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1. Deschiderea ședinței

(Ședința a fost deschisă la ora 10.00)

2. Situația din Egipt (propuneri de rezoluție depuse): consultați procesul-verbal

3. Punerea în aplicare a Strategiei UE pentru regiunea Dunării (propuneri de rezoluție
depuse): consultați procesul-verbal

4. Acordarea garanției UE pentru BEI pentru pierderile rezultate din împrumuturi
și garanții la împrumuturi acordate unor proiecte din afara Uniunii Europene
(dezbatere)

Președinte.   – Următorul punct pe ordinea de zi este raportul (A7-0019/2011) elaborat
de dl Kalfin, în numele Comisiei pentru bugete, referitor la propunerea de decizie a
Parlamentului European și a Consiliului de acordare a unei garanții a UE Băncii Europene
de Investiții pentru pierderile rezultate din împrumuturi și garanții la împrumuturi acordate
unor proiecte din afara Uniunii Europene (COM(2010)0174 - C7-0110/2010-
2010/0101(COD)).

Ivailo Kalfin,    raportor.  − Dle președinte, mandatul actual al Băncii Europene de Investiții
pentru operațiunile din afara Uniunii Europene expiră la sfârșitul lunii octombrie.
Parlamentul European și Consiliul trebuie să cadă de acord asupra condițiilor de extindere
a acestuia după această dată.

Parlamentul a discutat problema în detaliu pe parcursul câtorva luni. În această perioadă
am dezbătut multe idei și am încercat să ascultăm opiniile multor părți interesate. Am
organizat zeci de întâlniri, atât în afara, cât și în interiorul Parlamentului, între grupurile
politice care lucrează la text.

Aș dori să profit de această ocazie pentru a le mulțumi foarte mult tuturor colegilor mei
din grupurile politice, și administrației, pentru devotamentul lor, pentru munca lor bazată
pe cele mai înalte standarde profesionale și pentru încercarea de a ajunge la un consens
larg cu privire la un mandat pentru Banca Europeană de Investiții care să însemne ceva
pentru realizarea obiectivelor UE. De asemenea, mulțumesc foarte mult Băncii Europene
de Investiții și Comisiei pentru sprijinul și consilierea constantă, care au fost foarte valoroase
pentru munca noastră.

Avem acum un proiect de decizie care urmează să fie votat de Parlament, care prevede o
mai bună coordonare între Banca Europeană de Investiții și alte organisme ale UE, mai
multă transparență și participare a părților interesate, și un sistem mai bun de monitorizare
și raportare: o decizie care va îmbunătăți vizibilitatea impactului activităților băncii.

Cu această decizie, vom începe elaborarea pozițiilor comune ale UE împreună cu Consiliul.
Proiectul de decizie păstrează profilul de foarte mare succes al Băncii Europene de Investiții
ca instituție financiară și bancă de investiții cu rating maxim. În același timp, fiind o instituție
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a UE, se așteaptă ca Banca Europeană de Investiții să contribuie mai bine la obiectivele
Uniunii, prin mijloacele și instrumentele sale specifice.

Modificările propuse se bazează pe experiența acumulată și pe ideea că profilul Băncii
Europene de Investiții ca bancă de investiții cu rating maxim nu ar trebui să fie pus în
pericol.

Parlamentul European propune o coordonare mult mai bună între Serviciul european de
acțiune externă, Comisie și Bancă în punerea în aplicare a obiectivelor politicii externe a
UE. Banca Europeană de Investiții va trebui să elaboreze parametrii de dezvoltare și impact
asupra mediului și să raporteze cu privire la finalizarea lor. Va contribui indirect la eradicarea
sărăciei și la atenuarea schimbărilor climatice în țările în curs de dezvoltare și va stimula
întreprinderile mici și mijlocii și dezvoltarea comunităților locale.

Sistemele de monitorizare și raportare garantează mai multă transparență, un acces mai
bun la informații și posibilități sporite ale părților interesate de a-și da avizul într-un stadiu
incipient al analizării proiectelor. Alte 2 miliarde de euro vor fi alocate spre a fi utilizate în
proiecte legate de mediu. Acest lucru ar trebui să contribuie la eforturile depuse de țările
partenere ale Uniunii Europene pentru finanțarea eforturilor de punere în aplicare a
politicilor în materie de climă. Să sperăm că acest nou instrument va crea stimulente pentru
ca potențialele țări beneficiare să se angajeze mai mult la realizarea obiectivelor Uniunii
Europene în materie de climă.

Parlamentul European propune, de asemenea, o creștere a plafoanelor garanțiilor UE care
sunt utilizate de Bancă. La prima vedere aceasta este o decizie foarte dificilă, deoarece este
extrem de sensibilă pentru statele membre. Orice creștere a plafoanelor înseamnă efectiv
o contribuție de 9 % la Fondul de garantare, dar, pe de altă parte, acesta este un instrument
extrem de bun care incită și atrage mai multe instituții de finanțare la proiectele BEI.

Majorarea propusă a plafoanelor se ridică la aproximativ 1,7 miliarde de euro și ar permite
băncii cel puțin să mențină intensitatea activităților sale în țările în curs de preaderare, și
în special în regiunea mediteraneană. În ultimii ani, la cererea Consiliului, această finanțare
a fost intensificată. Prin urmare, UE trebuie să facă un efort suplimentar pentru a sprijini
economiile țărilor din Balcanii de Vest și Africa de Nord, mai ales în aceste vremuri.

Acest lucru nu ar implica costuri substanțiale, în vreme ce beneficiile realizării obiectivelor
UE în aceste regiuni ar fi foarte mari. Solicităm Băncii Europene de Investiții să dezvolte o
capacitate mai puternică de evaluare și raportare cu privire la aspectele proiectelor sale
care sunt legate de dezvoltare, mediu, precum și de drepturile omului.

Aceasta va trebui să ceară promotorilor de împrumuturi să consulte părțile interesate locale
înainte de a decide asupra proiectelor. Reconfirmăm bunele practici ale băncii în faptul că
evită să lucreze cu parteneri incluși în jurisdicții necooperante și să utilizeze paradisurile
fiscale. Propunem constituirea unui grup de lucru care va sugera o mai bună cooperare și
combinare a fondurilor de la donatori diferiți până la jumătatea anului 2012.

Un grup de lucru va analiza practicile actuale în ceea ce privește plata asistenței pentru
dezvoltare de către UE și statele membre, în scopul de a spori eficiența și vizibilitatea Europei
ca principalul furnizor de asistență pentru dezvoltare din lume. (Dezbatere)

Siim Kallas,    vicepreședinte al Comisiei.  − Dle președinte, doresc să mulțumesc raportorului,
dl Kalfin, și altor deputați din acest Parlament pentru abordarea constructivă a propunerii,
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care subliniază interesul semnificativ pe care Parlamentul îl arată față de activitățile Băncii
Europene de Investiții.

Consider că Parlamentul a realizat acum un raport echilibrat care va furniza o bază solidă
pentru viitoarele negocieri cu Comisia și Consiliul.

În luna aprilie a anului trecut, Comisia a emis o propunere legislativă de modificare a
Deciziei 633/2009/CE în urma unei revizuiri la jumătatea perioadei a cererii pentru
mandatul extern al BEI.

Acum este esențial să luăm o decizie în timp util care să permită BEI să își continue activitatea
externă până în 2013, în același timp consolidând mandatul pentru a garanta că investițiile
BEI în afara UE sunt din ce în ce mai aliniate cu obiectivele politice ale UE, în special în
domeniile schimbărilor climatice și dezvoltării.

În ceea ce privește votul de astăzi, câteva amendamente propuse sunt acceptabile din
punctul de vedere al Comisiei. Acele amendamente se referă, în primul rând, la cererea de
a consolida aspectele de dezvoltare ale activității BEI și, în al doilea rând, la apelul pentru
o creștere a plafoanelor regionale ale mandatului general. Acest lucru ar putea, printre
altele, permite BEI să mențină un nivel rezonabil de activitate în anumite regiuni, în special
în regiunile în curs de preaderare. Ar trebui să dețină, de asemenea, un rol în a ajuta BEI să
ia parte la eforturile noastre comune de a oferi sprijin Tunisiei și Egiptului în procesul de
tranziție democratică. În al treilea rând, ar contribui la cererea generală de sporire a
transparenței și de îmbunătățire a raportării și a eficienței.

Pe de altă parte, vor fi necesare negocieri suplimentare în contextul trialogului pentru alte
amendamente. Aceste puncte se referă, în primul rând, la restricția de eligibilitate din cadrul
mandatului referitor la schimbările climatice pentru țările despre care Consiliul consideră
că nu s-au angajat la realizarea unor obiective corespunzătoare în materie de climă.

În al doilea rând, există unele amendamente care vizează stabilirea orientărilor operaționale
regionale ca acte delegate, ceea ce nu le-ar permite să fie orientări generale operaționale și
flexibile, așa cum le-am prevăzut inițial în propunerea Comisiei.

În al treilea și ultimul rând, există unele amendamente care se referă la probleme pe termen
lung, cum ar fi crearea unei platforme a UE pentru cooperare și dezvoltare, sau la reflecțiile
cu privire la perspectivele pe termen lung pentru cooperare și finanțare pentru dezvoltare,
care nu sunt strict legate de punerea în aplicare a mandatului actual.

Trebuie să fim atenți, deoarece negocierea acestor amendamente ar putea întârzia adoptarea
deciziei și ne-am putea gândi să nu ne angajăm în negocieri îndelungate și complicate în
cadrul prezentei decizii.

Trialogul dintre instituții va începe pe baza raportului adoptat astăzi. Scopul comun este
de a adopta decizia până în vară, în scopul de a preveni orice pericol de nondecizie până
în octombrie 2011, ceea ce ar provoca suspendarea activităților externe ale BEI după această
dată.

Vincent Peillon,    raportor pentru aviz al Comisiei pentru afaceri externe. − (FR) Dle președinte,
aș dori în primul rând să îi mulțumesc dlui Kalfin pentru munca excelentă pe care am
putut-o realiza împreună și, în numele Comisiei pentru afaceri externe, al cărei raportor
am fost, aș dori să le mulțumesc colegilor mei, dna Hautala, dl Lambsdorff și dna Giannakou.
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Întrucât dumnealui a făcut acest lucru, nu am de gând să reiau punctele pozitive ale
raportului și propunerea apărată de dl Kalfin privind mandatul referitor la schimbările
climatice, creșterea resurselor umane, atenția acordată aspectelor sociale și de dezvoltare,
mediul, drepturile omului, deplasarea accentului garanției către țările care au nevoie cel
mai mult de ea și o legătură mai puternică cu politicile UE.

Parlamentul este unit cu privire la toate aceste puncte - permiteți-mi să clarific acest lucru
- și trebuie să rămână așa în timpul negocierilor dificile care, după cum tocmai am auzit,
ne așteaptă cu Consiliul.

Aș dori să atrag atenția asupra a două deficiențe în acest stadiu. Regret că nu au fost luate
în considerare nici nevoia de a pregăti acum BEI pentru microcredite, nici nevoia de a
începe deja dezbaterea privind plafoanele post-2013, deși Comisia pentru afaceri externe
a votat pentru ambele lucruri în consensul obținut de toate grupurile politice. Acesta este
motivul pentru care Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților din
Parlamentul European a decis, cu acordul dlui Kalfin și al celorlalți raportori, să depună
amendamente în plen pe marginea acestor două subiecte.

În cele din urmă, există un punct crucial asupra căruia aș dori să vă atrag atenția din punct
de vedere politic și care face subiectul unei dezbateri de ani de zile. Când a căzut Zidul
Berlinului, am putut reacționa nu numai cu proiectul de extindere, ale cărui modalități
practice ar putea fi puse la îndoială de unii, dar care este incontestabil necesar, însă, înainte
de acesta, am înființat BERD pentru a putea susține tranziția economică și democratică
necesară.

Uniunea Europeană și, de asemenea, BEI, ca putere care o susține, este cel mai mare furnizor
de fonduri către cealaltă parte a Mediteranei. În același timp, însă, știm că plata acestor
fonduri nu va continua după o perioadă de programare - cu alte cuvinte, după 2013, așa
cum tocmai am menționat - și că discuțiile pe care le avem astăzi demonstrează că pot
exista dificultăți în viitor.

Există un proiect - deja adoptat de către Parlamentul European și aprobat în raportul
referitor la Uniunea pentru Mediterana - menționat în raportul elaborat de dl Kalfin care
este dezbătut astăzi, și acesta este crearea unei instituții financiare euro-mediteraneene de
codezvoltare și investiții. Aceasta ar fi un mod practic, dincolo de declarațiile retorice, de
a recunoaște voința Uniunii Europene de a sprijini mișcarea democratică importantă care
are loc de cealaltă parte a Mediteranei și sper că acest lucru va fi abordat în mod serios și
că vor fi luate măsuri în lunile următoare pentru a promova înființarea acestei instituții
financiare.

Thijs Berman,    raportor pentru aviz al Comisiei pentru dezvoltare. −  (NL) Dle președinte, rata
rapidă a creșterii economice din țările în curs de dezvoltare nesocotește grupuri numeroase
de indivizi. Chiar și în țările africane, creșterea economică atinge uneori cifre duble, așa
cum este evident în marile orașe, cum ar fi Addis Abeba. Cu toate acestea, inegalitatea crește
la fel de rapid.

Femeile și agricultorii, în special, sunt cei cărora nu le sunt oferite destule oportunități de
dezvoltare a mijloacelor de trai. Una dintre barierele majore este accesul la servicii financiare.
Băncile private au pur și simplu mai multă încredere în comercianții care fac profituri
rapide decât în femei și agricultori.

Băncile publice au un rol de neînlocuit aici. Prin urmare, cu această rezoluție legislativă
BEI face un pas esențial. Banca nu mai acordă fonduri doar pentru baraje și drumuri și
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pentru proiecte mari de infrastructură ale companiilor europene. Acel braț al operațiunilor
băncii trebuie să continue, dar, desigur, cu proceduri care vor permite ca toți actorii locali
să fie ascultați, în funcție de criterii clare de durabilitate și justiție socială. Paradisurilor
fiscale nu ar trebui să li se acorde nicio șansă în aceste proiecte.

Ce este nou este faptul că acum BEI va lucra, de asemenea, pentru a-i ajuta pe proprietarii
de întreprinderi mici din țările în curs de dezvoltare acordându-le undă verde pentru
împrumuturi. Acest lucru poate fi făcut prin intermediul băncilor locale, prin intermediul
instituțiilor de microfinanțare, deși avem nevoie de un amendament suplimentar în acest
domeniu, și prin cooperare cu băncile de dezvoltare ale statelor membre. Domeniul de
acțiune al BEI ar trebui să fie extins pentru a-și dezvolta expertiza pe plan intern, cu personal
suficient. Cu toate acestea, cu această nouă dimensiune a operațiunilor sale, BEI este un
instrument indispensabil pentru politica de dezvoltare a Uniunii Europene, cu un
angajament clar față de egalitatea de șanse din țările în curs de dezvoltare și față de creșterea
economică durabilă.

Aș dori să mulțumesc BEI, colegului meu, dlui Ivailo Kalfin, și tuturor raportorilor pentru
cooperarea excelentă.

William (The Earl of) Dartmouth,    raportor pentru aviz al Comisiei pentru comerț internațional.
− Dle președinte, până în prezent, profesioniștii care sunt în fruntea Băncii Europene de
Investiții au condus-o cu o cultură a probității financiare.

S-au făcut împrumuturi și s-au acordat garanții pe o bază prudentă, și acesta este motivul
pentru care Banca Europeană de Investiții a avut foarte puține împrumuturi nereușite în
registrele sale.

Cu toate acestea, ceea ce încearcă să facă acest raport este să dilueze cultura profesională
a Băncii Europene de Investiții și să îi extindă mandatul pentru a cuprinde o serie de obiective
politice. Dl comisar a afirmat acest lucru foarte clar.

O relaxare a criteriilor comerciale pe baza cărora a funcționat Banca până acum va duce
inevitabil la solicitarea plății garanției. Acum, acest lucru îl va costa pe contribuabil și
trebuie să mă întreb, încă o dată, dacă contribuabilii foarte presați din Europa și Regatul
Unit vor într-adevăr ca banii lor să fie utilizați pentru urmărirea unor obiective pur politice
în afara UE?

George Sabin Cutaș,    raportor pentru aviz al Comisiei pentru afaceri economice și monetare .
− Prin garanția oferită Băncii Europene de Investiții, în temeiul acestui raport, se urmărește
dezvoltarea structurilor sociale și economice, precum și atenuarea schimbărilor climatice
în țări terțe, fiind promovate totodată democrația, statul de drept și drepturile omului.
Estimez, de aceea, ca fiind pozitivă sugestia de mărire a mandatului general oferit băncii,
având vedere și faptul că țările pentru care este destinată această garanție le includ pe cele
candidate la aderare și pe cele care au încheiat acorduri de parteneriat cu Uniunea Europeană.

Pentru a-și îndeplini mai bine responsabilitățile în țări terțe banca are însă nevoie de resurse
substanțiale și de un personal specializat mai numeros. În acest context BEI trebuie să aibă
în vedere impulsionarea anumitor proiecte de importanță strategică pentru Uniunea
Europeană, precum gazoductul Nabucco și alte proiecte majore de infrastructură rutieră,
maritimă și energetică.
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În final doresc să subliniez necesitatea realizării de către bancă a unor monitorizări ale
proiectelor finanțate, atât pe parcursul derulării lor, cât și la încheierea lor, pentru verificarea
respectării criteriilor sociale și de mediu.

Giovanni Collino,    în numele Grupului PPE. – (IT) Dle președinte, doamnelor și domnilor,
în primul rând aș dori să îi mulțumesc dlui raportor Kalfin pentru munca pe care a depus-o.
Votul de astăzi reînnoiește garanția UE pentru Banca Europeană de Investiții (BEI) pentru
pierderile rezultate din împrumuturi acordate pentru investiții în proiecte din afara Uniunii
Europene. Această măsură este de o importanță și mai mare în contextul economic actual,
care se caracterizează prin schimbări profunde, nu numai pe piețe, ci și în metodele de
producție și abordările economiei.

În timp ce, pe de o parte, BEI joacă un rol crucial pentru Uniunea Europeană, pe de altă
parte, Uniunea își consolidează prezența politică și economică dincolo de granițele celor
27 de state membre. S-a ajuns la un compromis cu celelalte grupuri politice pentru a
modifica textul original al Comisiei. Discuțiile, care au luat în considerare o serie de avize,
au fost constructive atât în cadrul Comisiei pentru bugete, cât și în timpul pregătirilor
pentru ședința de astăzi.

Temele care au caracterizat negocierile și dezbaterile politice au fost: sprijin pentru
întreprinderile mici și mijlocii locale; maximizarea sinergiilor în domeniul cooperării pentru
dezvoltare, astfel încât să se evite dublarea eforturilor noastre în țările sudice și irosirea
resurselor; natura BEI, care rămâne o bancă de investiții care acordă împrumuturi,
concurează pe piețele internaționale și nu oferă finanțare negarantată; gama geografică a
investițiilor BEI, care au fost extinse în țări precum Libia și Irak, dar nu în țări precum
Belarus, în care respectarea drepturilor omului astfel cum sunt consacrate în Convenția
Europeană a Drepturilor Omului trebuie să fie o cerință minimă de planificare a acțiunilor.

Pare foarte probabil ca activitatea desfășurată în Parlament să reușească foarte repede să
obțină acordul Consiliului și al Comisiei. În ceea ce privește activitatea desfășurată,
raportorul va depune un amendament oral pentru a mări creditele de garantare a investițiilor
BEI în regiunea mediteraneană. Astfel de investiții pot contribui la stabilizarea Mediteranei,
nu în ultimul rând având în vedere problemele asociate cu fluxurile de migranți din ultimele
săptămâni.

[Vorbitorul a fost de acord să răspundă la o întrebare în conformitate cu procedura cartonașului
albastru menționată la articolul 149 alineatul (8) din Regulamentul de procedură]

William (The Earl of) Dartmouth,    deputat.  − Dle președinte, aș dori să solicit vorbitorului
să evalueze care sunt costurile pentru contribuabil.

Giovanni Collino (PPE).   – (IT) Dle președinte, la ce anume se referă interpelatorul, la
întreaga operațiune sau la un anumit punct?

Göran Färm,    în numele Grupului S&D. – (SV) Dle președinte, aș dori să exprim sincere
mulțumiri raportorului, dlui Kalfin, care a făcut o treabă bună. Acesta a colaborat atât cu
Banca Europeană de Investiții (BEI), cât și cu raportorii alternativi ai celor cinci comisii
diferite din Parlamentul European care au fost implicate. Chiar cred că au obținut un rezultat
excelent.

Criza financiară arată cât de important este să avem instituții publice stabile responsabile
de acordarea de credite în domenii cruciale de investiții atunci când piața financiară privată
fluctuează. Prin urmare, discutăm acum despre crearea de noi instrumente financiare în
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mai multe contexte diferite, dar și despre dezvoltarea instrumentelor pe care le avem deja,
în acest caz, activitățile BEI din afara Europei.

Mi-ar plăcea foarte mult să subliniez trei puncte care sper că vor câștiga audiență atât în
acest Parlament, cât și în cadrul Consiliului. Primul se referă la un grad mai mare de coerență
între activitățile BEI și orientările generale pentru politica de dezvoltare și politica externă
a UE. Cel de-al doilea se referă la o creștere a plafonului pentru proiectele de combatere a
schimbărilor climatice, iar cel de-al treilea punct vizează creșterea plafoanelor
împrumuturilor care necesită creșterea garanțiilor din partea statelor membre.

Majoritatea activităților BEI sunt orientate către Europa, dar dacă socotim numărul țărilor
care primesc împrumuturi, cele mai multe dintre ele sunt de fapt țări în curs de dezvoltare.
Prin urmare, astăzi, printre altele, ne exprimăm votul cu privire la solicitarea unei evaluări
mai stricte a proiectelor și la solicitarea ca BEI să efectueze, în prealabil, o evaluare
amănunțită a problemei dacă într-adevăr investițiile vor contribui la realizarea obiectivelor
noastre de dezvoltare. Chiar invit toată lumea să sprijine aceste solicitări. Pentru a realiza
acest lucru, trebuie, de asemenea, să sporim transparența activităților BEI în acele țări care
intră sub incidența mandatului extern. Așa cum stau lucrurile, de multe ori avem lanțuri
lungi și complicate de tranzacții financiare care fac transparența foarte dificilă. De asemenea,
insistăm să se acorde o atenție mai mare normelor proprii ale BEI împotriva activităților
din paradisurile fiscale.

Un sistem financiar solid este o condiție esențială pentru o economie funcțională în părțile
vulnerabile ale lumii. Prin urmare, sunt mulțumit că acum putem oferi, de asemenea,
sprijinul nostru amendamentului oral, care sper că va câștiga sprijinul tuturor și care ne
va oferi mai multe resurse pe care să le putem oferi unor țări precum Egipt și Tunisia.

Acest raport reprezintă un pas important într-o direcție pe care sper că însuși Consiliul o
va susține în cadrul viitoarelor negocieri.

Carl Haglund,    în numele Grupului ALDE. – (SV) Dle președinte, în primul rând, aș dori să
mulțumesc raportorului pentru munca sa excelentă și profesionistă depusă în cadrul acestui
raport. A existat o bună cooperare între grupuri și cred că rezultatul este unul foarte bun.

Colegii mei deputați din cealaltă parte a Parlamentului și-au exprimat temerile că suntem
pe cale să punem în pericol activitatea eficientă pe care Banca Europeană de Investiții (BEI)
a desfășurat-o până acum. Cred că aceste temeri sunt complet nefondate. Adevărul este că
noi evaluăm acum mandatul la jumătatea perioadei pe care îl avem și că vom conduce
banca într-o direcție mai bună.

Deși este bine să nu uităm ideile noi și corecte, care sunt destul de numeroase și care trebuie
folosite în acest stadiu, este bine, de asemenea, să nu uităm că, pe de altă parte, că mai
devreme sau mai târziu va trebui să începem negocierile cu privire la mandatul BEI pentru
următorul cadru financiar, cu alte cuvinte cel care va începe în 2014. În etapa respectivă
va trebui să decidem în ce direcție vrem să conducem banca, ce sarcini noi i-am putea
atribui și în ce fel noile sarcini vor trebui să fie îndeplinite prin intermediul furnizării de
noi resurse financiare posibile pentru bancă. Este important să nu uităm acest lucru.

În acest context, aș dori să menționez două detalii. Primul este un lucru pe care l-a menționat
dl Färm, și anume faptul că se pare că vom putea să cădem de acord asupra creșterii
resurselor pe care BEI le poate folosi în Africa de Nord, ceea ce cred că este foarte pozitiv
având în vedere situația politică existentă acolo. Tocmai de aceea BEI ar trebui să aibă un
mandat extern, pentru a ne permite să acționăm în conformitate cu obiectivele Uniunii.
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Aș dori, de asemenea, să subliniez un lucru pe care sunt sigur că îl va menționa și dl Graf
Lambsdorff, și anume acela că Grupul Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa
a dorit ca noi să putem folosi mandatul extern al BEI pentru a împrumuta bani țării Belarus.
Aceasta este parte a politicii pe care dorim să o urmărim și a principiilor pe care le susținem
în Uniunea Europeană și care trebuie, în principiu, să fie respectate de către instrumentul
nostru important, BEI.

Pe scurt, cred că am colaborat bine cu grupurile politice și că raportorul a făcut o treabă
splendidă în găsirea de soluții care înseamnă că, cel mai probabil, vom primi un sprijin
foarte larg pentru raport atunci când îl vom vota peste o oră. Cred că reprezintă o bază
bună pentru negocierile noastre cu Consiliul. Sper că Consiliul European este dispus să
vadă ideile bune de amendamente ale Parlamentului European într-o lumină pozitivă.

Helga Trüpel,    în numele Grupului Verts/ALE. – (DE) Dle președinte, doamnelor și domnilor,
în primul rând, aș dori să îi transmit mulțumirile mele dlui Kalfin pentru raportul său
ambițios și aș dori să vă reamintesc încă o dată că instituția care a cerut ca mandatul extern
să fie aprobat în conformitate cu procedura de codecizie a fost Curtea Europeană de Justiție.
Cu alte cuvinte, este vorba de mai multe drepturi pentru Parlament - și, în calitate de deputați
europeni încrezători în noi înșine, desigur, salutăm acest fapt.

Uniunea Europeană și-a stabilit o serie întreagă de obiective demne de laudă în Tratatul de
la Lisabona: să conserve resursele naturale, să lupte împotriva sărăciei și să lucreze pentru
democrație, statul de drept și drepturile omului. Prin urmare, este corect ca BEI să se
comporte ca un instrument care lucrează pentru îndeplinirea acestor obiective, nu împotriva
lor, și ca totul să fie pregătit pentru a asigura că aceste obiective sunt realizate cu sprijinul
BEI. În special, este vorba despre infrastructura de mediu, îmbunătățirea alimentării cu apă
și a canalizării, precum și despre creșterea fondurilor alocate sănătății și formării
profesionale, pentru că știm sigur că aceste lucruri contribuie la asigurarea viitorului în
țările terțe și aduc o contribuție foarte importantă la combaterea sărăciei.

Din punct de vedere ecologic, mandatul opțional referitor la schimbările climatice este, de
asemenea, foarte pozitiv. O sumă suplimentară de două miliarde urmează să fie mobilizată
și, dacă luăm în serios obiectivele noastre în domeniul politicii în materie de climă, atunci
în mod firesc trebuie să lucrăm cu BEI în acest domeniu. Sunt la fel de mulțumit de faptul
că dl Kalfin a propus acum ca BEI să sprijine, de asemenea, dezvoltarea economică și
schimbarea democratică în zona mediteraneană - acum mai ales în Tunisia și Egipt. Prin
urmare, noi considerăm că aceste amendamente, pe care le vom vota în scurt timp, sunt
corecte.

Suntem deosebit de interesați să vedem o transparență mai mare la Banca Europeană de
Investiții. Comisia trebuie să prezinte acum un raport în fiecare an. Doar acest lucru, însă,
nu este suficient; ceea ce ne dorim este o transparență reală. Am dori, de asemenea, să
vedem că ONG-urile și alte organisme calificate sunt implicate în decizii înainte ca acestea
să fie luate. Noi credem că această transparență va contribui la acceptarea BEI și nu la
subminarea ei.

Cu toate ideile bune care au fost prezentate aici, în acest Parlament, noi sperăm, de asemenea,
că Consiliul nu va rămâne în urmă, ci că va sprijini această poziție politică ambițioasă a
BEI și a Parlamentului. Prin urmare, sper că procedura va fi finalizată rapid, astfel încât să
putem elabora politici împreună și în beneficiul cetățenilor din țări terțe.
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Kay Swinburne,    în numele Grupului ECR.  – Dle președinte, atunci când garantăm
împrumuturi de acest fel pentru proiecte din interiorul sau chiar din afara UE, trebuie să
ne amintim că acestea nu sunt fără consecințe financiare. Deși poate părea o modalitate
bună de a face ca banii UE să meargă mai departe, trebuie să ne asigurăm cu foarte mare
grijă că sunt în vigoare controale adecvate de gestionare a riscurilor pentru a administra
aceste tipuri de împrumuturi și implicațiile legate de bilanțuri pe care le ridică.

În calitate de parlamentari, trebuie să fim pe deplin conștienți de creanțele la care expunem
bugetul UE și, prin urmare, bugetele statelor membre. Sistemele de supraveghere și
transparență vor fi cruciale în momentul utilizării bilanțului ca stimulent, după cum a
demonstrat criza financiară, când băncile nu au fost întotdeauna pe deplin conștiente de
amploarea creanțelor lor.

Trebuie să învățăm de la sectorul financiar și trebuie să fim siguri că știm exact ce garantează
UE și ce niveluri adecvate de control democratic sunt menținute.

În mod fundamental, trebuie să fim siguri că acele persoane din cadrul BEI și Comisiei care
sunt însărcinate cu gestionarea acestor produse financiare și cu luarea unor astfel de decizii
cuprinzătoare dispun de competențele necesare pentru a gestiona lucrul de care se ocupă.

Și anume banii contribuabililor. Trebuie să îi cheltuim cu atenție.

Miguel Portas,    în numele Grupului GUE/NGL. – (PT) Dle președinte, cred că ceea ce
discutăm aici astăzi este atât extinderea, cât și clarificarea mandatului Băncii Europene de
Investiții (BEI), împreună cu un sistem de garanții care sunt necesare pentru operațiunile
sale de finanțare.

Eu cred că extinderea sau clarificarea mandatului care este propusă urmează linia corectă.
Acesta va permite BEI să își îndeplinească mai bine propriile obiective în ceea ce privește
cooperarea și ajutorul pentru dezvoltare. Atât timp cât BEI și Uniunea Europeană doresc
să rămână sclavii agențiilor de rating, va exista o problemă cu garanțiile; acest lucru este
clar.

Sunt unii care spun că, probabil, acest lucru crește riscul și că, prin urmare, ar trebui să fim
atenți când investim în sănătate, în educație, în combaterea sărăciei, și în Obiectivele de
Dezvoltare ale Mileniului, deoarece niciunul dintre acestea nu sunt deosebit de profitabile;
altceva trebuie spus în schimb. Ce trebuie spus este: haideți să discutăm relația pe care o
avem cu agențiile de rating al creditelor. De asemenea, haideți să discutăm un alt lucru,
chiar acum: cum este posibil să fim atât de atenți cu garanțiile pe care contribuabilul ar
trebui să le dea pentru combaterea sărăciei și așa de uituci față de faptul că Uniunea
Europeană nu a încercat să reglementeze băncile private sau să prevină infracțiunile
financiare în care acestea au fost implicate în toți acești ani, și care acum sunt plătite cu
milioane de șomeri? Acesta este de fapt modul în care ar trebui să fie pusă această problemă.

În orice caz, există o problemă, în legătură cu care am rezerve. Rezervele mele sunt foarte
simple: în primul rând, avem o Uniune Europeană care utilizează standarde duble în politica
internațională. De fapt, nu există niciun motiv, din punct de vedere al drepturilor omului,
pentru care BEI să finanțeze proiecte în Libia, și nu și în Belarus.

Referitor la acest aspect, care sunt criteriile? Trebuie să fim foarte clari în această privință,
deoarece, de asemenea, am rezerve cu privire la o a doua problemă: Serviciul european de
acțiune externă are un mandat foarte larg, care include operațiuni militare. Întrebarea mea
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este, se suprapun aceste aspecte, și cum se face că BEI nu poate fi deturnată ușor de la
scopurile proprii și de la mandatul pentru care a fost creată?

Marta Andreasen,    în numele Grupului EFD.  – Dle președinte, Banca Europeană de Investiții
folosește fonduri publice de la națiunile Europei pentru garantarea creditelor, fie către
intermediari financiari, fie către beneficiarii finali din 74 de țări. În comparație cu alte
instituții internaționale care desfășoară funcții similare, BEI nu are reputația de a fi
transparentă, iar politica de publicare a informațiilor încă nu include rapoartele de evaluare.

Mai precis, în cazul împrumuturilor de la BEI care sunt menite să ajungă la IMM-uri prin
bănci intermediare, cetățenii încă nu știu unde se duc banii. Acest raport nu cere ca aceste
bănci intermediare să își facă publice documentele. Având în vedere faptul că BEI face
împrumuturi care sunt garantate de UE, al cărei buget este finanțat de contribuabilii
europeni, vă încurajez pe toți să votați împotriva acestui raport, care nu reușește să protejeze
în mod adecvat interesele contribuabililor.

Lucas Hartong (NI). -    (NL) Dle președinte, BEI susține politica externă a Uniunii Europene,
în special politica de dezvoltare. Așa declară raportul elaborat de dl Kalfin, colegul meu
din Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților din Parlamentul European.
Cu toate acestea, delegația Partidului Olandez pentru Libertate (PVV) nu dorește ca UE să
aibă vreo politică externă și cu siguranță nicio instituție bancară care să joace rolul de
politician.

BEI este activă în afara Uniunii Europene, nu înțeleg de ce, dar bugetul BEI este garantat de
bugetul UE și finanțat de contribuabil. Există unele țări cu adevărat minunate care primesc
aceste fonduri BEI, cum ar fi teritoriile palestiniene, Gaza, Libia, Cuba, Venezuela,
Turkmenistan și Insulele Maldive. Nici măcar una dintre aceste țări nu este un exemplu
remarcabil în domeniul democrației.

Acum, cu toate acestea, Comisia dorește să mărească plafonul financiar al BEI. Desigur,
asta înseamnă, de asemenea, că vom putea investi în schimbările climatice în aceste țări.
Vă puteți imagina? În Gaza, în Cuba? Aceasta este material pentru un nou film cu dl Bean,
dar se întâmplă cu adevărat!

PVV va lupta cu înverșunare împotriva acestei propuneri și, prin urmare, va vota de
asemenea cu toată convingerea împotriva ei.

[Vorbitorul a fost de acord să răspundă la o întrebare în conformitate cu procedura cartonașului
albastru menționată la articolul 149 alineatul (8) din Regulamentul de procedură]

Thijs Berman (S&D). -    (NL) Dle președinte, în vreme ce contele de Dartmore nu înțelege
diferența dintre împrumuturi și subvenții, iar dna Andreasen ar trebui să recitească raportul
anual al BEI, ceea ce dl Hartong nu a înțeles este că Europa nu este o insulă în lume și că,
dacă vrem pace și stabilitate și pe continentul nostru, trebuie să investim în alte țări.

Aceasta nu este finanțată doar prin subvenții, ci în primul rând, și aceasta este o soluție mai
bună, prin împrumuturi. Sunt sigur că mă veți susține în această privință, dle Hartong, nu-i
așa?

Lucas Hartong (NI). -    (NL) Dle președinte, dl Berman este, fără îndoială, conștient de
faptul că politica implică alegeri politice. Prin urmare, alegem să investim banii
contribuabililor noștri într-un mod mult mai deștept, în politica externă a statelor membre,
mai degrabă decât în politica externă a Uniunii Europene.
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Barbara Matera (PPE).   – (IT) Dle președinte, doamnelor și domnilor, aș dori să îl felicit
pe raportor pentru munca pe care a depus-o în ceea ce privește mandatul extern al Băncii
Europene de Investiții (BEI). Astăzi brațul financiar al Uniunii joacă un rol foarte important
în angajamentul politic pe care Europa vrea să îl concretizeze în ceea ce privește țările de
pe malul sudic al Mediteranei. Crearea unor instituții democratice durabile necesită un
efort mare din partea oamenilor, și Europa, care lucrează cu BEI în aceste regiuni de mai
mulți ani, le poate oferi un sprijin valoros în timpul acestei perioade de tranziție în crearea
infrastructurii și consolidarea întreprinderilor locale.

Raportul pe care îl votăm astăzi propune creșterea cu aproape 2 miliarde de euro a
plafoanelor cu care banca își desfășoară activitatea în afara Uniunii. Această decizie va
permite băncii să finalizeze anumite proiecte importante care sunt amenințate de lipsa de
fonduri, dar care sunt, de asemenea, strategice pentru stabilizarea regiunii mediteraneene,
precum și pentru țările care se pregătesc să adere la Uniune. Pentru realizarea acestor
obiective este necesar un nivel ridicat de coordonare între Comisia Europeană, noul Serviciul
de acțiune externă și BEI.

Cred că este foarte important să dezvoltăm o guvernanță comună pentru acești trei jucători
în țările din Uniune în care funcționează și, prin urmare, aștept cu nerăbdare ca BEI și
Comisia să creeze o platformă pentru a examina - împreună cu Parlamentul și Consiliul -
cea mai bună modalitate de abordare a provocărilor politicii externe a Uniunii cu
instrumente financiare și metode inovatoare.

Edit Herczog (S&D).   – (HU) Dle președinte, dle comisar, doamnelor și domnilor, în
calitate de raportoare alternativă pentru descărcarea de gestiune a Băncii Europene de
Investiții, eu și colegul meu, dl Audy, tratăm garanțiile furnizate de UE Băncii Europene de
Investiții (BEI) drept o problemă foarte importantă. Banca Europeană de Investiții este un
actor-cheie în finanțarea proiectelor de importanță majoră, atât în interiorul, cât și în afara
Uniunii Europene, iar rolul său va continua să crească. În același timp, în baza prevederilor
în vigoare, nicio instituție europeană nu are dreptul de a supraveghea BEI și am dori să
schimbăm acest lucru în viitor pentru a evita transformarea sa într-un obstacol în calea
dezvoltării ulterioare.

Împrumuturile acordate țărilor din afara UE necesită o mai mare atenție și grijă decât
proiectele care vor fi realizate în cadrul UE, nu numai din cauza a ceea ce tocmai a fost
spus, ci și pentru că gradul de control care poate fi exercitat asupra evoluțiilor externe este
mult mai mic decât pentru investițiile în cadrul UE. Soluția la această problemă este o
pregătire mult mai bună în cazul acestor proiecte. În același timp, proiectele externe sunt
destinate în principal unor regiuni importante din punct de vedere strategic, dar nu
întotdeauna stabile din punct de vedere politic.

În calitate de membră a Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, dintre proiectele
care sunt realizate în aceste regiuni, aș dori să pun accent pe problema energiei. Peste 50 %
din investițiile externe finanțate de BEI sunt îndreptate către statele din Parteneriatul estic
și Rusia. Securitatea și progresul acestor țări servesc intereselor UE în mod direct, întrucât
ele sunt sursele pentru cea mai mare parte a importurilor de gaze naturale și pentru o
cantitate semnificativă a importurilor de energie electrică în țările din Europa Centrală și
de Est și din Marea Baltică. Prin urmare, este indispensabil ca BEI să se concentreze asupra
sprijinirii acelor proiecte care, direct sau indirect, au drept rezultat o creștere a securității
și a securității aprovizionării.
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Astfel, sunt de acord cu dl raportor Kalfin, - pe care doresc să îl felicit - că în zona
împrumuturilor în afara UE trebuie să fie încurajată o mai strânsă cooperare între BEI și
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, precum și Banca Mondială. Se pot
realiza sinergii semnificative.

Alexander Graf Lambsdorff (ALDE).   – (DE) Dle președinte, Tratatul de la Lisabona are
solicitări noi pentru politica externă și politica de dezvoltare a Uniunii Europene. Una
dintre ele a fost menționată aici: coerența. Cu alte cuvinte, diversele noastre instrumente,
Serviciul european de acțiune externă, Banca Europeană de Investiții și Comisia trebuie să
acționeze într-un mod coerent. Tratatul de la Lisabona prevede, de asemenea, un control
parlamentar sporit, o mai mare transparență și decizii comune privind aceste chestiuni.
Toate aceste lucruri vor spori calitatea dezbaterii privind politica externă, în special dacă
avem mai multă transparență ca urmare a participării comisiilor relevante - în primul rând
Comisia pentru afaceri externe și Comisia pentru dezvoltare - din acest Parlament.

Un rezultat al acestei transparențe este că Parlamentul a hotărât să elimine Belarusul din
lista țărilor în care Banca Europeană de Investiții poate acționa fără o altă dezbatere
prealabilă aici, în Parlament. Sunt respectate drepturile omului? Au fost eliberați politicienii
din opoziție?Respectă acest stat proprietatea cetățenilor săi? Există libertatea presei? Pot
antreprenorii să acționeze liber? Există sindicate libere?În relația noastră cu un vecin atât
de important - situat direct la granița Uniunii Europene - toate acestea sunt chestiuni care
trebuie dezbătute înainte ca Banca Europeană de Investiții să devină activă acolo. Sunt
foarte mulțumit că Parlamentul a preluat această sugestie și invit Consiliul să facă același
lucru.

Ieri am avut o dezbatere pe marginea Egiptului. Am dezbătut instrumentele și ceea ce am
putea face. Baroneasa Ashton a solicitat ca plafonul aplicat Băncii Europene de Investiții
să fie ridicat. Parlamentul este mulțumit să urmărească acest lucru. Trebuie să îmbunătățim
modul în care lucrăm cu Egiptul și Tunisia, cu Africa de Nord. Așa este corect. Este de
asemenea un bun exemplu al modului în care acest Parlament poate reacționa în mod
rapid. Același lucru se cere acum de la Consiliu, care trebuie să acționeze în consecință.

Cred că instrumentele noastre de politică externă, mai ales dacă sunt orientate spre piață,
împreună cu împrumuturile de la Banca Europeană de Investiții, pot face multe pentru a
ajuta dezvoltarea și creșterea economică în Africa de Nord. Este exact lucrul de care avem
nevoie. Dacă în această regiune există creștere și democrație, atunci vom avea, de asemenea,
mai puțini migranți care sosesc la granițele noastre. Permiteți-mi să mă adresez în mod
special colegilor noștri deputați din extrema dreaptă și să spun că argumentele dvs. sunt
într-adevăr mult prea simpliste și rudimentare - dacă nu primitive.

Heidi Hautala (Verts/ALE). -    (FI) Dle președinte, Banca Europeană de Investiții are
obiective excelente, inclusiv reducerea sărăciei și ideea că operațiunile băncii trebuie să fie
în armonie cu obiectivele relațiilor externe ale UE. Pentru ca acest lucru să fie cu adevărat
verificabil, este foarte important ca activitățile băncii să fie transparente. În acest sens,
Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană a depus amendamentele 6 și 7, care subliniază
faptul că toate documentele de evaluare trebuie să fie făcute publice și, în plus, că toate
documentele referitoare la diverse proiecte trebuie să fie la dispoziția publicului. Aș dori
să subliniez faptul că, de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Banca Europeană
de Investiții, la fel ca toate celelalte agenții ale UE, a fost supusă Regulamentului privind
accesul public la documente.
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Ryszard Czarnecki (ECR).   – (PL) Dle președinte, Banca Europeană de Investiții este de
facto o instituție a Uniunii Europene, deoarece, la urma urmei, este finanțată cu bani furnizați
de contribuabilii din statele membre ale Uniunii Europene. Prin urmare, este imperativ ca
aceasta să fie o bancă complet transparentă, să arate modul în care funcționează și să facă
acest lucru în absolut fiecare detaliu și particularitate. Aș dori să subliniez foarte ferm că
în calitate de reprezentant al unei țări care se învecinează cu Belarus, eu personal sunt de
acord ca Banca Europeană de Investiții să blocheze toate posibilitățile de a extinde
împrumuturile sau creditele care sprijină regimul Lukașenko. Trebuie să demonstrăm că
drepturile omului la est de Uniunea Europeană sunt la fel de importante pentru noi ca și
drepturile omului în Africa sau Asia. Cu toate acestea, sunt de acord cu colegul meu care
a spus că nu trebuie să aplicăm standarde duble pentru Libia și Belarus.

Claudio Morganti (EFD).   – (IT) Dle președinte, doamnelor și domnilor, scopul acestui
raport este de a conveni asupra garanțiilor Uniunii pentru investiții externe ale Băncii
Europene de Investiții (BEI). Multe dintre investițiile BEI se află în țări care în ultimele
săptămâni au fost în centrul unor schimbări istorice, în care regimurile autoritare au fost
răsturnate de răscoale populare.

Raportul urmărește să extindă garanțiile Uniunii și la alte țări în legătură cu care am îndoieli
din cauza absenței democrației la nivel intern. Cred că ar fi contradictoriu să ne mișcăm în
această direcție și mă întreb dacă nu ar putea fi în schimb mai util dacă BEI și-ar crește
investițiile în Europa, de exemplu prin finanțarea într-o măsură mai mare a întreprinderilor
mici și mijlocii, o speranță pe care însuși dl comisar Tajani și-a exprimat-o în acest Parlament
luni.

În cele din urmă, observ cu mare dezamăgire includerea Turciei în rândul țărilor în curs de
preaderare. Confirm că noi, cei din Lega Nord niciodată - și vreau să spun niciodată - nu
vom fi de acord cu nicio concesie în acest sens pe acest front sau pe oricare altul.

Dimitar Stoyanov (NI).   – (BG) Dle președinte, se observă imediat că s-au depus multe
eforturi în pregătirea acestui raport, astfel încât banii contribuabilului european să poată
fi distribuiți către atât de multe țări diferite, inclusiv, dintre toate, către Turcia. Dacă dl
Kalfin, când era ministru, și colegii săi miniștri ar fi fost atât de silitori în apărarea drepturilor
cetățenilor bulgari, cred că partidul lor ar putea guverna încă Bulgaria.

În ceea ce privește esența raportului, aș dori să îmi exprim acordul total cu ceea ce a spus
lordul Dartmouth. Se pare că un lord englez are o responsabilitate socială mai mare decât
socialistul Kalfin. Am fost aleși de cetățenii Europei și trebuie să folosim banii colectați de
la ei prin impozite pentru a rezolva mai întâi problemele lor și, abia după ce le-am rezolvat
problemele, pentru a da bani Turciei și altor țări din afara UE.

Georgios Stavrakakis (S&D).   – (EL) Dle președinte, aș dori să îl felicit pe raportorul
nostru, dl Kalfin, pentru raportul său excelent. Nu există nicio îndoială că actuala criză
economică a evidențiat în mod serios importanța activității Băncii Europene de Investiții
în Uniunea Europeană. Rolul Băncii Europene de Investiții este de asemenea important,
deși mai puțin cunoscut, în afara UE, în sprijinirea acțiunilor externe ale UE prin intermediul
misiunii sale externe pe care o dezbatem astăzi.

Propunerile cuprinse în raport: în primul rând, creșterea transparenței; în al doilea rând,
introducerea clauzei de flexibilitate pentru eventuala realocare a resurselor regionale; în al
treilea rând, alinierea activităților BEI cu politica externă a UE; în al patrulea rând, extinderea
listei țărilor eligibile și, în al cincilea rând, creșterea plafonului de finanțare, sunt propuneri
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pozitive atât foarte utile, cât și foarte necesare. Sunt de acord cu aceste propuneri și le
sprijin, deoarece ele îmbunătățesc, de asemenea, eficacitatea activității Băncii Europene de
Investiții și, în același timp, îmbunătățesc imaginea pozitivă și intervenționismul Uniunii
Europene înseși în lume.

Jan Mulder (ALDE). -    (NL) Dle președinte, dacă lucrurile sunt așa cum par, rolul Băncii
Europene de Investiții va deveni mai mare și mai important. Cel mai important lucru, în
ceea ce mă privește, este faptul că ratingul AAA al acestei bănci nu ar trebui să fie pus în
pericol de nicio sarcină pe care ar trebui să o îndeplinească.

Dacă ne uităm la dezbaterile pe marginea perspectivelor financiare, se pare că suma de
bani pe care statele membre o vor pune la dispoziție nu va fi mult mai mare decât în prezent.
Cred că, prin urmare, trebuie să examinăm în special modul în care putem folosi Banca
Europeană de Investiții pentru a realiza anumite obiective ale Europei. Așa am făcut de
fapt în trecut, și ceea ce consider întotdeauna deosebit de important este: care a fost efectul
multiplicator al garanțiilor pe care le-am emis către Banca Europeană de Investiții?

Așadar, cred că ar fi util dacă banca ar elabora un raport care să indice care au fost garanțiile
cele mai de succes și care este lucrul la care factorii de multiplicare se aplică cel mai mult.
În pregătirea perspectivelor financiare, acest lucru ne va permite să facem alegem mai bine
fondurile care ar trebui să fie folosite ca garanții pentru Banca Europeană de Investiții.

Tomasz Piotr Poręba (ECR).   – (PL) Dle președinte, optimismul este generat de faptul
că, în ultimii ani, politica Uniunii în materie de relații externe și suportul pentru acestea au
fost extinse și consolidate prin noi instrumente financiare, cum ar fi Instrumentul de
asistență pentru preaderare și Instrumentul european de vecinătate și parteneriat. Nu există
nicio îndoială că, în activitățile sale, Banca Europeană de Investiții ar trebui să pună un
accent deosebit pe integrarea rețelelor de transport și energie, cum ar fi proiectul privind
gazoductul Nabucco, de exemplu, și alte proiecte de gazoducte, care prezintă un interes
special pentru Uniunea Europeană. În activitatea noastră în calitate parte a Parteneriatului
estic, nu trebuie să uităm că principiul democrației, al statului de drept și al respectării
drepturilor omului trebuie să fie susținute în toate țările din cadrul parteneriatului, inclusiv
în Belarus. Cu toate acestea, până când autoritățile din această țară nu vor înțelege că
respectarea drepturilor omului trebuie să fie una dintre responsabilitățile lor cele mai
importante, pur și simplu, Banca Europeană de Investiții nu poate acorda finanțare
Belarusului.

Seán Kelly (PPE). -   Dle președinte, nu am nicio problemă cu faptul că Uniunea Europeană
investește în proiecte din afara Uniunii Europene, în special în aspecte cum ar fi combaterea
schimbărilor climatice. Cu toate acestea, în calitate de deputat irlandez în Parlamentul
European, mi se pare ironic faptul că discutăm aici în această dimineață despre modul în
care UE poate oferi garanții împotriva pierderilor rezultate din împrumuturi și garanții
pentru proiecte din afara Uniunii Europene, în timp ce aceeași UE încearcă să facă profit
din împrumuturile acordate Irlandei în cadrul sistemului de salvare - un profit de aproape
3 %, ceea ce echivalează cu 5 miliarde de euro.

Acest lucru nu este durabil, nu este corect și nu cred că este legal. De asemenea, este
incredibil de greu de înțeles cum noi suntem taxați cu 5,8 %, în timp ce împrumuturile
acordate altor țări din cadrul Uniunii Europene au fost stabilite la 3,2 %.

Vreau doar să spun că sub noul guvern vom cere o renegociere ...

(Președintele l-a întrerupt pe vorbitor)
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Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Dle președinte, extinderea mandatului Băncii Europene de
Investiții pentru o perioadă suplimentară confirmă faptul că parteneriatul actual dintre
Uniunea Europeană și Banca Europeană de Investiții (BEI) aduce rezultate pozitive în
îndeplinirea obiectivelor politice ale UE prin intermediul instrumentelor BEI.

O parte a noului mandat este creșterea garanției bugetare a BEI, care acoperă riscuri de
natură publică sau politică, asociate cu operațiunile BEI în afara Uniunii Europene. Pentru
activități de acest tip, este extrem de important să se asigure moderație fiscală și disciplină
internă, pentru a garanta că banii investiți în activități în sprijinul obiectivelor politice ale
Uniunii Europene aduc rezultatele corespunzătoare în raport cu volumele fiscale.

Prin urmare, este necesar să existe un mecanism adecvat și transparent pentru monitorizarea
continuă a activităților susținute. Transparența în manipularea aspectelor financiare...

Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (PPE).   – (PL) Dle președinte, în opinia mea, activitatea
Băncii Europene de Investiții în afara Uniunii Europene ar trebui să se desfășoare în
conformitate cu valorile care sunt respectate în Uniune și cu principiile stabilite ca parte a
politicii europene de vecinătate. În situația actuală, în opinia mea, Uniunea Europeană nu
poate permite ca Belarus să fie inclus în grupul beneficiarilor potențiali ai împrumuturilor
oferite de Banca Europeană de Investiții. Dacă regimul de la Minsk dorește să utilizeze
fonduri de la Banca Europeană de Investiții, acesta trebuie să respecte principiile democrației,
statului de drept și drepturilor omului. Uniunea Europeană ar trebui să prezinte o poziție
coerentă în acest domeniu prin introducerea de sancțiuni atât politice, cât și financiare.

Jean-Pierre Audy (PPE).   – (FR) Dle președinte, Banca Europeană de Investiții este un
instrument interguvernamental. Statele membre furnizează o garanție în cadrul Uniunii
și Uniunea Europeană furnizează o garanție în afara Uniunii. Este absolut vital ca Banca
să-și păstreze ratingul AAA; acea garanție este extrem de utilă. Mai mult decât atât, Uniunea
va trebui să devină într-o bună zi partener sau acționar al Băncii, astfel încât aspectele
interguvernamentale și comunitare să poată fi aliniate.

Propunerea mea este de a concentra discuția asupra rambursării acelei garanții - a celor 29
de miliarde. Rambursarea s-ar ridica la aproximativ 100 de milioane de euro și, în același
timp, am putea oferi BEI o subvenție în funcție de proiectele pe care ni le prezintă. În ceea
ce privește garanțiile, aș atrage atenția asupra faptului că, cu Fondul de stabilitate - 60 de
miliarde de euro - și cu cele 30 de miliarde, avem practic un buget anual promis de Uniunea
Europeană ca garanție.

Jan Kozłowski (PPE).   – (PL) Dle președinte, aș dori să îl felicit pe dl raportor Kalfin pentru
un raport superb, care, în opinia mea, reprezintă în totalitate poziția Parlamentului
European. Extinderea mandatului pentru o garanție pentru Banca Europeană de Investiții
este foarte importantă și sper că procedura de conciliere va avea un succes complet. De
asemenea, salut propunerea de creștere a sumelor acoperite de garanție în ceea ce privește
Uniunea pentru Mediterana. În ceea ce privește evenimentele recente care au avut loc în
regiune - în Tunisia și Egipt sau, de exemplu, mai recent, în Libia - eu sunt de părere că noi
ar trebui să sprijinim democrația care ia ființă acolo. Pe de altă parte, de asemenea, cred că
ar fi o decizie bună să nu extindem împrumuturile către Belarus - antevorbitorii mei s-au
referit la acest lucru - unde, după cum au demonstrat recentele alegeri prezidențiale și
evenimentele conexe, democrația și drepturile omului nu sunt respectate.
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Ingeborg Gräßle (PPE).   – (DE) Dle președinte, doamnelor și domnilor, avem în față
perspectiva unui nou val de punere în aplicare a fondurilor UE prin intermediul BEI. Prin
urmare, iau cuvântul pentru că vreau să trag un semnal de alarmă.

În prezent, BEI are creanțe de 20 de miliarde de euro în bugetul UE. Dacă acestea ar deveni
exigibile, am avea o problemă. Aș sugera, prin urmare, că trebuie să verificăm viitoarea
punere în aplicare a fondurilor UE prin intermediul BEI într-un mod foarte atent și precis.

BEI nu are nici măcar 500 de angajați în țările terțe; Comisia Europeană are 3 700. Devine
clar că, de fapt, Comisia ar fi mult mai bine plasată pentru a controla fondurile UE în sine,
mai degrabă decât prin intermediul BEI. În opinia mea, numeroase aspecte ale motivației
reale pentru care BEI este mandatată rămân neclare. Aș ruga acest Parlament să nu mai
creadă că ne putem permite ca profiturile altora să fie privatizate, iar pierderile să fie
socializate. Va trebui să le justificăm acest lucru contribuabililor și alegătorilor din țările
noastre de origine.

(Președintele a întrerupt-o pe vorbitoare)

Siim Kallas,    vicepreședinte al Comisiei.  − Dle președinte, aș dori doar să fac unele comentarii
succinte.

În primul rând, aș dori să subliniez importanța respectării calendarului. Trialogul dintre
instituții va începe pe baza raportului care va fi probabil adoptat astăzi. Scopul comun este
de a adopta decizia înainte de vară, pentru a preveni orice risc de a nu lua o decizie până
în octombrie 2011, ceea ce ar duce la suspendarea activităților externe ale BEI după această
dată. Deci, aș dori să subliniez că aceasta este o problemă extrem de importantă.

Pot să spun, de asemenea, că BEI a fost activă în numeroase țări care au devenit foarte
importante. Portofoliul egiptean este unul dintre cele mai mari din BEI. De la începutul
activităților sale, Banca a oferit finanțare de peste 4,3 miliarde de euro, în cea mai mare
parte pentru sectorul privat.

Aș dori, de asemenea, să clarific faptul că Banca și bugetul sunt două lucruri diferite. Banca
funcționează cu banii acționarilor, în acest caz, capitalul vărsat de statele membre. Banca
trebuie să fie responsabilă pentru asigurarea faptului că toți banii împrumutați sunt
rambursați. Face parte din cultura băncilor faptul că acestea sunt evaluate prin ratinguri.
S-a menționat deja de două ori aici că BEI are cel mai mare rating. Aceste ratinguri nu
trebuie să se deterioreze. Acest lucru este foarte important. Profesionalismul Băncii trebuie
să asigure menținerea acestui rating, care este și un simbol al finanțelor europene.

În ceea ce privește modul în care BEI este controlată, există un consiliu. Comisia și toate
statele membre sunt membri ai consiliului. BEI poate fi investigată de OLAF și, desigur,
Curtea de Conturi își dă avizul cu privire la BEI. Așadar, există mecanisme democratice și
Banca trebuie să funcționeze în acest cadru. Garanția UE acoperă numai riscurile suverane
și politice și nu a creat nicio pierdere pentru bugetul UE de la înființarea sa în 1960.

BEI este o instituție puternică. Desigur, există o mare varietate de alegeri în luarea deciziilor
- cui să se acorde împrumuturi și cum să se acorde împrumuturi - și, astfel, aceste orientări
politice discutate astăzi aici, iar opiniile dumneavoastră sunt foarte apreciate. Ele vor fi cu
siguranță luate în considerare.

17-02-2011Dezbateri al Uniunii EuropeneRO16



PREZIDEAZĂ: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vicepreședinte

Ivailo Kalfin,    raportor.  − Dle președinte, am doar trei precizări.

În primul rând, Banca Europeană de Investiții este o instituție europeană. Face parte din
Tratatul de la Lisabona. Ca atare, ar trebui să fie una dintre acelea care contribuie la
îndeplinirea obiectivelor Uniunii Europene, fie că sunt în interiorul sau în exteriorul Uniunii.
Persoanelor care au declarat că Banca nu ar trebui să se implice în afara Uniunii le-aș atrage
atenția asupra faptului că Uniunea Europeană are o politică externă, iar Banca Europeană
de Investiții ar putea fi de ajutor în realizarea obiectivelor acesteia.

În al doilea rând, Banca Europeană de Investiții este o instituție financiară foarte apreciată.
Este o instituție financiară foarte stabilă și toate amendamentele pe care le-am depus vizează
menținerea stabilității sale pe piață. În același timp, acest lucru nu este în contradicție cu
posibilitatea de raportare și de evaluare a dezvoltării și a impactului asupra climei a
proiectelor Băncii Europene de Investiții. Din nou, acest lucru nu înseamnă creșterea
riscului; înseamnă creșterea transparenței băncii.

Apreciez foarte mult ceea ce a spus dl comisar. Are dreptate: mă aștept să atingem unele
aspecte sensibile care au fost discutate în Consiliu unde nu a fost luată nicio decizie până
în prezent, inclusiv legătura dintre împrumuturile UE și cele acordate de bancă și modul
în care putem eficientiza ajutorul european pentru dezvoltare. Uniunea Europeană este
cel mai mare donator - nu numai ca Uniune, dar și în ceea ce privește statele membre - cu
vizibilitate foarte redusă.

Avem două alternative: fie să nu abordăm această problemă deoarece este sensibilă, fie să
încercăm să lucrăm cu Consiliul pentru a elabora o opțiune mai bună și pentru a crește
eficiența tuturor fondurilor cheltuite de Uniunea Europeană.

Vă mulțumesc foarte mult pentru sprijinul dvs. Mă aștept la un consens la scară largă și la
un vot foarte puternic în Parlament, pe baza cărora să putem demara negocierile cu
Consiliul.

Președinte.   − Dezbaterea a fost închisă.

Votul va avea loc astăzi la ora 12.00.

Declarații scrise (articolul 149 din Regulamentul de procedură)

Zuzana Brzobohatá (S&D),    în scris. – (CS) Acest raport se concentrează pe mai multe
aspecte ale activităților Băncii Europene de Investiții (BEI). Unele dintre activitățile urmăresc
îndeplinirea obiectivelor politicii de dezvoltare a UE în țările care întâmpină dificultăți în
a obține finanțare pe piețele de capital în condiții rezonabile. UE folosește BEI în
conformitate cu această politică, pentru a încerca să elimine decalajul dintre nord și sud,
deoarece țările mai puțin dezvoltate au în mod inevitabil mai puțin acces la finanțare pentru
a-și dezvolta economiile. Cred cu tărie că este corect ca instrumentele UE care asistă țările
terțe să fie menținute și extinse în mod adecvat, ca expresie a solidarității UE cu țările terțe
și pentru a îndeplini cota de responsabilitate a UE pentru funcționarea economiei globale.
Consider că prelungirea mandatului BEI pentru a include orientări operaționale regionale,
care vor fi elaborate de Comisie în cooperare cu BEI, în urma consultării cu Serviciul
european de acțiune externă, este un pas în direcția cea bună pentru îndeplinirea obiectivelor
politicii externe a UE. De asemenea, cred că ar fi benefică activarea mandatului BEI pentru
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acordarea de credite pentru Islanda, Belarus, Libia, Irak și Cambodgia. În timp ce în cazul
Islandei împrumuturile au fost extinse pentru a-i sprijini economia, altor țări li s-au acordat
împrumuturi cu condiția ca finanțarea să fie folosită în mod exclusiv pentru a sprijini
dezvoltarea democrației și a drepturilor omului.

Tamás Deutsch (PPE),    în scris. – (HU) Garanția bugetară prevăzută de Uniunea Europeană
pentru Banca Europeană de Investiții (BEI) asigură stabilitatea băncii și acoperă riscurile
politice sau specifice ale unei țări care apar în timpul activității băncii, în primul rând pentru
țările și proiectele care ar putea accesa cu dificultate doar fonduri de pe piața de capital, în
cazul în care ar putea să o facă. Decizia se referă la reînnoirea mandatului garanției. Stabilește
plafonul de finanțare, enumeră țările eligibile și definește valoarea sprijinului disponibil
pentru acestea. Sistemul de obiective regionale este înlocuit de obiective cuprinzătoare de
nivel înalt care acoperă toate regiunile în conformitate cu principiile stabilite de Decizie.
Comisia Europeană, în cooperare cu BEI și în consultare cu Serviciul european de acțiune
externă, elaborează orientări operaționale care reflectă strategia regională a Uniunii
Europene pentru fiecare regiune cuprinsă în mandat. Dintre noile evoluții se poate remarca
faptul că pe viitor se va pune un accent mai mare pe sectoare cum ar fi sănătatea, educația,
infrastructura de mediu, apa, canalizarea, dezvoltarea transportului durabil, atenuarea
efectelor schimbărilor climatice și adaptarea la acestea. Sarcina specială a Comisiei pentru
control bugetar a fost de a consolida funcțiile de control bugetar în cadrul Deciziei. Pentru
a spori transparența, este deosebit de important ca, pe viitor, Parlamentului să i se aducă
la cunoștință toate rapoartele și informațiile legate de activitatea BEI, la fel de importante
fiind și măsurarea rezultatelor concrete ale proiectelor finanțate prin garanția UE și
garantarea dreptului Curții de Conturi Europene de a audita utilizarea fondurilor din bugetul
UE.

5. Grupurile de experți ai Comisiei, reprezentarea echilibrată și transparența
(dezbatere)

Președinte.   – Următorul punct pe ordinea de zi este dezbaterea privind:

- întrebarea cu solicitare de răspuns oral (O-0009/2011) adresată Comisiei de dl De Jong,
în numele Grupului GUE/NGL, dl Cashman, în numele Grupului S&D, dl Canfin, în numele
Grupului Verts/ALE și dna Macovei, privind revizuirea cadrului pentru grupurile de experți
ale Comisiei, reprezentarea echilibrată și transparența (B7-0010/2011);

- întrebarea cu solicitare de răspuns oral (O-0035/2011) adresată Comisiei de dna Lepage,
dna Wallis și dna Ries, în numele Grupului ALDE, privind revizuirea cadrului pentru
grupurile de experți ale Comisiei, reprezentarea echilibrată și transparența (B7-0014/2011)

Cornelis de Jong,    autor. – (NL) Dle președinte, la sfârșitul anului trecut, Comisia a revizuit
normele pentru grupurile sale de experți. În perioada premergătoare acelei revizii, am reușit
să mă implic în discuții neoficiale constructive cu reprezentanții Comisiei.

Cu toate acestea, este ciudat faptul că Parlamentul European nu a fost niciodată implicat
în mod oficial în această chestiune. La urma urmei, transparența este o preocupare comună
pentru Comisie și pentru Parlamentul European.

Îmi poate garanta dl comisar că pe în viitor vom avea un dialog oficial cu privire la astfel
de probleme înainte să fie luate deciziile finale?
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Pe parcursul ultimei săptămâni, am contactat din nou tot felul de organizații ale societății
civile. Din păcate, acestea nu au primit niciun fel de asigurări legate de faptul că componența
grupurilor de experți va fi mai echilibrată pe viitor. De fapt, au primit informații privind
crearea unor grupuri noi de experți.

Știu din proprie experiență, de pe vremea când eu însumi lucram pentru Secretariatul
General al Comisiei, că direcțiile generale sunt mici regate. Cu toate acestea, dacă există
voință politică, atunci trebuie să fie posibil ca Comisia să decidă postarea pe un singur site
web a tuturor informațiilor legate de noile grupuri de experți și de procedurile de notificare
care le însoțesc. Va putea dl comisar să asigure acest lucru în cazul de față sau se va conforma
birocrației oficiale a Comisiei?

Toate organizațiile societății civile se confruntă cu o lipsă mare de resurse. Acest lucru se
aplică sindicatelor, organizațiilor consumatorilor și reprezentanților IMM-urilor. Toți
aceștia sunt nevoiți să își desfășoare activitatea într-un mic birou de la Bruxelles, prin
comparație cu marile companii care au resurse să angajeze persoane care se ocupă de lobby
profesionist. Acest lucru înseamnă că, în interesul lucrătorilor, al consumatorilor și al
IMM-urilor, persoanele din afara Bruxelles-ului, în special, ar trebui să poată deține un loc
în grupurile de experți.

Totuși, acest lucru va avea un preț. Site-ul Comisiei ar trebui să indice foarte clar că
cheltuielile de deplasare și de cazare vor fi rambursate și, de asemenea, că există un sistem
de rambursare pentru alte costuri direct asociate cu munca în cadrul grupurilor de experți.
Adesea, ONG-urile nu au cunoștință de acest lucru și nici funcționarii Comisiei nu le
comunică acest lucru în mod voluntar. De exemplu, unei persoane care desfășoară o
activitate independentă îi este imposibil, în absența rambursării, să renunțe la munca sa
doar pentru a participa la activitățile unui grup de experți de la Bruxelles. Prin urmare, o
astfel de rambursare ar trebui să fie obligatorie.

Direcția-Generală Sănătate și Protecția Consumatorilor (DG SANCO) are o politică potrivit
căreia experților care sunt recrutați în nume personal nu ar trebui să li se permită să aibă
legături cu organizațiile care au un interes direct în misiunea unui anumit grup de experți.
Solicit dlui comisar să impună obligativitatea politicii DG SANCO pentru toate direcțiile
generale.

În cele din urmă, aș dori să aud din partea dlui comisar cum este posibil ca site-ul Comisiei
să enumere Greenpeace ca participant în Platforma tehnologică pentru implementarea depozitării
geologice a deșeurilor, în timp ce eu sunt în posesia unor scrisori dintre Greenpeace și Comisie,
care sugerează faptul că cererea de participare a Greenpeace a fost respinsă în mod explicit
de Comisie.

Michael Cashman,    autor.  − Dle președinte, aș dori să îi urez bun venit dlui comisar în
lumea politicii, în care nimeni nu este interesat de reușitele Comisiei, ci numai de eșecurile
acesteia.

Aceasta este o inițiativă foarte bună, dar Parlamentul are unele motive de îngrijorare, după
cum a precizat dl De Jong. Trebuie să ne asigurăm că grupurile de experți sunt deschise
pentru grupuri mai largi care pot solicita să obțină cel puțin accesul în cadrul acestor grupuri
de lucru de experți și să obțină informații despre cum să facă acest lucru.

Trebuie să insuflăm încredere în grupurile de lucru specializate. Pentru a face acest lucru,
trebuie să existe transparență absolută și, după cum s-a spus, acestea nu trebuie să fie
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dominate de marile companii, deoarece ar putea apărea acuzații că se urmăresc anumite
interese și astfel activitatea Comisiei și a grupurilor de experți ar fi subminate.

Spun acest lucru în calitate de raportor pentru regulamentul inițial privind accesul public
la documente, aplicat în acest Parlament în 2001.

După cum bine știți, dle comisar, întregul principiu al deschiderii și adoptării deciziilor cât
mai aproape de cetățeni își are originea în Tratatul de la Amsterdam. Am pus în practică
acest lucru prin Regulamentul (CE) nr. 1049/2001, care se află în curs de revizuire în
prezent. Aș fi crezut că acest lucru reprezintă un bun prilej pentru ca programul-cadru
privind grupurile de experți să fie introdus în regulament - propunerea de reformare din
2008, pe care, în mod interesant, Parlamentul nu o acceptă.

Remarcați că dna Macovei este prezentă în sală. Domnia sa are o adevărată istorie în a
adresa provocări pentru o mai mare deschidere și transparență. Cele mai multe grupuri
politice acordă o importanță mare acestui lucru.

Aș dori să știu de ce nu a fost consultat Parlamentul. Va deschide Comisia un site web prin
care să ofere mai multe informații cu privire la modul în care se pot implica reprezentanții
cetățenilor și ai societățile civile? Dacă nu, de ce nu?

După cum am precizat de la bun început, dle comisar, bun venit în lumea politicii, unde
toată lumea este obsedată de ceea ce nu s-a făcut, mai mult decât de ceea ce s-a realizat.

Pascal Canfin,    autor. − (FR) Dle președinte, dle comisar, am sprijinit această întrebare cu
solicitare de răspuns oral, deoarece cred că este extrem de important pentru Comisia
Europeană și pentru Uniunea Europeană, în special, să fie transparente și ireproșabile în
ceea ce privește lobbyul.

După cum știți, Bruxelles este capitala internațională a lobbyului, înaintea Washingtonului.
La Bruxelles există mai multe persoane care fac lobby decât la Washington și unul dintre
modurile în care acestea își exercită influența asupra Comisiei este prin intermediul acestor
faimoase grupuri de experți.

Sunt un membru al Comisiei pentru afaceri economice și monetare. De exemplu, aveți un
grup de experți bancari. Nouăzeci și cinci la sută dintre membrii acelui grup de experți sunt
bancheri și nu orice fel de bancheri: numai bancherii din bănci financiare și de investiții,
din bănci ale pieței monetare și din toate băncile importante din Statele Unite - JP Morgan,
Bank of America și Goldman Sachs - sunt reprezentați în cadrul acelui grup. Pe de altă
parte, nu există ONG-uri sau sindicate în cadrul acelui grup de experți. Ideea potrivit căreia
Comisia ar trebui să fie sfătuită numai de băncile de investiții și de bancherii de investiții
din SUA, în ceea ce privește modificarea normelor bancare mi se pare total ireală, având
în vedere criza financiară prin care am trecut.

Prin urmare, există unele întrebări și unele puncte foarte precise în această întrebare cu
solicitare de răspuns oral care vă este adresată: aveți de gând să schimbați componența
acestor grupuri de experți? Aveți de gând să garantați publicarea proceselor-verbale și
evitarea conflictelor de interese? De fapt, în Parlamentul European, aceasta este o chestiune
complet transpartinică. Există deputați de stânga, deputați de dreapta, deputați din partea
Verzilor și a liberalilor care sunt foarte interesați de aceste probleme. De ce nu am fost
implicați mai devreme în reformele pe care le-ați introdus?
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Corinne Lepage,    autoare. − (FR) Dle președinte, dle comisar, sprijin în totalitate ceea ce
au declarat colegii mei deputați, în special dl De Jong și dl Canfin. Regret doar faptul că
Parlamentul nu a fost consultat înaintea adoptării unei decizii finale cu privire la revizuire.

Problema transparenței și a expertizei este una pe care o dezbatem în mod permanent, în
special în cadrul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, în cadrul
căreia experiența mea în domeniu este oarecum comparabilă cu cea pe care dl Canfin
tocmai a demonstrat-o.

Dle comisar, doresc să subliniez două aspecte. Primul se referă la echilibrul grupurilor.
Acesta este un aspect foarte important. Componența este foarte dezechilibrată: există foarte
multe companii mari, foarte puține IMM-uri și mai ales sector industrial, dar nu și societate
civilă. Adevărul este că ponderea grupurilor are în mod clar un impact asupra deciziilor
pe care trebuie să le adopte Comisia, deoarece se bazează pe rapoartele unor experți. Dacă
aceste rapoarte de experți nu ar prezenta niciun interes, în mod evident nu ar trebui
consultate. Prin urmare, restabilirea echilibrului, astfel încât să fie reprezentativ pentru
societatea europeană, este un lucru absolut vital, iar eu nu văd în aceste noi norme nicio
propunere care să favorizeze IMM-urile sau societatea civilă.

Al doilea aspect se referă la selectarea experților externi. Este absolut vital să știm, sau cel
puțin să știți dvs., exact cine sunt persoanele respective care vi se adresează și de unde
provin. În cazul în care experții se prezintă ca fiind independenți, deși în realitate aceștia
reprezintă un lobby, este evident că expertiza pe care o oferă nu poate fi considerată drept
o informație concludentă.

Prin urmare, supravegherea și monitorizarea extrem de stricte a declarațiilor de interese
sunt absolut vitale pentru a se asigura că, în cazul în care un expert este consultat ca expert
industrial, lucrurile sunt cel puțin clare. Dacă acesta este consultat ca profesor deși el este
de fapt reprezentant al unei industrii, atunci lucrurile nu mai sunt clare și nu sunt acceptabile.
Consider că problema conflictelor de interese este crucială. Avem un alt exemplu de acest
fel sub forma unei probleme majore a Agenției pentru Medicamente, despre care cred ca
vom avea posibilitatea să mai discutăm.

Prin urmare, vă implor, dle comisar, să ne restabiliți încrederea în experți, deoarece opiniile
lor constituie o sursă de informații pentru deciziile care sunt adoptate.

Siim Kallas,    vicepreședinte al Comisiei. − Dle președinte, desigur, nu știu cât de multe
cunoașteți legat de istoria acestei probleme, dar sunt deosebit de încântat să îl înlocuiesc
pe colegul meu, Maroš Šefčovič, în a răspunde la această întrebare, pentru că în ultimii
cinci ani a fost domeniul meu. Am fost responsabil pentru acest domeniu și sunt foarte
încântat să vă spun ce s-a schimbat cu adevărat. A fost problema unor grupuri de experți
și, desigur, din păcate, am doar trei minute pentru a răspunde la întrebarea dvs. Voi încerca
să fac tot ce pot.

După cum am menționat, noul cadru pentru grupurile de experți ale Comisiei a fost adoptat
în noiembrie 2010. Acesta prevede că, atunci când se definește componența acestor grupuri,
departamentele în cauză ale Comisiei vor urmări să asigure o reprezentare echilibrată a
zonelor de expertiză și a domeniilor de interes relevante, luând în considerare activitatea
care urmează să se desfășoare, precum și expertiza specifică necesară.

Noul cadru pentru grupurile de experți ai Comisiei prevede norme orizontale mai clare și
mai puternice cu privire la modalitățile de gestionare a conflictelor de interese. Conform
acestor norme, serviciile relevante ale Comisiei informează experții care sunt numiți cu
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titlu personal că, acceptând să fie membri ai grupului, se angajează să acționeze în mod
independent și în interesul public. Aceste norme, care se aplică tuturor grupurilor de experți,
constituie singura politică a Comisiei cu privire la această chestiune și sunt cerințe pe care
toate serviciile trebuie să le îndeplinească.

În octombrie 2005, într-un exemplu de bună cooperare cu Parlamentul European și cu
Jens Bonde, deputat în Parlamentul European, Comisia a lansat un registru public on-line
al grupurilor de experți care a furnizat informații valoroase referitoare la diferite aspecte,
cum ar fi misiunea, sarcinile și componența unui grup. Începând cu anul 2007, Comisia
a publicat treptat numele membrilor grupurilor de experți, stabiliți în mod oficial sau
neoficial. Acest lucru depășește angajamentul asumat de Comisie în cadrul din 2005
referitor la grupurilor de experți, care se aplică numai membrilor grupurilor oficiale.

În 2009, componența grupurilor de experți a fost făcută publică integral în registru. Astfel,
în principiu, sunt disponibile numele tuturor membrilor grupurilor de experți. Aceasta a
fost o cerință foarte fermă pe care a impus-o Parlamentul în anul 2005 și care a fost
respectată.

Ca urmare a adoptării noului cadru pentru grupurile de experți ai Comisiei, Comisia a
elaborat o nouă versiune a registrului în decembrie 2010. Această nouă versiune
îmbunătățește transparența prin furnizarea de informații noi și mai precise, în special cu
privire la tipul entităților enumerate și la procedurile folosite pentru a selecta membrii.

În plus, noul registru crește transparența activităților desfășurate de fiecare grup, permițând
departamentelor Comisiei să publice informațiile relevante în registru sau să ofere un link
de la registru către un site dedicat unde pot fi găsite informațiile.

În cele din urmă, prezentarea și lizibilitatea datelor codificate în registru au fost de asemenea
îmbunătățite. Având în vedere cantitatea imensă de informații care trebuie analizate,
trecerea de la vechea la noua versiune a registrului este încă în curs de desfășurare. Astfel,
unele date trebuie încă să fie validate. Tranziția trebuie să fie finalizată în următoarele câteva
luni.

Mai mult decât atât, întrucât timp de cinci ani și jumătate am discutat aceste probleme cu
diferite organizații ale societății civile și cu deputații din Parlament, v-aș ruga să nu mistificați
experții. Nu există nicio legătură aritmetică între componența grupurilor de experți și o
decizie. Decizia este responsabilitatea politică a Comisiei.

Comisiile Parlamentului au aceeași responsabilitate politică atunci când se reunesc în
prezența acelorași persoane care fac lobby. Nu uitați că în 2005 am lansat, de asemenea,
un registru de transparență numit la momentul respectiv „registrul pentru lobby” și acum
„registrul reprezentanților grupurilor de interese”, care a ajuns să fie în prezent un registru
comun cu Parlamentul. Acesta este un mare pas înainte.

Așadar, ceva s-a făcut. Lucrurile nu arată așa de rău.

Monica Luisa Macovei,    în numele Grupului PPE.  – Dle președinte, aș dori să îi mulțumesc
dlui comisar pentru răspunsul său. Mă bucur că vorbesc după dumnealui.

Aș dori să spun că mai degrabă ne-am uita spre prezent și spre viitor decât înapoi spre
trecut. Am dori să vedem mai degrabă măsuri mai importante adoptate în privința
transparenței. Mă alătur colegilor mei în această întrebare și reamintesc faptul că Parlamentul
a solicitat Comisiei să adopte măsuri pentru a asigura reprezentarea echilibrată a grupurilor
de interese în componența grupurilor de experți.
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După cum a menționat dl comisar, avem un cadru revizuit. Cu toate acestea, în opinia
noastră, există încă neajunsuri majore, care subminează încrederea oamenilor. Voi menționa
unele dintre acestea.

Lipsesc procedurile necesare pentru a detecta și a elimina conflictele de interese. Avem
nevoie de o procedură pentru a detecta și a elimina aceste lucruri. Nu este suficient să
trimitem o scrisoare către experți, cerându-le să decidă dacă se confruntă sau nu cu un
conflict de interese. Clauzele privind secretul profesional au fost extinse dincolo de
personalul Comisiei pentru a include membri ai grupurilor de experți, astfel încât, în loc
să ne îndreptăm spre o mai mare transparență, ne îndreptăm spre o mai mare secretomanie.
Persistă lipsa de transparență cu privire la divulgarea unor documente ale grupurilor de
experți. În continuare, întreprinderile mici și mijlocii și organizațiile societății civile nu
sunt reprezentate corespunzător. Măsurile de protecție împotriva dominației industriei
sunt insuficiente. Există un risc de „capturare corporativă” a grupurilor de experți.

Solicităm, așadar, ca toate informațiile privind grupurile existente de experți să fie plasate
pe un site web în timp util, inclusiv informațiile privind statutul de membru și membrii,
precum și toate invitațiile de depunere a candidaturilor.

Folosesc acest prilej pentru a insista din nou cu privire la nevoia de transparență în ceea ce
privește beneficiarii fondurilor UE. În cele din urmă, aș dori să spun că transparența asigură
buna guvernanță și încrederea în instituții. Dacă dorim ca oamenii să aibă încredere în noi,
avem nevoie de mai multă – și de totală – transparență.

Zita Gurmai,    în numele Grupului S&D.  – Dle președinte, știm că există multe clișee cu
privire la procesul decizional european.

Primul dintre acestea este lipsa de transparență, dar UE este un sistem politic complicat
chiar și pentru cei care îi înțeleg modul de funcționare. Prin urmare, definițiile standard nu
prea se aplică în acest domeniu. Transparența și simplitatea ar trebui să fie un obiectiv de
bază pentru toți actorii din UE. Sistemul nostru politic este suficient de greu în sine; nu
suntem aici pentru a-l face și mai dificil. Găsirea unei propuneri legislative undeva pe un
site al UE nu ar trebui să necesite abilități speciale, astfel încât site-ul ușor de utilizat de care
amintea întrebarea cu solicitare de răspuns oral nu este doar o opțiune - acesta este o
necesitate.

O altă acuzație este aceea că rolul de lobby este neclar, iar rolul afacerilor de mari dimensiuni
este în mod disproporționat mai puternic. Știu că activitatea de lobby poate fi utilă pentru
Comisie, deoarece grupurile de lobby se gândesc de multe ori la puncte importante și
furnizează informații sau chiar soluții politice integrale, gata concepute. Și în acest caz
consider că transparența este o necesitate și sper că acest lucru se va reflecta în viitorul
nostru registru pentru lobby.

Când vine vorba despre grupurile de experți, acestea ar trebui să fie văzute drept ceea ce
sunt de fapt: un alt teren în care participanții își pot promova interesele. În cazul în care
componența acestor grupuri de experți este părtinitoare, atunci acestea oferă încă o
oportunitate pentru ca grupurile de interese să aibă succes. Totuși, de obicei, acești jucători
sunt deja eficienți în a-și promova interesele fără ajutorul suplimentar al autorităților
publice.

Eu pot doar să repet întrebarea colegilor mei: este obligatoriu sau nu pentru Comisie să
obțină consultanță echilibrată?
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Zbigniew Ziobro,    în numele Grupului ECR. – (PL) Dle președinte, este evident că
transparența în activitatea fiecărui organism oficial trebuie să fie garantată în orice societate
democratică. Acest lucru este necesar pentru ca deciziile bune să fie obiective și să țină cont
de toată societatea, de toată țara sau de toată organizația care va fi afectată și nu doar de
unele interese particulare.

Prin urmare, există mai multe motive pentru care ar trebui să subliniem faptul că, ori de
câte ori este posibil, organismele Uniunii Europene sau ale Comisiei Europene, precum și
toate celelalte organisme care îndeplinesc o funcție oficială, aceasta incluzând și Parlamentul
European, ar trebui să lucreze cât mai transparent și mai deschis posibil. De aceea se justifică
pe deplin propunerile potrivit cărora și grupurile de experți ar trebui să lucreze în
conformitate cu aceste cerințe și cu cât mai multă deschidere și transparență posibil. Acest
lucru este necesar pentru a elimina posibilele conflicte de interese și o posibilă activitate
în numele unor interese particulare, atunci când nu știm acest lucru și atunci când aceste
acțiuni pot influența decizii importante pentru întreaga Uniune Europeană.

Gerard Batten,    în numele Grupului EFD.  – Dle președinte, în octombrie anul trecut,
Parlamentul a introdus șase noi directive prin care conferea UE competențe de reglementare
a sectorului financiar din Marea Britanie. La 7 februarie, am adresat Comisiei o întrebare
cu solicitare de răspuns scris prin care o informam cu privire la un aspect al Legii
companiilor britanice din 1976. Secțiunea 27 din Lege prevede o scutire semnificativă
doar pentru o singură societate, Bank of England Nominees Limited. Această scutire
înseamnă că identitățile acționarilor Băncii Angliei sunt ținute secrete.

Am întrebat Comisia dacă această scutire contravine legislației UE și dacă noile organisme
de reglementare vor avea competența de a cere divulgarea numelor acționarilor Băncii
Angliei. Desigur, eu și partidul meu nu dorim nicio lege a UE, dar Comisia și guvernul
britanic doresc acest lucru. Atunci probabil că Comisia ar trebui să se asigure că legislația
sa este aplicată în mod egal, consecvent și transparent pe întreg teritoriul imperiului său.

Hans-Peter Martin (NI).   – (DE) Dle președinte, mă bucur că sunteți prezent azi aici, dle
comisar, deoarece eforturile dvs. de-a lungul anilor în care ați fost responsabil pentru acest
domeniu au obținut o largă recunoaștere. Cu toate acestea, știți din proprie experiență că
există încă un drum foarte lung de parcurs.

Este extrem de important ca oamenii care fac parte din grupurile de experți să fie supuși
unei proceduri și să fie sancționați dacă fac declarații incorecte. Este scandalos faptul că
oamenii pot pretinde că sunt independenți când în realitate în mod clar nu sunt așa. Trebuie
să existe sancțiuni pentru acest lucru; în caz contrar, ceea ce avem este un tigru de hârtie.

Al doilea aspect se referă la cei care sunt reprezentați; sunteți familiarizați cu acest lucru
din lumea afacerilor. În special în acest caz, trebuie să fie cu siguranță în interesul Comisiei
să deschidă în sfârșit grupurile pentru reprezentanții societății civile. Analizând ceea ce s-a
realizat în ceea ce privește scandalurile financiare și criza economică, este clar că s-a acordat
multă consiliere precară. Trebuie să acționăm de urgență în această privință.

Anna Záborská (PPE).   – (SK) Dle președinte, aș dori să mulțumesc grupului de deputați
pentru ridicarea acestei probleme urgente. Problema experților nu se referă doar la
economie. Comisia nu respectă nici în alte domenii principiul imparțialității și al echilibrului,
iar componența grupurilor de experți care rezultă este unilaterală și nu reprezintă interesele
tuturor cetățenilor.
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Primul exemplu pe care aș dori să îl dau este că, potrivit Eurostat, 90 % din cetățenii UE
sunt în favoarea familiilor formate dintr-o soție, un soț și copiii lor. Cu toate acestea, Comisia
alege numai experții din organizații precum Lobby-ul european al femeilor sau Platforma
familiei, care încearcă să rupă acest model de familie. În schimb, Comisia respinge de mult
timp acele organizații de femei și experți care, la fel ca majoritatea cetățenilor UE, nu sunt
de acord cu teoria feministă unilaterală.

Un alt exemplu este Agenția pentru Drepturi Fundamentale, creată și finanțată de Comisie.
Experții acestei agenții sprijină o agendă politică unilaterală, fără a încerca să ajungă la
echilibru și obiectivitate. Acest lucru este evidențiat de discursurile pe care directorul
agenției le-a ținut în acest Parlament. Chiar și Comisia Europeană s-a distanțat de atitudinile
față de libertatea religioasă și libertatea de conștiință promovate de către președintele
comisiei independente de experți a acestei agenții, pentru că au fost elaborate de organizațiile
de lobby pro avort.

Cred că, dacă o agenție europeană oficială de experți ridică interesele politice mai presus
de profesionalism și imparțialitate, aceasta ar trebui să fie desființată. Aș putea menționa
mult mai multe astfel de cazuri. Prin urmare, aș dori să mă alătur întrebărilor care au fost
prezentate Comisiei de către deputați. Aș dori să solicit Comisiei să lase deschise ferestrele
cabinetului experților, deoarece aerul de acolo nu este curat, iar acest lucru nu se aplică
numai în domeniul economiei.

Véronique Mathieu (PPE).   – (FR) Dle președinte, cooperarea și consultările experților
puse în aplicare de Comisia Europeană trebuie într-adevăr să fie ireproșabile din punctul
de vedere al transparenței, deoarece acesta este un exercițiu periculos. Într-adevăr, membrii
care reprezintă un interes, care sunt aleși în funcție de sarcinile lor specifice și de tipul lor
de expertiză, pot reprezenta aceleași interese, fără însă a reflecta interesul general.

Prin urmare, Comisia trebuie să fie deosebit de atentă pentru a se asigura că experții sunt
reprezentativi, dar cu atât mai mult, ar trebui să încurajeze contradicția. Mi se pare
inacceptabil faptul că acești membri ar trebui să includă numeroase ONG-uri care au
interese similare și un domeniu similar. Documentele de lucru, actele și ordinea de zi a
reuniunilor ar trebui să fie, de asemenea, făcute publice, astfel încât să poată fi consultate
de publicul larg, de reprezentanții aleși și de entitățile pentru care activitatea grupului nu
are implicații imediate, dar care vor fi afectate din când în când. Conținutul neclar al
activității grupurilor de experți nu poate duce la rezultate fiabile și aici mă gândesc în special
la grupurile de experți asociate DG Sanco.

În cele din urmă, cred că, în efortul de a asigura transparența operațiunilor sale, Comisia
trebuie să implice Parlamentul în revizuirea supravegherii grupurilor sale de experți și a
altor entități similare.

Așa cum prevede în mod clar articolul 9 din Tratat, transparența nu se referă doar la Comisia
Europeană, se referă la oamenii din Europa, de asemenea.

Salvatore Iacolino (PPE).   – (IT) Dle președinte, doamnelor și domnilor, în activitățile
noastre parlamentare de zi cu zi ne dăm seama că valoarea adăugată este dată de accesul
la informațiile selectate care sprijină rolul nostru legislativ și munca noastră de a furniza
o direcție politică. Folosim resurse umane din afară - deși Comisia face acest lucru mult
mai des - pentru a ne furniza analize și ghiduri privind actuala situație politică, socială,
industrială și antreprenorială.
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Cu toate acestea, politica este formată din decizii și alegeri, iar acestea rămân integral în
mâinile politicienilor. Este vorba de a face alegeri care pot fi sprijinite de grupuri de experți
dotate cu un grad ridicat de profesionalism și de niveluri specifice de competență, care sunt
capabile să își exprime opiniile în mod obiectiv.

Prin urmare, este necesar să se identifice instrumente eficiente și proceduri transparente
care vor permite Comisiei să își îndeplinească rolul cu sprijinul acestor grupuri de experți
autonome sau independente. Suntem conștienți că acesta este un aspect extrem de
problematic. Planul din 2010 este cu siguranță un important pas înainte, dar trebuie să
facem mult mai multe lucruri. Imparțialitatea și autoritatea experților depind, de asemenea,
de gradul lor de autonomie și de măsura în care sunt capabili să sprijine deciziile politice
în mod corect și loial.

Mecanismele de publicitate, internetul și alte metode eficiente pot fi simplificate și mai
mult în cadrul Comisiei și al Parlamentului. Prin urmare, dreptul de acces este bun;
transparența este cu siguranță bună; echilibrul între dreptul la transparență și acele lucruri
care nu pot fi predate, încredințate sau recunoscute este bun; și registrul de lobby care
urmează să fie înființat în curând este bun.

Cu toate acestea, trebuie să subliniem încă o dată faptul că această politică este primordială.
Dacă politica este credibilă și competentă, rolul experților este unul de consultanță și de
suport. Decizia va fi luată întotdeauna de către cel care își asumă responsabilitatea pentru
ea.

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Dle președinte, Comisia Europeană a revizuit recent
documentul său cadru care reglementează funcționarea grupurilor de experți. Având în
vedere că suntem cu toții interesați nu numai de cea mai bună funcționare posibilă a
instituțiilor Uniunii Europene, ci și de crearea și funcționarea transparentă și echitabilă a
organismelor de experți și a organismelor consultative, am dori să salutăm un grad mai
mare de deschidere din partea Comisiei Europene în ceea ce privește punerea în aplicare a
mecanismului de selectare a experților pentru grupurile de experți ai Comisiei Europene.

S-a menționat aici, cu câteva momente în urmă, exemplul Agenției Europene pentru
Medicamente, a cărei listă de experți ridică de fapt îndoieli cu privire la furnizarea de
consiliere expertă independentă. Prin urmare, dle comisar, trebuie să colaborăm pentru a
preveni orice îndoieli cu privire la expertiza, echilibrul și a independența organismelor
noastre consultative. Dacă suntem de părere că acest cadru pentru grupurile de experți mai
are încă unele neajunsuri, în ciuda revizuirii actuale, haideți să analizăm chestiunea și să
încercăm să îl îmbunătățim și mai mult.

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Dle președinte, dl comisar Barnier a recunoscut că unele
dintre grupurile de experți ai Comisiei din domeniul financiar sunt dezechilibrate și
unilaterale în componența lor. În prezent, 11 din 25 de grupuri de experți din domeniul
financiar sunt dominate de sectorul financiar. Unele grupuri au mai mulți reprezentanți ai
industriei de finanțare decât funcționari responsabili. Mai mult decât atât, acești
reprezentanți trebuie doar să semneze o declarație potrivit căreia vor acționa în interesul
public dacă observă un conflict de interese. Astfel de platitudini ridicole conduc cu greu
la crearea transparenței și a neutralității.

Situația în care sunt implicate rapoartele Agenției Europene pentru Siguranța Alimentară
este la fel de îngrijorătoare. Declarațiile privind riscurile generate de modificarea genetică
citează rapoartele producătorilor, iar implicarea grupurilor de lobby favorabile modificării
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genetice este evidentă. Directorul executiv al celei mai importante autorități specializate a
UE în domeniul plantelor modificate genetic lucrează, așadar, pentru Institutul internațional
pentru științele vieții finanțat de această industrie.

Cu alte cuvinte, legislația UE, care se bazează în principal pe declarațiile băncilor și ale
grupurilor mari, este iresponsabilă și periculoasă pentru cetățenii UE și, prin urmare, ar
trebui să fie oprită imediat.

Siim Kallas,    vicepreședinte al Comisiei . − Dle președinte, această discuție mă emoționează
cu adevărat. De fapt, ar fi bine să avem un fel de notă referitoare la istoria acestei probleme.

Comisia ia notă de toate aceste idei și sfaturi bune cu privire la modul de creștere a
transparenței. Ar trebui să subliniez că în 2005 am lansat o inițiativă în materie de
transparență care a inclus problema grupurilor de experți. Aceasta a fost în foarte mare
măsură ideea mea, după cum tocmai a amintit dl Hans-Peter Martin.

Desigur, cu toate site-urile și informațiile disponibile în prezent, s-au schimbat enorm de
multe lucruri legate de această problemă. Dar nu ar trebui să îi considerați niciodată pe
experți un fel de factori de decizie. Nu sunt factori de decizie și intră în conflict unii cu
ceilalți.

Este aceeași problemă care tocmai a fost adusă în discuție în ceea ce privește organismele
modificate genetic. Se știe că nu doar industria este vizată. Există diferite grupuri de experți.
În ultimele luni ale mandatului anterior al Comisiei am fost responsabil și pentru securitate,
astfel încât toate informațiile despre demonstrații au ajuns în biroul meu. Una dintre ultimele
demonstrații uriașe a fost îndreptată împotriva eliminării subvențiilor pentru producătorii
de tutun.

Prin urmare, există opinii diferite, dar noi suntem factorii de decizie: comisarii și deputații
din Parlament și instituțiile noastre. Agențiile adoptă și ele decizii, la fel ca și Consiliul și
guvernele statelor membre. Experții nu sunt factori de decizie. Nu există nicio legătură
aritmetică.

Da, mă declar în favoarea unei mai mari transparențe. Este clar că unele grupuri de experți
la nivel înalt au fost înființate doar pentru a dispărea în liniște, deoarece nu au putut să dea
vreun sfat, pentru că aveau astfel de opinii contradictorii.

Așadar, haideți să lucrăm cu acest registru de transparență pe care îl consider, de asemenea,
a fi o mare realizare, deoarece experții și consilierii sunt peste tot. Niciun politician nu
supraviețuiește fără consilieri. Grupurile politice au consilieri și sunt abordate de interese
diferite și, în final, este la latitudinea factorilor de decizie politică să adopte o atitudine sau
alta. Vor exista întotdeauna subiecte în care experții vor spune că trebuie să adoptați o
poziție sau alta. Aceasta este o problemă pentru factorii de decizie politică: comisari,
parlamentari, grupuri politice, în conformitate cu sistemul democratic.

Există, de asemenea, problema componenței grupurilor de experți. S-au adus în discuție
multe probleme cu privire la componență. Cine ar trebui să evalueze dacă componența
lor este echilibrată sau nu? Componența grupurilor de experți este determinată de cazuri
specifice. Unii oameni ar putea dori în mod eronat să intre în aceste grupuri de experți
pentru a face parte din procesul de luare a deciziilor, dar grupurile de experți nu sunt factori
de decizie.

În 2005, după cum își amintesc unii dintre noi, exista într-adevăr un element de opacitate,
iar Comisia, împreună cu Parlamentul, a introdus schimbări substanțiale în această privință.
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Prin acest lucru mă refer la registrul de transparență, care înregistrează reprezentanții
grupurilor de interese. Acest lucru se aplică grupurilor de lobby din Parlament și Comisie
și foarte multe informații sunt acum disponibile pentru a evalua cât de mare este influența
și componența grupurilor de experți.

Haideți să ne dezvoltăm răspunsul la această problemă, dar să nu subestimăm eforturile
care au fost făcute până în prezent.

Președinte.   − Dezbaterea a fost închisă.

(Ședința a fost suspendată la ora 11.45 și reluată la ora 12.00)

PREZIDEAZĂ: Libor ROUČEK
Vicepreședinte

6. Votare

Președinte. −   Următorul punct pe ordinea de zi este votarea.

(Pentru rezultate și alte detalii cu privire la vot: vă rugăm să consultați procesul-verbal)

– Înainte de votare:

Sajjad Karim (ECR). -   Dle președinte, cotidianul Figarode astăzi informează că săptămâna
trecută un ziarist nu numai că a reușit să intre în Parlamentul European cu o armă falsă,
dar a și reușit să se apropie la o distanță extrem de mică de Prințul Charles, viitorul șef de
stat britanic.

Având în vedere preocupările actuale privind securitatea în cadrul acestui Parlament, ne
puteți asigura astăzi că luați în serios aceste chestiuni și că așa-numita revizuire realizată
în secret de Biroul Parlamentului nu va constitui numai un exercițiu de ajustare, ci o reformă
temeinică în domeniul securității?-

Președinte. −   Dle Karim, vă pot garanta că această chestiune este luată în considerare cu
o mare seriozitate. Conform informațiilor pe care le-am primit, această chestiune a fost
dezbătută în cadrul Conferinței președinților și, prin urmare, puteți fi sigur că Parlamentul
acordă o atenție sporită acestei probleme. Aceasta este o chestiune extrem de gravă.

Președinte. −   În lumina progreselor recente, textul privind legislația referitoare la media
din Ungaria, care trebuia votat astăzi, va trebui revizuit. Prin urmare, propun amânarea
acestui vot în temeiul articolului 177 alineatul (4) din Regulamentul de procedură. Decizia
privind următoarele acțiuni referitoare la această chestiune și noile termene-limită necesare
va fi luată în cadrul reuniunii Conferinței președinților care va avea loc joi, 3 martie 2011.

Cine dorește să ia cuvântul în favoarea solicitării? Cine dorește să ia cuvântul împotriva
solicitării?

Renate Weber,    în numele Grupului ALDE.  – Dle președinte, în urma recentelor evoluții
care se află pe ordinea de zi a Comisiei, dar nu și pe cea a Parlamentului, consider că trebuie
să amânăm votarea cu privire la această rezoluție deoarece aceasta trebuie adaptată pentru
a veni în întâmpinarea noii evoluții.
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Președinte. −   Deci aceasta a fost propunerea pentru. Cine dorește să ia cuvântul împotriva?
Nimeni? În cazul acesta vom trece la votare. Cine este în favoarea amânării? Împotrivă?
Abțineri? Propunerea este susținută. Votarea privind această chestiune este amânată.

6.1. Clauza de salvgardare bilaterală a Acordului de liber schimb dintre UE și Coreea
(A7-0210/2010, Pablo Zalba Bidegain) (vot)

6.2. Acordarea garanției UE pentru BEI pentru pierderile rezultate din împrumuturi
și garanții la împrumuturi acordate unor proiecte din afara Uniunii Europene
(A7-0019/2011, Ivailo Kalfin) (vot)

−  Înainte de votul asupra amendamentului 1:

Ivailo Kalfin,    raportor.  − Dle președinte, având în vedere recentele evoluții din statele
mediteraneene și ale Africii de Nord, schimbările democratice și consecințele acelor evoluții,
inclusiv fluxul migrației către Uniunea Europeană, doresc să sugerez un amendament oral
la raport, care privește câteva cifre.

Amendamentul este următorul: în anexa 1 la punctul B „țări vizate de politica de vecinătate
și de parteneriat” ar trebui să se precizeze suma de 13 664 000 000, iar suma pentru
subplafonul pentru „statele mediteraneene” ar trebui să fie 9 700 000 000. În urma acestei
modificări s-ar rectifica cifrele de la articolul 2 alineatul (1) punctul (1). Cifra corectă pentru
„plafonul maxim” este acum 29 567 000 000, iar cifra corectă pentru „mandatul general”
este 27 567 000 000.

(Amendamentul oral a fost acceptat)

6.3. Acordul de liber schimb dintre UE și Republica Coreea (A7-0034/2011, Robert
Sturdy) (vot)

– Înainte de votare:

Robert Sturdy,    raportor.  − Dle președinte, știu că toată lumea se grăbește, însă doresc
să le mulțumesc Comisiei și raportorilor alternativi pentru eforturile depuse în acest sens.

Acesta este un acord de liber schimb inovator și excepțional. Parlamentul are o oportunitate
imensă de a sprijini și de a propune idei minunate pe viitor.

Președinte. −   Supun acest acord fantastic la vot. Este un vot prin apel nominal. Este
susținut. Felicitări dlui Sturdy.

6.4. Situația din Egipt (B7-0120/2011) (vot)

6.5. Punerea în aplicare a Strategiei UE pentru regiunea Dunării (vot)

6.6. Statul de drept în Rusia (B7-0101/2011) (vot)

6.7. Strategia energetică a Băncii Mondiale (vot)

6.8. Europa 2020 (B7-0097/2011) (vot)

−  Înainte de votarea privind punctul 10:
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Udo Bullmann (S&D).   – (DE) Dle președinte, în numele grupului meu doresc să propun
un amendament oral pentru a consolida oportunitățile egale și aspectul privind politica
de gen în cadrul Strategiei Europa 2020. Voi citi textul în limba engleză - punctul 10a
(nou):

„insistă cu privire la faptul că egalitatea de gen reprezintă un obiectiv fundamental pentru
îndeplinirea ambițiilor UE 2020. prin urmare, solicită participarea deplină a femeilor în
cadrul pieței muncii și incluziunea deplină a femeilor care dețin un loc de muncă în cadrul
formării profesionale. solicită, de asemenea, un program pentru eradicarea diferențelor de
remunerație care există între femei și bărbați.”

