka nedrīkstam
pazaudēt realitāti. Ja šobrīd galvenokārt priecājamies par demokrātijas izvirdumu Ēģiptē
un Tunisijā, tad ignorējam realitāti. Realitāte ir tāda, ka Ēģiptē valda militārs režīms, kas,
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cerams, ir tikai pārejas posma režīms, un Tunisijā pie varas ir režīms, kas nav spējīgs novērst
nelegālu tūkstošiem vai desmitiem tūkstošu iedzīvotāju emigrāciju.

Eiropiešiem, protams, ir jābūt šo tautu draugiem un sabiedrotajiem cīņā par brīvību. Tomēr
domājot par nākotni, ir arī atbilstoši jārīkojas pret šiem režīmiem un diktatūrām, kas
joprojām stabili turas citās arābu valstīs. Manuprāt, varam to izdarīt tikai tad, ja nelolosim
ilūzijas un ja palīdzēsim šīm tautām attīstīt to, kas ir nepieciešams demokrātijai —
tiesiskumu, brīvā tirgus ekonomiku un struktūras, kas ir nepieciešamas, lai demokrātiju
vispār varētu iedibināt.

( Runātājs piekrita atbildēt uz jautājumu, kas tika uzdots atbilstoši zilās kartītes procedūrai
(Reglamenta 149. panta 8. punkts).)

Daniel Cohn-Bendit (Verts/ALE).   – (DE) Mölzer kungs, vai, jūsuprāt, ir labs stils, ka ES
pašlaik iesaistās sarunās ar pulkvedi Gaddafi par bēgļu atgriešanos, ja tanī pat laikā šodien
Lībijā demonstrācijās tika ievainoti 40 cilvēki? Vai līdzīgi diktatoram uzskatāt, ka šobrīd
ir labāk piespiest šos bēgļus atgriezties? Vai uzskatāt, ka tas ir labs stils?

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Cohn-Bendit kungs, es jau teicu, ka ES ir jāpieņem nostāja
attiecībā pret diktatoriem, kas joprojām ir pie varas un pašlaik joprojām tiek pieņemti kā
Eiropas Savienības partneri, un mums tas ir jāizdara pirms attiecīgajās valstīs cilvēktiesību,
demokratizācijas un tiesiskuma jomā ir notikušas revolucionāras pārmaiņas. Tomēr
demokratizācija šajās valstīs nesniedz īstu pamatojumu patvēruma piešķiršanai un, ja tajās
iestājas demokrātija, ir jābūt arī iespējai iedzīvotājiem palikt uz dzīvi šajās valstīs.

Elmar Brok (PPE).   – (DE) Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, Padomes
priekšsēdētāja kungs, ir kas tāds, kas mums ir jāsaprot un ko vēl neesam iemācījušies, proti,
ka mums bieži nākas sadarboties ar nedemokrātiskiem režīmiem, jo daudzās šīs pasaules
valstīs valda diktatori. Tomēr mēs šajā procesā nedrīkstam aizmirst to, ka ir jāsadarbojas
ar pilsonisko sabiedrību. Tas ir jādara gan tādēļ, lai atbalstītu cilvēktiesības, gan arī lai
attīstītu demokrātiju.

Otrais, ko vēlos teikt, tas, ka nepieciešamība atzīt šo stabilitāti nav vienīgais izšķirošais
faktors. Patiesa stabilitāte tiks radīta tikai tad, ja atbalstīsim brīvību. Ja tagad neizmantosim
šo iespēju un nesniegsim palīdzību drosmīgajiem šo valstu iedzīvotājiem, riskējam ar to,
ka nonāksim vakuumā un nespēsim radīt pārmaiņas — “pārmaiņu vēju”, kā tas notika
Centrālajā un Austrumeiropā 1989. gadā, bet tā vietā ieraudzīsim līdzīgu situāciju tai, kāda
1979. gadā izveidojās Irānā.

Palīdzības sniegšana šobrīd nozīmē arī stabilitāti un drošību mums pašiem — brīvība un
stabilitāte ir nešķiramas. Tādēļ esmu pateicīgs, ka pēc grūtībām mūsu jaunā dienesta izveides
posmā Ārējās darbības dienests un Komisija pašlaik nepārprotami gūst progresu un piedāvā
saprātīgus priekšlikumus. Šajā ziņā ir svarīgi, lai mēs ne tikai uzlabotu un nostiprinātu savu
palīdzību no strukturālā aspekta, bet arī piedāvātu — vai mūsu piedāvājumi tiks pieņemti,
ir atkarīgs no iedzīvotājiem tur, palīdzēt šīm valstīm izveidot demokrātiskās struktūras,
lai tās spētu iesaistīties cīņā par demokrātiju un lai beigu beigās vēlēšanās uzvarētu
demokrāti, nevis tie cilvēki, kuri, iespējams, ir militārā režīma vai Musulmaņu brālības
organizāciju biedri. Šajā ziņā mums jābūt drosmīgākiem un varbūt pat jāizstrādā mūsu
programmas nedaudz inteliģentākā veidā nekā esam to darījuši agrāk.

Ceru, ka šajā ziņā esam uz pareizā ceļa. Ja tas tiks panākts, vairs nepieļausim daudzas no
pagātnē īstenotajām kļūdām, un mums šī situācija ir jāizmanto, lai radītu iespējas paši sev.
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Saïd El Khadraoui (S&D).   – (NL) Priekšsēdētāja kungs, H. Mubarak, iespējams, ir aizgājis,
bet tas var būt tikai pagaidu solis. Ir nepieciešami daudzi citi pasākumi, un armijai, kuras
rokās pašlaik ir vara, ir jāatrod uzticams veids, kā vadīt šo pārejas procesu, kas jau ir iesācies.
Tas nozīmē komandantstundas atcelšanu un visu demokrātisko spēku iesaistīšanu
pasākumos, kas pašlaik tiek veikti. Pirmais nopietnais pārbaudījums šajā ziņā būs jaunas
konstitūcijas izstrādāšana.

Eiropas Savienībai no savas puses ir jāizmanto visi iespējamie līdzekļi, tieši un netieši, lai
vadītu šo procesu. Cita starpā, tas, protams, nozīmē palīdzēt attīstīties demokrātiskajām
partijām un pilsoniskajai sabiedrībai. Tas nozīmē arī iesaldēt to personu aktīvus, kas ir
ļaunprātīgi izmantojušas valsts līdzekļus. Protams, un tas būs daudz grūtāk un prasīs vairāk
darba, mums jāpieņem ekonomikas atbalsta pasākumu kopums, jo pārejas periods tikai
tad tiks atzīts par patiesi veiksmīgu, ja ekonomika atkopsies.

Beidzot esam, protams, ievērojuši, ka demokrātijas klauzulas, kas ir pieņemtas, bet netiek
piemērotas, ir izrādījušās neveiksmīgas. Tādēļ tās būs jāizvērtē.

Alexander Graf Lambsdorff (ALDE).   – (DE) Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi,
revolūcijas gaita reti kad ir prognozējama. Tāpat bija arī gadījumos ar revolūciju Amerikā
un Francijā, kā arī ar lielo revolūciju Eiropā 1989.–1991. gadā — šī ir un paliks vēsturē kā
ēģiptiešu revolūcija. Tā nav Eiropas revolūcija, ko mēs spētu kaut kā vadīt. Drīzāk kā pareiza
jāvērtē baroneses Ashton kundzes rīcība šajā reģionā, proti, ir jāieklausās, nevis jācenšas
tur diktēt notikumu gaitu, kā vēlētos Eiropa.

Tomēr ir viens aspekts, kas ir noteicošais — augustā Ēģiptē vēlēšanām ir ne tikai jānotiek,
bet ēģiptiešiem arī jāpanāk, lai šīs vēlēšanas būtu īstas. Pozitīvi ir tas, ka Musulmaņu brālība
pati ir iesaistījusies šajā procesā par konstitūcijas grozīšanu, ka tā ir nodibinājusi partiju
un piedalīsies vēlēšanās. Tomēr jāiesaista arī sekulārie spēki, lai ēģiptiešiem būtu īstas
vēlēšanas šajā revolucionārajā cīņā par brīvību.

Vēlos teikt dažus vārdus arī par instrumentu pielāgošanu. Tas ir žargons un gandrīz neviens
nesaprot, ko tas nozīmē. Ko tas nozīmē? Pirmkārt, tas nozīmē nodrošināt vairāk naudas
līdzekļu, lai sniegtu iespēju Eiropas Investīciju rīkoties. Bet ko vēl tas nozīmē? Ir jānodibina
Eiropas demokrātijas fonds, kas veicinātu daudz efektīvāku, ātrāku un demokrātiskāku
sadarbību ar šīm pilsoniskajām sabiedrībām.

Mirosław Piotrowski (ECR).   – (PL) Priekšsēdētāja kungs, Parlamentā atkal norisinās
debates par stāvokli Ēģiptē, kas ir dinamisks un ir jāuzrauga. Laikā kopš iepriekšējām
debatēm ir atkāpies Ēģiptes prezidents, bet tas nav mazinājis bažas par iespējamo
destabilizāciju šajā valstī un visā reģionā. Joprojām pastāv draudi, ka varu savās rokās var
pārņemt ekstrēmistiskie elementi. Iepriekš es ierosināju, ka Parlamentam un Komisijai
vajadzētu nosūtīt īpašu novērošanas misiju uz Ēģipti, un tagad mums šai delegācijai
vajadzētu arī piešķirt pilnvaras pieņemt lēmumus. Ir apdraudēts ne tikai atbalsts brīvām
vēlēšanām, bet arī ārkārtas palīdzības pasākumu kopuma nodrošināšana, jo īpaši ņemot
vērā faktu, ka ēģiptieši paši ir lūguši piešķirt finansiālo palīdzību Ēģiptei. Pašreizējās krīzes
padziļināšanās var radīt nemieru un anti-demokrātiska noskaņojuma pieaugumu. Lai
veiktie pasākumi būtu efektīvi, ir jāapspriežas ar diplomātiem no Savienotajām Valstīm,
kuri ir aktīvi iesaistīti šī reģiona politikā.

Bastiaan Belder (EFD).   – (NL) Priekšsēdētāja kungs, šausmīgs politiskās brīvības trūkums
apvienojumā ar sirdiplosošu sociālo un ekonomisko stāvokli ir izraisījis nedēļām ilgas
masu demonstrācijas un tām sekojošo prezidenta H. Mubarak atkāpšanos.
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Kairas ielās ir izskanējis, ka tikai viens Ēģiptes pilsonis vēl joprojām ievēro komandantstundu
— Hosni Mubarak. Tomēr asprātīgas piezīmes vien neuzlabos Ēģiptes iedzīvotāju vidējo
dzīves līmeni. Tas noteikti būs viens no pirmajiem H. Mubarak pilnvaru pārņēmēju
uzdevumiem, ja tie vēlas novērst jauna protestu viļņa pēkšņas rašanās risku. Tanī pat laikā
mēs joprojām gaidām iekšējā demokratizācijas procesa uzsākšanu. Mierīgas šī procesa
attīstības nodrošināšana būs ārkārtīgi svarīga ne tikai pašai Ēģiptes pilsoniskajai sabiedrībai,
bet arī visam reģionam kopumā.

Atzinīgi vērtēju jebkādas palīdzības nodrošināšanu no Eiropas Savienības puses šajā
divkāršajā pārejas procesā, un tas attiecas arī uz neaizsargāto koptu stāvokli un Ēģiptes un
Izraēlas attiecību nepārtrauktību.

Barry Madlener (NI). -    (NL) Priekšsēdētāja kungs, tagad, kad nemieri Ēģiptē ir norimuši,
ir laiks atvērt acis un paraudzīties, kas īsti notiek Ziemeļāfrikā.

Daudzi protestētāji cenšas panākt nevis demokrātiju, bet šariāta likuma ieviešanu. Protestu
laikā bieži bija dzirdams lozungs “Allah akbar”. Žurnālisti tika iebiedēti, korespondentam
no Holandes tika draudēts ar nogalināšanu un visbēdīgākais ir tas, ka pret amerikāņu
žurnālisti Lara Logan pūlī tika vērsta seksuāla vardarbība.

Diktatora M. Ahmadinejad atbalstītajiem ajatollām un Al Qaida šī droši vien ir ievērojama
diena. Musulmaņu brālība tagad var turpināt savu svēto karu pret Izraēlu un Rietumiem.

Šodien aicinu mūsu deputātus nebūt naiviem. Ēģiptiešiem ir jāizdara nozīmīga izvēle. Vai
varu iegūs Musulmaņu brālība, jeb vai Ēģiptei būs sekulāra valdība? Saskaņā ar šariāta
likumu koptu kristiešiem, atkritējiem musulmaņiem, sievietēm un gejiem Ēģiptē nebūs
cilvēciskas nākotnes. Ja Musulmaņu brālības islāmisti gūst virsroku, Izraēla atkal kļūs par
mērķi vardarbībai.

Vienīgā godīgā nostāja, kādu šodien varam pieņemt ir: “Ēģiptieši, izvēlieties brīvību, nevis
šariātu!” Islāms un demokrātija nav savienojami. Jaunās Ēģiptes konstitūcijas izstrādāšanu
nedrīkst nodot šariāta rokās. Nedrīkstam atļaut imamiem kontrolēt politiku. Holandes
Brīvības partijai pietiek drosmes to skaļi atzīt. Vai Parlamentam un Eiropas Komisijai šobrīd
pietiek drosmes to atzīt? Šis ir jautājums, uz kuru mums šodien jāatbild.

Ioannis Kasoulides (PPE).   – Priekšsēdētāja kungs, Hosni Mubarak atkāpšanās signalizē
pāreju uz plurālistisku demokrātiju, kas ir Ēģiptes iedzīvotāju neatlaidīgo centienu rezultāts.

Pašlaik Ēģiptes bruņotie spēki ir atbildīgi par to, lai īsā laika posmā vestu savu valsti virzienā
uz patiesu demokrātiju, tiesiskumu ar neatkarīgu tiesu varu, labu pārvaldību un saukšanu
pie atbildības gadījumos, kad rodas aizdomas par korupciju. Militārā vadība ir kļuvusi
piesardzīga, lai nepieviltu jaunatni, kas bija demonstrāciju priekšgalā un kuras pārstāvji
šodien ir jāaicina uzņemties savu lomu demokrātijas celtniecībā pārejas perioda laikā.

Ēģiptes vēstījums ir vēstījums visai arābu pasaulei. Arābu valstis ir mūsu partneres; mēs
neplānojam tās ne protežēt, ne arī kaut ko tām uzspiest no ārpuses. Tomēr ēģiptiešu un
tunisiešu vēstījums viņiem skan šādi: “Īstenojiet reformas, un īstenojiet tās tagad. Ieviesiet
demokrātiju, nodrošiniet labu pārvaldību, apkarojiet korupciju vai rēķinieties ar tautas
dusmām.”

Šis ir vēstījums, kas domāts ne tikai arābu pasaulei. Vakar šis vēstījums tika nodots
Diyarbakir, Turcijā, un Teherānai, un citām Irānas pilsētām. Tauta to spēj!
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Richard Howitt (S&D).   – Priekšsēdētāja kungs, esmu gandarīts, ka Augstā pārstāve būs
pirmā un visaugstākā ārvalstu diplomāte, kas apmeklēs Ēģipti, un pēc šīm debatēm viņa
saņems Parlamenta atbalstu jautājumā par tūlītēju politieslodzīto atbrīvošanu, par to
personu saukšanu pie atbildības, kas ir atbildīgas par vardarbīgu miermīlīgu protestētāju
apspiešanu, aktīvu iesaldēšanu un citiem pasākumiem pret bijušajiem cilvēktiesību
pārkāpumu īstenotājiem.

Komisāra kungs, šī bija sociālo plašsaziņas līdzekļu revolūcija, kas tika plānota interneta
kafejnīcā, kuras viens no varoņiem bija Google darbinieks Wael Ghonim. Tomēr tādiem
uzņēmumiem kā Vodafone ir jāgūst mācība par sakaru atslēgšanu un mums tas ir jāaicina
pievienoties Globālajai tīkla iniciatīvai, kas darbojas plecu pie pleca ar cilvēktiesību
organizācijām, lai parādītu, ka tas aizstāvēs vārda brīvības principu apdraudējuma situācijās.

Beidzot šis Parlaments baidījās debatēt par Tunisiju; mēs sākām debatēt par Tunisiju tikai
tad, kad ēģiptieši izgāja ielās un šodien debatējam par Ēģipti tā vietā, lai varbūt sev pajautātu,
kā labāk varam atbalstīt demokrātiskās pārejas procesus Jemenā, Sīrijā, Lībijā un citur arābu
pasaulē pirms šo valstu galvaspilsētu ielās iet bojā cilvēki, lai Eiropa un visa pasaule sāktu
kaunēties par šādu savu rīcību.

Marielle De Sarnez (ALDE).   – (FR) Priekšsēdētāja kungs, neticu, ka vēsture mums
piedotu, ja izrādītos, ka atrisināt notikumus, kas jau ir norisinājušies un joprojām turpina
norisināties, ir pāri mūsu spēkiem. Tādēļ, manuprāt, Eiropas Savienībai ir ārkārtīgi svarīgi
spēt ātri izdarīt secinājumus no tās relatīvā pamanāmības trūkuma, lai neteiktu vairāk,
neseno notikumu laikā.

Tādēļ uzskatu, ka nedrīkstam velti šķiest laiku un ka mums ir bez nosacījumiem jāpiedāvā
pilns atbalsts demokrātiskās pārejas procesam gan Tunisijā, gan Ēģiptē, ka mums ir
jānostājas šo tautu pusē un viņiem tas jāapliecina un ka mums jādara viss iespējamais, lai
nodrošinātu, ka šo revolūciju un pārmaiņu rezultātā tiesiskums vēl vairāk tiek nostiprināts,
jo īpaši Ēģiptes gadījumā. Manuprāt, jau tiesiskums vien radītu stabilitātes elementu un
kalpotu stāvokļa stabilizēšanai visā reģionā. Citiem vārdiem, tas ir ārkārtīgi nozīmīgs.
Mums jānoorganizē un jāsponsorē konference, un galvenais — mēs nedrīkstam baidīties.
Šīs revolūcijas ir sekulāras tunisiešu un ēģiptiešu īstenotas revolūcijas, kuri vienkārši vēlas
demokrātiju un attīstību, kas ir cieši savstarpēji saistītas. Tomēr mums ir jāpārskata sava
kaimiņattiecību politika un jāizpēta jautājums ne tikai par valstu savstarpējām attiecībām,
bet arī par dažādu sabiedrības viedokļu attiecībām. Tieši tāda ir Eiropas Parlamenta loma.

Sajjad Karim (ECR).   – Priekšsēdētājas kundze, šodienas debates lielā mērā atšķiras no
debatēm, kas notika tikai pirms dažām dienām norisinājās šajā plenārsēžu zālē. Ir būtiski
svarīgi, lai Ēģiptes iedzīvotāji zinātu, ka mēs esam kopā ar viņiem. Atzinīgi vērtēju faktu,
ka mūsu Augstā pārstāve pašlaik atrodas šajā pasaules daļā.

Ēģiptes iedzīvotājiem pašlaik ir jāpaļaujas uz armiju, kam jāsarīko un jānodrošina brīvas
vēlēšanas, lai izveidotu tādu sabiedrību, par kādu tie ir maksājuši ar savām dzīvībām un
asinīm. Tagad starptautiskajai sabiedrībai ir jāiesaistās, lai palīdzētu viņiem izveidot savas
institūcijas un nodrošinātu iespēju politiskajām partijām izvirzīties priekšplānā un piedalīties
šajos vēlēšanu procesos. Ceru, ka Eiropas Savienība uzņemsies savu lomu šajā procesā.

Beidzot, komisāra kungs, jaunattīstības valstu līderu īstenotā naudas līdzekļu
“aizpludināšana” mums jau ir pārāk labi pazīstama. Ir pienācis laiks Eiropai pateikt, ka mēs
atsakāmies turpmāk kalpot par vietu, ko šādi cilvēki izmanto naudas līdzekļu noguldīšanai.
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Pino Arlacchi (S&D). -    (uzdod Madlener kundzei jautājumu atbilstoši zilās kartītes procedūrai
saskaņā ar Reglamenta 149. panta 8. punktu) Priekšsēdētāja kungs, šeit tika raksturots
traģiskais Ēģiptes demokrātiskās pārejas procesa iznākums. Tika teikts, ka islāma
fundamentālisti nenovēršami pārņems varu demokrātiskā ceļā, un tā tālāk.

Vai, jūsuprāt, šī aina ir tik katastrofiska un nepareiza? Kādēļ neņemam vērā faktu, ka cēloņi
islāma fundamentālismam un terorismam Tuvajos Austrumos ir stingri saistīti ar to
tirāniskajām valdībām un ka šobrīd ir radusies izdevība tos abus mazināt, ieviešot
demokrātiskas iekārtas?

Barry Madlener (NI). -    (NL) Priekšsēdētāja kungs, es šeit raksturoju vienus no reālākajiem
draudiem, ar ko saskaras Ēģipte, proti, ka tā var kļūt par islāmistu Musulmaņu brālības
upuri. Aicinu arī mūs pašus un Komisiju atzīt šādu risku un sniegt nozīmīgu signālu
ēģiptiešiem — ka tie var aizmirst par mūsu atbalstu, ja izvēlēsies Musulmaņu brālību un
šariāta likumu. Manuprāt, tas ir ārkārtīgi nozīmīgs signāls, kas šodien mums ir jāsniedz,
un ceru, ka šajā ziņā mani atbalstīsiet.

Cristian Dan Preda (PPE).   – (RO) Priekšsēdētāja kungs, protesti 18 dienu garumā,
Hosni Mubarak atkāpšanās un varas nodošana Augstākās militārās padomes rokās
galvenokārt ir pavēruši ceļu pārejas procesam. Ceram, ka tas būs demokrātiskās pārejas
process. Stāvoklis neapšaubāmi attīstās tempā, kādā revolucionāri notikumi parasti
norisinās.

Manuprāt, Eiropas Savienībai ir jāizmanto visi pieejamie līdzekļi jebkādas virzības atbalstam,
kas liecina par pāreju uz demokrātiju. No otras puses, vēlos brīdināt pret noteiktu
sasteigtības pakāpi, jo visiem šiem demokrātijas celtniecības procesiem nepieciešams
zināms laiks. Neaizmirsīsim arī, ka demokrātiskie spēkiem ir kritiski nepieciešama
atjaunotne un stiprinājums, lai novērstu līdzsvara zaudēšanu kopējā politiskajā ainā.

Rosario Crocetta (S&D).   – (IT) Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, Ēģiptē, sākot no
virtuālās sabiedrības Facebook tīklā līdz reālajai, miljoniem iedzīvotāju cenšas panākt
godīgāku bagātības sadali un lielāku taisnīgumu un protestē pret korupciju. Mums jāiet
tālāk no kareivju un tanku pārejas perioda uz patiesu demokrātiju — jaunu konstitūciju,
jaunām vēlēšanām, nāvessoda atcelšanu, humānākiem cietumiem, sociālajām tiesībām un
brīvību.

Tas nebūs viegli. Tie, kuri ir gatavi izmantot jebkādus līdzekļus idejas vārdā, gaida izdevīgu
brīdi. Vēlamies ticēt lielajai Ēģiptes tautai, kas tomēr nekad nav pieredzējusi demokrātiju.
Vēlamies tajā redzēt sekulāru demokrātiju, stingri nodalot reliģisko varu no politiskās
varas, demokrātiju, kurā tiek integrētas minoritātes un radītas īstas tiesības uz veselības
aprūpi, sociālo nodrošinājumu un darbu.

Eiropa atbalsta šādu pieeju, ieguldot līdzekļus, kas spēj veicināt reālu attīstību Ēģiptē —
vairs nekādu diktatūru, nekādu ciešanu, nekādas nabadzības.

Edward McMillan-Scott (ALDE).   – Priekšsēdētāja kungs, kolēģi būs jau saņēmuši manu
pirmdien nosūtīto elektroniskā pasta vēstuli, kurā aprakstīju savu neoficiālā Kairas
apmeklējuma laikā gūto pieredzi pagājušajā nedēļas nogalē. Biju pagodināts tur būt kā
Demokrātijas un cilvēktiesību komitejas priekšsēdētāja vietnieks.

Kasoulides kungs norādīja uz jaunatnes lomu nesenajā Ēģiptes revolūcijā. Viņam ir pilnīga
taisnība. Viņiem tajā bija būtiska loma. Tikai pirms dažiem brīžiem runāju ar vienu no tās
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organizētājiem un jautāju viņam: “Vai tu vēl joprojām esi optimistiski noskaņots?” Viņš
atbildēja: “Protams, ka esmu. Notikumi attīstās pareizā virzienā.”

Tomēr ir zināmas problēmas. Vēlēšanu grafiks nav atbilstoši izstrādāts, bet konstitūcijas
reformēšanai piešķirtais laiks ir pārāk īss. Mums nepieciešams daudz vairāk laika. Tas
attiecas tikai uz Ēģipti, bet šis process plešas plašumā. Tas ir kā 1989. gadā un Eiropas
Savienībai ir nepieciešamas īpašās procedūras — šim Parlamentam, Komisijai, Padomei
un ĀDD, un mēs atzinīgi vērtējam Catherine Ashton sākotnējos pasākumus demokrātijas
labā, bet ir jādara daudz vairāk. Reformu process ir jāatalgo.

Kā jau svētdien teicu Kairā — un ceru, ka teikšu to pašu citu tautu vidū: “Neesmu šeit ieradies
kā Brits vai kā eiropietis, esmu ieradies šeit kā ēģiptiešu draugs.” Un esmu joprojām.

Francisco José Millán Mon (PPE).   – (ES) Priekšsēdētāja kungs, mums nepieciešams
papildu precizējums par Augstākās militārās padomes plāniem Ēģiptē.

Viens konkrēts pasākums ir sarīkot demokrātiskas vēlēšanas pēc sešiem mēnešiem. Tomēr
esmu arī lasījis, ka nākamajā nedēļā mēs redzēsim jau jaunu valdību, kurā pēc Britu Ārlietu
sekretāra teiktā, iespējams, ietilps arī opozīcijas pārstāvji.

Manuprāt, visi piekritīs, ka jebkurā gadījumā vislabākais veids, kā virzīties uz priekšu ir
īstenot tādu pārejas procesu, par kuru ir iespējams panākt visplašāko iespējamo politisko
vienošanos līdz vēlēšanām. Būtu arī vēlams, lai sociālie spēki sadarbotos savā starpā,
nodrošinot, ka šo pārejas procesu nesarežģītu nekādi ievērojami attiecību saspīlējumi.

Dāmas un kungi, Eiropas Savienībai ir jāatbalsta demokrātiskais process un jāveicina tā
panākumi. Ēģipte ir nozīmīga valsts un notikumi tajā radīs ietekmi visā Vidusjūras reģionā
un arābu pasaulē. Tādēļ atzinīgi vērtēju baroneses Ashton kundzes nākamajā nedēļā
paredzēto Kairas apmeklējumu.

Vēl viens aspekts — tunisieši un ēģiptieši ir snieguši mums mācību ar savas tautas vēlmi
pēc brīvības. Ceru, ka ārlietu ministri neignorēs šo mācību tad, kad tiem būs jādefinē tāda
kopējā nostāja attiecībā uz Kubu, kuras tiešais mērķis panākt demokrātisko pāreju šajā
valstī un kurā tiek aizstāvēti tie, kas aizstāv brīvību.

Kader Arif (S&D).   – (FR) Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, nepārspīlēšu, ja teikšu,
ka pašreizējie notikumi Vidusjūras reģiona dienvidos un plašāk arī arābu pasaulē ir vēsturiski
notikumi, jo īpaši tām tautām, kuras piecdesmit gadus pēc savas valsts neatkarības atgūšanas,
pateicoties dekolonizācijai, šodien izcīna personas un kolektīvo brīvību. Dzirdēju jūs
apgalvojam, ka tas ir vēsturisks, bet arī negaidīts notikums, kā tas notiek visās revolūcijās.
Tomēr šī jaunā situācija liek mums no jauna pilnībā pārdomāt mūsu redzējumu, mūsu
politiku un attiecības ar šīm valstīm. Priekšlikumi ir sniegti.

Protams, ka piesardzību, ar kādu līdz šim esam reaģējuši, var viegli un bažīgi izskaidrot ar
mūsu apsēstību ar stabilitāti, ar ko es domāju šo nostāju “drošība pirmajā vietā”, ko izraisa
bailes — nostāju, kuras vienīgās prioritātes bija imigrācijas, terorisma un radikālā islāmisma
apkarošana kopā ar dažām ekonomiskām interesēm, tostarp arī piekļuvi enerģijai.

Mēs pieņēmām autoritāros režīmus tad, kad to vienīgais mērķis bija apstiprināt mūsu
bailes. Iedzīvotāju sacelšanās rezultātā mūsu politikas neveiksme ir kļuvusi skaidri redzama,
mums vairs nav tiesību turpināt, balstot savu analīzi uz tām pašām bailēm, vai vēl sliktāk
— uz tiem pašiem uzskatiem ar ksenofobijas nokrāsu. Tādēļ mums ir jāatbalsta tie, kuri
tiecas uz lielāku brīvību un demokrātiju vietās, kur ir iespējams būt gan musulmanim, gan
demokrātam un sekulāram sabiedrības loceklim. Šis ir vēstījums, kas tiek sniegts mums.
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Georgios Koumoutsakos (PPE).   – (EL) Priekšsēdētāja kungs, nesenās sacelšanās Tunisijā
un Ēģiptē jau tagad ir izraisījušas politisko domino efektu vairākās musulmaņu zemēs.
Sabiedrība nāk klajā ar prasībām un lūgumiem, kas ir tikuši apspiesti vairākus desmitus
gadu.

Uzmanieties! Nekas vēl nav beidzies. Viss vēl tikai sākas. Jauni izaicinājumi un jaunas
izredzes. Jautājums ir, kā šajā situācijā rīkojas Eiropa? Ko tā var darīt un kas tai ir jādara?
Noteikti ne tas, ko tā ir darījusi līdz šim. Tās klātbūtne faktiski nav bijusi jūtama, nebija ne
saliedētības, ne refleksu. Kādā veidā tā, piemēram, rīkosies jauna imigrantu pieplūduma
gadījumā? Noteikti ne tā, kā līdz šim, ņemot vērā solidaritātes trūkumu no ziemeļu valstu
puses attiecībā pret tās partnerēm dienvidos.