(Aplauze)

(Amendamentul oral a fost acceptat)

6.9. Punerea în aplicare a orientărilor pentru politicile de ocupare a forței de muncă
ale statelor membre (B7-0127/2011) (vot)

6.10. Orientări pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre
(A7-0040/2011, Pervenche Berès) (vot)

6.11. Creșterea prețurilor la alimente (B7-0114/2011) (vot)

Președinte. −   Aici se încheie votarea.

7. Explicații privind votul

Explicații orale privind votul

Raport: Pablo Zalba Bidegain (A7-0210/2010)

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Dle președinte, doresc să menționez câteva aspecte
despre votul privind clauza de salvgardare bilaterală. Sprijin adoptarea regulamentului
privind punerea în aplicare a unei clauze de salvgardare a Acordului de liber schimb între
UE și Coreea. De asemenea, sprijin toate propunerile de amendament care solicită Comisiei
să monitorizeze punerea în aplicare adecvată și la timp a acestui instrument juridic pentru
a preveni provocarea de daune grave industriilor din UE și pentru a ține seama de interesele
legitime ale statelor membre cu privire la situația economică specifică din anumite sectoare
ale industriei de prelucrare.

Acordul de liber schimb va afecta în diferite moduri sectoarele industriale ale statelor
membre și, prin urmare, în cazuri excepționale, trebuie să avem posibilitatea de a pune în
aplicare măsuri de protecție la nivel regional. După părerea mea, regiunile vizate trebuie
să poată avea posibilitatea de a aplica măsuri în vederea prevenirii unui impact negativ
grav asupra economiei și forței de muncă la nivel regional.

Raport: Robert Sturdy (A7-0034/2010)

Claudio Morganti (EFD).   – (IT) Dle președinte, dle comisar, doamnelor și domnilor,
doresc să subliniez faptul că săptămâna trecută șase state membre importante ale UE -
Franța, Germania, Italia, Spania, Polonia și Portugalia - au afirmat că Europa nu trebuie să
mai fie atât de ingenuă.
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Cele șase state solicită o apărare mai eficientă și mai strategică a comerțului extern european
deoarece sunt în joc păstrarea și dezvoltarea modelului economic și social european. Cele
șase state indică faptul că Uniunea Europeană a deschis, în vederea accesului țărilor terțe,
80 % din piețele sale, în timp ce alte economii dezvoltate nu au deschis decât 20 % din
piețele lor. Prin urmare, este clar că există anumite asimetrii în comerțul extern și conceptul
reciprocității trebuie dezvoltat. Această problemă a doborât multe dintre întreprinderile
mici și mijlocii din UE, deoarece acestea se confruntă cu o concurență neloială care le
împiedică să fie competitive în cadrul piețelor.

Dle președinte, eu sunt din Prato, un oraș care cândva se mândrea cu cea mai importantă
industrie textilă din Europa. Astăzi, concurența neloială din partea Asiei l-a transformat
într-un oraș-fantomă deoarece întreprinderile din Prato au fost ruinate complet. Toate
aceste motive ne-au determinat să votăm împotriva acestui acord.

Raport: Ivailo Kalfin (A7-0019/2011)

Sergej Kozlík (ALDE).   – (SK) Dle președinte, în cadrul revizuirii garanțiilor bugetare
furnizate de UE Băncii Europene de Investiții (BEI), sprijin îndeosebi elementele dezvoltate
pentru a spori avântul acestei instituții. În ceea ce privește viitoarele perspective, în primul
rând se vizează consolidarea și utilizarea într-o mai mare măsură a mandatului extern al
băncii în perioada 2014-2020 cu privire la sporirea volumului împrumuturilor și a calității
acestora.

De asemenea, sprijin intenția de a permite BEI să reinvestească rambursările de capital de
risc și de împrumuturi speciale provenite de la operațiuni mai vechi, în operațiuni noi de
același tip în sprijinul țărilor partenere. Pentru îmbunătățirea accesului grupurilor cu resurse
scăzute din statele eligibile la resurse financiare, ar trebui alocate BEI, cât mai repede, fonduri
suplimentare de 500 de milioane de euro pentru finanțarea microcreditelor.

Claudio Morganti (EFD).   – (IT) Dle președinte, am votat împotriva acestui raport deoarece
consider că este inacceptabil să sprijinim investițiile în țări terțe în loc să facilităm investițiile
pentru întreprinderile mici și mijlocii europene, care reprezintă cu adevărat cea mai
importantă rețea economică a Uniunii. Mă declar în mod ferm împotriva includerii Turciei
printre statele aflate în faza de preaderare: Doresc să subliniez că Turcia încă ocupă în mod
ilegal o parte din teritoriul Ciprului, un stat membru al UE.

În plus, nu există nicio garanție a transparenței în momentul în care Banca Europeană de
Investiții (BEI) acordă Uniunii garanții și finanțează țările terțe. Aș sublinia că cetățenii
europeni contribuie la fondurile BEI, motiv pentru care trebuie acordată prioritate
investițiilor în cadrul Europei înseși. Multe dintre investițiile sprijinite de BEI sunt în state
în care au loc conflicte și revolte împotriva diferitelor regimuri.

Raportul urmărește extinderea garanțiilor Uniunii și către alte state, precum Cuba, cunoscute
pentru lipsa lor de democrație.

Recomandare: Robert Sturdy (A7-0034/2011)

Cristiana Muscardini (PPE).   – (IT) Dle președinte, am votat cu convingere în favoarea
clauzei de salvgardare din raportul elaborat de dl Zalba Bidegain, căruia îi mulțumesc încă
o dată pentru munca excelentă depusă, dar ne-am abținut, cu un oarecare regret, în ceea
ce privește Acordul de liber schimb între UE și Coreea. Am făcut acest lucru cu regret
deoarece, deși acest acord deschide într-adevăr o nouă piață importantă pentru Uniune,
facilitând viitoare acorduri comerciale cu alte state care sunt parteneri economici ai UE,
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este, de asemenea, adevărat că încă mai există numeroase îndoieli și rețineri. Aceste îndoieli
și rețineri afectează sectoarele comerciale majore, îndeosebi industria autovehiculelor, dar
și industriile textilă și agricolă.

Deși Europa nu a definit încă regulamentul privind indicarea pe etichetă a țării de origine
a produselor din afara Uniunii Europene, noi continuăm să oferim statelor un statut
privilegiat pentru importul de produse în Europa fără norme stricte în vederea garantării
unei adevărate egalități între companii și a unor informații corecte pentru consumatori.

Abținerea noastră confirmă faptul că suntem în favoarea unei piețe libere, însă a unei piețe
care include garanțiile necesare, dat fiind că ne opunem încheierii de acorduri comerciale
care nu garantează într-o măsură adecvată normele privind concurența.

Miroslav Mikolášik (PPE).   − (SK) Dle președinte, Acordul de liber schimb între UE și
Coreea va aduce nenumărate beneficii industriei, întreprinderilor, antreprenorilor și
lucrătorilor din cadrul UE. Acesta va contribui la creșterea economică globală și va oferi
noi oportunități eficiente pentru bunurile și serviciile europene. Cu toate acestea, anumite
industrii vor fi expuse unei concurențe suplimentare, iar UE ar trebui, prin urmare, să
asigure o monitorizare eficientă a punerii în aplicare a acordului, o soluționare rapidă a
disputelor și o protejare ulterioară rapidă a intereselor legitime ale industriei europene și
ale antreprenorilor europeni.

Este evident faptul că respectarea cu strictețe a standardelor de muncă, tehnice și ecologice,
precum și a prevederilor privind protejarea concurenței echitabile trebuie garantată de
ambele părți implicate. Bunurile și produsele plasate pe piața europeană trebuie să respecte
toate standardele Uniunii Europene și salut stabilirea unei comisii de monitorizare a
industriei autovehiculelor care ar trebui să sprijine prevenirea așa-numitului protecționism
ascuns prin noi bariere tehnice care stau în calea comerțului.

Prin urmare, sunt în favoarea aprobării finale a acordului în cauză, cu condiția creării, de
asemenea, a unui mecanism de salvgardare bilateral, în vederea prevenirii unor posibile
daune grave asupra industriilor statelor membre sau chiar a amenințării unor astfel de
daune.

Seán Kelly (PPE).   – (GA) Dle președinte, am votat în favoarea acestui acord. I-am urmărit
evoluția încă de la început și am fost încântat să aflu că a fost acceptat astăzi.

În cadrul unui seminar care a avut loc la Bruxelles săptămâna trecută, un economist de
încredere a afirmat că acesta este unul dintre cele mai bune acorduri de liber schimb încheiate
până acum de Uniunea Europeană. De asemenea, acesta a afirmat că 90 % dintre aceste
acorduri nu fac doi bani. În orice caz, salut oportunitatea pe care acest acord o oferă
produselor agricole, îndeosebi whisky-ului, cărnii de porc și lactatelor. Sper că se va profita
de această oportunitate.

De asemenea, este foarte bine că acesta conține și o clauză de salvgardare, deoarece, dacă
nu se îndeplinesc obiectivele vizate, putem revizui acest acord. Prin urmare, sunt încântat
că acesta a fost acceptat.

Bendt Bendtsen (PPE).   – (DA) Dle președinte, cred că acest acord finalizat astăzi aici este
cu adevărat minunat și nu regret decât că există anumite persoane care au crezut că ar putea
proteja întreprinderile europene ineficiente votând împotriva acestui acord. Coreea de Sud
este a 15-a cea mai dezvoltată economie din lume și a treia din Asia. Vor exista oportunități
din ce în ce mai bune pentru export. Avem o țară cu o considerabilă creștere economică,
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cu o populație de 50 de milioane de locuitori și cu o putere de cumpărare din ce în ce mai
mare. Acordul va furniza pur și simplu Europei oportunitatea de a deveni și mai competitivă
în anumite sectoare de servicii în care este deja extrem de competitivă: printre acestea se
numără telecomunicațiile, mediul, transporturile maritime și serviciile financiare și juridice.
De asemenea, aș dori să subliniez astăzi faptul că statele AELS au semnat un acord de liber
schimb încă din 2006, fapt care a determinat, printre altele, triplarea exporturilor Norvegiei
către Coreea de Sud din 2006. Prin urmare, acesta este un acord foarte bun pentru Europa
și am votat în favoarea sa.

Propunere de rezoluție B7-0120/2011

Pino Arlacchi (S&D). -   Dle președinte, Europa ar putea face multe lucruri pentru a sprijini
democrația egipteană și unul dintre cele mai importante ar fi să privească evenimentele
din Egipt ca parte a unui val real de democratizare.

În doar câteva săptămâni s-a prăbușit o dictatură și, în același timp, a dispărut și o serie de
stereotipuri, precum teoria privind un conflict al civilizațiilor.

La momentul actual, în lumea arabă nu are loc niciun fel de conflict între civilizații - ba
dimpotrivă. Tinerii egipteni își riscă viața pentru aceleași valori pe care le protejăm și noi.
Aceștia demonstrează că democrația este o aspirație universală și că nicio cultură, religie
sau civilizație nu este împotriva acesteia.

Totuși, există o armată de sceptici și pesimiști care continuă să diminueze și să distorsioneze
semnificația tranziției către democrație a poporului egiptean.

Cetățenii generează tot felul de îndoieli, descriind ultimul progres drept o „lovitură de stat”
ca și cum aceste evenimente ar fi deschis pur și simplu calea către un guvern islamic ce va
sfârși într-o altă tiranie.

Dacă dorim să sprijinim poporul egiptean, ar trebui să fim gata să combatem aceste viziuni
reacționare privind derularea istoriei.

Adam Bielan (ECR).   – (PL) Dle președinte, Egiptul este un partener economic și comercial
important al Uniunii Europene. Mulți cetățeni din Polonia își petrec vacanța în Egipt în
mod regulat. În ultimele săptămâni, am fost martorii unei revolte naționale în Egipt, care
a dus la înlăturarea de la putere a regimului Mubarak după 30 de ani de totalitarism.
Întotdeauna este bine când interesele cetățenilor se află pe primul plan, iar egiptenii merită
ca victoria să le fie recunoscută. Am votat în favoarea propunerii de rezoluție și, astfel,
mi-am exprimat speranța privind o stabilizare rapidă a situației politice din Egipt și
dezvoltarea în continuare a unor relații bune cu statele Europei. Nu cu mult timp în urmă,
am fost martorii unor evenimente scandaloase privind discriminarea creștinilor copți,
chestiune care transformă concentrarea eforturilor diplomatice ale UE asupra stabilizării,
legislației și ordinii din Egipt într-o condiție esențială pentru ca relațiile reciproce să se
dezvolte corespunzător. De asemenea, este necesar să se depună toate eforturile posibile
pentru garantarea faptului că alegerile viitoare se vor organiza într-un mod care nu va
atrage critici și care va respecta standardele democratice.

Bernd Posselt (PPE).   – (DE) Dle președinte, sprijinim cu entuziasm trecerea Egiptului la
un regim democratic, însă este important să realizăm că alegerile libere nu sunt suficiente.
Avem nevoie de o abordare integrată pentru a oferi cetățenilor perspective - un fel de Plan
mediteranean, un fel de Plan Marshall pentru Africa de Nord și Egipt. Un astfel de plan va
oferi cetățenilor perspective sociale, va consolida politica în domeniul educației, va consolida
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întreprinderile mici și mijlocii, va garanta combaterea criminalității și a corupției și, în
primul rând, va iniția o cooperare strânsă în domeniul politicii energetice, Africa de Nord
și Europa având foarte multe beneficii în materie de energie solară pe care să și le ofere una
alteia.

Mai avem încă de dus la îndeplinire adevăratele sarcini majore. Democrații egipteni au dus
la bun sfârșit prima etapă; acum depinde de noi să ne ridicăm la nivelul așteptărilor.

Traian Ungureanu (PPE). -   Dle președinte, situația din Egipt se află în continuă schimbare,
dar oare în ce direcție se îndreaptă?

Deși ne-am exprimat în mod corect sprijinul față de dorința poporului de a avea o societate
deschisă, ar trebui să fim conștienți de problemele complexe, și nesoluționate deocamdată,
din Egipt și din Orientul Mijlociu. Situația din Egipt ar putea fi descrisă în mod adecvat
drept o revoltă în așteptarea unei revoluții. O nouă generație a adus inovare în Egipt, însă
capacitățile mijloacelor de comunicare socială nu sunt suficiente. Egiptul încă se mai află
cu câțiva pași în urmă, în cadrul său încă domnesc antisemitismul și practicile extreme.

UE încă nu a formulat o politică adecvată în ceea ce privește noile evoluții din Africa de
Nord. Egiptul are nevoie de sprijinul nostru, însă avem nevoie de un Egipt guvernat de
legislație și de demnitatea umană. Sarcina noastră de-abia începe. Să nu uităm ultimul
mesaj transmis de Iran, unde parlamentul a solicitat executarea liderilor opoziției. Acest
fapt dovedește că trebuie să fim bine pregătiți și să ne menținem pe poziții.

Anneli Jäätteenmäki (ALDE). -    (FI) Dle președinte, propunerea de rezoluție este bună
și adoptă o poziție în favoarea unor schimbări democratice și pașnice. Probabil totuși
merită amintit și recunoscut faptul că, timp de 30 de ani, UE și Vestul au sprijinit regimul
Mubarak. Stabilitatea a fost foarte importantă pentru UE. Adică echilibrul și aprovizionarea
cu petrol și, în plus, faptul că s-au făcut bani din comerțul cu arme. Acum UE trebuie să
găsească mijloace, inclusiv măsuri financiare, pentru a spori sprijinul acordat actorilor
societății civile, atât în Egipt, cât și în alte state nedemocratice din Africa și din lumea arabă.

Cred că faptul că această rezoluție nu menționează deloc comerțul cu arme dintre statele
UE și Egipt și alte state nedemocratice constituie un obstacol. Comerțul cu arme trebuie să
se desfășoare în conformitate cu acordurile internaționale privind drepturile omului și
tratatele umanitare.

Miroslav Mikolášik (PPE).   − (SK) Dle președinte, Egiptul se află la începutul procesului
de democratizare. Cred că toate victimele care și-au pierdut viața în timpul revoluției ar
trebui răzbunate printr-un progres în direcția democrației. Europa ar trebui cu siguranță
să sprijine acest proces și consider că vom găsi mijloace de a preveni Egiptul să se îndrepte
către totalitarism, de exemplu, printr-un pas extrem către o mișcare musulmană militantă
care nu respectă normele democratice și care ar constitui un obstacol în calea alegerilor
democratice și a aplicării societății civile. Consider că Egiptul își va menține acordurile
internaționale încheiate cu vecinii săi, inclusiv cu Israel, chiar și în aceste noi condiții, și că
acesta va deveni o societate care își va trata toți cetățenii în mod egal, inclusiv pe cei care
nu sunt musulmani și pe creștini.

Propunere de rezoluție B7-0129/2011

Bernd Posselt (PPE).   – (DE) Dle președinte, această propunere de rezoluție reprezintă
un alt pas important în direcția corectă, însă doar atât. Cu toate acestea, după cum a propus
și dl comisar Hahn, se vorbește acum despre o strategie pentru regiunea Dunării mai degrabă
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decât despre o strategie pentru Dunăre, deoarece nu se vizează numai curățarea fluviului
- oricât de important ar fi acest aspect - ci și o cooperare la nivelul unei regiuni majore care
se întinde de la Bavaria și Baden-Württemberg, trece prin fosta Austro-Ungarie și cuprinde
regiuni întinse din Balcani. Sunt încântat că, în urma cererii noastre, în cadrul strategiei au
fost incluse și Boemia și Slovenia, chiar dacă acestea nu sunt situate direct pe Dunăre.

În acest scop, aș dori, de asemenea, ca în cadrul acestei strategii să se includă și viitoarele
proiecte, ca de exemplu, principala linie de cale ferată de la Strasbourg la Bratislava și
Budapesta, TEN 17 și alte proiecte care nu vizează neapărat regiuni situate direct pe Dunăre,
ci care doar se intersectează cu aceasta în mod repetat și care sunt de o importanță strategică
pentru regiunea Dunării. În ceea ce mă privește, salut în mod deosebit articolele 36-40,
care vizează cultura și implicarea societății civile deoarece, fără acestea, strategia pentru
regiunea Dunării nu va constitui un succes.

Propunere de rezoluție B7-0101/2011

Adam Bielan (ECR).   – (PL) Dle președinte, timp de mulți ani a fost clar faptul că sistemul
juridic din Rusia s-a aflat deseori în conflict cu standardele convențiilor internaționale și
cu drepturile omului. Majoritatea cazurilor care se prezintă în fața Curții de Justiție și aici,
la Strasbourg, sunt împotriva Rusiei. Independența instanțelor ruse este, prin urmare, pusă
la mare îndoială. Evenimente recente, precum procesul dlui Khordorkovsky și arestarea
manifestanților constituie exemple clare în acest sens. Crimele misterioase și bătăile din
Rusia constituie aspecte care întăresc convingerile privind faptul că acest stat nu este un
stat de drept.

Sper că propunerea de rezoluție pe care am adoptat-o astăzi va ajuta reprezentanții
organismelor Uniunii Europene să abordeze aceste aspecte controversate în relațiile
diplomatice cu Rusia. Doresc să îmi exprim neliniștea cu privire la autoritățile ruse referitor
la situația dramatică privind drepturile omului și la restricțiile impuse în Rusia societății
civile. Invit instituțiile internaționale să exercite o presiune diplomatică asupra autorităților
ruse în vederea restabilirii statului de drept și a respectului față de drepturile omului și ale
cetățenilor în Rusia.

Tunne Kelam (PPE). -   Dle președinte, am votat în favoarea acestei rezoluții. Cu toate
acestea, în urma compromisurilor, punctul (8) a devenit prea ambiguu și evaziv.

UE trebuie să adopte măsuri concrete pentru a arăta că este hotărâtă să sprijine o
îmbunătățire reală a situației privind statul de drept din Rusia.

Deși contactele economice și politice trebuie continuate, trebuie transmis un semnal clar
acelor funcționari ai statelor membre considerați responsabili pentru încălcări grave ale
legislației pentru a îi informa pe aceștia cu privire la faptul că nu sunt bine-veniți în capitalele
sau în stațiunile turistice ale Europei.

În acest context, nu consider adecvată transmiterea unei invitații oficiale președintelui
Medvedev pentru a se adresa Parlamentului European până când acesta nu va duce la
îndeplinire promisiunile făcute privind îmbunătățirea situației referitoare la statul de drept
în Rusia.

Laima Liucija Andrikienė (PPE). -   Dle președinte, salut faptul că am adoptat în cele din
urmă rezoluția privind acest aspect foarte important. Timp de mulți ani am urmărit
îndeaproape evoluția politică și situația referitoare la statul de drept din Rusia. De curând,
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în luna septembrie anul trecut, am avut șansa de a vizita Rusia alături de o delegație oficială
a Subcomisiei pentru drepturile omului.

Pe parcursul vizitei în Rusia, asistând la procesul fostului președinte al companiei Yukos,
Mikhail Khodorkovsky, și al asociatului acestuia, Platon Lebedev, am avut oportunitatea
deosebită de a observa cum se menține statul de drept în Rusia. Procesul lui Khodorkovsky
și al lui Lebedev reprezintă numai unul dintre numeroasele exemple ostentative de aplicare
selectivă a statului de drept în Rusia, care demonstrează că nu există, de fapt, un stat de
drept real. Dacă Rusia dorește să fie un partener strategic al UE, aceasta trebuie să urmeze
calea unei modernizări cuprinzătoare. Orice plan de modernizare va constitui un eșec dacă
statul de drept nu este dezvoltat în mod ferm în Rusia.

Bernd Posselt (PPE).   – (DE) Dle președinte, semnele minuscule care indicau începutul
unui stat de drept în Rusia dispar treptat, iar statul nu numai că nu avansează, ba, mai mult,
înregistrează regrese. Responsabil pentru această situație este dl Putin. Dl Putin provoacă
această deteriorare a statului de drept. Trebuie să conștientizăm că dl Putin nu este soluția
la această problemă, ci, mai degrabă, este o parte majoră a problemei. Președintele Medvedev
nu a dovedit încă - și sunt de acord cu dl Kelam - că dlui nu este numai fața carismatică a
dlui Putin, fața puțin mai prietenoasă, ci că acesta încearcă, de fapt, să consolideze statul
de drept într-o măsură mai mare în acest stat membru al Consiliului Europei care, la urma
urmei, este obligat să asigure statul de drept în temeiul Convenției europene pentru apărarea
drepturilor omului.

În această măsură trebuie să fim extrem de critici; bineînțeles, trebuie să menținem un
dialog însă, de asemenea, trebuie să garantăm că statul de drept va avea prioritate. Este
șocant faptul că instanța care a emis sentința în cazul dlui Khodorkovsky a afirmat public
acum că Moscova a fost cea care a ordonat pronunțarea acestui verdict. Acest fapt nu are
absolut nicio legătură cu statul de drept.

Propunerea de rezoluție B7-0097/2011

Ramona Nicole Mănescu (ALDE). -   Am votat în favoarea acestei rezoluții, însă, deoarece
nu s-a făcut referire în textul final la rolul politicii de coeziune, am semnat împreună cu
colegi din celelalte grupuri politice un amendament în acest sens și astăzi a și fost votat.

Fondurile structurale și principiile de bază ale politicii de coeziune, precum abordarea
integrată, guvernanța pe mai multe niveluri și parteneriatul real, reprezintă elemente
esențiale în realizarea obiectivelor Strategiei 2020 și, prin urmare, trebuie să fie complet
integrate în aceasta. Sunt de acord că avem nevoie de o agendă socială ambițioasă, care să
includă combaterea sărăciei și excluziunii sociale, însă, pentru a putea crea locuri de muncă
durabile, trebuie să avem în primul rând o economie competitivă, iar rolul politicii de
coeziune este tocmai acesta. Prin urmare, dacă vom continua să nu acordăm atenția cuvenită
politicii de coeziune, peste ani vom contabiliza un eșec al Strategiei UE 2020.

Cristiana Muscardini (PPE).   – (IT) Dle președinte, încă mai avem de suferit mult timp
de acum înainte de pe urma crizei financiare. Frâna acționată asupra economiei reale din
cauza neglijențelor financiare trebuie eliberată cât mai repede posibil, pentru a permite
pieței unice să își reia procesul de dezvoltare.

Strategia Europa 2020 nu ni se pare a fi cea mai adecvată în vederea asigurării creșterii pe
care o vizăm. Obstacolele structurale - precum o guvernanță slabă, metoda
interguvernamentală în comparație cu metoda comunitară, obiectivele procentuale și
numerice asemănătoare celor utilizate în cadrul planurilor pe cinci ani ale fostei Uniuni
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Sovietice și prevederea de programe care nu oferă nicio certitudine privind ducerea lor la
îndeplinire - îmi amintesc de toate eșecurile pe care le-am îndurat, cel cu privire la Lisabona
nefiind ultimul, fără a realiza că prioritățile noastre absolute ar trebui să fie crearea de locuri
de muncă și soluționarea șomajului.

Avem nevoie de un imbold, de eforturi și de impulsuri pe care, din păcate, nu le regăsesc
în cadrul strategiei propuse. „Eliberare” trebuie să devină mottoul nostru, însă este de
asemenea extrem de importantă definirea unor norme de prevenire a creării și consolidării
monopolurilor și de garantare a faptului că cei care vor beneficia de pe urma acestui fapt
vor fi cetățenii și economia ca întreg, nu vreun grup financiar sau politic mai neînduplecat
decât celelalte.

Propunere de rezoluție B7-0114/2011

Pino Arlacchi (S&D). -   Dle președinte, creșterea rapidă a prețurilor a constituit o povară
pentru persoanele cu venituri reduse din statele în curs de dezvoltare, care își cheltuiesc
aproximativ jumătate din venituri pe produse alimentare.

Acest fapt solicită un răspuns integrat din partea comunității internaționale. Este nevoie
urgentă de implicarea deschisă a UE în chestiunile privind securitatea alimentară globală.
Rezoluția aprobată astăzi reprezintă un prim pas în direcția corectă.

Rezoluția prevede că dreptul la hrană este un drept fundamental al omului și face o serie
de recomandări utile. Cu toate acestea, trebuie să continuăm cu propuneri suplimentare.
Trebuie să schimbăm aspectele politicilor PAC de sprijin acordat la nivel internațional care
nu sunt în conformitate cu sarcina privind sporirea producției alimentare globale, cu
respectarea deplină a preocupărilor ecologice, a siguranței alimentare și a standardelor de
muncă.

Marek Józef Gróbarczyk (ECR).   – (PL) Dle președinte, hrana este, de asemenea, de
importanță strategică pentru Uniunea Europeană. Hrana trebuie produsă și, de asemenea,
este importantă pentru piețele muncii. Doresc să îmi îndrept atenția în principal asupra
unei industrii care, alături de altele, este, de asemenea, o sursă de producție a hranei -
pescuitul. Industria pescuitului este una dintre industriile care furnizează UE și pieței
mondiale o cantitate considerabilă de alimente. Totuși Uniunea Europeană este cel mai
mare importator de produse din pește din alte regiuni ale lumii. Liberalizarea excesivă a
acestei piețe poate determina colapsul ei și, prin urmare, pierderea acestei surse de hrană
din Europa. Prin urmare, trebuie acordată atenție acestui aspect al politicii comune.

Anneli Jäätteenmäki (ALDE). -    (FI) Dle președinte, aceasta este o chestiune extrem de
importantă. La momentul actual, în întreaga lume, există un miliard de persoane care nu
dispun de hrană suficientă. Din momentul în care UE și-a stabilit drept obiectiv eradicarea
foametei și a sărăciei, lucrurile au urmat exact direcția opusă.

Am votat în favoarea acestei propuneri de rezoluție și sper ca Înaltul Reprezentant al UE,
baroneasa Ashton, să facă securitatea alimentelor, și toate aspectele legate de aceasta, una
dintre prioritățile politicii externe a UE. Evident, și Parlamentul și UE în ansamblul lor ar
trebui să o sprijine în acest sens. Este important ca oamenii să aibă alimente, să aibă
posibilitatea de a își cumpăra alimente și este important ca aici, în UE, să discutăm de
asemenea despre necesitatea de a pune capăt scandalurilor legate de alimente.

Jarosław Kalinowski (PPE).   – (PL) Dle președinte, un miliard dintre cetățenii lumii suferă
de foame. În 2008, creșterea prețurilor produselor alimentare a cauzat revolte în 30 de
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state. Astăzi, ne confruntăm cu o situație similară. Această situație a fost cauzată, în plus,
și de criza economică generală, iar acum este și mai necesar să ne concentrăm eforturile
pentru a găsi mijloace de distribuire a produselor alimentare la scară globală.

Prețurile alimentelor cresc, însă profiturile agricultorilor scad. Și acestui aspect ar trebui
să i se acorde o atenție sporită. Din păcate, în Uniunea Europeană se uită că politica agricolă
comună este, în principal, o politică ce intenționează să asigure aprovizionarea cu alimente
de înaltă calitate, la un preț adecvat pentru toți consumatorii europeni, cu garantarea unui
venit decent pentru agricultori. Nu trebuie să mai permitem eliminarea instrumentelor
care reglementează piața și care mențin stocurile la niveluri înalte corespunzătoare, în
această categorie intrând și stocurile de cereale. De asemenea, este esențială combaterea
activităților speculative din cadrul pieței. Este condamnabil faptul că anumite grupuri care
dețin puterea condamnă la foamete milioane de persoane din întreaga lume.

Explicații scrise privind votul

Raport: Pablo Zalba Bidegain (A7-0210/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    în scris. − (PT) Am votat în favoarea acestui raport deoarece
clauza de salvgardare prevede posibilitatea de a reinstitui nivelul națiunii celei mai favorizate
atunci când au loc importuri în cantități atât de ridicate - fie în termeni absoluți, fie în raport
cu producția internă - încât ar putea cauza daune industriei Uniunii Europene, care se află
în competiție directă cu produsele importate. Prin urmare, sunt de acord cu introducerea
unei clauze de salvgardare și reamintesc că, în temeiul Tratatului de la Lisabona, Parlamentul
European are puteri de codecizie alături de Consiliu. Un regulament eficient ar furniza o
garanție în caz de eșec al Acordului de liber schimb cu Republica Coreea.

Marta Andreasen (EFD),    în scris.  − Am votat în favoarea raportului Zalba Bidegain
privind clauza de salvgardare bilaterală din cadrul Acordului de liber schimb dintre Uniunea
Europeană și Republica Coreea deoarece aceasta protejează în mod corespunzător sporirea
comerțului cu Coreea, stabilit în Acordul de liber schimb. Mecanismul de salvgardare
bilaterală va permite UE să revină la nivelurile anterioare ale națiunii celei mai favorizate
dacă acest acord va amenința la un moment dat să pună în pericol industria noastră. Acest
acord de liber schimb facilitează accesul sporit al industriei serviciilor, al agriculturii și al
industriilor producătoare din UE în cadrul pieței largi și aflate în continuă dezvoltare a
Coreei.

Antonello Antinoro (PPE),    în scris. – (IT) Acesta este un vot extrem de important pentru
noua strategie comercială internațională a Uniunii Europene. De fapt, Acordul de liber
schimb cu Republica Coreea este primul exemplu dintr-o nouă generație de acorduri care
vizează diminuarea barierelor comerciale și necomerciale și extinderea perspectivelor de
investiții în statul partener. Imediat după semnarea acestuia în luna octombrie 2009,
acordul a fost întâmpinat de numeroase critici dure din partea industriei europene a
autovehiculelor care se simțea sever afectată de anumite clauze cedate partenerului coreean,
îndeosebi de restituirea drepturilor vamale.

Acele preocupări au dispărut acum parțial, nu în ultimul rând datorită eforturilor depuse
de Parlament cu privire la regulamentul conex referitor la clauza de salvgardare atașată
acordului și datorită unei clarificări făcute de Guvernul Republicii Coreea privind
amendamentele aduse legislației interne privind emisiile de carbon. Astăzi, prin urmare,
am confirmat votul Comisiei pentru comerț internațional pentru a permite finalizarea
procedurii, dat fiind faptul că aceasta a primit deja aprobarea Consiliului.
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Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    în scris.  −  (LT) La 23 aprilie 2007, Consiliul a autorizat
Comisia să demareze negocierile cu Republica Coreea în vederea încheierii unui Acord de
liber schimb între UE și Coreea. Acordul cuprinde o clauză de salvgardare bilaterală care
prevede posibilitatea de a reinstitui nivelul NPF (națiunea cea mai favorizată) atunci când,
în urma liberalizării comerțului, au loc importuri în cantități atât de ridicate și în astfel de
condiții încât cauzează sau amenință să cauzeze un prejudiciu grav industriei Uniunii care
produce produse similare sau direct concurente. Pentru ca aceste măsuri să devină
operaționale, clauza de salvgardare trebuie să fie integrată în legislația Uniunii Europene,
cu atât mai mult cu cât trebuie să fie precizate aspectele procedurale ale instituirii măsurilor
de salvgardare, precum și drepturile părților interesate. Prezenta propunere de regulament
al Parlamentului European și al Consiliului constituie instrumentul juridic necesar pentru
punerea în aplicare a clauzei de salvgardare din Acordul de liber schimb dintre UE și Coreea.
Doresc să subliniez faptul că activitatea legislativă aferentă acestui regulament ar trebui să
se limiteze la punerea lui în aplicare, fără a modifica unilateral dispozițiile de bază ale
acordului și fără a adopta măsuri care vin în contradicție cu spiritul acordului cu Coreea.
De pildă, nu ar trebui să se aducă modificări tipului de măsuri de salvgardare aplicabile,
duratei lor de aplicare sau perioadei în care se poate recurge la clauza de salvgardare.

David Campbell Bannerman (ECR),    în scris.  − UKIP (Partidul independent al Regatului
Unit) dorește ca Regatul Unit să părăsească Uniunea Europeană și să mențină legături
comerciale amicale prin intermediul unui acord de liber schimb încheiat între Regatul Unit
și UE, similar celui încheiat cu statele din afara UE, Elveția și Norvegia. Am votat în favoarea
acestui Acord de liber schimb între UE și Republica Coreea deoarece acesta poate constitui
un model și un tipar pentru un viitor acord de liber schimb între Regatul Unit și UE și
deoarece acesta demonstrează că accesul la un comerț favorabil și fără taxe în UE se poate
obține și fără ca Regatul Unit (sau Republica Coreea) să fie membru al UE. Acest lucru este
valabil îndeosebi în cazul Regatului Unit care este cel mai mare partener comercial unic al
UE. Un acord de liber schimb între Regatul Unit și UE ar putea pur și simplu să respecte
modelul acordurilor comerciale existente încheiate cu Regatul Unit ca membru al UE și,
prin urmare, nu ar fi nevoie de atât de multe negocieri (de exemplu, privind reducerea
tarifelor) ca în cazul acordului încheiat cu Republica Coreea.

William (The Earl of) Dartmouth (EFD),    în scris.  − UKIP dorește să părăsească Uniunea
Europeană și să mențină legături comerciale amicale prin intermediul unui acord de liber
schimb încheiat între Regatul Unit și UE, similar celui încheiat cu statele din afara UE,
Elveția și Norvegia. Am votat în favoarea acestui Acord de liber schimb între UE și Republica
Coreea deoarece acesta poate constitui un model și un tipar pentru un viitor acord de liber
schimb între Regatul Unit și UE și deoarece acesta demonstrează că accesul la un comerț
favorabil și fără taxe în UE se poate obține și fără ca Regatul Unit (sau Republica Coreea)
să fie membru al UE. Acest lucru este valabil îndeosebi în cazul Regatului Unit care este cel
mai mare partener comercial unic al UE. Un acord de liber schimb între Regatul Unit și UE
ar putea pur și simplu să respecte modelul acordurilor comerciale existente încheiate cu
Regatul Unit ca membru al UE și, prin urmare, nu ar fi nevoie de atât de multe negocieri
(de exemplu, privind reducerea tarifelor) ca în cazul acordului încheiat cu Republica Coreea.

Edite Estrela (S&D),    în scris. − (PT) Am votat în favoarea acestui raport deoarece consider
că această clauză de salvgardare bilaterală poate garanta că industria din Uniunea Europeană,
care produce bunuri similare sau direct concurente, nu va fi afectată în mod negativ ca
urmare a liberalizării schimburilor comerciale de către Republica Coreea. Această clauză
ar trebui să funcționeze, de asemenea, ca instrument pe care industria europeană l-ar putea

39Dezbateri al Uniunii EuropeneRO17-02-2011



adopta pentru a preveni pierderi grave sau pentru a permite adaptarea la situații nefavorabile
rezultate în urma volatilității pieței internaționale.

Diogo Feio (PPE),    în scris. − (PT) Având în vedere concluzia procesului de adoptare a
Acordului de liber schimb între Uniunea Europeană și Coreea, Comisia Europeană a elaborat
o propunere de regulament privind o clauză de salvgardare care ar asigura reintroducerea
taxelor vamale în cazul în care importurile sporite ale unui anumit produs ar pune în mare
pericol industria vizată. Numărul de amendamente care vizează propunerea Comisiei pare
să reflecte o anumită lipsă de claritate în formularea acesteia, precum și dorința deputaților
de a proteja diferite interese.

Sper că rezoluția pe care am adoptat-o astăzi va contribui la îmbunătățirea textului original
și că Acordul de liber schimb între Uniunea Europeană și Coreea se va stabili astfel încât
să permită o sporire semnificativă a comerțului dintre cele două piețe, conform așteptărilor.
Sunt încrezător că acordul mai sus menționat va fi productiv, iar clauza de salvgardare -
care se speră a fi clară și capabilă a funcționa eficient oricând acest lucru se va dovedi necesar
- nu va trebui pusă niciodată în aplicare.

José Manuel Fernandes (PPE),    în scris. − (PT) Acest raport vizează o propunere de
regulament al Parlamentului European și al Consiliului care se aplică clauzei bilaterale a
Acordului de liber schimb între Uniunea Europeană și Coreea. Acest acord a fost încheiat
la 15 octombrie 2009 și include o clauză de salvgardare care garantează reintroducerea
taxelor în eventualitatea în care importurile vor spori atât de mult încât să afecteze industria
Uniunii Europene care fabrică produse concurente. Pentru ca aplicarea acestei măsuri să
fie posibilă, este necesară includerea acesteia în cadrul legislației UE. Sper că va fi o clauză
eficientă care să poată fi pusă în aplicare cu cea mai mică birocrație posibilă. Salut adoptarea
acestei propuneri care oferă garanții sporite companiilor europene și sper că Uniunea
Europeană va primi rapoarte periodice pentru a evalua conformitatea cu aceste mecanisme
de salvgardare.

João Ferreira (GUE/NGL),    în scris. − (PT) Poziția noastră față de votul referitor la acest
raport ar trebui examinată în lumina evaluării profund negative pe care am realizat-o cu
privire la semnarea acestui acord de liber schimb. Stabilirea acestei clauze reprezintă, în
primul rând, recunoașterea consecințelor devastatoare ale liberalizării și ale dereglementării
promovate de către acord. În plus, nu înlătură pericolele și preocupările pe care acest acord
le implică și le ridică în ceea ce privește viitorul diferitelor sectoare ale activității economice,
îndeosebi în anumite state membre, precum Portugalia, și în regiunile care depind în cea
mai mare parte de aceste sectoare. Obiectivul special al clauzei de salvgardare bilaterală
este de a permite UE să reinstituie taxele vamale ale națiunii celei mai favorizate în cazul
în care se dovedește că liberalizarea rezultată în urma acordului ar putea cauza pagube
grave industriilor UE.

Nu suntem deloc siguri că acest mecanism va fi suficient pentru a proteja micii producători
sau întreprinderile mici și mijlocii pentru care va fi foarte dificil să rămână pe linia de plutire
în cadrul unei piețe liberalizate; să prevină distrugerea capacității de producție a acestora
și, prin urmare, pierderea a numeroase locuri de muncă. Este important faptul că se oferă
posibilitatea de mobilizare a Fondului european de ajustare la globalizare pentru a reduce
impactul acestui acord. Soluția ar trebui să constea în prevenirea consecințelor anticipate
la momentul actual, nu în remedierea acestora pe această cale.

Elisabeth Köstinger (PPE),    în scris. −  (DE) Votul Parlamentului European în favoarea
raportului dlui Zalba Bidegain privind clauzele de salvgardare bilaterală reprezintă un pas
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important pentru Acordul de liber schimb între Uniunea Europeană și Republica Coreea.
Doresc să îi mulțumesc raportorului pentru implicarea sa în cadrul negocierilor tripartite
dintre Parlament, Consiliu și Comisie și să subliniez importanța acestor clauze de salvgardare
pentru economia europeană. Acestea permit o sporire temporară a taxelor pentru protejarea
economiei europene împotriva creșterii excesive a importurilor. În mod cert sprijin aceste
clauze de salvgardare și, prin urmare, am votat în favoarea raportului.

Giovanni La Via (PPE),    în scris. – (IT) În timpul acestei reuniuni, acest Parlament și-a
exprimat opinia cu privire la Acordul de liber schimb între UE și Coreea și a adoptat raportul
privind clauza de salvgardare bilaterală a acestui acord. Am o părere bună despre acest
raport și am votat în favoarea acestuia. Totuși faptul că am sprijinit raportul nu mă împiedică
să atrag atenția asupra necesității acordării unei atenții sporite sectorului agricol. Se știe,
de fapt, că Republica Coreea menține în vigoare anumite legi care prevăd restricții majore
privind aspectele fitosanitare, care îi constrâng într-o mare măsură pe producătorii noștri
agricoli. Ar fi indicat ca aceste clauze de salvgardare să fie actualizate și în acest sens
deoarece, deși este clar că în fiecare an comerțul agricol cu Coreea valorează aproximativ
1 miliard de euro, este, de asemenea, adevărat că înlăturarea sau cel puțin limitarea acelor
bariere ne-ar permite să ne apărăm produsele și agricultorii în cel mai bun mod posibil. În
caz contrar, aceștia ar putea fi puși într-o poziție mai puțin favorabilă decât omologii lor
coreeni.

David Martin (S&D),    în scris.  − Salut acest regulament care include o clauză de
salvgardare bilaterală în Acordul de liber schimb între UE și Coreea care prevede posibilitatea
de a reinstitui nivelul NPF (națiunea cea mai favorizată) atunci când, în urma liberalizării
comerțului, au loc importuri în cantități atât de ridicate, în termeni absoluți sau raportați
la producția Uniunii și în astfel de condiții încât cauzează sau amenință să cauzeze un
prejudiciu grav industriei Uniunii care produce produse similare sau direct concurente.
Pentru ca aceste măsuri să devină operaționale, clauza de salvgardare trebuie să fie integrată
în legislația Uniunii Europene, cu atât mai mult cu cât trebuie să fie precizate aspectele
procedurale ale instituirii măsurilor de salvgardare, precum și drepturile părților interesate.
Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului în favoarea căreia
am votat constituie instrumentul juridic necesar pentru punerea în aplicare a clauzei de
salvgardare din Acordul de liber schimb dintre UE și Coreea.

Nuno Melo (PPE),    în scris. − (PT) La 23 aprilie 2007, Consiliul a autorizat Comisia să
demareze negocierile cu Republica Coreea în vederea încheierii unui acord de liber schimb
(ALS) între Uniunea Europeană (UE) și acest stat. Acordul a fost parafat la
15 octombrie 2009. Clauza bilaterală de salvgardare inclusă în acest acord, care prevede
posibilitatea de a reinstitui nivelul NPF (națiunea cea mai favorizată) atunci când, în urma
liberalizării comerțului, au loc importuri în cantități atât de ridicate, în termeni absoluți
sau raportați la producția Uniunii și în astfel de condiții încât cauzează sau amenință să
cauzeze un prejudiciu grav industriei Uniunii care produce produse similare sau direct
concurente, este foarte importantă pentru menținerea unei competiții sănătoase care să
nu afecteze niciuna dintre părți.

Totuși, pentru ca aceste măsuri să devină operaționale, clauza de salvgardare mai sus
menționată trebuie să fie integrată în legislația UE, deoarece aspectele procedurale ale
impunerii de măsuri de salvgardare, precum și drepturile părților interesate trebuie să fie
precizate. Această propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului
constituie instrumentul juridic necesar pentru punerea în aplicare a clauzei de salvgardare
din Acordul de liber schimb dintre UE și Coreea.
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Willy Meyer (GUE/NGL),    în scris. – (ES) Cred că această clauză de salvgardare bilaterală
din Acordul de liber schimb între UE și Coreea nu este suficientă și nu va fi eficientă în
vederea gestionării consecințelor dezastruoase și dramatice care vor surveni în urma
semnării Acordului de liber schimb. Diferite sectoare ale economiei, precum sectorul
textilelor și al agriculturii, vor fi afectate în mod grav din cauza acestui acord și simplul
fapt că se simte nevoia includerii acestei clauze reprezintă o dovadă în acest sens. Prin
urmare, nu am putut sprijini acest instrument deoarece, deși cred că acesta ar putea reduce
într-o mică măsură consecințele negative ale semnării Acordului de liber schimb cu care
nu sunt de acord, consider că acesta este insuficient și ineficient.

Franz Obermayr (NI),    în scris. – (DE) Acordul de liber schimb între UE si Coreea de Sud
cuprinde o clauză bilaterală de salvgardare care prevede posibilitatea de a reinstitui nivelul
națiunii celei mai favorizate în situația în care, ca urmare a liberalizării comerțului,
importurile cresc într-o așa măsură – în termeni absoluți sau raportați la producția Uniunii
– și se desfășoară în asemenea condiții încât cauzează, sau amenință să cauzeze un prejudiciu
grav industriei Uniunii care produce produse similare sau direct concurente. Raportul
cuprinde propuneri importante pentru asigurarea faptului că această clauză de salvgardare
chiar poate fi pusă în aplicare în situații de urgență pentru evitarea consecințelor negative
devastatoare asupra industriei UE. Prin urmare, am votat în favoarea acestui raport.

Alfredo Pallone (PPE),    în scris. – (IT) Raportul privind propunerea de regulament al
Parlamentului European și al Consiliului de aplicare a clauzei de salvgardare bilaterale a
Acordului de liber schimb între UE și Coreea este, după părerea mea, un instrument
important de protejare a producției europene în sectoare care la momentul actual riscă să
se confrunte cu dificultăți de proporții din cauza creșterii importurilor din Coreea. Această
situație, care reprezintă o consecință a intrării în vigoare a Acordului de liber schimb între
UE și Coreea, ar trebui să faciliteze înlăturarea treptată și deplină a tuturor barierelor vamale,
pe o bază bilaterală. Prin urmare, am votat în favoarea acestei propuneri, deoarece adoptarea
acesteia este o condiție necesară pentru intrarea în vigoare a acordului mai sus menționat
la 1 iulie 2011, conform planificărilor. Salvgardarea acordurilor de liber schimb între două
părți este esențială pentru o creștere la nivelul produselor fabricate în Europa.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    în scris. − (PT) Am votat în favoarea acestui raport
deoarece consider că introducerea unei clauze de salvgardare bilaterală la Acordul de liber
schimb între UE și Coreea este un lucru pozitiv. Această clauză prevede posibilitatea de a
reinstitui nivelul NPF (națiunea cea mai favorizată) atunci când, în urma liberalizării
comerțului, au loc importuri în cantități atât de ridicate, în termeni absoluți sau raportați
la producția Uniunii și în astfel de condiții încât cauzează sau amenință să cauzeze un
prejudiciu grav industriei Uniunii care produce produse similare sau direct concurente.
Sper că proiectul final privind acest mecanism va fi clar și că aplicarea acestuia se va realiza
cu ușurință și fără prea multă birocrație. Sper că Comisia Europeană va monitoriza punerea
în aplicare a acestui acord și va verifica conformitatea cu mecanismele de salvgardare.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    în scris.  − Regretăm profund că deputații în
Parlamentul European au aprobat necondiționat acest acord comercial problematic. Vastul
acord de liber schimb între UE și Coreea stabilește un precedent periculos pentru viitoarea
politică comercială a UE, depășind simpla eliminare a taxelor pentru a include dispoziții
legate de accesul extins la piețe în detrimentul standardelor sociale și de mediu.

Printre prevederile și mai teribile ale acordului, UE a reușit să determine Coreea să își
adapteze normele privind emisiile de CO2 provenite de la vehicule pentru a permite
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producătorilor europeni de automobile să exporte către Coreea mai multe mașini cu un
consum foarte mare de carburant. Această presiune exercitată de UE, care a subminat
integritatea ecologică a normelor privind emisiile vehiculelor din Coreea, este chiar
scandaloasă. Și mai grav, UE încearcă să profite de această lacună ecologică permițând
autovehiculelor neperformante ale industriei din Europa să „concureze echitabil” pe piața
coreeană cu autovehiculele coreene mai mici, cu emisii mai reduse și mai eficiente.

Licia Ronzulli (PPE),    în scris. – (IT) Am sprijinit acest raport deoarece consider că această
clauză de salvgardare bilaterală a Acordului de liber schimb între UE și Coreea reprezintă
un instrument eficient în vederea protejării producției europene. De fapt, se estimează că
intrarea în vigoare a acordului în luna iulie anul curent ar putea provoca dificultăți pieței
interne europene. Eliminarea treptată a barierelor vamale pe o bază bilaterală va determina,
de fapt, sporirea semnificativă a importurilor din Coreea. Sunt încântată să observ că va fi
posibilă introducerea unor măsuri specifice chiar și atunci când sporirea importurilor în
Europa se concentrează doar pe anumite domenii. Această dispoziție preia solicitarea
italiană de a introduce o „clauză de salvgardare regională” reală, aplicabilă doar în anumite
regiuni ale Uniunii Europene. Retragerea noastră de pe piața internațională reprezintă la
momentul actual o himeră: nu numai că este imposibilă, ci, de asemenea, ar fi dăunătoare.
Presupune, totuși, că orice deschidere trebuie să fie echilibrată și treptată și ține seama de
cerințele interne ale UE. Protejarea locurilor de muncă și menținerea calității produselor
plasate pe piață reprezintă o prioritate pentru Europa. Numai în cazul în care aceste criterii
fundamentale vor fi respectate se vor putea clădi relații economice avantajoase pentru
ambele părți.

Oreste Rossi (EFD),    în scris. – (IT) Suntem în favoarea clauzei de salvgardare bilaterală
a Acordului de liber schimb între UE și Coreea deoarece aceasta reduce efectele dăunătoare
ale acestui instrument. Scopul acestei clauze este de a face posibilă suspendarea sau
reaplicarea taxelor în cazul în care se consideră că liberalizarea comerțului afectează în
mod grav sistemul nostru industrial.

Clauza de salvgardare se poate aplica pe o perioadă maximă de zece ani de la eliminarea
taxelor vamale. Introducerea acestei clauze nu ne determină, bineînțeles, să ne schimbăm
votul împotriva textului Acordului de liber schimb care, în orice caz, va provoca daune
economice de proporții întreprinderilor noastre.

Tokia Saïfi (PPE),    în scris. – (FR) La fel cum am acordat sprijin Acordului de liber schimb
între UE și Coreea, am votat și în favoarea propunerii de regulament de aplicare a clauzei
de salvgardare bilaterală. După părerea mea, aceasta reprezintă o clauză vitală la acest acord
deoarece garantează reintroducerea taxelor vamale în cazul unei creșteri dăunătoare a
importurilor unui anumit produs și, în acest sens, răspunde temerilor pe care le-am exprimat
în timpul dezbaterilor organizate înainte de încheierea acestuia, în septembrie 2009.
Reinstituirea nivelului națiunii celei mai favorizate poate fi solicitată de statele membre,
de Parlamentul European sau de asociațiile europene reprezentante ale industriei vizate,
asigurându-se în acest fel că întreprinderile au o oportunitate reală de a lua măsuri.

Raport: Ivailo Kalfin (A7-0019/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    în scris. − (PT) Votez pentru această reglementare datorită
elementelor introduse în această decizie nouă. Banca Europeană de Investiții (BEI) poate
investi în proiecte esențiale pentru UE: în special, în combaterea schimbărilor climatice,
în dezvoltarea infrastructurii sociale, economice și de mediu, precum și în dezvoltarea
mediului de afaceri local. Un alt element al acestei reglementări pe care îl consider pertinent
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este faptul că BEI poate sprijini prezența UE în state terțe prin investiții străine directe,
contribuind la promovarea de noi tehnologii și la transferul de cunoștințe. Cu toate acestea,
consider că este oportună revizuirea evaluărilor anuale cu privire la accesul la împrumuturi,
în vederea promovării transparenței și accelerării procedurilor birocratice. Pe scurt, BEI
poate contribui în mod efectiv la dezvoltarea obiectivelor de cooperare ale UE. O distribuție
echitabilă și echilibrată în alocarea de finanțare în cadrul regiunilor este esențială.
Întreprinderile mici și mijlocii ar trebui să reprezinte o bună modalitate de stimulare a
economiilor în vederea combaterii șomajului.

Marta Andreasen (EFD),    în scris.  − Am votat împotriva raportului Kalfin referitor la
acordarea unei garanții a UE Băncii Europene de Investiții pentru pierderile rezultate din
împrumuturi și garanții la împrumuturi acordate unor proiecte din afara UE. Nu sunt
mulțumită de nivelul de transparență al împrumuturilor acordate IMM-urilor prin
intermediul instituțiilor financiare intermediare. Nu este suficient ca doar BEI să știe cine
primește acești bani. Acestea sunt împrumuturi cu valoare foarte mare care, aparent, sunt
folosite pentru promovarea politicii UE în străinătate, iar contribuabilul, care este garantul
final, are dreptul să știe cine sunt destinatarii. O parte a acestor împrumuturi sunt destinate
unor cauze lăudabile, dar în prezent, contribuabilul trebuie să știe ce se face în numele său
și de ce.

Elena Băsescu (PPE),    în scris . − Am votat în favoarea acestui text deoarece consider că
susținerea BEI de către UE în vederea extinderii finanțării proiectelor de investiții în state
terțe este importantă pentru realizarea obiectivelor de politică externă ale Uniunii. Activarea
mandatului de 2 miliarde EUR pentru finanțarea măsurilor de luptă împotriva schimbărilor
climatice reprezintă un sprijin potențial important pentru țări din Parteneriatul Estic precum
Republica Moldova. Republica Moldova este cea mai săraca țară din Europa și este grav
afectată de inundații catastrofale în fiecare an, care îi aduc pierderi semnificative. Astfel,
dezvoltarea de proiecte europene în acest stat corespunde perfect cu prioritatea Uniunii
de eradicare a sărăciei. De asemenea, trebuie să sprijinim efortul de reformare al acestui
stat, la care s-a angajat recent. Totodată, un prim obiectiv de politică externă al UE, conform
articolului 21 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană, îl reprezintă
independența. Independența energetică a Uniunii va fi garantată prin realizarea proiectului
Nabucco. Așadar, dezvoltarea relației economico-politice cu furnizorii principali, Irakul,
Azerbaidjianul și Turkmenistanul este esențială, iar prezenta decizie contribuie la aceasta.

Diogo Feio (PPE),    în scris. − (PT) Această decizie are drept scop menținerea mandatului
Băncii Europene de Investiții (BEI), în special în ceea ce privește garanția acordată de Uniunea
Europeană pentru pierderile rezultate din împrumuturi și garanții la împrumuturi acordate
unor proiecte din afara UE. Prin această decizie, mandatul BEI este lărgit și din punct de
vedere al competențelor, datorită elementelor noi introduse, care au drept scop orientarea
activităților BEI spre investiții în proiecte care contribuie la combaterea schimbărilor
climatice, la dezvoltarea infrastructurii sociale, economice și de mediu și la dezvoltarea
sectorului privat local, în special întreprinderile mici și mijlocii (IMM). Doresc ca BEI să
continue activitatea excelentă pe care o desfășoară, sprijinind numeroase proiecte asumate
încă de la crearea sa.

José Manuel Fernandes (PPE),    în scris. − (PT) Acest raport se referă la o propunere de
decizie a Parlamentului European și a Consiliului de acordare a unei garanții a Uniunii
Europene (UE) Băncii Europene de Investiții (BEI) pentru pierderile rezultate din
împrumuturi și garanții la împrumuturi acordate unor proiecte din afara Uniunii Europene.
Mandatul BEI expiră în octombrie. Pe lângă finanțarea proiectelor din Uniunea Europeană,
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din 1963 BEI și-a asumat finanțarea de operațiuni în afara regiunilor, contribuind astfel la
punerea în aplicare a obiectelor externe ale UE, privind politica de coeziune și dezvoltare.
Prin urmare, în vederea evitării unui vid după luna octombrie 2011, părțile au inițiat o
serie de întâlniri menite să ducă la obținerea unui consens, care ar permite adoptarea sa de
către Parlamentul European și nu ar întrerupe, după această dată, ajutorul acordat de către
BEI. Sunt de acord cu această propunere pentru că reflectă o mai bună cooperare între UE
și BEI, contribuie la eforturile depuse pentru eradicarea sărăciei, stimulează întreprinderile
mici și mijlocii, precum și comunitățile locale, introduce o mai mare transparență,
promovează bunele practici în cadrul BEI, sporește finanțarea pentru proiectele axate pe
combaterea schimbărilor climatice și face ca țările care nu acordă atenție problemelor de
mediu să fie neeligibile.

João Ferreira (GUE/NGL),    în scris. − (PT) Decizia Parlamentului și a Consiliului are drept
scop acordarea unei garanții a Uniunii Europene (UE) Băncii Europene de Investiții (BEI)
pentru pierderile rezultate din împrumuturi și garanții la împrumuturi acordate proiectelor
din afara UE. Obiectivele acestor proiecte ale BEI, derulate în prezent în mai multe țări de
pe continente diferite, vizează cooperarea și ajutorul pentru dezvoltare. În mod evident,
apreciem aceste obiective și proiecte, acolo unde funcționează pe baza adevăratei cooperări,
luând în considerare interesele, prioritățile și condițiile specifice ale țărilor unde sunt
derulate. Cu toate acestea, deși finanțarea proiectelor de dezvoltare locală este pozitivă, nu
putem să nu criticăm aspru încercarea - clar exprimată la articolul 1 - de a le subordona
sau condiționa față de principiile directoare ale politicii externe europene, acordând o
importanță secundară adevăratelor nevoi de dezvoltare ale statelor terțe, limitând capacitatea
acestora de administrate și opțiunile lor legitime, interferând și exercitând presiune asupra
deciziilor politice și amenințându-le suveranitatea și independența.

Bruno Gollnisch (NI),    în scris. – (FR) Profit de votarea acestui raport referitor la finanțarea
acordată de BEI proiectelor din afara Uniunii Europene, pentru a denunța o chestiune foarte
gravă, asupra căreia ne-au atras atenția constructorii navali europeni, și anume, faptul că
o bancă publică finanțează construcția de vase în Coreea de către un șantier naval care
practică prețuri minime și care a beneficiat de fonduri publice în urmă cu câțiva ani. Deși
poate părea logic ca Banca Europeană de Investiții să sprijine, prin împrumuturi și garanții,
politicile externe ale Uniunii, este complet inacceptabil ca aceasta să submineze interesele
economice europene și să contribuie la dezindustrializarea țărilor noastre. Comisia și statele
membre trebuie să reacționeze.

Jiří Havel (S&D),    în scris. – (CS) Pe lângă misiunea sa principală de a finanța investițiile
din cadrul Uniunii Europene, Banca Europeană de Investiții (BEI) și-a asumat, din 1963,
finanțarea de operațiuni în afara UE, în vederea sprijinirii politicilor externe ale UE, în
special în domeniul cooperării pentru dezvoltare. Scopul garanției UE propuse pentru
perioada 2011-2013 este de a permite BEI să finanțeze investiții în afara UE, fără a afecta
propriul rating de credit. Propunerea conține, de asemenea, o serie de elemente noi, de
exemplu activarea „mandatului opțional” de 2 miliarde de euro pentru combaterea
schimbărilor climatice în concordanță cu Strategia Europa 2020, introducerea de noi
obiective orizontale și extinderea grupului de țări eligibile pentru împrumuturi ale BEI. În
același timp, propunerea solicită sporirea transparenței, evaluarea rezultatelor concrete și
implicarea Curții de Conturi Europene în auditarea tranzacțiilor în cauză. Propunerea
include, în mod just, dispoziții care permit BEI să acționeze conform principiilor de eficiență
a ajutorului, stabilite de Consensul european privind dezvoltarea, precum și de articolul
208 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, de Declarația de la Paris din 2005
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și de Agenda pentru acțiune de la Accra din 2008. În general, consider că raportul depus
de colegul meu Ivailo Kalfin oferă o analiză detaliată a acestor chestiuni, face trimitere la
legislația europeană relevantă și, de asemenea, conține recomandări pertinente cu privire
la monitorizarea eficienței garanției propuse și, prin urmare, recomand aprobarea acestuia
în forma propusă.

David Martin (S&D),    în scris.  − Am votat pentru raportul Kalfin referitor la noul mandat
extern al Băncii Europene de Investiții (BEI), care propune o creștere a bugetului acesteia
de la 27,8 miliarde de euro la 29,567 miliarde de euro până la sfârșitul anului 2013 și îi
lărgește sfera de competențe la acțiuni privind schimbările climatice și la promovarea
obiectivelor de dezvoltare pentru țările din afara UE. Consider că BEI ar trebui să acorde o
mai mare atenție problemelor sociale și capacității de construcție în statele în care operează.

Clemente Mastella (PPE),    în scris. – (IT) Uniunea Europeană oferă Băncii Europene de
Investiții (BEI) o garanție bugetară în vederea acoperirii riscurilor de natură politică și
suverană, aferente operațiunilor sale de acordare de împrumuturi sau de garanții la
împrumuturile acordate unor proiecte derulate în afara UE. Această garanție a UE este un
mijloc eficient de a combina fondurile bugetare ale UE cu resursele proprii ale BEI, asigurând,
în același timp, integritatea sănătății financiare a BEI.

BEI a înregistrat un progres considerabil în punerea în aplicare a mandatului său: și-a
consolidat coordonarea cu Comisia și s-a reorientat spre sprijinirea obiectivelor politice
ale UE. Dezvoltarea acțiunii sale externe va trebui să fie reflectată acum printr-o creștere a
volumului și a calității împrumuturilor acordate, dar și prin diversificarea noilor beneficiari
(autoritățile locale).

BEI ar trebui să primească fără întârziere un mandat suplimentar de 500 de milioane de
euro pentru finanțarea de microcredite, în vederea sporirii accesului celor mai săraci la
finanțarea bancară, în țările eligibile. În ceea ce privește chestiunea organizării interne, BEI
ar trebui încurajată să-și distribuie progresiv toate activitățile sale externe pe criterii
geografice, în vederea unei mai bune adaptări la cerințele specifice ale fiecărei zone și a
promovării participării țărilor partenere.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    în scris. – (FR) BEI nu îndeplinește cerințele minime
pentru a ne asigura că investițiile sale vor fi responsabile din punct de vedere social, ecologic
și inclusiv etic. Scandalurile repetate cu privire la finanțarea filialelor offshore nu par să
constituie un motiv de îngrijorare pentru Comisie, la fel ca și dictaturile, cu condiția să
aducă beneficii financiare, ca în cazul Libiei. În ceea ce privește chestiunile sociale și de
mediu, acestea nu fac parte din sfera de interes a acestui raport. Acesta propune sprijinirea
unor proiecte nocive, precum Desertec și Invest in Med. Am votat împotriva acestui text.

Nuno Melo (PPE),    în scris. − (PT) Pe lângă misiunea sa centrală de a finanța investiții în
cadrul Uniunii Europene, Banca Europeană de Investiții (BEI) și-a asumat, din 1963,
finanțarea unor operațiuni în afara Uniunii Europene pentru a sprijini politicile externe
ale Uniunii, făcând posibilă consolidarea fondurilor bugetare ale UE disponibile pentru
regiunile externe prin puterea financiară a BEI, în beneficiul țărilor destinatare. Astfel, BEI
contribuie la principiile directoare generale și la obiectivele politice ale Uniunii Europene,
inclusiv la dezvoltarea țărilor terțe și la prosperitatea Uniunii în contextul schimbării
climatului economic global.

Operațiunile BEI, care sprijină politicile externe ale Uniunii, trebuie să fie derulate în
continuare în conformitate cu principiile bunelor practici bancare.
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Majoritatea operațiunilor sale în regiuni externe au beneficiat de o garanție bugetară din
partea UE, administrată de către Comisie, pentru a sprijini acțiunea externă a UE și pentru
a permite BEI să finanțeze investiții în afara UE ca ratingul său de credit să fie afectat. Această
garanție suplimentară permite BEI să-și continue politica de investiții, care aduce un
beneficiu considerabil economiei mondiale.

Andreas Mölzer (NI),    în scris. – (DE) Pentru a sprijini politica externă a Uniunii Europene,
Banca Europeană de Investiții finanțează și proiecte în afara teritoriului UE, precum
domeniul cooperării pentru dezvoltare. Fondul de garanție stabilit în 2009 are scopul de
a asigura lichidități pentru BEI în cazul nerespectării obligației de plată. În urma evaluării,
lista țărilor eligibile pentru finanțare din partea BEI a fost extinsă - cu ajustarea aferentă a
cadrului financiar. Nu sunt în totalitate de acord cu toate amendamentele propuse și, prin
urmare, m-am abținut de la vot.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    în scris. − (PT) Acest raport se referă la o propunere
de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de acordare a unei garanții a UE Băncii
Europene de Investiții (BEI) pentru pierderile rezultate din împrumuturi și garanții la
împrumuturi acordate unor proiecte din afara Uniunii Europene. De fapt, BEI finanțează,
de asemenea, și proiecte în regiuni din afară, contribuind astfel la atingerea obiectivelor
externe ale UE, cu privire la politica de dezvoltare și coeziune. Această propunere reflectă
o sporire a cooperării între UE și BEI, contribuie la eforturile depuse pentru eradicarea
sărăciei, stimulează întreprinderile mici și mijlocii, precum și comunitățile locale, introduce
o mai mare transparență, promovează bunele practici în cadrul BEI, sporește finanțarea
pentru proiectele axate pe combaterea schimbărilor climatice și face ca țările care nu țin
cont de problemele de mediu să fie neeligibile. Votez pentru acest raport și susțin
consolidarea misiunii externe a BEI, care aș dori să fie însoțită cu un control parlamentar
solid, în vederea menținerii legitimității democratice a operațiunilor BEI. BEI ar trebui să-și
sporească rapoartele către Parlament, cu privire la toate aspectele legate de mandatul extern,
de la politica generală la punerea în practică efectivă, inclusiv evaluarea criteriilor sociale,
a celor de mediu și a celor legate de drepturile omului.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    în scris.  − Articolul 208 din Tratatul de la Lisabona
stipulează că UE „ține seama de obiectivele cooperării pentru dezvoltare la punerea în
aplicare a politicilor care pot afecta țările în curs de dezvoltare”. Astfel, UE se angajează să
evite alegerile politice care i-ar submina activitatea benefică în domeniul cooperării pentru
dezvoltare și chiar să urmărească, în cadrul spectrului de politici, acțiuni care să fie în
beneficiul țărilor în curs de dezvoltare. Acest lucru se aplică tuturor instituțiilor UE, inclusiv
BEI. Marea majoritate a țărilor eligibile în temeiul mandatului extern al BEI sunt țări în curs
de dezvoltare. În consecință, este fundamental ca obiectivele de bază ale mandatului extern
al BEI să vizeze în mod explicit reducerea sărăciei. În plus, BEI trebuie să-și alinieze activitățile
externe la Consensul european privind dezvoltarea.

Licia Ronzulli (PPE),    în scris. – (IT) Am votat în favoarea acestui raport deoarece consider
că atrage atenția asupra unui subiect care este rareori menționat la știri. Pe lângă misiunea
sa centrală de a finanța investițiile din Uniunea Europeană, Banca Europeană de Investiții
(BEI) finanțează operațiuni în afara Uniunii Europene, în sprijinul politicilor externe ale
UE. Acest lucru permite consolidarea fondurilor bugetare ale UE disponibile pentru regiunile
externe prin puterea financiară a BEI, în folosul țărilor beneficiare. Astfel, BEI contribuie
la principiile directoare generale și la atingerea obiectivelor politice ale Uniunii Europene,
inclusiv la dezvoltarea țărilor terțe și la prosperitatea UE în contextul schimbării
circumstanțelor economice globale. Operațiunile BEI de sprijinire a politicilor externe ale
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Uniunii trebuie să se deruleze în continuare în concordanță cu principiile bunelor practici
bancare.

Nuno Teixeira (PPE),    în scris. − (PT) Scopul documentului în cauză, votat azi în cadrul
Parlamentului European, este de a asigura garanția acordată de Uniunea Europeană Băncii
Europene de Investiții (BEI) pentru pierderile rezultate din împrumuturi și garanții la
împrumuturi acordate unor proiecte în afara Uniunii Europene. Plafonul stabilit pentru
BEI în cadrul acestei garanții este de 27,8 miliarde de euro pentru restul perioadei actuale
2007-2013.

În plus, propunerea Parlamentului aduce anumite amendamente în vederea îmbunătățirii
activității BEI din afara UE, precum activarea celor 2 miliarde de euro disponibili pentru
combaterea schimbărilor climatice. Îmbunătățirea accesului întreprinderilor mici și mijlocii
(IMM) la finanțarea BEI, creșterea transparenței operațiunilor sale și introducerea unei mai
mari flexibilități în ceea ce privește investițiile de capital de risc sunt alte măsuri noi propuse
de Parlament. Se intenționează, de asemenea, să se înlocuiască sistemul actual de obiective
regionale cu un program de obiective orizontale și să se pună în aplicare un mandat pentru
relațiile cu țări precum Islanda, Libia, Irak și Cambodgia.

Sprijin poziția Parlamentului European și activitatea externă a BEI, deși aș dori să subliniez
faptul deplorabil că finanțarea unor proiecte în afara Uniunii Europene aduce, de cele mai
multe ori, prejudicii competitivității în cadrul UE în cazuri de concurență directă.

Angelika Werthmann (NI),    în scris. – (DE) Prin operațiunile sale de finanțare efectuate
în afara Uniunii, Banca Europeană de Investiții are o contribuție importantă la punerea în
practică a politicii externe a UE. Am votat în favoarea raportului dlui Kalfin pentru că salut
cele 2 miliarde de euro destinate atenuării schimbărilor climatice și adaptării la acestea,
precum și promovării, în mod expres, a întreprinderilor mici și mijlocii. În plus, raportul
solicită introducerea unor obligații cuprinzătoare cu privire la informare și transparență
față de cetățeni, Parlament și Comisie. Drepturile Parlamentului au fost luate în considerare,
un alt fapt pe care îl consider ca fiind absolut esențial.

Anna Záborská (PPE),    în scris.  −  (SK) Uniunea Europeană și-a asumat un angajament
față de solidaritate, care derivă din moștenirea noastră creștină. Chiar și aceia care ar dori
să elimine creștinismul din viața publică recunosc că UE trebuie să contribuie ajutorul
pentru dezvoltare. Totuși, această solidaritate se leagă direct de învățăturile creștine privind
demnitatea fiecărei ființe umane și obligația morală de a-i ajuta pe cei aflați în dificultate.
Banca Europeană pentru Investiții (BEI) a devenit un instrument important al Uniunii în
vederea eradicării sărăciei în regiunile mai puțin dezvoltate. Prin urmare, obiectivul său
principal este de a acorda asistență și, în acest scop, are nevoie de garanții financiare. Pe de
altă parte, ar trebui să rămână o bancă, adică o instituție care nu cheltuiește fondurile care
i-au fost încredințate, ci le investește eficient. Prin urmare, am votat în favoarea raportului
referitor la acordarea unei garanții BEI.

Recomandare: Robert Sturdy (A7-0034/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    în scris. − (PT) Votez pentru această recomandare, dat fiind că
piața din Coreea de Sud oferă noi oportunități comerciale, mai ales în sectorul agricol și al
serviciilor. Republica Coreea este, în prezent, una dintre piețele de export cele mai profitabile
pentru agricultorii din UE, cu vânzări anuale care depășesc 1 miliard de euro. În ceea ce
privește serviciile, în special serviciile financiare și juridice, de telecomunicații, mediu și
transport maritim, se estimează că volumul tranzacțiilor va crește cu 70 %. În plus, Acordul
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de liber schimb stipulează un mecanism eficient de salvgardare, în interesul industriilor
din UE, contribuind la creșterea industriei europene.

Marta Andreasen (EFD),    în scris. − Am votat pentru recomandarea Sturdy referitoare
la încheierea Acordului de liber schimb între Uniunea Europeană și Republica Coreea
pentru că va intensifica comerțul și este în beneficiul Regatului Unit și a celorlalte douăzeci
și șase de națiuni europene. Cel mai important factor al acestui acord este clauza de
salvgardare, fără de care nu aș fi votat în favoarea lui. Mecanismul bilateral de salvgardare
va permite UE să reinstituie tarifele aplicabile națiunii celei mai favorizate, dacă acest acord
riscă să amenințe industria noastră. Acordul sporește accesul sectoarelor noastre de servicii,
agricol și de producție la marea piață coreeană aflată în creștere.

Antonello Antinoro (PPE),    în scris. – (IT) Acesta este un vot extrem de important pentru
noua strategie comercială internațională a Uniunii Europene. De fapt, Acordul de liber
schimb cu Coreea de Sud este primul exemplu al unei noi generații de acorduri, al căror
scop este reducerea barierelor comerciale și non-comerciale, precum și sporirea
perspectivelor de investiții în țara parteneră. Imediat după semnarea sa, în octombrie 2009,
acordul a fost dur criticat de către industria europeană de automobile, care s-a simțit
puternic defavorizată de anumite clauze acordate partenerului coreean, mai ales de regimul
de restituire a taxelor.

În prezent, acele motive de îngrijorare au fost parțial îndepărtate, în special datorită activității
derulate de Parlament cu privire la reglementarea privind clauza de salvgardare, anexată
la acest acord, precum și datorită clarificării făcute de guvernul sud-coreean cu privire la
modificările aduse legislației interne referitoare la emisiile de carbon. Prin urmare, azi am
confirmat votul Comisiei pentru comerț internațional pentru a permite finalizarea
procedurii, din moment ce Consiliul și-a exprimat deja acordul.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    în scris . − Acordul de liber schimb dintre UE și Coreea
(de Sud) va aduce beneficii imediate și generale multor sectoare economice ale UE, chiar
daca va arata vulnerabilitatea unora. De asemenea, va stabili proceduri stricte de soluționare
a litigiilor, de protecție și monitorizare menită să asigure un grad adecvat de siguranță
pentru companiile europene. Este clar că piața coreeană oferă oportunități semnificative
pentru bunurile și serviciile din UE, dar, până în prezent, a fost destul de închisă din cauza
tarifelor ridicate și a barierelor netarifare costisitoare. Acordul va reuși să suprime rapid
taxe de export în UE în valoare de aproape 2 miliarde de euro, sumă plătită anual de
exportatorii de produse industriale și agricole. Acordul generează economii imediate și
substanțiale în mai multe ramuri economice. Avantajele devin și mai clare când vorbim
de sectorul agricol și cel al serviciilor, Coreea fiind printre piețele de export cele mai
valoroase din lume pentru agricultorii din UE, cu vânzări anuale de peste un miliard euro.
În aceste condiții, nu îmi rămâne decât să salut adoptarea Acordului UE-Coreea în PE și să
sper că astfel de acorduri de liber schimb vor fi cât mai multe, începând cu Canada și SUA
și terminând cu statele din BRIC.

Diogo Feio (PPE),    în scris. − (PT) Piața din Coreea de Sud ocupă locul patru, ca importanță,
în clasamentul exporturilor Uniunii Europene în afara Europei. Cu toate acestea, exportatorii
europeni se confruntă cu bariere tarifare și obstacole legislative atunci când își duc produsele
în această țară. Actualul Acord de liber schimb este cel mai cuprinzător acord negociat
vreodată de Uniune, eliminând taxele pentru aproape toate produsele și extinzând gama
de servicii acoperite de acesta. Este pozitiv din toate punctele de vedere și permite ambelor
părți să obțină beneficii considerabile. Se estimează că exporturile europene în Coreea de
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Sud vor crește cu mai mult de 80 %. Sper că întreprinderile europene, în special cele din
țara mea, vor putea profita de ocaziile inerente deschiderii acestei piețe.

José Manuel Fernandes (PPE),    în scris. − (PT) În urmă cu trei ani, Parlamentul European
a adoptat o rezoluție menită să îmbunătățească accesul mediului de afaceri european la
piețele străine. Acum, suntem invitați să adoptăm Acordul de liber schimb care, la nivel
practic, facilitează accesul întreprinderilor din Uniunea Europeană la piața sud-coreeană
- care, după cum știm, este foarte importantă pentru Europa - prin creșterea exporturilor
și crearea de locuri de muncă. Fiind primul dintr-o serie de acorduri comerciale care urmează
să fie încheiate după intrarea în vigoarea a Tratatului de la Lisabona, precum și prima
folosire a procedurii de codecizie, acesta reprezintă o inovație importantă în ceea ce privește
respectarea bilaterală a standardelor Organizației Internaționale a Muncii (OIM),
conformitatea cu legislația privind achizițiile publice, transparența ajutorului de stat și
punerea în aplicare a dezvoltării durabile. Salut adoptarea acestui raport, care reprezintă
o serie de noi oportunități pentru Uniunea Europeană - anulate anterior din cauza tarifelor
aplicate - și care apară interesele mediului de afaceri, beneficiind de valoarea adăugată a
„clauzei de salvgardare”, cu alte cuvinte, reinstituirea taxelor vamale.

João Ferreira (GUE/NGL),    în scris. − (PT) Având în vedere că am votat împotriva acestui
raport, considerăm adoptarea lui ca fiind un motiv de îngrijorare. Am condamnat de
nenumărate ori, în cadrul Parlamentului, consecințele dezastruoase ale liberalizării
comerțului mondial în mai multe sectoare economice, în special în anumite state membre,
precum Portugalia, și în regiunile care depind cel mai mult de aceste sectoare. În acest caz,
următoarele sectoare constituie un motiv de îngrijorare deosebit: textilele, automobilele
și componentele conexe, precum și electronicele. Totuși, acordul acoperă și produsele
agricole, precum și promovarea modelelor de producție intensivă, fără durabilitate ecologică,
modele care prejudiciază producția și consumul local, de care este nevoie pentru a proteja
suveranitatea și securitatea alimentară. Ne confruntăm cu cel mai amplu acord de liber
schimb încheiat de Uniunea Europeană de mulți ani încoace, care se dorește a fi un prim
pas în încheierea unei „noi generații de acorduri bilaterale de liber schimb”.

Comisia analizează întotdeauna aceste acorduri din perspectiva milioanelor de euro câștigate
de grupuri economice și multinaționale. Este important să facem același lucru pentru
locurile de muncă pierdute, pe care raportorul le consideră inevitabile, pentru întreprinderile
mici și mijlocii care au intrat în faliment sau chiar tonele de CO2 emise din cauza creșterii
fluxurilor de energie și bunuri, implicate de aceste acorduri. Este interesant de văzut unde
se încheie, în aceste cazuri, atât de lăudatele angajamente asumate de UE în materie de
mediu/climă...

Bruno Gollnisch (NI),    în scris. – (FR) Am votat în favoarea raportului referitor la clauza
de salvgardare care însoțește Acordul de liber schimb cu Coreea, chiar dacă pare
necorespunzător, iar punerea sa în aplicare nesigură. Pe de altă parte, am votat împotriva
acordului propriu-zis. Deschiderea granițelor fără a proteja importurile aflate în concurență
directă cu produsele noastre este un act sinucigaș, în special în sectorul construcției de
automobile. Expunerea de motive din raportul Sturdy, care susține că acest lucru va avea
doar un efect minim asupra ocupării forței de muncă, dar, în același timp, anticipează
mobilizarea la scară largă a tuturor instrumentelor Uniunii Europene în vederea reducerii
impactului pierderii locurilor de muncă, este extrem de contradictorie și cinică, în același
timp.
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Elisabeth Köstinger (PPE),    în scris. – (DE) Votând în favoarea raportului dlui Sturdy,
deputații din Parlamentul European au transmis un semnal clar. Am aprobat azi, printr-o
largă majoritate, cel mai amplu Acord de liber schimb negociat vreodată de UE. Acesta
este un DA clar pentru economia europeană și un DA clar pentru Europa, în calitate de
bază a activității economice. Cu economii din taxe de 1,6 miliarde de euro și cu o creștere
a volumului comercial de 19 miliarde de euro, avantajele sunt evidente. Sectorul agricol,
în special, se poate aștepta la economii din taxe de 380 de milioane de euro. Acest fapt
oferă noi oportunități pentru agricultorii interni. Am votat în favoarea intrării în vigoare
a Acordului de liber schimb.

David Martin (S&D),    în scris.  − Salut călduros aprobarea Acordului de liber schimb
UE-Coreea. Se estimează că înțelegerea va duce la o creștere mai mult decât dublă a
comerțului bilateral în următorii 20 de ani. Taxele la import vor fi eliminate în proporție
de 98 % dintre toate produsele, iar în următorii cinci ani vor fi eliminate alte bariere
netarifare. Acordul include importante standarde sociale, de muncă și de mediu și sper că
punerea în aplicare a acestora va fi monitorizată îndeaproape.

Jiří Maštálka (GUE/NGL),    în scris. – (CS) Aș dori să adaug câteva comentarii în legătură
cu poziția mea față de procesul de redactare a Acordului de liber schimb (ALS) între UE și
Republica Coreea și față de temerile și așteptările tuturor industriilor afectate, precum și
ale altor părți. Acest acord schimbă radical normele comerciale împământenite între UE
și Coreea. O evaluare realistă a impactului acordului se va putea face doar pe termen lung.
Doar datele și calculele făcute pe o perioadă mai lungă de timp vor arăta situația economică
a celor două părți, îmbunătățirea bilaterală a echilibrului comercial sau contribuția adusă
la îmbunătățirea situației sociale.

Volumul total și gama de produse comercializate reciproc trebuie să fie monitorizate și
evaluate îndeaproape, în mod coordonat, împreună cu certificarea calității lor și cu locul
de proveniență verificabil. Orice aplicare directă a mecanismelor de salvgardare menționate
anterior, pe baza clauzelor de salvgardare bilaterale ale ALS UE-Coreea ar reprezenta o
chestiune delicată, iar rezultatul ar putea intra în contradicție clară cu euforia care însoțește
adoptarea acestui acord.

Nuno Melo (PPE),    în scris. − (PT) Acest Acord de liber schimb (ALS) este conceput pentru
a oferi mediului de afaceri din UE o varietate largă de sectoare economice, cu un acces vast
și mai general la piața sud-coreeană, printr-o serie de liberalizări tarifare fără precedent.

Fiind primul pas spre o nouă generație de ALS bilaterale, acest acord conține un număr
important de inovații, precum un capitol privind dezvoltarea durabilă, care obligă ambele
părți să respecte standardele principale ale Organizației Internaționale a Muncii și creează
un sistem de evaluare inter pares, menit să se ocupe de plângerile legate de neconformitate,
precum și de stabilirea mai multor grupuri de lucru și comisii de monitorizare care să
asigure calitatea punerii în aplicare și concilierea. -

Salut acest ALS pentru că este cel mai cuprinzător acord negociat vreodată de Uniunea
Europeană.

Willy Meyer (GUE/NGL),    în scris. – (ES) Resping și deplâng stabilirea unui Acord de
liber schimb între UE și Coreea, deoarece consider că, fiind unul dintre cele mai importante
acorduri de liber schimb semnate de UE în ultimii ani, agravează consecințele negative ale
liberalizării globale a comerțului, răspunzând intereselor pecuniare ale unora dintre cele
mai mari multinaționale europene fără a lua în considerare gravele consecințe economice,
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sociale, de ocupare a forței de muncă și de mediu pe care le va genera dacă va fi adoptat în
forma actuală. Prin urmare, așa cum recunoaște raportorul, acest acord va constitui
distrugerea ireversibilă a numeroase locuri de muncă pentru mii de lucrători din Europa,
în sectoare economice și strategice foarte delicate, precum agricultura și industria textilă.
Acest acord este un alt pas înapoi în ceea ce privește nevoia de a ne îndrepta spre suveranitate
și securitate alimentară, fapt care presupune ca UE să promoveze și să-și asume un
angajament ferm față de piețele locale și de produsele agricole. Acest acord îi obligă pe
agricultorii europeni să concureze cu importuri agricole ale căror metode de producție nu
implică respectarea drepturilor fundamentale ale lucrătorilor sau a unor standardelor
minime de sănătate sau calitate.

Alexander Mirsky (S&D),    în scris. – (LV) Am avut grijă să mă familiarizez cu acordurile
și consider că o mare parte a clauzelor acestora sunt lacunare și superficiale. În acest context,
există părți care ar putea lăsa loc unei interpretări ambigue. De exemplu, normele privind
achizițiile publice lasă cele mai importante chestiuni, legate de concurență și abuz, în voia
sorții. Bineînțeles, este esențială intensificarea procesului de cooperare cu Orientul
Îndepărtat. Cu toate acestea, formulări superficiale și imprecise te îndeamnă să suspectezi
că această activitate nu a fost încă finalizată. Am votat împotrivă.

Rolandas Paksas (EFD),    în scris.  –  (LT) Am votat în favoarea acestei propuneri de
rezoluție referitoare la Acordul de liber schimb dintre Uniunea Europeană și statele sale
membre și Republica Coreea. În primul rând, în vederea obținerii unei cooperări mai
eficiente între UE și Coreea, este important să îndepărtăm barierele comerciale existente,
care au cauzat, până în prezent, izolarea pieței coreene. Intrarea în vigoare a acordului va
crea condiții favorabile pentru creșterea economică și pentru crearea de noi locuri de
muncă. Se va crea un mediu de afaceri favorabil pentru ca întreprinderile europene
competitive, aflate în creștere să aibă acces la Coreea de Sud, unde se deschid foarte multe
noi oportunități pentru serviciile și comerțul din UE, crescând volumul comercial al
întreprinderilor și reducând costurile de export. Având în vedere viitorul prevăzut pentru
dezvoltarea comerțului între UE și Coreea de Sud, acest acord va determina economisirea
unei sume mari de bani din taxe vamale, în special în sectorul chimic, industrial și
farmaceutic. Mai mult decât atât, va asigura o concurență loială în sectorul producției de
automobile, electrocasnice și textile, unde Coreea înregistrează un avantaj față de UE. În
plus, liberalizarea tarifelor la export va aduce beneficii considerabile sectorului agricol și
al serviciilor. Salut faptul că acordul consacră o atenție deosebită dezvoltării durabile.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    în scris. − (PT) Acordul de liber schimb (ALS) încheiat
între UE-27, pe de o parte, și Republica Coreea (Coreea de Sud), pe de altă parte, are drept
scop sporirea accesului întreprinderilor europene la piața sud-coreeană printr-o serie de
liberalizări tarifare fără precedent. Am votat în favoare, dat fiind că acordul este, în general,
foarte pozitiv și aduce beneficii semnificative ambelor părți, estimându-se o creștere cu
peste 80 % a exporturilor europene în Coreea. Sper că și întreprinderile portugheze vor
putea să profite de această oportunitate, în special în sectorul agricol și al serviciilor, domenii
în care avantajele sunt deosebit de importante. De fapt, Coreea de Sud este în prezent una
dintre cele mai profitabile piețe de export din lume pentru agricultorii Uniunii Europene,
cu vânzări anuale care depășesc 1 miliard de euro. ALS va liberaliza integral aproape toate
exporturile de natură agricolă ale UE, permițând sectorului agricol să economisească până
la 380 de milioane de euro; nu pot să nu salut acest fapt.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    în scris.  − Regretăm profund faptul că deputații PE
au aprobat necondiționat acest acord comercial problematic. Vastul ALS UE-Coreea
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stabilește un precedent periculos pentru viitorul politicii comerciale a UE, mergând mult
mai departe de simpla eliminare a tarifelor, incluzând dispoziții ample privind accesul la
piață, în detrimentul standardelor sociale și de mediu.

Printre dispozițiile cele mai odioase ale acordului se numără faptul că UE a reușit să
determine Coreea să-și flexibilizeze normele privind emisiile de CO2, generate de
autovehicule, pentru a permite producătorilor de automobile europeni să exporte
automobile de dimensiuni mari, cu un consum ridicat de combustibil în Coreea. Presiunea
exercitată de UE, care a subminat integritatea ecologică a normelor coreene privind emisiile
autovehiculelor, este un fapt scandalos. În plus, UE încearcă să profite de această lacună în
materie de mediu, permițând întârziaților din industria automobilelor din Europa să
„concureze echitabil”, pe piața coreeană, cu automobile coreene mai mici, mai curate și
mai eficiente.

Licia Ronzulli (PPE),    în scris. – (IT)Am votat în favoarea acestei recomandări deoarece
consider că adoptă o perspectivă echilibrată cu privire la Acordul de liber schimb dintre
UE și Coreea. Până acum, piața sud-coreeană a rămas relativ închisă din cauza taxelor
ridicate și a barierelor netarifare costisitoare, dar, în curând, va fi capabilă să ofere noi
oportunități considerabile pentru bunurile și serviciile din UE. Acordul de liber schimb va
elimina cele 1,6 miliarde de euro din taxele la export percepute în fiecare an de la exportatorii
UE de produse industriale și agricole, cu o sumă similară, de 1,1 miliarde de euro, pentru
exportatorii sud-coreeni. Cu toate acestea, este important să se monitorizeze cu grijă
volumul de bunuri provenite din această țară, astfel încât să putem folosi clauza de
salvgardare în cazul în care determină o creștere excesivă și constituie o amenințare pentru
locurile de muncă europene.

Oreste Rossi (EFD),    în scris. – (IT) Ne opunem vehement acestui Acord de liber schimb
cu Republica Coreea pentru că ar oferi concurenților noștri coreeni avantaje competitive
nejustificate. Coreea ar putea exporta cu ușurință automobile, de exemplu, iar producătorii
europeni ar fi dezavantajați, din moment ce 95 % din automobilele cumpărate în Coreea
sunt produse aici.

Eliminarea barierelor tarifare ar fi în detrimentul intereselor sectoarelor noastre de producție.
Singura clauză care poate fi aplicată pentru a diminua dezavantajele este cea care duce la
adoptarea de măsuri de urgență. Măsuri de urgență temporare, precum suspendarea
reducerilor tarifare, pot fi adoptate în cazul în care producătorii europeni suferă prejudicii
grave.

Tokia Saïfi (PPE),    în scris. – (FR) Am votat în favoarea încheierii Acordului de liber schimb
între Uniunea Europeană și Republica Coreea pentru că va fi în beneficiul mediului de
afaceri european. Într-adevăr, exporturile lor în Coreea ar trebui să crească cu aproximativ
40 %, iar exporturile de produse industriale și agricole vor fi scutite de taxe vamale, în
valoare de aproximativ 1,6 miliarde de euro pe an. În plus, va fi posibilă limitarea oricăror
efecte adverse asupra economiei europene datorită punerii în aplicare a clauzei de
salvgardare. În final, acest acord este încununarea unei noi generații de acorduri de liber
schimb întrucât conține un capitol privind dezvoltarea durabilă, prin care cele două părți
se angajează să respecte convențiile OIM, precum și dispozițiile care stabilesc condiții
pentru implicarea reală a societății civile.
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Propunerile de rezoluție B7-0210/2011 și B7-0034/2011

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    în scris.  − Doresc să-i felicit pe cei doi raportori - dl
Sturdy și dl Zalba Bidegain - pentru că ne-au ghidat prin procedura complicată de adoptare
a însuși Acordului de liber schimb, precum și a acestei importante clauze de salvgardare.
ALS UE-Coreea este cel mai cuprinzător și mai ambițios acord de acest fel pe care UE l-a
încheiat până acum. Acoperă multe domenii avantajoase pentru producătorii și
consumatorii din UE, precum eliminarea tarifelor la exporturile de bunuri industriale și
agricole, îmbunătățirea accesului pe piață pentru furnizorii de servicii din UE, eliminarea
barierelor netarifare pentru dispozitivele electronice, farmaceutice și medicale, sporirea
accesului la achizițiile publice, protecția drepturilor de proprietate intelectuală,
îmbunătățirea accesului pe piață pentru producătorii de automobile din UE și, foarte
important, mulțumită clauzei de salvgardare, asigură protecția producătorilor europeni
de automobile în cazul în care ar putea apărea dezechilibre în acest sector pe viitor.

Sper ca acest acord să fie un model pentru multe alte ALS prevăzute pe viitor - cu Canada,
Singapore și Mercosur, de exemplu. În același timp, felicit Parlamentul pentru modul în
care și-a folosit noile prerogative, acesta fiind primul ALS asupra căruia ne dăm acordul
conform termenilor Tratatului de la Lisabona.

Propunere de rezoluție B7-0120/2011

Luís Paulo Alves (S&D),    în scris. − (PT) Am votat în favoarea acestei propuneri de
rezoluție pentru că Uniunea Europeană (UE) trebuie să răspundă rapid, dat fiind că Egiptul
poate juca un rol-cheie, atât în eforturile pentru pace din Orientul Mijlociu, cât și în
remodelarea mentalităților din această regiune a lumii. Pentru a obține acest lucru, consider
că este esențial ca UE să își revizuiască politica de vecinătate. De asemenea, trebuie să
mobilizăm și să revizuim instrumentele actuale, în vederea sprijinirii reformelor sociale,
politice și economice și să consolidăm cooperarea cu organizațiile societății civile, în măsura
în care Egiptul și alte țări și-au subliniat nevoia de politici și instrumente mai ambițioase.
Eforturile UE ar trebui să se concentreze pe consolidarea statului de drept, pe buna
guvernanță, pe combaterea corupției și pe respectarea drepturilor omului și a libertăților
fundamentale, pentru a asigura crearea condițiilor adecvate pentru nașterea unei democrații
stabile.

Dominique Baudis (PPE),    în scris. – (FR) Am votat în favoarea propunerii de rezoluție,
pe care o consider echitabilă și echilibrată. Egiptenii își văd împlinite așteptările legitime.
Plecarea dlui Mubarak este o condiție esențială, dar nu este suficientă pentru a asigura că
Egiptul pornește pe drumul spre democrație și drepturile omului. Tranziția se face sub
controlul armatei, care și-a acordat un termen de șase luni pentru a se ridica la înălțimea
acestei provocări. În timpul celor 18 zile de demonstrații care s-au concretizat cu acest
rezultat, Egiptul a suferit pierderi financiare, iar acestea se înrăutățesc în fiecare zi. Uniunea
Europeană trebuie să acorde sprijin Egiptului, astfel încât reușitele revoluției să nu fie
umbrite de o criză economică și socială dură. Până acum, UE a mobilizat resurse substanțiale
în cadrul politicii europene de vecinătate, dar cu puține rezultate, iar acest lucru nu a
contribuit la imaginea UE. Totuși, rolul nostru continuă să fie crucial. Nu ar trebui să ne
criticăm pe nedrept. Revoluțiile sunt oarecum deosebite prin faptul că întotdeauna par
inevitabile după producerea faptului, dar imposibile înainte. Totuși, autocritica este
întotdeauna îndreptățită și suntem pe drumul cel bun, întrucât Consiliul și Comisia și-au
arătat dorința de a regândi radical politica europeană de vecinătate.
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Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    în scris. – (FR) Ultimele câteva săptămâni au fost istorice.
În acest sens, după Tunisia, evenimentele care tocmai s-au petrecut în Egipt sunt o sursă
de mari speranțe, în special în rândul tinerilor. Uniunea Europeană trebuie să evalueze
situația și să sprijine procesul democratic, fără a se eschiva. În plus, aceste evenimente ar
trebui să ne impulsioneze să ne revizuim acordurile de parteneriat, astfel încât să nu
rămânem la periferia mișcării. Parlamentul European trebuie să depună eforturi pentru a
se asigura că faptele și cuvintele noastre sunt îndreptate, printr-o politică europeană
cuprinzătoare și identificabilă, spre Egipt și spre întreaga regiune.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    în scris. − (PT) Aș dori să-mi exprim solidaritatea față
de egipteni și să-i felicit pentru curajul și determinarea de care au dat dovadă, în special
tinerele generații, în lupta lor pentru aspirații democratice legitime. Condamn violența și
forța disproporționată folosită împotriva protestatarilor. Regret profund numărul mare
de morți și răniți și transmit condoleanțe familiilor victimelor. Trebuie să existe dialog cu
toate forțele politice și sociale care respectă democrația, statul de drept, drepturile omului
și libertățile fundamentale. Acestea sunt principiile fundamentale ale Uniunii Europene și
reprezintă o bază comună pentru dezvoltarea zonei euro-mediteraneene. Solicit o
investigație independentă a incidentelor care au condus la morți, răniți și încarcerări, astfel
încât vinovații să fie aduși în fața justiției. Solicit eliberarea necondiționată și imediată a
tuturor protestatarilor pașnici, prizonierilor de conștiință și apărătorilor drepturilor omului,
atât egipteni cât și străini, precum și a jurnaliștilor și juriștilor. Solicit UE să-și revizuiască
politica de susținere a democrației și a drepturilor omului, pentru a crea un mecanism
pentru punerea în aplicare a clauzei referitoare la drepturile omului în toate acordurile cu
țări terțe.

Mário David (PPE),    în scris. − (PT) În primul rând, ar trebui să spun că salut consensul
larg din cadrul Parlamentului cu privire la propunerea de rezoluție comună, care tocmai
a fost adoptată. Este o dovadă de unitate față de valorile fundamentale pe care le apărăm
în calitate de Uniune de oameni și de țări, fapt care nu aș dori să rămână nemenționat. În
al doilea rând, sper ca tranziția Egiptului de la vechiul regim spre viitoarea democrație să
se facă în mod pașnic, cu grijă și pe baza unui acord larg împărtășit între diferiți actori
politici, civili, militari și religioși din această importantă țară din Orientul Mijlociu. În al
treilea rând, sper ca acest moment istoric să constituie un răspuns pozitiv la adevăratele
dorințe ale poporului: libertate, democrație și combaterea corupției, a șomajului și a
excluziunii sociale. În sfârșit, aș dori să reafirm faptul că viitorul acestei regiuni are nevoie
de democrații solide, tolerante, care să respecte minoritățile și în care statul este al tuturor
și nu este abuzat doar de câțiva.

Edite Estrela (S&D),    în scris. – (PT) Am votat în favoarea acestei propuneri de rezoluție
referitoare la Egipt, deoarece consider că Uniunea Europeană ar trebui să-și exprime
solidaritatea față de poporul egiptean în aspirațiile democratice legitime pe care acesta le
are și să sprijine o tranziție rapidă la o adevărată democrație. În acest scop, UE trebuie să
sprijine Egiptul în lupta cu dificultățile economice și sociale prin care trece, pentru a instaura
un proces de democratizare durabilă care implică întreaga societate civilă.

Diogo Feio (PPE),    în scris. − (PT) La fel ca și atunci când a căzut Zidul Berlinului,
comunitatea și presa internațională, inclusiv serviciile de informații și securitate ale celor
mai importante țări au fost luate prin surprindere de evenimentele pe care nu au reușit să
le prevadă și care pun sub semnul întrebării multe noțiuni și teorii privind politica din
Orientul Mijlociu, precum și stabilitatea în regiune. Importanța sa strategică, face ca Egiptul
să fie chiar în centrul acestei schimbări și orice s-ar întâmpla va avea o influență definitorie
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asupra celorlalte țări din regiune. Este mult prea devreme, deocamdată, ca să precizăm în
ce direcție va merge această forță care a făcut ca mii de oameni să iasă pe străzi cerând
căderea regimurilor care au deținut puterea timp de mai mute decenii în țările în cauză.
Cu toate acestea, consider că Uniunea Europeană nu poate să fie indiferentă la dezvoltarea
sa sau să ignore ceea ce se întâmplă la granițele sale. Trebuie să încercăm să-i ajutăm pe
aceia care luptă pentru instaurarea democrației și a statului de drept și care resping dicotomia
dintre regimuri militarizate laice și revoluționari islamici radicali.

José Manuel Fernandes (PPE),    în scris. − (PT)Săptămâna trecută, după o serie de zile de
agitații populare, am fost martorii demisiei președintelui Murabak al Egiptului, care a
guvernat țara timp de mai bine de 30 de ani. Mă alătur Uniunii Europene și felicit poporul
egiptean care a luptat din greu pentru schimbarea democratică.

UE are acum o sarcină importantă de a monitoriza transformările politice și sociale din
Egipt, îndeosebi în revizuirea Constituției și în organizarea de alegeri libere și corecte, fără
încălcarea drepturilor omului. Cu toate acestea, are, de asemenea, obligația de a sprijini
poporul egiptean prin finanțare, pentru a promova dezvoltarea economică necesară.

Sunt de acord cu această propunere de rezoluție și sper ca tranziția de la un regim dictatorial
la unul democratic în Egipt să se facă repede și pașnic, având în vedere că este vorba despre
o națiune care ar putea juca un roc esențial ca mediator, în vederea instaurării unei păci
durabile în Orientul Mijlociu.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    în scris. – (PT) Deși se leagă doar de circumstanțe, cuvintele
conținute de această propunere de rezoluție care fac referire la „solidaritatea cu poporul
egiptean”, care salută „curajul și hotărârea sa, de care a dat dovadă în special tânăra
generație”, sprijinind ferm „aspirațiile sale democratice legitime” sunt pozitive.

Majoritatea Parlamentului European, care până acum a considerat Egiptul un exemplu de
stabilitate în regiune, este acum obligată să aplaude acțiunile egiptenilor, menite să pună
capăt acestei „stabilități”.

Demonstrațiile egiptenilor care au dus la demisia lui Hosni Mubarak sunt un exemplu al
multitudinii de posibilități pe care le au victoriile democratice în fața grupurilor alienate
de capitalism și a forțelor și regimurilor care le servesc. Poporul egiptean a demonstrat
printr-o mare tenacitate și o unitate dârză că se pot obține demisii și se pot înregistra
progrese spre dobândirea libertăților politice și democratice chiar și într-o țară dominată
puternic de interese imperialiste, în special acelea ale Statelor Unite, ale Israelului și ale
Regatului Unit.

Până la îndepărtarea sa totală, imperialismul nu va accepta niciodată înfrângerea sau
renunțarea. În ciuda cuvintelor frumoase, forțele are apară interesele acestora în Parlament
contraatacă, asumându-și dreptul de a interveni și, în mod ipocrit, de a da lecții de
democrație prin partidele și organizațiile lor politice.

Elisabetta Gardini (PPE),    în scris. – (IT)După Tunisia, a venit acum rândul Egiptului, în
timp ce protestele continuă să se răspândească în Orientul Mijlociu. Acum că harta
geopolitică a Mediteranei și, probabil, echilibrul puterii mondiale se schimbă, Uniunea
Europeană trebuie să își actualizeze politica externă prin revizuirea și îmbunătățirea strategiei
sale pentru furnizarea de asistență politică și financiară țărilor aflate în tranziție democratică,
inclusiv sprijin pentru organizarea de alegeri libere. Uniunea Europeană ar trebuie să ia
măsuri în vederea sprijinirii poporului egiptean prin intermediul fiecărui instrument de
asistență financiară, precum și prin inițiative de promovarea a democrației și de apărare a
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drepturilor omului. În mod similar, trebuie să monitorizăm situația care tocmai s-a instaurat
în regiunea mediteraneană, în special pe coasta italiană unde, în doar patru zile, au fost
înregistrate 4 000 de debarcări. Aceste cifre sunt un ecou al exodului care a avut loc, la
scară biblică, în anii 1990, atunci când ambarcațiuni, incapabile să navigheze, au adus
persoane expropriate din Albania pe coasta Mării Adriatice. Declararea stării de urgență
de către guvernul italian este, după părerea mea, o decizie importantă și necesară, însă este
doar primul pas, pentru că există o temere reală că, după Tunisia, ar putea fi afectate și
Egipt și Algeria. Aceasta este o problemă căreia Italia nu îi poate face față singură: prin
urmare, stă în puterea Europei, ca întreg, să examineze contramăsuri, să întreprindă acțiuni
directe și să ofere speranță în propriile lor țări acestor persoane care s-au lăsat purtate de
valul de sentimente care a cuprins țările din Magreb.

Louis Grech (S&D),    în scris.  − UE și în special Parlamentul European au răspuns și au
abordat tardiv semnalele de avertizare ale tulburării sociale și politice din Egipt - care a dus,
în final, la dezastrul geopolitic din ultimele trei săptămâni - și aceasta în legătură cu o
regiune care este foarte apropiată de UE și în ciuda faptului că stabilitatea bazinului
Mediteranei este esențială pentru bunăstarea politică, puterea economică și securitatea
Europei însăși.

În acest moment, este absolut stringent ca instituțiile europene să-și asume rolul de lider
puternic: un rol de lider care trebuie să fie îmbinat cu o abordare pragmatică, integrată și
holistică, în vederea restabilirii stabilității și securității în regiune. Stă în puterea UE să fie
proactivă și să contribuie la tranziția politică a Egiptului spre un sistem de guvernare
democratic.