Tieši tādēļ mēs un mūsu kolēģi no Kipras, Maltas, Francijas, Spānijas un Itālijas ir iesnieguši
jautājumu Komisijai par šo tēmu. Notikumi plašākā mūsu kaimiņu reģionā kļūst par Eiropas
ārpolitikas pamatproblēmu. Vai tā būs veiksmīga, vai arī neveiksmīga? Laika atlicis pavisam
maz. Lampedūzas sala mūs aicina pasteigties.

Carmen Romero López (S&D).   – (ES) Priekšsēdētāja kungs, arī es vēlos uzslavēt
baroneses Ashton kundzes neseno Tunisijas apmeklējumu un došanos uz Ēģipti nākamajā
nedēļā.

Ko Eiropa var darīt, kā jautāja iepriekšējais runātājs? Šobrīd ir būtiski svarīgi sniegt skaidu
signālu par mūsu atbalstu šīm valstīm. Ģeogrāfiskā izvietojuma un vēstures dēļ Eiropa ir
dabiska sabiedrotā valstīm, kas atrodas Vidusjūras reģionā. Šis ir īstais brīdis, lai darītu tām
zināmu, cik nozīmīgas tā mums ir, cik radikālas izmaiņas tās ir ieviesušas mūsu
kaimiņattiecību politikā un cik lielas cerības mēs lolojam attiecībā uz šo jauno Vidusjūras
reģionu, ko izraisīja Ēģiptes un Tunisijas jaunieši mums par lielu pārsteigumu un brīnumu.

Tagad mums šis pārveides process ir jāatbalsta, kā norādīja pārējie runātāji. Galvenokārt
mums tas jādara, likvidējot represīvo aparātu — neaizmirsīsim, ka diktatūra turpinās pat
tad, kad diktators jau var būt atkāpies no amata, atceļot ārkārtas stāvokli un palīdzot
pro-demokrātiskajiem spēkiem tādā veidā, lai Eiropa varētu sniegt patiesu ieguldījumu
šajā procesā un lai demokrātija patiešām nostiprinātos un tiktu izveidota jauna partnerība.

Tas, kas tika teikts par nepieciešamību pielāgot instrumentus, nekādā ziņā nav nepelnīti.
Patiesība ir tāda, ka viena vēstures lapa ir aizvērta, un šobrīd mēs pāršķiram jaunu.

Boris Zala (S&D).   – (SK) Priekšsēdētāja kungs, no konteksta, ko šeit uzstājoties teica
Verhofstadt kungs, diezgan skaidri ir noprotams, ka demokrātiskajiem opozīcijas spēkiem
Ēģiptē nav izdevies izveidot vienotu organizāciju, kas pārstāvētu revolucionāros spēkus,
kas ir izgājuši ielās. Viena lieta ir atbrīvoties no diktatora, bet pavisam cita lieta ir ieviest
demokrātisku sabiedrisko iekārtu.

Viena no būtiskākajām revolūciju pazīmēm Centrāleiropā 1989. gadā bija spēja nekavējoties
izveidot īstas organizācijas, kas pārstāvētu demokrātiskos, sekulāri revolucionāros spēkus.

Šī ir iespēja Eiropas Savienībai nodrošināt savu palīdzību. Iespējams, ka tas ir pat vēl svarīgāk
nekā finansējums vai citi jautājumi. Tie būs svarīgi turpmākie posmi.

Kurš gan pašlaik apsēdīsies pie galda un iesaistīsies īstās sarunās ar militārajiem līderiem?
Kurš nāks klajā un piedalīsies šajās vēlēšanās kā patiesais šo demokrātisko spēku pārstāvis?
Šis jautājums paliek neizšķirts un Eiropas Savienība šajā ziņā var sniegt palīdzību. Ja tas ir
izdarāms, mums nebūs jābaidās, ka Ēģipte izvēlēsies Irānas ceļu, bet, tieši pretēji, varam
būt droši, ka Irāna izvēlēsies Ēģiptes ceļu.
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( Runātājs piekrita atbildēt uz jautājumu, kas tika uzdots atbilstoši zilās kartītes procedūrai saskaņā
ar Reglamenta 149. panta 8. punktu.)

Richard Howitt (S&D).   – Priekšsēdētāja kungs, vēlos teikt savam draugam Zala kungam,
ka ļoti daudz ko ieguvu no tā, ko viņš teica par savu personisko revolucionāra pieredzi.
Zala kungs, šajās debatēs ir divi jautājumi, par kuriem vēlētos dzirdēt jūsu viedokli. Vai
iedzīvotājiem uz vietas gadījumā, ja ārvalstis neaizstāv viņu demokrātiju, ekstrēmisms
netiek drīzāk veicināts, nekā aizkavēts? Ja ārvalstis aizstāv demokrātiju, vai tas tiek uzskatīts
par iejaukšanos un neatbilstošu rīcību? Labprāt vēlētos dzirdēt jūsu viedokli.

Boris Zala (S&D).   – (SK) Pateicos par jūsu jautājumu. Manuprāt, šobrīd mums jau ir
uzkrāta pietiekama pieredze saistībā ar revolūcijām pret diktatoru režīmiem, lai bažītos
par to, ka ar savu padomu mēs varētu iejaukties citu valstu iekšējās lietās. 1989. gadā mēs
neapšaubāmi pazinām un konsultējāmies ar daudzām personām no ārvalstīm. Mums ir
jāpaļaujas pašiem uz savu vēsturisko pieredzi. Ir ārkārtīgi daudz jautājumu, kuros varam
sniegt konsultācijas šīm valstīm, un, manuprāt, ja padoms ir saprātīgs, tas ir pieņemams.

Laima Liucija Andrikienė (PPE).   – Priekšsēdētāja kungs, ņemot vērā Ēģiptes notikumu
milzīgo nozīmi visā reģionā un ES attiecības ar šo pasaules reģionu, mums ir ārkārtīgi
svarīgi savlaicīgi pievērst uzmanību un izrādīt interesi, un uzņemties aktīvu, nevis pasīvu
lomu.

Gadījumā, ja kāda nācija — Ēģiptes vai jebkura cita, sapulcējas, lai pieprasītu savas tiesības
uz demokrātiju, ES ir jāpiedāvā sava palīdzība tās iedzīvotājiem pārvērst viņu sapni realitātē.

Ņemot vērā, ka konstitūcijas darbība ir apturēta, Parlaments ir atlaists un prezidenta
vēlēšanas ir plānots šī gada otrajā pusē, ir ārkārtīgi svarīgi nodrošināt, lai šajā valstī tiktu
nodrošinātas brīvas un godīgas vēlēšanas. Iedzīvotāji izmantos savas tiesības uz plašsaziņas
līdzekļu brīvību un vārda brīvību.

Tanī pat laikā sastopamies ar risku, ka gadījumā, ja vēlēšanas tiks noturētas, neradot dziļu
pamatu demokrātijai, ir iespējams, ka ekstrēmisti var triumfēt.

Zuzana Roithová (PPE).    – (CS) Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, stingri atbalstu
visus Augstās pārstāves veiktos pasākumus, kas paredzēti, lai palīdzētu Ēģiptei sasniegt
demokrātiju un labklājību, novēršot turpmāko asinsizliešanu. Tas tomēr nenozīmē, ka
mums jāpiever acis uz pieaugošo vardarbību, ar ko radikālie musulmaņi vēršas pret koptu
kristiešiem. Esmu runājis ar pilsoņiem Eiropā un ar čehiem, kuri palīdz koptiem, tomēr
šajā procesā viņi burtiski riskē ar savām dzīvībām. Eiropas Savienībai ir atklāti jāaicina
Ēģiptes armija parādīt piemēru, sodot tos, kuri vajā kristiešus. Tanī pat laikā Eiropas
Savienībai ir aktīvi jāiesaistās palīdzības sniegšanā tiem koptiem, kuri tiek apdraudēti,
īslaicīgi pārvietojot viņus uz drošu valsti.

Vēlos jūs lūgt iesniegt priekšlikumu Padomei ierosināt īstermiņa pasākumus saskaņā ar
Direktīvu 2001/55/EK, lai izglābtu koptu dzīvības līdz brīdim, kad Ēģipte tiem kļūs par
drošāku mājvietu. Vai varat to paveikt, komisāra kungs?

Simon Busuttil (PPE).   – (MT) Priekšsēdētāja kungs, turpmāk mums būs jāizpilda trīs
uzdevumi. Pirmkārt, mums būs jāsniedz Ēģiptei nekavējoša palīdzība pārejas posmā, tāpat
kā tā ir jāsniedz arī Tunisijai, lai tās var veikt pasākumus pilnīgas un stabilas demokrātijas
izveidošanai. Otrkārt, mums ir jāizstrādā ilgtermiņa plāns — es to saucu par īstenošanas
plānu, katrai valstij, kura tāpat kā Tunisija un Ēģipte, gatavojas sākt ceļu uz demokrātiju.
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Tādā veidā mēs varam parādīt, ka esam blakus, lai sniegtu palīdzīgu roku valstīm, kuras
izvēlas demokrātiju — un parādītu, ka demokrātija ir priekšnoteikums ceļā uz panākumiem

Beidzot, mums ir pilnībā jāpārskata politika attiecībā uz Vidusjūras reģionu. Mums jānovērtē
un jāatzīst, ka tajā trūka nepieciešamā redzējuma, lai saprastu, kas varēja notikt arābu
valstīs un kas faktiski ir noticis.

Ioan Mircea Paşcu (S&D).   – Priekšsēdētājas kundze, iepriekšējā reizē daži no mums
pauda sašutumu par mūsu publisko — jā, publisko, paziņojumu, nevis rīcības, saudzīgo
toni saistībā ar notikumiem Ēģiptē vēl pirms H. Mubarak atkāpšanās no amata. Protams,
ka amatā, kāds ir Ashton kundzei, nav iespējams izpatikt visiem vienādi, bet, ja vēlamies,
lai ES viedoklis tiktu sadzirdēts, tam jābūt pietiekami skaļam.

Atgriežoties pie Ēģiptes, no savas rumāņa pieredzes varu teikt, ka, manuprāt, īstās grūtības
tikai tagad sākas. Ne tuvu neatrisinot Ēģiptes sabiedrības problēmas, bijušā prezidenta
aiziešana tikai sarežģīs un vairos problēmas, ar kādām tā sastopas. Dažas no šīm problēmām,
piemēram, armija, kas nepilda doto solījumu sarīkot brīvas vēlēšanas noteiktā laikā vai
līguma atsaukšana ar Izraēlu, mūs skars tiešā veidā.

Neskatoties uz to, mani iedrošina jūsu gatavības mēģināt, pastāvīgi sazinoties ar vietējām
pašvaldībām, paredzēt šādas problēmas un būt gataviem vispiemērotākā veidā iejaukties.

Alexandra Thein (ALDE).   – (DE) Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, esmu no Berlīnes,
un visa pasaule priecājās kopā ar mums — berlīniešiem, kad krita robeža mūsu pilsētā un
arī visā pārējā Austrumeiropā tika atvērtas robežas. Tagad Ēģiptes gadījumā mūsu reakcija
bija novēlota, pārāk piesardzīga un, kas vissvarīgākais, tā bija pārāk neemocionāla. Kur
gan ir palicis mūsu prieks? Gandrīz visi runāja tikai par “stabilitātes saglabāšanu”. Tomēr
katram cilvēkam pasaulē vissvarīgākais ir brīvība.

Mēs — vācieši, jo īpaši zinām, par ko runājam. Ēģiptē nebija stabilitātes; tur valdīja
apspiešana. Brīvība un stabilitāte jebkurā laikā var pastāvēt līdzās viena otrai. Tādēļ
nedrīkstam ēģiptiešiem diktēt, kas tiem būtu jāievēl. Ja vēlēšanas noritēs godīgā un
demokrātiskā veidā, mums būs jāatzīst tās iznākums un mēs nedrīkstam izturēties tik
augstprātīgi, kā savulaik Palestīnas vai pat Alžīrijas gadījumā, lai izlemtu, vai mēs atzīsim
vai neatzīsim tos, kas ir ievēlēti. Mums jāatzīst izdarītā izvēle.

Franziska Katharina Brantner (Verts/ALE).   – Priekšsēdētāja kungs, vēlos teikt
Füle kungam, ka mums patiešām ir jāpievēršas pārejas pieprasīšanai uz pilsonisku valdību
un jānodrošina, lai militārais režīms izpildītu savus solījumus.

Manuprāt, pašlaik ir izveidota komiteja, kas strādās pie konstitūcijas, tomēr tajā neietilpst
neviena sieviete. Tas ir diezgan nožēlojams fakts, ja ņemam vērā, cik daudz sieviešu —
jaunu sieviešu, piedalījās ielu protestos, lai nodrošinātu, ka demokrātiskās pārejas process,
šī revolūcija aptver visu sabiedrību. Tādēļ mums viņas ir jāatbalsta, mums ir jāpieprasa,
kad jūs turp dosieties un kad baronese Ashton turp dosies, tikšanās ar sievietēm — ir jātiekas
ne tikai ar tām sievietēm, ko, iespējams, apzīmē kā “parastie aizdomās turamie”, bet arī ar
tām, kas bija iesaistītas revolūcijā un kuru balsis tik bieži nav dzirdamas.

Mums jāpieprasa, lai tiktu atbrīvoti visi ieslodzītie un veikta izmeklēšana saistībā ar notikušo
vardarbību. Beidzot, manuprāt, baronesei Ashton ir taisnība — šis ir laiks, kad jādomā
plašāk. Šis ir jautājums par ES tirdzniecību, vīzām, naudas līdzekļiem un, protams — par
mūsu drosmi.
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Struan Stevenson (ECR).   – Priekšsēdētāja kungs, sākoties šīm debatēm, komisārs
uzslavēja to jauniešu drosmi, kuri izgāja ielās Ēģiptē un Tunisijā un izraisīja sacelšanās
vētru.

Simtiem tūkstošu izgāja ielās Teherānā un citās Irānas pilsētās pirmdien un tika brutāli
apspiesti. Viņi tika salauzti. Kāds jauns students tika nogalināts. Citi tika spīdzināti un
apcietināti, kur tie neapšaubāmi tiks sodīti par mēģinājumiem sacelties pret šo fašistisko
režīmu.

Kādēļ mēs nekad nepasakām neko, lai viņus iedrošinātu? Kādēļ esam kā truši starmešu
gaismā, kad jārisina jautājumi ar mullām Teherānā? Kādēļ ne ar vienu vārdu nenosodām
brutālo 3 400 opozīcijā esošo irāņu psiholoģisko spīdzināšanu un aplenkumu Ašarafas
nometnē? Ir laiks rīkoties un parādīt, ka atbalstām opozīciju Irānā.

Nikolaos Salavrakos (EFD).   – (EL) Priekšsēdētāja kungs, nesenās tautu sacelšanās un arī
pārējās, kas briest Vidusjūras reģiona Āfrikas piekrastē mums rada dziļas bažas. Mums
jānosaka šī sacelšanās viļņa cēlonis; tas ir nabadzība, reliģija, netaisnība, korupcija vai
demokrātijas un brīvības trūkums? Ko tieši vēlas šie iedzīvotāji, kuri saceļas pret režīmiem,
par kuriem tie pēdējos 30 vai 40 gados ir balsojuši kā par saviem padomdevējiem un
vadītājiem?

Man šķiet, ka mēs šeit šajā Parlamentā uzskatām, ka esam pats demokrātijas iemiesojums.
Pirmais risinājums, ko piedāvājam, ir nauda. Viņiem tā jau bija un dažas bezkaunīgas
personas to piesavinājās. Tomēr ir jāsaprot, ka svarīgākais jautājums ir ģeopolitiskā
nestabilitāte, pārmaiņas, ko šis sacelšanās vilnis var radīt šajā reģionā, tautas reakcijas
ietekme un jaunais līdzsvars, kas izveidosies tā rezultātā.

Stefan Füle,    Komisijas loceklis.  − Priekšsēdētāja kungs, man jāpateicas godājamiem
deputātiem par viņu vērtīgajiem komentāriem un jautājumiem. Man bija ārkārtīgi liels
prieks par iespēju šodien šeit apmainīties ar viedokļiem par notikumiem Ēģiptē un par to,
kā vislabāk uz tiem reaģēt. Esmu dzirdējis daudz konstruktīvu piezīmju un priekšlikumu
un nodošu jūsu vēstījumu Komisijas priekšsēdētāja vietniecei un Augstajai pārstāvei ārlietās
un drošības politikas jautājumos.

Mēs kopā apsvērsim, kā vislabāk risināt šos jautājumus un tie būs mūsu prioritāšu saraksta
augšgalā turpmāk reaģējot uz notikumiem Ēģiptē. Vēlos apliecināt jums, ka nepārtraukta
analīzes procesa ietvaros atradīsim visaptverošu risinājumu šādiem diviem elementiem —
pirmkārt, attiecīgo valstu pārejas procesa un reformu nepieciešamībai, un otrkārt arī, šo
milzīgo un vēsturisko pārmaiņu stratēģisko ietekmi mūsu kaimiņu reģionā un
kaimiņattiecību politikā. Šim Parlamentam tajā būs svarīga loma.

Ēģiptieši ir pierādījuši, ka tie spēj paši lemt par savu nākotni. Viņi pieprasa demokrātiju,
viņi pieprasa sociālās un ekonomikas reformas, un Eiropas Savienībai ir jāvar nodrošināt
pilnu atbalstu šim demokrātiskajam reformu procesam. Kā jau teicu, šis vēl ir tikai sākums,
bet Eiropas Savienība ir pilnībā gatava ieklausīties un reaģēt uz pašu ēģiptiešu izvirzītajām
prasībām.

Seán Kelly (PPE).   – Priekšsēdētāja kungs, vēlos izteikt jums komplimentu par to, kā
šodien atrisinājāt jautājumu saistībā ar nepieteiktās uzstāšanās procedūru. Tā bija pirmā
reize, kad dzirdēju iepriekš skaļi nosaucam vārdus, kad runātāju skaits ir ierobežots, lai citi
deputāti, kuriem netiek dota iespēja runāt, varētu doties prom un kārtot savas darīšanas.
Šajās debatēs nelūdzu iekļaut sevi sarakstā nepieteiktās uzstāšanās procedūras ietvaros,
bet ievēroju, kā jūs rīkojāties, un citi priekšsēdētāji, cerams, rīkosies tāpat.

16-02-2011Eiropas Parlamenta debatesLV154



Priekšsēdētājs.   – Debates tiek slēgtas.

Rakstiskas deklarācijas (Reglamenta 149. pants)

Mariya Nedelcheva (PPE),    rakstiski. – (FR) Ēģiptes atbildīgās iestādes ir izstrādājušas
plānus savas valsts konstitūcijas pārstrādāšanai. Par tiem tika instruēta grupa juristu un tai
tiks piešķirtas 10 dienas, lai iesniegtu tās ierosinātos grozījumus. Tās ir ļoti labas ziņas. Ir
jāpārstrādā vispretrunīgākie jautājumi, jo īpaši saistībā ar neierobežoto prezidentūras
termiņu skaitu, ierobežojošie nosacījumi saistībā ar to, kas drīkst piedalīties prezidenta
vēlēšanās, vēlēšanu uzraudzības metodes un ierobežotās iespējas pārsūdzēt likumīgo
vēlēšanu rezultātus. Līdz ar to demokrātiskās pārejas process ir uzsākts. Tomēr konstitūcijas
pārstrādāšana nav vienīgais jautājums, kas ir jārisina. Ekonomiskā labklājība un sociālā
kohēzija ir būtiski svarīgi nosacījumi tautas emancipācijai un netraucētai valsts vadīšanai.
Eiropas Savienība, savukārt, nedrīkst stāvēt malā un neko nedarīt laikā, kad notiek šīs
pārmaiņas. Pēc tam, kad ir sagaidīts demokrātiskās pārejas process,
baronesei Ashton kundzei būs jāpilnveido partnerības nolīgumi un jāizvirza tiesiskums,
taisnīgums un cilvēktiesības uzmanības centrā. Nedrīkstam pieļaut, lai šīs vērtības iegrimtu
aizmirstībā, aizbildinoties ar mūsu attiecību stabilizēšanu.

John Attard-Montalto (S&D),    rakstiski. – Būtiski svarīgi ir definēt ES lomu šajos nemieros,
kas norisinās daudzās arābu valstīs kopumā, un jo īpaši Ēģiptē. Šie nemieri ir negaidīti un
šķiet, ka netiku paredzējis šādu notikumu iespējamību savā neparedzēto pasākumu plānā.
Sociāli politiskā bāze, kas izraisīja pārmaiņas arābu pasaulē, nav atšķirīga šajās valstīs, kuras
pašlaik atrodas pārejas procesā uz vidi, kas, cerams, būs demokrātiska.

Baronese Ashton kundze šķiet ir pareizi norādījusi, ka ES ir “demokrātisks aicinājums”
ieklausīties cilvēkos, kuri vēlas pārmaiņas — un mēs esam pārmaiņu liecinieki pasaulē, jo
tas, kas notiks arābu valstīs, ietekmēs politiskos, sociālos un ekonomikas jautājumus visā
pasaulē. Viens īpaši svarīgs jautājums ir saistīts ar drošību un stabilitāti, un “demokrātiskais
aicinājums” neapšaubāmi skar valstis, kas galvenokārt tiek uzskatītas par citu tādu valstu
sabiedrotajām, kurās ir demokrātiska politiskā sistēma. Pašlaik nav zināms, kur novedīs
demokrātiskās pārejas process, vai kādu nostāju pieņems tradicionāli demokrātiskās valstis,
un jo īpaši Eiropas Savienība.

13.  Ungārijas likums par plašsaziņas līdzekļiem (debates)

Priekšsēdētājs.   – Nākamais darba kārtības punkts ir Komisijas paziņojums par Ungārijas
likumu par plašsaziņas līdzekļiem.

Neelie Kroes,    Komisijas priekšsēdētāja vietniece.  − Priekšsēdētāja kungs, es ar gandarījumu
vēlos paziņot, ka tad, kad lidmašīna šorīt piezemējās Strasbūrā, es saņēmu labu ziņu, proti,
ka Ungārijas Ministru prezidents ir piekritis veikt grozījumus Ungārijas likumā par
plašsaziņas līdzekļiem, lai nodrošinātu tā atbilstību visiem Komisijas izvirzītajiem ES tiesību
aktu aspektiem, tostarp ES Pamattiesību hartai.

Viņi mani pārliecināja, ka Ungārijas valdība pieņems minētos grozījumus nākamajā sēdē.
Ungārijas valdības pārstāvju ķermeņu valoda liecināja par to, ka tā būs un šie grozījumi
tiks iesniegti Ungārijas parlamentam tuvākajās dienās.

Ungārijas varas iestādes ir piekritušas veikt grozījumus minētajā likumā šādās četrās jomās.

Pirmā ir jautājums par notikumu līdzsvarotu atspoguļošanu. Ar grozījumiem, par kuriem
ir panākta vienošanās, tiks ierobežotas prasības par līdzsvarotu ziņojumu sniegšanu,
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attiecinot tās tikai uz apraidi, kā tas ir citās dalībvalstīs. Tādējādi šīs prasības vairs nebūs
spēkā attiecībā uz audiovizuālo mediju pakalpojumiem un preses izdevumiem. Turklāt,
nosakot jebkādus ierobežojumus raidorganizācijām, būs jāievēro proporcionalitātes
princips. Protams, Komisija uzraudzīs veidu, kādā šis princips tiks atspoguļots sekundārajos
tiesību aktos.

Otra no manis minētajām četrām jomām ir izcelsmes valsts princips. Ar grozījumiem, par
kuriem panākta vienošanās, ir paredzēts, ka ārvalstu raidorganizācijas vairs netiks sodītas
par Ungārijas plašsaziņas līdzekļu likuma noteikumu attiecībā uz nepilngadīgo aizsardzību
vai naida kurināšanu pārkāpumiem, bet saskaņā ar Audiovizuālo mediju pakalpojumu
direktīvu minētās valsts iestādes varēs pārtraukt apraides pakalpojumu sniegšanu Ungārijas
teritorijā.

Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka citā valstī likumīgi reģistrētas raidorganizācijas, kurām ir
attiecīgā atļauja un kuras nepārkāpj šo valstu likumus, varēs brīvi sniegt apraides
pakalpojumus Ungārijā bez jebkādām bažām par to, ka Ungārijas varas iestādes tām varētu
piemērot soda naudu.

Trešā joma ir plašsaziņas līdzekļu reģistrēšana. Grozījumi šajā jomā paredz to, ka
audiovizuālo mediju pakalpojumu sniedzējiem būs jāreģistrējas tikai tad, kad tie sāks
piedāvāt savus pakalpojumus, kā tas noteikts direktīvā. Tas nozīmē, ka šādu pakalpojumu
sniedzējiem un izdevējiem vairs nebūs vajadzīga attiecīgo Ungārijas varas iestāžu atļauja.

Ceturtā joma ir aizskarošs saturs. Ungārijas valdība ir piekritusi grozīt arī citus minētā
likuma noteikumus, kuri ir radījuši bažas par vārda brīvību, jo tajos ir norādīts, ka
plašsaziņas līdzekļu saturs nedrīkst izraisīt pat netiešu nodarījumu ne atsevišķām personām,
ne minoritātēm, ne iedzīvotāju vairākumam. Ar grozījumiem, par kuriem panākta
vienošanās, tiks panākts diskriminējošas attieksmes aizliegums. Turklāt šie noteikumi vairs
neattieksies uz citās ES valstīs reģistrētiem plašsaziņas līdzekļu pakalpojumu sniedzējiem.

Mēs cieši sadarbosimies ar Ungārijas varas iestādēm, lai pārliecinātos, ka minētie grozījumi
tiek ietverti Ungārijas likumā par plašsaziņas līdzekļiem un ieviesti praksē. Mēs nepārprotami
turpināsim uzraudzīt situāciju. Lieki teikt, ka Komisija pārbauda arī citu dalībvalstu
noteikumus, ar kuriem tiek ieviesta Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīva, un
vajadzības gadījumā paudīs līdzīgas bažas. Komisija nekautrējoties izmantos tai piešķirtās
pilnvaras, lai aizsargātu plašsaziņas līdzekļu brīvību un plurālismu, un šis gadījums to
pilnībā apliecina.

Es varu apliecināt, ka Komisija atzīst un piekrīt bažām par to, ka daudzi no jums, kā arī
liela daļa pilsoniskās sabiedrības ir informēti par plašsaziņas līdzekļu vispārējo situāciju
Eiropā. Es esmu gatava iet tālāk un rīkoties atbilstoši ES kompetencēm, lai risinātu jautājumu
par plašsaziņas līdzekļu plurālismu, protams, ievērojot subsidiaritātes principu.

Komisijai ir ne tikai pienākums, bet arī patiesa interese veicināt dialogu starp ieinteresētajām
pusēm un politikas veidotājiem Eiropas līmenī. Eiropas plašsaziņas līdzekļu vides mainīgā
struktūra rada bažas par nākotni. Tā ne tikai nodrošina iespējas, bet arī palielina plašsaziņas
līdzekļu plurālisma risku, veicinot īpašumtiesību neievērošanu. Mums nepārprotami ir
vajadzīga pieeja, lai analizētu plašsaziņas līdzekļu plurālismu plašākā nozīmē, vienlaikus
aptverot gan juridisko, gan ekonomisko, gan sociālo aspektu, nevis nodalot tos atsevišķi,
kā tas bieži ir bijis līdz šim.

Tādēļ es esmu iecerējusi izveidot plašu ieinteresēto personu grupu, lai risinātu gan
pašreizējās, gan arī turpmākās ar plašsaziņas līdzekļiem saistītas problēmas, tostarp
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jautājumu par plašsaziņas līdzekļu plurālismu Eiropā. Tā kā jūs zināt, ka es augstu vērtēju
jūsu ieguldījumu, Eiropas Parlaments būs pārstāvēts minētajā ekspertu grupā, ja jūs
pieņemsiet šādu uzaicinājumu. Drīzumā es jums sniegšu papildus informāciju. Minētās
grupas uzdevums būs ierosināt turpmākos pasākumus plašsaziņas līdzekļu jomā, un es
esmu cieši apņēmusies rīkoties saskaņā ar man piešķirtajām kompetencēm.

Marco Scurria,    PPE grupas vārdā. – (IT) Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi! Es piedalos
šajās debatēs ar nelielu vainas apziņu, jo komisāres kundze mums norādīja, ka rīkot šādas
debates ir bezjēdzīgi, jo nav nekā, par ko būtu jāstrīdas.

Mēs nebūtu nokļuvuši šādā situācijā, ja kolēģi deputāti būtu mūs uzklausījuši tad, kad
iepriekšējās reizēs, proti, gan komiteju sanāksmēs, gan šā Parlamenta diskusijās, mēs
jautājām, vai nevajadzētu mazliet nogaidīt, jo Ungārijas valdība vienmēr ir apliecinājusi
savu vēlmi pielāgoties Eiropas Komisijas viedoklim, un būtu dīvaini, ja tā nebūtu, ņemot
vērā, ka minētā valsts šobrīd ir Eiropas Savienības prezidentvalsts.

Tomēr viņi nolēma turpināt iesākto, iespējams, nē, pilnīgi noteikti, tādēļ, ka politiskie un
ideoloģiskie elementi bija nolēmuši, ka šādām debatēm ir jānotiek. Ir iesniegtas rezolūcijas,
kuras tiks izvirzītas rītdienas balsojumam. Iespējams, būtu vajadzīga lielāka piesardzība
un arī lielāka uzticēšanās demokrātiskā ceļā tautas ievēlētām valdībām, sākot ar Ungārijas
valdību, kuru ievēlēja ar tik lielu balsu vairākumu, ka tai noteikti nebija vajadzības manipulēt
ar plašsaziņas līdzekļiem, lai panāktu iekšēju vienprātību.

Personīgi es domāju, ka vislietderīgāk būtu aicināt mūsu sociālistu un liberāļu kolēģus
deputātus, kuri iesniedza šāda veida rezolūcijas, tās atsaukt, tādējādi pārtraucot muļķot
pašiem sevi un ļaujot Parlamentam turpināt risināt reālas Eiropas iedzīvotāju problēmas.
Protams, es atzinīgi vērtēju komisāres kundzes veikto darbu.

Claude Moraes,    S&D grupas vārdā.  – Priekšsēdētāja kungs! Sociālistu un demokrātu
grupa atzinīgi vērtē gūtos panākumus minētajās četrās jomās, proti, attiecībā uz notikumu
līdzsvarotu atspoguļošanu, izcelsmes valsts principu, utt. Protams, komisāres kundze, mēs
to vērtējam atzinīgi. Tieši mūsu rezolūcijas teksts, kā arī uz jums un Ungārijas varas iestādēm
izdarītais spiediens bija garants risinājumam.

Pirmkārt, es vēlos jums uzdot jautājumu par laika izvēli, proti, vai tā bija nejauša sakritība,
kad, kā jūs teicāt, gaidot lidostā, uzzinājāt par to, ka četrās mūsu izvirzītajās galvenajās
jomās tiks veikti grozījumi, vai arī šāds lēmums tika pieņemts šā Parlamenta izdarītā
spiediena rezultātā? Lūdzu, paziņojiet mums, kad minētie grozījumi tiks pieņemti. Protams,
Parlamentam joprojām nav bijusi iespēja iepazīties ar Komisijas un Ungārijas varas iestāžu
starpā notikušo sarunu tekstu, tādēļ mums ir vajadzīgs ilgāks laiks, lai pilnībā formulētu
savu nostāju šajā jautājumā. Tomēr ir skaidrs, ka sarunas nav pilnībā kliedējušas šā
Parlamenta un arī Sociāldemokrātu grupas bažas par daudziem citiem nopietniem
jautājumiem.

Šādi būtiski jautājumi ir Plašsaziņas līdzekļu iestādes un padomes, kuras ir politiski
viendabīgas un līdz ar to veidojas vispārēja un centralizēta visu plašsaziņas līdzekļu kontrole
valdības un politiskā līmenī, sastāvs un termiņš. Mums ir vajadzīgas atbildes, lai atrisinātu
šo svarīgo jautājumu. Turklāt jāizsaka nožēla par to, ka Komisija nav rīkojusies saskaņā ar
Parlamenta, Eiropas Padomes, komisāra un EDSO ieteikumiem, piemēram, lai novērstu
žurnālistu informācijas avotu konfidencialitātes principa pārkāpumus, ļoti nesamērīgas
sankcijas un likvidētu sabiedriskās apraides plašsaziņas līdzekļu politisko un finansiālo
neatkarību.
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Jūs, komisāres kundze, zināt, ka joprojām ir neatrisināti jautājumi, uz kuriem jāsniedz
atbildes un, ja iespējams, tad šajās debatēs. Mēs atzinīgi vērtējam Ungārijas varas iestāžu
vēlmi grozīt minēto likumu. Mēs arī mudinām ieviest šos grozījumus, lai atrisinātu
sasāpējušas problēmas mums visiem šajā Parlamentā svarīgās jomās, vienlaikus nodrošinot
atbilstību Eiropas Savienības Pamattiesību hartas prasībām, jo īpaši, tās 11. pantam, ar
kuru tiek aizsargāta vārda brīvība. Mēs vēlamies dzirdēt jūsu atbildi uz šādu jautājumu,
proti, vai, jūsuprāt, ir ievērots šīs hartas 11. pants. Mums ir jāiesaista pilsoniskā sabiedrība
un ieinteresētās puses, lai nodrošinātu pārredzamības un pārskatatbildības principu
ievērošanu, kā arī labāko praksi.

Komisāres kundze, mēs iesniedzām savu rezolūciju, jo vēlējāmies koncesijas, par kurām
jau paziņojāt, tomēr mēs vēlamies daudz vairāk. Demokrātijas pamatā ir plašsaziņas līdzekļu
brīvības un neatkarības princips. Mēs neatvainosimies par to, ka mūsu grupa stingri aizstāv
šo principu, un darīsim visu, lai to aizstāvētu arī turpmāk gan Ungārijā, gan citās ES
dalībvalstīs.

Renate Weber,    ALDE grupas vārdā.  – Priekšsēdētāja kungs! Līdz šim mēs šajā Parlamentā
apspriedām gadījumus, kad dažādu valstu valdības ir izrādījušas vēlmi kontrolēt plašsaziņas
līdzekļus, bet tās savos centienos nekad nav aizgājušas tik tālu kā Ungārija ar savu likumu
par plašsaziņas līdzekļiem, kurā no televīzijas līdz pat radio un presei ir paredzēta kontrole
pār visu, sākot no reģistrācijas līdz pat sniegumam un tā pārtraukšanai.

Kad mēs, proti, Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa šajā Parlamentā pirmo
reizi iebildām pret šo likumu, mums pārmeta politisko motivāciju. Tomēr pieredze liecina,
ka mums bija taisnība un šodien pat Ungārijas valdība ir atzinusi, ka šajā likumā kaut kas
nav pareizi, tādēļ tajā ir paredzēti vairāki grozījumi. Mēs ticam Komisijai, ka Ungārijas
valdības nostāja tāda patiesi ir un ceram, ka apliecinājumu tam saņemsim rakstveidā, kā
arī rūpīgi sekosim līdzi visām izmaiņām.

Tomēr minētās četras jomas, kurās Komisija ir pieprasījusi veikt grozījumus, ir tikai daļa
no lielākas problēmu kopainas. Ir jāmaina arī citi aspekti, piemēram, jāatceļ politiski
ieceltajai personai piešķirtās lielās kontroles pilnvaras, kura vada divas plašsaziņas līdzekļu
kontroles iestādes jau deviņus gadus, kā arī jānodrošina žurnālistu informācijas avotu
aizsardzība un efektīva tiesiskā aizsardzība. Turklāt ne tikai mūsu kritiķiem, bet arī pašai
Eiropas Komisijai būs jāsniedz atbilde Ungārijas un Eiropas pilsoniskajai sabiedrībai, kā
arī žurnālistiem uz to, kādēļ arī EDSO un Eiropas Padomes cilvēktiesību komisārs ir asi
kritizējis manis minētos aspektus.

Mēs visi nevaram būt politiski motivēti. Gluži pretēji, mums ir jābūt ieinteresētiem
pārliecināties par to, ka plašsaziņas līdzekļu brīvība ir realitāte, kas nodrošina labumu mūsu
iedzīvotājiem.

Judith Sargentini,    Verts/ALE grupas vārdā. –  (NL) Priekšsēdētāja kungs! Savu pirmo
jautājumu es gribētu uzdot komisārei Kroes kundzei. Kroes kundze, Audiovizuālo mediju
pakalpojumu direktīva attiecas uz neatkarīgu regulatīvo iestādi. Tomēr situāciju jaunajā
Plašsaziņas līdzekļu iestādē un padomē, kurai ir piešķirtas pilnvaras piemērot lielus snaudas
sodus bez redzama pamatojuma, nosaka tikai valdošās partijas atbalstītāji. Tas viss notiek
izteikti polarizētā politiskajā vidē.

Kādēļ Komisija nav iebildusi pret šo neatkarības trūkumu? Kādēļ jūs pilnībā nenovērtējāt
Plašsaziņas līdzekļu iestādes un padomes pilnvaras, kas, manuprāt, ir atbilstīgas Eiropas
tiesību aktiem, bet ir pretrunā Eiropas Savienības Pamattiesību hartai? Jūs, Kroes kundze,
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teicāt, ka Ungārijas valdība līdz šim ir veikusi četrus grozījumus attiecībā uz ārvalstu presi
un audiovizuālajiem plašsaziņas līdzekļiem, bet šādi grozījumi nav veikti saistībā ar vietējiem
laikrakstiem. Jūs arī vēlētos redzēt Orban kungu un viņa piekritējus triumfējoši mājam ar
apstiprinājuma zīmogu un jūsu Briseles karogu un tad turpināt ar nepārtrauktu neiecietības
propagandēšanu, nomelnojot filozofus un aizliedzot geju praidu. Tas viss norisinātos arī
tādēļ, ka Ungārija ir Eiropas Padomes prezidentvalsts. Jūs droši vien esat ar to ļoti
neapmierināta.

Es pievienojos saviem kolēģiem deputātiem no Eiropas Tautas partijas (Kristīgajiem
demokrātiem), kuri savā rezolūcijas priekšlikumā ir uzsvēruši, ka nav pamata bažām un
apsūdzējuši Ungārijas plašsaziņas līdzekļu likuma kritizētājus par manipulējoša rakstura
un politiski motivētiem komentāriem. Tā ir diezgan nopietna apsūdzība, kas ir vērsta arī
pret EDSO un Eiropas Padomes Cilvēktiesību komisiju. Tā ir nopietna apsūdzība, ņemot
vērā to, ka Orban kungs pats ir sapratis, ka minētajā likumā būtu jāveic daži grozījumi. Tas
man atgādina Staļina laiku, kad cilvēki tika izdzēsti no fotogrāfijām.

Kopā ar mums un EDSO jums vajadzētu aizsargāt Eiropas vērtības, nevis kļūt par
mehānismu, lai izmantotu savu varu vietējā līmenī.

(Runātājs piekrita atbildēt uz jautājumu, ko uzdeva, paceļot zilo kartīti, saskaņā ar Reglamenta
149. panta 8. punktu)

Krisztina Morvai (NI).   – (HU) Priekšsēdētāja kungs! Fidesz valdība ir pelnījusi notiekošo,
proti, to, ka kreisais spārns, sākot ar Martin Schulz kungu un Cohn-Bendit kungu, kā arī visi
pārējie viņu atbalstītāji un mūsu dārgie kreisā spārna kolēģi lasa viņiem lekcijas par
demokrātiju. Es gribētu zināt, kāds ir jūsu vēstījums kreisā spārna partijām, proti, tādām
kā MSZP, kuri izdarīja “lāča pakalpojumu” Ungārijai 2006. gadā? Kādas ir garantijas
Ungārijas tautai, ka šādi incidenti neatkārtosies jūsu kreisā spārna partiju valdības laikā un
ka nenorisināsies protesti, kuri tiks apspiesti ar spēku, kā tas bija laika posmā no 2002. līdz
2010. gadam …

(Priekšsēdētājs pārtrauca runātāju)

Judith Sargentini (Verts/ALE). -   Priekšsēdētāja kungs, es neuzskatu, ka neatkarīgie
plašsaziņas līdzekļi rada vardarbības draudus un uzskatu, ka šis jautājums ir nevietā, tomēr
pateicos runātājai par viņas jautājumu.

Zbigniew Ziobro,    ECR grupas vārdā. – (PL) Priekšsēdētāja kungs! Vārda brīvība ir liela
vērtība. Mēs visi to zinām, tādēļ mums ir vajadzīgas nopietnas debates. Diemžēl šķiet, ka
šāsdienas debates par tādām nevar uzskatīt. Šķiet, ka tās ir iemesls, lai centriski kreisās
partijas uzbruktu labā spārna partijām un ministru prezidenta V. Orban vadītajai
konservatīvajai valdībai.

Būtībā mēs varētu norādīt uz daudzām Eiropas valstīm, kurās netiek ievērota vārda brīvība.
Kā piemēru tam var minēt Polijas pieredzi. Šajā valstī valdošajai partijai ir balsu vairākums
visās valsts pārvaldes iestādēs, proti, varas monopols, kas tiek izmantots, lai kontrolētu
valdību, senātu, prezidentu, valsts apraides iestādi, plašsaziņas līdzekļu uzraudzības iestādi
un, visbeidzot, sabiedrisko apraidi, kā arī tai ir nodrošināts lielāko elektronisko plašsaziņas
līdzekļu korporāciju atbalsts. Žurnālisti tiek atbrīvoti no darba konservatīvu uzskatu dēļ,
jo atbalsta labējā spārna partiju uzskatus. Tiek atsauktas labējā spārna partiju konservatīvās
programmas, piemēram, Pospieszalski kunga vadītā programma Warto rozmawiać, kā arī
Gargas kunga programma Misja specjalna. Rodas jautājums, kur ir Schulz kungs un kur esat
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jūs, dāmas un kungi, kad tiek izdarīti šie pārkāpumi Polijā? Apspriedīsim faktiskus, jau
notikušus pārkāpumus.

(Runātājs piekrita atbildēt uz jautājumu, ko uzdeva, paceļot zilo kartīti, saskaņā ar Reglamenta
149. panta 8. punktu)

Jörg Leichtfried (S&D).   – (DE) Ja esmu pareizi sapratis, jūs teicāt, ka daudzās Eiropas
valstīs pastāv vārda un preses brīvības ierobežojumi. Es gribētu zināt, kuras ir šīs valstis un
ko jūs personīgi esat paredzējis darīt šajā jomā.

Zbigniew Ziobro (ECR).   – (PL) Paldies par jūsu jautājumu. Es gribētu vērst uzmanību
uz to, ka plašsaziņas līdzekļu brīvība ir būtiska problēma. Ja mēs to vēlamies atrisināt, tad
šī joma ir jānodala no politiskajām interesēm, neatkarīgi no tā, vai mūsu uzskati ir
sociālistiski, labējā spārna partijām raksturīgi, vai arī konservatīvi. Īsāk sakot, ja žurnālisti
tiek atlaisti tikai kreisā spārna partijām raksturīgu vai konservatīvu uzskatu dēļ, mums ir
jāprotestē. Piemēram, pašlaik žurnālisti tiek atbrīvoti no darba tikai tādēļ, ka viņiem ir
konservatīvi uzskati. Es gaidu Schulz kunga un pārējo sociālistu, kā arī kreisā spārna deputātu
atbalstu vai protestus, jo tas liecinātu, ka mums rūp standarti, nevis punktu skaits politikā.
Mums ir svarīga plašsaziņas līdzekļu aizsardzība. Mēs vērsīsimies pret tādām situācijām
kā šī, pat ja tāda šobrīd ir Polijā.

Rui Tavares,    GUE/NGL grupas vārdā. – (PT) Komisāres kundze! Es jūs uzmanīgi klausījos
un nezinu, vai esmu vīlies vai satriekts par Komisijas centieniem, tādēļ, ka joprojām nevaru
saprast, vai tā ir nokļuvusi Ungārijas sagatavotajā slazdā nejauši vai labprātīgi.

Ungārijas valdība ir nolēmusi apspriest koncesiju atsevišķas triviālas detaļas, bet neveikt
būtiskas izmaiņas minētajā likumā. Ļoti nesamērīgais un neobjektīvais Plašsaziņas līdzekļu
padomes sastāvs, lielās soda naudas laikrakstiem un visi plašsaziņas līdzekļu cenzūru un
pašcenzūru veicinošie faktori joprojām nav novērsti. Tomēr, kā atzīmēja iepriekšējie
runātāji, sevišķi apkaunojoši ir tas, ka, tiklīdz Komisija ir panākusi ārvalstu laikrakstu un
publikāciju atbrīvojumu no soda naudas, tā viss pārējais tiek aizmirsts. Šķiet, ka pēc Berlīnes
sienas nojaukšanas 1989. gadā visi Eiropas izveidotie principi ir apdraudēti.

Komisija faktiski vēlējās paziņot, ka mums nevajadzētu pakļaut savus līdzpilsoņus citās
Eiropas valstīs cenzūrai un vārda brīvības ierobežojumiem. Acīmredzot Komisija ir tā
rīkojusies, tādēļ Parlamentam būs jāturpina pievērst uzmanību ne tikai Ungārijas valdībai,
bet arī Komisijai, jo mūsu pienākums ir neaizmirst šo problēmu, kā to ir apkaunojoši
izdarījusi Komisija.

Mario Borghezio,    EFD grupas vārdā. – (IT) Priekšsēdētāja kungs! Šis gadījums noteikti
nebūs uzmundrinošākais visā Parlamenta vēsturē. Kritika un uzbrukumi Ungārijas valdībai,
kurus tā ir saņēmusi ES prezidentūras laikā saistībā ar Ungārijas likuma par plašsaziņas
līdzekļiem iespējamo neatbilstību ES tiesību aktiem, patiesi ir izrādījies neveiksmīgs, uz
ideoloģiskiem aizspriedumiem pamatots māņu centiens, un tas ir jo īpaši apkaunojošs
tādēļ, ka tiek vērsts pret valsti, kas pašlaik cīnās par savu brīvību. Šis patiesi ir gadījums,
kuru mēs visi vienmēr atcerēsimies.

Uz politiskajiem spēkiem, kuri ir veicinājuši šīs nebūt ne uzmundrinošās debates, gulstas
atbildība par šādu zema līmeņa politisko manevru. Pilnībā ideoloģiskais debašu saturs
padara tās nelietderīgas, un tas ir neizdevies mēģinājums nepelnīti mest ēnu uz Eiropas
Savienības prezidentvalsti, kura šajā statusā ir pirmo reizi. Minētais notikums ir nozīmīgs
politisks un vēsturisks fakts, jo Ungārija ir bijusī komunistiskā valsts, kura ir atguvusi
brīvību un mums pievienojusies.
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Simon Busuttil (PPE). -   Priekšsēdētāja kungs! Kas attiecas uz Komisijas šodien izteikto
paziņojumu, ir skaidrs, ka šīs debates ir zaudējušas savu aktualitāti, tādēļ rītdienas
balsojumam par šo rezolūciju nav jēgas.

Manuprāt, tiem, kuri pauda patiesas bažas par plašsaziņas līdzekļu likumu Ungārijā, ir
tiesības saņemt atbildes. Satraucoši ir tas, ka šis Parlaments aizvien vairāk iesaistās cīņā
pret atsevišķām dalībvalstīm, kurās valdošā ir Eiropas Tautas partija, pirms Komisija ir
paspējusi pilnībā izmeklēt katru konkrēto gadījumu un izdarīt secinājumus. Vēl ļaunāk,
šajā gadījumā tā notika, neraugoties uz Ungārijas varas iestāžu apņemšanos augstākajā
līmenī veikt minētajā likumā grozījumus gadījumā, ja Komisija paudīs par to bažas, un tās
savu apņemšanos arī izpildīja.

Kāds gan ir šo debašu un rītdienas balsojuma mērķis, ja ne politiskas ideoloģijas
instrumentalizēšana? Eiropas Tautas partija ir paudusi ciešu apņemšanos aizstāvēt
cilvēktiesību principus un tiesiskumu ikvienā dalībvalstī. Par to nav šaubu. Tomēr tā nevēlas
izcelt atsevišķas dalībvalstis, lai paustu nosodījumu, pirms tajās vēl nav beidzies
likumdošanas process, bet, kad tas ir beidzies, mums to vajadzētu respektēt. Kad šis
jautājums pirmo reizi tika izvirzīts pagājušajā mēnesī, es teicu, ka tā politizēšana ir ne tikai
uzbrukums dalībvalstij, bet arī ES prezidentūras graušana. Šķiet, ka šodien mēs esam
sagrāvuši arī mūsu iestādes reputāciju. Tas ir nepareizi.

Es aicinu visas politisko partiju grupas atsaukt, nevis apturēt vai atlikt rītdienas balsojumam
izvirzītos rezolūciju priekšlikumus, jo šim balsojumam vairs nav nekāda pamatojuma.

Maria Badia i Cutchet (S&D). -    (ES) Priekšsēdētāja kungs, komisāres kundze, Padomes
pārstāvji! Lūdzu, ļaujiet man iesākumā norādīt uz acīmredzamo, jo dažreiz tas ir
nepieciešams. Jebkuras demokrātiskas sabiedrības garants ir brīva ziņu aprite un viedokļu
neatkarība.

Tas ir iemesls, kādēļ mēs šodien esam šeit sapulcējušies. Uzstājību, ar kādu EDSO, Eiropas
Padome, vairākas dalībvalstis un vairums Parlamenta deputātu ir pauduši bažas, var pamatot
ar to, ka ir apdraudēti Eiropas projekta pamatprincipi.

Kad Orbán kunga vadītā Ungārijas valdība steigā pieņēma minēto likumu, mēs uzskatījām,
ka nav sniegts pienācīgs skaidrojums tā izstrādes posmā, tādēļ ir jāveic grozījumi, lai
nodrošinātu šā likuma atbilstību ES tiesību aktiem un starptautiskajiem līgumiem.

Mēs esam pateicīgi komisāres kundzei un atzinīgi vērtējam to, ka viņa ir šodien ieradusies
un paziņojusi, ka Ungārijas valdība ir gatava grozīt minēto likumu. Tomēr informācijas
uzraudzības iestādes izveide, kuras padomi politiski kontrolētu tikai valdošās partijas
pārstāvji, rada neobjektīvas un centralizētas politiskās kontroles risku, kas neizbēgami
veicinātu cenzūru un, vēl ļaunāk, arī pašcenzūru. Tādēļ rodas jautājums, vai nebūtu
jāpārskata minētās iestādes izveides nepieciešamība?

Mēs, komisāres kundze, pievienojamies jūsu un Komisijas paustajām bažām jautājumā
par informācijas plurālismu, proporcionalitātes principu un ES Pamattiesību hartas
11. pantā paredzētajām tiesībām uz vārda un informācijas brīvību. Mums ir jāuzrauga, lai
Ungārijas valdība īstenotu praksē savas atbildes, pieņemot minētā likuma grozījumus, lai
nodrošinātu, ka ieviestās izmaiņas ir pietiekami tālejošas un novērstu šāda likuma radītos
draudus mūsu pamattiesībām un vērtībām. Kā jau es iepriekš minēju, to var panākt,
piemēram, pārskatot uzraudzības iestādes izveides darbību.
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Mēs aicinām Komisiju turpināt izmeklēšanu, jo īpaši tajos gadījumos, kas saistīti ar
pamattiesību ievērošanu. Komisāres kundze un Padomes pārstāvji, es vēlos arī uzsvērt, ka
šis nav politisks jautājums, kaut arī daži vēlas, lai mēs tā domātu. Šajā gadījumā runa ir par
mūsu Eiropas Savienības vērtību aizsardzību un tās tiesību aktu ievērošanu.

Par to nav šaubu, jo tāds ir mūsu šāsdienas debašu mērķis un uzdevums.

Morten Løkkegaard (ALDE).   – (DA) Priekšsēdētāja kungs! Ir nedaudz dīvaini stāvēt šeit
kā pārliecinātam konservatīvi liberālajam un klausīties apsūdzību par piederību kreisā
spārna partijai. Tomēr runa šoreiz nav par piederību labā vai kreisā spārna partijai, bet gan
par preses brīvību. Es nesaprotu, kādēļ mans kolēģis deputāts no Eiropas Tautas partijas
(Kristīgo demokrātu) grupas ir izvēlējies turpināt debates šādā veidā. Manuprāt, tas ir
nožēlojami. Turklāt runa nav arī par Ungāriju, bet gan par preses brīvību. Esmu gandarīts
un atzinīgi vērtēju to, ka Ungārijas valdība ir sniegusi pozitīvas atbildes uz tai uzdotajiem
jautājumiem.

Tomēr neraugoties uz iepriekš teikto, problēmas joprojām pastāv, un arī mēs, proti, Eiropas
Liberāļu un demokrātu apvienības grupas pārstāvji, jau sen uz to esam norādījuši. Mēs
uzskatām, ka problēmas rada valdības izveidotā Plašsaziņas līdzekļu iestāde un padome,
kurai ir jānovērtē notikumu līdzsvarota atspoguļošana. Mūsuprāt, problēmas rada arī tas,
ka mums ir Komisija, kurai vajadzētu uzraudzīt Līguma noteikumu ievērošanu un paust
savu nostāju jautājumā par Ungārijas plašsaziņas līdzekļu likuma radītajām problēmām.
Es, protams, ceru, ka komisāres kundze to patiesi darīs. Es pievērsīšos tam, ko mums tagad
vajadzētu darīt, kā arī faktam, ka komisāres kundze ir izvirzījusi jautājumu par neatkarīgas
padomes izveidi. Mūsu grupa to vērtē atzinīgi, un es ceru, ka komisāres kundze mums
pastāstīs nedaudz vairāk, ar ko šī padome nodarbosies.

Priekšsēdētājs. −   Kolēģi! Tiem, kuri nezina zilās kartītes procedūru, es vēlos teikt, ka
lēmumu šajā gadījumā pieņem priekšsēdētājs. Ja es redzēšu, ka mums nav atlicis pietiekami
daudz laika debatēm, tad jums vārds netiks dots. Ja vēlāk izrādīsies, ka uzstāšanās laiks ir
bijis īsāks, tad tie, kuri būs pacēluši zilās kartītes, iespējams, varēs izteikties. Tādēļ, kad jūs
paceļat zilo kartīti, es diemžēl ne vienmēr jums varu dot vārdu. Lēmumu šajā gadījumā
pieņemu es un sekretariāts.

Helga Trüpel (Verts/ALE).   – (DE) Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi! Eiropas Tautas
partijas (Kristīgo demokrātu) grupas deputātiem nav nekāda pamata būt paštaisniem. Tas,
ka Ungārijas plašsaziņas līdzekļu likumā ir veiktas izmaiņas, ir to nopelns, kuri attiecīgi
rīkojās. Orbán kungs jau no paša sākuma šajā procesā nebija iesaistīts.

Es gribētu nepārprotami norādīt, ka ar tām izmaiņām, kuras ir veiktas, nav pietiekami.
Mums joprojām ir uzraudzības iestāde, kurā deviņus gadus darbojas vienīgi Fidesz kunga
partijas deputāti. Šāda situācija ir pretrunā ES tiesību aktiem, tādēļ, ka joprojām nav
nodrošināta žurnālistu informācijas avotu aizsardzība. Tādējādi minēto likumu nevar
uzskatīt par demokrātisku.

Kroes kundze, manuprāt, jūs neesat gājusi pietiekami tālu. Jums vairāk interesēja mierīga
dzīve un jūs nevēlējāties traucēt Ungārijas prezidentūru, lai panāktu patiesi demokrātisku
plašsaziņas līdzekļu likumu. Es gribētu jums atgādināt, ka tādi antikomunistiski noskaņoti
liberāldemokrātiski intelektuāļi kā György Konrad, Agnes Heller un Michael Woida lūdza
Eiropas iestāžu atbalstu. Mēs to līdz šim neesam varējuši nodrošināt. Es pati ticu, ka šis
likums ir jāpārskata, lai padarītu to demokrātiskāku.
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Carlo Casini (PPE).   – (IT) Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi! Manuprāt, Ungārijas
valdība ir izrādījusi lielu iecietību pret Eiropu un tās principiem šajā jomā. Uzreiz pēc
minētā Ungārijas likuma apstiprināšanas tika sākta kreiso politisko spēku rīkota kampaņa,
kuras sauklis bija ging law.

Būtībā tikai tie, kuri ir piedzīvojuši komunismu, fašismu un nacismu, zina, kas ir likums,
ar kuru piespiež klusēt, savukārt demokrātiskās valstis zina to, ka brīvība un plurālisms ir
demokrātijas principi. Tomēr tie ir jāsaskaņo ar visām pārējām tiesiskuma pilnvarām un
tie jo īpaši nedrīkst apdraudēt demokrātijas pamatprincipu, proti, cilvēka cieņu.

Piemēram, ar Itālijas Konstitūcijas 21. pantu patiesi tiek garantēta informācijas brīvība,
tomēr ar to ir arī tieši aizliegtas publikācijas, kuru saturs ir pretrunā sabiedrības morālei.
Itālijas 1948. gada likumā par preses brīvību, kuru neviens nekad nav apstrīdējis, tāpat kā
Ungārijas likumā ir paredzēts nevis piešķirt atļauju, bet reģistrēt ikvienu publikāciju.

Eiropas Komisija pamatotie iebildumi nevājina Ungārijas likuma mērķi nodrošināt cilvēka
cieņas ievērošanu, jo to apliecina šīs valsts valdības attieksme, pieņemot kritiku un
uzņemoties atbildību par grozījumu veikšanu saskaņā ar tai sniegtajiem ieteikumiem.
Apgalvojums, ka ES pamattiesības tiks ierakstītas Ungārijas Konstitūcijā, ir vēl viens
apliecinājums Ungārijas vēlmei kļūt par Eiropas kultūras daļu.

Visbeidzot, es vairs nesaprotu, kāds ir šo debašu mērķis, jo, manuprāt, tās ir vienīgais
iemesls, lai nosodītu Ungāriju par to, ka tā ar divām trešdaļām balsu ir atbalstījusi savu
parlamentu un valdību, tādēļ tas dod Eiropai cerību, nevis iemeslu kritikai. Šā iemesla dēļ
es pateicos Komisijai un Ungārijas valdībai.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D).   – (HU) Priekšsēdētāja kungs, komisāres kundze, ministra
kungs! Centieni mazināt plašsaziņas līdzekļu brīvību ir vispārēja Eiropas problēma. Es kā
savas valsts patriots esmu ļoti sarūgtināts par to, ka tieši Ungārijas plašsaziņas līdzekļu
likums izraisīja šādas spraigas debates Eiropas Parlamentā un pārējās Eiropas iestādēs. Šī
sajūta ir nepatīkama. Eiropas Komisijas stingrā kritika ir piespiedusi padoties Orbán kunga
vadīto valdību, kura nodrošināja atbalstu decembrī un kategoriski atteicās grozīt likumu.
Tagad Komisija ir panākusi to, ka Orbán kunga valdība izdarīs grozījumus skandalozajā
likumā.

Galvenā problēma ir tā, ka saskaņā ar Komisijas veikto novērtējumu Ungārijas plašsaziņas
līdzekļu likums ir pretrunā ES tiesību aktiem. Tas ir pretrunā ne tikai Audiovizuālo mediju
pakalpojumu direktīvai, bet arī ES Līgumam un Eiropas Savienības Pamattiesību hartas
noteikumiem. ES paustā kritika ir apliecinājums Ungārijas kreisā spārna partijas politiskajai
sakāvei. Tomēr vairums iebildumu, kurus ir izteikušas Eiropas Parlamenta četras grupas,
paliek nemainīgs. Gan Eiropas Komisijai, gan Parlamentam ir rūpīgi jāuzrauga minētajā
Ungārijas likumā izdarīto grozījumu ietekme uz vārda un preses brīvību.