Sylvie Guillaume (S&D),    în scris. – (FR)Ca urmare a valurilor revoluționare fără precedent
care afectează în prezent țările din sudul Mediteranei și care, în Tunisia și Egipt, au dus la
căderea guvernului, Uniunea Europeană trebuie să-și regândească viziunea și relațiile cu
aceste țări. Deși a venit destul de târziu, propunerea de rezoluție comună pe care am
adoptat-o azi, joi 17 februarie 2011, este necesară pentru că transmite un mesaj puternic
egiptenilor, arătându-le că Uniunea Europeană îi sprijină în aspirațiile lor și este gata să le
susțină eforturile de a-și transforma țara într-o democrație și să îi sprijine în dezvoltarea
lor economică.

Giovanni La Via (PPE),    în scris. – (IT) Evenimentele din Egipt pot fi considerate drept
istorice, dat fiind că implică destrămarea unui model politic particular, care a dominat
întreaga țară timp de două decenii. Din nefericire, acest lucru s-a întâmplat în detrimentul
unui număr mare de oameni care au fost răniți sau uciși în timpul demonstrațiilor și
conflictelor, de dragul libertății atât de râvnite. Prin această propunere de rezoluție, această
Cameră dorește să-și arate solidaritatea față de poporul egiptean și să laude curajul și
determinarea tinerilor protestatari, care au jucat cu siguranță un rol-cheie în cursul acestei
luni. Odată cu demisia președintelui Mubarak, Egiptul se regăsește în postura unei țări
libere, dar care are mare nevoie de reconstrucție. Intenția Parlamentului European este să
le ofere ajutor solicitând, de exemplu, organizarea cât mai curând posibil de negocieri între
partidele politice cu scopul de a găsi modalitatea optimă de combatere a corupției și a
încălcărilor principiilor libertății de expresie și a libertății de informare, punând astfel bazele
statului de drept. De asemenea, invităm Înaltul Reprezentant să promoveze crearea unui
grup operativ, cu asistența Parlamentului, pentru a ajuta la constituirea unei noi realități,
conform principiilor statului democratic.
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David Martin (S&D),    în scris.  − Am votat în favoarea acestei rezoluții, cu toate că nu
pot să-mi scot din nări izul de ipocrizie emanat de instituțiile europene.

Kyriakos Mavronikolas (S&D),    în scris. – (EL) Problema egipteană este foarte gravă,
având în vedere dimensiunea țării și poziția sa geografică. Ciprul a menținut întotdeauna
relații bune de vecinătate cu Egiptul, iar contribuția sa potențială la dezvoltare nu ar trebui
subestimată. Ceea ce este important este ca actuala criză să ducă la crearea unui regim
democratic și a unui stat de drept, evitându-se crearea unui stat musulman extremist, care
ar destabiliza regiunea. Egiptul s-a făcut întotdeauna remarcat în Orientul Mijlociu pentru
contribuția sa pozitivă la rezolvarea problemelor din zonă.

Nuno Melo (PPE),    în scris. − (PT)Uniunea Europeană trebuie să dezvolte în continuare
o politică externă coerentă și eficientă față de partenerii săi și este esențial să vorbească
hotărât, cu o singură voce, reiterându-și solicitarea ca apărarea drepturilor omului să devină
o realitate.

Egiptul este un partener-cheie al Uniunii Europene în lumea arabă și joacă un rol activ și
esențial în susținerea procesului de pace în Orientul Mijlociu și în reconcilierea tuturor
segmentelor societății palestiniene. Prin urmare, ne exprimăm solidaritatea cu poporul
egiptean, le sprijinim aspirațiile democratice legitime și condamnăm toate formele de
violență, precum și forța disproporționată folosită împotriva protestatarilor, deplângând
numărul mare de morți și răniți.

Odată ajunse în acest punct, autoritățile egiptene trebuie să pună capăt imediat oricăror
violențe ulterioare, având în vedere că aceasta nu este o soluție la niciuna dintre problemele
exprimate de poporul egiptean prin protestele sale. Autoritățile egiptene și forțele de
securitate au obligația de a asigura securitatea și proprietatea cetățenilor lor și, de asemenea,
de a asigura protecția patrimoniului cultural.

Willy Meyer (GUE/NGL),    în scris. – (ES) Am votat în favoarea acestei propuneri de
rezoluție pentru a-mi arăta sprijinul necondiționat pentru popoarele care luptă pentru
propriile drepturi, și, în acest caz specific, pentru poporul egiptean în lupta sa împotriva
autoritarismului și a condițiilor politice, sociale și economice deplorabile la care a fost
supus în ultimii 30 de ani de către regimul condus de președintele Mubarak. De asemenea,
susțin condamnarea aspră a violenței și a folosirii forței împotriva protestelor pașnice. În
ciuda sprijinului meu, nu sunt de acord cu o mare parte a acestei rezoluții, dat fiind că
deplâng atitudinea intervenționistă a Uniunii Europene și dorința sa de a-și asuma
responsabilitatea pentru tranziția spre democrație. Consider că doar poporul egiptean
poate să-și definească viitorul și că ar trebui să fie capabil să facă acest lucru fără amestecul
unor actori externi care, de cele mai multe ori, doresc doar să-și apere privilegiile dobândite
prin sprijinirea unui regim autoritar ilegitim. În același timp, deplâng și faptul că rezoluția
nu include o autocritică clară și fermă a Uniunii Europene, dat fiind faptul că prin politicile
actuale de vecinătate și comerciale a susținut și a făcut posibilă existența regimului Mubarak
în ultimii ani.

Louis Michel (ALDE),    în scris. – (FR) După cum a scris Khaled Hroub, primăvara arabă
a arătat că libertatea și demnitatea sunt aspirații împărtășite de toate ființele umane, toate
națiunile și toate popoarele. Nu trebuie să uităm că solicitările inițiale ale popoarelor
revoltate au fost de natură socială: poporul egiptean, la fel ca și poporul tunisian de altfel,
solicită o mai bună distribuție a bogăției și un viitor. Popoarele sunt determinate să-și
schimbe condițiile de viață de motive economice, sociale și politice. Doresc un stat „echitabil”
și democratic, în care există o distribuție echitabilă a bogăției și acces la sistemul de sănătate
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și educație. Singura modalitate de a răspunde la această solicitare este organizarea de alegeri,
mai mult sau mai puțin în grabă, deși (fosta) opoziție este complet dezorganizată. Drepturile
politice ale cetățenilor, precum și drepturile lor economice și sociale trebuie să fie garantate.
Prin urmare, răspunsul european trebuie să includă construcția unei democrații, dar și a
dezvoltării economice, astfel încât să ajutăm cât mai mulți oameni cu putință. UE ar trebui
să introducă o politică menită să ofere o susținere veritabilă a procesului democratic și ar
trebui să aibă un rol fruntaș în acest sens.

Alexander Mirsky (S&D),    în scris. – (LV) Înainte de a ne exprima solidaritatea cu poporul
egiptean, trebuie să înțelegem ce a dat naștere acestui proces. Conform datelor de care
dispun, islamiștii fundamentaliști se află în spatele acestei destabilizări. Sunt categoric
împotriva haosului din lumea arabă. Mă opun ajutorului financiar acordat extremismului
sau dezordinii. Parlamentul s-a pripit în anunțarea sprijinului financiar pentru protestatari,
majoritatea acestora afișând în mod deschis sloganuri antisemite. Reacția emoțională
spasmodică a deputaților ar putea fi interpretată în lumea arabă ca o incitare la dezordine.
Războiul din Irak și dubla putere din Pakistan sunt suficiente. Trebuie să fim cumpătați și
pragmatici atunci când vorbim de țările islamice. Am votat împotrivă.

Andreas Mölzer (NI),    în scris. – (DE) UE trebuie să-și revizuiască așteptările naive cu
privire la eforturile arabe de instaurare a democrației. Printre toate festivitățile de sărbătorire
a „primăverii arabe”, Bruxelles trebuie să recunoască acum că schimbările din Tunisia și
Egipt, pe lângă faptul că înghit sute de milioane de euro sub forma unor ajutoare locale,
sunt resimțite și de cetățenii europeni din cauza a mii de migranți economici care au venit
deja în Europa. La urma urmei, popoarele tunisian și egiptean au ieșit pe străzi nu doar
pentru dobândirea democrației și a libertății de expresie, ci mai ales pentru că doresc o mai
mare prosperitate. O astfel de prosperitate nu se poate obține peste noapte și, prin urmare,
ne putem aștepta la o creștere a fluxului de migranți economici, proveniți din Africa de
Nord. O mare parte a acestora vor lua calea Europei, în special având în vedere explozia
reală a populației țărilor arabe din ultimele două, trei decenii. UE va fi judecată și din prisma
respectării în continuare a alegerilor democratice, dacă islamiștii ajung la putere.

În Egipt, Frații Mulsulmani, care ar putea câștiga 30 % din voturi, este singura forță bine
organizată a opoziției; UE nu ar trebui să-și facă iluzii în acest sens, ci, în schimb, ar trebui
să se gândească serios la o posibilă abordare în cazul unei victorii electorale a islamiștilor.
Întrucât textul ia, în general, în considerare aceste circumstanțe, am votat în favoarea
acestuia.

Franz Obermayr (NI),    în scris. – (DE)Propunerea de rezoluție salută reformele în favoarea
democrației, a statului de drept și a echității sociale în Egipt. Solicită ridicarea stării de
urgență, asumarea responsabilității de către guvern, combaterea corupției și respectarea
drepturilor omului și a libertăților fundamentale în Egipt, inclusiv libertatea de conștiință,
religie și gândire, libertatea de expresie, precum și libertatea presei și a mass-mediei. Scopul
este de a avea o tranziție rapidă spre un Egipt pașnic, democratic și pluralist. Prin urmare,
am votat în favoarea acestei propuneri de rezoluție.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D),    în scris. – (PL) Evenimentele recente din Egipt și
Tunisia au arătat că ideea conform căreia țările arabe nu sunt capabile să accepte democrația
este eronată. Pornind de la o ipoteză greșită, Uniunea Europeană - și aproape toate celelalte
forțe politice globale - plasează stabilitatea regiunii înaintea dreptului popoarelor arabe de
a-și hotărî propriul viitor. Această politică s-a dovedit a fi greșită. Să sperăm că efectele
acestei greșeli nu vor fi mult prea grave. Astăzi, trebuie să luăm măsuri pentru a atenua
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aceste efecte. Din păcate, greșelile trebuie îndreptate. O măsură care rezultă din această
propunere de rezoluție ar trebui să fie înghețarea activelor care aparțin liderilor egipteni
responsabili de delapidarea de fonduri publice în Egipt. Prin urmare, fac apel la statele
membre să facă tot posibilul pentru aplicarea acestei măsuri. Următoarele câteva luni vor
fi decisive pentru Egipt. Parlamentul European ar trebui să sprijine sub orice formă societatea
civilă egipteană și instituțiile democratice pe cale să se nască. Sprijinul pentru alegeri libere
și democratice ar trebui să constituie o prioritate. În următorii ani ar trebui să ne ghidăm
în funcție de un singur obiectiv. Democrația în Egipt este o excelentă investiție pe termen
lung, care va aduce beneficii atât cetățenilor egipteni, cât și celor europeni.

Alfredo Pallone (PPE),    în scris. – (IT) Am votat în favoarea acestei propuneri de rezoluție
referitoare la Egipt, pentru a face auzită vocea Parlamentului European, care - în concordanță
cu afirmațiile baronesei Ashton, ale președintelui Van Rompuy și ale președintelui Barroso
- salută curajul poporului egiptean și își declară solidaritatea cu acesta. Uniunea Europeană
va avea acum sarcina de a monitoriza situația și de a căuta să sprijine dialogul politic prin
politica de vecinătate, în vederea garantării unei tranziții spre democrație și a unor alegeri
libere, evitând o alunecare spre fundamentalism. Egiptul joacă un rol-cheie în susținerea
procesului de pace din Orientul Mijlociu, iar armata a promis că va continua să joace acest
rol în timpul perioadei de tranziție a Egiptului spre democrație, respectând echilibrul de
putere și stabilitatea regiunii. De asemenea, cred că UE ar trebui să ia măsuri de protecție
împotriva oricărui posibil exod în masă de pe coasta nord-africană, ajutând Egiptul cu
toate resursele necesare.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    în scris. − (PT) Am votat pentru această propunere
de rezoluție și aș dori să evidențiez sprijinul ferm acordat de Parlament reformelor care
vizează democrația, statul de drept și justiția în Egipt. Sper că va fi posibilă ridicarea stării
de urgență și că buna guvernanță, lupta împotriva corupției și respectarea drepturilor
omului și a libertăților fundamentale vor deveni în curând o realitate în Egipt, în special
libertatea de conștiință, religie și gândire, libertatea de expresie, libertatea presei și a
mass-mediei, libertatea de asociere, drepturile femeilor, protecția minorităților și combaterea
discriminării pe criterii de orientare sexuală. Egiptul este o țară cu o istorie de mii de ani,
care merită să înceapă un nou capitol democratic în istoria sa.

Paulo Rangel (PPE),    în scris. – (PT) Am votat pentru această propunere de rezoluție și
mă alătur solidarității exprimate de aceasta față de poporul egiptean care, îndemnat de
aspirații de democrație, libertate și condiții de viață mai bune, a deschis un nou capitol în
tranziția politică a Egiptului. Sper că acum se vor crea condiții pentru ca Egiptul să
progreseze prin reforme politice, economice și sociale, necesare pentru justiția socială și
pentru stabilirea unei democrații solide și tolerante, care respectă drepturile omului și
libertățile civile; de asemenea, sper ca această țară va beneficia de sprijin necondiționat în
acest sens.

Robert Rochefort (ALDE),    în scris. – (FR) Valul de proteste care a cuprinsul Egiptul în
ultimele săptămâni și care a dus la demisia președintelui Hosni Mubarak marchează o etapă
importantă în tranziția politică a țării. Prin sprijinul acordat propunerii comune de rezoluție
a Parlamentului European, doresc să-mi exprim solidaritatea cu poporul egiptean și să
aduc un omagiu curajului și hotărârii cu care a luptat pentru democrație. Cred ca este crucial
ca UE și statele membre să sprijine activ o tranziție rapidă la o guvernare democratică, în
special prin stabilirea unui „grup operativ” cu participarea Parlamentului European, pentru
a răspunde solicitărilor formulate de egiptenii implicați în această tranziție. În plus,
evenimentele care au avut loc în Egipt și Tunisia și care încă mai au loc în aceste momente
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în alte țări demonstrează că Europa trebuie să revizuiască politica europeană de vecinătate
(PEV), astfel încât asistența acordată partenerilor săi să depindă strict de respectarea
drepturilor omului și a principiilor democratice. Revizuirea acestei politici trebuie să fie
însoțită de introducerea unei serii de criterii politice pe care statele din vecinătate ar trebui
să le îndeplinească pentru a obține un statut superior în relațiile cu UE.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    în scris. – (FR) Azi, trebuie spus că toată lumea
recunoaște că dl Mubarak a fost un dictator, în timp ce, în urmă cu doar o lună, puțini erau
aceia, inclusiv Parlamentul European, care s-au ridicat în picioare pentru a susține acest
lucru. Prin urmare, este esențial pentru Comisia Europeană și Consiliu să pună sub semnul
întrebării această realpolitik pe care o practică de ani de zile în această parte a lumii, atât
în Egipt, cât și în Tunisia, dat fiind că este crucială chestionarea ambivalenței relațiilor pe
care UE le-a păstrat cu dictatorii care au condus aceste țări în ultimele decenii. Activele
financiare, și nu doar ale dlui Mubarak și ale partenerilor săi, ci ale întregii familii, trebuie
înghețate.

Licia Ronzulli (PPE),    în scris. – (IT) Am votat pentru această propunere de rezoluție
datorită rolului extrem de important pe care o mare parte a demonstrațiilor recente din
țările arabe din Africa de Nord și din Orientul Mijlociu l-au jucat în schimbarea instituțională,
politică și economică a zonei. Vântul schimbării adie din nou datorită unui val de proteste
populare puternice care cer libertate și o democrație reală ca fundamente pentru obținerea
unor condiții de viață mai bune pentru întreaga populație. Un obiectiv fundamental al
Uniunii Europene este acela de a promova respectarea democrației, a drepturilor omului
și a libertăților civile, reprezentând o bază comună pentru dezvoltarea zonei
euro-mediteraneene. Acum, prioritatea este constituirea unui guvern ales direct de poporul
egiptean prin alegeri libere, care, cu ajutorul sprijinului internațional, să poată face față
perioadei de tranziție spre democrație, în care comunitățile de creștini copți nu vor mai fi
victime ale unor evenimente asemănătoare celor actuale și toate comunitățile religioase
vor trăi în pace și își vor practica liber credința pe întreg teritoriul țării.

Anna Záborská (PPE),    în scris.  −  (SK) Am votat în favoarea acestei propuneri comune
de rezoluție referitoare la Egipt, pentru că, pentru orice persoană care face parte dintr-o
administrație publică și care pune demnitatea umană a tuturor indivizilor mai presus de
orice, democrația este singura formă de guvernare posibilă, iar acest lucru se aplică atât în
Europa, cât și în Egipt. Cu toate acestea, nu pot să nu mă gândesc la Iran, unde răsturnarea
regimului corupt, autocrat al Shah-ului a dus la constituirea unei republici islamiste
represive. Nu pot să nu mă gândesc la alegerile din Palestina, unde primele alegeri
democratice au avut drept rezultat votarea la guvernare a unor teroriști și criminali. De
asemenea, mă gândesc și la Irak, unde după șase ani de la răsturnarea dictatorului, membrii
unora dintre cele mai vechi comunități creștine din lume sunt hărțuiți, expulzați și omorâți.
Mă rog ca totul să meargă bine de această dată. Egiptul se află într-un moment de răscruce
și sper să aleagă calea libertății pentru toți cetățenii săi, inclusiv creștinii copți.

Propunere de rezoluție B7-0129/2011

Luís Paulo Alves (S&D),    în scris. − (PT)Votez în favoarea acestei propuneri de rezoluție,
atrăgând atenția asupra importanței unei abordări care este simultan „de sus în jos” și
orizontală, implicând, în același timp, toți actorii în dezvoltarea unei strategii. Astfel de
experiențe demonstrează că este necesară o abordare coordonată pentru a utiliza fondurile
disponibile în mod eficient. În acest context, aș dori să subliniez importanța asistenței
tehnice pentru punerea în aplicare a acțiunilor și proiectelor. Aș dori să vă reamintesc, de
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asemenea, că această macroregiune este de o importanță deosebită pentru Europa, deoarece
poate îmbunătăți relațiile de vecinătate cu sud-estul Europei și poate încuraja cooperarea
politică și economică cu Balcanii. Pentru a evalua eficacitatea acestei strategii, sunt de acord
că ar trebui să fie analizată punerea sa în aplicare; împreună cu o analiză a Strategiei pentru
Marea Baltică, care ar putea să indice posibile surse și metode de finanțare pentru
proiectele-pilot ale altor strategii macroregionale din Europa.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    în scris. – (LT) Am votat în favoarea acestei propuneri
de rezoluție referitoare la punerea în aplicare a Strategiei UE pentru regiunea Dunării.
Regiunea Dunării, care cuprinde 14 țări europene și 115 milioane de cetățeni, atât din UE,
cât și din afara ei, reprezintă un spațiu în care pot fi dezvoltate sinergii consolidate între
politicile UE din diverse domenii, cum ar fi coeziunea, transporturile, economia, energia,
mediul, cultura, educația, agricultura, pescuitul, extinderea și vecinătatea. Ceea ce este
important, strategia ar trebui să contribuie substanțial la îmbunătățirea guvernanței la mai
multe niveluri și la o implicare mai intensă a partenerilor și a actorilor societății civile care
își desfășoară activitatea în regiunea Dunării și ar trebui să asigure prosperitatea, dezvoltarea
durabilă, crearea de locuri de muncă și securitatea în zonă. Sunt de acord cu solicitarea
lansată în rezoluție ca statele membre și regiunile să utilizeze fondurile structurale
programate pentru perioada 2007-2013, pentru a asigura cât de mult suport posibil pentru
punerea în aplicare a acestei strategii, în special prin promovarea creării de locuri de muncă
noi și a creșterii economice în zonele afectate cel mai grav de criza economică. Regiunea
Dunării este poarta Europei către Balcanii de Vest, și, prin urmare, cred că Strategia UE
pentru regiunea Dunării nu va conduce numai la îmbunătățirea relațiilor de vecinătate în
Europa Centrală și de Sud-Est, ci va aduce și o valoare adăugată importantă în politica UE
față de Europa de Est. Aceasta va fi o ocazie excelentă pentru întreaga Uniune de a-și
dezvolta cooperarea politică și economică cu Balcanii și de a contribui la extinderea și
consolidarea integrării europene în regiune.

Elena Oana Antonescu (PPE),    în scris . − Strategia Dunării este un proiect al Uniunii
Europene la care sunt invitate să participe și statele terțe riverane cu scopul de a dezvolta
imensul potențial economic al regiunii danubiene. Fluviul Dunărea leagă zece state
europene, dintre care șase sunt membre ale Uniunii Europene. Toate aceste țări sunt
încurajate să coopereze în domenii precum transporturile fluviale, protecția și dezvoltarea
socială, dezvoltarea economică durabilă, transporturile și infrastructura energetică, protecția
mediului, turismul, cultura și educația. De asemenea, identifică răspunsuri comune la
provocări precum îmbunătățirea calității vieții, creșterea competitivității și atractivității
localităților de la Dunăre și atragerea de investiții în domenii strategice. Cred că este nevoie
de o mai bună coordonare între autoritățile locale și regionale și organizațiile care își
desfășoară activitatea în regiunea Dunării pentru a se asigura crearea de locuri de muncă
și securitatea în această zonă. De asemenea, sprijin dezvoltarea economică și socială a
regiunii dunărene ca spațiu comunitar prioritar și promovarea unei integrări regionale mai
profunde în această zonă, ceea ce ar constitui o componentă dinamică a unui spațiu
economic european mai larg. Susțin implementarea acestei strategii deoarece regiunea
Dunării reprezintă un însemnat potențial socio-economic în cadrul Europei.

Elena Băsescu (PPE),    în scris . − Am votat în favoarea adoptării Strategiei Dunării. Aceasta
din urmă este rezultatul unui efort important depus de România și Austria încă de la bun
început. Prin promovarea și susținerea acestui proiect, care astăzi se materializează în
cadrul Președinției Ungare, pe care doresc sa o felicit, Strategia devine o prioritate din punct
de vedere politic, economic și financiar. România va coordona trei domenii prioritare:
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transporturi fluviale, turismul, cultura, gestionarea riscurilor generate de fenomene extreme.
Totodată, prin noua strategie va fi pus în aplicare noul concept de coeziune teritorială
inclus în Tratatul de la Lisabona. Resursele financiare neabsorbite din cadrul instrumentelor
actualului cadru financiar comunitar pot fi utilizate în cadrul Strategiei Dunării pentru
proiecte macro-regionale. Subliniez importanța colaborării cu alți parteneri, inclusiv
ONG-urile și mediul privat. În final, menționez faptul că România va monitoriza, în calitate
de coordonator, îndeplinirea obligațiilor asumate de statele riverane conform Planului de
Acțiune.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    în scris.  −  (LT) Salut Strategia pentru regiunea Dunării
adoptată de Comisia Europeană și sunt de acord cu planul său de acțiune care acordă o
foarte mare atenție celor patru domenii (interconectarea regiunii Dunării, protejarea
mediului, creșterea prosperității și consolidarea regiunii Dunării) și ia în considerare
necesitatea de a îmbunătăți circulația în această regiune, securitatea energetică, dezvoltarea
socială și economică, schimburile culturale, securitatea și protecția civilă. Mai mult, salut
faptul că această strategie a fost pregătită în urma unei consultări de durată cu părțile
interesate, inclusiv cu instituțiile guvernamentale naționale, regionale și locale și cu
reprezentanți ai comunității academice și de afaceri și organizațiile neguvernamentale,
deoarece acesta este un factor important pentru reușita ei. Este necesar să se instituie un
forum al societății civile în această regiune, care să reunească actori din sectoarele public
și privat și să le asigure acestora posibilitatea de a participa la elaborarea strategiilor
macroregionale. Este necesar să consolidăm mediul cultural din regiunea Dunării prin
promovarea dialogului cultural, prin sprijinirea programelor de schimburi universitare și
a proiectelor pentru tineri care se bazează pe cooperare transnațională, prin promovarea
turismului durabil și prin protejarea patrimoniului istoric și construit. Cooperarea în
domeniul proiectelor culturale joacă un rol extrem de important în sprijinirea dialogului
cultural și a înțelegerii reciproce între țările din regiunea danubiană.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    în scris . − Este important ca în cadrul summitului din
luna iunie al Consiliului European să se adopte strategia privind regiunea Dunării pentru
a se demara cât mai curând punerea ei în aplicare. La fel de importantă însă este atragerea
fondurilor europene existente pentru dezvoltarea acestei regiuni în valoare de 100 de
miliarde EUR prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune și Fondul
social european. Aceste fonduri sunt cele care vor sprijini direct aplicarea strategiei. În
absența unor proiecte clare care să folosească aceste fonduri strategia devine inutilă. Strategia
Dunării are drept scop crearea de locuri de muncă și creșterea economică a zonelor afectate
de criză. Folosirea caracteristicilor specifice ale regiunilor ar putea duce la o utilizare mult
mai eficace a fondurilor structurale și la crearea de valoare adăugată la nivel regional în
timp ce resursele financiare care nu au fost absorbite ar putea reprezenta, de asemenea, o
sursă de finanțare pentru proiectele macroregionale. Adoptarea strategiei Dunării vine ca
o urmare firească a summitului legat de această regiune care a avut loc la București la finele
anului trecut când s-a dat un semnal important în ce privește importanța economică pe
care UE o acordă acestui fluviu.

Jan Březina (PPE),    în scris. – (CS) Fluviul Dunărea face legătura între zece țări europene
și reprezintă, de asemenea, un potențial socioeconomic semnificativ, cu peste 200 de
milioane de persoane care locuiesc în regiunea înconjurătoare. Regiunea Dunării este un
important punct de contact pentru programele în domeniul politicii de coeziune a UE.
Strategia pentru regiunea Dunării este axată pe trei domenii prioritare: conectivitatea și
comunicațiile (inclusiv transporturile, energia și societatea informațională); protecția
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mediului și prevenirea dezastrelor naturale; și stimularea potențialului de dezvoltare
socioeconomică. În opinia mea, Strategia pentru regiunea Dunării ar trebui să fie pusă în
aplicare printr-o abordare „de jos în sus”, prin facilitarea circulației mărfurilor și
modernizarea infrastructurii, îmbunătățind, astfel, condițiile generale de afaceri în întreaga
regiune. Strategia nu ar trebui să fie un motiv pentru înființarea de noi instituții. Scopul
său principal ar trebui să fie consolidarea coordonării dintre actorii regionali individuali.
Din acest motiv, nu ar trebui să se aloce fonduri specifice pentru strategie.

Prin urmare, este necesar să se insiste asupra aplicării principiului „celor 3 NU” aprobat de
Consiliu: cu alte cuvinte, asupra faptului că există neutralitate bugetară, legislativă și
administrativă. În acest sens, strategia macroregională ar trebui să fie, în primul rând, un
instrument de stimulare a eficienței cooperării și de optimizare a utilizării resurselor
existente. Este, de asemenea, necesar să răspundem criticilor la adresa intenției Comisiei
de a încuraja transportul pe Dunăre, prin îmbunătățirea navigabilității acesteia. Criticii
afirmă că modificările tehnice aduse albiei fluviului vor cauza daune vegetației de pe mal
și o deteriorare generală a mediului în zona înconjurătoare.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    în scris. − (PT) Salut o abordare integrată, care include
elaborarea de strategii macroregionale aplicabile întregii Uniuni Europene, cu scopul de a
spori eficiența politicilor regionale. Strategia pentru Marea Baltică oferă deja un model de
coordonare a politicilor Uniunii Europene și de finanțare în cadrul unităților teritoriale
geopolitice, și anume macroregiunile, definite pe baza unor criterii specifice. Salut în special
adoptarea Strategiei pentru regiunea Dunării și sprijin Planul de acțiune care o însoțește și
care răspunde necesității de a îmbunătăți mobilitatea, securitatea energetică, protecția
mediului, dezvoltarea socială și economică, schimburile culturale, securitatea și protecția
civilă în regiunea Dunării. La fel ca această strategie regională, solicit de asemenea înființarea
spațiului atlantic euro-african, ceea ce ar permite aprofundarea relațiilor dintre coasta de
sud-vest a Europei, regiunile ultraperiferice (RUP) și țările vecine din grupul statelor din
Africa, Caraibe și Pacific (ACP). Acest lucru ar îmbunătăți, de asemenea, cooperarea pe
probleme cum ar fi transporturile, securitatea energetică, schimburile științifice, dezvoltarea
turismului, securitatea și lupta împotriva imigrației ilegale.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    în scris . − Consider că strategia UE în regiunea Dunării
reprezintă o modalitate de coordonare a politicilor UE și că va trebui să răspundă
provocărilor cu care se confruntă această regiune. Ne dorim o strategie reală, bazată pe noi
tehnologii, inovare și investiții, o strategie care, odată implementată, să conducă, într-un
final, la îmbunătățirea calității vieții pentru toți cetățenii europeni din regiunea Dunării.

Edite Estrela (S&D),    în scris. − (PT) Am votat în favoarea rezoluției referitoare la punerea
în aplicare a Strategiei UE pentru regiunea Dunării deoarece aceasta răspunde necesității
de a îmbunătăți mobilitatea, securitatea energetică, protecția mediului, dezvoltarea socială
și economică, schimburile culturale, securitatea și protecția civilă în regiune.

Diogo Feio (PPE),    în scris. − (PT) Regiunea Dunării are propriile trăsături caracteristice
și o importanță istorică deosebită care, la fel ca și în cazul Mării Baltice, justifică o strategie
specifică din partea Uniunii Europene. În centrul acestei macroregiuni se află fluviul
principal, care constituie o cale de navigație de o importanță deosebită în Europa.
Mobilitatea, securitatea energetică, protecția mediului, dezvoltarea socială și economică,
schimburile culturale, securitatea și protecția civilă în zona înconjurătoare pot fi
îmbunătățite prin creșterea vizată a interdependenței. Având în vedere țările care alcătuiesc
regiunea Dunării, o astfel de strategie poate contribui la repararea rupturilor anterioare și
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poate preveni reactivarea disputelor vechi, permițând creșterea coeziunii europene și
deschiderea ușilor pentru expansiunile viitoare ale Uniunii. Sper că investițiile în aceste
regiuni nu vor compromite și nici nu vor diminua sprijinul acordat regiunilor ultraperiferice,
a căror natură le face demne de asistență specială și de stimulente. Această măsură va
contribui, de asemenea, la coeziunea europeană.

José Manuel Fernandes (PPE),    în scris. − (PT) Ca urmare a cererii adresată Comisiei de
către Consiliul European cu privire la elaborarea unui document care să definească Strategia
UE pentru regiunea Dunării, la 8 decembrie anul trecut Comisia a prezentat proiectul
„Strategia UE pentru regiunea Dunării”, care includea un Plan de acțiune. Importanța
geostrategică a acestei regiuni într-o serie de sectoare - turism, transporturi, mediu, energie,
bună vecinătate, coeziune teritorială și altele - a însemnat că Parlamentul a fost un
partener-cheie în lansarea strategiei și trebuie să continue să fie așa pe parcursul punerii în
aplicare a acesteia. Salut, prin urmare, adoptarea acestei propuneri de rezoluție, știut fiind
faptul că aceasta va determina o dezvoltare durabilă într-o regiune traversată de cel mai
mare fluviu al Uniunii Europene, unde locuiesc aproape 160 de milioane de persoane, și
ale cărei resurse de mediu și de patrimoniu merită să fie clasificate ca situri ale patrimoniului
mondial de către Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO).

Giovanni La Via (PPE),    în scris. – (IT) Articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană
recunoaște coeziunea teritorială ca obiectiv al UE. Propunerea comună de rezoluție, cu
privire la care Parlamentul a votat astăzi, solicită ca acest principiu să se aplice, de asemenea,
în ceea ce privește regiunea Dunării. Paisprezece state membre ale UE se află în această
regiune, inclusiv Germania, dar și România și Bulgaria, și în primul rând la acele țări facem
apel pentru aplicarea efectivă a principiului prevăzut la articolul 3. În 2008, Parlamentul
European a îndemnat Consiliul și Președinția Consiliului să elaboreze un plan strategic
care să ofere și să pună în aplicare sprijinul pentru această regiune, astfel încât să îi asigure
resursele de care are nevoie disperată pentru a se putea bucura de o economie puternică,
independentă de alte surse de finanțare. Trei ani mai târziu, solicităm din nou punerea în
aplicare a unei politici care să vizeze realizarea unei creșteri inteligente, durabile și incluzive;
solicităm promovarea celor mai defavorizate zone, a căror dezvoltare ar conduce la
îmbunătățirea condițiilor de mediu și sociale. Votul meu în favoarea propunerii de rezoluție
este doar un gest neînsemnat pentru o regiune care are nevoie de ajutorul european; nu ne
putem retrage acum.

David Martin (S&D),    în scris.  − Salut această rezoluție care: subliniază că Europa Centrală
și de Sud-Est este, din punct de vedere ecologic, una dintre cele mai bogate regiuni, dar și
una dintre cele mai vulnerabile zone ale Europei, fiind caracterizată de un ecosistem de o
complexitate ecologică deosebită și de mare valoare, care necesită deci un nivel ridicat de
protecție; salută obiectivul Strategiei UE pentru regiunea Dunării de a crea o regiune a
Dunării atractivă, durabilă și, în același timp, dezvoltată și prosperă, prin gestionarea
riscurilor de mediu, cum ar fi inundațiile și poluarea industrială, prin menținerea calității
și a volumului rezervelor de apă și prin asigurarea utilizării lor durabile, prin conservarea
biodiversității, a peisajelor și a calității aerului și solurilor; subliniază că protejarea mediului
în bazinul Dunării reprezintă un aspect important care ar trebui să stimuleze dezvoltarea
agricolă și rurală responsabilă a regiunii; solicită îmbunătățirea situației ecologice a Dunării,
precum și măsuri pentru a reduce poluarea și pentru a împiedica, în viitor, deversările de
petrol și alte substanțe toxice și nocive; subliniază faptul că o situație ecologică bună a
Dunării este o condiție prealabilă necesară pentru orice activitate umană de-a lungul
fluviului și recomandă să se acorde prioritate cerințelor de mediu.
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Nuno Melo (PPE),    în scris. − (PT) Cu o populație de 100 de milioane de persoane,
răspândită în 14 țări, dintre care opt sunt state membre ale UE, regiunea Dunării acoperă
unele dintre cele mai bogate și mai sărace regiuni, și poate fi definită ca o macroregiune cu
capacități economice eterogene.

Eficacitatea politicilor regionale echivalează cu sprijinul pentru dezvoltare, precum și cu
aplicarea de strategii care vor rezolva o serie de probleme locale și vor stimula creșterea
economică a țărilor ale căror populații sunt legate de fluviu, astfel încât să promoveze
dezvoltarea durabilă. Acesta fiind cazul și întrucât această strategie - care se bazează pe
cele trei obiective interconectate privind dezvoltarea socioeconomică, transportul
îmbunătățit și sprijinul pentru surse alternative de energie și protecția mediului - și planul
de acțiune care o însoțește vor contribui la promovarea acestei regiuni și la reducerea
diferențelor regionale existente, printr-o mai bună coordonare a eforturilor celor opt state
membre din regiune, salut adoptarea acesteia.

Andreas Mölzer (NI),    în scris. – (DE) Strategia pentru regiunea Dunării își propune să
îmbunătățească modul în care acest fluviu este folosit ca rută de transport, ceea ce ar putea
să implice adâncirea canalelor de navigație. În plus, strategia acoperă, de asemenea, domeniul
energiei - care, în unele situații, ar putea include o expansiune a energiei hidroelectrice.
Mai mult, strategia este menită a fi un factor important de stimulare a economiei. Trebuie
să sperăm că noul proiect emblematic al UE, care este Strategia pentru regiunea Dunării,
va primi ulterior un conținut observabil și tangibil. Cantitatea de energie care va fi insuflată
în acest proiect va depinde, cu siguranță, printre altele, de modul în care este soluționată
tensiunea dintre obiectivele de protecție a mediului și unificarea regiunii Dunării și de
posibilitatea ca Dunărea să fie suficientă ca numitor comun pentru punerea în aplicare a
acestui proiect mamut. Am votat în favoarea acestui proiect.

Mariya Nedelcheva (PPE),    în scris. – (BG) Am fost fericită să semnez și să votez în favoarea
propunerii de rezoluție a Parlamentului European referitoare la punerea în aplicare a
Strategiei UE pentru regiunea Dunării.

Strategia Dunării este o șansă de a debloca potențialul de dezvoltare și cooperare al multor
regiuni europene în diferite domenii. Aș dori să mă concentrez asupra a două aspecte ale
strategiei, foarte importante pentru mine: dezvoltarea turismului; și menținerea securității
în regiune. În ceea ce privește rolul Strategiei pentru regiunea Dunării în dezvoltarea
turismului, aceasta poate contribui la echilibrarea diferențelor socioeconomice în Europa,
la crearea de locuri de muncă și la încurajarea dialogului cultural și a cunoașterii bogatului
patrimoniu european cultural, etnic și natural din regiune.

Strategia Dunării poate ajuta la menținerea securității în regiunea din jurul Dunării și poate
juca un rol important în controlul migrației în și din Uniune, precum și în lupta împotriva
criminalității.

Pentru a obține rezultate reale, de o importanță primordială sunt operațiunile comune în
domenii sensibile, cum ar fi securitatea și migrația. De aceea salut consolidarea cooperării
regionale în aceste domenii și asigurarea unei mai bune capacități instituționale în această
privință.

Franz Obermayr (NI),    în scris. – (DE) Strategia UE pentru regiunea Dunării și cele
115 milioane de locuitori ai săi oferă o oportunitate de a accelera cooperarea
transfrontalieră, precum și dezvoltarea economică durabilă și culturală în această regiune.
În luna iunie, Consiliul trebuia să stabilească un calendar și măsuri specifice pentru punerea
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în aplicare a acesteia. În centrul strategiei se află îmbunătățiri aduse în ceea ce privește
mobilitatea, aprovizionarea cu energie, securitatea, protecția mediului și gestionarea
dezastrelor. Sper ca aceasta va aduce o nouă dinamică la nivel regional și că toate grupurile
de interes și părțile interesate din societatea civilă vor fi implicate, astfel încât proiectele
susținute să fie utilizate în mod optim. Ne-am dori, de asemenea, să vedem o inițiativă la
nivel macroregional pentru mai multă siguranță în ceea ce privește politica nucleară în
regiunea Dunării. Această regiune în special are încă centrale nucleare care reprezintă un
risc pentru mediu și populație, dar în procedura de evaluare a impactului asupra mediului
nu există consultări suficiente sau nu există deloc consultări derulate cu statele și regiunile
vecine. Apare aici nevoia de a acționa. Apreciez foarte mult faptul că numai fondurile care
au fost deja puse la dispoziție în cadrul fondurilor structurale (în jur de 1 miliard de euro
pentru perioada 2007-2013) pot fi utilizate în cadrul Strategiei pentru regiunea Dunării -
cu alte cuvinte, că nu este alocată nicio finanțare suplimentară și că nu sunt necesare nici
instituții noi, nici o legislație nouă. Prin urmare, am votat în favoarea acestei propuneri de
rezoluție.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D),    în scris. – (PL) La vot, astăzi, am aprobat adoptarea
propunerii comune de rezoluție referitoare la punerea în aplicare a Strategiei UE pentru
regiunea Dunării. Ideea unei abordări integrate, inclusiv crearea de strategii pentru
macroregiuni care să fie strategii la nivel UE, reprezintă cel mai bun exemplu de cooperare
teritorială, este o modalitate bună de a spori eficiența politicii regionale și ar trebui să fie
sprijinită și dezvoltată. Strategia pentru regiunea Mării Baltice, care a fost adoptată la
mijlocul anului trecut, este un model de coordonare a politicii UE și de finanțare în cadrul
macroregiunilor - unități teritoriale geopolitice definite pe baza unor criterii specifice.

Regiunea extinsă a Dunării, care include 14 țări europene și numără 115 milioane de
cetățeni, atât din UE, cât și din afara ei, a necesitat crearea unui plan unic care să combine
aspecte economice, de mediu, sociale și culturale (acestea sunt, de asemenea, cei patru
piloni ai strategiei).

În contextul necesității de a efectua analize intermediare ale punerii în aplicare a strategiei,
similar raportului privind Strategia pentru regiunea Mării Baltice, rezoluția invită Comisia
Europeană să pregătească instrumente și criterii concrete de evaluare a proiectelor bazate
pe indicatori care permit realizarea de comparații. Parlamentul European a implicat, de
asemenea, Comisia în analizarea primelor rezultate și experiențe în legătură cu punerea în
aplicare a Strategiei UE pentru regiunea Dunării și, folosind exemplul celor două strategii
(pentru Marea Baltică și Dunăre), în identificarea posibilelor surse și metodelor de finanțare
pentru strategiile macroregionale.

Alfredo Pallone (PPE),    în scris. – (IT) În lumina nenumăratelor considerații privind
punerea în aplicare a acestei strategii, eu personal am decis să votez în favoarea ei, în special
având în vedere faptul că regiunea Dunării, care cuprinde 14 țări europene și aproximativ
115 milioane de persoane, este o zonă în care pot fi dezvoltate sinergii consolidate între
diverse politici ale UE - politici privind coeziunea, transportul, economia, energia, mediul,
extinderea și vecinătatea. În opinia mea, strategia ar trebui să combine, prin urmare,
elemente economice, de mediu, sociale și culturale, deoarece o astfel de macroregiune cum
este Dunărea ar spori, în mod semnificativ, bogăția economică a întregii Uniuni Europene
prin stimularea ocupării forței de muncă și promovarea dezvoltării integrate. Prin urmare,
cred că natura unificatoare și integratoare a strategiei exprimă convingerea tuturor statelor
membre ale UE potrivit căreia aceasta ar putea avea o contribuție semnificativă la depășirea
vechilor diviziuni ale continentului, la succesul general și la o eficiență mai mare ale Europei.
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Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    în scris. − (PT) În 2009, Consiliul European a solicitat
Comisiei să elaboreze o Strategie europeană pentru regiunea Dunării având în vedere faptul
că regiunea Dunării cuprinde 14 țări europene și 115 milioane de cetățeni, atât din Uniunea
Europeană (UE), cât și din afara ei: Germania, Austria, Slovacia, Republica Cehă, Slovenia,
Ungaria, România, Bulgaria, Croația, Serbia, Bosnia și Herțegovina, Muntenegru, Moldova
și Ucraina, și reprezintă, prin urmare, un spațiu în care pot fi dezvoltate sinergii consolidate
între diverse politici ale UE. Nu pot să nu salut adoptarea Strategiei pentru regiunea Dunării
de către Comisia Europeană sau să nu sprijin planul de acțiune care o însoțește și care se
bazează pe patru piloni: interconectarea regiunii Dunării, protejarea mediului, crearea de
prosperitate și consolidarea regiunii Dunării. Strategia răspunde necesității de a îmbunătăți
mobilitatea, securitatea energetică, protecția mediului, dezvoltarea socială și economică,
schimburile culturale, securitatea și protecția civilă în regiunea Dunării. Sper că Strategia
europeană pentru regiunea Dunării va fi adoptată de Consiliul European și că se vor
înregistra progrese în aplicarea acesteia cât mai curând posibil.

Rovana Plumb (S&D),    în scris . − Dunărea are vocația de a constitui coloana vertebrală
a unei construcții macroregionale în care să se regăsească, în căutarea bunăstării comune,
landuri, regiuni și state membre, alături de țări care nu aparțin sau încă nu aparțin UE.
Dunărea nu mai e albastră, ca-n valsul lui Strauss, iar proiectele pentru protecția mediului
sunt estimate la 9 miliarde de euro. Toate investițiile ce vor fi realizate în bazinul dunărean
trebuie să fie sisteme de tip inteligent, bazate pe cele mai noi dezvoltări științifice și
tehnologice și în care protecția mediului este inclusă încă din faza de proiectare a sistemelor
(„green knowledge intelligent systems”).

Aceste investiții înseamnă crearea de noi oportunități de creștere economică durabilă și
de creștere a calității vieții, realizându-se astfel, dezvoltarea patrimoniului natural/ambiental
si promovarea politicii de mediu a UE ( ex. crearea unui sistem de gestiune si control ale
factorilor de mediu, înlăturarea efectelor negative asupra mediului în cazuri de catastrofe
naturale, protejarea bio - diversității, păstrarea și extinderea zonelor împădurite, a parcurilor
si zonelor verzi din zonele urbane ). Sprijinul autorităților locale și al cetățenilor este extrem
de util, demonstrând faptul că dialogul intern, la toate nivelurile, funcționează și este
eficient, astfel încât Strategia Dunării să fie o strategie a cetățeanului european.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    în scris.  − Prin această rezoluție, PE: 1. salută
aprobarea de către Comisie a Strategiei pentru regiunea Dunării și sprijină planul de acțiune
aferent, care este structurat pe patru piloni (interconectarea regiunii Dunării, protejarea
mediului, creșterea prosperității și consolidarea regiunii Dunării) și care răspunde necesității
de a îmbunătăți mobilitatea, securitatea energetică, protecția mediului, dezvoltarea socială
și economică, schimburile culturale, securitatea și protecția civilă în regiunea Dunării; 2.
reamintește că Parlamentul European a solicitat încă din 2008 o astfel de strategie și invită
Președinția maghiară a Consiliului Uniunii Europene și Consiliul European să aprobe
Strategia UE pentru regiunea Dunării în cadrul Consiliului European din iunie și să demareze
cât mai rapid punerea sa în aplicare.

Licia Ronzulli (PPE),    în scris. – (IT)Am votat în favoarea acestei propuneri de rezoluție,
deoarece regiunea Dunării, care cuprinde 14 țări europene și 115 milioane de cetățeni,
trebuie să fie gestionată prin intermediul unui plan comun, colectiv, care vizează
promovarea acesteia din punct de vedere economic și cultural, astfel încât să păstreze
inestimabila sa frumusețe artistică și a mediului. Statele membre ar trebui acum să profite
de fondurile structurale disponibile pentru 2007-2013 în vederea asigurării unui sprijin
maxim pentru strategie. În special, ar trebui să existe un angajament pentru crearea de
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locuri de muncă, în special în zonele cele mai afectate de criza economică. Dacă este
sprijinită printr-un angajament politic puternic, Strategia Dunării ar putea contribui atunci
la depășirea vechilor diviziuni ale continentului, făcând astfel un pas înainte către o integrare
reală a europenilor. Dacă reușește, planul va avea consecințe pozitive pe o arie geografică
mult mai largă, subliniind poziția strategică a regiunii în calitate de poartă a Europei către
Balcanii de Vest.

Csanád Szegedi (NI),    în scris . − Strategia Dunării este un proiect al Uniunii Europene la
care sunt invitate să participe și statele terțe riverane cu scopul de a dezvolta imensul
potențial economic al regiunii danubiene. Fluviul Dunărea leagă zece state europene, dintre
care șase sunt membre ale Uniunii Europene. Toate aceste țări sunt încurajate să coopereze
în domenii precum transporturile fluviale, protecția și dezvoltarea socială, dezvoltarea
economică durabilă, transporturile și infrastructura energetică, protecția mediului, turismul,
cultura și educația. De asemenea, identifică răspunsuri comune la provocări precum
îmbunătățirea calității vieții, creșterea competitivității și atractivității localităților de la
Dunăre și atragerea de investiții în domenii strategice. Cred că e nevoie de o mai bună
coordonare între autoritățile locale și regionale și organizațiile care își desfășoară activitatea
în regiunea Dunării pentru a se asigura crearea de locuri de muncă și securitatea în această
zonă. De asemenea, sprijin dezvoltarea economică și socială a regiunii dunărene ca spațiu
comunitar prioritar și promovarea unei integrări regionale mai profunde în această zonă,
ceea ce ar constitui o componentă dinamică a unui spațiu economic european mai larg.
Susțin implementarea acestei strategii deoarece regiunea Dunării reprezintă un însemnat
potențial socio-economic în cadrul Europei.

Nuno Teixeira (PPE),    în scris. − (PT) Regiunea Dunării cuprinde 14 state membre ale
Uniunii Europene (UE) și un total de 115 milioane de cetățeni. Este o regiune foarte
eterogenă, unde există un grad mare de mobilitate și un nivel ridicat de interconectare.
Acest lucru demonstrează că este o zonă potrivită pentru consolidarea sinergiilor între
mai multe politici, cum ar fi cele referitoare la coeziune, transport, economie, energie,
mediu, și chiar politica de extindere și de vecinătate.

Este o regiune bogată, cu capacități economice puternice, dar care necesită eforturi
coordonate pentru a se dezvolta într-un mod coerent, integrat și durabil. O strategie
integrată și coordonată în vederea cooperării între statele membre și regiunile lor pare a fi
o modalitate adecvată pentru a atinge obiectivul coeziunii teritoriale. Pentru a realiza acest
lucru, mi se pare esențială implicarea tuturor actorilor instituționali și civili, în special prin
participarea în cadrul entităților locale și regionale.

Punerea în aplicare a strategiei trebuie să implice, de asemenea, utilizarea mai eficientă a
fondurilor structurale și, mai presus de toate, posibilitatea de a utiliza resursele financiare
care nu sunt folosite în proiecte macroregionale.

Votez în favoarea acestei propuneri de rezoluție referitoare la regiunea Dunării și sper că
strategii similare vor fi elaborate pentru alte macroregiuni europene.

Propunere de rezoluție B7-0111/2011

Luís Paulo Alves (S&D),    în scris. − (PT) Votez în favoarea acestei propuneri de rezoluție,
deoarece se referă la probleme legate de stabilitatea legislației care reglementează domeniul
de afaceri, la cazurile Mihail Hodorkovski și Platon Lebedev, la modul în care autoritățile
ruse combat terorismul, în special în Caucazul de Nord, și la situația drepturilor omului.
Această rezoluție este importantă deoarece pune accentul pe Parteneriatul pentru
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modernizare. Prin urmare, votez pentru această rezoluție, deoarece cred că modernizarea
societății ruse implică punerea în aplicare a statului de drept.

Edite Estrela (S&D),    în scris. − (PT) Am votat în favoarea acestei propuneri de rezoluție,
deoarece susțin că respectarea deplină a drepturilor omului și a statului de drept de către
Federația Rusă îi va îmbunătăți imaginea acesteia și credibilitatea în lume, în special în ceea
ce privește relațiile sale cu Uniunea Europeană. Este important ca Federația Rusă să respecte
angajamentele internaționale pe care și le-a asumat, nu în ultimul rând în cadrul Consiliului
Europei, unde s-a angajat să respecte pe deplin standardele europene în materie de
democrație, drepturile omului, drepturile fundamentale și statul de drept.

Diogo Feio (PPE),    în scris. − (PT) Deși împărtășesc preocupările exprimate de către colegii
mei deputați, totuși nu pot să nu observ progresele enorme făcute deja de Rusia în direcția
democrației și a statului de drept. Orice observator imparțial trebuie să recunoască faptul
că respectarea drepturilor omului și a libertăților individuale s-a îmbunătățit semnificativ
în statul rus din prezent, comparativ cu regimul sovietic care l-a precedat; un regim care
continuă să ne șocheze pe măsură ce aflăm mai multe despre el. În timp ce noi discutăm
despre statul de drept în Rusia, trebuie să îmi exprim regretul și să îi condamn vehement
pe cei care îl pun în pericol, atacând, rănind și ucigând oameni nevinovați pentru a urmări
planuri teroriste radicale. Prin urmare, transmit cele mai sincere condoleanțe victimelor.
Sper că Rusia va continua să se distanțeze de patrimoniul său sovietic brutal, că va converge
tot mai mult cu Uniunea Europeană în ceea ce privește respectarea drepturilor, a libertăților
și a garanțiilor pentru cetățenii săi, și că își va asuma rolul de putere europeană la care visa
Petru cel Mare.

José Manuel Fernandes (PPE),    în scris. − (PT) Rusia este un partener important al Uniunii
Europene și ar trebui să contribuie la stabilirea unei cooperări durabile bazate pe democrație
și statul de drept. Prin urmare, este important să nu existe nicio îndoială în ceea ce privește
apărarea statului de drept de către autoritățile ruse. Așadar, organismele judiciare ruse și
instituțiile responsabile de aplicarea legii trebuie să își exercite obligațiile care le revin
într-un mod care să fie eficient, imparțial și independent.

Condamn atacul de la aeroportul Domodedovo și transmit condoleanțe familiilor victimelor.
Aș dori să subliniez necesitatea ca autoritățile ruse să răspundă la acest atac pe căi legale și
cu măsură și să permită sistemului judiciar rus să își desfășoare activitatea liber și
independent pentru a putea urmări și condamna persoanele responsabile de atac.

Sandra Kalniete (PPE)  , în scris. – (LV)Prin această propunere de rezoluție, deputații doresc
să atragă atenția asupra evenimentelor îngrijorătoare din Rusia, care, în calitate de membru
al Consiliului Europei, s-a angajat să respecte pe deplin standardele europene în materie
de democrație, drepturile omului și statul de drept. Într-adevăr, aceste standarde sunt
ignorate și încălcate în mod grosolan. Un exemplu bătător la ochi în acest sens este procesul
lui Mihail Hodorkovski și Platon Lebedev, foștii proprietari ai Yukos. Acest caz a coborât
la nivelul de farsă și nu dă impresia că există o singură lege și un singur sistem de justiție
pentru toți în Rusia. În vreme ce se fac eforturi pentru a îi condamna pe adversarii
prim-ministrului rus, dl Vladimir Putin, nu se face nimic pentru a rezolva problema morții
Annei Politkovskaya și a altor jurnaliști care au fost uciși. Dreptul de a organiza reuniuni
este retras celor care au o altă gândire în Rusia, iar sfidarea interdicției poate duce la
închisoare. Toate aceste lucruri sunt inacceptabile.

Vrem ca Rusia să fie o țară democratică, dezvoltată economic și stabilă, care poate fi un
partener de încredere pentru vecinii săi, Uniunea Europeană și țările NATO. Din nefericire,
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politicienii de vârf din Rusia desfășoară o politică total diferită, care îndepărtează tot mai
mult Rusia de alte democrații. Dacă Rusia dorește să devină membră a Organizației Mondiale
a Comerțului, principalii săi politicieni trebuie să își schimbe foarte mult atitudinea față de
democrație, statul de drept și drepturile omului.

Arturs Krišjānis Kariņš (PPE),    în scris. – (LV) Am sprijinit propunerea de rezoluție a
Parlamentului European referitoare la statul de drept în Rusia, atrăgând atenția asupra
încălcărilor drepturilor omului și ale drepturilor fundamentale, precum și asupra amenințării
existente în această țară la adresa dezvoltării democrației. Mă bucur că Parlamentul, în
adoptarea acestei rezoluții, recunoaște, în principiu, că în Rusia nu există stat de drept și
democrație. Cu toate acestea, aș dori să subliniez faptul că politica Uniunii Europene față
de Rusia va avea succes numai atunci când statele membre vor urmări o politică externă
comună. Evenimentele recente, când Franța a încheiat un acord de vânzare a navelor de
război din clasa Mistral cu Rusia, sunt dovezi că politica externă și de securitate comună a
Europei este o pură ficțiune. Interesele Franței au fost mai importante decât o politică
externă comună. Acordul a fost încheiat în pofida obiecțiilor formulate de statele baltice
și a comentariilor generalilor ruși cu privire la potențialul acestor nave, care a lipsit în
războiul cu Georgia. Tranzacțiile de acest gen subminează încrederea dintre țările europene
și stau mărturie pentru succesul politicii Rusiei, axate pe principiul „divide et impera”.
Uniunea Europeană poate promova statul de drept în Rusia numai dacă statele membre
pun interesele comune ale tuturor țărilor europene mai presus de propriile lor interese
individuale.

David Martin (S&D),    în scris.  − Am votat în favoarea acestei rezoluții care condamnă
faptul că asupra jurnaliștilor independenți, activiștilor societății civile, avocaților și
apărătorilor drepturilor omului s-au proferat adesea amenințări și s-au comis acte de
violență în Rusia și, în plus, faptul că legislația anti-extremistă și noile dispoziții ale legii
privind Serviciul Federal de Securitate (SFS) sunt neclare și, prin urmare, sunt adesea utilizate
pentru a hărțui ONG-urile, minoritățile religioase și organizațiile de mass-media.

Jiří Maštálka (GUE/NGL),    în scris. – (CS) Am citit propunerea de rezoluție referitoare la
statul de drept în Rusia. Am trei comentarii succinte. În primul rând, cred că este corect că
Parlamentul European a profitat de fiecare ocazie pentru a deschide discuțiile legate de
problemele privind drepturile omului și calitatea de stat de drept. Ar trebui să facem acest
lucru mai des și cu mai multe țări. Al doilea comentariu vizează modul de prezentare.
Comentariile noastre trebuie să fie profesioniste. Acest lucru nu înseamnă doar a le ține
predici altora într-un mod părintesc, ci și a le oferi o mână de ajutor. Sincer, nu înțeleg cum
criticii procesului oligarhilor de la Yukos pot fi atât de siguri că se exercită presiuni politice
în cadrul procesului din instanță. Atacarea unui verdict și ignorarea dovezilor care au fost
prezentate cu privire la evaziunea fiscală și alte infracțiuni sunt, cu siguranță, forme de
presiune politică. De ce presupun criticii în mod automat că aceste probe au fost falsificate?
Am numeroase alte exemple similare. Rusia are două probleme principale asociate cu statul
de drept. Prima este faptul că țara trece printr-o transformare a legislației și a culturii sale
juridice. Această transformare ia timp și nu se va întâmpla doar prin bunăvoința Kremlinului.
A doua problemă este situația instabilă a securității și lipsa de încredere în bunele intenții
ale unor consilieri. Cum va acorda Uniunea Europeană ajutor Rusiei în combaterea
terorismului și extrădarea persoanelor suspectate de terorism care au găsit refugiu în țările
UE? Cum va acționa UE împotriva încălcării drepturilor politice ale așa-numiților „cetățeni
din afara UE” în interiorul țărilor Uniunii? Nu este suficient doar să oferim consiliere; trebuie
să acordăm și ajutor.
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Nuno Melo (PPE),    în scris. − (PT) Sunt convins că Rusia rămâne unul dintre cei mai
importanți parteneri ai Uniunii Europene în menținerea securității și a stabilității mondiale,
și că relația de cooperare UE-Rusia trebuie să fie, prin urmare, intensificată. Trebuie să ne
consolidăm angajamentul de a lucra cu Rusia pentru a răspunde provocărilor comune în
domenii-cheie, cum ar fi combaterea terorismului, politica energetică și guvernanța
economică mondială. UE și Rusia trebuie să își intensifice negocierile privind un nou acord
de cooperare și parteneriat, care să fie cuprinzător și obligatoriu și care să acopere domeniile
democrației și statului de drept, precum și respectarea drepturilor omului și a drepturilor
fundamentale. Este necesar să se dezvolte inițiative comune cu guvernul rus, care să vizeze
consolidarea securității și a stabilității mondiale și, în special, vecinii comuni, cu scopul de
a obține o soluționare pașnică a conflictelor din Nagorno-Karabah, Transnistria și Georgia,
în conformitate cu dreptul internațional.

Louis Michel (ALDE),    în scris. – (FR) Statul de drept este într-adevăr amenințat în Rusia.
Am putea să o parafrazăm pe Marie Mendras spunând că vedem cum este zădărnicit
procesul de recâștigare a istoriei. Încă de la sfârșitul erei Elțîn, am asistat la o politică care
constă în slăbirea tuturor instituțiilor publice. Lucrurile pot părea legale la suprafață, dar
respectul pentru lege a fost sufocat de prea multe reguli și regulamente. Procesele
Hodorkovski și Lebedev reprezintă un exemplu tipic: este menținută fațada legii, dar legea
în sine este folosită în alte scopuri decât funcția sa principală. Creșterea economică nu va
permite aplicarea statului de drept. Economia de dragul economiei duce la abuzuri,
exploatare și interese partizane. Bunăstarea trebuie să facă posibilă libertatea, să încurajeze
progresul colectiv și să permită fiecărui individ să se dezvolte. Economia de piață nu poate
fi virtuoasă fără un stat echitabil, prin care înțeleg un stat care își asumă în totalitate sarcinile
sale normale într-un mod just și echitabil; un stat care poate garanta că cetățenii săi au
acces imparțial la toate drepturile fundamentale, cum ar fi accesul la educație, sănătate,
justiție, cultură, administrație și nevoile de bază vitale.

Andreas Mölzer (NI),    în scris. – (DE) Propunerea comună de rezoluție referitoare la Rusia
acoperă unele puncte importante care sunt probleme existențiale pentru orice democrație:
instanțe judecătorești independente, procese rapide și echitabile și judecarea eficientă a
actelor criminale. În acest sens eu sunt în favoarea textului când vorbește despre necesitatea
de a remedia deficiențele existente în sistemul legal și judiciar din Rusia. Condamnarea
atacurilor teroriste de pe aeroportul Domodedovo este, de asemenea, importantă și
demonstrează solidaritatea Uniunii Europene cu acest stat partener important. Cu toate
acestea, tonul adoptat în ceea ce privește anumite proceduri judiciare, pendinte sau actuale
(de exemplu, în cazul Hodorkovski), este greșit și nediplomatic. Dacă vorbim de „procese
cu motivație politică” sau de „probleme judiciare grave”, atunci adoptăm limbajul
adversarilor politici ai prim-ministrului rus. Acest lucru devine evident atunci când sunt
făcute apeluri pentru „o anchetă judiciară independentă” a verdictelor.

Se insinuează - fără nicio informație sau anchetă prealabilă - că întregul sistem de justiție
din Rusia nu este independent și pronunță verdicte „greșite”. Aceste „opinii” din afară, fără
a cunoaște faptele reale, nu sunt semnificative și reprezintă, în plus, un amestec în treburile
interne. Din acest motiv, m-am abținut de la vot.

Alfredo Pallone (PPE),    în scris. – (IT) Având în vedere discuțiile dintre Uniunea Europeană
și Rusia pe tema drepturilor omului și întrucât UE este încă angajată în consolidarea și
dezvoltarea continuă a relațiilor UE-Rusia, cu respectarea principiilor democratice și a
drepturilor fundamentale, cred că Rusia rămâne un partener important pentru UE, în
conformitate cu dezvoltarea mai amplă a cooperării dintre țări. Am votat în favoarea
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propunerii deoarece cred că intensificarea negocierilor și noile acorduri de parteneriat cu
Rusia vor revigora acordul amplu al statelor membre în favoarea democrației și a funcționării
corespunzătoare a sistemului de justiție. Aș sublinia, de asemenea, faptul că respectarea
deplină a drepturilor omului și a statului de drept ar îmbunătăți imaginea și credibilitatea
Rusiei pe scena mondială, în special în ceea ce privește relația sa cu Uniunea Europeană,
în virtutea unui parteneriat strategic.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    în scris. − (PT) Respectul pentru standardele europene
în materie de democrație, drepturile omului, drepturile fundamentale și statul de drept este
fundamental pentru toate popoarele europene. Respectul pentru deciziile Curții Europene
a Drepturilor Omului trebuie să fie fundamental pentru o politică conform căreia oamenii
sunt buni vecini și se apropie mai mult unii de alții. Sunt de acord cu apelul lansat în această
propunere de rezoluție ca statul rus să aplice măsuri pentru a repara fiecare caz de încălcare
a acestor drepturi, inclusiv prin anchete reale și prin tragerea la răspundere a vinovaților,
precum și să adopte măsuri cu caracter general de executare a hotărârilor care implică
modificări politice și legislative, astfel încât să prevină repetarea actelor de încălcare a
drepturilor omului. Aș dori ca Consiliul și Comisia să ofere Rusiei asistență concretă și
cunoștințe de specialitate, astfel încât să sporească independența sistemului juridic și a
serviciilor responsabile de aplicarea legii, cu scopul de a îmbunătăți capacitatea sistemului
juridic al țării de a rezista presiunii politice și economice. În special, aș dori să văd crearea
unui program de asistență judiciară care ar contribui la educația și formarea profesională
a magistraților, a procurorilor și a personalului sistemului judiciar, nu în ultimul rând în
ceea ce privește drepturile omului.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    în scris. − Prin această rezoluție, PE: 1. își reafirmă
convingerea că Rusia rămâne un partener important al Uniunii Europene în ceea ce privește
crearea unei cooperări durabile, bazată pe principii democratice și pe statul de drept; 2.
condamnă ferm atacul terorist de la aeroportul Domodedovo din Moscova și își exprimă
condoleanțele familiilor victimelor, precum și solidaritatea cu persoanele rănite în acest
atac; subliniază necesitatea ca autoritățile ruse să răspundă la acest atac pe căi legale și cu
măsură și să permită sistemului judiciar rus să își desfășoare activitatea liber și independent
pentru a putea urmări și condamna persoanele responsabile de atac; 3. își exprimă
îngrijorarea cu privire la procesele cu motivație politică, procedurile neregulamentare și
absența voinței de investigare a unor infracțiuni grave, precum asasinatele, hărțuirile și alte
acte de violență; îndeamnă autoritățile judiciare și de punere în aplicare a legii din Rusia să
își îndeplinească îndatoririle în mod eficient, imparțial și independent pentru a aduce
vinovații în fața justiției.

Licia Ronzulli (PPE),    în scris. – (IT) Am votat în favoarea acestei propuneri de rezoluție
deoarece cred că poate consolida parteneriatele existente și acordul de cooperare cu Rusia.
Optzeci la sută din investițiile străine în Rusia provin din Europa, așadar consolidarea
acestui parteneriat ar ajuta Europa să pună în aplicare o politică mai competitivă în toate
domeniile de activitate. În ceea ce privește energia, un procent de peste 45 % din gazul
nostru și de 29,9 % din petrolul nostru este importat din Rusia; fără Rusia, bucătăriile și
sisteme de încălzire din jumătate de Europă nu ar mai funcționa. Având în vedere interesele
noastre comune în domeniile economic, energetic și de securitate, un nou acord de
parteneriat cu Kremlinul ar garanta economiei Europei o mai mare stabilitate în urma crizei
financiare recente. Mai mult decât atât, această rezoluție încurajează Rusia, în calitate de
membru al Consiliului Europei, să își asume angajamente cu privire la respectarea deplină
a standardelor europene în materie de democrație, drepturile omului și statul de drept.
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Adoptarea unei politici comune, coerente pentru promovarea drepturilor omului ar fi un
pas înainte în afirmarea drepturilor omului în lume.

Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL),    în scris. – (FR) Este ciudat cum, în legătură cu
Rusia, Parlamentul European a căzut fie în indulgență, fie în ceea ce aș numi un sentiment
„anti-Rusia”, motivat în trecut de antisovietism și, prin urmare, de un anticomunism
înveterat. Este timpul să realizăm că Zidul Berlinului a căzut cu peste 20 de ani în urmă și
că actualul regim nu mai are nicio legătură cu predecesorii săi. Cu toate acestea, acesta este
un regim care nu are nimic de-a face cu statul de drept și care încalcă constant cele mai
elementare drepturi ale omului. În opinia mea, nu există niciun motiv pentru care Rusia
să fie tratată în mod diferit de celelalte țări din lume.

Atacurile la adresa libertății de exprimare și administrarea deficitară a sistemului judiciar
trebuie să fie cel puțin denunțate.

Această rezoluție este prea indulgentă față de guvernul rus, și în special față de Dmitri
Medvedev. Prin urmare, am ales să mă abțin.

Anna Záborská (PPE),    în scris.  −  (SK) Am sprijinit propunerea de rezoluție cu privire
la statul de drept în Rusia, deși cred că aceasta nu este ultima rezoluție de acest fel care
urmează să fie discutată și votată în Parlamentul European cu privire la Rusia. Îmi dă
speranță, cu toate acestea, faptul că Parlamentul a găsit voința politică de a adresa cuvinte
critice unei țări de care Europa este dependentă în mare măsură pentru aprovizionarea cu
materii prime. Europa și Rusia sunt menite să coopereze - și nu doar în domeniul producției.
Suntem cele două fațete ale unei singure civilizații; istoriile noastre sunt două interpretări
ale aceluiași set de valori. Dacă se vrea ca această civilizație să supraviețuiască, aceste două
viziuni asupra valorilor universale trebuie să conveargă. M-aș bucura enorm dacă rezoluția
noastră critică ar fi înțeleasă de ruși ca un efort de a găsi un teren comun și ca un avertisment
că unele dintre măsurile și abordările specifice ale autorității de stat sunt în conflict puternic
cu această bază de valori.

Propunere de rezoluție B7-0128/2011

Luís Paulo Alves (S&D),    în scris. − (PT)Votez în favoarea acestei propuneri de rezoluție,
al cărei obiectiv principal este acela de a reconcilia investițiile legate de energie ale Băncii
Mondiale cu obiectivele de dezvoltare. Sunt de acord că strategia energetică ar trebui să
abordeze și să faciliteze tranziția către o dezvoltare energetică durabilă din punctul de
vedere al mediului, și că Banca Mondială ar trebui să adopte o abordare a dezvoltării în
sectorul privat care să aducă persoanelor sărace un maximum de beneficii, combătând în
același timp schimbările climatice. Mi se pare regretabil că împrumuturile pentru
combustibilii fosili continuă să joace un rol dominant, în pofida faptului că obiectivul
strategic este eliminarea treptată a finanțării pentru acest tip de proiecte. De asemenea,
observ cu îngrijorare că supravegherea este încă redusă în ceea ce privește cea mai mare
parte din finanțarea multilaterală care se acordă prin intermediari financiari: aceștia ar
trebui să urmărească obiective clare de dezvoltare. Fac apel la Banca Mondială să își
reorienteze strategia actuală de la modelul energetic la scară largă, axat pe export, la proiecte
energetice la scară mică, descentralizate, care să răspundă mai bine nevoilor de bază din
regiunile rurale. În cele din urmă, aș dori să îmi exprim acordul total cu necesitatea ca Banca
Mondială să identifice în mod clar și să facă publice beneficiile aduse de dezvoltare înainte
de asumarea finanțării.
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Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    în scris.  −  (LT) Am votat în favoarea acestei propuneri de
rezoluție deoarece strategia energetică ar trebui să abordeze în mod specific modul în care
accesul la serviciile energetice poate ajuta oamenii să iasă din sărăcie, facilitând trecerea
către un mod de dezvoltare în domeniul energiei sustenabil din punctul de vedere al
mediului. Banca Mondială ar trebui să urmărească o abordare a dezvoltării în sectorul privat
care să aducă persoanelor sărace un maximum de beneficii, combătând în același timp
schimbările climatice. Factorii de mediu și cei sociali, atât la nivel național, cât și regional,
trebuie să fie luați în calcul într-o analiză costuri-beneficii cuprinzătoare privind opțiunile
în materie de energie. Ar trebui menționat faptul că împrumuturile pentru combustibili
fosili continuă să joace un rol dominant în cadrul portofoliului energetic general al Băncii
Mondiale, în pofida creșterii recente a împrumuturilor destinate inițiativelor în domeniul
energiei regenerabile și eficienței energetice. Investițiile în domeniul combustibililor fosili
se realizează, de asemenea, prin intermediari financiari, lucru de care banca nu ține seama
atunci când raportează cifrele sale anuale privind sectorul energetic. De asemenea, interesant
este faptul că Banca continuă să facă investiții semnificative în centralele electrice pe bază
de cărbune, blocând țările în curs de dezvoltare într-un context energetic bazat pe cărbune
pentru următoarele decenii.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL),    în scris. – (EL) Am votat împotriva raportului referitor
la strategia energetică a Băncii Mondiale pentru țările în curs de dezvoltare, în principal
pentru că a fost adoptat un amendament negativ din partea Grupului Partidului Popular
European (Creștin Democrat), care modifică un punct important din propunerea inițială
de rezoluție. Pentru a fi mai clar, această modificare elimină din propunerea de rezoluție
îngrijorarea că Banca Mondială va include energia nucleară ca formă „ecologică” de energie.
Astfel, propunerea de rezoluție acceptă utilizarea energiei nucleare ca soluție pentru
reducerea emisiilor de carbon. În încheiere, așadar, nu numai că este acceptată energia
nucleară; propunerea vizează să o promoveze ca formă „ecologică” de energie care combate
schimbările climatice și reduce emisiile de carbon. Cu toate acestea, promovarea energiei
nucleare intră în conflict direct cu solicitarea adresată privind o lume fără energie nucleară,
fie în scopuri „militare”, fie în scopuri „pașnice”.

Edite Estrela (S&D),    în scris. − (PT) Am votat în favoarea propunerii de rezoluție
referitoare la strategia energetică a Băncii Mondiale, deoarece cred că ar trebui să sprijine
tranziția la un mod de dezvoltare energetică care să fie sustenabil din punctul de vedere al
mediului în țările cel mai puțin dezvoltate, contribuind în același timp la atingerea
obiectivelor Uniunii Europene privind schimbările climatice și combaterea sărăciei.

Diogo Feio (PPE),    în scris. − (PT) Potrivit datelor din propunerea de rezoluție, în prezent
1,5 miliarde de persoane nu au acces la energie electrică, patru din cinci persoane din
această categorie trăind în Africa Subsahariană și Asia de Sud, și aproape 2,4 miliarde de
persoane folosesc încă, pentru gătit și încălzire, combustibili tradiționali din biomasă, ceea
ce constituie o utilizare nesustenabilă a resurselor naturale. Din acest motiv este foarte
important ca Banca Mondială să adopte o nouă strategie pentru finanțarea proiectelor de
energie, angajându-se să furnizeze energie eficientă, accesibilă și curată ca mijloc de reducere
a sărăciei și de încurajare a creșterii economice. În acest context, atunci când Banca Mondială
își va finaliza strategia energetică, dat fiind faptul că aceasta și-a asumat anterior
angajamentul ca jumătate dintre investițiile sale în energie să fie „cu emisii reduse de carbon”,
Parlamentul solicită prioritizarea proiectelor de energie ecologică și, în special, un
angajament clar pentru energia regenerabilă ca mijloc de promovare a dezvoltării durabile
în regiunile defavorizate.
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José Manuel Fernandes (PPE),    în scris. − (PT) Această propunere de rezoluție a
Parlamentului European tratează strategia energetică a Băncii Mondiale pentru țările în
curs de dezvoltare. Putem înțelege importanța acestui subiect dacă avem în vedere faptul
că, în prezent, peste 1,5 miliarde de persoane nu au acces la energia electrică care reprezintă
un drept fundamental al tuturor cetățenilor. Într-un moment în care Banca Mondială își
finalizează noua strategie energetică, o abordare detaliată devine și mai relevantă.
Într-adevăr, și în pofida dezbaterii acestui subiect cu peste de 20 de ani în urmă, rezultatele
nu sunt în niciun fel satisfăcătoare.

Suntem în continuare prea dependenți de combustibilii fosili, în loc să explorăm surse
alternative de energie. Accelerăm schimbările climatice și facem rău popoarelor care trăiesc
în sărăcie extremă. Prin urmare, cred că Banca Mondială trebuie să își revizuiască politica
de exploatare a energiei provenite din combustibili fosili - sporind transparența ajutorului
pentru acest sector - și să încurajeze utilizarea energiei ecologice, astfel încât să reducă nu
doar poluarea atmosferică, ci și, mai presus de toate, dependența țărilor în curs de dezvoltare
de surse de energie din exterior.

David Martin (S&D),    în scris.  − Am votat în favoarea rezoluției, care salută strategia
energetică a Băncii Mondiale și reamintește că aceasta ar trebui să abordeze în mod specific
modul în care accesul la serviciile energetice poate ajuta oamenii să iasă din sărăcie, facilitând
trecerea către un mod de dezvoltare în domeniul energiei sustenabil din punctul de vedere
al mediului; îndeamnă Banca Mondială să adopte o abordare a dezvoltării în sectorul privat
care să aducă persoanelor sărace un maximum de beneficii, combătând în același timp
schimbările climatice; și subliniază că factorii sociali și de mediu, atât la nivel național, cât
și la nivelul comunităților locale, trebuie să fie luați în calcul într-o analiză costuri-beneficii
cuprinzătoare privind opțiunile în materie de energie.

Nuno Melo (PPE),    în scris. − (PT) Nimeni nu se îndoiește de faptul că accesul la serviciile
energetice moderne este o condiție prealabilă pentru eradicarea sărăciei și pentru dezvoltarea
economică, sau că, pentru a realiza acest lucru, este necesar ca serviciile energetice să fie
fiabile, accesibile, în special persoanelor sărace, și distribuite uniform pentru a elimina
discrepanța dintre zonele urbane și cele rurale. Ei bine, în secolul al XXI-lea, aproximativ
1,5 miliarde de persoane rămân fără acces la energie electrică, patru din cinci persoane din
această categorie trăind în Africa Subsahariană și Asia de Sud, în principal în zone rurale,
și aproape 2,4 miliarde de persoane folosesc încă, pentru gătit și încălzire, combustibili
tradiționali din biomasă, ceea ce provoacă probleme grave de sănătate și moartea a
1,9 milioane de persoane în fiecare an din cauza poluării mediului casnic, precum și daune
de mediu din cauza utilizării nesustenabile a resurselor naturale.

Banca Mondială ar trebui să acorde prioritate, prin urmare, accesului la energie la nivel
local și la scară redusă, îndeosebi în țările cel mai slab dezvoltate din Africa și Asia.

Andreas Mölzer (NI),    în scris. – (DE) Aproximativ 1,5 milioane de persoane din întreaga
lume, în principal din țările în curs de dezvoltare din Africa și Asia de Est, nu au încă acces
la energie electrică. În zonele rurale, în special, se poate observa că, din acest motiv, populația
recurge frecvent la combustibilii tradiționali din biomasă, cum ar fi cuptoarele cu cărbuni.
Totuși, trebuie amintit faptul că acest lucru prezintă un risc deloc neglijabil pentru sănătate.
Ar trebui să i se solicite Băncii Mondiale, care s-a angajat să promoveze energia durabilă,
să acorde prioritate mai degrabă unor astfel de proiecte regionale, decât unor proiecte
comerciale la scară largă. Acest lucru ar permite, în primul rând, promovarea producției
durabile de energie ecologică și, în al doilea rând, ar permite, de asemenea, luarea în
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considerare a necesităților regionale. Pentru a obține sustenabilitate ecologică și economică
ar fi de dorit să se acorde prioritate proiectelor energetice mici, alternative, locale, deoarece
aceasta ar putea preveni necesitatea de a cumpăra energie care este adesea scumpă. Mă
abțin deoarece cred că ar trebui să așteptăm să aflăm care este strategia Băncii Mondiale,
care se așteaptă a fi anunțată la jumătatea anului.

Rolandas Paksas (EFD),    în scris. – (LT) Am votat în favoarea propunerii de rezoluție
referitoare la strategia energetică a Băncii Mondiale pentru țările în curs de dezvoltare.
Necesarul de energie în țările în curs de dezvoltare este în creștere și, prin urmare, trebuie
să se ia în considerare eficiența energetică și sursele regenerabile de energie. Serviciile
energetice trebuie să fie fiabile, accesibile și uniform distribuite în întreaga societate pentru
a combate sărăcia în mod eficient și a elimina discrepanța dintre zonele urbane și cele
rurale. Având în vedere nevoile țărilor în curs de dezvoltare, Banca Mondială trebuie să își
diversifice portofoliul energetic și să intensifice creditarea pentru inițiativele referitoare la
energia regenerabilă și eficiența energetică. Sunt de acord cu propunerea ca fondurile
alocate să promoveze mai presus de toate o combinație de eficiență energetică și energie
regenerabilă. Trebuie acordată prioritate proiectelor energetice descentralizate, la scară
mică și asigurării accesului la energie pentru populațiile din țările în curs de dezvoltare. Se
atrage atenția asupra faptului că Banca Mondială trebuie să acorde o importanță mai mare
amenințării biocombustibililor la adresa aprovizionării cu alimente. În plus, trebuie să
existe o monitorizare și un control mai strict al activităților de intermediere financiară.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    în scris. − (PT) Împărtășesc preocupările și sunt de
acord cu sugestiile stabilite de Parlamentul European în această propunere de rezoluție
referitoare la strategia energetică a Băncii Mondiale, în favoarea căreia care am votat. Având
în vedere că accesul la servicii energetice moderne constituie o condiție prealabilă pentru
eradicarea sărăciei și pentru dezvoltarea economică și că dreptul la energie înseamnă că
serviciile energetice trebuie să fie fiabile, accesibile, distribuite uniform pentru a elimina
discrepanța dintre zonele urbane și cele rurale, mi se pare crucial să promovăm o politică
de investiții bazată pe utilizarea durabilă a resurselor naturale. Prin urmare, sunt de acord
cu recomandările Parlamentului European către Banca Mondială în acest domeniu.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    în scris. − În cele din urmă am votat în favoarea
rezoluției propuse, deoarece au fost adoptate amendamentele 2, 3, și 4, care erau menite
să elimine expresia „emisii reduse de carbon”.

Licia Ronzulli (PPE),    în scris. – (IT) Am votat în favoarea acestei propuneri de rezoluție,
deoarece accesul la servicii energetice moderne este o condiție prealabilă pentru eradicarea
sărăciei și pentru dezvoltarea economică. Dreptul la energie înseamnă că serviciile energetice
trebuie să fie fiabile, accesibile, în special persoanelor sărace, și distribuite uniform pentru
a elimina discrepanța dintre zonele urbane și cele rurale. Strategia energetică a Băncii
Mondiale adoptă această abordare și trebuie să își ia un angajament tot mai amplu față de
scoaterea persoanelor din starea de sărăcie, facilitând trecerea către un mod de dezvoltare
în domeniul energiei sustenabil din punctul de vedere al mediului. Banca Mondială ar trebui
să adopte, așadar, o abordare a dezvoltării în sectorul privat, care să aducă persoanelor
sărace un maximum de beneficii, combătând în același timp schimbările climatice.

Eva-Britt Svensson (GUE/NGL),    în scris.  −  (SV) Am votat în favoarea raportului, care,
în linii mari, este unul bun. Cu toate acestea, eu nu susțin că energia nucleară este o sursă
de energie ecologică.

77Dezbateri al Uniunii EuropeneRO17-02-2011



Propunere de rezoluție B7-0097/2011

Luís Paulo Alves (S&D),    în scris. − (PT) Votez în favoarea acestei propuneri de rezoluție,
deoarece actuala criză accentuează preocupările că mecanismele actuale nu vor permite
depășirea crizei, întrucât lipsa de coerență în realizarea celor cinci obiective majore, nu în
ultimul rând în ceea ce privește ratele ocupării forței de muncă, înrăutățește acest lucru.
Analiza anuală a creșterii și contextul semestrului european reprezintă instrumente esențiale,
dar ele nu ar trebui să înlocuiască și nici să diminueze orientările generale de politică
economică și de ocupare a forței de muncă. Trebuie să ne angajăm la o serie de măsuri care
conferă vizibilitate corpusului de măsuri economice, care include un sistem de
euroobligațiuni, o piață de obligațiuni publice extrem de lichide, rate scăzute ale dobânzii,
precum și crearea unei taxe europene pe tranzacțiile financiare pentru a reduce speculațiile.
Nu trebuie să compromitem dezvoltarea sau crearea de locuri de muncă, astfel încât propun
un rol mai important pentru Banca Europeană de Investiții și pentru Banca Europeană
pentru Reconstrucție și Dezvoltare în sprijinirea investițiilor în infrastructură, tehnologii,
precum și a întreprinderilor mici și mijlocii. Aș sublinia, de asemenea, că Strategia pentru
creștere și locuri de muncă nu poate fi amenințată de actuala viziune pe termen scurt a
consolidării bugetare: trebuie să se acorde atenția cuvenită investițiilor publice în obiectivele
sale.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    în scris. – (LT) Am votat în favoarea acestei rezoluții
referitoare la UE 2020. Parlamentul European își exprimă convingerea că Strategia UE
2020 ar trebui să ajute Europa să își revină în urma crizei și să devină mai puternică, prin
crearea de locuri de muncă și prin creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii,
bazată pe integrarea a cinci obiective principale ale UE în ceea ce privește promovarea
ocupării forței de muncă, îmbunătățirea condițiilor pentru inovare, cercetare și dezvoltare,
realizarea obiectivelor noastre energetice și privind schimbările climatice, îmbunătățirea
nivelului de educație și promovarea incluziunii sociale, în special prin reducerea sărăciei.
Consider că acțiunile Europa 2020 sunt de o importanță crucială pentru perspectivele
viitoare ale tuturor cetățenilor europeni, oferind locuri de muncă durabile, creștere
economică pe termen lung și progres social, dar împărtășesc temerile exprimate în
propunerea de rezoluție potrivit cărora Strategia Europa 2020 nu va putea să își ducă la
îndeplinire promisiunile din cauza structurii fragile a guvernanței sale. Este important de
reținut faptul că, pentru punerea în aplicare cu succes a Strategiei Europa 2020, trebuie să
eliminăm decalajul între ambițiile sale declarate, resursele disponibile și metodologia
utilizată și trebuie să efectuăm reforme și să garantăm un nivel semnificativ de investiții
publice și private incipiente într-o gamă largă de proiecte. Comisia Europeană și Consiliul
trebuie să aducă o contribuție majoră în acest sens. În același timp, statele membre ar trebui
încurajate să acorde cea mai mare prioritate combaterii șomajului în cadrul Programelor
lor naționale de reformă. Strategia Europa 2020 va fi pusă în aplicare cu succes doar în
cazul în care UE și statele membre își unesc eforturile.

Regina Bastos (PPE),    în scris. − (PT) Criza economică și financiară cu care ne confruntăm
în prezent a provocat pierderi semnificative de locuri de muncă în Europa. Prioritatea
Strategiei Europa 2020 și a Strategiei europene privind ocuparea forței de muncă este de
a crea locuri de muncă mai multe și mai bune în Europa. Se urmărește transformarea
Europei într-o economie inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, oferind în același
timp un nivel ridicat al ocupării forței de muncă, al productivității și al coeziunii sociale.
Europa trebuie să adopte o acțiune colectivă pentru a depăși situația actuală.
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Această propunere de rezoluție este un pas în această direcție, solicitând Comisiei și
Consiliului, împreună cu Parlamentul European, să implice parlamentele naționale,
partenerii sociali și autoritățile regionale și locale în politicile concepute pentru a restabili
locurile de muncă și creșterea economică. Pentru a realiza acest lucru, metoda comunitară
trebuie să fie consolidată, iar semestrul european trebuie să fie adoptat în cadrul pachetului
de guvernanță legislativă. Salutăm accentul pus pe rolul întreprinderilor mici și mijlocii și
al pieței unice în crearea de locuri de muncă. În cele din urmă, am dori să subliniem rolul
atribuit „agendei pentru noi competențe și locuri de muncă” în realizarea acestor obiective.
De aceea votez în favoarea acestei rezoluții.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    în scris. – (FR) Înainte de reuniunea Consiliului European
din martie și de prezentarea, de către statele membre, a obiectivelor lor naționale în aprilie,
ne-am dat verdictul cu privire la Strategia UE 2020. Această strategie se află doar pe hârtie
în acest moment și cu cât trece mai mult timp, cu atât este mai probabil ca eșecul Strategiei
de la Lisabona să fie repetat. De aceea trebuie să reacționăm: trebuie să spunem „da”
obiectivelor ambițioase, dar nu fără resurse bugetare pentru a le atinge. Obiectivele trebuie
să meargă mână în mână cu angajamente bugetare reale, în caz contrar cum putem produce
altceva decât o strategie pe hârtie? Indiferent dacă se va întâmpla în timpul negocierilor cu
privire la următorul cadru financiar multianual sau în timpul dezbaterii cu privire la resursele
proprii ale UE, Parlamentul va trebui să se facă auzit pentru a garanta că obiectivele lăudabile
ale Strategiei UE 2020 sunt acoperite de opțiuni de finanțare corespunzătoare.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    în scris.  −  (LT) Am votat în favoarea acestei propuneri de
rezoluție, deoarece statele membre ale Uniunii Europene ar trebui să fie încurajate ca în
programele și planurile lor naționale să acorde cea mai mare prioritate combaterii șomajului
și prevenirii excluderii pe termen lung de pe piața forței de muncă. Acest lucru ar trebui să
fie combinat cu măsuri care să asigure crearea unor locuri de muncă mai numeroase și mai
bune și niveluri ridicate ale ocupării forței de muncă de înaltă calitate pe termen mediu și
lung. Aș dori să subliniez faptul că statele membre ar trebui să acorde mai multă atenție
combaterii sărăciei în rândul copiilor prin măsuri corespunzătoare, astfel încât copiii să
nu fie limitați în dezvoltarea lor personală și să fie o parte egală și deplină a societății atunci
când intră în câmpul profesional. Salut inițiativele emblematice care vizează punerea în
aplicare a obiectivelor Strategiei Europa 2020, cum ar fi „O politică industrială adaptată
erei globalizării”, „O agendă pentru noi competențe și noi locuri de muncă”, „Platforma
europeană de combatere a sărăciei și a excluziunii sociale” și alte inițiative. Sunt de acord
cu propunerile referitoare la „Platforma europeană de combatere a sărăciei și a excluziunii
sociale”, dar aș încuraja adoptarea mai multor acțiuni specifice care să asigure incluziunea
socială. De asemenea, este foarte important să se elaboreze un program specific care să
vizeze promovarea muncii decente, garantarea drepturilor lucrătorilor în toată Europa și
îmbunătățirea condițiilor de muncă, lupta împotriva inegalității, discriminării și sărăciei
în muncă.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    în scris. − (PT) Strategia Europa 2020 urmărește să
asigure ieșirea din criză și să pregătească economia Uniunii Europene pentru următorul
deceniu. Urmărește să promoveze cunoașterea, inovarea, educația și societatea digitală, să
eficientizeze infrastructura noastră de producție din punctul de vedere al resurselor, întărind
în același timp competitivitatea, să crească rata de implicare pe piața muncii și dobândirea
de calificări, în timp ce combate sărăcia. Aș sublinia în primul rând inițiativa „ O Uniunea
a inovării”, care abordează provocările sociale majore, precum securitatea energetică și cea
alimentară, schimbările climatice, sănătatea și îmbătrânirea populației. Cu toate acestea,
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există nevoia de a consolida, stimula și proteja finanțarea cercetării, inovarea și dezvoltarea
în UE. Solicit creșterea fondurilor destinate instrumentelor cruciale deja adoptate în
domeniul cercetării, al inovării și al dezvoltării, cum ar fi Planul strategic european pentru
tehnologiile energetice (Planul SET). Aș sublinia, de asemenea, contribuția importantă a
Programului-cadru de cercetare, precum și contribuția adusă de fondurile structurale la
stimularea cercetării, dezvoltării și inovării la nivel național și regional.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL),    în scris. – (EL) Am votat împotriva propunerii de
rezoluție referitoare la Strategia Europa 2020. Strategia Europa 2020 urmează eșecului
Strategiei de la Lisabona și nu poate oferi răspunsuri la întrebări cum ar fi modul în care
ne vom redresa de pe urma crizei și vom crea noi locuri de muncă. Aplicarea à la lettre a
acestei strategii - și, prin urmare, a politicilor eronate care au condus la criză - va submina
și mai mult drepturile muncitorilor europeni. Guvernanța socioeconomică a UE are nevoie
de o politică alternativă care va respinge orice „pact pentru competitivitate” și va ajuta la
crearea unei convergențe economice reale între statele membre. Uniunea Europeană are
mare nevoie de strategii care vor promova valori precum solidaritatea, justiția socială,
egalitatea de gen și un efort sincer pentru combaterea sărăciei. Împreună cu alți deputați
de stânga din acest Parlament, am depus o propunere alternativă de rezoluție care descrie
măsurile și mecanismele necesare pentru o Europă care are ca obiectiv o creștere economică,
socială și ecologică viabilă cu ocuparea deplină a forței de muncă și drepturi pentru lucrătorii
săi.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    în scris . − Consider că includerea pe lista obiectivelor
Uniunii Europene a creșterii economice, a obiectivului social, respectiv a luptei împotriva
sărăciei sunt, de asemenea, importante pentru Europa, pentru că îndeplinirea acestora va
contribui la asigurarea independenței economice a Uniunii Europene. Provocările majore
cu care se confruntă UE și statele membre în materie de ocupare a forței de muncă și de
șomaj ar trebui să se reflecte și să fie integrate în cadrul politic al orientărilor europene
privind ocuparea forței de muncă.

Diogo Feio (PPE),    în scris. − (PT) Într-un moment în care se află în discuție pachetul de
guvernanță economică, ce își propune să consolideze finanțele statelor membre și ale
Uniunii în ansamblul său, nu pot să nu subliniez importanța relației sale cu Strategia Europa
2020. Consider ca fiind deosebit de importante contribuția strategiei la îmbunătățirea
consolidării finanțelor naționale și ale Uniunii, inovarea și, în consecință, competitivitatea
și creșterea. Această propunere de rezoluție, care este în conformitate cu o serie de propuneri
privind guvernanța economică aflată în prezent în discuție, stabilește principiile de bază
care trebuie urmate în discuțiile viitoare și enunță ideile-cheie de care trebuie să se țină
seama. Mă refer în special la necesitatea de a urma o metodă comunitară care duce la
creșterea unității între statele membre, la includerea unui semestru european care permite
o coordonare mai bună între politicile naționale și la necesitatea unor politici care să
încurajeze competitivitatea europeană, cum ar fi sprijinul pentru inovare, pentru
întreprinderile mici și mijlocii și pentru punerea în aplicare a pieței unice.

José Manuel Fernandes (PPE),    în scris. − (PT) Lumea în general și Uniunea Europeană
în special s-au confruntat cu perioade dificile, actuala criză economică și financiară fiind
un exemplu în acest sens. Pentru a pune capăt acestei situații, la 17 iunie 2010, Consiliul
European a adoptat Strategia Europa 2020 pentru ocuparea forței de muncă și pentru
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. Este o strategie de dezvoltare pentru
următorul deceniu care stimulează economia europeană pentru a atinge standardele înalte
de ocupare a forței de muncă, productivitate și coeziune socială. Obiectivele care trebuie
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atinse până în 2020 sunt ambițioase: în ceea ce privește educația, reducerea ratelor de
abandon școlar la sub 10 % și creșterea până la 40 % a procentului celor cu vârste între 30
- 34 de ani care sunt absolvenți; din punct de vedere social, scoaterea a 20 de milioane de
oameni din categoria celor care prezintă un risc de sărăcie și excluziune socială. Intenția
este, de asemenea, de a investi 3 % din produsul intern brut în domeniul cercetării științifice.

Salut alegerea inițiativelor emblematice ale Europa 2020 care vizează educația, ocuparea
forței de muncă, tinerii, inovarea, agenda digitală, mediul, globalizarea, utilizarea resurselor
și combaterea excluziunii, care vor încuraja creșterea și competitivitatea. De asemenea,
salut adoptarea acestei strategii și invit instituțiile Uniunii Europene și guvernele statelor
membre să depună toate eforturile pentru a atinge obiectivele stabilite în Strategia Europa
2020.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    în scris. − (PT) Realitatea demonstrează că nu este suficient
să se facă declarații de intenție, oricât ar fi de modeste din punct de vedere social, pentru
ca aceste obiective să fie atinse. Acest lucru este valabil mai ales atunci când politicile
propuse urmează exact același curs ca cele adoptate până acum, care reprezintă cauza
principală a crizei sociale prin care trecem. Aceasta este situația cu Strategia Europa 2020,
cu care se asociază acum așa-numita „guvernanță economică”.

Saltul pe care încearcă să îl facă în această așa-numită guvernanță economică prin crearea
„semestrului european” - sporirea sancțiunilor referitoare la nerespectarea Pactului de
stabilitate și creștere, a orientărilor de politică economică și a oricăror indicatori care ar
putea fi adoptați - nu este însoțit de o creștere semnificativă în bugetul comunitar, care este
întotdeauna o condiție esențială pentru trecerea la coeziunea economică și socială și pentru
prevenirea agravării divergențelor actuale. Se intenționează să se creeze o limitare strictă
pentru statele membre, astfel încât acestea să pună în aplicare așa-numitele măsuri de
austeritate, care presupun aprofundarea agendei neoliberale cu toate consecințele sale
antisociale grave.

Dacă mai există vreo îndoială cu privire la acest lucru, uitați-vă la proiectul franco-german
privind așa-numitul Pact pentru competitivitate, care urmărește să crească vârsta de
pensionare, să pună în pericol negocierile colective și să dea încă o lovitură drepturilor
forței de muncă și drepturilor sociale, toate acestea astfel încât să se asigure câștiguri sporite
pentru grupurile de interese economice și financiare.

Prin urmare, am votat împotriva acestei propuneri de rezoluție.

Mathieu Grosch (PPE),    în scris. – (DE) Amendamentul 2 este destinat să sublinieze faptul
că Comisia trebuie să acorde o importanță sporită rolului mobilității și transportului în
această strategie. În sectorul transportului, trebuie nu numai să contribuim la reducerile
de CO2, ci și să menținem Europa ca centru de producție și de dezvoltare. Printre altele,
acest lucru include creșterea investițiilor în cercetare și comodalitate eficientă în crearea
unor rețele transeuropene.

Elisabeth Köstinger (PPE),    în scris. – (DE) În cadrul Strategiei Europa 2020, Uniunea
Europeană a declarat politica ocupării forței de muncă a fi o problemă-cheie. Este important
ca toate statele membre să urmărească obiectivele declarate atât împreună, cât și individual,
astfel încât în Europa să se poată ajunge la un nivel ridicat al ocupării forței de muncă și al
productivității. Aceste obiective pot fi atinse numai dacă vom acționa împreună în domenii
precum combaterea șomajului structural, dezvoltarea unei forțe de muncă calificate,
promovarea calității locurilor de muncă și îmbunătățirea performanțelor sistemelor de
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educație. Prin urmare, sprijin propunerea de rezoluție, care stabilește orientări economice
și de ocupare a forței de muncă pentru statele membre.

Giovanni La Via (PPE),    în scris. – (IT) „Europa 2020” este doar un proiect care cuprinde
toate măsurile pe care Uniunea Europeană trebuie să le adopte pentru a reduce cu cel puțin
20 de milioane numărul persoanelor care trăiesc în sărăcie sau care se află în pericol de a
trăi în sărăcie. Deși ambițios, acest obiectiv este principiul de bază din spatele activității
economice a Uniunii Europene. Desigur, în ceea ce privește statele membre, acest lucru
include o activitate responsabilă menită să schimbe strategia economică în sine, dar chiar
înainte de acest lucru, este necesar ca toate instituțiile europene să colaboreze pentru
îndeplinirea unui singur scop. Prin propunerea de rezoluție referitoare la UE 2020,
Parlamentul a adoptat astăzi o serie de propuneri pentru Consiliu, astfel încât împreună
să putem atinge obiectivul final fără să strivim speranțele cetățenilor europeni. Aceste
cerințe se referă la necesitatea de a colabora cu Banca Europeană de Investiții și cu Banca
Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în elaborarea unui pachet de măsuri în
domeniile energiei, securității alimentare, schimbărilor climatice, sănătății, politicii de
tineret, de cercetare și, mai presus de toate, politicii industriale, care vizează crearea de
sisteme de protecție socială puternice și reducerea ratei șomajului.

David Martin (S&D),    în scris.  − Am votat în favoarea acestei rezoluții care subliniază
faptul că acțiunile Europa 2020 sunt de o importanță crucială pentru perspectivele de viitor
ale tuturor cetățenilor europeni, oferind locuri de muncă durabile, creștere economică pe
termen lung și progres social; exprimă teama că Strategia Europa 2020 nu va putea să își
respecte promisiunile din cauza structurii sale slabe de guvernanță și, prin urmare,
recomandă insistent Consiliului să consolideze metoda comunitară; reiterează importanța
integrării obiectivelor UE 2020 în cadrul guvernanței economice și solicită ca semestrul
european să facă parte din pachetul de măsuri de guvernanță legislativă, incluzând
parlamentele naționale și partenerii sociali într-un stadiu incipient în scopul de a stimula
răspunderea democratică, responsabilizarea și legitimitatea; subliniază faptul că realizarea
Europa 2020 este esențială, nu opțională.

Iosif Matula (PPE),    în scris . − Criza economică a afectat disproporționat categoriile
sociale. Este îngrijorător faptul că, în rândul tinerilor, șomajul este dublu față de media
europeană. Pentru reducerea efectelor crizei sunt necesare programe de reformă care să
conducă la crearea de locuri de muncă. În acest context, pot aminti măsurile adoptate de
guvernul României care vizează încurajarea inițiativei antreprenoriale a tinerilor. Pe lângă
creșterea numărului de locuri de muncă, este esențială îmbunătățirea calității acestora.
Putem atinge acest obiectiv prin stimularea cercetării și inovării, printr-o implicare mai
mare a mediului de afaceri în viața academică, prin adaptarea curriculei școlare la nevoile
pieței muncii.

În acest sens, este nevoie de studii privind evoluția economică în statele membre și, mai
ales, coordonarea acestora la nivel european și stabilirea acelor domenii în care Uniunea
poate dezvolta un avantaj comparativ pe piața mondială. Mai mult, recunoașterea
diplomelor la nivel european ar facilita libera circulație a forței de muncă și ar sprijini
crearea unei veritabile piețe unice europene. Doar prin elaborarea de propuneri concrete
și prin alocarea unor fonduri suficiente vom putea atinge obiectivele prevăzute în Strategia
Europa 2020, altfel riscăm să ne confruntăm cu un eșec, la fel ca și în cazul Strategiei
Lisabona.
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Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    în scris. – (FR) Această propunere de rezoluție sprijină
Strategia „defalcării sociale” de la Lisabona pe care o continuă Europa 2020. Ceea ce este
mai rău este că facilitează controlul bugetelor naționale prin intermediul semestrului
european și promovează comerțul liber. Am votat împotriva propunerii de rezoluție.

Nuno Melo (PPE),    în scris. – (PT) Scopul Strategiei Europa 2020 este de a conduce Europa
către redresare și ieșire din criză, consolidate prin crearea de locuri de muncă și prin creștere
inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. Acest lucru se bazează pe cele cinci obiective
majore ale Uniunii Europene și anume: promovarea ocupării forței de muncă, îmbunătățirea
condițiilor pentru cercetare, dezvoltare și inovare, îndeplinirea obiectivelor legate de
schimbările climatice și a celor energetice; îmbunătățirea nivelurilor de educație și
promovarea incluziunii sociale, în special prin reducerea sărăciei. Aceste obiective sunt
ambițioase și toți trebuie să facem un efort suplimentar pentru a le realiza pentru binele
UE și al cetățenilor săi.

Willy Meyer (GUE/NGL),    în scris. – (ES) Resping propunerea de rezoluție referitoare la
UE 2020, deoarece cred că urmărește aceleași linii antisociale ale consensului de la Bruxelles,
care nu se referă la populația Europei, ci este menit să consolideze politicile neoliberale
care ne-au condus la criza economică gravă pe care o trăim. Această criză cu care ne
confruntăm nu este un dezastru natural, ci mai degrabă o consecință a modului în care
forțele politice conservatoare, liberale și social democrate au trecut de la Consensul de la
Washington la cel de la Bruxelles, impunând absența intervenției publice în economie,
restricționarea plăților și privatizarea serviciilor publice și a întreprinderilor principale din
sectoarele-cheie ale economiei, cum ar fi energia și telecomunicațiile. Cunoaștem deja
consecințele acestor măsuri neoliberale și ale Consensului de la Bruxelles: criză, șomaj la
scară largă, sărăcie și reducerea drepturilor lucrătorilor și a statului bunăstării. Prin urmare,
am votat împotriva acestei rezoluții referitoare la UE 2020, deoarece consider că această
„nouă” strategie este, mai mult sau mai puțin, aceeași: măsuri neoliberale care nu includ
distribuirea necesară a bogăției și îmbunătățirea drepturilor sociale și a ocupării forței de
muncă a cetățenilor europeni.