Man ir jautājums Martonyi kungam, proti, kāds bija Orbán kunga valdības pamatojums
atcelt ar iepriekšējo plašsaziņas līdzekļu likumu paredzēto, uz paritāti balstīto plašsaziņas
līdzekļu padomes sastāvu, kuru veidoja 50 % valdošās partijas pārstāvji un 50 % opozīcijas
pārstāvju? Ko par to domā komisāre Neelie Kroes kundze? Es stingri pieprasu, lai Ungārijas
valdība neradītu nacionālistiskās partijas veicināto iespaidu, ka kritika ir vērsta pret Ungāriju.
Es aicinu Ungārijas valdību pēc tam, kad tā ir saņēmusi Eiropas Komisijas stingro kritiku,
veikt pašanalīzi un pārtraukt pret demokrātiju vērsto līdz šim īstenoto valdības praksi.
Izcilais ungāru dzejnieks Gyula Illyés brīdināja, ka tas, kurš slēpj problēmas, situāciju padara
vēl ļaunāku.
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Priekšsēdētājs. −   Godātie kolēģi, tas, ko teicu iepriekš, varētu radīt neskaidrības. Šajās
debatēs vairs nebūs zilo kartīšu procedūras jautājumi, jo mums vairs nav laika.

(Morvai kundzes starpsauciens: „Kauns par jums!”)

Tāda ir dzīve!

Tamás Deutsch (PPE).   – (HU) Priekšsēdētāja kungs, komisāres kundze! Kā jūs paziņojāt
šāsdienas debašu iesākumā, ir panākta vienošanās starp Ungārijas valdību un Eiropas
Komisiju attiecībā uz vairākiem grozījumiem Ungārijas likumā par plašsaziņas līdzekļiem.
Es piekrītu saviem kolēģiem, ka mēs esam liecinieki tam, ka šīs debates, sociālistu un liberāļu
grupas deputātu politisko motīvu un aizspriedumu rīkotas, ir zaudējušas savu jēgu.

Viens no Eiropas sociālistu grupas pārstāvjiem atsaucās uz kopējām Eiropas vērtībām un
skaidroja savu nostāju šajā jautājumā. Viņš teica: „Blēņas!” Tomēr es vēlos teikt saviem
kolēģiem deputātiem, ka šis nav tāds gadījums. Problēma ir tāda, ka Eiropas sociālisti,
liberāļi un zaļo partija jau atkal izmanto dubultstandartus. Martin Schulz kungs neteica ne
vārda, kad Ungārijas sociālistu partijas pārstāvis ar savu tiešo politisko partneru starpniecību
deva pavēli nomelnot žurnālistu, kurš sagādāja viņam neērtības, jo savā automašīnā bija
vedis narkotikas. Martin Schulz neteica ne vārda, kad viens no Ungārijas valsts valdības
sekretāriem iesniedza policijā ziņojumu pret šīs valsts žurnālistu par to, ka viņš bija
publicējis rakstu par krāpšanu likumdošanas jomā, kā rezultātā šis žurnālists tika apcietināts.
Liberāļu priekšsēdētājs Guy Verhofstadt neteica ne vārda, kad žurnālisti atklāja krāpšanu
Ungārijas liberālās partijas vēlēšanās, kā rezultātā šī partija ilgu laiku boikotēja attiecīgo
televīzijas kanālu. Tā kā jūs neiebildāt un neiestājāties par kopējo Eiropas vērtību aizsardzību
toreiz, tad nav ticamības arī jūsu šodien izteiktajiem apgalvojumiem.

Tanja Fajon (S&D). -    (SL) Priekšsēdētāja kungs! Es atzinīgi vērtēju Ungārijas valdības
centienus grozīt strīdīgos plašsaziņas līdzekļu likuma pantus, kā arī to, ka jūs, komisāres
Kroes kundze, esat gandarīta par paziņotajiem grozījumiem.

Tomēr es esmu ļoti noraizējusies par to, ka vienu dienu pirms balsojuma par rezolūciju
par Ungārijas plašsaziņas līdzekļu likumu, kuru ir paredzēts pieņemt tuvākajā laikā, mēs
šajā Parlamentā varam paļauties tikai uz neskaidriem paziņojumiem, jo neesam saņēmuši
no Ungārijas valdības nekādus detalizētus apliecinājumus par faktiskajiem grozījumiem,
kuri tiks veikti. Tādēļ es vēlos zināt, kā jūs varējāt nākt klajā ar šiem secinājumiem dažu
stundu laikā, kā arī to, vai šajā procesā ir iesaistīti neatkarīgi eksperti.

Turklāt steiga, kādā tika paziņots par grozījumiem, liek domāt par to, ka tie nebūs būtiski,
bet gan formāli grozījumi, un tas jebkurā gadījumā ir nepieņemami. Kādēļ par to, ka
Ungārijas valdība grozīs savu likumu divās nedēļās un ka Komisija ar to ir apmierināta,
mēs tiekam informēti tikai šodien, kad jau notiek debates. Šķiet, ka kāds nopietni vēlas
mazināt Eiropas Parlamenta bažas par to, ka saskaņā ar Eiropas Savienības Pamattiesību
hartu minētajā likumā Ungārijas iestāžu tehniskā darba rezultātā netiks veikti demokrātiski
grozījumi.

Tāpat kā EDSO, arī mūs māc nopietnas bažas par plašsaziņas līdzekļu padomes sastāvu
un pilnvaru termiņu, jo šis ir acīmredzams gadījums, kad tiek izvērsta plaša valsts kontrole
pār žurnālistiem. Lai gan es atzinīgi vērtēju gatavību dialogam, vēlos atkārtoti uzsvērt, ka
šis nav uzbrukums Ungārijai. Es pati esmu bijusi žurnāliste, tādēļ runa ir par žurnālistu
aizsardzību Eiropā. Turklāt esmu vīlusies, jo komisāre Reding kundze, kura ir atbildīga par
pamattiesību jautājumiem, nav iesaistījusies šā jautājuma risināšanā par strīdīgo likumu.
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Visbeidzot, komisāres kundze, es gribētu zināt vēl kādu lietu, proti, kāds ir Eiropas Komisijas
redzējums attiecībā uz Eiropas žurnālistikas nākotni? Mums ES ir vajadzīgi daži obligātie
kritēriji, kas garantētu plašsaziņas līdzekļu neatkarību un brīvību, kā arī plurālismu. Es jūs
aicinu tos izstrādāt iespējami drīz, jo plašsaziņas līdzekļu brīvība un līdz ar to arī ziņojumu
kvalitāte jau ir nopietni apdraudēta arī citās Eiropas valstīs.

Ivo Belet (PPE). -    (NL) Priekšsēdētāja kungs, man šķiet, ka mēs visi piekrītam, ka Ungārijas
valdība ir rīkojusies pareizi, novēršot šodien visas šaubas, un ir izskaidrojusi, ka Budapeštā
pastāv brīvā prese un nepietrūkst plašsaziņas līdzekļu plurālisma.

Laimīgā kārtā līdz ar Ungārijas oficiālo solījumu Eiropas Komisijai, ka jaunais likums par
plašsaziņas līdzekļiem tiks pielāgots un saskaņots ar Eiropas pamattiesībām, šī neskaidrība
ir novērsta.

Tomēr, dāmas un kungi, es nožēloju vienīgi to, ka šķiet, ka visas debates par plašsaziņas
līdzekļu plurālismu vienmēr iestieg nacionālajās politisko partiju spēlēs. Manuprāt, mums
noteikti tam ir jādara gals. To pateikdams, komisāres kundze, es uzskatu, ka jūsu jaunā
iniciatīva izveidot darba grupu par plašsaziņas līdzekļu plurālismu ir lieliska, un mēs
Parlamentā acīmredzami ārkārtīgi priecāsimies apspriest šo iniciatīvu un strādāt ar to kopā
ar jums.

Šī ir lieliska iespēja beidzot iedziļināties tajā, izskatīt lietas – plašsaziņas līdzekļu plurālisma
– būtību, nepiešķirot diskusijām nokrāsu no nacionālā līmenī radītām emocijām. Tas ir
teicams priekšlikums, lai objektīvi izpētītu plašsaziņas līdzekļu ainavu Eiropas Savienībā.

Nobeigumā atļaujiet man izskaidrot vēl kādu lietu: manuprāt, Eiropas likumdošanas
iniciatīva, lai regulētu plašsaziņas līdzekļus, kas ir tas, ko daži no jums Parlamentā rītdien
pieprasīs, ir pilnīgi nepareiza pieeja, un es ceru, komisāres kundze, ka jūs šai jautājumā
mums piekrītat.

Milan Zver (PPE). -    (SL) Priekšsēdētāja kungs, arī es atzinīgi vērtēju Ungārijas valdības
lēmumu uzlabot likumu par plašsaziņas līdzekļiem, bet es uzskatu, ka šie vairākkārtējie
uzbrukumi valdībai saistībā ar likumu par plašsaziņas līdzekļiem ir netaisnīgi un nepamatoti.

Šis likums ir īpašu tādu apstākļu rezultāts, kurus ne vienmēr labi saprot Rietumeiropā.
Visās pārejas valstīs plašsaziņas līdzekļu vide ir bijusi diezgan asimetriska vai nesabalansēta
īpašumtiesību vai politiskās piederības ziņā. Tajā dominēja kreisie, kas ir par iemeslu tam,
kādēļ lielāka līdzsvara nepieciešamība plašsaziņas līdzekļu ziņošanā pārejas sabiedrībā ir
pilnīgi normāla.

Līdzsvarotas ziņošanas jēdziens ilgu laiku ir ticis lietots zinātniskās un politiskās sarunās,
un sākotnēji tas bija saistīts īpaši ar plašsaziņas līdzekļiem. Turklāt iebildums par politisko
diskrimināciju Plašsaziņas līdzekļu padomes izveidošanā saskaņā ar šo likumu ir pilnīgi
netaisnīgs. Saskaņā ar šo likumu Padomes locekļus ievēl ar divu trešdaļu vairākumu balsu
Parlamentā, tai pašā laikā šāds demokrātisks mehānisms nav pazīstams lielajā vairumā
Eiropas valstu.

Es runāšu īsi, komisāres kundze. Es turēšu jūs pie vārda, ka jūs nodrošināsiet, lai plašsaziņas
līdzekļu ainava Eiropas Savienībā tiktu vēl vairāk regulēta. Taču jūs to nespēsiet panākt
tikai izpētot dalībvalstu likumus. Jums jāveic pamatīgāka reālās situācijas analīze, īpaši
jaunajās dalībvalstīs, tai skaitā Slovēnijā.

József Szájer (PPE). -   Priekšsēdētāja kungs, izvirzot procedūras jautājumu, es vēlos uzdot
jums jautājumu.
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Neatkarīgi no tā, ko jūs teiksiet, es cīnos par to, lai Parlamenta locekļi varētu teikt, ko viņi
vēlas. Tomēr līdz šim Parlamentā tikai galēji labējiem un kreisajiem ir bijusi iespēja izteikties,
paceļot zilo kartīti.

Es uzskatu, ka tas ir vienpusējs sēdes vadīšanas veids, un vēlētos lūgt, lai arī centra un centra
labējo partiju pārstāvjiem būtu tiesības uzdot jautājumus pārējiem runātājiem, jo pretējā
gadījumā netiek nodrošināta vienlīdzīga attieksme pret Parlamenta locekļiem.

Priekšsēdētājs. −    Szájer kungs, Es nedodu iespēju uzdot jautājumu, paceļot zilo kartīti,
atkarībā no tā, kurai politiskai grupai cilvēki pieder. Es dodu viņiem iespēju atkarībā no tā,
kurš savu zilo kartīti pacēlis pirmais.

Kā izrādās, šajās debatēs pirmās zilās kartītes pacēla konkrēti cilvēki, bet tad beidzās laiks
un tādēļ es teicu, ka nevienam vairs netiks atvēlēts laiks jautājumiem, paceļot zilo kartīti –
neatkarīgi no tā, vai viņi ir no centriskās, labējās vai kreisās politiskās grupas.

Pastāv vienas minūtes uzrunas, uz kurām arī mēs nevarēsim uzaicināt visus.

Es vēlētos, lai būtu laiks. Es vēlētos, lai būtu laiks dot vārdu katram, bet es nevaru. Es
atvainojos jums un pārējiem, bet es apliecinu jums, ka tā nebija politiska izvēle.

Sabine Verheyen (PPE).   – (DE) Priekšsēdētāja kungs, komisāre Kroes, Padomes
priekšsēdētāj, es vispirms vēlētos pateikties jums, Kroes kundze, par tik steidzamu šo debašu
sākšanu un sarunu sākšanu ar Ungārijas valdību. Tomēr visvairāk es vēlētos pateikties
Ungārijas valdībai par solījuma pildīšanu, ko tā devusi visās sēdēs un iepriekšējās diskusijās,
un debašu sākumā, galvenokārt par to, ka, ja rodas nepieciešamība izdarīt grozījumus, tā
attiecīgi īstenotu šos grozījumus.

Preses brīvība un plašsaziņas līdzekļu plurālisms Eiropas Savienībā ir svarīgas pamatvērtības.
Plašsaziņas līdzekļiem arī ir ļoti īpaša atbildība mūsu sabiedrībā. Tiem ir jāievēro personu
tiesības, tie nedrīkst būt diskriminējoši un, galvenais, tiem ir jāsniedz patiesas ziņas. Tie
nedarbojas tiesiskā vakuumā. Arī tas ir liels progress Ungārijas jaunajā likumā par
plašsaziņas līdzekļiem.

Plašsaziņas līdzekļi bauda ļoti īpašu aizsardzību, īpaši pateicoties pašreizējai Eiropas
Savienības tiesiskajai sistēmai. Komisija kā šo tiesību aktu aizbildnis iepriekš ir ļoti labi
veikusi savu darbu. Mūsu šodienas debates nebūtu bijušas vajadzīgas, ja būtu bijis vairāk
uzticības Komisijas kā šo tiesību aktu aizbildņa darbam, jo par faktu, ka sistēma strādā, var
pārliecināties no rezultātiem, par kuriem mēs šodien tikām informēti, proti, ka ir veikti
pielāgojumi jomās, kurās tiesību akti pilnībā neatbilda ES tiesību aktiem. Tas ir milzīgs
panākums.

Manuprāt, pilnīgi nevietā ir ideoloģiskās debates, kuras atkal un atkal tiek izraisītas, īpaši
šai kontekstā. Turpretī ir skaidrs, ka faktiskas un kooperatīvas debates par strīdīgiem
jautājumiem, pamatojoties uz pašreizējiem tiesību aktiem notikušo sarunu un pārrunu
kontekstā ir palīdzējušas rast skaidrojumu un ir radījušas pozitīvus rezultātus. Es ceru, ka
dažādās politiskās grupas arī izbeigs savas politiskās spēles un atsauks attiecīgo rezolūciju.

Kinga Gál (PPE).   – (HU) Priekšsēdētāja kungs, komisāres kundze, ministra kungs, kā jau
tika teikts, Ungārijas valdība un Komisija pretēji tam, ko daži tika norādījuši, šodien vienojās
par grozījumiem Ungārijas likumā par plašsaziņas līdzekļiem; par konkrēto redakciju.
Tomēr jūs joprojām uzstājat uz šīm nu jau nenozīmīgajām debatēm. Man tas norāda uz
to, ka likums par plašsaziņas līdzekļiem bija tikai iemesls, politisks uzbrukums Ungārijas
divu trešdaļu vairākuma valdībai. Lai gan jūsu iesniegtais lēmuma projekts sauc pie atbildības
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mūsu likumu par tiesībām uz informāciju, jūsu teksts ir balstīts uz faktu sagrozījumu un
kļūdām, tāpat kā viss, kas šo pēcpusdien šeit tika pateikts.

Tas maldina. Dāmas un kungi, manā uztverē tiesības uz informāciju nozīmē tiesības uz
neviltotu, patiesu informāciju, un arī šo pēcpusdien jūs tās pārkāpāt. Interesanti, ka jūs
iestājaties par brīvībām tikai tad, kad tādējādi jūs uzbrūkat labā spārna valdībām. Tomēr
nožēlojams paliek fakts, ka neviens no sociālistisko un liberālo grupu rindām nesatraucās,
kad 2006. gada oktobrī Ungārijā, pastāvot sociālistiskajai valdībai, brīvības tika burtiski
nomīdītas līdz ar zemi Budapeštas ielās vai kad Slovākijas sociālistiskā valdība sodīja
minoritātes par to dzimtās valodas lietošanu.

Tai laikā jūs darījāt visu, lai atturētu pat debates Eiropas Parlamentā par šiem pierādītajiem
smagajiem pārkāpumiem. Dāmas un kungi, manā uztverē tas simbolizē ārkārtēju dubulto
standartu. Tiesību aktu kontekstā jūs atsaucaties uz vairākuma diktatūru un tirāniju. Man
kā cilvēkam, kurš bērnībā piedzīvojis Ceaușescu diktatūru, šis liecina par to, ka jums ir
dīvains, vienpusējs priekšstats par demokrātiju un tiesiskumu.

Alajos Mészáros (PPE).   – (HU) Priekšsēdētāja kungs, es vēlos izteikt dziļu nožēlu, ka šīs
debates norisinājās šodien, jo mēs visi zinām, ka visu ar Ungārijas likumu par plašsaziņas
līdzekļiem saistīto pārpratumu un jautājumu objektīva noskaidrošana ir Eiropas Komisijas
uzdevums, un tas šobrīd tiek darīts. Es uzskatu, ka ir bezmērķīgi Parlamentam formulēt
nostāju par jautājumu, kuram dažu dienu laikā varētu būt pozitīvs rezultāts.

Es tomēr apzinos, ka mēs esam spēlētāji histēriju izplatošā kreisi liberālā politiskā kampaņā
un ka, iespējams, vairs nav nekādas nozīmes tam, kāda veida tiesību akts rezultātā taps.
Svarīgi ir tas, ka mūsu politiskie pretinieki ar apkaunojošām metodēm, kādas mēs esam
raduši no viņiem sagaidīt, uzbrūk valstij, kurā pagājušajā gadā centriski labējie politiskie
spēki panāca uzvaru vēlēšanās pēc astoņus gadus ilgušiem sociālistiskās valdības
postījumiem un var beidzot pabeigt attīrīšanu no nožēlojamā komunistiskā režīma
atlikušajām drupām.

Tas ietver žurnālistu ētikas un plašsaziņas līdzekļu kultūras sistēmas pārkārtošanu. Man
jājautā, kur bija šie kritiķi, kuri sevi iedomājušies par progresīviem demokrātiem, kad
Slovākijā 2008. gadā Robert Rico kreisā spārna nacionālistiskā valdība pieņēma strīdīgu
likumu par plašsaziņas līdzekļiem, pilnu ar sankcijām? Jā, arī tajā laikā viņi bija šeit un
neganti aizstāvēja minēto likumu, kurš, pateicoties viņiem, joprojām ir spēkā līdz šai dienai.
Es dziļi nosodu un noraidu šādu dubulto standartu un aicinu savus kolēģus neļauties
politisko provokāciju ietekmei un uzticu atbildīgajiem, Komisijai un Ungārijas valdībai,
veikt profesionālu problēmas izvērtējumu un izdarīt secinājumus.

Apzināsimies beidzot to, ka vairākkārtēji uzbrukumi tādas valsts valdībai, kura ir prezidējošā
jau krīzes nomāktā laikposmā, var nopietni apdraudēt ES vienotības un starptautiskā
prestiža novērtējumu.

Jean Marie Cavada (PPE)  . – (FR) Priekšsēdētāja kungs, Padomes priekšsēdētāj, šis ir tik
nopietns jautājums, ka ir jāpaceļas pāri briesmīgajiem argumentiem, kurus es šodien
dzirdēju Parlamentā, jo tad, kad mēs runājam par plašsaziņas līdzekļiem, mēs runājam par
demokrātijas stāvokli.

Padomes priekšsēdētāj, es esmu viens no tiem cilvēkiem, kuri apbrīno jūsu valsti un jūtas
pieķērušies tai un ungāru tautai. Es pilnībā saprotu, ka jūsu valdība un daži sabiedrības
pārstāvji vēlējās, lai informācija tiktu apstrādāta līdzsvarotāk, un, objektīvi runājot, viņu
nodomi bija pareizi. Tomēr nav pareizi aizstāt viena veida propagandu ar cita veida
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propagandu. Rezultātā es šovakar esmu apmierināta, bet piesardzīga. Es esmu apmierināta
redzot, ka jūsu valdība ir nolēmusi atgriezties pie vairākiem pamatpunktiem un grozīt
2001. gada decembra likumu par plašsaziņas līdzekļiem. Tas bija jāizdara, un jūs šo
jautājumu atrisinājāt labi. Es esmu apmierināta arī ar to, ka jūs vēlreiz izrādāt, ka vairāk
ievērojat Pamattiesību hartu, kuras satur tiesības, pēc kurām jūsu tauta vienmēr ir alkusi
visas nesenās vēstures laikā.

Es vēlētos izrādīt cieņu komisāres Kroes darbam, un es atbalstu viņas uzraudzības ekspertu
grupas izveidošanu. Tomēr mēs būsim piesardzīgi, jo mums arī šķiet, ka vairāki punkti
nav risināti un mēs sekosim līdzi arī informācijai par tiesību aktu grozījumiem.

Noslēgumā man jums jāteic, Padomes priekšsēdētāj, ka jūs esat Liszt, Kossuth, 1940. gada
varoņa Joël Brand, Sándor Kopácsi un 1956. gada varoņa Colonel Maléter tēvzemes mantinieks.
Jūs esat Sándor Márai pēctecis. Jūs esat Imre Kertész pēctecis. Tādēļ nepieviliet mūs! Tas bija
ungārs, kurš izgudroja brīnumaino spēli, kas ir Rubika kubs. Nemāciet mums Eiropā
spēlēties ar plašsaziņas līdzekļiem „Jobbik kuba” stilā, jo tā ir briesmīga spēle.

Ildikó Gáll-Pelcz (PPE).   – (HU) Priekšsēdētāja kungs, šodien tika formulēts Ungārijas
valdības un Eiropas Komisijas vienošanās īpašais teksts. Ungārijas valdība ir izlasījusi – kas
mūsdienās ir liels notikums, mani kolēģi deputāti – un sapratusi Komisijas komentārus un
vārda tiešajā nozīmē grozīs likumu par plašsaziņas līdzekļiem. Tas nozīmē, ka Ungārijas
valdība un Eiropas Komisija rīkojās likumīgi un demokrātiski, turpretī jūs šodien šeit esat
sarīkojuši politisko blusu cirku. Diemžēl tā nav pirmā reize, kad jūs tā darāt, pat ja problēmas
iemesls ir nepārprotami novērsts. Ungāru sociālistu deputāti šeit izdara nepamatotus
apvainojumus un pat musina pārējos. Turpretī mājās viņu miljardu forintu skandāli nāk
gaismā viens pēc otra.

Dārgie saniknotie kolēģi deputāti, jūs ar nodomu esat maldināti. Ungārijā pastāv
demokrātija, un likums par plašsaziņas līdzekļiem atbilst ES direktīvām un prasībām.
Visbeidzot, dāmas un kungi, mums būtu jāpievēršas jautājumiem, kuru atrisināšana ir
daudz steidzamāka, nekā pašreizējais politiskais blusu cirks.

Mario Mauro (PPE).   – (IT) Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, kaut arī es pieņemu,
ka tie, kuri tik stingri kritizēja Ungārijas likumu, vēlas vienīgi plašsaziņas līdzekļu brīvību
un neko vairāk, es domāju, ka mums ir jāizrāda arī cieņa pret Komisijas darbu un debašu
saturu Parlamentā. Citiem vārdiem sakot, es uzskatu, ka tādēļ, lai izvairītos no nepatīkamas
sadaļas mūsu Parlamenta vēsturē, mums ir jāuzņemas atbildība par nebalsošanu rīt un
vienkārši jāizsviež rezolūcija, kuras saturam nav nekāda reāla pamatojuma, kā to parādīja
komisāres kundzes runa.

Tādēļ es aicinu gan Padomi, gan Komisiju neformāli sazināties ar Priekšsēdētāju konferenci,
lai notiktu vajadzīgā un būtiskā informācijas apmaiņa, kas dos iespēju Parlamentam rīt pat
pirms rezolūciju iesniegšanas balsot par lēmumu neturpināt balsošanu, tādējādi izbeidzot
ideoloģiskās debates.

Victor Boştinaru (S&D).   – (RO) Priekšsēdētāja kungs, jūsu izteiktie apgalvojumi,
komisāres kundze, apstiprina, ka Eiropas Parlamentam bija taisnība, kad tas izlīdzināja
skarbo kritiku par Ungārijas preses likumu. Ungārijas valdība patiešām atzīst savu vēlēšanos
grozīt likumu, neizdevušos pretdemokrātisku līdzekli, lai gan tikai četrās sadaļās. Savā
vēstulē jūs beidzot atzīstat, ka jūs pārbaudīsiet šo likumu un tā atbilstību, tai skaitā ES
tiesību aktiem kopumā. Es vēlējos dzirdēt jūs sakām, ka jūs atsauktos uz Pamattiesību
hartu.
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Man jums ir divi jautājumi, komisāres kundze, uz kuriem es vēlētos, lai jūs atbildat. Kā jūs
varat domāt, ka EDSO un Eiropas Padomes standarti ir pārāk augsti Eiropas Savienībai?
Otrkārt, ja pievienošanās kandidātvalstī būtu bijis likums, kas ir identisks Ungārijas likuma
negrozītajai versijai, vai tā varētu noslēgt attiecīgo sarunu sadaļu?

Jaroslav Paška (EFD).    – (SK) Priekšsēdētāja kungs, mums Slovākijā ir sakāmvārds, ka
ceļš uz elli ir bruģēts labiem nodomiem. Es nevēlos apšaubīt mūsu ungāru draugu labos
nodomus izdarīt mūsdienīgus grozījumus likumos par plašsaziņas līdzekļiem, bet pašreizējās
diskusijas apstiprina, ka dažas jaunā likuma normas, iespējams, varētu formulēt sensitīvāk.

Fakts, ka Ungārijas valdība nolēma īstenot tik lielu daudzumu izmaiņu un reformu tik īsā
laika posmā, iespējams, nozīmē to, ka dažu likuma normu iespējamām sekām netika
pievērsta pietiekama uzmanība.

Tas pats skaidri attiecas uz Ungārijas nacionālo likumu par dubulto pilsonību, kurš skaidri
radīs daudzas nevajadzīgas problēmas ne tikai mums, eiropiešiem, bet arī mūsu ārvalstu
partneriem. Kā to uztvers mūsu Amerikas vai Kanādas draugi, kad simtiem tūkstošu ukraiņu
vai serbu ieradīsies ar Eiropas pasēm, kas izdotas Ungārijā attāliem radiniekiem, bijušās
Ungārijas iedzīvotāju pēcnācējiem?

Es nezinu, vai šis likums tika pieņemts ar labiem nodomiem.

Andrew Henry William Brons (NI). -   Priekšsēdētāja kungs, viena no Ungārijas preses
likuma normām noteic, ka tas paredz „līdzsvarotu faktu atspoguļojumu”, kas sākotnēji
izklausās pieņemami. Cita norma noteic, ka tas paredz sodu par publikācijām, kurās
pārkāptas „sabiedriskās intereses, sabiedrības tikumība vai kārtība”. Šie jēdzieni gan izklausās
ļoti nenoteikti, nenozīmīgi un tādēļ bīstami; gandrīz tikpat bīstami, kā tādi jēdzieni kā
ksenofobija un rasisms, un kurš gan iedomātos pieņemt likumus pret tiem?

Tomēr, pirms mēs veļam akmeņus virsū Ungārijai, paskatīsimies uz standartiem un apraides
plašsaziņas līdzekļiem mūsu pašu valstīs. BBC, kas pazīstama arī kā Lielbritānijas smadzeņu
skalošanas korporācija, darbojas pretēji tās statūtos noteiktajiem objektivitātes
pienākumiem, un tā izslēdz mūsu pašu partijas pārstāvjus, tai pašā laikā nodrošinot nepelnīti
pārmērīgu popularitāti nodibinājumam „Drošības ventiļu partija”. Mūsu partija ir pietiekami
nozīmīga, lai tai pastāvīgi uzbruktu, bet nav pietiekami nozīmīga, lai to ielūgtu uz
raidījumiem. 2006. gadā tā slepeni vienojās ar valdību ievilināt mūsu priekšsēdētāju cietumā.

Neelie Kroes,    Komisijas priekšsēdētāja vietniece.  − Priekšsēdētāja kungs, pāris godājamu
deputātu uzdeva intriģējošu jautājumu: vai tā ir sakritība, ka šodienas debatēm vajadzētu
sakrist ar Ungārijas valdības lēmumu? Dažkārt, priekšsēdētāja kungs, jums uz pleca vajadzīgs
mazs eņģelītis.

Man no savas puses labāk patīk, ka tad, kad mani aicina ierasties, skaidri norāda, kas ir
dienas kārtībā, lai varētu ierasties, bruņojies ar faktiem un rādītājiem. Vai tas, kas šodien
notika, ir sakritība? Atbilde, ko es sniegšu, savā ziņā nāk tieši no manas sirds.

Mēs runājam par visu procedūru pilnībā: tā sākās decembra beigās, un mēs šobrīd esam
nonākuši līdz pusei februāra – tātad tā ir aizņēmusi nedaudz vairāk par septiņām nedēļām.
Ņemot vērā sešus gadus, ko esmu pavadījis amatā Eiropas iestādēs, tā ir diezgan ātra. Mana
līdzšinējā pieredze ir bijusi tāda, ka lietas reti ir tik steidzamas, lai es justu, ka mēs varam
atrisināt problēmu septiņās nedēļās.

Ņemot vērā teikto, šodienas rezultāta pamats ir aizraujošs. Pastāv faktoru kombinācija.
Pirmkārt, mēs nerunājam par šo jautājumu pirmo reizi. Jūs esat aicinājis mani runāt par
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to iepriekš. Jūs esat bijis diezgan skaidri izteicies, tādēļ nebija šaubu par to, kas ir dienas
kārtībā – nekādu šaubu par to, kāds ir katras Parlamenta partijas viedoklis par šo jautājumu

Otrkārt, mēs runājam par ļoti svarīgu jautājumu. Man nav jums jāskaidro, ka vārda brīvības
un preses brīvības jautājums ir tas, kas ir Komisijas dienas kārtībā un ka būtu muļķīgi mums
to neizvirzīt par galveno prioritāti attiecībā uz demokrātijas aizsardzību. Vai tā bija sakritība,
ka iepriekšējais dienas kārtības jautājums šo pēcpusdien bija situācija Ēģiptē? Jūs runājāt
par demokrātijas radīšanu, tātad šeit ir skaidra saikne, un jūs varat būt pilnībā drošs, ka
Komisija to apzinās un patiešām dara visu iespējamo, lai aizsargātu demokrātiju un
atjaunotu to, kur tai izdarīti uzbrukumi.

Trešais jautājums, protams, ir Ungārijas prezidentūra. Nebūsim naivi. Protams, mūsu draugi
šai dalībvalstī Eiropas ģimenē apzinās, ka tiem, kas ir vadībā, noblesse oblige. Tātad arī no
viņu puses ir bijusi iespēja darīt visu, lai atrisinātu šo problēmu. Pēdējā piezīme, ko es
vēlētos minēt šai skaidrojumā, ciktāl es tādu varu izdarīt, ir tāda, ka Eiropas Parlaments ir
skaidri norādījis: jūs esat cīnījušies un jūs esat informējuši ārpasauli ar preses starpniecību,
un es vēlētos piebilst, ka ar brīvas preses starpniecību. Tādēļ nenovērtējiet par zemu paši
savu lomu.

Ņemot vērā minēto, manuprāt, visu faktoru kombinācija dienas beigās ir skaidrojums tam,
kādēļ mums jau šobrīd ir rezultāts. Pamattiesības ir jautājums, kas bija dienas kārtībā, par
to nav šaubu. Ikviens, kurš domā, ka mani ieinteresē tikai miers un klusums, mani nemaz
nepazīst, jo es cīnos par demokrātiju. Man ir diezgan daudz pieredzes un es politikā esmu
pavadījusi daudz lielāku daļu savas dzīves nekā lielākā daļa no jums.

Ļaujiet man izrunāt arī pāris konkrētus jautājumus, par kuriem man tika jautāts. Kā būs ar
plašsaziņas līdzekļu regulatora neatkarību? Mūsu sākotnējā analīzē par Ungārijas likumu
tika secināts, ka plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētāja un locekļu iecelšanas un
ievēlēšanas procedūra neatšķiras no Eiropā vispārpieņemtās procedūras. Mums ir jāatzīst,
– neatkarīgi no tā, vai tas virza tālāk mūsu jautājumu, vai nē – ka vadošai partijai ir divu
trešdaļu vairākums, un tas demokrātijā ir vienkāršs fakts.

(Aplausi)

Jautājumā par Pamattiesību hartas 11. panta piemērošanu mēs piemērojam direktīvu –
audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu pakalpojumu (AVMS) direktīvu – un Līgumu, un tie,
protams, paredz piemērot Hartas 11. pantu. Par to nav nekādu šaubu.

Moraes kungs informēja, ka nepastāvēja plašsaziņas līdzekļu iestādes lēmumu pārsūdzēšanas
iespējas. Plašsaziņas līdzekļu padomes lēmumu, ko tā pieņēmusi tās kompetences jomā
kā pirmās instances iestāde, nevar pārsūdzēt administratīvā kārtībā. Tomēr, kā noteikts
163. pantā, Plašsaziņas līdzekļu padomes oficiālu lēmumu var pārsūdzēt tiesā atbilstīgi
Civilprocesa kodeksa noteikumiem. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību, bet var
piemērot kodeksu, lai apturētu lēmuma izpildi.

Weber kundze teica, ka Ungārijas likumā par plašsaziņas līdzekļiem nav pietiekami aizsargāti
avoti. Ja mēs ņemtu preses brīvību kā Eiropas pamatprincipu, tam vajadzētu būt gan kā
izejas punktam, gan kā galējam mērķim visā mūsu vērtējumā par šo jautājumu. Es vienmēr
esmu aizstāvējusi preses brīvību Eiropas līmenī, un es turpināšu – un es jums apsolu, ka
Komisija turpinās – to nemitīgi veicināt. Žurnālistu tiesības aizsargāt savus avotus ir viens
no galvenajiem principiem, kas garantē preses brīvības efektīvu piemērošanu. Žurnālistiem
nekad nebūtu jāpieprasa atklāt savus avotus, ja vien viņiem tas nav jādara
kriminālizmeklēšanas nolūkā, un šāds princips ir piemērojams neatkarīgi no politiskā
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klimata. Faktiski tas ir jāaizsargā ar lielāku apņēmību, kad vien prese un plašsaziņas līdzekļi
kopumā ir vājākā pozīcijā, kā tas ir šobrīd.

Šobrīd spēkā esošā Direktīva par privāto dzīvi un elektroniskajām komunikācijām uzliek
dalībvalstīm pienākumu nodrošināt komunikāciju konfidencialitāti. Tomēr direktīva
neattiecas uz darbībām, kas neietilpst ES līgumu darbības jomā. Tādējādi ES tiesību akti
neattiecas uz jautājumiem, kas saistīti ar sabiedrisko drošību, aizsardzību, valsts drošību
vai krimināltiesību piemērošanu un turklāt atbilstīgi subsidiaritātes principam dalībvalstīm
ir iespēja veikt pasākumus, kas var ierobežot indivīda tiesības uz privātumu, atbilstīgi
saviem tiesību aktiem un Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijai.
Jebkuram šādam ierobežojumam jābūt nepieciešamam, atbilstošam un proporcionālam
demokrātiskā sabiedrībā, un komisāram nav kompetences izvērtēt vai nosodīt šādu rīcību
nacionālā līmenī, nedz arī es vēlos to darīt.

Attiecībā uz atsauces neesamību uz 30. pantu – un vairāki deputāti ir jautājuši par to – es
zinu, ka daudzi no jums ir sūdzējušies, ka Komisija nav pilnībā ņēmusi vērā 30. pantu,
izvērtējot likumu par plašsaziņas līdzekļiem. Es vēlētos teikt skaļi un skaidri, ka tā vienkārši
nav taisnība. Kaut arī tās sākotnējā priekšlikumā AVMS direktīvai Komisija tika ietvērusi
dalībvalstīm pienākumu garantēt nacionālo regulējošo iestāžu neatkarību – un es ļoti labi
zinu, ka jūsu atmiņa uz šādām lietām ir lieliska – šis noteikums Padomē netika atbalstīts
un, par spīti stingrajam atbalstam no Eiropas Parlamenta, tas tika pārveidots par pašreizējo
AVMS direktīvas 30. pantu. AVMS direktīvas gala redakcija tieši neparedz pienākumu
izveidot neatkarīgas iestādes. Tas nav tas, ko mēs vēlējāmies, bet tas ir tas, kas tika ierakstīts
tekstā, un mums tas ir jāpieņem, lai gan ar nožēlu.

Ungārijas varas iestādes ir piekritušas izslēgt attiecīgo normu un pievienot šādu deklaratīvu
tekstu Plašsaziņas līdzekļu konstitūcijas 10. pantā, citēju: „Visas plašsaziņas līdzekļu sistēmas
uzdevums ir sniegt patiesu, ātru un precīzu informāciju par šādām lietām un notikumiem”.
Tātad šāds teksts būs pēc izmaiņu veikšanas.

Man ir jāatvainojas, ka jūs nesaņēmāt šo tekstu, bet arī es pati to nesaņēmu vai vismaz man
bija tikai tāds teksts, kuru mēs apspriedām, un es nevarēju jums to izplatīt. Tomēr, cik drīz
vien iespējams, es jūs nodrošināšu ar šo tekstu. Protams, – kamēr, es ceru, ka jūs ticat manis
teiktajam, un es to novērtētu – es iedomājos, ka dienas beigās jūs vēlētos redzēt to rakstveidā
un izlasīt to.

Viens no jautājumiem, kam būs nozīme, jums pieņemot lēmumu, ir sabalansētās ziņošanas
prasības: kā es teicu savā atklāšanas runā, tās vairs neattieksies uz rakstīto presi vai uz
audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu pakalpojumiem pēc pieprasījuma.

Par Løkkegaard kunga uzdoto jautājumu, vai es esmu gatava ierosināt tiesību aktu par
plašsaziņas līdzekļu plurālismu, es savā atklāšanas runā teicu, ka esmu gatava veikt darbības
plašsaziņas līdzekļu plurālisma jautājumā ES pastāvošās kompetences jomā. Nepastāv
visiem gadījumiem derīga viena pieeja: tas man ir skaidrs, un Ungārijas gadījums to ir
padarījis vēl skaidrāku. Es izveidošu darba grupu, kuru es minēju, un es pateicos jums par
vēlēšanos pievienoties tai, lai risinātu pastāvošās problēmas, lai nodrošinātu, ka mums ir
visaptverošs pārskats pār situāciju Eiropā un, protams, attiecīgi rīkotos – tai skaitā jautājumā
par plašsaziņas līdzekļu neatkarību. Tai jābūt vienai no galvenajām prioritātēm.

Attiecībā uz EDSO nostāju par Ungārijas likumu par plašsaziņas līdzekļiem, saistībā ar
mūsu pašu analīzi, pastāv atšķirības tiesiskajos pamatojumos, bet EDSO secinājumi bija
diezgan skaidri un pareizi. Galvenie jautājumi, par kuriem EDSO ir bažas, ir saistīti ar jauno
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plašsaziņas līdzekļu iestādi, īpaši ar tās locekļu ilgo pilnvaru termiņu, un ar sabiedrisko
pakalpojumu raidītāja regulēšanu. Es esmu izskaidrojusi Komisijas nostāju šai jautājumā,
un es domāju, ka citu raidīšanas padomju locekļu pilnvaru termiņi, piemēram, citās
dalībvalstīs, svārstās dažos gadījumos no pieciem līdz deviņiem gadiem. Viens piemērs,
bet ne vienīgais, ir Rundfunkräte (sabiedriskās raidīšanas padomes).

Izšķiroša nozīme – un tā ir mana pēdējā piezīme – ir ziņai no premjerministra vietnieka,
ko es saņēmu šorīt, nolaižoties ar lidmašīnu, un es esmu pārliecināta, ka ārlietu ministrs
atkārtos šo ziņu, ko Ungārijas valdība uzrakstīja man un Komisijai, paužot savu nostāju.

Septiņās nedēļās, kurās mēs cieši sadarbojāmies, uz mani jau ir atstājusi iespaidu mana
komanda, kura ir ļoti smagi strādājusi. Bet es varu jums apliecināt, ka abas puses smagi
strādāja un ka tās veica savu darbu ne tikai pienācīgā, bet arī konstruktīvā veidā, lai panāktu
risinājumu, jo šis ir ļoti svarīgs jautājums, un mums ir jāatrod risinājums.

Mario Mauro (PPE).   – (IT) Priekšsēdētāja kungs, izvirzot procedūras jautājumu, es mudinu
komisāres kundzi nodrošināt, lai viņas pieminētie teksti tiktu šovakar nosūtīti vismaz
grupu priekšsēdētājiem, lai rīt mēs varētu būt tik pārliecināti, cik iespējams pirms savas
balss nodošanas.

Neelie Kroes,    Komisijas priekšsēdētāja vietniece.  − Priekšsēdētāja kungs, cik man zināms,
atbilde ir skaidrs „jā”. Arī Ungārijas ķermeņa valoda saka „jā”. Tas tiks izdarīts, cik drīz vien
iespējams.

János Martonyi,    Padomes priekšsēdētājs.  − Priekšsēdētāja kungs, lūdzu, novērtējiet, vai
man nav jāizmanto savs ķermenis, kad es izsakos.

Pāris īsu piezīmju Ungārijas vārdā: ņemot vērā faktu, ka komisāres Kroes atbilde bija plaša
un izsmeļoša, arī attiecībā uz plašsaziņas līdzekļu padomes izveidošanu, kas bija īpaši man
adresēts jautājums, uz kuru, manuprāt, ir atbildēts korekti, tādēļ es varu aprobežoties ar
pāris piezīmēm.

Pirmkārt un galvenokārt, es vēlētos uzsvērt, ka Ungārija ir pilnībā apņēmusies ievērot
vērtības, principus un noteikumus, kas ietverti Līgumā, Pamattiesību hartā un visos citos
starptautisko tiesību instrumentos par cilvēktiesībām neatkarīgi no tā, vai tie ir Eiropas
mēroga vai universāli.

Pirmā skarbā kritika par likumu par plašsaziņas līdzekļiem tika veikta pirms šā likuma
pieņemšanas. Es īpaši atsaucos uz EDSO plašsaziņas līdzekļu pārstāvja komentāriem. Mana
vienkāršā vēlme bija, lai teksts tiktu izlasīts, izpētīts un izanalizēts, un tad mums pateikts,
kas varētu būt nepareizi, kāda veida šaubas vai bažas varētu rasties attiecībā uz šo tekstu
vai patiešām attiecībā uz likuma interpretāciju vai piemērošanu.

Tas bija iemesls tam, kādēļ mēs nekavējoties atzinīgi novērtējām un atbalstījām Komisijas
kā Līguma aizbildnes veikto teksta analīzi un aicinājām to paust savas šaubas vai bažas.
Tieši tas arī tagad notika. Komisija uzmanīgi izpētīja likumu, izdarīja dažus priekšlikumus,
un visi šie priekšlikumi tika pieņemti. Es varu vienīgi apstiprināt, ka parīt notiks ministru
kabineta sanāksme. Mēs pieņemsim šo tekstu, un mēs to nekavējoties iesniegsim Ungārijas
parlamentam, un grozījumi tiks pieņemti, cik ātri vien iespējams atbilstīgi procedūrai, un
nekavējoties stāsies spēkā.

Es vēlētos pateikties Komisijai par tās smago darbu, palīdzību un sadarbību, bet es vēlētos
pateikties arī visiem jums, kuri pauda godīgus un pamatotus komentārus un palīdzēja
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mums veikt šo uzdevumu, kurš, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgs ne tikai mums pašiem, bet
arī Eiropas Savienībai kopumā.

Es vēlētos tikai piedāvāt mūsu palīdzību un pilnu atbalstu darba grupai, ko Komisija
gatavojas izveidot. Tas ir Eiropas interesēs kopumā, un mēs visi vēlamies piedalīties tajā
un palīdzēt, cik daudz vien spējam.

Vienīgais, ko es nožēloju, ir pārmērīgi asā valoda, kas parādījās dažos politiskajos
paziņojumos. Kā jau es teicu iepriekš, likums tiks pieņemts. Brīžiem mums bija sajūta, ka
esam pakļauti, kā franči saka „un procès d'intention”, sava veida „Schuldvermutung”. Man bija
sajūta, ka tā bija vainas prezumpcija, kura tika piemērota nevainīguma prezumpcijas vietā,
kurš, protams, ir jebkuras taisnīgas tiesas pamatnoteikums.

Brīžiem šie paziņojumi pārsniedza pieņemamu un taisnīgu politisko debašu robežas –
politiskās debates, kuras mēs citkārt pilnībā atbalstām gan nacionālā līmenī, gan Eiropas
vai universālā līmenī.

Faktiski tas kaitēja Eiropas interesēm kopumā – tas kaitēja Eiropas integrācijai. Es ceru, ka
tagad esam to pārdzīvojuši. Es tikai vēlos vēlreiz apliecināt mūsu pilnīgu cieņu un pie tā
apliecināt, ka es vēlētos, lai jūs zināt, ka esam stingri apņēmušies iestrādāt Pamattiesību
hartu Ungārijas konstitūcijā.

Tādējādi Ungārija būs pirmā valsts, kurā Pamattiesību harta būs Ungārijas tiesību sistēmas
neatņemama sastāvdaļa. Tā tiks piemērota ne tikai jomās, uz ko attiecas Savienības tiesības,
bet tā būs arī vispārējās tiesību sistēmas hierarhijas virsotnē, un tā būs prioritāra attiecībā
pret jebkuriem citiem tiesību aktiem vai noteikumiem neatkarīgi no tā, vai tie ir
krimināltiesību jomā, vai par plašsaziņas līdzekļiem, vai jebkurā citā jomā.

Šim vajadzētu kalpot kā apliecinājumam jums visiem, ka visi pamatnoteikumi,
pamatvērtības un pamatprincipi, kas mums visiem kopīgi, tiek un tiks ievēroti manā valstī.

Priekšsēdētājs. −   Debates tiek slēgtas.

Esmu saņēmis sešus rezolūcijas priekšlikumus (4) , kas iesniegti saskaņā ar Reglamenta
110. panta 2. punktu.

– Balsošana notiks rīt plkst. 12.00.

Rakstiskas deklarācijas (Reglamenta 149. pants)

Csaba Sógor (PPE),    rakstiski. – (HU) Mani kolēģi deputāti savā rezolūcijas priekšlikumā
pieprasa, lai Eiropas Komisija, pētot Ungārijas likumu par plašsaziņas līdzekļiem, ņemtu
vērā arī Pamattiesību hartas normas, un, ja valdība negroza likumu, kā pieprasīts noteiktā
termiņā, uzsāktu pārkāpuma procedūru pret Ungāriju. Līdzīgi mani kolēģi deputāti pieprasa
arī, lai Komisija vēl šogad ierosinātu Eiropas tiesisko ietvaru, lai nodrošinātu plašsaziņas
līdzekļu brīvības novērtējumu dalībvalstīs. Es ar lielu gandarījumu vēršu uzmanību uz to,
ka arvien lielāka vērība tiek piešķirta Pamattiesību hartas noteikumiem, īpaši tās 21. un
22. pantam slovāku valodas likuma gadījumā. Turklāt es atzinīgi vērtēju faktu, ka ir
pieprasīts ierosināt Eiropas direktīvas priekšlikumu, lai nodrošinātu plašsaziņas līdzekļu
brīvības neaizskaramību. Es uzskatu, ka līdzīga tiesiskā ietvara radīšana noteikti attaisnotos
attiecībā uz vietējo nacionālo minoritāšu problēmām. Tā ir tādēļ, ka Eiropas Savienībā
pastāv valstis, kurās nepastāv prasība nodrošināt sabalansētu ziņošanu, kas izraisa tādu

(4) Sk. protokolu

173Eiropas Parlamenta debatesLV16-02-2011



Eiropas pilsoņu tiesību pārkāpumus, kuri vienā un tai pašā teritorijā ir dzīvojuši gadsimtiem
ilgi, bet viņiem tiek piemēroti sodi par savas dzimtās valodas lietošanu.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D),    rakstiski. – (PL) Plašsaziņas līdzekļu brīvība
un plurālisms ir viena no pamatbrīvībām, uz kurām balstīta Eiropas Savienība. Tādēļ es
esmu ārkārtīgi priecīga, ka Eiropas Komisija ir tik neapšaubāmi reaģējusi uz informāciju
par Ungārijas likumu par plašsaziņas līdzekļiem un ir veikusi reālas darbības. Kā cilvēks,
kurš plašsaziņas līdzekļu jomā ir strādājis daudzus gadus, es ar interesi vērošu darbu, ko
veiks ekspertu grupa, par kuru paziņoja komisāre Kroes un kurai būs jākonsultē Komisija
par turpmāko rīcību. Tai pašā laikā es vēlos uzsvērt, ka Komisijas veiktā juridiskā analīze
par Ungārijas likuma par plašsaziņas līdzekļiem atbilstību ar Eiropas tiesību aktiem diemžēl
atspoguļoja Eiropas tiesību aktu trūkumus, īpaši Audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu
pakalpojumu direktīvā. Paradoksāli direktīva nepieļauj Komisijai daudz manevrēšanas
iespēju. Tādēļ, analizējot Ungārijas likumu, Komisijai nācās „pastiept” konkrētus argumentus
un balstīt tos uz pašreizējā Līguma (uzņēmējdarbības brīvība) un nevis uz direktīvas. Es
apzinos, ka Eiropas Savienībai ir ierobežota jurisdikcija audiovizuālās politikas jomā, bet,
no otras puses, es uzskatu, ka plašsaziņas līdzekļiem, kuri ir viens no demokrātijas
pamatiem, ir jābūt konkrētām minimālām tiesībām, un tiem jābūt kopējiem standartiem.
Tādēļ es atbalstu savas politiskās grupas, Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu
progresīvās alianses grupas viedokli par ES tiesiskā ietvara pārskatīšanu, lai ieviestu
plašsaziņas līdzekļu brīvības un plurālisma minimālās prasības, un es esmu pārliecināta,
ka drīz mēs sāksim diskusijas par šo jautājumu pēc būtības.

14.  Brīvās tirdzniecības nolīgums starp ES un Korejas Republiku (debates)

Priekšsēdētājs  . – Nākamais darba kārtības punkts ir Robert Sturdy ieteikums
(A7-0034/2011) Starptautiskās tirdzniecības komitejas vārdā par brīvās tirdzniecības
nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, un Korejas Republiku
[08505/2010 - C7-0320/2010 - 2010/0075(NLE)].

Robert Sturdy,    referents.  − Priekšsēdētāja kungs! Šis BTN ir pirmais no jaunās tirdzniecības
nolīgumu paaudzes, kas sākās 2007. gadā kā Eiropas globālās iniciatīvas daļa. Globālā
ekonomika, nestabilitāte un stagnējošā daudzpusējā sistēma ir palielinājusi vajadzību
tiekties pēc stingrākiem divpusējiem sakariem. Šis ir pirmais BTN, kurā Parlaments izmantos
savas jaunās, paplašinātās pilnvaras, ko tam devis Lisabonas līgums.

BTN ir izveidots, lai ES uzņēmumiem visdažādākajās ekonomikas nozarēs nodrošinātu
plašu un visaptverošu piekļuvi Dienvidkorejas tirgum, izmantojot virkni bezprecedenta
tarifu liberalizācijas pasākumu. Tas garantē PTO plus normas attiecībā uz, piemēram,
ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm, valsts iepirkumu, valsts atbalsta lielāku pārredzamību un
stingru intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanu un ietver īpaši svarīgu nodaļu par ilgtspējīgu
attīstību.

Tomēr, kaut arī šīs daudzās priekšrocības ir gan tūlītējas, gan acīmredzamas, es visatzinīgāk
vērtēju to, ka BTN ir efektīvs divpusējs aizsargpasākumu mehānisms — aizsargpasākumu,
kas ļauj Eiropas Savienībai atjaunot vislielākās labvēlības režīma muitas nodevu likmes, ja
šā konkrētā BTN rezultātā ES iekšzemes rūpniecībai tiek vai var tikt nodarīts nopietns
kaitējums. Tie ir aizsargpasākumi, kas konkrēti pievēršas Eiropas jutīgo nozaru bažām,
tostarp automobiļu rūpniecībai, plaša patēriņa elektronikai un tekstilizstrādājumiem un
garantē tām pienācīgu aizsardzību. Šādā noskaņā es vēlos pateikties Pablo Zalba Bidegain
par darbu, ko viņš veica, strādājot ar šo īpašā nolīguma daļu.
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Dienvudkorejas tirgus piedāvā nozīmīgas jaunas iespējas ES precēm un pakalpojumiem.
Tas ir tirgus, kas līdz šim ir bijis salīdzinoši nepieejams augsto muitas nodokļu un izmaksu
ziņā grūti pārvaramo ārpustarifa šķēršļu dēļ. BTN ātri atcels muitas nodokļus
EUR 1,6 miljardu apmērā, kas ik gadu tiek noteikti ES eksportētājiem. Labums būs ES
rūpniecības un lauksaimniecības izstrādājumu eksportētājiem, gūstot tūlītējus ietaupījumus
par ķīmiskām vielām — aptuveni EUR 175 miljonus — farmaceitiskiem līdzekļiem,
automobiļu komplektējošām daļām, ražošanas iekārtām un tā tālāk. Vērts atzīmēt, ka
minētie skaitļi tirdzniecības pieauguma dēļ, iespējams, būs pat vēl lielāki. Koreja pašlaik ir
viena no pasaulē vērtīgākajiem eksporta tirgiem ES lauksaimniekiem, kas Korejai ik gadu
pārdod preces par vairāk nekā EUR 1 miljardu. BTN pilnībā liberalizē gandrīz visu ES
lauksaimniecības preču eksportu.

Eksports tādējādi ir svarīgs izaugsmes avots Eiropas Savienībai. Tas dod ieguldījumu Eiropas
uzņēmumu un to darbinieku bagātības un nodarbinātības veicināšanā un darbosies kā
viens no vissvarīgākajiem faktoriem, kas stimulē ES ekonomikas atlabšanu. Komisija un
Eiropas automobiļu ražotāju asociācija ir strādājušas cieši kopā, lai nonāktu līdz šādam
nolīgumam.

Pasaule vēro Eiropu, kas tirdzniecisko un ekonomisko attiecību uzlabošanas jomā atrodas
vadībā, partneriem no visām pasaules malām noraugoties. Es vienmēr esmu teicis, ka
tirdzniecība ir reāls attīstības līdzeklis. Atceļot šķēršļus tirdzniecībai un ceļot jaunus tiltus,
mēs radām iespējas. Šis konkrētais BTN piedāvā jaunu pieeju. Papildus Dohai tas, protams,
veicinās Eiropas atlabšanu un izaugsmi, un Eiropas Parlaments aktīvi piedalīsies globālās
tirdzniecības politikas noteikšanā.

Šajā sakarā es vēlos pateikties Ignacio kungam no Komisijas. Ignacio, viens no ekonomistiem,
teica, ka šis, iespējams, ir vislabākais tirdzniecības nolīgums, par ko abas puses būtu varējušas
vienoties. Es mudinu visas grupas atlikt malā protekcionismu un atbalstīt šo nolīgumu.

Karel De Gucht,    Komisijas loceklis.  − Priekšsēdētāja kungs! Es vēlos pateikties godātajiem
deputātiem par visām pūlēm, ko Parlaments kopumā un Starptautiskās tirdzniecības
komiteja (INTA) jo īpaši ir veltījusi ES un Korejas brīvās tirdzniecības nolīguma (BTN) ātra
novērtējuma — un, cerams, arī ratifikācijas — nodrošināšanai. Tādējādi tas varēs stāties
spēkā.

Šajā sarežģītajā uzdevumā ietilpa divi galvenie procesi: sarunu nobeigšana par Korejas
Aizsargpasākumu regulu, kas īsteno ES un Korejas BTN divpusējo aizsargpasākumu
klauzulu, un gatavošanās paust piekrišanu šim nolīgumam.

Es atzinīgi vērtēju vienošanos starp Padomi un Parlamentu par Aizsargpasākumu regulu
pirmajā lasījumā. Veiktais darbs ir ne tikai nodrošinājis tiesību aktu, kas dos ES rūpniecībai
nepieciešamo aizsardzību, bet tas ir apstiprinājis arī Parlamenta, Padomes un Komisijas
kopējo apņemšanos pievērsties efektīvai tiesību aktu izstrādei. Tas arī bija pirmais
tirdzniecības dokumentu kopums, kurā Parlaments darbojās kā viens no likumdevējiem
atbilstīgi Lisabonas līgumam. Šīs iesaistīšanās iznākums patiešām ir iespaidīgs.

Es neatkārtošu ieguvumu sarakstu, kas ES ekonomikā tiek gaidīts no ES un Korejas BTN.
Mēs par tiem esam šeit pamatīgi debatējuši iepriekš, un Sturdy kungs tikko deva to
kopsavilkumu. Tā vietā ļaujiet man dot īsu piebildi, lai apskatītu nolīgumu ar Koreju plašākā
ES nākotnes tirdzniecības politikas perspektīvā, kā to ir ieskicējusi Komisija savā 2010. gada
9. novembra paziņojumā, un rezumēt mūsu politikas līnijas pamatprincipus.
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Pirmkārt, mēs joprojām atbalstām PTO daudzpusējo kanālu kā vislabāko veidu, kā liberalizēt
tirdzniecību un radīt noteikumus globālās komercijas pārvaldīšanai. Neskatoties uz
neveiksmēm un strupceļu, kopš 2008. gada vidus mēs joprojām aktīvi iestājamies par
Dohas attīstības kārtas noslēgšanu, kurai tagad ir 10 gadu kopš tās sākšanās. Joprojām ir
vērts noslēgt galīgo vienošanos gan ekonomisko ieguvumu dēļ, gan PTO attīstības interesēs.
Tieši tāpēc es uzņēmos iniciatīvu sasaukt Davosā tirdzniecības ministrus no pasaules
septiņām vissvarīgākajām tirdzniecības valstīm kopā, lai konkrēti diskutētu par to, kā lai
ejam tālāk un ieejam pasākuma noslēdzošajā daļā, ņemot vērā stimulu, ko deva G 20
sanāksme Seulā. Es uzskatu, ka mūsu sanāksme bija veiksmīga, un vecākās amatpersonas
tagad intensīvi strādā, mēģinot šovasar panākt politisku izrāvienu.

Tomēr, kā mēs teicām vēl novembrī, divpusējie un daudzpusējie darījumi nav ienaidnieki.
Faktiski ir gluži iespējams, ka liberalizācija veicina liberalizāciju. Mēs esam izmantojuši
divpusējus tirdzniecības darījumus, kas rada reālu pievienoto vērtību salīdzinājumā ar to,
ko var panākt ar PTO, un mēs turpināsim tā rīkoties, jo daudzpusējo darījumu panākumu
temps ir neizbēgami lēns. Tā ir bijusi un joprojām ir mūsu galvenā motivācija, strādājot ar
BTN ar Koreju.

Es šodien atkārtoti uzsvēršu Komisijas saistības pret Eiropas Parlamentu, kuras tā uzņēmās
saistībā ar Korejas Aizsargpasākumu regulu un ES un Korejas BTN.

Kā paredzēts Aizsargpasākumu regulā, Komisija sniegs Eiropas Parlamentam un Padomei
gada ziņojumu par ES un Korejas BTN īstenošanu un būs gatava apspriest ar INTA komiteju
katru jautājumu, kas radīsies nolīguma īstenošanas gaitā.

Komisija cieši uzraudzīs, kā Koreja īsteno savas saistības regulējamo jautājumu jomā,
tostarp īpaši saistības attiecībā uz tehnisko regulējumu automobiļu rūpniecībā. Uzraudzībā
ietilps visi ārpustarifu šķēršļi, un tās rezultātus dokumentēs un nosūtīs Eiropas Parlamentam
un Padomei.

Īpaša nozīme tiks piešķirta arī saistību efektīvai pildīšanai darba apstākļu un vides jomā,
uz ko attiecas BTN 13. nodaļa „Tirdzniecība un ilgtspējīga attīstība”. Šajā sakarā Komisija
lūgs padomu vietējo padomdevēju grupai, kurā piedalīsies pārstāvji no uzņēmēju
organizācijām, arodbiedrībām un nevalstiskajām organizācijām. BTN 13. nodaļas
piemērošana tiks pilnībā dokumentēta, un par to ziņos Eiropas Parlamentam un Padomei.