Andreas Mölzer (NI),    în scris. – (DE) Realizarea Strategiei Europa 2020 are o importanță
fundamentală pentru consolidarea UE și nu ar trebui să fie doar un accesoriu. Strategia are
scopul de a promova perspectivele de viitor ale cetățenilor europeni în ceea ce privește
locurile de muncă sigure și durabile, creșterea economică pe termen lung și progresul
social. Dacă dorim să punem în aplicare acest lucru, trebuie să consolidăm metoda
comunitară și să includem obiectivele incluse în politicile noastre economice. Pentru a
garanta finanțarea strategiei, este esențial să avem un catalog de inițiative politice, care
includ fără îndoială implicarea BEI și a BERD, precum și atragerea de finanțare privată.
Întinerirea pieței interne ar trebui să ne permită, de asemenea, să promovăm mai rapid și
mai eficient obiectivele ambițioase. În plus, există numeroase inițiative emblematice, cum
ar fi O Uniune a inovării, Tineretul în mișcare și O politică industrială adaptată erei
globalizării, pentru a numi doar câteva. Nu am votat în favoarea propunerii de rezoluție,
în principal deoarece finanțarea Strategiei Europa 2020 nu a putut fi rezolvată.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D),    în scris. – (PL) Aș dori să comentez cu privire la
propunerea de rezoluție referitoare la UE 2020 care a fost adoptată de Parlamentul
European. Sunt întru totul de acord cu poziția Parlamentului și cred că ar trebui să
consolidăm structura de guvernanță a strategiei, pentru că ceea ce s-a făcut până în prezent
nu a fost suficient de specific și deci nu a fost foarte eficient.
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După părerea mea, egalitatea de gen este factorul-cheie pentru realizarea ambițiilor Strategiei
Europa 2020. Mai presus de toate, trebuie să sporim proporția femeilor în câmpul muncii
prin eliminarea, până în 2020, a actualei diferențe de remunerare între femei și bărbați
(strategia presupune că acest lucru se va realiza cu 1 % pe an, în scopul de a reduce decalajul
cu 10 % până în 2020). O altă problemă foarte importantă este reducerea sărăciei în rândul
femeilor. Se estimează că 17 % dintre femei trăiesc în sărăcie și că cele mai multe dintre
acestea sunt mame singure și imigrante.

Obiectivele strategiei pot fi realizate în principal prin educație și formare. Mă gândesc aici
la sprijinul financiar pentru tineri și la sprijinul pentru programele legate de mobilitatea
studenților și a personalului academic. De asemenea, ar trebui să se acorde o mai mare
importanță formării și programelor care sprijină o schimbare a calificărilor.

Alfredo Pallone (PPE),    în scris. – (IT) Necesitatea de a ieși din criza economică, de a
asigura sustenabilitatea și de a dezvolta o „economie inteligentă” reprezintă obiectivele
care stau la baza strategiei care va marca viitorul context al economiei de piață a Uniunii
Europene. Nivelurile ridicate ale ocupării forței de muncă care favorizează coeziunea socială
și teritorială, productivitatea, utilizarea eficientă a resurselor, inovarea și mai ales o
guvernanță economică mai puternică ar trebui să fie bazele noii direcții a Europei. Acestea
vor fi constitui subiectele activității noastre din următorii ani, pe baza cărora deliberările
Consiliului, evaluările și propunerile Comisiei și orientarea politică a Parlamentului ar
trebui să conducă la concluzii concrete. Pentru toate motivele de mai sus, am votat în
favoarea propunerii de rezoluție referitoare la UE 2020. Această rezoluție va completa
propunerea inițială, subliniind necesitatea de a consolida propunerile privind strategia de
guvernanță și solicitând statelor membre să acorde mai multă atenție ambițiilor strategiei
din punct de vedere bugetar și să se concentreze pe combaterea șomajului prin intermediul
Programelor naționale de reformă.

Georgios Papanikolaou (PPE),    în scris. – (EL) Primele semne de la punerea în aplicare a
strategiei UE pentru acest deceniu nu sunt deosebit de încurajatoare, la fel ca și rezultatele
Strategiei de la Lisabona care nu au fost încurajatoare. Pornind de la evoluțiile economice
din zona euro și de la problemele uniunii monetare pe care criza datoriilor le-au evidențiat
în regiune, este evident că Strategia Europa 2020 trebuie să se concentreze asupra stabilității
bugetare, a politicilor de creștere și a necesității de guvernanță economică europeană dacă
dorește ca obiectivele ambițioase pe care le-a stabilit, cum ar fi creșterea ocupării forței de
muncă în rândul tinerilor la 75 % și creșterea investițiilor în cercetare la 3 %, să nu devină
simple declarații simbolice. Propunerea de rezoluție din partea Grupului Partidului Popular
European (Creștin Democrat) referitoare la UE 2020 merge în această direcție și am votat
în favoarea ei.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    în scris. − (PT) Documentul Europa 2020 – O strategie
europeană pentru creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii stabilește o serie de măsuri
care ar trebui să ajute Europa să se redreseze în urma crizei și să se consolideze prin crearea
de locuri de muncă și prin creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. Aceasta
se va baza pe cele cinci mari obiective ale UE: promovarea ocupării forței de muncă,
îmbunătățirea condițiilor pentru cercetare, dezvoltare și inovare, îndeplinirea obiectivelor
legate de schimbările climatice și a celor energetice; îmbunătățirea nivelurilor de educație
și promovarea incluziunii sociale, în special prin reducerea sărăciei. Am votat pentru această
propunere de rezoluție, deoarece sunt de acord cu propunerile prezentate de Parlamentul
European, în special cu necesitatea de consolidare a guvernanței Strategiei Europa 2020.
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Nu putem sublinia îndeajuns cât de esențiale sunt acțiunile întreprinse sub stindardul
Strategiei „Europa 2020” pentru realizarea așteptărilor publicului european.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    în scris.  − Printre punctele care ne-au determinat
să sprijinim acest text se numără punctul 12, care: salută inițiativa emblematică „O Uniune
a inovării” ca factor-cheie pentru atingerea obiectivelor Europa 2020, care abordează
provocările majore ale societății precum securitatea energetică și alimentară, schimbările
climatice, sănătatea și îmbătrânirea populației; reamintește că obiectivul de 3 % este compus
dintr-o contribuție de 2 % (cheltuieli private) și dintr-o contribuție de 1 % (cheltuieli publice);
constată că există încă deficiențe speciale în domeniul cheltuielilor private în cercetare,
care pot fi depășite doar prin adaptarea mediului de reglementare pentru întreprinderi,
inclusiv IMM-uri și salută, prin urmare, intenția Comisiei de a îmbunătăți condițiile-cadru
pentru mediul de afaceri de a inova, în special în ceea ce privește drepturile de proprietate
intelectuală.

Licia Ronzulli (PPE),    în scris. – (IT) Europa se confruntă cu o provocare dificilă: trebuie
să reducă șomajul și, în același timp, să construiască o economie orientată spre oameni.
Ne dăm seama că Strategia Europa 2020 are ambiții mari și ne cere să fim fermi la nivel
național și european. Criza economică globală a șters, din păcate, multe dintre rezultatele
obținute până în prezent, arătând cât de fragile sunt adesea economiile naționale. De aceea,
acum mai mult decât oricând, trebuie să ne intensificăm eforturile, susținute de principiul
că împreună suntem mai puternici. Niciun stat membru nu ar trebui sau nu poate aborda
în mod eficient provocările globale dacă acționează singur. Pentru a revigora provocarea
creșterii economice durabile, trebuie să ne folosim de toate mijloacele politice și
instrumentele financiare pe care le avem la dispoziție. Am votat în favoarea acestei rezoluții,
deoarece este esențială o mai bună coordonare a politicilor de ocupare a forței de muncă
a statelor membre, iar aceasta poate fi realizată doar în cazul în care obiectivele comune
sunt coerente și credibile. Trebuie să construim un nou model economic bazat pe cunoaștere
și pe ocuparea la scară largă a forței de muncă. Această provocare marchează începutul
unei noi etape a integrării europene, una care acordă o mai mare atenție locului de muncă
și securității sociale și mobilizează toți actorii prezenți în Europa.

Nuno Teixeira (PPE),    în scris. − (PT) Strategia Europa 2020 stabilește ca obiectiv al
Uniunii Europene pentru următorii ani o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă
incluziunii. Există anumite aspecte cruciale pentru atingerea acestui obiectiv, cum ar fi
consolidarea guvernanței și finanțarea politicii de coeziune. Actualul program al Uniunii
Europene ar trebui să implice o participare sporită a tuturor părților interesate în stabilirea
politicilor sale și în punerea în aplicare a acțiunilor, deoarece se sugerează că acest lucru
este principala cauză a eșecului Strategiei de la Lisabona. Prin urmare, toți actorii
instituționali - de la nivel european, național, regional și local -, precum și societatea civilă,
trebuie să fie invitați să pună în aplicare această strategie.

În acest context, aș sublinia necesitatea punerii în aplicare a Pactului teritorial al autorităților
locale și regionale pentru Europa 2020. Este necesară o politică de coeziune puternică
pentru toate regiunile europene, ca o condiție esențială pentru punerea în aplicare a
Strategiei Europa 2020. Politica de coeziune este transversală prin natura sa și este, prin
urmare, un element-cheie pentru succesul strategiei, astfel încât natura sa complementară
ar trebui să fie clarificată. Ca parte integrantă a acestui program, ar trebui să se stimuleze
creșterea economică și un mediu de creare de locuri de muncă, în scopul de a rezerva un
rol special pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), care constituie motorul creșterii
economice europene.
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Din motivele menționate mai sus, am votat în plen în favoarea acestei propuneri de rezoluție.

Derek Vaughan (S&D),    în scris.  − Strategia UE 2020 a Comisiei este esențială pentru
consolidarea creșterii economice și a competitivității UE pe măsură ce aceasta iese din criza
economică. Totuși, obiectivele sale pot fi realizate numai printr-o abordare coordonată și
concentrată a tuturor statelor membre. Am votat în favoarea rezoluției referitoare la UE
2020, deoarece cred că aceasta stabilește clar faptul că statele membre trebuie să se angajeze
pe deplin să atingă obiectivele strategiei. Rezoluția solicită ca guvernanța economică a
strategiei UE 2020 să fie mai bine coordonată, iar eu sprijin pe deplin acest lucru, deoarece
subliniază necesitatea unui cadru credibil de finanțare care urmează să fie stabilit de către
guvernele naționale. De asemenea, statele membre ar trebui să garanteze că politicile,
precum și bugetele, sunt aliniate la obiectivele UE 2020, în special în ceea ce privește
anumite obiectivele precum combaterea șomajului și incluziunea socială. De asemenea,
salut propunerile rezoluției că următorul cadru financiar multianual ar trebui să reflecte
ambițiile UE 2020.

Propunere de rezoluție B7-0127/2011

Elena Oana Antonescu (PPE),    în scris . − Liniile directoare privind ocuparea forței de
muncă propuse de Comisie și aprobate de Consiliu, prezintă prioritățile actuale comune
ale Uniunii Europene și obiectivele Statelor Membre cu privire la politicile de ocupare a
forței de muncă la nivel național. Creșterea participării pe piața muncii inclusiv a
sub-categoriilor specifice de populație, reducerea șomajului structural și promovarea
calității locurilor de muncă, dezvoltarea unei forțe de muncă calificate care să răspundă
nevoilor pieței muncii și îmbunătățirea performanței sistemelor de educație care să asigure
formare profesională la toate nivelurile sunt câteva din liniile directoare privind ocuparea
forței de muncă la nivel comunitar.

Consider că Statele Membre și Uniunea Europeană trebuie să se angajeze în elaborarea unei
strategii coordonate de ocupare a forței de muncă care să promoveze un capital uman
competent, calificat și adaptabil, precum și piețe ale muncii capabile să reacționeze rapid
la evoluția economiei.

De asemenea, susțin inițiativa doamnei raportor de a promova lupta împotriva excluderii
sociale și reducerea sărăciei, obiective vitale ale Strategiei 2020. Din aceste considerente,
am votat în favoarea acestei rezoluții.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    în scris.  −  (LT) Am votat în favoarea acestei propuneri de
rezoluție, deoarece trebuie să intensificăm de urgență eforturile la toate nivelurile pentru
a ne asigura că orientările Uniunii Europene privind ocuparea forței de muncă sunt puse
în aplicare în mod corespunzător. Numai prin punerea în aplicare în mod corespunzător
a acestor orientări va fi posibilă creșterea participării pe piața muncii, dezvoltarea unei
forțe de muncă calificate și îmbunătățirea calității și performanței sistemelor de educație
și formare profesională. În plus, obiectivul orientărilor pentru politicile de ocupare a forței
de muncă este de a asigura că, în conformitate cu Strategia Europa 2020 și cu guvernanța
economică, obiectivele de ocupare a forței de muncă sunt atinse, iar creșterea economică
durabilă și progresul social sunt garantate. Consider că este foarte important ca statele
membre să depună toate eforturile pentru a-și respecta angajamentele asumate în vederea
creșterii nivelului ocupării forței de muncă, îmbunătățirii competențelor oamenilor, creării
de oportunități de locuri de muncă, reducerii sărăciei și sporirii incluziunii sociale. Comisia
Europeană și statele membre trebuie să fie pregătite să asigure punerea în aplicare a acestor
orientări împreună cu partenerii sociali și cu instituțiile regionale și locale, care trebuie să
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participe la elaborarea și punerea în aplicare a Programelor naționale de reformă. Ca urmare
a crizei economice și financiare, situația de pe piața forței de muncă din Europa este încă
tensionată și, prin urmare, combaterea șomajului trebuie să fie una dintre cele mai
importante priorități de politică atât pentru Uniunea Europeană, cât și pentru statele
membre.

Diogo Feio (PPE),    în scris. − (PT) Strategia europeană privind ocuparea forței de muncă
și strategiile naționale aplicate de statele membre se numără printre principalele instrumente
menite să asigure îndeplinirea obiectivelor Strategiei Europa 2020. Prin urmare, este foarte
important să se lucreze cu sectorul de afaceri și cu partenerii sociali pentru a pune în aplicare
orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă în mod corect și eficient. Salut
cu entuziasm orientările și preocupările prevăzute în propunere: necesitatea de a consolida
responsabilitatea guvernelor și de a crea obiective ambițioase în vederea atingerii obiectivelor
prevăzute de Strategia UE 2020, necesitatea de a asigura punerea în aplicare a orientărilor
privind politica de ocupare a forței de muncă și necesitatea de a asigura că Programele
naționale de reformă acordă prioritate absolută creării de locuri de muncă.

Uniunea nu dispune de o politică orizontală puternică pentru combaterea șomajului și a
excluziunii sociale, care ar implica în mod incontestabil un pachet coerent de măsuri de
guvernanță economică, adaptat pentru a răspunde nevoilor Uniunii și ale statelor sale
membre; de asemenea, aceasta ar necesita atingerea unor obiective ambițioase, cum ar fi
cele stabilite în Strategia Europa 2020.

José Manuel Fernandes (PPE),    în scris. − (PT) Această propunere de rezoluție a
Parlamentului European referitoare la punerea în aplicare a orientărilor pentru politicile
de ocupare a forței de muncă ale statelor membre se bazează pe o serie de piloni, dintre
care aș evidenția: actuala criză economică, ce determină creșterea șomajului și a excluziunii
sociale, nevoia de a crea sinergii care să încurajeze dezvoltarea în vederea îndeplinirii
obiectivelor Strategiei Europa 2020 și propunerea Comisiei ca, în condițiile analizei anuale
a creșterii, să se adopte pentru anul 2011 aceleași orientări privind politica de ocupare a
forței de muncă ca pentru anul 2010. Pentru a depăși această situație, este esențial să se
facă un efort comun la toate nivelurile: guverne, parteneri sociali și societate civilă.

Uniunea Europeană joacă un rol crucial aici, în orientarea politicilor care trebuie urmate
și în ceea ce privește respectarea principiului subsidiarității, prin încurajarea dialogului
social și prin promovarea adoptării unor măsuri corecte și eficiente. Sper că aceste orientări
vor contribui la depășirea crizei, vor consolida sistemele de protecție socială și vor relansa
economia, astfel încât să putem atinge obiectivele stabilite în Strategia Europa 2020.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    în scris. − (PT) Considerăm că este regretabil faptul că
Comisia Europeană menține aceleași orientări privind politica de ocupare a forței de muncă
ca cele adoptate pentru anul 2010, astfel încât menținem aceeași poziție critică pe care am
adoptat-o atunci.

Deși propunerea de rezoluție a Parlamentului European aduce unele critici la adresa
politicilor care au fost urmate și solicită îndeplinirea obiectivelor sociale foarte limitate ale
Strategiei Europa 2020, ea nu abordează rădăcina problemei șomajului și a nesiguranței
locului de muncă, nu urmărește să elimine cauzele acestora, nu rezolvă revocarea acestor
programe de austeritate și nici nu aduce critici serioase cererilor făcute de statele membre
care întâmpină cele mai mari dificultăți în a respecta orbește criteriile ridicole ale Pactului
de stabilitate.
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Dimpotrivă, avansează ideea că instrumentele incluse în cadrul semestrului european
reprezintă un răspuns pozitiv, uitând că propunerile Comisiei Europene privind așa-numita
„guvernanță economică”, nu constituie numai un atac la adresa suveranității statelor
membre, ci, de asemenea, vor agrava situația socială prin continuarea prioritizării criteriilor
monetare asupra bunăstării sociale și progresului.

Giovanni La Via (PPE),    în scris. – (IT) Ca urmare a Comunicării Comisiei intitulată „Analiza
anuală a creșterii: formularea răspunsului cuprinzător al UE la criză”, Parlamentul, inclusiv
eu, am votat în favoarea unei rezoluții care îndeamnă Consiliul și Comisia să colaboreze
pentru a ne atinge obiectivele privind ocuparea forței de muncă, astfel cum sunt prevăzute
în Strategia Europa 2020. În opinia raportoarei, dna Berès, trebuie să oferim statelor
membre recomandări referitoare la politică, dar fără a interveni prea mult în politica
națională, și să furnizăm orientări, astfel încât părțile interesate să poată lucra toate conform
aceluiași plan. Lipsa locurilor de muncă, în special în ultimii ani, este o problemă gravă și
trebuie să fie abordată cu puțină ambiție pentru a ne asigura că până în anul 2020 vom
putea garanta pentru 75 % dintre europeni locuri de muncă decente și sigure, care satisfac
nevoile unei tipologii diverse de persoane care se pregătesc pentru lumea muncii. Este
necesar un efort deosebit pentru anumite grupuri, inclusiv femei - în special mame - tineri
și imigranți.

David Martin (S&D),    în scris.  − Am votat în favoarea acestei rezoluții care: subliniază
importanța unor politici care să faciliteze tranziția tinerilor de la școală la încadrarea în
muncă; subliniază faptul că, în mod clar, cei care abandonează timpuriu școala reprezintă
un grup cu risc ridicat de sărăcie și subliniază că orice forme flexibile sau temporare de
muncă utilizate în acest context ar trebui să includă dreptul la formare și accesul la asigurări
sociale și să se asigure că oamenii trec la locuri de muncă mai sigure.

Barbara Matera (PPE),    în scris. – (IT) Dle președinte, stimați colegi, în această perioadă
în care ne redresăm din criza economică și financiară care a lovit multe țări ale Uniunii, în
care guvernele noastre se străduiesc să pună în aplicare politici și strategii comune pentru
a atinge obiectivele pe care le-am identificat cu toții și am decis să le urmărim împreună,
cred că este important să recunoaștem poziția centrală și meritată a Parlamentului în calitate
de cea mai reprezentativă instituție din Uniunea Europeană. Este o chestiune de recunoaștere
a reprezentativității și a funcției sale, nu în ultimul rând în ceea ce privește dispozițiile
tratatelor.

Importanța orientărilor de politică economică și de ocupare a forței de muncă trebuie să
fie cu siguranță un obiectiv al semestrului european și trebuie să se adapteze la variațiile
analizei anuale a creșterii și la timpii de punere în aplicare ai țărilor noastre. Funcția
consultativă merită spațiul corespunzător și timpul necesar pentru analiză și adaptare la
cadrul general. Prin urmare, declar că am acordat un vot favorabil.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    în scris. – (FR) Orientările privind ocuparea forței de
muncă sunt sinonime cu creșterea vârstei de pensionare și cu o piață a muncii flexibilă.
Deși această propunere de rezoluție are calitatea de a reaminti UE că politica salarială este
o responsabilitate națională, ea susține totuși cele menționate mai sus. Prin urmare, am
votat împotrivă.

Nuno Melo (PPE),    în scris. − (PT) Strategia europeană privind ocuparea forței de muncă
și orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre reprezintă
unul dintre principalele instrumente de ghidare a politicii Uniunii Europene și a statelor
membre în realizarea obiectivelor și priorităților stabilite în Strategia Europa 2020.
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Combaterea șomajului și crearea de locuri de muncă durabile reprezintă marea provocare
a Uniunii Europene pentru următorii 10 ani, iar noi trebuie să ne jucăm rolul pentru ca
aceasta să devină un succes.

Andreas Mölzer (NI),    în scris. – (DE) Unul dintre obiectivele-cheie ale Strategiei Europa
2020 este atingerea unei rate de 75 % a ocupării a forței de muncă. Criza economică cu
care se confruntă UE ne obligă în continuare să găsim o soluție pentru a stopa creșterea
șomajului și excluziunea socială. Strategia europeană privind ocuparea forței de muncă și
orientările sale reprezintă, prin urmare, un instrument important pentru reducerea
șomajului. De asemenea, aceasta are scopul de a orienta eforturile statelor membre în
direcția cea bună. Ca urmare, statele membre sunt obligate să includă în acțiunile lor
parteneri sociali, autorități regionale și locale, precum și societatea civilă. În plus, ar trebui
să poată fi garantat faptul că atât orientările privind politica de ocupare a forței de muncă,
cât și crearea de noi locuri de muncă vor fi asigurate. Pentru a sublinia importanța acestui
obiectiv-cheie, statelor membre li se solicită pe viitor să prezinte rapoarte cu privire la
progresul lor. În plus, fiecare stat membru trebuie să acorde atenție obiectivelor naționale,
inclusiv problemelor legate de integrarea unor subcategorii cum ar fi femeile, persoanele
cu handicap și lucrătorii în vârstă, precum și problemei lucrătorilor săraci. Nu am votat în
favoarea propunerii de rezoluție deoarece, în opinia mea, se intervine prea mult în legislația
națională în acest domeniu, în special în ceea ce privește reglementarea partenerilor sociali.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    în scris. − (PT) Punerea în aplicare a orientărilor pentru
politicile de ocupare a forței de muncă a statelor membre este crucială pentru punerea în
aplicare a orientărilor cuprinse în Strategia Europa 2020. Implicarea Parlamentului European
în aceste politici nu trebuie să fie neglijată. Dezbaterea încurajează idei, iar ideile și strategiile
sunt necesare pentru a depăși actuala criză economică. În această propunere de rezoluție
există o serie de probleme importante cu care sunt de acord: garantarea punerii în aplicare
a orientărilor privind ocuparea forței de muncă, intensificarea acțiunilor pentru a crea
locuri de muncă mai multe și mai bune și obligația de a acționa în mod decisiv pentru a
oferi soluții cu privire la combaterea sărăciei și a excluziunii sociale. Pentru a asigura succesul
tuturor acestor politici, este esențial să se facă un efort comun la toate nivelurile: guverne,
parteneri sociali și societate civilă.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    în scris.  − Având în vedere propunerea Comisiei
de a menține în 2011 orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă adoptate
în 2010, Parlamentul (1) consideră, prin această propunere de rezoluție, că recomandările
privind Programele naționale de reformă ale statelor membre (PNR) au devenit principalul
instrument de supraveghere macroeconomică și de orientare și regretă eșecul de a implica
Parlamentul în acest proces, precum și lipsa unei dezbateri cu privire la acesta; și (2)
consideră că provocările majore cu care se confruntă UE și statele membre în ceea ce
privește ocuparea forței de muncă și șomajul ar trebui să se reflecte, de asemenea, în mod
corespunzător, în viitorul proces de abordare a dezechilibrelor macroeconomice, în cadrul
orientărilor europene privind ocuparea forței de muncă.

Raport: Pervenche Berès (A7-0040/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    în scris. − (PT) Votez în favoarea acestui raport deoarece sunt
de acord cu poziția raportoarei cu privire la necesitatea de a păstra aceleași orientări privind
ocuparea forței de muncă până la analiza de la mijlocul perioadei a Strategiei Europa 2020.
Orientările integrate privind politica economică și de ocupare a forței de muncă trebuie să
constituie direcția principală a semestrului european, iar în cazul în care mesajele-cheie
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ale analizei anuale a creșterii pornesc de la conținutul acestor orientări, acestea ar trebui
să fie modificate în consecință pentru a asigura coerența. De asemenea, sunt de acord cu
implicarea părților interesate în elaborarea, punerea în aplicare, monitorizarea și evaluarea
Programelor naționale de reformă. Aș sublinia, de asemenea, recomandările Comisiei
pentru afaceri economice și monetare (ECON), ca importanța orientărilor pentru politicile
economice și de ocupare a forței de muncă ale statelor membre să nu fie diminuată, pentru
a obține o responsabilizare și o răspundere democratică.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    în scris.  −  (LT) În urma evaluării preliminare a Programelor
naționale de reformă (PNR), Comisia Europeană a prezentat propunerea de a păstra până
în 2014 aceleași orientări privind ocuparea forței de muncă adoptate de Consiliu anul
trecut, în scopul de a dedica cea mai mare atenție punerii lor în aplicare. Această propunere
a Comisiei este de înțeles, pentru că orientările privind ocuparea forței de muncă sunt o
parte integrantă a Strategiei Europa 2020 și trebuie să fie transpuse integral în programele
naționale ale statelor membre și, prin urmare, statele membre ar trebui să se concentreze
cât mai mult posibil pe punerea lor în aplicare. Deși aceste orientări nu vor fi revizuite
anual, ca regulă, principala prioritate a Strategiei privind ocuparea forței de muncă a Uniunii
Europene trebuie să fie în continuare ocuparea deplină a forței de muncă, care ar favoriza
creșterea economică și competitivitatea și ar consolida coeziunea socială.

Examinarea Programelor naționale de reformă preliminare ale statelor membre arată că
statele membre ar trebui să depună în continuare toate eforturile pentru a aborda
următoarele domenii prioritare: creșterea participării pe piața forței de muncă și reducerea
șomajului structural, dezvoltarea unei forțe de muncă calificate care să răspundă nevoilor
pieței muncii, promovarea învățării de-a lungul vieții, îmbunătățirea performanței sistemelor
de educație și formare la toate nivelurile și creșterea participării în învățământul terțiar,
promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei. Prin urmare, aș dori să invit statele
membre să se asigure că politica privind ocuparea forței de muncă și politica socială sunt
puse în aplicare cât mai eficient posibil, prin elaborarea, respectarea și evaluarea acestor
programe naționale.

Antonio Cancian (PPE),    în scris. – (IT) Aș dori să îmi exprim îngrijorarea față de situația
actuală a ocupării forței de muncă. Aș spune că în prezent adevărata problemă socială este
șomajul. Deși se pot observa semne pozitive de redresare la nivel macroeconomic, industria
nu îi poate reabsorbi pe toți lucrătorii concediați în ultimele luni, care se confruntă acum
cu dificultatea de a reintra pe piața forței de muncă. Același lucru este valabil pentru tineri
și femei. Aceste probleme sunt extrem de importante și urgente. Dintre obiectivele Strategiei
Europa 2020, Comisia a acordat prioritate creșterii nivelului de ocupare a forței de muncă,
consolidării pieței unice și încurajării creșterii. Uniunea Europeană și în special acest
Parlament au procedat corect în rezolvarea problemei, dar este nevoie de acțiuni concrete
pentru atingerea acestor obiective.

UE trebuie să depună eforturi în vederea canalizării și raționalizării resurselor sale, investind
în același timp în transporturi, energie și infrastructura de telecomunicații: în acest sens,
punctul de cotitură va fi crearea de societăți de proiect garantate și finanțate prin obligațiuni
de proiect. Acest lucru va permite Uniunii să își mențină avantajul concurențial de pe piața
mondială și să ofere tinerilor noi oportunități de locuri de muncă. Întregul sistem ar trebui
să fie pus în practică, deși pas cu pas, cât mai curând posibil.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL),    în scris. – (EL) Am votat împotriva raportului Beres
referitor la orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre.
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Raportul propune ca orientările integrate privind politica economică și de ocupare a forței
de muncă pentru statele membre, adoptate pentru anul 2010, să fie menținute în 2011 și,
astfel, Strategia Europa 2020 să fie pe deplin integrată în Programele naționale de reformă.
Din păcate, raportul solicită aplicarea acelorași politici economice și a acelorași orientări
privind ocuparea forței de muncă ce au dus la criză și la neputința de a-i face față. Solicită
urmarea acelorași opțiuni politice și practici care i-au făcut pe europeni să sufere din cauza
măsurilor de austeritate și pe statele suverane să cadă pradă mafiei speculațiilor. În cele din
urmă, solicită aplicarea politicilor de ocupare a forței de muncă ce au dus la o piață a muncii
medievală, care au dus la creșterea șomajului și a subocupării forței de muncă, care
promovează forme de muncă flexibile și pun în pericol salariile și pensiile și drepturile
lucrătorilor europeni, în special ale tinerilor lucrători, și așa mai departe.

Edite Estrela (S&D),    în scris. − (PT) Am votat în favoarea acestui raport, deoarece susțin
o analiză anuală a Strategiei Europa 2020, care să se concentreze în principal asupra
orientărilor integrate privind politica economică și de ocupare a forței de muncă. Comisia
și Consiliul trebuie să se asigure că orientările integrate constituie principala direcție a
semestrului european. Implicarea părților interesate, inclusiv a partenerilor sociali și a
organismelor parlamentare în elaborarea, punerea în aplicare, monitorizarea și evaluarea
Programelor naționale de reformă, reprezintă un element crucial al guvernanței eficiente
a politicilor de ocupare a forței de muncă și a politicilor sociale din statele membre.

Diogo Feio (PPE),    în scris. – (PT) Așa cum am spus despre raportul colegilor mei, dna
Gruny și dl Ory, „societatea a evoluat, lumea s-a schimbat, iar relațiile de muncă trebuie să
însoțească această schimbare”. Chiar din acest motiv, cred că revizuirea orientărilor privind
ocuparea forței de muncă sub umbrela Strategiei Europa 2020 trebuie urmărească cu
predilecție flexibilitatea și noi metode de lucru, ca modalitate de promovare a dezvoltării
economice și de combatere a sărăciei.

Întrucât criza a determinat creșterea numărului șomerilor din Europa de la 16 milioane în
2008 la 23 de milioane în 2010, orice strategie de redresare trebuie să includă recuperarea
locurilor de muncă. Acest lucru este posibil doar dacă există o concentrare clară asupra
inovării, asupra muncii flexibile, asupra noilor modele de muncă și asupra formării tinerilor
pe o piață din ce în ce mai competitivă. Strategia Europa 2020 lasă calea deschisă pentru
aceste lucruri, iar statele membre trebuie să le utilizeze corect, astfel încât să stimuleze
ocuparea forței de muncă și să dea un impuls economiei europene.

José Manuel Fernandes (PPE),    în scris. − (PT) Tratatul privind funcționarea Uniunii
Europene obligă Consiliul să elaboreze în fiecare an orientări pentru politicile de ocupare
a forței de muncă ale statelor membre și să consulte Parlamentul European înainte de
adoptarea acestor decizii. Prin urmare, acestea sunt circumstanțele în care ni se cere să ne
dăm avizul cu privire la această chestiune.

Situația economică și financiară cu care se confruntă majoritatea țărilor necesită dublarea
atenției acordate politicilor de ocupare a forței de muncă ale statelor membre. Strategia
Europa 2020 stabilește aceste orientări, dar este necesar ca toate statele membre să transpună
aceste orientări și să le transforme în măsuri concrete care urmează să fie integrate în
Programele naționale de reformă pe care trebuie să le prezinte în luna aprilie a acestui an.

Sunt de acord cu recomandările raportoarei, așa încât votez în favoarea acestei propuneri
de decizie a Consiliului privind orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă
ale statelor membre.
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Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    în scris. − (PT) Nu suntem de acord cu faptul că Comisia
Europeană ar trebui să mențină pentru anul 2011 aceleași orientări privind politica de
ocupare a forței de muncă ca cele adoptate pentru anul 2010, așa încât ne menținem aceeași
poziție critică pe care am adoptat-o atunci. De fapt, orientările menționate anterior sunt
în mod clar inadecvate dacă analizăm cifrele referitoare la cele 25 de milioane de șomeri
și la cele 30 de milioane de persoane care au locuri de muncă precare sau prost plătite.

De asemenea, este inacceptabil faptul că Parlamentul European sprijină legătura strânsă
între aceste orientări și măsurile economice neoliberale pe care Comisia continuă să le
dezvolte, în special cele incluse în Strategia Europa 2020 sau, de asemenea, în cele șase
acte legislative incluse în pachetul de măsuri referitoare la așa-numitul „semestru european”.
Este bine cunoscut faptul că propunerile Comisiei Europene privind așa-numita „guvernanță
economică” nu constituie numai un atac la adresa suveranității statelor membre, dar vor
agrava situația socială, continuând să acorde prioritate criteriilor monetare asupra bunăstării
sociale și a bunăstării.

Din aceste motive, noi am votat împotriva acestui raport.

Jarosław Kalinowski (PPE),    în scris. – (PL) Având în vedere îmbătrânirea societății,
schimbările demografice care indică o mișcare a populației din mediul rural spre zonele
urbane și stratificarea crescândă a societății în ceea ce privește veniturile, este esențial să
se ia măsuri preventive. Fenomene deosebit de negative pot fi observate în zonele rurale,
unde numărul tinerilor care doresc să preia conducerea exploatațiilor agricole continuă să
scadă. Aceștia părăsesc zonele rurale pentru a scăpa de veniturile scăzute și de accesul
limitat la servicii. Cei care rămân nu își pot găsi de lucru în afara sectorului agricol. Cu toate
acestea, în cea mai rea situație se află femeile care locuiesc în mediul rural, care foarte rar
sunt proprietarele unei exploatații agricole, dar, în ciuda acestui fapt, muncesc din greu la
ferma soților lor.

Din acest motiv, este esențial ca tinerii agricultori să rămână în zonele rurale și să li se
garanteze un venit și un nivel de trai decente. Cu toate acestea, celor care nu își găsesc de
muncă în mediul rural ar trebui să le fie garantată educația care le va permite să își găsească
locuri de muncă. De asemenea, este nevoie de o campanie pentru a-i convinge pe oameni
să se alăture Programului de învățare de-a lungul vieții și să se recalifice. În egală măsură,
este esențial să existe programe care sprijină spiritul antreprenorial al femeilor și le facilitează
acestora dezvoltarea propriilor afaceri, inclusiv întreprinderi care nu au legătură cu
agricultura.

David Martin (S&D),    în scris. − Am votat în favoarea acestui raport. În urma evaluării
Programelor naționale de reformă (PNR) preliminare prezentate de statele membre în
temeiul Strategiei Europa 2020 și în paralel cu prezentarea primei analize anuale a creșterii,
Comisia a adoptat, la 12 ianuarie, o propunere de decizie a Consiliului care a sugerat să se
confirme valabilitatea, pentru anul 2011, a orientărilor integrate privind politicile economice
și de ocupare a forței de muncă ale statelor membre, adoptate în 2010. Prezenta propunere
ține seama de faptul că noile orientări integrate Europa 2020 trebuie să fie transpuse integral
în măsurile de politică și în succesiunea reformelor din statele membre care trebuie să fie
prezentate în Programele naționale de reformă finale cu termen în aprilie 2011. În plus,
propunerea Comisiei se bazează pe angajamentul inclus în Orientările privind ocuparea
forței de muncă din 2010 de a menține, pe cât posibil, aceleași orientări până în 2014,
astfel încât statele membre să se poată concentra pe punerea lor în aplicare.
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Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    în scris. – (FR) Acest raport susține orientările
dăunătoare privind ocuparea forței de muncă ale Comisiei și Consiliului. Acesta susține
de fapt autoritarismul UE în ceea ce privește creșterea vârstei de pensionare, crearea unei
piețe a muncii flexibile și reducerea bugetelor și salariilor. Raportoarea susține, de asemenea,
acest lucru. Domnia sa este, până la urmă, membră a unui partid care pretinde a fi socialist.
Am votat împotriva raportului.

Nuno Melo (PPE),    în scris. − (PT) Strategia europeană privind ocuparea forței de muncă
și orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre reprezintă
unele dintre principalele instrumente de ghidare a politicii Uniunii Europene și a statelor
membre în realizarea obiectivelor și planurilor stabilite în Strategia Europa 2020.
Combaterea șomajului și crearea de locuri de muncă durabile este marea provocare a UE
pentru următorii 10 ani, iar noi toți trebuie să ne jucăm rolul pentru ca aceasta să devină
un succes. Trebuie să subliniem faptul că este important ca revizuirea anuală a Strategiei
Europa 2020 să se concentreze asupra orientărilor integrate privind politica economică
și de ocupare a forței de muncă.

Claudio Morganti (EFD),    în scris. – (IT) Mă declar împotriva acestui raport referitor la
politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre dintr-un motiv anume, acela
că repetă și include orientările adoptate de acest Parlament în luna septembrie a anului
trecut, care au încercat să faciliteze accesul la ocuparea forței de muncă pentru cetățenii
de etnie romă. Sunt de acord cu facilitarea accesului la piața forței de muncă pentru
persoanele cu abilități diferite, tineri, persoane în vârstă și femei, dar chiar nu reușesc să
înțeleg din ce motive ar trebui să facilităm un acces special pentru un anumit grup etnic
(și destul de problematic), cum ar fi romii.

Alfredo Pallone (PPE),    în scris. – (IT) Am votat în favoarea raportului Berès pentru că,
prin adoptarea acestui text și în conformitate cu Strategia Europa 2020, statele membre
vor trebui să își prezinte până în aprilie 2011 inițiativele și orientările privind ocuparea
forței de muncă pentru 2010. Propunerea Comisiei de a menține pentru anul 2011
orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre adoptate în
2010 este în perfectă concordanță cu Strategia Europa 2020 și este susținută de Parlament
prin acest raport. Prin urmare, tuturor statelor membre ale UE li se cere să combată șomajul,
în special șomajul în rândul tinerilor, prin intermediul unor propuneri constructive cu
termene precise pentru a furniza un răspuns concret la problema ocupării forței de muncă
și a sărăciei.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    în scris. − (PT) Votez pentru această propunere de
decizie a Consiliului privind orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale
statelor membre și sunt de acord cu recomandările raportoarei. Tratatul privind funcționarea
Uniunii Europene obligă Consiliul să formuleze în fiecare an orientări pentru politicile de
ocupare a forței de muncă ale statelor membre și să consulte Parlamentul European în
prealabil. Comisia și Consiliul trebuie să se asigure că orientările reprezintă principala
direcție a semestrului european. Implicarea părților interesate, inclusiv a partenerilor sociali
și a organismelor parlamentare în elaborarea, punerea în aplicare, monitorizarea și evaluarea
Programelor naționale de reformă, reprezintă un element crucial al guvernanței eficiente
a politicilor de ocupare a forței de muncă și a politicilor sociale din statele membre. Fără
implicarea profundă a statelor membre, Strategia Europa 2020 nu poate avea succes; sper
că acest lucru nu se va întâmpla.
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Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    în scris.  − La 12 ianuarie 2010, în urma evaluării
Programelor naționale de reformă (PNR) preliminare prezentate de statele membre în
temeiul Strategiei Europa 2020 și în paralel cu prezentarea primei analize anuale a creșterii,
Comisia a adoptat o propunere de decizie a Consiliului în favoarea confirmării valabilității,
pentru anul 2011, a orientărilor integrate privind politicile economice și de ocupare a
forței de muncă ale statelor membre, adoptate în 2010. Prezenta propunere ține seama de
faptul că noile orientări integrate Europa 2020 trebuie să fie transpuse complet în măsurile
de politică și în succesiunea reformelor din statele membre, care trebuie să fie prezentate
în Programele naționale de reformă finale care au ca termen de finalizare luna aprilie 2011.
În plus, propunerea Comisiei se bazează pe angajamentul inclus în Orientările privind
ocuparea forței de muncă din 2010 de a menține, pe cât posibil, aceleași orientări până în
2014, astfel încât statele membre să se poată concentra pe punerea lor în aplicare.

Licia Ronzulli (PPE),    în scris. – (IT) Am votat în favoarea raportului dnei Berès deoarece
sunt de acord cu ceea ce se prevede legat de politicile care ar trebui să fie adoptate pentru
promovarea ocupării forței de muncă în Uniunea Europeană. Noile orientări integrate
Europa 2020 trebuie să fie pe deplin incluse în măsurile și inițiativele în domeniu ale statelor
membre. Va fi esențial ca fiecare stat membru să își mențină angajamentul de a respecta
obiectivele pentru 2014. Șomajul, în special șomajul în rândul tinerilor, rămâne unul dintre
obiectivele care necesită cel mai mare angajament din partea noastră, pentru a fi eliminat
din rădăcină, deoarece reduce nu numai puterea imediată de cumpărare, ci și toate strategiile
de investiții viitoare, cauzând tulburări sociale foarte grave care merg dincolo de simplii
factori economici. Nu doar numărul de locuri de muncă trebuie să fie sporit, ci și calitatea
acestora, lucru care necesită acțiuni în special din partea statelor membre, care trebuie să
își mențină, de asemenea, angajamentul de a lupta împotriva sărăciei și de a promova
incluziunea socială.

Czesław Adam Siekierski (PPE),    în scris. – (PL) Șomajul este o problemă majoră, greu
de rezolvat. Acționează ca o scurgere asupra finanțelor publice. În ceea ce privește
cheltuielile, cresc sumele plătite cu titlu de prestații sociale și alte indemnizații, sporind
costurile diferitelor tipuri de programe de combatere a șomajului și de încurajare a revenirii
pe piața muncii. În ceea ce privește veniturile, nu există producție și nici nu se colectează
impozite. Numărul șomerilor din Uniune a ajuns la peste 23 de milioane, ceea ce înseamnă
că în ultimul an o jumătate de milion de oameni și-au pierdut locurile de muncă. Trebuie
să depunem toate eforturile pentru a atinge obiectivul stabilit de Strategia UE 2020 de a
crește la 75 % nivelul de ocupare a forței de muncă în rândul persoanelor din categoria de
vârstă cuprinsă între 20 și 64 de ani. Să nu uităm că în rândul cetățenilor sub 25 de ani
șomajul are nivelul cel mai ridicat - peste 20 %.

Propunere de rezoluție B7-0114/2011

Luís Paulo Alves (S&D),    în scris. − (PT) Am votat pentru această propunere de rezoluție
deoarece cred că este necesară pentru a face față creșterii volatilității prețurilor la produsele
alimentare și produsele de bază, care au crescut cu aproximativ 90 % în 2010, ceea ce a
condus la probleme în funcționarea lanțului de aprovizionare cu alimente care fac necesare
măsurile propuse în această rezoluție. Aceste măsuri includ măsuri interne precum: o
politică agricolă comună puternică care să fie capabilă să compenseze agricultorii care se
confruntă cu costuri mai mari; un angajament mai mare față de fermele mici, ecologice
care produc pentru consumul local; depunerea unor propuneri adecvate referitoare la
Directiva privind piețele de instrumente financiare și Directiva privind abuzul pe piață;
conferirea unor competențe extinse Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe
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pentru a supraveghea piețele de materii prime sau chiar pentru a elibera un mandat
autorităților de reglementare și organelor de supraveghere pentru a restricționa speculațiile.
De asemenea, Uniunea Europeană are nevoie de o strategie la nivel global de combatere a
speculațiilor, care să includă coordonarea internațională a unui mecanism pentru a preveni
fluctuațiile excesive ale prețurilor și crearea de reglementări specifice care să fie aplicate
într-un număr cât mai mare de țări.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    în scris. – (LT) Am votat în favoarea acestei propuneri
de rezoluție referitoare la creșterea prețurilor la alimente. Prețurile la alimente au atins un
nivel extrem de ridicat pentru a șaptea lună consecutivă între 2010 și 2011, situându-se
la cel mai înalt nivel din 1990. Creșterile prețurilor la produsele de bază au devenit un
factor destabilizator în economia mondială, care a condus la izbucnirea unor revolte și
tulburări în mai multe țări în curs de dezvoltare și cel mai recent în Algeria, Tunisia și Egipt.
Încă există sărăcie și foamete în Uniunea Europeană și 79 de milioane de oameni trăiesc
sub limita sărăciei. Prin urmare, sunt de acord cu apelul la acțiune imediată lansat în
rezoluție, pentru a asigura securitatea alimentară pentru cetățenii UE și la nivel mondial.
De asemenea, este foarte important ca produsele alimentare să fie disponibile
consumatorilor la prețuri rezonabile, și, în același timp, să li se asigure agricultorilor un
standard de viață echitabil. Prin urmare, invit UE să sprijine dezvoltarea rurală, creșterea
investițiilor în securitatea alimentară și, ținând seama în special de nevoile urgente,
exploatațiile agricole de mici dimensiuni și programele de protecție socială.

Roberta Angelilli (PPE),    în scris. – (IT) Indicele prețurilor la produsele alimentare pe
piețele financiare a arătat o creștere incontrolabilă a acestor prețuri în ultimele luni, din
cauza crizei economice și financiare internaționale și, de asemenea, din cauza recentelor
catastrofe naturale determinate de schimbările climatice. Situația este agravată și mai mult
de speculații, care au fost responsabile pentru aproximativ 50 % din creșterile prețurilor,
împiedicând mulți oameni să se bucure de securitate alimentară și provocând instabilitate
politică în special în țările mai sărace. După cum știm, acest lucru poate să aibă un efect de
domino și să sfârșească prin a pune în pericol pacea și securitatea în alte țări.

Securitatea alimentară este un drept fundamental al omului și este inclusă printre Obiectivele
de Dezvoltare ale Mileniului, dar și printre obiectivele politicii agricole comune. Prin urmare,
Uniunea Europeană are datoria de a-și confirma atât angajamentul de a stabili o politică
agricolă și de dezvoltare rurală fiabilă, cât și sprijinul pentru activități cercetare și inovare
tehnologică destinate să îmbunătățească productivitatea și să îndeplinească, în același timp,
cerințele de eficiență energetică și durabilitate.

Durabilitatea înseamnă, de asemenea, promovarea producției și comercializarea produselor
locale tradiționale, oferind întreprinderilor mici și mijlocii stimulente financiare adecvate
și șansa de a accesa credite. Cred că este la fel de important să se adopte reglementări clare
și transparente pentru a evita speculațiile, care sunt deosebit de dăunătoare pentru sănătatea
multor europeni, și să se dezvolte caracterul competitiv al producției agricole din Europa.

Charalampos Angourakis (GUE/NGL),    în scris. – (EL) Revoltele populare din Tunisia
și Egipt, precum și demonstrațiile de masă dintr-o serie de alte țări sunt legate în mod direct
de sărăcie și șomaj. Demonstrațiile înflăcărate ale persoanelor care trăiesc sub limita sărăciei
evidențiază punctul mort în care au ajuns forțele politice ale capitalismului și reprezentanții
săi politici din cauza crizei economice generale și a eforturilor acestora de a transfera povara
crizei pe umerii lucrătorilor. Cu doar câțiva ani în urmă FAO a subliniat faptul că numărul
persoanelor care se află în dificultate sau în imposibilitatea de a obține alimentele de care
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au nevoie pentru a supraviețui a fost mai mare decât oricând în istoria omenirii, depășind
un miliard, și că acest lucru va provoca în mod inevitabil grave tulburări sociale. Problema
sărăciei în lume nu este o chestiune de resurse inadecvate, este rezultatul agresiunii
imperialiste și al exploatării capitaliste a resurselor naturale motivată exclusiv de profit.

Prețurile la alimente nu au încetat să crească după criza alimentară din 2007; dimpotrivă,
acestea au continuat să crească și mai mult. În contextul crizei economice, speculațiile la
bursă pe baza producției agricole și a foametei reprezintă o metodă de a supraconcentra
capital și de a menține profitabilitatea acestuia. În 2010, produsele agricole au generat cele
mai mari câștiguri la bursele de valori.

Elena Oana Antonescu (PPE),    în scris . − Creșterea prețurilor la alimente în Uniunea
Europeană și la nivel mondial reprezintă o problemă majoră a anului 2011. Cauzele sunt
diverse și dificil de anticipat și controlat. Există însă și cauze pe care putem și trebuie să le
controlăm. Un lanț de aprovizionare greoi, cu prea mulți intermediari, catastrofele naturale
cauzate de schimbările climatice, veniturile scăzute obținute din agricultură sau volatilitatea
pieței produselor agricole sunt doar câteva din motivele pentru care prețul produselor
agricole a crescut nepermis la nivel european.

Consider că factorii de decizie de la nivel european trebuie să facă din scăderea prețurilor
alimentelor un obiectiv major pe agenda politică europeană și mondială. Nu vorbim aici,
bineînțeles, de imixtiunea în funcționarea pieței libere, ci de eliminarea acelor speculații
care parazitează nejustificat traseul dintre cerere și ofertă, influențând nelegitim și
distorsionând formarea prețurilor. Am votat în favoarea acestei rezoluții, deoarece Europa
are nevoie de măsuri prin care prețurile alimentelor să nu fie crescute artificial de
intermediari speculanți. Uniunea Europeană are nevoie de o simplificare a lanțului de
aprovizionare cu alimente, astfel încât intermediarii-căpușă să fie eliminați din fluxul
comercial. În acest fel, și cetățenii și producătorii vor beneficia, iar criza economică va fi
mai ușor de depășit.

Elena Băsescu (PPE),    în scris . − Am votat în favoarea acestui document. Cu toate că
prognozele arată că stocurile mondiale de cereale, grâu și zahăr vor fi mai ridicate decât în
2007, cu toate că situația care a dus la criza alimentelor în 2008 nu pare să se repete, există
o supra-reacție a piețelor, o volatilitate excesivă, explicabilă prin acțiunile fondurilor de
investiții ale speculanților. Mai mult, sectoare întregi din agricultură sunt amenințate. Văd
acest lucru la mine în țară, în România. Iar creșterea cu 5 procente a TVA-ului, care a ajuns
la 24%, s-a reflectat imediat în creșterea prețurilor. Este greu de acceptat ca un crescător
de animale care muncește din greu zi de zi să fie victima unui joc de piață, un joc făcut de
la zeci de mii de kilometri depărtare, pe computerele unor companii care nu au nimic de-a
face cu agricultura, dar au suficienți bani ca să dezechilibreze piețele mondiale.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    în scris. – (FR) În raportul nostru cu privire la
recunoașterea agriculturii ca un sector strategic în contextul securității alimentare, adoptat
în decembrie, am declarat că dreptul la securitatea alimentară este un drept fundamental
al omului și că UE are datoria de a-și hrăni cetățenii. În conformitate cu poziția noastră,
datoria noastră de astăzi este de a denunța creșterea prețurilor la produsele alimentare,
care au crescut fulminant în ultimele șapte luni. Există multe motive pentru această creștere,
dar trebuie să ne concentrăm mai presus de toate asupra volatilității prețurilor și speculațiilor
cu produse alimentare de bază, deoarece acestea destabilizează economiile noastre și produc
incertitudine. Oprirea speculațiilor este deosebit de importantă, la fel ca și combaterea
schimbărilor climatice. Într-adevăr, securitatea alimentară și condițiile climatice și de mediu
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sunt strâns legate între ele; ele fac extrem de importantă coordonarea politicilor de mediu
și agricole. Ar trebui, de asemenea, să ne îndreptăm atenția asupra țărilor în curs de
dezvoltare și să le sprijinim în eforturile lor de a atinge autosuficiența alimentară, în contrast
cu tot ceea ce s-a făcut în ultimii ani. Provocarea este imensă: doar în Europa, aproape
80 de milioane de oameni trăiesc încă sub limita sărăciei.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    în scris.  −  (LT) Am votat în favoarea acestei propuneri de
rezoluție, deoarece există nevoia de a lua măsuri specifice pentru a garanta securitatea
alimentară pentru cetățenii UE și la nivel mondial. Prețurile la alimente au atins un nivel
extrem de ridicat pentru a șaptea lună consecutivă între 2010 și 2011, situându-se la cele
mai înalte niveluri de când Organizația pentru Alimentație și Agricultură a început să
măsoare prețurile la produsele alimentare în 1990. Creșterea prețurilor la produsele de
bază a devenit un factor destabilizator în mai multe țări în curs de dezvoltare. În plus,
recentele revolte și tensiuni din Algeria, Tunisia și Egipt au avut un impact semnificativ
asupra acestui lucru. Alimentele trebuie să fie disponibile pentru consumatori la prețuri
rezonabile și, în același timp, trebuie să li se asigure agricultorilor un standard de viață
echitabil. Prin urmare, Uniunea Europeană are datoria de a asigura securitatea alimentară
pentru cetățenii săi. Ar trebui să se atragă atenția asupra scăderii veniturilor agricole în UE,
cauzate de creșterea costurilor de producție și de volatilitatea prețurilor, care au un impact
negativ asupra capacității fermierilor de a menține producția. De asemenea, ar trebui să se
evidențieze costurile pe care agricultorii europeni trebuie să le suporte pentru a îndeplini
standardele siguranță alimentară, protecția mediului, bunăstare a animalelor și muncă.
Agricultorii ar trebui compensați pentru aceste costuri suplimentare și pentru furnizarea
de bunuri publice pentru societate.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL),    în scris. – (EL) M-am abținut de la vot în ceea ce privește
rezoluția referitoare la creșterea prețurilor la alimente. Aceasta conține mai multe puncte
pozitive, cum ar fi prioritatea acordată sectorului agricol în politica de dezvoltare. Totuși,
din propunerea comună de rezoluție lipsesc puncte importante cuprinse în propunerea
de rezoluție inițială a Grupului Confederal al Stângii Unite Europene / Stânga Verde Nordică.
Mai exact, nu se face nicio legătură între criza alimentară și creșterile prețurilor cauzate de
politicile agricole și comerciale aplicate și, prin urmare, nu se face nicio propunere pentru
a schimba acest cadru. De asemenea, propunerea de rezoluție solicită ca problema
alimentară să fie soluționată de către Organizația Mondială a Comerțului și G20, lucru care
nu este numai contrar cerințelor agricultorilor; înlocuiește, de asemenea, cadrul ONU,
promovând astfel deciziile acelorași persoane care au provocat și au perpetuat problema
prin opțiunile lor politice. De asemenea, propunerea de rezoluție nu face nicio trimitere
la conceptul de bază al suveranității alimentare, chiar dacă aceasta este o condiție esențială
pentru securitatea alimentară. În cele din urmă, abordează problema speculațiilor și a
creșterii prețurilor la alimente într-un mod foarte inadecvat, referindu-se pur și simplu la
„transparența” prețurilor la alimente, fără nicio mențiune cu privire la modul în care s-ar
putea pune capăt mecanismelor financiare folosite pentru a face speculații.