„Komisija piekrīt arī tam, ka ir svarīgi nodrošināt efektīvu aizsardzību pret iespējamu
pēkšņu importēto preču apjoma pieaugumu jutīgās nozarēs, tostarp mazo automobiļu
ražošanas nozarē. Uzraudzībai pakļautās jutīgās nozares ir automobiļu rūpniecība,
tekstilrūpniecība un plaša patēriņa elektronika. Šajā sakarā Komisija norāda, ka mazo
automobiļu ražošanas nozari var uzskatīt par atbilstīgu tirgu, lai sāktu izmeklēšanu par
iespējamu aizsargpasākumu ieviešanu.

Komisija norāda, ka, lai Korejas pussalu noteiktu par ārējo pārstrādes zonu saskaņā ar
Izcelsmes noteikumu protokola 12. pantu, būtu vajadzīga starptautiska vienošanās starp
pusēm, un par to Eiropas Parlamentam būtu jādod piekrišana. Komisija Parlamentu pilnībā
informēs par Korejas pussalas eksportējamo preču pārstrādes zonu komitejas apspriedēm.

Komisija arī norāda, ka, ja ārkārtēju apstākļu dēļ tā nolemj pagarināt izmeklēšanu saskaņā
ar Korejas Aizsargpasākumu regulas 4. panta 3. punktu, tā nodrošinās, ka šāda pagarinājuma
termiņš nepārsniedz jebkādu saskaņā ar 5. pantu ieviestu pagaidu pasākumu termiņu.
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Turklāt Komisija un Eiropas Parlaments vienojas par ciešas sadarbības nozīmi ES un Korejas
BTN un Aizsargpasākumu regulas pildīšanas uzraudzīšanā.

Šajā nolūkā, ja EP pieņem ieteikumu sākt izmeklēšanu par aizsargpasākumiem, Komisija
rūpīgi pārbaudīs, vai ir ievēroti regulā paredzētie nosacījumi ex-officio sākšanai. Ja Komisija
uzskata, ka nosacījumi nav izpildīti, tā iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamenta INTA
komitejai, tostarp paskaidrojumu par visiem faktoriem, kas attiecas uz šādas izmeklēšanas
sākšanu.

Pēc INTA komitejas pieprasījuma Komisija tai ziņo par jebkādām īpašām bažām, ko rada
Korejas puses saistību īstenošana attiecībā uz BTN ārpustarifa pasākumiem vai BTN
13. nodaļu”. Šīs ir citāta beigas.

Visbeidzot, ļaujiet man sīkāk pakavēties pie diviem jautājumiem, kas jūs interesē: Korejas
tiesību akti par automobiļu CO2 izplūdes gāzēm un papildu nolīgums par Korejas un ASV
BTN projektu (KORUS), kas tika pabeigts 2010. gada decembrī.

2011. gada 24. janvārī Koreja apstiprināja, ka tiks ieviestas noteiktas izmaiņas tās iepriekšējā
CO2 tiesību akta projektā, kas apmierinoši risina vairākas bažas, kuras bija pauduši Eiropas
automobiļu ražotāji, vienlaikus saglabājot Korejas vērienīgos mērķus izplūdes gāzu
samazināšanas jomā. Grozījumi, kurus Komisija vērtē atzinīgi, nemainīs kopējos emisiju
apjomus, bet nodrošinās taisnīgāku sloga sadali starp Korejas un ES automobiļu ražotājiem.

Varat būt pārliecināti, ka ES nostāja attiecībā uz Korejas CO2 tiesību aktiem Komisijas
iekšienē tika stingri koordinēta visās stadijās un jo īpaši ar maniem kolēģiem
Connie Hedegaard un Klimata politikas ģenerāldirektorātu, lai nekaitētu Korejas centieniem
aizsargāt vidi.

Attiecībā uz papildu nolīgumu par Korejas un ASV BTN projektu, kas tika panākts
2010. gada decembrī, Komisija nav atradusi tajā elementus, kam varētu būt negatīva
ietekme uz ES. Es tomēr sazināšos ar saviem Korejas kolēģiem, lai pārliecinātos, ka nākotnē
ES automobiļu nozarei neradīsies nekādi neizdevīgi konkurences apstākļi, ciktāl netiks
piemēroti nesaskaņoti autobūves drošības standarti kā lielāki ierobežojumi, nekā tas bija
sarunu gaitā.

Komisija rūpīgi uzraudzīs, kā šis noteikums tiek īstenots. Ar BTN izveidotā Motorizēto
transportlīdzekļu un detaļu darba grupa īpaši pārbaudīs īstenošanas praktiskos aspektus,
lai nodrošinātu, ka problēmas saistībā ar piekļuvi tirgum tiek risinātas efektīvi un ātri.

Nobeidzot es vēlos uzsvērt, ka ES un Korejas BTN nodrošinās ne tikai svarīgus ieguvumus
Eiropas eksportētājiem Korejas tirgū, bet arī dos skaidru signālu par mūsu apņēmību meklēt
jaunas iespējas svarīgāko Āzijas valstu tautsaimniecībā.

Mēs arī risinām dažu ieinteresēto dalībnieku bažas ar lietišķa un efektīva aizsargpasākumu
regulējuma palīdzību. Tā kā šis ir parastas likumdošanas procedūras jautājums, gan Padomei,
gan Parlamentam ir bijusi iespēja ieviest reaģēšanas mehānismus, ja rodas un tiek konstatēti
riski.

Ar BTN un Aizsargpasākumu regulu mūsu rīcībā ir lielisks dokumentu kopums, kuru,
cerams, jūs rītdien atbalstīsiet.
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SĒDI VADA: E. McMILLAN-SCOTT
Priekšsēdētāja vietnieks

Daniel Caspary,    Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas atzinuma sagatavotājs. –
(DE) Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi! Starptautiskā tirdzniecība un eksports ir svarīgs
izaugsmes un nodarbinātības avots Eiropā. Šodien apspriežamais brīvās tirdzniecības
nolīgums stiprinās Eiropas Savienības konkurētspēju un nodrošinās mūsu uzņēmumiem
ievērojami labāku piekļuvi ļoti dinamiskam izaugsmes reģionam. Gan Eiropas, gan Korejas
ekonomika gūs ievērojamu labumu. Palielināsies mūsu iekšzemes kopprodukts. Tas varētu
radīt jaunas darbavietas. Spriežot pēc visām prognozēm, mūsu eksports uz Koreju
nākamajos gados divkāršosies, jo muitas nodokļi un ārpustarifu šķēršļi tiks atcelti; tikai
nodokļu atvieglojums vien sasniegs EUR 1,6 miljardus gadā. Eiropas Savienībai būs būtiska
jauna tirdzniecība ar precēm un pakalpojumiem vērtībā līdz EUR 19 miljardiem.

Es esmu īpaši priecīgs, ka Komisija sarunās pilnībā ņēmusi vērā sarunu ieteikumus, ko
Eiropas Parlaments devis D. Martin 2008. gada ziņojumā. Es esmu priecīgs arī par to, ka
Eiropas Komisija ņēmusi vērā gan Parlamenta paustās bažas, gan rūpniecības bažas un
spējusi kliedēt vairākas no tām vēl dažās pēdējās nedēļās. Pozitīva atbildes reakcija pat no
lauksaimniecības nozares, kura visbiežāk mēdz mums radīt problēmas tirdzniecības sarunās,
ir kaut kas tāds, ko es nekad iepriekš neesmu pieredzējis ārējās tirdzniecības jomā.

Lauksaimniecības jomas nolīgums, sākot ar 2011. gada 1. jūliju, sekmēs Eiropas
lauksaimniecības izstrādājumu piekļuvi Dienvidkorejai. Līdz šim tikai 2 % mūsu
lauksaimniecības izstrādājumu nonāca Dienvidkorejas tirgū, neaplikti ar muitas nodokli.
Gadā nomaksāto nodokļu apjoms par cūkgaļu ir EUR 240 miljonu, un par pienu un piena
izstrādājumiem šis skaitlis ir aptuveni EUR 100 miljonu. Visi šie šķēršļi mūsu vietējās
lauksaimniecības piekļuvei tirgum tagad tiks novērsti. Es būtu priecīgs, ja īpaši šīs jomas
labā Eiropas Komisija apsvērtu, kā varētu izveidot sava veida tirgus piekļuves programmu
ne vien maziem un vidējiem uzņēmumiem, bet arī lauksaimniecībai valstīs, kuras gūs
ienākumu no brīvās tirdzniecības nolīguma.

Par visu vairāk es būtu priecīgs, ja mēs nodrošinātu, lai arī mūsu partneri Dienvidkorejā
tagad faktiski īstenotu nolīgumā solītos tirdzniecības veicināšanas pasākumus. Es aicinu
veikt skaidru uzraudzību, vai netiek ieviesti jauni tirdzniecības šķēršļi, un es īpaši vēlētos
apsveikt Komisiju.

Tas, ko Komisija ir sasniegusi un ko ir panākuši Parlamenta referenti, jo īpaši trīspusējās
sarunās, ir paraugs mums visiem. Es ceru, ka rītdien Parlamenta liels vairākums iestāsies
par šo nolīgumu.

Pablo Zalba Bidegain,    PPE grupas vārdā. – (ES) Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi,
komisār De Gucht! Šī Parlamenta sasaukuma, kurš man ir pirmais, sākumā viens no
jautājumiem, ko es kā pirmo dzirdēju apspriežam, bija tieši brīvās tirdzniecības nolīgums
ar Koreju. Noteiktas Eiropas rūpniecības nozares, īpaši autobūves rūpniecība, vienprātīgi
pretojās šim nolīgumam. Būdams Navarras un Spānijas pilsonis, kurā autobūves rūpniecība
ir mūsu ekonomikas būtiska daļa, es jutu pienākumu iesaistīties, lai uzlabotu ja ne nolīgumu,
jo tas vairs nebija iespējams, tad aizsargpasākumu klauzulu, kurā Parlaments varēja ieviest
uzlabojumus.

Tādējādi mēs centāmies panākt divus mērķus. Pirmkārt, aizsargāt savu rūpniecību ar tās
darbavietām un, otrkārt, padarīt nolīgumu pievilcīgāku attiecīgajām rūpniecības nozarēm,
īpaši autobūves rūpniecībai. Mūsu mērķis bija ne tikai izvairīties no pilnīga noraidījuma,
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bet panākt atbalstu nolīgumam. Es uzskatu, ka pašlaik mēs varam teikt, ka „misija ir
izpildīta”. Par to jāpateicas Parlamenta neatlaidīgajam darbam un zināšanām.

Es vēlos izteikt pateicību referentam un abu ziņojumu ēnu referentiem par viņu izcilo
darbu. Paldies, Robert! Un paldies jums visiem arī par jūsu vārdiem!

Atzinība pienākas arī Starptautiskās tirdzniecības komitejas locekļiem priekšsēdētāja
Moreira kunga vadībā. ¡Muito obrigado!, Vital!

Es vēlos pateikties arī Eiropas Savienības prezidentvalstij Beļģijai par tās lielisko darbu.
Viņu pūles ir vainagojušās ar nolīgumu, kas galu galā tika panākts decembrī.

Visbeidzot es vēlos izcelt Eiropas Komisijas darbu un jo īpaši Ignacio Bercero devumu, par
kuru esmu dziļi pateicīgs. Rītdien mēs balsosim par klauzulu, kas būs efektīvāk un vieglāk
piemērojama un reāli aizsargās Eiropas rūpniecību. Pašlaik bažas par brīvās tirdzniecības
nolīgumu ar Koreju ir krasi samazinājušās. Mēs faktiski varētu teikt, ka tās ir gandrīz
izgaisušas. Pašlaik nolīguma dotās iespējas nepārprotami ir lielākas par nenoteiktībām.
Eiropas Parlaments var būt lepns par labi padarītu darbu.

Bernd Lange,    S&D grupas vārdā. – (DE) Priekšsēdētāja kungs, komisār, dāmas un kungi!
Lisabonas līgums faktiski ir nolicis tirdzniecības politiku uz jauna pamata. ES ir vienīgā
atbildīgā par tirdzniecības politiku, un Parlaments dod vai nedod tai savu piekrišanu. Šajā
ziņā mēs esam ieguvuši jaunu atbildību. Mēs varam panākt, ka šī jaunā atbildība
materializējas, ja rīkojamies kopā. Mēs šajā jautājumā esam to pierādījuši ļoti skaidri. Šajā
sakarā es īpaši gribētu pateikties referentiem un ēnu referentiem.

Tirdzniecības politika nav mērķis pats par sevi. Tās mērķis, pirmkārt, ir stiprināt darbavietas
un rūpniecības attīstību Eiropas Savienībā un, otrkārt, uzlabot nosacījumus cilvēkiem citās
pasaules valstīs. Tirdzniecības politikai jābūt vērstai uz abu šo mērķu sasniegšanu. Mums
tāpēc šis nolīgums jānovērtē no šī redzespunkta. Kopumā šis ir solis pareizajā virzienā abu
šo prasību izpildei. Tomēr mums noteikti ir dažas kritiskas iebildes, piemēram, jautājumā
par muitas nodokļa atcelšanu Dienvidkorejā, kas dos vienpusīgas priekšrocības noteiktu
rūpniecības nozaru konkurētspējā Dienvidkorejā, īpaši tādās jutīgās jomās kā, piemēram,
autobūves rūpniecība. Tāpēc bija pareizi mums risināt intensīvas sarunas par
aizsargpasākumu klauzulu un arī kopīgi panākt šādas klauzulas īstenošanu, kura paredz
ciešu uzraudzību tieši šajos punktos, tāpēc mēs varam būt droši, ka nodokļu atcelšanas
dotās iespējas Dienvidkorejā nerada konkurences izkropļojumus Eiropā. Parlaments ir
pamatoti noteicis aizsargpasākumus.

Otrkārt, šā nolīguma nolūks ir uzlabot mūsu kolēģu situāciju Dienvidkorejā. Dienvidkorejai
joprojām jāveic uzlabojumi attiecībā uz 13. nodaļu, īpaši jautājumā par centrālajiem darba
standartiem, ko noteikusi SDO. Divi pilnīgi izšķirīgi centrālie darba standarti — Nr. 87 un
Nr. 98, kas attiecas uz kolektīvo līgumu — nav īstenoti vai ratificēti. Sodu kodeksa
314. pants attiecas uz uzņēmuma šķēršļiem. Neviens no šiem gadījumiem neatbilst šā
nolīguma raksturam un noteikumiem. Tādējādi, komisār, mēs paļaujamies uz jums un
paziņojumu, ko jūs devāt, atbalstot aizsargpasākumu klauzulu, lai mainītu šo situāciju
Dienvidkorejā, lai tādējādi šis nolīgums kļūtu par projektu nākotnei, kas ļautu globalizācijai
notikt taisnīgi.

Michael Theurer,    ALDE grupas vārdā. – (DE) Priekšsēdētāja kungs, komisār, dāmas un
kungi! Mēs patlaban esam liecinieki vēsturiskai situācijai, jo brīvās tirdzniecības nolīgums
ar Dienvidkoreju, par kuru mēs debatējam un kuru mēs gatavojamies pieņemt, ir pirmais
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brīvās tirdzniecības nolīgums, par ko debates ir notikušas saskaņā ar jauno Lisabonas
līguma sistēmu, kas piešķir Parlamentam pilnīgas koplēmuma pilnvaras.

Tas padara svarīgu politikas jomu — tirdzniecības politiku — demokrātiskāku. Mēs,
Parlaments, uzskatām, ka tas ir svarīgi. Debates Parlamentā ir arī parādījušas, ka attiecībā
uz aizsargpasākumu klauzulām svarīgus punktus, par kuriem savas bažas mums bija
pauduši darba ņēmēji, uzņēmumi un asociācijas, mēs varējām iekļaut uzlabotā
aizsargpasākumu klauzulā, kas domāta nozares interešu un galvenokārt darbavietu
aizsardzībai nākotnē, radot vienlīdzīgus un taisnīgus konkurences apstākļus un nosacījumus
un izvairoties no asimetrijas. Tieši tas mums, Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības
grupai, ir bijis uzmanības centrā.

Es kā mūsu grupas ēnu referents esmu priecīgs, ka attiecībā uz šo mēs varējām gūt
panākumus. Nodokļu atcelšanas mehānisms, kas sākotnēji izsauca mūsu bažas, tagad ir
skaidri iekļauts aizsargpasākumu klauzulā, un rūpniecībai, kā arī Parlamentam ir iespēja
pieprasīt, lai Komisija veic izmeklēšanu. Tiek plānots uzraudzības process, ko ir iecerēts
izveidot pārredzamā veidā, izmantojot tiešsaistes paltformu, un te ir lielāka darbības joma
tādu faktoru izmeklēšanai, kas izšķirs, vai Eiropas rūpniecībai ir radīts nozīmīgs kaitējums.
Ir paredzēti arī Komisijas īstenojamās uzraudzības mehānismi īpaši jutīgās nozarēs lielāka
importa gadījumā. Mēs varam sākt ar šo un uzmanības centrā likt priekšrocības, kas saistās
ar Dienvidkorejas nolīgumu, piemēram, nodokļu ievērojamu samazināšanos — Komisija
cer, ka Eiropas uzņēmumi varēs ietaupīt EUR 1,6 miljardus.

Tāpēc es vēlos pateikties komisāram De Gucht, kas personiski daudz strādāja, lai ļautu
mums panākt kompromisu, tostarp ar Padomi. Es vēlos arī pateikties referentiem un ēnu
referentiem, īpaši Sturdy kungam un Zalba Bidegain kungam par viņu lielisko darbu. Mēs
esam panākuši kaut ko tiešām labu.

Yannick Jadot,    Verts/ALE grupas vārdā. – (FR) Priekšsēdētāja kungs, komisār! Šis faktiski
ir pirmais brīvās tirdzniecības nolīgums, ko Eiropa ir pieņēmusi vairākos gados, un, runājot
par brīvās tirdzniecības nolīgumiem, jāteic, ka jums netrūkst vēriena — Dienvidkoreja,
Kanāda, Indija, Mercosur valstis. Nav nevienas valsts vai jomas, kurā Eiropas Komisijai
nebūtu vērienīgas intereses attiecībā uz brīvas tirdzniecības nolīgumiem.

Šā nolīguma gadījumā mēs redzējām, ka būs tikai ieguvēji, bet mani tomēr interesē, kuri
būs ieguvēji, ja man saka, ka tie būšot lauksaimniecības nozarē. Kā Bretaņas vēlēts pārstāvis
es varu jums teikt, ka reģionā, kurš ražo vairāk nekā 60 % Francijas cūkgaļas, nedaudzie
labumi, ko lauksaimniecības pārtikas izstrādājumu uzņēmumi varētu gūt, nesedz
samazinājumus tūrismā, vides un darbinieku veselības pasliktināšanos un lauksaimnieku
zaudējumus.

Faktiski ir arī liels skaits zaudētāju, un vai mums šeit ir redzējums par to, kā ekonomiski
un sociāli mainīsies Eiropa pēc tam, kad visi šie brīvās tirdzniecības nolīgumi būs parakstīti?
Nē, mums tāda nav, mēs arī nezinām galu galā, vai vispār būs palikusi pāri kāda rūpniecības
vai ekonomikas nozare, kas varētu gūt labumu no šiem brīvās tirdzniecības nolīgumiem.

Turklāt vissvarīgāk ir tas, komisār, ka, lai kā jūs censtos stāstīt mums, ka mēs neapšaubām
Dienvidkorejas vides un klimata politiku, tā nav taisnība. Mēs gatavojamies iespējai eksportēt
milzīgas sedana tipa automašīnas, tādas automašīnas, kuru ražotājus, kas vismazāk pūlas
apkarot klimata pārmaiņas, šis nolīgums apbalvo.
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Pirmoreiz Eiropas Savienība apšauba klimata politiku vienam no saviem tirdzniecības
partneriem. Vai Eiropas Komisija ir sākusi grozīt savu direktīvu par degvielas kvalitāti
Kanādas spiediena dēļ?

Mēs uzskatām, ka mēs izvirzām Eiropas ieceres nepareizā secībā: videi un klimatam ir jābūt
pirmajā vietā. Tieši tāpēc mūsu grupa balsos pret šo nolīgumu.

Helmut Scholz,    GUE/NGL grupas vārdā. – (DE) Priekšsēdētāja kungs, komisār! Ar ES un
Korejas brīvās tirdzniecības nolīgumu, ko parakstīja 2010. gada oktobrī, kuram Komisija
un Padome ir piedēvējusi apzīmējumu „visvērienīgākais šāda veida nolīgums, par ko ir
notikušas sarunas starp ES un kādu augsti attīstītu rūpniecisku valsti,” divpusējiem
protekcionisma nodokļiem jāsamazinās par aptuveni 98 % nākamajos piecos gados. Paredz,
ka savstarpējā tirdzniecība starp ES un Koreju divkāršosies vidējā termiņā, un tiek runāts,
ka tā paātrinās ekonomikas izaugsmi un darbavietu rašanos, un labklājību. Manai grupai
un man ir pamatotas šaubas par šo prognozi.

Neatkarīgi no mantras par brīvās tirdzniecības kā globālās ekonomikas sava veida glābējas
nozīmi, kas atspoguļojas arī pašā brīvās tirdzniecības nolīgumā, ar šo nolīgumu nekļūst
skaidrs, vai tas spēs vai nespēs palīdzēt mums risināt globālās problēmas, kas rodas klimata
pārmaiņu rezultātā, un nepieciešamo būtisko ekonomikas restrukturizāciju. Kādi ir
efektivitātes kritēriji, un kādi ir brīvās tirdzniecības kritēriji? Vienlaicīgi, komisār, noslēgtajā
brīvās tirdzniecības nolīgumā gandrīz nemaz nav minēta ilgtspējība, uz nākotni orientētas
pārmaiņas vai starptautiska ekonomiskā sadarbība. Tiek noslēgts nolīgums, kurā
Starptautiskās Darba organizācijas galvenie standarti joprojām tiek pārkāpti.

(Priekšsēdētājs pārtrauca runātāju.)

Anna Rosbach,    EFD grupas vārdā. – (DA) Priekšsēdētāja kungs! Rītdien mēs balsosim
par brīvo tirdzniecības nolīgumu ar Koreju, un uz to bija ilgi jāgaida. Lielākā daļa no mums
piekritīs, ka tā ir abpusēji izdevīga situācija. Tā būs īpaši izdevīga Eiropas lauksaimniekiem
un ekonomiskas darbības veicējiem. Tomēr mēs nedrīkstam ignorēt faktu, ka nolīgums
sola ne tikai priekšrocības Eiropas uzņēmumiem un Korejas lauksaimniekiem. Dažām
nozarēm nolīgums būs izdevīgs, turpretī citām tas nenovēršami radīs zaudējumus. Tādējādi
ES pilsoņi turpmāk varēs nopirkt lētākus tehnoloģijas izstrādājumus un automašīnas no
Korejas. Savukārt Koreja saņems ārkārtīgi vajadzīgo pārtiku no Eiropas, kā arī zāles un
luksusa preces. Nolīgums var veicināt arī labāku vidi un darba apstākļus Korejā — to ir
vērts pieminēt un par to priecāties. Es ceru, ka nolīgums varēs stāties spēkā drīz, īpaši tāpēc,
ka ES grib saņemt pirmatklājēja priekšrocības salīdzinājumā ar Amerikas Savienotajām
Valstīm, kuras arī risina sarunas ar Koreju par līdzīgu nolīgumu. Visbeidzot es vēlos
pateikties visiem iesaistītajiem referentiem par viņu nenogurstošo un ļoti kompetento
darbu.

Laurence J.A.J. Stassen (NI)  . – (NL) Priekšsēdētāja kungs! Rītdien mēs balsosim par
brīvās tirdzniecības nolīgumu ar Dienvidkoreju. Man jāsaka, ka pirmais iespaids par to ir
labs. Holandes Brīvības partijas (PVV) delegācija stingri atbalsta brīvo tirdzniecību. Diemžēl
Eiropas Savienība nevarēja pretoties aizsargpasākumu klauzulas pievienošanai tirdzniecības
līgumam. Tas nozīmē, ka konkurēt nespējīgi uzņēmumi tiks aizsargāti, ja paši nespēs
noturēties, saskaroties ar Korejas izstrādājumu konkurenci.

Citiem vārdiem sakot, ja Eiropas patērētājs izvēlētos pirkt Korejas, nevis Eiropas
izstrādājumus tā vienkāršā iemesla dēl, ka pirmajiem varētu būt labāka kvalitāte vai zemāka

181Eiropas Parlamenta debatesLV16-02-2011



cena, tad tiks atkal celti tirdzniecības šķēršļi. Skat, kā kārtējo reizi savu galvu slien augšā
ļaunais Eiropas reflekss protekcionisma un tirgus intervences virzienā!

Priekšsēdētāja kungs, brīva tirdzniecība, kurai neseko nekādi trūkumi Eiropas rūpniecībai,
protams, ir ilūzija. Tāpēc mēģinājums to pārvarēt, iekļaujot aizsargpasākumu klauzulu un
piedāvājot atlīdzību mazāk veiksmīgām nozarēm, ir pilnībā nepamatots risinājums.

Tas ļaus nozarēm, kas ir neveiksmīgas konkurences cīņā, turpināt darīt to, ko tās ir vienmēr
darījušas, nevis pielāgoties konkurencei. Turklāt kurš galu galā apmaksās šo rēķinu? Precīzi
— tie diemžēl būs mūsu pilsoņi. Kā patērētāji viņi būs spiesti pārmaksāt par saviem
pirkumiem, un turklāt kā nodokļu maksātājiem viņiem pat būs jāsagādā vajadzīgā
kompensācija.

Kā lai es izskaidroju saviem vēlētājiem, ka viņiem drīz būs jāapmaksā rēķins, ja, piemēram,
Fiat zaudēs kādu no savām tirgus daļām par labu Kia? Šiem noteikumiem nav vietas brīvas
tirdzniecības nolīgumā. Tas faktiski nav nekas cits kā neefektīvu uzņēmumu subsidēšana,
balstoties uz Eiropas pilsoņu pleciem. Brīva tirdzniecība? Lieliska ideja, bet, lūdzu, atmetīsim
šo aizsargpasākumu klauzulu.

Elisabeth Jeggle (PPE).   – (DE) Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi! Dienvidkoreja
patiešām ir ļoti svarīgs tirgus Eiropas rūpniecības izstrādājumiem — tas ir ticis uzsvērts,
izceļot automobiļus —, bet tāds tas ir arī lauksaimniekiem. Es uzsvērtu to, ka mums vajag,
lai būtu abpusēji izdevīga situācija. Nāk jauna paaudze, un tas ir labi. Nolīgumā ar Koreju
ir nodaļa par ilgtspējīgu attīstību, kurā iekļauti arī darba standarti, vides politika un
uzraudzības mehānisms, kurā jāiesaista pilsoniskā sabiedrība. Tas arī ir labi.

Brīvās tirdzniecības nolīgums ir solis pareizajā virzienā, un es vēlos pateikties katram, kas
bija iesaistīts, un uzsvērt, ka ir padarīts lielisks darbs. Tomēr es vēlos arī pieprasīt skaidrus
noteikumus ražošanas ķēdei kopumā, īpaši attiecībā uz pārtiku. Mums jādomā ne tikai par
gala izstrādājumu, un labums jāgūst ne tikai lauksaimniecības ražošanai, arī
lauksaimniekiem ir jābūt ieguvējiem.

Eiropas patērētāju un mūsu lauksaimnieku interesēs, liberalizējot tirdzniecības plūsmas,
obligāti jānodrošina, ka Eiropas Savienībā ievestie lauksaimniecības izstrādājumi atbilst
mūsu augstajiem standartiem attiecībā uz vidi, dzīvnieku un patērētāju aizsardzību, tostarp
izcelsmes vietā un visā ražošanas ķēdē.

Es rītdien atbalstīšu Starptautiskās tirdzniecības komitejas nostāju, bet attiecībā uz
turpmākajiem liberalizācijas centieniem es vēlos stingri iestāties par to, lai tiktu ņemta vērā
arī pārtikas nozare un lauksaimnieki.

Vital Moreira, (S&D).   – (PT) Priekšsēdētāja kings! Es kā Starptautiskās tirdzniecības
komitejas priekšsēdētājs vēlos, pirmkārt un galvenokārt, paust savu gandarījumu par to,
ka mēs sekmīgi noslēdzam savu pirmo svarīgo pārbaudījumu koplēmuma pilnvaru
īstenošanā, ko Lisabonas līgums mums ir piešķīris tirdzniecības nolīgumu jomā. Man šķiet,
ka mēs savas pilnvaras pildījām ar lielu atbildības sajūtu, un es uzskatu, ka būs pareizi, ja
es pateikšos referentiem un ēnu referentiem, kā arī izteikšu pateicību par sadarbības garu,
ko izrādīja Komisija un Padome Beļģijas prezidentvalsts vadībā sarunās par aizsargpasākumu
regulējumu.

Ir jāatzīmē, ka balsojumā, kas notika Starptautiskās tirdzniecības komitejā, pārliecinošs
vairākums iestājās par tirdzniecības nolīguma ieteikuma apstiprināšanu un aizsargpasākumu
mehānisma pieņemšanu. Tas pierāda, ka Parlaments spēj izveidot plašu politisku koalīciju
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par lielāku atklātību starptautiskajā tirdzniecībā saskaņā ar vienu no pašā tirdzniecības
nolīgumā faktiski noteiktajiem principiem.

Tirdzniecības nolīgums, manuprāt, ir savstarpēji izdevīgs. Savstarpēji atverot abus tirgus,
abu pušu ekonomika var gūt peļņu no savām konkurētspējas priekšrocībām. Tirdzniecības
nolīgums ne tikai atcels tarifa un ārpustarifa šķēršļus, bet ietvers arī atvērtu valsts iepirkumu
tirgu, intelektuālā īpašuma tiesību aizsargpasākumus un aizsargās darba tiesības un vides
standartus.

Tiklīdz nolīgums būs ratificēts, kas, cerams, notiks rītdien, mums izlēmīgi jāpāriet uz
nākamo stadiju, proti, īstenošanu.

Niccolò Rinaldi (ALDE).   – (IT) Priekšsēdētāja kungs, komisār! Šajā nolīgumā ir klauzula,
kas mūs nepārliecina un nekad nav mūs pārliecinājusi. Es runāju par muitas nodokļa
kompensāciju, ko Koreja saņems par izstrādājumu importu no Ķīnas vai citām valstīm.
Mēs jau esam par to diskutējuši, bet es, būdams liberāls demokrāts, uzskatu, ka šis pasākums
ir dziļi kļūdains. Tā ir sava veida eksporta subsīdija, un es vēlētos, lai, balsojot par šo
nolīgumu, mums būtu pārliecība, ka šī klauzula neradīs precedentu un netiks iekļauta citos
nākamajos nolīgumos.

Rītdienas balsojums būs noslēgums vienam ceļa posmam, ko esam gājuši kopā, bet tas ir
tikai viens posms, jo attiecībām starp Parlamentu un Komisiju jāturpinās arī attiecībā uz
aizsargpasākumu klauzulas faktisko īstenošanu. Eiropas rūpniecības un Eiropas darba
ņēmēju dēļ mēs nevaram pieļaut kļūdas, to īstenojot, jo citādi mūs gaida lielas problēmas
nākamajos nolīgumos.

Šis gads Tālajos Austrumos ir truša gads, tāpēc es ceru, ka Eiropas rūpniecība skries truša
ātrumā, izmantojot priekšrocības, ko šis nolīgums var piedāvāt.

Gerald Häfner (Verts/ALE).   – (DE) Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi! Es ļoti labi
atceros, kā cilvēki Korejā, īpaši jauni cilvēki — tāpat kā tagad Ēģiptē un Tunisijā — izgāja
ielās un, stājoties pretī policijas nūjām un ieročiem, cīnījās par brīvību, demokrātiju un
pašnoteikšanos. Grūti noticēt tam, kas noticis kopš tā laika. Grūti noticēt, cik daudz Korejā
ir panākts attiecībā uz demokrātiju, pašnoteikšanos un brīvību, bet arī attiecībā uz
ekonomiku un tagad arvien vairāk arī uz vidi. Tas padara Koreju par labu paraugu daudzām
citām Āzijas valstīm, un tā ir arī valsts, ar kuru mēs arvien ciešāk sadarbojamies, ko es
vērtēju ļoti atzinīgi kopā ar mūsu centieniem likvidēt muitu šķēršļus un izveidot taisnīgāku
tirdzniecību.

Neskatoties uz to, mēs pašlaik noraidām šo nolīgumu, un tam ir daudzi konkrēti iemesli,
no kuriem dažus minēja mans kolēģis Jadot kungs. Papildus teiktajam es vēlos arī atzīmēt
regulējumu finanšu nozares jomā, kuru mēs uzskatām par soli nepareizajā virzienā. Taču
tam ir arī būtiski iemesli. Mēs slēdzam arvien vairāk un vairāk brīvās tirdzniecības nolīgumu,
katram iepriekšējam izraisot nākamo. Mums vajadzīga nevis arvien jaunu individuālu
nolīgumu kompilācija, bet taisnīgi un godīgi noteikumi pasaules tirdzniecībai kopumā.

William (The Earl of) Dartmouth (EFD).   – Priekšsēdētāja kungs! Brīvās tirdzniecības
nolīgums nevar būt tikai par tarifiem. Tam jābūt arī par intelektuālā īpašuma tiesībām.

Manā vēlēšanu apgabalā Avon Protection ir pasaulē vadošs gāzmasku ražošanas uzņēmums.
Avon Protection uzskata, ka tās patentus ir pārkāpusi kāda Dienvidkorejas firma, kuras
izstrādājumi gluži vienkārši ir kopijas. Uzskata, ka Dienvidkorejā tiek ievērota patentu
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aizsardzība, bet vai Korejas tiesa patiešām izšķirs strīdu par labu britu uzņēmumam pret
Korejas uzņēmumu?

Lai brīvā tirdzniecība darbotos, ir jābūt vienlīdzīgiem darbības noteikumiem, un, jā, arī
tāda Pablo Zalba Bidegain aizsargpasākumu klauzula ir noderīga, bet arī pārējām
līgumslēdzējām pusēm ir jāgarantē, ka nolīgums arī realitātē ir divu virzienu kustība, pretējā
gadījumā brīvās tirdzniecības nolīgums, kas varētu būt izdevīgs abām pusēm, vienkārši
kļūs pilnīgi vienpusīgs.

Gianluca Susta (S&D).   – (IT) Priekšsēdētāja kungs, komisār, dāmas un kungi! Es uzskatu,
ka ir nepareizi pārvērst šīs debates par brīvās tirdzniecības nolīgumu ar Koreju
pretnostatījumā starp šķietamiem neoprotekcionistiem un nelokāmiem brīvās tirdzniecības
aizstāvjiem. Es arī uzskatu, ka ir nepareizi, ka Komisija ir rīkojusies drīzāk kā pakalpojumu
ekonomikas attīstības aģentūra, nevis 500 miljonu eiropiešu politiskā valdība, kurai jāatrod
līdzsvars starp apsvērumiem par izaugsmi no vienas puses un nodarbinātību un bagātības
sadali no otras puses.

Tas, kas mūs atšķir no Amerikas Savienotajām Valstīm, kuras vēl nav ratificējušas šo
nolīgumu — un mēs zinām, kāpēc —, un tas attiecas arī uz attiecībām ar Koreju, ir tieši
fakts, ka neviena pasaules ekonomikas lielvara nepakļauj savu kvalitātes — un es uzsveru
vārdu „kvalitāte” — pārstrādes rūpniecību nenovēršamiem demontāžas procesiem, upurējot
to uz finanšu interešu altāra, nostādot Londonas sitijas balto apkaklīšu darbiniekus pret
balto apkaklīšu darbiniekiem modernās Eiropas rūpnīcās, kas ir tieši tas, kas Eiropai
vismazāk vajadzīgs, pārvarot krīzi.

Tam visam, Sturdy kungs, komisār, nav abolūti nekāda sakara ar neoprotekcionismu. Pretējā
gadījumā mums šai kategorijai jāpieskaita Spānijas, Vācijas, Polijas, Portugāles, Francijas
un Itālijas rūpniecības ministri, kas 10. februāra Le Monde izdevumā atkārtoti uzsvēra
nepieciešamību Kopienas intereses likt Eiropas iestāžu darbības centrā, konstatējot, ka šajā
gadījumā tās noteikti nevar aizsargāt ar aizsargpasākumu klauzulu, lai cik vērtīga arī tā
būtu.

Ir noticis lielisks akadēmisks mēģinājums starptautisko tirdzniecības attiecību jomā, bet
mēs neesam spējuši rīkoties Eiropas interesēs. Šā iemesla dēļ …

(Priekšsēdētājs pārtrauca runātāju)

Marielle De Sarnez (ALDE).   – (FR) Priekšsēdētāja kungs! Šis brīvās tirdzniecības nolīgums
ir pirmais, kas ir ticis izskatīts kopš Lisabonas līguma stāšanās spēkā, un tieši tāpēc mēs,
EP deputāti, uzskatām, ka tas faktiski nevar stāties spēkā, pirms mēs neesam ieguvuši
spēcīgas garantijas, garantijas, kam turklāt jādarbojas kā nākamo tirdzniecības nolīgumu
paraugam. Tāpēc mūsu — jūsu un mūsu — uzdevums būs nodrošināt šo mehānismu
pienācīgu īstenošanu, lai aizsargātu Eiropas ekonomiku konkurences kropļošanas gadījumā.

Tomēr tas nekādā gadījumā neatbrīvo mūs no stratēģiskas domāšanas divās jomās. Pirmkārt,
lai garantētu to, ka konkurence patiešām ir godīga, tirdzniecības nolīgumos ir būtiski ņemt
vērā sociālos, veselības aprūpes un vides standartus. Tā ir būtiska prasība.

Otrkārt, Eiropai beidzot ir jānodrošinās ar instrumentiem, kas nepieciešami, lai saglabātu
vai atgūtu ražošanas jaudspēju, piemēram, rūpniecības vai lauksaimniecības ražošanas
jaudspēju, un saglabāt — un tas ir absolūti izšķirīgi tās nākotnei — tās tehnoloģisko
progresu.
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Claudio Morganti (EFD).   – (IT) Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi! Es tikai ceru, ka
tas, par ko mēs pašlaik diskutējam, nebeigsies kā papildu un, iespējams, izšķirošs nāves
trieciens mūsu ekonomikai. Mūs jau pārpludina preces, kas ražotas ar zemām vai ļoti
zemām izmaksām, kuras ienāk galvenokārt no Āzijas austrumiem un dienvidaustrumiem.
Daudzi Itālijas uzņēmumi, īpaši MVU, ir nospiesti uz ceļiem negodīgas konkurences dēļ.
Tas nozīmē, ka tie nevar konkurēt tirgū, kas izraisa traģiskas sekas attiecībā uz ekonomiku
un īpaši nodarbinātību.

Šis nolīgums paredz dažādas aizsargpasākumu un aizsardzības klauzulas, bet kurš var
pārliecināt mūs, ka turpmāk šie noteikumi faktiski tiks piemēroti? Ir vēl pārāk daudz
nezināmo, un iespējamais ieguvums, kas jāsaņem dažiem lieliem ražotājiem, nevar vienmēr
negatīvi atsaukties tikai uz vismazākajiem ražotājiem. Manā reģionā Toskānā mūsu
tekstilrūpniecība — vēsturiski izveidojies dzinējspēks — jau ir nonākusi nopietnā situācijā
Āzijas konkurences dēļ. Es tikai ceru, ka Eiropa pati nebūs tā, kas ar šo nolīgumu dos nāves
triecienu šai nozarei un varbūt vēl daudzām citām nozarēm.

Mēs balsosim pret šo nolīgumu.

Peter Šťastný (PPE).   – (SK) Priekšsēdētāja kungs! Kopš sarunu sākuma 2007. gada maijā
brīvās tirdzniecības nolīgumam ar Dienvidkoreju ir bijis garš un sarežģīts ceļš. Neskatoties
uz skaidrajiem ieguvumiem abām pusēm, dažas svarīgas Eiropas rūpniecības nozares tika
pakļautas nopietniem riskiem. Arī es paudu savus iebildumus šajā Parlamentā, un es
pieprasīju godīgus un līdzsvarotus spēles noteikumus.

Risinājums bija divpusējā aizsargpasākumu klauzula. Es vēlos pateikties Robert Sturdy un
Pablo Zalba Bidegain par vadību, pildot referentu pienākumus, kā arī visiem pārējiem, kas
piedalījās. Pateicoties viņu apvienotajām pūlēm, ES, kā arī Dienvidkorejas ekonomika kļūs
par miljardiem euro bagātāka. Sākot ar 2011. gada jūliju, faktiskie uzvarētāji šajā nolīgumā
būs abu pušu patērētāji un pilsoņi.

Mario Pirillo (S&D).   – (IT) Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi! Visi izteicās, ka brīvās
tirdzniecības nolīgums ar Korejas Republiku ir institucionāla un stratēģiska inovācija no
Eiropas Savienības puses. Tieši otrādi, tas ir nelīdzsvarots nolīgums, kam būs negatīva
ietekme uz Eiropas pārstrādes rūpniecību.

Nodokļu atcelšana Korejas izstrādājumiem apmaiņā pret vides un sociālo standartu
palielināšanu Korejā nav uzskatāma par taisnīgu. Korejas kuģu būves rūpniecība saņem
būtisku valsts palīdzību, kas ļauj tai sasniegt 30 % īpatsvaru pasaules tirgū. Tas nozīme, ka
Eiropas rūpniecībai, vai tā būtu autobūve, tekstilizstrādājumu, ķīmisko vielu ražošana vai
cits, jāaizstāvas pret konkurenci, kas ir netaisna ja ne pēc formas, tad pēc būtības.

Aizsargpasākumu klauzulas ieviešana ir pienācīgs pasākums, bet tas nav pietiekams, lai
aizlāpītu daudzos līguma trūkumus. Tāpēc es aicinu Eiropas Komisiju būt apdomīgākai,
ja tā patiešām vēlas aizstāvēt Eiropas ekonomiskās intereses.

João Ferreira (GUE/NGL).   – (PT) Priekšsēdētāja kungs! Šāds tirdzniecības redzējums ir
kalngals, tas virzās vienīgi konkurences virzienā, nevis pretī saskaņotībai un savstarpējībai;
tas, tā sakot, ir konkurence starp valstīm, ražotājiem un darba ņēmējiem.

Šā brīvās tirdzniecības nolīguma darbības rezultātā tiek gaidīta, kā vienmēr, miljoniem
euro vērta peļņa lieliem ekonomikas grupējumiem un transnacionāliem uzņēmumiem.
Tomēr, kā vienmēr, trūkst monētas otrās puses: miljoniem mazo ražotāju un mazo un
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vidējo uzņēmumu upurē, vides upurēšana, ražošanas jaudu un darbavietu iznīcināšana un
uzbrukums atalgojumam un darba ņēmēju tiesībām.

Šis nolīgums pirmām kārtām ietekmēs tādas valstis kā Portugāle un reģionus, kas visvairāk
ir atkarīgi no attiecīgajām nozarēm — no tekstilizstrādājumu, automobiļu rezerves daļu
un elektronisko iekārtu ražošanas. Zīmīgi, ka pats referents jau prognozē nenovēršamo
bezdarbu visā Eiropā, bet mēs zinām, ka arī arodbiedrības un lauku organizācijas Korejas
Republikā ir pret šo nolīgumu.

Tāpēc ir skaidrs, kas ir ieguvēji un kas būs zaudētāji, kad nolīgumu galu galā noslēgs.

Bastiaan Belder (EFD).   – (NL) Priekšsēdētāja kungs! Šis tirdzniecības nolīgums ar
Dienvidkoreju ir vērienīgs un visaptverošs. Tas palīdzēs atbrīvoties no tirdzniecības
šķēršļiem, un Eiropas uzņēmumi varēs gūt no tā labumu. Lielāka piekļuve Dienvidkorejas
tirgum uzlabos Eiropas uzņēmumu tirgus stāvokli.

Tā kā citi svarīgi pārstāvji, piemēram, Amerikas Savienotās Valstis, Čīle un EBTA valstis
tiecas pēc tirdzniecības nolīgumiem vai jau ir tādus noslēgušas ar Dienvidkoreju, šis ir ļoti
svarīgs solis. Ar šo nolīgumu Eiropas Savienība ir parādījusi, ka tā neatdala sevi no atklātas
un ilgtspējīgas tirdzniecības situācijā, kad dažas citas valstis izrāda protekcionisma
tendences. Tirdzniecība piedāvā izeju no ekonomikas krīzes. Taču nedrīkst ļaut, ka brīvā
tirdzniecība noved pie izlaupīšanas.

Tērauda un automobiļu nozare uztraucas par to un ne gluži bez iemesla. Tāpēc, īstenojot
nolīgumu, mums cieši jāuzrauga, vai visi nosacījumi tiek pildīti, un mums jānodrošina, ka
spējam ieviest divpusējas aizsargpasākumu klauzulas ātri un efektīvi, ja nepieciešams.

Karel De Gucht,    Komisijas loceklis. − Priekšsēdētāja kungs! Es mēģināšu izteikties ļoti īsi.

Pirmkārt, attiecībā uz jautājumu, ko uzdeva Earl of Dartmouth par gadījumu, ja tiek pārkāptas
intelektuālā īpašuma tiesības, tostarp patenti trešās valstīs, ir pareizi, ja attiecīgie ražotāji
var piemērot pieejamos izpildes līdzekļus, tostarp tiesvedību, ja nepieciešams, jo šis ir
gadījums starp diviem privātiem uzņēmumiem.

Konkrētajā Avon Protection gadījumā būtu pareizi jūsu vēlētājam vispirms pieprasīt
kompensāciju par iespējamo patenta pārkāpumu, izmantojot Korejas tiesību sistēmu. Ja
Korejā pieejamā tiesību izpilde izrādītos netaisnīga vai nepietiekami rezultatīva, Komisija
varētu izskatīt šo lietu.

Attiecībā uz piezīmēm, kuras izteica Jadot kungs, Korejas tiesību akta sākotnējais projekts
būtu piespiedis ES automobiļu ražotājus samazināt CO2 emisijas savās automašīnās divreiz
vairāk nekā Korejas automobiļu ražotājus. Tas, galvenokārt, bija tāpēc, ka ierosinātie
emisijas samazinājumi nebija proporcionāli, bet lielā mērā progresīvi, atkarīgi no attiecīgo
automobiļu emisijas līmeņa. Tādējādi, neskatoties uz to, ka ES automobiļu ražotāju īpatsvars
automobiļu pārdošanas tirgū Korejā bija mazs — tikai 3 % 2009. gadā — un tātad arī
atbildības daļa kopējās CO2 emisijās Korejā bija maza, no viņiem tiktu prasīts nesamērīgi
liels devums. Viņu vidējais emisiju samazinājums laikposmā starp 2009. un 2015. gadu
būtu bijis 23 % salīdzinājumā ar 10 %, kas noteikti viņu Korejas partneriem, kuri atbild
par 95 % no visiem Korejā pārdotajiem automobiļiem. Tāda sloga sadale nebūtu bijusi
taisnīga, un tieši tāpēc mēs to apspriedām ar Korejas partneri.

Visbeidzot es vēlos pateikties katram, kas iesaistījās šajā tiesību akta izstrādes procesā —
Starptautiskās tirdzniecības komitejai (INTA), Komisijas referentiem, INTA komitejas
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priekšsēdētājam, Padomei un mana dienesta darbiniekiem Komisijā — par, es teiktu, ļoti
labo piemēru tam, kādai jābūt ratifikācijas procedūrai saskaņā ar Lisabonas līgumu.

Robert Sturdy,    referents.  − Priekšsēdētāja kungs! Es vēlētos pateikties arī komisāram.
Viss process ir bijis teicams. Gadu gaitā es esmu strādājis ar vairākām koplēmuma
procedūrām, un man jāsaka, ka šī ir bijusi viena no vislabākajām. Debates ēnu referentu
starpā bija fenomenālas. Praktiski katrs ir devis ārkārtīgi labu ieguldījumu.

Es vēlos izmantot šo iespēju un pateikties priekšsēdētājam Moreira kungam. Bez viņa
zināšanām, manuprāt, mums nebūtu bijuši apmierinoši rezultāti komitoloģijas jautājumā
— īpaši smagi risināmu punktu sarunu nobeiguma posmā. Šodien tika izvirzīti vairāki
jautājumi. Es vēlētos teikt Jadot kungam šādi: manuprāt, cūku ražotāji Bretaņā, cerams,
varēs gūt nozīmīgu labumu, Yannick, jo cūku ražotājiem visā Eiropā ir grūts laiks. Es tam
pievērsos tāpēc, ka esmu saistīts ar lauksaimniecību.

Kā teicu, debašu kvalitāte bija teicama. Vienmēr būs divi viedokļi, un Susta kungam ir pilnīgi
taisnība: vienmēr ir plaisa starp protekcionistu un brīvās tirdzniecības aizstāvi.

Es tikai teiktu tā, ka mēs nevaram iebāzt galvu smiltīs un aizvērt durvis, un gaidīt, ka pasaule
bez mums nekustēsies uz priekšu, jo tā ies uz priekšu bez mums. Mēs dzīvojam globālā
tirgū, vai tas mums patīk, vai nepatīk. Tas rada problēmas, taču tas ir fakts. Es esmu stingri
pārliecināts, ka tas paver milzīgas iespējas Eiropas Savienībai atbrīvoties no savām
problēmām saistībā ar finanšu krīzi. Mēs esam izveidojuši standartu nākamiem nolīgumiem.
Tomēr tie nebūs tik viegli kā šis. Es esmu drošs, ka mūs gaida citi, daudz smagāki nolīgumi,
un mēs gaidām uz Komisiju, kas ar tiem strādās.

Es vēlos pateikties katram, kas šovakar piedalījās debatēs. Tās bija izcilas, un tās rāda, cik
vispusīgs šis Parlaments var būt.

Priekšsēdetājs. −   Debates tiek slēgtas.

Balsošana notiks rīt, ceturtdien, 2011. gada 17. februārī plkst. 12.00.

Rakstiskas deklarācijas (Reglamenta 149. pants)

George Sabin Cutaş (S&D),    rakstiski. – (RO) Es uzskatu, ka ES un Korejas brīvās
tirdzniecības nolīguma stāšanās spēkā pozitīvi ietekmētu Eiropas Savienības ekonomiku.
Vispirmām kārtām tas palīdzētu panākt muitas nodokļa ietaupījumus par
EUR 1,6 miljardiem gadā. Mēs redzētu arī tirdzniecības pieaugumu, it īpaši pakalpojumu
nozarē, kur tiek lēsts, ka tirdzniecības turpmākās izaugsmes apjoms būs 70 %, kā arī
lauksaimniecības nozarē, kur pašlaik no Eiropas uz Koreju sūtītā eksporta gada vērtība ir
EUR 1 miljards.

Tajā pašā laikā tas ir vērienīgs un inovatīvs nolīgums. Tas ir pirmais brīvās tirdzniecības
nolīgumu jaunās paaudzes nolīgums, kurā ir ietverta gan nodaļa par ilgtspējīgu attīstību
un atbilstību darba standartiem, gan uzraudzības mehānisms, kurā būs iesaistīta pilsoniskā
sabiedrība. Bažas par grūtībām, ko Korejas konkurence varētu radīt Eiropas Savienības
jutīgākām rūpniecības nozarēm, piemēram, automobiļu nozarei, ir kliedējusi
aizsargpasākumu klauzulas ietveršana šajā nolīgumā. Tā tiks izmantota, lai ieviestu
pasākumus importa un eksporta uzraudzībai un šā nolīguma ietekmes novērtēšanai attiecībā
uz dažādām nozarēm.

15.  Komiteju un delegāciju sastāvs (sk. protokolu)
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16.  Jautājumu laiks (jautājumi Padomei)

Priekšsēdētājs. −   Nākamais darba kārtības punkts ir Jautājumu laiks (B7-0019/2011).

Padomei ir iesniegti šādi jautājumi.

Jautājums Nr. 1, ko iesniedza Bernd Posselt (H-000010/11)

Temats: Tiesiskas valsts nodrošināšana Serbijā

Kā Padome vērtē tiesiskas valsts nodrošināšanas attīstību Serbijā, jo īpaši ņemot vērā
apšaubāmo procesu pret partizāniem, kas pieder albāņu mazākumtautībai Serbijas dienvidos
esošajā Preševo ielejā?

Enikő Győri,    Padomes priekšsēdētāja. −  (HU) Padomes atzinums par tiesiskas valsts
nodrošināšanas attīstību Serbijā ir sniegts Padomes 2010. gada 14. decembra secinājumos.
Šajos secinājumos Padome atzinīgi vērtē faktu, ka Serbija turpina īstenot savu reformu
grafiku un ir panākusi turpmāku progresu, īstenojot noteikumus, kas paredzēti ar Eiropas
Savienību noslēgtajā pagaidu nolīgumā. Savos secinājumos Padome arī atzina, ka Serbija
turpina sasniegt labus rezultātus savu pienākumu izpildē saskaņā ar stabilizācijas un
asociācijas nolīgumu. Tomēr šai valstij ir jāveic turpmāki pasākumi, jo īpaši šādās jomās:
valsts pārvaldes reforma, tiesiskums, tostarp tiesu sistēmas reforma, cīņa pret korupciju
un organizēto noziedzību, uzņēmējdarbības vides uzlabošana valstī. Padome neapsprieda
tiesiskas valsts nodrošināšanas attīstību Serbijā saistībā ar šo īpašo procedūru, ko ir
pieminējis Posselt kungs.

Bernd Posselt (PPE).   – (DE) Kopš es iesniedzu šo jautājumu, albāņu tautības Serbijas
pilsoņu grupai īpaša tiesa ir piespriedusi maksimālos sodus paraugprāvā, kurā viņi tika
apsūdzēti par noziegumiem Kosovā. Vai ar to nebija jānodarbojas Eiropas Savienības
Tiesiskuma misijai (EULEX), nevis Serbijai? Vai jūs, lūdzu, varētu to izskatīt un iegūt
informāciju par manā jautājumā pieminēto īpašo lietu?

Enikő Győri,    Padomes priekšsēdētāja. −  (HU) Liels paldies jums, Posselt kungs. Lūdzu,
ņemiet vērā, ka tā sauktie pievienošanās kritēriji, ko 1993. gadā Kopenhāgenā ir noteikusi
Eiropadome, ir noteicoši apsvērumi attiecībā uz Padomes nostāju par ikvienu paplašināšanos
un stabilizācijas un asociācijas nolīgumu. Šie kritēriji ietver arī cilvēktiesību un minoritāšu
tiesību ievērošanu, un Padomei sarunu laikā nekas nevar būt svarīgāks par šo principu. Es
jums varu teikt, ka Ungārijas prezidentvalsts, kas pārstāv Padomi, protams, atzīs jūsu
pieprasījumu un šo jautājumu, tai ir zināms par šo notikumu nopietnību, un tāpat kā visās
pievienošanās un asociācijas nolīguma procedūrās tā pievērš īpašu uzmanību šiem
jautājumiem arī šajā lietā.

Daniel Caspary (PPE).   – (DE) Priekšsēdētāja kungs! Man ir vēl viens papildu jautājums
Padomei saistībā ar Posselt kunga jautājumu. Mani kolēģi jau ir vaicājuši, vai Padome, jo
īpaši šajā konkrētajā lietā, nevar ieplānot vēlreiz sazināties ar valdību un ar atbildīgajiem
uz vietas. Tādēļ es vēlētos vēlreiz vaicāt Padomes prezidentvalstij: vai prezidentvalsts var
šajā konkrētajā lietā paredzēt sazināšanos ar tiem cilvēkiem, kuri ir atbildīgi uz vietas?

Enikő Győri,    Padomes priekšsēdētāja. −  (HU) Priekšsēdētāja kungs! Protams, tā kā jūs
pieminējāt to plašāko kontekstu un garu, kas raksturo Komisijas pieeju šādiem jautājumiem,
es varu jums teikt, ka Serbijas pievienošanās jautājums virzās uz priekšu, kopš tā ir iesniegusi
savu pievienošanās pieteikumu, un es uzskatu, ka pašlaik esam iesākuši jaunu posmu, jo
Serbija ir atbildējusi uz Eiropas Komisijas iesniegtajiem aptaujas anketas jautājumiem. Šīs
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atbildes tika iesniegtas 31. janvārī. Tāpat kā visos nozīmīgos jautājumos attiecībā uz
pievienošanās procedūru gan Eiropas Komisija, gan Padome, protams, pievērsīs īpašu
uzmanību šādiem jautājumiem.
Jautājums Nr. 2, ko iesniedzis Jim Higgins (H-000012/11)

Temats: MVU un Ungārijas prezidentūra

Viens no Ungārijas izvirzītajiem mērķiem prezidentūras laikā ES Padomē ir uzlabot mazo
un vidējo uzņēmumu (MVU) situāciju. Vai Padome varētu sīkāk izklāstīt šo jautājumu un
sniegt detalizētu informāciju par to, kā tā uzlabos apstākļus MVU, kuri cīnās par
izdzīvošanu?

Enikő Győri,    Padomes priekšsēdētāja. −  (HU) Mazie un vidējie uzņēmumi ir būtiski Eiropas
ekonomikas dalībnieki. To darbības pamatnosacījumu uzlabošana ir viena no Ungārijas
prezidentvalsts īpašajām prioritātēm. Turpmākajos mēnešos prezidentvalsts pievērsīsies
stratēģijas „Eiropa 2020” īstenošanai un tajā noteiktajām inovāciju un rūpniecības politikas
vadošajām iniciatīvām, kā arī iekšējā tirgus pilnīgai izveidei, jo pašlaik tikai 8 % no Eiropas
MVU ir iesaistījušies pārrobežu darbībās.

Pamatojoties uz bijušā komisāra Mario Monti ziņojumu, šajā īstenošanā jāietver visu šķēršļu
likvidēšana, kuri vēl joprojām traucē iekšējā tirgus darbībai. Mēs to varam panākt, precīzi
un savlaicīgi īstenojot un ieviešot visas direktīvas, jo īpaši Pakalpojumu direktīvu - šim
jautājumam šajā sesijā ir pievērsies arī Parlaments -, nodrošinot patērētājiem draudzīgus
risinājumus Vienotās euro maksājumu zonas (SEPA) iekšienē, sekmējot atbilstību nodokļu
noteikumiem attiecībā uz uzņēmumiem, kas veic pārrobežu uzņēmējdarbību, un veicinot
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem izdevīga ES patenta pieņemšanu, — un Parlaments
otrdien, pēc pirmdien notikušajām debatēm, pieņēma ļoti nozīmīgu lēmumu šajā jautājumā.
Priekšnoteikums tam visam ir tas, par ko es līdz šim esmu runājusi, proti, ka mums ir
jāiedvesmo mazie un vidējie uzņēmumi veikt pēc iespējas vairāk inovatīvu ieguldījumu.

Turklāt Ungārijas prezidentvalsts sāks Eiropas Mazās uzņēmējdarbības akta vidus posma
pārskatīšanu. Šim aktam ir jābūt īstai mazo un vidējo uzņēmumu Lielajai hartai. Turklāt
prezidentvalsts plāno veicināt visaptverošu pieeju attiecībā uz jauno integrēto rūpniecības
politiku, uz kuru pamatojoties, mēs cenšamies likvidēt visus tos šķēršļus informācijas,
finanšu un tehniskā atbalsta jomā, kas traucē MVU kļūt par īstu zaļās ekonomikas
mugurkaulu.

Turklāt mēs domājam samazināt administratīvo slogu un valsts darbību risku, izmantojot
labāku un intelektuālāku tiesisko regulējumu, kā arī institucionālas izmaiņas. Mēs esam
pārliecināti, ka ir būtiski stiprināt MVU inovatīvo jaudu, un tam ir nepieciešama jauna
pieeja inovācijām, tāda pieeja, kas nekoncentrējas uz tehnoloģisku jauninājumu stimulēšanu.
Es vēlētos jums atgādināt, ka 4. februārī Eiropadome arī pieņēma ļoti nozīmīgus lēmumus
attiecībā uz inovācijām.

Svarīgajā jautājumā par to, kā MVU var iegūt finansējumu, var teikt, ka mēs esam
apņēmušies atbalstīt veselīgus MVU kredītu un aizdevumu saņemšanā, izmantojot
garantijas, inovatīvus finanšu instrumentus un bankas, kas piedāvā izdevīgus nosacījumus.

Visbeidzot, es gribētu piebilst, ka Ungārijas prezidentvalsts iesniegs priekšlikumus Padomei
attiecībā uz vidusposma novērtējumu ES lielbudžeta daudzgadu izdevumu programmām
pētniecības un attīstības jomā, kas ietvers arī mazajiem un vidējiem uzņēmumiem
paredzētus svarīgus atbalsta instrumentus, piemēram, Riska dalīšanas finanšu mehānismu
(RDFM).
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Jim Higgins (PPE).   – (GA) Priekšsēdētājas kundze! Es gribētu apsveikt prezidentvalsti par
to, ka tā ir šovakar šeit, un es atzinīgi vērtēju to, ko ir teikusi ministre.

Viena no sīkrūpniecības lielākajām problēmām ir pārmērīga birokrātija jeb „red tape”, kā
mēs sakām angliski. Priekšsēdētājs M. Barroso 2004. gadā solīja, ka viņš darīs kaut ko
būtisku, lai novērstu šo šķērsli, bet tas vēl nav noticis. Noklausoties to, ko teica Padomes
priekšsēdētāja, kas pārstāv Ungāriju, ļaujiet man teikt, ka esmu noskaņots ļoti optimistiski.

Mums ir ārkārtīgi svarīgi darīt visu, lai atrisinātu šo problēmu, jo tā rada lielas grūtības
cilvēkiem, kuri gatavojas nodarboties ar šo rūpniecības veidu.

Zigmantas Balčytis (S&D). -    (LT) Priekšsēdētāja kungs, jau 2008. gadā Padome
apstiprināja, ka no Eiropas Investīciju bankas jāpiešķir pavisam EUR 15 miljardu, kas bija
paredzēti kā galvenais instruments, lai krīzes laikā glābtu mazos un vidējos uzņēmumus.
Publicētais ziņojums atklāj, ka bija zems līdzekļu piesaistes līmenis un tie tika piešķirti
galvenokārt lielajai uzņēmējdarbībai, turpretim mazā uzņēmējdarbība nesaņēma vajadzīgo
finansējumu. Kā Ungārijas prezidentvalsts plāno nodrošināt, ka jau pieņemtie instrumenti
mazo un vidējo uzņēmumu atbalstam tiek izmantoti un īstenoti taisnīgi?

Nicole Sinclaire (NI).   - Es tikai gribētu zināt, vai mani kolēģi piekrīt, ka lielu vilšanos
sagādā tas, ka nav bijis pietiekama atbalsta rakstiskajai deklarācijai, ko organizējis
Malcolm Harbour, mans kolēģis no Rietummidlendas, kurš ir Iekšējā tirgus un patērētāju
aizsardzības komitejas priekšsēdētājs.

Šodien viņš izsūtīja e-pasta vēstuli, kurā teikts, ka tikai 184 no 736 kolēģiem ir parakstījuši
šo deklarāciju. Vai tas rāda, ka jautājumā par visas Eiropas Savienības mazajiem
uzņēmumiem sadarbība nav iespējama un patiesībā rūpes par saviem mazajiem
uzņēmumiem ir jāuzņemas dalībvalstīm?

Enikő Győri,    Padomes priekšsēdētāja.  − Vispirms ļaujiet man atbildēt uz Higgins kunga
jautājumu par normatīvo vidi. Tas ir ļoti svarīgi MVU pastāvēšanai un darba apstākļiem.

Principa „vispirms domāt par mazākajiem” piemērošana, sagatavojot tiesību aktus un
politiku, ir pamatā jaunajai sistēmai, ko mēs tiecamies izveidot. Tas ir svarīgi visos līmeņos,
ne tikai ES līmenī, bet - un es domāju, ka jūs man piekrītat – arī valsts, reģionālā un
pašvaldību līmenī.

Komisija ir pārskatījusi savus valsts atbalsta noteikumus, lai mudinātu dalībvalstis virzīt
lielāku atbalstu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem tādās pamatjomās kā apmācība,
pētniecība un attīstība (P&A) un vides aizsardzība, kā arī pārvarēt pašreizējo koncentrēšanos
uz lielajiem uzņēmumiem.

Dalībvalstu nolīgums par to, lai dotu iespēju piemērot samazinātas PVN likmes vietējiem
pakalpojumiem, tostarp tādiem darbietilpīgiem pakalpojumiem kā frizēšana, sabiedriskā
ēdināšana un remonta pakalpojumi, vēl vairāk stimulēs saimniecisko darbību un radīs
darbavietas, un Komisija ļoti atzinīgi vērtē šo lēmumu.

Labāka regulējuma jomā Komisija jau ir iesniegusi nozīmīgas likumdošanas iniciatīvas. Tā
ir pieņēmusi priekšlikumu par PVN direktīvas atkārtotu izskatīšanu, lai likvidētu šķēršļus
elektronisko rēķinu sagatavošanai, šim priekšlikumam vidējā termiņā ir miljardiem euro
vērts izmaksu taupīšanas potenciāls.

Februārī Komisija izvirzīja arī priekšlikumu ļaut dalībvalstīm pieņemt mazāk apgrūtinošas
grāmatvedības prasības mikrouzņēmumiem, tādējādi izpildot savā rīcības plānā mazajiem
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uzņēmumiem noteiktās saistības. Tas spēj samazināt slogu par aptuveni EUR 6 miljardiem.
Komisija mudina dalībvalstis vienoties par nolīgumu pēc iespējas ātrāk, lai ļautu tām
dalībvalstīm, kuras to vēlas, izmantot šīs izdevības sniegtās priekšrocības, tādēļ mums
Padomē noteikti jārīkojas saskaņā ar šo nostāju.

Komisija arī rūpīgi izvērtēs katra jauna tiesību aktu priekšlikuma iespējamo slogu, ne tikai
attiecībā uz MVU. Mums pašlaik apspriešanā ir diezgan daudz labu priekšlikumu, un
Konkurētspējas padomē mēs sekojam šim jautājumam un cenšamies atrisināt pēc iespējas
vairāk šādu jautājumu, cik vien ātri iespējams.

Pievēršoties otrajam jautājumam par finanšu pieejamības uzlabošanu, es centos uz to
atsaukties pat savā ievada piezīmē. Lai atvieglotu ļoti vajadzīgā kredīta piešķiršanu, Eiropas
Investīciju banka (EIB) 2008. gadā aizdeva mazajiem un vidējiem uzņēmumiem
EUR 1 miljardu, kas bija par 60 % vairāk nekā 2007. gadā.

Mērķis ir vēlāk aizdot vēl vairāk naudas attiecībā uz šiem jautājumiem. Es ļoti labi atceros,
ka tad, kad es vēl biju Eiropas Parlamenta deputāte, manā atbildībā bija atzinuma
sagatavošana par EIB. Manis sagatavotajā Ekonomikas un monetārās komitejas atzinumā
es veicu novērtējumu. Man jums jāsaka, ka EIB ļoti ātri reaģēja uz izmainīto situāciju un
pārkārtoja savas prioritātes. Tādējādi mēs šīs EIB darbības vērtējām atzinīgi.

Es piekrītu jums, ka dažreiz nauda nenonāk pie paredzētajiem saņēmējiem un šajā ziņā ir
jābūt labākai organizācijai. Mans viedoklis par šo jautājumu ir, ka mums patiešām jāpievērš
uzmanība EIB atbilstīgajām struktūrām dalībvalstīs, jo vairumā gadījumu šīs struktūras ir
partneri. Mums nav vienmēr jāvaino EIB par īstenošanu, ko tieši nav veikusi EIB.

Tādēļ par otro jautājumu es piekrītu, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai Kopienas nauda un EIB
aizdevumi nonāktu pie paredzētajiem saņēmējiem, tas ir, pie mazajiem un vidējiem
uzņēmumiem.

Es uzskatu, ka Padome nevar sniegt atzinumus par rakstiskajām deklarācijām, tādēļ, ja jūs,
priekšsēdētāja kungs, neiebilstat, es to nekomentēšu.

Jautājums Nr. 3, ko iesniedza Georgios Papanikolaou (H-000014/11)

Temats: Iniciatīvas ūdens un dzeramā ūdens apsaimniekošanas jomā

Prezidējošā valsts Ungārija informatīvajā dokumentā, kurā tā iepazīstina ar savām
prioritātēm, ir norādījusi, ka tā vēlas pievērst īpašu uzmanību ūdens un dzeramā ūdens
apsaimniekošanai, kā arī ārkārtas stāvokļiem, kas saistīti ar ūdens resursiem.

Ņemot vērā, ka programmā nav sīkāk norādīts, kādas politikas pamatnostādnes tiks
īstenotas šajos jautājumos, vai prezidentvalsts varētu sniegt Parlamentam precīzu
informāciju par to, kādas iniciatīvas tā īsti gatavojas uzsākt šajā jomā? Vai prezidentvalsts
uzskata, ka tuvāko gadu laikā Eiropas Savienības dalībvalstīs radīsies konkrētas problēmas
saistībā ar ūdens resursu un dzeramā ūdens apsaimniekošanu un drošumu?

Enikő Győri,    Padomes priekšsēdētāja. −  (HU) Es gribētu atbildēt uz Georgios
Papanikolaou kunga jautājumu par ūdens resursiem. Šis temats ir īpaši nozīmīgs trijām
prezidentvalstīm – Spānijai, Beļģijai un Ungārijai. Šis bija svarīgs aspekts mūsu pirms vairāk
nekā diviem gadiem izstrādātajā kopējā programmā, un katra valsts to papildināja savas
sešu mēnešu prezidentūras laikā, lai dotu ieguldījumu kopējās programmas īstenošanā
attiecībā uz integrētu pieeju ūdens resursu politikai. Tādēļ mēs turpinām Spānijas un Beļģijas
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iesākto darbu un vēlētos to papildināt ar savu ieguldījumu, iesniedzot secinājumus Padomes
sanāksmē 2011. gada jūnijā par politiku ūdens resursu jomā.

Šie secinājumi aptvers trīs galvenos tematus. Pirmais ir ar ūdeni saistītu ārkārtas gadījumu,
piemēram, plūdu, ūdens trūkuma, pārmērīgu virszemes ūdeņu un neregulāra nokrišņu
sadalījuma integrēta pārvaldība. Otrais temats ir ūdens sniegto ekoloģisko pakalpojumu
nozīme. Šis ir ļoti aizraujošs temats, un es uzskatu, ka mēs par to patlaban nerunājam
pietiekoši daudz. Mēs uzskatām par pašsaprotamu, ka mums ir ūdens, un mēs izmantojam
tā sauktos ekoloģiskos pakalpojumus, ko mums sniedz mitrāju dzīvotnes, tomēr mums
tas būtu augstu jānovērtē. Trešais temats būs sadarbības pastiprināšana ūdens resursu
apsaimniekošanas jomā gan starptautiskā līmenī, gan starp ES dalībvalstīm.

Padomes secinājumos paredzēts sekmēt Eiropas Komisijas paziņojumu par Eiropas ūdeņu
jēdzienu, ko paredz pieņemt 2012. gadā un kas uzsvērs ES dalībvalstu ūdens resursu
ilgtspējīgas pārvaldības un ūdens resursu un ūdens apgādes drošības uzturēšanas
nozīmīgumu.

Visbeidzot, dāmas un kungi, Ungārijas prezidentvalsts termiņa laikā notiks arī konferences
un pasākumi par ūdens resursu jautājumiem, piemēram, konference par Eiropas saldūdens
resursu nākotni, kas notiks no 23. līdz 25. martam Budapeštā kopā ar vides ministru
neoficiālo sanāksmi. Lūdzu, ļaujiet man izteikt vēl pēdējo komentāru. Ungārijas
prezidentvalsts prioritārs mērķis ir nodrošināt ES stratēģijas izveidi Donavas reģionam,
un arī šajā kontekstā ūdens resursiem, mūsu dzeramā ūdens bāzei un integrētai ūdens
resursu politikai, protams, būs īpaša nozīme.

Georgios Papanikolaou (PPE).   – (EL) Priekšsēdētāja kungs, ministre! Liels paldies jums
par jūsu atbildi. Es vēlētos piebilst, ka 2007. gadā Komisija savā paziņojumā „Meklējot
risinājumu sausuma un ūdens trūkuma problēmai Eiropas Savienībā” norādīja, ka tā uzskata,
ka Eiropas Savienība varētu nodrošināt līdzekļus, lai palīdzētu izveidot papildu
ūdensapgādes infrastruktūras.

Es arī atgādinu, ka daudzi attāli Eiropas reģioni, jo īpaši mazi arhipelāgi dienvidos,
piemēram, Egejas salas saskaras ar nopietnām ūdensapgādes un dzeramā ūdens problēmām
un ka tādas metodes kā, piemēram, atsāļošana ir ļoti dārgas.

Tādēļ jautājums ir skaidrs: vai jūs to paredzat un esat labvēlīgi noskaņoti attiecībā uz domu
veicināt debates par Kopienas tiešu atbalstu attālu reģionu ūdensapgādes shēmām?

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Ņemot vērā, ka Ungārija un Rumānija 3. februārī
tika ieceltas par prioritāro jomu koordinatorēm attiecībā uz Donavas reģiona vides
aizsardzību, jo īpaši, lai atjaunotu un saglabātu ūdens kvalitāti, es vēlētos jums vaicāt, kad
šie koordinatori gatavojas īstenot prioritāros pasākumus, jo tie dos mums iespēju garantēt
dzeramā ūdens kvalitāti. Pateicoties projektiem, kas sniegti kā piemēri, mēs veicam
ieguldījumus ne tikai, lai būvētu notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, bet arī, lai izstrādātu
dzeramā ūdens avotu aizsardzības metodes un instrumentus. Tādēļ ir svarīgi, lai mēs
apspriestu jautājumu par to, kā tiek īstenota ES stratēģija Donavas reģionam.

Paul Rübig (PPE).   – (DE) Mans jautājums arī attiecas uz ES stratēģiju Donavas reģionam.
Mēs, protams, vēlamies ievērojami uzlabot Donavas ūdens kvalitāti. Vai visas dalībvalstis
plāno izstrādāt attiecīgu rīcības plānu, kurā pakāpeniski tiktu arī ņemti vērā pieteku
kanalizācijas uzņēmumi, lai mums tādējādi būtu arī tīrākas pietekas un lai ūdens kvalitāte
Donavā uzlabotos līdz pat tās grīvai? Vai visas attiecīgās dalībvalstis ir paredzējušas izstrādāt
rīcības plānus?
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Enikő Győri,    Padomes priekšsēdētāja. −  (HU) Liels paldies jums par jautājumiem, un
jautājumi arī norāda, ka šis temats ir ļoti nozīmīgs Eiropas Savienībai, un es uzskatu, ka
mēs nekur neveltām ne tuvu tik daudz laika šiem jautājumiem, cik tie būtu pelnījuši. Ar
pašu lēmumu iesniegt secinājumus un pievērst uzmanību, piemēram, ārkārtēju laika
apstākļu izraisītām ūdens resursu problēmām Ungārijas prezidentvalsts paredz bruģēt ceļu
tam, lai Eiropas Komisija varētu iesniegt šā 2012. gada „ūdens projekta” labākos iespējamos
priekšlikumus attiecīgajai prezidentvalstij un Padomei.

Papanikolaou kungs minēja Egejas jūras salu problēmas. Es uzskatu, ka tas ir ļoti svarīgi
cilvēkiem, kuri tur dzīvo, un tikpat svarīgi tas ir Dienviditālijā vai Barselonā – mēs visi
varētu atcerēties, ka Barselonā bija tāds dzeramā ūdens trūkums, ka saldūdeni uz turieni
vajadzēja transportēt ar tankkuģiem – un tādēļ tas viss kopumā parāda, ka ir būtiski, lai
mēs pievērstos šiem jautājumiem.

Formulējot Padomes secinājumus, mēs sniedzam iedvesmu Komisijai, un es ticu, ka,
piemēram, sākoties debatēm par daudzgadu finanšu shēmu, mums būs tie jāformulē tā,
lai mēs varētu pēc iespējas labāk novirzīt līdzekļus Eiropas Savienības kopējo problēmu
risināšanai.

Ticau kundze un Rübig kungs uzdeva savus jautājumus par Donavas stratēģiju. Ja jūs man
ļausiet, es vēlētos atbildēt uz abiem jautājumiem kopā. Mums bija liels gandarījums, ka
komisārs J. Hahn februāra sākumā Ungārijā iepazīstināja ar rīcības plāniem. Ir 13 rīcības
plāni, un, runājot par jūsu šeit uzdotajiem jautājumiem gan par dzeramā ūdens bāzi, gan
par notekūdeņu attīrīšanu, ir tā sauktie rīcības plāni par jautājumiem saistībā ar visu veidu
plūdiem un sausumu, un katru no šiem rīcības plāniem vada divas valstis. Es uzskatu, ka
šis ir ļoti labs veids, lai kopā ar Donavas stratēģiju arī stiprinātu reģionālo sadarbību. Turklāt
šajā stratēģijā piedalās astoņas ES dalībvalstis un sešas trešās valstis, un tas ir ļoti
iedvesmojoši, ka mums ir šāda visaptveroša stratēģija, kas ļauj mums veikt konkrētus
pasākumus visos šajos jautājumos. Ir taisnība, ka šim mērķim nav piešķirti jauni līdzekļi,
bet es esmu pārliecināta, ka, izmantojot šo shēmu, esošos projektus var pārkārtot un,
pastiprinot pārrobežu sadarbību, mēs varēsim sasniegt daudz efektīvāku rezultātu nekā
tad, ja visas valstis censtos darboties katra atsevišķi. Nav iespējams veikt atsevišķus
pasākumus attiecībā uz upi, kas saista mūs visus.

Mums tomēr, protams, var būt lieliski plāni, ja mēs neīstenojam šos, un tādēļ es ļoti ceru,
ka mēs tos Padomes sastāvā varēsim apspriest tagad, kamēr vēl nav beidzies Ungārijas
prezidentvalsts termiņš. Mēs iekustinājām šo procesu Vispārējo lietu padomē 31. jūnijā
un uzmanīgi uzraugām, kā šis darbs sokas. Šis darbs attīstās diezgan labi, arī darba grupu
līmenī, un, tuvojoties Ungārijas prezidentvalsts termiņa beigām, mēs varēsim Vispārējo
lietu padomē pieņemt šo stratēģiju; Eiropadome varēs apliecināt mums savu attiecīgo
atbalstu, un tad mūsu ziņā būs īstenot to pēc iespējas pilnīgāk, ietverot gan notekūdeņu
attīrīšanu, gan mūsu dzeramā ūdens bāzes saglabāšanu.

Jautājums Nr. 4, ko iesniedza Vilija Blinkeviciute (H-000016/11)

Temats: Personu ar invaliditāti un viņu pārstāvošo organizāciju līdzdalība lēmumu
pieņemšanā par personām ar invaliditāti

Komisijas publicētā Eiropas stratēģija personām ar invaliditāti 2010.–2020. gadam attieksies
uz aptuveni 80 miljoniem invalīdu Eiropas Savienībā. Komisija ir noteikusi astoņas pamata
darbības jomas: pieejamība, līdzdalība, vienlīdzība, nodarbinātība, izglītība un apmācība,
sociālā aizsardzība, veselība un ārējā darbība. ES iestādes un dalībvalstis ir aicinātas kopīgi
īstenot šo stratēģiju. Saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par personu
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ar invaliditāti tiesībām dalībvalstīm, kuras pieņem lēmumus attiecībā uz personām ar
invaliditāti, ir cieši jākonsultējas ar invalīdiem un viņi, kā arī viņus pārstāvošās organizācijas
jāiesaista šajā procesā. Diemžēl jaunajā stratēģijā personām ar invaliditāti šāds noteikums
nav paredzēts.

Vai Padome ir pieņēmusi konkrētus pasākumus, lai nodrošinātu, ka tiek ievērots ANO
Konvencijā par personu ar invaliditāti ietvertais princips – „nekādas rīcības attiecībā uz
personām ar invaliditāti bez viņu līdzdalības”? Turklāt, kāda ir Padomes nostāja par
komitejas personām ar invaliditāti izveidi, kas būtu atbildīga Nodarbinātības, sociālās
politikas, veselības un patērētāju tiesību aizsardzības padomei (EPSCO) un ko vadītu Eiropas
Savienības prezidējošā valsts? Vai Padome piekrīt, ka Komisija un dalībvalstis šādi tiktu
labāk iesaistītas ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanā?

Enikő Győri,    Padomes priekšsēdētāja. −  (HU) Priekšsēdētāja kungs! Es arī esmu ļoti priecīga,
ka mēs tomēr varējām atrast laiku šim jautājumam. ANO Konvencija par personu ar
invaliditāti tiesībām ir piemērots un efektīvs līdzeklis, lai veicinātu un aizsargātu personu
ar invaliditāti tiesības Eiropas Savienībā, un gan Kopiena, gan tās dalībvalstis piešķir tai
būtisku nozīmi. Padome vēlētos atgādināt cienījamajai deputātei, ka tā daudzkārt jau ir
apstiprinājusi, ka, ja mēs esam paredzējuši apmierināt invalīdu vajadzības un vēlamies
nodrošināt šo personu vienlīdzīgu sabiedrisko līdzdalību, mums ir svarīgi iesaistīt personas
ar invaliditāti to lēmumu un tās politikas izveidē, kas ir piemērojami attiecībā uz šīm
personām.

Padome savās rezolūcijās, kas pieņemtas 2008. un 2010. gadā, pastāvīgi mudināja, lai
personas ar invaliditāti un viņu organizācijas tiktu iesaistītas politikas veidošanā. Mēs
atgādinām, ka Padome arī pieņēma direktīvu, kas nosaka uz invaliditāti pamatotas
diskriminācijas aizliegumu nodarbinātības jomā un darbavietā. Minētā direktīva arī
nodrošina dalību un piedalīšanos darba ņēmēju un darba devēju organizācijās, tādējādi tas
ir īpašs pasākums, ko pieņēmusi Padome, lai nodrošinātu, ka personas ar invaliditāti
patiešām var piedalīties lēmumu pieņemšanā.

Komisijai arī ir jauna invaliditātes stratēģija. Mums bija liels gandarījums, ka tā tika publicēta
rudenī, un tā koncentrējas galvenokārt uz ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti
tiesībām īstenošanu. Ungārijas prezidentvalsts gatavojas iesniegt Padomei secinājumu
projektu saistībā ar šo stratēģiju, lai pieņemtu to Ungārijas prezidentvalsts termiņa
noslēguma posmā, jūnijā. Attiecībā uz atsevišķas invaliditātes komitejas izveidi Padome
līdz šim nav saņēmusi nekādus priekšlikumus, kas būtu jāpārbauda saistībā ar šo jautājumu.
Šajā kontekstā mēs atgādinām, ka Padome var veikt savas likumdevēja funkcijas tikai,
pamatojoties uz Komisijas iesniegtajiem priekšlikumiem, tomēr mēs, protams, vienmēr
turam redzeslokā Parlamentu, bet likumdošana darbojas šādi Eiropas Savienībā.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D). -    (LT) Priekšsēdētāja kungs, šā gada janvārī Eiropas
Invaliditātes foruma ierosinātajā sanāksmē Eiropas Parlamentā Eiropas Komisijas
priekšsēdētāja vietniece Viviane Reding paziņoja, ka dažas Eiropas Savienības dalībvalstis
neatbalsta Padomes direktīvu par vienlīdzīgu attieksmi pret personām neatkarīgi no reliģijas
vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas. Tādēļ pretdiskriminācijas
direktīva ir viens no vissvarīgākajiem jautājumiem cilvēktiesību jomā, jo īpaši attiecībā uz
invalīdu tiesību garantēšanu. Vai Ungārija, valsts, kas pašlaik ir Eiropas Savienības Padomes
prezidentvalsts, plāno veikt kādus īpašus pasākumus saistībā ar šīs direktīvas pieņemšanu
un pārskatīšanu, un kādus īpašus pasākumus jūs veiksiet, lai atbrīvotu ceļu šai direktīvai?
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Ádám Kosa (PPE).   – (HU) Ministres kundze! Liels paldies jums par jūsu atbildi. Es vēlētos
mudināt Padomi pievērst uzmanību cilvēku ar invaliditāti iesaistīšanas nozīmei. Šim
jautājumam ir ietekme arī uz Parlamenta darbu attiecībā uz deputātu spēju iesaistīties šajā
procesā, jo, tā sakot, mēs esam tie, kas pārstāv cilvēkus. Es gribētu apsveikt prezidentvalsti
par pievēršanos invaliditātes jautājumam augstā līmenī līdz trīs prezidentvalstu termiņa
beigām. Mans jautājums ir, vai nākamās prezidentvalstis arī plāno pievērsties šim
invaliditātes jautājumam tajā pašā līmenī.

Enikő Győri,    Padomes priekšsēdētāja. −  (HU) Liels paldies jums par papildjautājumiem.
Attiecībā uz pirmo Blinkevičiūtė kundzes jautājumu par situācijas attīstību saistībā ar
pretdiskriminācijas direktīvu, es varētu jums teikt, piemēram, „tagad mēs to atrisināsim”,
jo es varētu tā teikt par to, kas ir tā vērts, bet es neteikšu šādus vārdus. Mēs visi zinām, cik
ārkārtīgi lēna pēdējos trīs gados ir bijusi šī tiesību akta projekta attīstība. Mēs, protams, arī
plānojam panākt progresu. Lai varētu to veikt un saglabāt uzticamību, mēs cenšamies
koncentrēties tieši uz to šīs direktīvas daļu, kura attiecas uz invaliditāti. Tādēļ mēs plānojam
apspriest invaliditātes aspektus divās kārtās un ceram, ka mēs varēsim pārliecināt dalībvalstis
gūt panākumus vismaz šajā ziņā. Tādējādi mēs netiecamies visos virzienos, bet toties
vēlamies koncentrēt savu uzmanību uz šo jautājumu.

Man ir jāteic, ka tas ir ļoti sarežģīti. Dalībvalstis bieži atsaucas uz finanšu jautājumiem un
finanšu grūtībām. Manas izcelsmes valsts bijusī valdība arī bija spiesta pieprasīt
pagarinājumu, lai varētu īstenot ES politiku un iekšpolitiku, piemēram, šķēršļu likvidēšanas
jomā, un krīzes un taupības laikā tas viss dalībvalstīm ir ļoti sarežģīti. Tomēr, manuprāt,
jo īpaši uzskatot, ka mēs esam apņēmušies izveidot tādu prezidentvalsti, kuras uzmanības
centrā ir cilvēks, mums patiešām ir jāpanāk progress šajā ļoti svarīgajā jautājumā – jo, kā
to vienmēr saka Kósa kungs, tas attiecas ne vien uz personām ar invaliditāti, bet uz daudziem
citiem, sākot ar jaunajām māmiņām un beidzot ar veciem cilvēkiem, kuru ir daudz vairāk
nekā to personu, kuras mēs saucam par cilvēkiem ar invaliditāti — tas nozīmē, ka Padome
ir lielā mērā atbildīga par to, lai panāktu progresu šajā jautājumā.

Kósa kungs vaicāja, kā mēs varam labāk iesaistīt Parlamentu, vai kā mēs varam strādāt kopā.
Es uzskatu, ka Kósa kungs kā Starpdienestu grupas invaliditātes jautājumos priekšsēdētājs
veic lielisku darbu un uztur ļoti labas attiecības ne vien ar Padomi un Padomes
prezidentvalsti, bet arī ar Komisiju. Kā mēs varam redzēt vairākos jautājumos, ja
Parlamentam ir vadošā nozīme, un es esmu pārliecināta, ka Parlamentam ir vadošā nozīme
invaliditātes jautājumos, tad Komisija un Padome var tikai rīkoties pēc tā ieteikumiem.
Tādēļ tos patiešām var ietvert Komisijas priekšlikumos, kuri pēc tam tiek iesniegti Padomei.
Domājot par romu stratēģiju, Lívia Jároka ziņojumam, kas šo pirmdien tika pieņemts Pilsoņu
brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejā, ir labas izredzes tikt ietvertam Komisijas priekšlikumā
un pēc tam iesniegtam Padomei. Tādēļ es gribētu ieteikt šo ceļu, un es atzinīgi vērtētu to,
ja šī lieliskā sadarbība varētu turpināties.

Mēs nosūtīsim rakstiskas atbildes uz tiem jautājumiem, uz kuriem nevarējām atbildēt laika
trūkuma dēļ.

Priekšsēdētājs. −   Tas ir pareizi, bet es ļaušu Chountis kungam izteikt papildinājumu par
šo jautājumu.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL).   – (EL) Priekšsēdētāja kungs! Es nevēlos, lai manis
iesniegtais jautājums tiktu izskatīts debatēs. Es atzinīgi vērtēju jūsu centienus, un es nevēlos
izjaukt kārtību.
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Man ir tikai viens komentārs, kas neattiecas konkrēti uz priekšsēdētāju un neietekmē viņu,
un es izteikšos īsi. Es tikai gribu teikt, ka tādēļ, ka mums, kā jūs ļoti labi zināt, ir problēma
parlamentārās kontroles jautājumā, plenārsēdē ir bijuši trīs gadījumi, kad mums nebija
jautājumu Padomei, un procedūras galu galā samazina pieejamo laiku. Tādēļ vai jūs, lūdzu,
varētu apspriest ar Prezidiju, kā šo laiku varētu nodalīt.

Liels paldies par jūsu pieliktajām pūlēm. Es nevēlos pārsniegt laiku, es nevēlos arī, lai mans
jautājums tiktu debatēts, un es pateicos ministrei, kura bija sagatavojusies un gaidīja.

Priekšsēdētājs. −    Chountis kungs, man ir zināma jūsu sūdzība, kuru es pilnībā atbalstu.

Tomēr Prezidijs nepieņem lēmumus par debašu laiku, debašu saturu vai uzstāšanās laiku,
dīvainā kārtā tā ir Priekšsēdētāju konference, kas vienmēr cenšas pārāk daudz ietvert darba
kārtībā. Prezidija locekļiem, arī man, ir jārisina šādi radušās problēmas un jāsakārto juceklis.

Es atvainojos visiem, kuri netika aicināti. Kā pareizi saka Győri kundze, visi jautājumi, uz
kuriem viņai nav bijis laika šovakar atbildēt – un uz tiem jautājumiem, uz kuriem viņa ir
atbildējusi, viņa ir atbildējusi ļoti prasmīgi – saņems rakstiskas atbildes.

Jautājumi, uz kuriem laika trūkuma dēļ nav sniegta atbilde, saņems rakstisku atbildi (sk.
Pielikumu).

Jautājumu laiks tiek slēgts.

17.  Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)

18.  Sēdes slēgšana

(Sēdi slēdza plkst. 20.55)
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