Ole Christensen, Dan Jørgensen, Christel Schaldemose și Britta Thomsen (S&D),
în scris.  −  (DA) Am votat în favoarea propunerii de rezoluție referitoare la creșterea
prețurilor la alimente. Recunoaștem faptul că în prezent ne confruntăm cu probleme
majore în sectorul alimentar și, în acest sens, credem că putem realiza multe lucruri
intervenind cu privire la speculațiile cu produsele alimentare. Din acest motiv, am votat
în favoarea acestei rezoluții. Cu toate acestea, nu susținem nici o creștere a bugetului pentru
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subvențiile agricole ale UE, nici o extindere a instrumentelor de gestionare a pieței. Mai
mult, nu suntem în favoarea utilizării sporite a OMG-urilor în producția de alimente.

George Sabin Cutaș (S&D),    în scris . − Prețurile produselor alimentare la nivel mondial
au atins cote dramatice în ultima perioadă. Astfel, în luna decembrie a anului trecut, acestea
le-au depășit pe cele înregistrate în momentul de vârf al crizei economice. ONU a declarat
recent ca fiind neplauzibil scenariul conform căruia o cerere prea mare în comparație cu
oferta s-ar afla la baza acestor fluctuații a prețurilor. La mijlocul anilor '90 a fost creată o
piață speculativă în centrul căreia se aflau produsele alimentare și care s-a amplificat în
momentul crizei financiare. În prezent, speculatorii profită de nereglementarea piețelor și
câștigă milioane din această activitate. Acest comportament de tip speculativ afectează în
mod direct nivelul de trai al oamenilor și poate contribui la instabilitate politică. Consider,
prin urmare, că Uniunea trebuie să urmărească combaterea speculațiilor asupra prețurilor
produselor alimentare prin reglementare și transparență. Din acest motiv, am votat in
favoarea rezoluției privind creșterea prețurilor la alimente.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    în scris . − Criza economică mondială și creșterea
prețurilor la alimente și la combustibili au adus sărăcie și foamete pentru milioane de
cetățeni, dar în special pentru persoanele sărace din țările în curs de dezvoltare, care sunt
cele mai expuse la impactul negativ al volatilității prețurilor și al crizei alimentare. Uniunea
Europeană în ansamblu este și rămâne principalul producător de alimente. De aceea, la
nivel comunitar trebuie să se dezvolte capacități comune de cercetare și formare în domeniul
metodelor agricole durabile și al noilor tehnologii, astfel încât să se atenueze colapsul
sistemelor agricole și să se prevină temporar această criză. Cred că este datoria Uniunii
Europene și a statelor membre să adopte o strategie comercială comună, care să protejeze
suficient piețele alimentare și împreună să decidă cu privire la propriile politici în materie
de producție agricolă și alimentară.

Göran Färm, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Marita Ulvskog și Åsa Westlund (S&D),
în scris.  − (SV) Noi, social-democrații suedezi, am votat împotriva propunerii de rezoluție
referitoare la creșterea prețurilor la alimente. Salutăm dezbaterea privind prețurile
alimentelor și fluctuațiile prețurilor, în special cu privire la speculațiile cu produse alimentare
de bază și concurența redusă în anumite sectoare ale lanțului alimentar, dar, cu toate acestea,
nu credem că această rezoluție oferă o descriere adecvată a problemei. Afirmațiile privind
amenințările directe la aprovizionarea cu alimente a Europei sunt extrem de exagerate. De
asemenea, ne opunem folosirii preocupării legate de creșterea prețurilor la alimente drept
justificare pentru o politică agricolă europeană bazată pe subvenții directe extinse și
reglementarea pieței. Faptul că rezoluția se concentrează numai pe sectorul agricol înseamnă
că ignoră importanța altor factori sociali pentru capacitatea de a face față creșterii
substanțiale a prețurilor - ne gândim în primul rând la lipsa instituțiilor democratice în
multe țări și la inegalitate atunci când vine vorba de venituri și sisteme de asistență socială
slabe.

Diogo Feio (PPE),    în scris. − (PT) Organizația pentru Alimentație și Agricultură a
Națiunilor Unite (FAO) a avertizat în luna ianuarie că prețurile la produsele alimentare ar
putea să crească în 2011, după ce au ajuns la un nivel record în 2010 și ca urmare a majorării
în timpul crizei alimentare din 2008. Indicele prețurilor la produsele alimentare calculat
de FAO pentru 55 de produse alimentare de bază a crescut pentru a șasea lună consecutivă
și a ajuns la 214,7 puncte, depășind precedentul record de 213,5 puncte atins în iunie 2008.
Se pare că prețurile la alimente au crescut pentru a șaptea lună consecutivă între 2010 și
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2011, atingând la cele mai înalte niveluri de când FAO a început să analizeze prețurile la
produsele alimentare în 1990.

După cum am susținut deja în trecut, cred că trebuie luate măsuri concrete în contextul
politicii agricole comune pentru a crește producția, pentru a aproviziona mai bine piețele
și pentru a asigura o mai mare stabilitate a prețurilor, precum și pentru a ne asigura că
producția îndeplinește nevoile consumatorilor europeni. După cum am susținut, agricultura
trebuie să fie considerată un sector strategic, esențial pentru garantarea securității alimentare
a populației, mai ales în momente de criză ca cea cu care ne confruntăm.

José Manuel Fernandes (PPE),    în scris. – (PT) Dreptul la hrană este un drept fundamental
care există atunci când toți oamenii au acces permanent fizic și economic la alimente
suficiente, sigure și nutritive pentru a-și satisface nevoile nutriționale pentru o viață activă
și sănătoasă.

Eu consider că este un eșec inacceptabil faptul că există foamete în Uniunea Europeană și
în lume. De fapt, Organizația pentru Alimentație și Agricultură a Națiunilor Unite (FAO)
estimează că numărul persoanelor subnutrite din lume a ajuns la 925 de milioane în 2010.
Creșterea prețurilor la produsele alimentare asociată cu deficituri imprevizibile de
aprovizionare pot duce la înrăutățirea acestei situații.

Prin urmare, susțin un sector agricol durabil și puternic în întreaga UE și un mediu rural
înfloritor și durabil. Politica agricolă comună ar trebui să asigure acest obiectiv. De asemenea
aș atrage atenția asupra scăderii veniturilor agricole în UE, cauzată de creșterea costurilor
de producție și de volatilitatea prețurilor, care au un impact negativ asupra capacității
agricultorilor de a menține producția. În plus, agricultorii europeni trebuie să respecte
standardele cele mai înalte din lume în materie de siguranță alimentară, protecția mediului,
bunăstare a animalelor și muncă.

João Ferreira (GUE/NGL),    în scris.  −  (PT) Propunerea de rezoluție include mai multe
aspecte importante, precum: necesitatea de a acorda prioritate agriculturii în cadrul
ajutorului pentru dezvoltare și de a recunoaște lipsa de investiții din acest domeniu,
necesitatea stocurilor strategice și de intervenției și necesitatea ca instrumentele de
intervenție pe piață să devină un aspect-cheie al viitoarei politici agricole comune, chiar
dacă aceste instrumente nu sunt specificate mai târziu și este adevărat că mulți oameni
susțin doar așa-numitele „mecanisme de urgență”, compatibile cu liberalizarea vizată a
pieței. Cu toate acestea, rezoluția ignoră aspecte importante și include altele care sunt
negative sau chiar inacceptabile.

Nu menționează faptul că, în realitate, criza alimentară este rezultatul actualelor politici
agricole și comerciale, cum ar fi PAC și comerțul liber, nu critică aceste politici așa cum ar
fi corect și necesar și nu solicită schimbarea necesară. Acceptă integrarea agriculturii în
Organizația Mondială a Comerțului (OMC), deși nu propune măsuri pentru a atenua această
includere; în ceea ce ne privește, susținem că agricultura ar trebui să rămână în afara OMC.
Conceptul de bază de suveranitate alimentară, care nu poate fi disociat de securitatea
alimentară, nu este abordat. Este abordată problema speculațiilor, dar într-un mod foarte
inadecvat. Măsurile propuse nu depășesc cu mult apelurile pentru „o mai mare transparență”
pe piață, lucru care este în mod evident insuficient.

Elisabetta Gardini (PPE),    în scris. – (IT) Schimbările climatice și speculațiile de pe piețele
produselor de bază se numără printre principalii factori care amenință securitatea
alimentară, atât în cadrul Uniunii Europene, cât și în afara acesteia. Pe baza acestei
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convingeri, sprijin propunerea de rezoluție care solicită măsuri urgente pentru a combate
manipularea prețurilor produselor alimentare de bază și pentru a asigura menținerea
producției agricole în UE. De fapt, fără îndoială că secetele, inundațiile, incendiile și furtunile
- fenomene care apar mai frecvent în prezent decât în trecut - reduc capacitatea de producție
agricolă la nivel mondial. Buna gestionare a apelor și a terenurilor este, prin urmare, esențială
pentru prevenirea pierderii de teren agricol. De asemenea, este necesar să se reducă
speculațiile abuzive care fac presiuni asupra piețelor produselor alimentare, ale materiilor
prime agricole și ale energiei. Securitatea alimentară depinde de existența unei politici
solide care garantează un viitor pentru tinerii agricultori și încurajează introducerea unor
practici agricole mai eficiente și mai durabile în țările mai puțin dezvoltate.

Robert Goebbels (S&D),    în scris. – (FR) Creșterea prețurilor la produsele alimentare este
inacceptabilă. Recoltele reduse înregistrate în Rusia și Ucraina nu pot explica majorarea
de 91 % pentru grâu, și cu atât mai puțin creșterea de 57 % pentru porumb, 33 % pentru
soia și 32 % pentru zahăr. În mod clar, lumea agitată a finanțelor speculează în prezent pe
piețele produselor alimentare, fără să dorească să obțină mărfurile în sine, care sunt în mod
constant cumpărate și vândute. Accesul la aceste piețe ar trebui să fie rezervat doar
cumpărătorilor din acest domeniu profesional. Cu toate acestea, principala problemă
rămâne necesitatea de a crește productivitatea agricolă mondială. Pentru a hrăni mai bine
9 miliarde de oameni, producția agricolă trebuie să crească cu 60-70 %. Doar accesul la o
agricultură mai eficientă ne va permite să învingem foametea. Semințele noi, precum și
tehnicile de alimentare și de economisire a apei vor fi capabile să producă recoltele cerute.
Numărul agricultorilor care cultivă OMG-uri este în creștere în fiecare an. Există mai mult
de 14 milioane, care lucrează mai mult de 10 % din terenul arabil din lume. Doar Europa
pretinde că vrea să renunțe la OMG-uri, chiar dacă animalele din Europa sunt deja hrănite
cu furaje din care două treimi provin din culturi modificate genetic din cele două Americi.

Sylvie Guillaume (S&D),    în scris. – (FR) Într-un moment în care securitatea alimentară
trebuie să fie declarată un drept fundamental al omului, prețurile la alimente la nivel mondial
au atins un nivel extrem de ridicat la începutul anului 2011, afectându-i atât pe producători,
cât și pe consumatorii din UE și din întreaga lume. Această tendință, exacerbată de
volatilitatea prețurilor cauzată de speculatori, este complet inacceptabilă, când știm că la
nivel mondial mai mult de un miliard de oameni suferă din cauza sărăciei și a foametei.
Prin urmare, am votat în favoarea acestei propuneri de rezoluție, care: recomandă
introducerea unor reglementări la nivel internațional pentru a evita ca speculațiile să încalce
dreptul la hrană, reafirmă angajamentul Uniunii Europene de a deveni unul dintre principalii
actori în domeniul produselor alimentare și al agriculturii la nivel global, ține cont de
schimbările climatice și încurajează statele membre să crească ponderea ajutorului oficial
dedicat agriculturii.

Elisabeth Köstinger (PPE),    în scris. – (DE) Salut propunerea de rezoluție depusă de
Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) referitoare la actuala problemă a
creșterii prețurilor la alimente. Uniunea Europeană este chemată să accelereze progresul
luptei globale împotriva sărăciei și a foametei; în țările în curs de dezvoltare, acest lucru
vizează furnizarea produselor de bază necesare vieții. Cu toate acestea, prețurile ridicate
sunt, de asemenea, o problemă în cadrul UE. Această situație a apărut ca urmare a deficitelor
de produse de bază, a prețurilor mari la combustibil, a dependenței de recolte și exporturi,
a situației pieței mondiale și a mercantilismului. Singurul mijloc de garantare a viitoarei
aprovizionări cu produse alimentare în Europa este prin intermediul politicii agricole
comune. Agricultorii înșiși sunt la fel de dependenți de prețuri rezonabile; aceștia se
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confruntă cu costuri ridicate de producție. Creșterea prețurilor de consum nu se reflectă
în veniturile agricole. Parlamentul European cere Comisiei să acționeze rapid și să ia măsuri
în toate domeniile de politică.

Astrid Lulling (PPE),    în scris. – (FR) Actuala majorare a prețurilor la produsele alimentare,
și mai ales a prețurilor produselor de bază, precum cerealele și oleaginoasele, a fost cauzată
în principal de dezastrele naturale din Rusia și Australia.

Chiar dacă această creștere a prețurilor produselor alimentare de bază ar putea, teoretic,
să impulsioneze veniturile agricultorilor noștri europeni, nu trebuie să uităm că sectorul
zootehnic se confruntă cu o majorare similară a prețului hranei pentru animale.

Suntem dureros de conștienți de dependența extremă a Uniunii Europene de livrările de
produse alimentare de bază, ceea ce înseamnă că securitatea alimentară în Europa este
departe de a fi realizată.

Nu trebuie să privim foarte departe - dovada pot fi găsită în țările din Africa de Nord -
pentru a conștientiza consecințele periculoase pe care le pot avea astfel de incertitudini.

Asigurarea noastră de viață constă în menținerea unei politici agricole comune demne de
acest nume, astfel încât să asigure un venit echitabil pentru agricultorii noștri, și în
menținerea unei agriculturi productive în fiecare regiune a Europei.

Acestea sunt motivele pentru care am jucat un rol activ în această rezoluție și pentru care
am votat în favoarea ei.

David Martin (S&D),    în scris. − Am votat pentru această rezoluție referitoare la creșterea
prețurilor la alimente. Potrivit rezoluției, prețurile la alimente au atins cele mai înalte niveluri
de când Organizația pentru Alimentație și Agricultură (FAO) a început înregistrarea acestora
în 1990. Furia generată de creșterea fulminantă a prețurilor la produsele alimentare a dus
la mișcări sociale în mai multe țări. O cauză esențială au reprezentat-o speculațiile efectuate
de comercianți și brokeri care nu au niciun interes comercial pe aceste piețe. Trebuie luate
măsuri pentru a lupta împotriva exceselor de speculații pe piețele produselor de bază.

Nuno Melo (PPE),    în scris. − (PT) Votez în favoarea acestei propuneri de rezoluție deoarece
sunt de acord cu toate principiile stabilite în aceasta. Sunt în favoarea producerii de alimente
sănătoase în cantități suficiente pentru a contribui eficient la cererea mondială de produse
alimentare. Este esențial să se asigure venituri pentru agricultori și să se creeze mecanisme
pentru a preveni o volatilitate extremă a prețurilor și piețelor. Pentru a fi siguri că vom avea
suficientă hrană la nivel global pentru a hrăni întreaga populație a lumii, este esențial să
sprijinim agricultorii din țările în curs de dezvoltare. Trebuie să ne asigurăm că se iau toate
măsurile pentru a combate schimbările climatice la nivel global, astfel încât resursele
naturale și veniturile din agricultură să nu fie reduse. Este esențial să se consolideze poziția
agricultorilor în lanțul de aprovizionare cu alimente. Pentru ca sectorul de producție să
prospere, este esențial să se evalueze problema creșterii prețurilor cu privire la alte costuri
externe și la speculațiile cu produse agricole de bază.

Alajos Mészáros (PPE),    în scris. −  (HU) Securitatea alimentară este o problemă centrală
pentru Europa și tocmai din acest motiv are nevoie de o politică agricolă comună (PAC)
solidă și de durată și, ca obiectiv, nu va putea fi îndeplinită dacă nu vom găsi o soluție la
cele două cele mai importante probleme actuale, volatilitatea piețelor și a prețurilor și
reducerea rezervelor de produse alimentare. Intensificarea speculațiilor legate de produse
agricole și alimentare de bază stă la baza actualei majorări a prețurilor la alimente. Fondurile
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de investiții pompează sume uriașe de bani în speculații cu prețurile produselor alimentare,
obligându-i astfel pe consumatori să plătească prețuri care depășesc de mai multe ori
costurile de producție. Creșterile prețurilor agravează problema accesibilității, în special
pentru persoanele cu venituri mici sau fără venit. Cheltuielile cu alimentele sunt una dintre
principalele componente ale bugetelor familiale, reprezentând 60-80 % în țările în curs de
dezvoltare și 20 -30 % în statele membre mai puțin dezvoltate. Instrumentele financiare
trebuie să servească economiei și trebuie să ajute producția agricolă să depășească crize
majore și evenimente climatice și din acest motiv, nu pot fi permise speculații care pun în
pericol producția agricolă. Condamn speculațiile cu produse agricole și materii prime, care
contribuie la creșterea volatilității prețurilor și la adâncirea crizei alimentare mondiale.
Tocmai pentru acest motiv sunt de acord și sprijin faptul că, în cadrul viitoarei PAC, nu
vor putea fi luate măsuri eficiente împotriva fluctuațiilor importante ale prețurilor fără
rezerve strategice și, astfel, rolul instrumentelor de intervenție pe piață trebuie să fie
consolidat.

Willy Meyer (GUE/NGL),    în scris. – (ES) Am votat în favoarea acestei propuneri de
rezoluție, deoarece sprijin măsurile pe care le conține pentru combaterea obstacolelor care
împiedică securitatea alimentară globală: speculațiile comerciale, concentrarea în lanțul
de distribuire a produselor alimentare, volatilitatea prețurilor, nivelul scăzut al veniturilor
agricultorilor și schimbările climatice. Cred că apelul la acțiuni imediate și susținute pentru
a garanta securitatea alimentară globală este pozitiv și salut reafirmarea dreptului la hrană
ca drept al omului. Sprijin solicitarea ca UE să își sporească ajutorul de dezvoltare rurală
prin investiții în programe de protecție socială și agricultură la scară mică și să adopte
măsuri eficiente de combatere a schimbărilor climatice. Salut faptul că rezoluția solicită
Comisiei să includă în negocierile comerciale cu partenerii UE respectarea unor standarde
echivalente cu cele ale UE în ceea ce privește mediul, bunăstarea animalelor și siguranța și
calitatea alimentelor. Susțin, de asemenea, solicitarea ca UE să respecte și să promoveze
garantarea unui viitor durabil pentru agricultori în cadrul acordurilor comerciale și să nu
pună în pericol producția agricolă europeană, agricultura rurală și accesul global la alimente.

Louis Michel (ALDE),    în scris. – (FR) Prețurile la alimente au atins un nivel record. Această
creștere are ca rezultat insecuritate alimentară pentru milioane de oameni, destabilizând
economia mondială și provocând revolte și tulburări. În plus, comunitatea internațională
și-a luat angajamentul de a reduce la jumătate foametea în lume până în 2015, ca parte a
Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului. Garantarea produselor alimentare adecvate și
comune pentru fiecare persoană nu este doar o obligație morală, ci și îndeplinirea unui
drept fundamental al omului. Acest drept inalienabil și universal a fost confirmat în timpul
reuniunii Adunării Parlamentare Comune ACP-UE care a avut loc în decembrie la Kinshasa.
În timp ce Comisia trebuie să își onoreze angajamentele față de țările în curs de dezvoltare
și țările cel mai puțin dezvoltate, aceasta trebuie să promoveze, de asemenea, o politică
agricolă comună puternică și durabilă care să reflecte nevoile agricultorilor europeni.
Împărtășesc îngrijorările acestora din urmă, pentru că scăderea veniturilor lor, ca urmare
a creșterii costurilor de producție și a volatilității prețurilor, a însemnat că ei nu au beneficiat
de creșterea prețurilor la alimente. Trebuie luate măsuri eficiente și coordonate pentru a
rezolva aceste probleme. Opulența și risipa sunt inacceptabile când tragedia foametei ia
proporții tot mai mari.

Alexander Mirsky (S&D),    în scris. – (LV) Sunt de acord cu propunerea de rezoluție, dar
aceasta nu conține nimic despre ceea ce va urma. Nu este suficient să se stabilească doar
faptul că produsele alimentare sunt scumpe. Este important să dezvoltăm rapid un sistem

17-02-2011Dezbateri al Uniunii EuropeneRO102



de gestionare pentru controlul și optimizarea prețurilor la alimente. Este esențial să se
dezvolte un mecanism antimonopol si antispeculații pentru reglementarea și eliminarea
abuzurilor. Un astfel de mecanism ar trebui să stabilească o Agenție europeană generală
pentru controlul și supravegherea prețurilor și a serviciilor. Aceasta ar trebui, de asemenea,
să prevadă productivitatea și eficiența în sferele de producție. Acest lucru ne-ar oferi
posibilitatea de a preveni supraproducția și deficitele și de a reduce la minimum pierderile.
Este esențială o sarcină serioasă de analiză. Aceasta ne-ar permite să definim costurile reale
și să evităm destabilizarea.

Andreas Mölzer (NI),    în scris. – (DE) Efectul combinat al creșterii prețurilor la produsele
de bază, al restricțiilor la export, al recoltelor slabe ca urmare a condițiilor meteorologice,
al creșterii costurilor de transport, al speculațiilor agricole și al creșterii cererii este
reprezentat de creșterea prețurilor. UE ar trebui să își analizeze propriul comportament.
Atunci când este mai profitabil să se utilizeze terenurile agricole pentru producția de
biocombustibili decât pentru producția de alimente, nu e deloc de mirare că există o
concurență pentru teren, cu toate consecințele negative pe care le presupune acest lucru.
Am luat aceste lucruri în considerare atunci când am votat.

Mariya Nedelcheva (PPE),    în scris. – (BG) Am fost încântată să semnez și să votez în
favoarea propunerii de rezoluție referitoare la creșterea prețurilor la alimente, întrucât sunt
necesare măsuri speciale pentru a asigura stabilitatea prețurilor la produsele alimentare.

Eu și colegii mei dorim găsirea unei soluții pentru problemele care sunt la originea creșterii
prețurilor la produsele alimentare: cumpărători care profită de poziția lor dominantă,
practici neloiale în negocierea prețurilor, lipsa de informații cu privire la formarea prețului,
repartizarea profitului de-a lungul lanțului alimentar și speculațiile de pe piețele produselor
de bază. Vrem ca reforma politicii agricole comune să asigure un prim pilon stabil pentru
a menține veniturile agricultorilor și a aplica măsuri de sprijinire a pieței.

Pentru a reduce speculațiile pe piețele produselor de bază, Parlamentul European dorește
ca Comisia să asigure o mai mare transparență prin schimburi de informații bune și în timp
util cu privire la evoluțiile de pe piață.

În plus, cu această rezoluție ne propunem să îmbunătățim poziția producătorilor agricoli
în lanțul alimentar, astfel încât aceștia să poată obține o parte mai mare a profiturilor din
industria alimentară. Salut, de asemenea, apelul la o acțiune mai rapidă din partea G20
pentru a coordona mecanismele de prevenire a creșterii prețurilor și pentru a pregăti un
regulament care să vizeze în mod specific rezolvarea crizelor care afectează alimentația și
agricultura.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D),    în scris. – (PL) Votarea cu privire la propunerea
de rezoluție referitoare la creșterea prețurilor la alimente a avut loc astăzi. Creșterea rapidă
a prețurilor la produsele alimentare subminează securitatea alimentară a milioane de
oameni, atât din țările dezvoltate cât și din țările în curs de dezvoltare.

În ceea ce privește faptul că efectele creșterii prețurilor la produsele alimentare au fost
resimțite mai puternic de grupuri care sunt într-o situație socială dificilă, Europa, împreună
cu țările terțe și cu instituțiile internaționale, ar trebui să ia fără întârziere următoarele
măsuri. Este necesar să se introducă un sistem de reglementare și supraveghere la nivel
național și internațional, care va rezolva problema speculațiilor pe piețele agricole
(ocupându-se cu instrumente derivate pentru produsele alimentare de bază, restricționate
pe cât posibil la investitorii aflați în legătură directă cu producția agricolă).
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Politica agricolă comună ar trebui să fie prevăzută cu instrumente adecvate de intervenție
pe piață, deoarece cred că o politică agricolă comună puternică este singura garanție pentru
rezolvarea problemei securității alimentare. Este foarte important să se stabilească măsuri
adecvate de prevenire și gestionare a riscurilor pentru a limita consecințele dezastrelor
naturale asupra producției agricole. De asemenea, ar trebui să se acorde atenție sprijinirii
producției agricole pentru consumatorii locali și regionali.

Necoordonarea acțiunilor de combatere a fluctuațiilor importante ale prețurilor poate
determina o diferență și mai mare în distribuția de produse alimentare între țările bogate
și cele sărace și, pe termen lung, ne poate pune în pericol prin generarea unei crize
alimentare. Rămân fără răspuns întrebările referitoare la necesitatea de a aproviziona cu
alimente o populație în continuă creștere.

Rolandas Paksas (EFD),    în scris. – (LT) Am votat în favoarea acestei propuneri de rezoluție
referitoare la creșterea prețurilor la alimente în Europa. Dreptul la hrană este un drept de
bază și fundamental al omului si de aceea trebuie să facem toate eforturile pentru a ne
asigura că prețurile alimentelor sunt reglementate și accesibile tuturor, acordând o atenție
deosebită problemei accesibilității produselor alimentare în țările în curs de dezvoltare.
Sunt de acord cu propunerea conform căreia Comisia trebuie să adopte o nouă strategie
comercială și de dezvoltare, care ar acorda țărilor în curs de dezvoltare mai mare
independență în rezolvarea problemei creșterii prețurilor la alimente. Se atrage atenția
asupra faptului că trebuie să creăm un sprijin și un mediu de afaceri favorabil pentru
agricultori, în special pentru agricultorii de scară mică. Ratele de impozitare a exporturilor
trebuie să fie reduse și trebuie să restrângem activitățile agricole industriale care pot avea
un impact negativ asupra capacităților de producție a alimentelor. Trebuie să depunem
toate eforturile pentru a asigura acordarea unui sprijin mai mare dezvoltării în sectorul
agricol, sprijinirii dezvoltării rurale, introducerii unor metode de producție inovatoare și
acordării de ajutor umanitar eficient. Putem limita creșterea prețurilor la alimente doar
prin punerea în aplicare a unor măsuri de prevenire a concentrării de-a lungul lanțului de
aprovizionare cu alimente și a speculațiilor privind produsele agricole de bază, precum și
a unor măsuri de reducere a costurilor de producție. Având în vedere nevoia de securitate
alimentară și energetică, trebuie să dezvoltăm surse alternative de alimentare cu energie și
să minimizăm risipa de produse alimentare atât la nivelul UE, cât și la nivel național. Pentru
ca măsurile de combatere a creșterii prețurilor la produsele alimentare prevăzute în rezoluție
să funcționeze în mod eficient, trebuie să creăm o agenție de reglementare independentă
și să ne asigurăm că sistemele de siguranță alimentară funcționează corect și eficient la
nivel regional și local.

Alfredo Pallone (PPE),    în scris. – (IT) Majorarea prețurilor produselor alimentare de bază
provoacă dificultăți și pentru Uniunea Europeană. Acestea au crescut constant în ultimele
luni și au atins cele mai ridicate niveluri înregistrate vreodată în istoria Organizației pentru
Alimentație și Agricultură. Acest lucru se întâmplă din cauza unei serii întregi de factori,
inclusiv lipsa unui acord comercial global, creșterea prețurilor anumitor materii prime și
creșterea cererii de produse alimentare, dar și din cauza speculațiilor și a „jocurilor
financiare” care se joacă pe alte piețe, dar au repercusiuni pe piața mondială. La acestea se
adăugă opoziția dintre economiile dezvoltate și cele în curs de dezvoltare, iar pentru acestea
din urmă - care au fost grav afectate de criză, chiar dacă indirect - produsele alimentare
sunt singura armă pe care o au la dispoziție. Această situație are implicații nu numai pentru
piața mondială, ci și pentru micii producători și pentru consumatori, care se confruntă cu
creșteri uneori semnificative ale prețurilor produselor de bază. Prin urmare, cred că
securitatea alimentară este o prioritate care trebuie să fie apărată și urmărită și este în egală
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măsură necesar și corect să se caute o soluție globală la această instabilitate, acceptată la o
scară cât mai extinsă posibil.

Georgios Papanikolaou (PPE),    în scris. – (EL) Am votat în favoarea propunerii comune
de rezoluție referitoare la creșterea prețurilor la alimente. Ca putere mondială în producția
agricolă, UE trebuie să ia în considerare și să se adapteze eficient la provocările care apar,
precum condițiile meteorologice extreme, disponibilitatea limitată a resurselor naturale,
dependența de importurile de produse alimentare și intensificarea speculațiilor cu produse
de bază. Mai mult, criza alimentară se aplică de asemenea și Europei. Șaptezeci și nouă de
milioane de europeni, 16 % din populația UE, primesc subvenții alimentare, iar inflația
prețurilor alimentelor de bază este în continuă creștere; acest lucru, împreună cu recesiunea,
se resimte foarte acut în Grecia. În mod evident, Europa trebuie să producă mai mult astăzi,
folosind mai eficient resurse mai puține.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    în scris. − (PT) Am votat pentru propunerea de
rezoluție referitoare la creșterea prețurilor la alimente, deoarece în șase luni costul coșului
cu alimente pregătit de Organizația pentru Alimentație și Agricultură a Națiunilor Unite
(FAO), care cuprinde 55 de produse de bază, a crescut cu 34 %. În Portugalia, situația
agricultorilor este de nesuportat dat fiind că prețul carburantului agricol se apropie de
nivelul său record din 2008 de 1 euro pe litru; prețurile la energie electrică au crescut cu
aproape 4 %, iar planul este de a se pune capăt în acest an producției de energie electrică
în sectorul agricol; prețurile pentru hrana animalelor, îngrășăminte și pesticide au explodat,
de asemenea, iar ratele dobânzilor pentru creditele agricole sunt de aproximativ 6 %. Acestea
sunt doar câteva exemple. De asemenea, cred că este inacceptabil că, într-un moment în
care lucrurile sunt agravate de o criză extinsă, consumatorii trebuie să plătească prețuri
umflate fără ca veniturile agricultorilor să crească. Comisia Europeană trebuie să facă față
responsabilităților sale și să ia în considerare întregul lanț atunci când analizează aceste
probleme grave din sectorul agricol, nu să ignore, așa cum a făcut în cazul „pachetului de
măsuri în sectorul laptelui”, unul dintre actorii-cheie: marii comercianți cu amănuntul.

Frédérique Ries (ALDE),    în scris. – (FR) Am votat în favoarea propunerii de rezoluție
referitoare la creșterea prețurilor la alimente, deoarece nimeni nu poate fi mulțumit de
situația care persistă de luni de zile și care îi afectează în primul rând pe micii agricultori
și pe consumatori. Prețurile cerealelor au depășit chiar și recordul din 2008, când explozia
prețurilor la alimente a cauzat tulburări în Haiti și Egipt. Deși răspunsurile oferite trebuie,
înainte de toate, să aibă o dimensiune globală și să fie coordonate împreună cu Organizația
pentru Alimentație și Agricultură, acestea trebuie să fie extinse și în Europa, unde stabilitatea
prețurilor reprezintă un obiectiv care trebuie atins. De aceea, salut adoptarea unor propuneri
raționale precum reducerea risipei de alimente și solicitarea adresată Comisiei de a se asigura
că instrumentele derivate privind produsele alimentare de bază sunt limitate la investitori
aflați în legătură directă cu piețele agricole. Toate acestea sunt măsuri care susțin o
agricultură europeană puternică și durabilă. Dl comisar Cioloș ne-a amintit ieri pe bună
dreptate că Europa nu există pentru a subvenționa biocombustibilii, ci pentru a promova
utilizarea terenurilor arabile în scopul producției de alimente - este cât se poate de simplu.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    în scris. – (FR) În ajunul reuniunii miniștrilor de
finanțe ai G20, Europa ajunge din nou nepregătită la masa negocierilor. Din ianuarie 2011,
administrația americană a solicitat ca pozițiile adoptate de fondurile financiare de pe piețele
agricole să fie controlate și transparente. Comisia trebuie să facă rapid propuneri în această
direcție. Acest progres este un prim pas spre a nega ceea ce doresc speculatorii. De asemenea,
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impactul asupra crescătorilor de animale europeni este dramatic și imediat. Aceștia nu își
mai pot hrăni animalele.

Sute de ferme sunt în faliment. Acum cinci ani, grâul valora 100 de euro pe tonă. În prezent,
acesta ajunge la aproape 300 de euro. Comisia le cere agricultorilor să se adapteze la
semnalele pieței. Aceasta ar face bine astăzi să își urmeze propriul sfat. În fața acestei crize,
Uniunea Europeană nu poate aștepta până în 2014 pentru a veni cu soluții.

Licia Ronzulli (PPE),    în scris. – (IT) Am votat în favoarea acestei propuneri de rezoluție,
deoarece critică puternic creșterea indicelui prețurilor produselor alimentare de bază, care
în ultimele luni a atins cel mai înalt nivel din ultimii 20 de ani. Acest lucru a provocat crize
sociale, cum ar fi revoltele care zguduie din decembrie întregul Maghreb. Creșterea prețurilor
produselor alimentare duce în mod evident la o scădere a nivelului de trai pentru majoritatea
lucrătorilor care, de regulă, cheltuiesc 50 % din veniturile lor pe produse alimentare. Doar
în Uniunea Europeană, aproximativ 80 de milioane de oameni trăiesc sub pragul sărăciei,
și mulți dintre aceștia sunt ajutați prin programe de ajutor alimentar. Recoltele slabe
înregistrate în Statele Unite, dezastrele naturale din Rusia și Brazilia, majorarea prețurilor
la energie și țiței și îmbătrânirea operatorilor din sectorul agricol se numără printre
problemele care trebuie abordate fără întârziere. Acum este mai important ca niciodată să
condamnăm speculațiile și să examinăm ideea unui sistem european de rezerve de produse
alimentare pentru a face față unor crize precum cea cu care ne confruntăm în prezent.
Scopul este să căutăm strategii comune, colective pentru a răspunde prompt la creșterea
cererii de produse alimentare, nu în ultimul rând prin politici specifice de stimulare pentru
atragerea tinerilor în domeniul agriculturii.

Brian Simpson (S&D),    în scris. − EPLP susține rezoluția elaborată ca răspuns la actualele
creșteri bruște ale prețurilor la produsele alimentare pe care le observăm și la impactul
acestora asupra securității alimentare la nivel mondial. Creșterile cele mai recente ale
prețurilor aduc în prim-plan multe dintre preocupările pe care EPLP le exprimă de mult
timp cu privire la denaturările din lanțul de aprovizionare cu alimente, la rolul pe care îl
pot juca speculațiile în exacerbarea situației și la lipsa investițiilor agricole pentru
consolidarea capacităților de producție în multe țări în curs de dezvoltare.

EPLP este de acord că avem nevoie de un răspuns global la provocarea securității alimentare,
dar ar dori, de asemenea, să sublinieze rolul pe care o PAC reformată în mod ambițios îl
poate juca în abordarea acestei probleme. O PAC reformată trebuie să fie în concordanță
atât cu securitatea alimentară mondială, cât și cu obiectivele politicii de dezvoltare,
eliminând o dată pentru totdeauna restituirile la export, care subminează capacitatea țărilor
în curs de dezvoltare de a-și crea propriile lor producții agricole, limitând mecanismele de
intervenție pe piață, care determină denaturări pe piață, și promovând producția agricolă
durabilă, pentru a ajuta sectorul agricol să atenueze și să se adapteze la schimbările climatice,
protejând astfel baza de resurse naturale și capacitatea de producție alimentară ale UE.

Bart Staes (Verts/ALE),    în scris. – (NL) Politica în domeniul securității alimentare este în
primul rând o politică de apărare. Orice țară care nu reușește să furnizeze alimente sigure
și la prețuri accesibile cetățenilor săi și să asigure un standard de viață rezonabil pentru
agricultorii săi se îndreaptă spre instabilitate și revolte determinate de probleme cu
alimentele. Dreptul la hrană este un drept de bază și fundamental al omului. Textul din
fața noastră subliniază în mod corect faptul că este nevoie de o abordare multidimensională.
Măsurile necesare pentru a garanta alimente sigure au multe în comun cu măsurile necesare
pentru o luptă mai eficientă împotriva schimbărilor climatice, pentru un ajutor consolidat
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pentru dezvoltare, pentru dezvoltarea altor structuri comerciale, pentru o mai mare
transparență pe piețele produselor de bază și măsuri împotriva speculației. Mi-ar fi plăcut
ca textul să fi fost și mai puternic, insistând în special asupra înființării unei agenții
independente la nivel mondial care să reglementeze strict speculațiile cu produse alimentare
de bază.

Grupul Verzilor / Alianța Liberă Europeană a dorit, de asemenea, să propună acțiuni necesare
pentru reducerea risipei alimentare: 20 - 30 la sută din culturi se pierd deja în timpul
semănatului și recoltării. În țările în curs de dezvoltare, jumătate din recoltă putrezește
deoarece nu este depozitată sau transportată. În același timp, consumatorii și distribuitorii
din țările dezvoltate aruncă 40 la sută din produsele alimentare neatinse la coșul de gunoi.
Acest lucru este inacceptabil și lipsit de etică! În cele din urmă, cred că produsele alimentare
nu țin de forumul OMC. Hrana nu poate fi niciodată un bun obișnuit. Niciodată!

Marc Tarabella (S&D),    în scris. – (FR) Salut adoptarea acestei propuneri comune de
rezoluție, care evidențiază principalii factori care contribuie la creșterea actuală a prețurilor
la produsele alimentare. Aceștia sunt: creșterea prețurilor la petrol, creșterea producției de
biocombustibili, care acaparează parcele extinse de terenuri agricole, apariția tot mai
frecventă a dezastrelor naturale și speculațiile de pe piețe. Scopul nu mai este de a furniza
produse alimentare la cel mai bun preț, ci de a obține cât mai mult profit posibil. Conform
Organizației pentru Alimentație și Agricultură, prețurile la alimente au atins un nivel record
în ianuarie și se estimează că, atunci când prețurile alimentelor vor crește cu 1 %, va fi pusă
în pericol hrănirea a încă 16 milioane de oameni. Creșterile prețurilor devin astfel o
provocare majoră pentru țările în curs de dezvoltare, care alocă deja aproape trei sferturi
din venitul lor pentru cumpărarea de produse alimentare de bază. Prin urmare, ne temem
de o situație socială și politică chiar mai îngrozitoare decât cea din în timpul „revoltelor
foamei” din 2008. Europa are un rol vital în garantarea securității alimentare la nivel
mondial. Să sperăm că miniștrii G20, care se vor întâlni în iunie la Paris, vor veni cu soluții
de combatere a volatilității prețurilor la produsele alimentare.

Nuno Teixeira (PPE),    în scris. − (PT) Dreptul la hrană, stabilit în Declarația universală a
drepturilor omului și în articolul 39 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
a fost grav afectat de actuala criză economică și financiară. Creșterea populației, prevăzută
în special în economiile emergente, și creșterea tot mai mare a sărăciei și a foametei la nivel
mondial indică faptul că producția de alimente trebuie să crească cu cel puțin 70 % pentru
a satisface nevoile populației. În același timp, la acest scenariu se adaugă speculațiile
financiare cu produse alimentare de bază, care duc la volatilitatea prețurilor produselor
alimentare, la fel ca și fenomenele meteorologice extreme și creșterea constantă a producției
de bioetanol în loc de alimente. Cred că trebuie luate măsuri de urgență pentru a combate
destabilizarea piețelor agricole, prin urmare sprijinirea agricultorilor și promovarea inovării
în acest sector, dar și consolidarea rolului politicii agricole comune sunt obiective-cheie
ale Uniunii Europene. Această problemă multidimensională trebuie să fie discutată dintr-o
perspectivă multilaterală deoarece afectează oameni din întreaga lume și efectele sale de
multiplicare sunt incontestabile. Revoltele care au avut loc în țările în curs de dezvoltare
reprezintă exemple în acest sens. Ar trebui consolidat sprijinul acordat țărilor aflate în
situații de risc pentru a preveni viitoare crize alimentare.

Derek Vaughan (S&D),    în scris.  − Am susținut rezoluția elaborată ca răspuns la creșterea
prețurilor la alimente, care afectează securitatea alimentară la nivel mondial. Cele mai
recente creșteri ale prețurilor evidențiază multe dintre preocupările legate de denaturările
din lanțul de aprovizionare cu alimente, de rolul pe care îl pot juca speculațiile în exacerbarea
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situației și de lipsa investițiilor agricole pentru consolidarea capacităților de producție în
multe țări în curs de dezvoltare. Avem nevoie de un răspuns global la provocarea securității
alimentare, dar trebui să subliniem și rolul pe care îl poate juca o PAC reformată în mod
ambițios în abordarea acestei probleme. O PAC reformată trebuie să fie în conformitate
cu securitatea alimentară mondială și cu obiectivele politicii de dezvoltare, eliminând o
dată pentru totdeauna restituirile la export care subminează capacitatea țărilor în curs de
dezvoltare de a-și crea propria producție agricolă. Este necesară promovarea unei producții
agricole durabile pentru a ajuta sectorul agricol să atenueze și să se adapteze la schimbările
climatice, protejând astfel baza de resurse naturale și capacitatea de producție alimentară
ale UE.

8. Corectările voturilor și intențiile de vot: a se vedea procesul-verbal

(Ședința a fost suspendată la ora 13.05 și reluată la ora 15.00)

PREZIDEAZĂ: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

9. Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare: consultați procesul-verbal

10. Dezbateri asupra cazurilor de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a
statului de drept

10.1. Ciocnirile de la frontiera dintre Thailanda și Cambodgia

Președinte. −   Următorul punct pe ordinea de zi este dezbaterea privind cele șapte
propuneri de rezoluție referitoare la confruntările de la frontiera dintre Thailanda și
Cambodgia. (1)

Barbara Lochbihler,    autoare. – (DE) Dle președinte, confruntările de la frontiera dintre
Thailanda și Cambodgia de la începutul acestei luni au readus în atenția publicului
internațional conflictul care durează de zeci de ani cu privire la accesul în templul Preah
Vihear. Deși confruntările armate s-au mai redus în prezent, trebuie să găsim o soluție
politică pentru acest conflict. ASEAN, Statele Unite și UE au datoria de a colabora mai
intens pe această temă, acționând înainte ca situația să ia amploare.

În cele mai recente confruntări, au fost răniți și uciși civili și soldați de ambele părți. Bombele
cu submuniție au fost folosite într-un mod deosebit de perfid. Armele cu submuniție
provoacă pagube populației civile, afectând-o mult timp după lansare. Până la 30 % din
armele cu submuniție nu explodează și rămân în pământ ca bombe neexplodate, urmând
să explodeze mai târziu, mișcate poate de copii care se joacă. Solicităm Thailandei și
Cambodgiei să pună capăt utilizării acestor arme groaznice imediat. De asemenea, solicităm
celor două guverne să semneze Convenția internațională care interzice folosirea armelor
cu submuniție.

În cele din urmă, adresez un apel urgent Thailandei și Cambodgiei, pentru a depune toate
eforturile în soluționarea acestui conflict fără a recurge la arme. Populația civilă din ambele
state va suferi și mai mult; va suferi din cauza unei situații pentru care politicienii ar putea

(1) A se vedea procesul-verbal.
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găsi o soluție dacă ar avea voință politică în acest sens și nu ar încerca să stimuleze
naționalismul ieftin de ambele părți ale frontierei.

Marietje Schaake,    autoare.  − Dle președinte, de la începutul lunii se desfășoară lupte
între forțele armate de-a lungul frontierei thailandezo-cambodgiene, lângă templul Preah
Vihear, care este inclus de UNESCO în patrimoniul cultural mondial. Suntem responsabili
pentru protejarea vieților oamenilor, în primul și în primul rând, dar avem o responsabilitate
și față de patrimoniul cultural.

Ceea ce este deosebit de îngrijorător este folosirea raportată a armelor cu submuniție. Este
foarte posibil ca respectivele rapoarte să fie adevărate, întrucât nici Thailanda, nici
Cambodgia nu au ratificat Convenția privind armele cu submuniție.

Pentru a preveni o nouă extindere a conflictului, care ar expune regiunea la riscul
destabilizării, ambele guverne trebuie să își asume responsabilitățile și să protejeze
persoanele strămutate ca urmare a acestui conflict.

Salutăm eforturile depuse de președintele ASEAN în vederea facilitării dialogului dintre
cele două țări, astfel încât disputa să poată fi rezolvată în mod pașnic.

Thailanda și Cambodgia au convenit să se alăture reuniunii urgente a națiunilor din sud-estul
Asiei pentru a discuta cu privire la conflict. Directorul general al UNESCO va avea, de
asemenea, un trimis special la Bangkok și la Phnom Penh pentru a îndemna ambele părți
să coopereze cu o posibilă misiune a UNESCO.

Bernd Posselt,    autor  .  – (DE) Dle președinte, dna Lochbihler are dreptate: în primul rând
este vorba despre oameni, cei uciși și cei răniți, și despre utilizarea scandaloasă a armelor
cu submuniție.

În al doilea rând, este vorba, desigur, despre stoparea conflictului de la frontieră, despre
soluționarea acestuia în mod pașnic și despre asigurarea faptului că acest conflict nu devine
un război.

Cel de al treilea aspect - și dorim să îl abordăm și pe acesta - privește moștenirea culturală
mondială de neînlocuit a complexului templului din această regiune de frontieră.
Karl von Habsburg, fost deputat în Parlament și fiul lui Otto von Habsburg, este responsabil
cu aceste chestiuni în cadrul Unesco și va participa la ședința plenară din martie, de aici de
la Strasbourg, pentru a ne oferi detalii cu privire la această situație. Cred că trebuie, de fapt,
să depunem eforturi concentrate și să colaborăm pentru a restabili pacea și a proteja
populația, apărând, de asemenea, patrimoniul cultural. Aici în Europa știm prea bine ce
diferențe majore pot lăsa războaiele în urma lor în ceea ce privește peisajul cultural. Prin
urmare, trebuie să acționăm oriunde apare o amenințare la adresa patrimoniului cultural
mondial.

Marc Tarabella,    autor. − (FR) Dle președinte, dle comisar, doamnelor și domnilor, de la
începutul lunii februarie, au fost reluate luptele dintre forțele armate ale Cambodgiei și
Thailandei, la frontiera de lângă templul Preah Vihear, zonă revendicată de ambele țări.
Din nefericire, de ambele părți au existat victime și peste 3 000 de persoane care trăiesc în
apropierea zonei de conflict a trebuit să fie evacuate.

În anul 1962, Curtea Internațională de Justiție a ONU, acționând în conformitate cu hărțile
istorice franceze, a recunoscut drepturile Cambodgiei asupra templului Preah Vihear și a
terenului adiacent acestuia. Cu toate acestea, Thailanda nu a acceptat niciodată această
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decizie. În plus, unele părți ale frontierei nu au fost demarcate, situație care a cauzat deja
mai multe incidente armate în anii 2008 și 2009.

În anul 2008, UNESCO a inclus templul pe lista patrimoniului mondial, provocând, astfel,
reacții de mânie în rândul naționaliștilor thailandezi. Deși în anul 2000 s-a semnat un
memorandum de înțelegere privind demarcarea frontierei, naționaliștii PAD din Thailanda
solicită revocarea acestuia, deoarece consideră că este prea favorabil Cambodgiei. Aș dori
să subliniez îndeosebi acțiunile întreprinse de Indonezia, care deține președinția actuală a
ASEAN și care s-a oferit să joace rolul de mediator în cadrul acestui conflict.

Luni, 14 februarie, Organizația Națiunilor Unite a îndemnat cele două țări să ia în
considerare o încetare permanentă a focului, dar nu a făcut niciun plan privind trimiterea
de forțe ONU de menținere a păcii în zonă. Sper ca aceste două țări să poată, în cele din
urmă, să soluționeze pașnic această chestiune teritorială și să înceteze astfel să mai ia ostatici
mii de persoane care doresc să trăiască în pace.

Charles Tannock,    autor.  − Dle președinte, pentru noi, cei din Uniunea Europeană, ideea
de a întreprinde acțiuni miliare în cadrul disputelor privind frontierele este acum, din
fericire, de neimaginat. Cu toate acestea, din păcate nu este și cazul frontierei dintre
Thailanda și Cambodgia, ale căror armate s-au ciocnit de câteva ori în ultimele două
săptămâni din cauza unei mici părți, disputate, din frontieră, situată lângă un templu vechi.

Agențiile care oferă ajutor în astfel de situații au raportat că aproximativ 30 000 de persoane
au fost strămutate din cauza luptelor, prin urmare, este puțin surprinzător că, în astfel de
circumstanțe, civili nevinovați au fost uciși, deși ambele părți contestă cifrele reale.

Primul ministru al Cambodgiei, dl Hun Sen, s-a referit la confruntări ca la un „adevărat
război”. O astfel de exprimare războinică și incendiară nu poate decât să înrăutățească
situația. Soluția pe termen scurt pentru această dispută stă în mâinile ambelor guverne și
ale Consiliului de Securitate al ONU, care ar trebui să preia conducerea, impunând soluții
pentru diminuarea crizei. Pe termen lung, să sperăm că integrarea regională continuă a
ASEAN va contribui la evitarea unor astfel de confruntări, după cum se întâmplă aici în
UE de zeci de ani.

Cristian Dan Preda,    în numele grupului PPE . – Marți seara și miercuri dimineața noi
incidente, aparent minore, au avut loc la granița între Thailanda și Cambodgia. O tensiune
extremă s-a instalat între cele două națiuni vecine și cred că, de aceea, dezbaterea pe care
o avem azi e binevenită. Aș vrea, de altfel, să-i mulțumesc colegului Posselt pentru inițiativa
pe care a avut-o.

Aș vrea apoi să spun că deplâng, la rândul meu, pierderile de vieți omenești survenite în
urma înfruntărilor armate de la începutul lunii. Mai ales în contextul tensionat actual,
trebuie să cerem ferm ambelor părți să acționeze cu maximă moderație și să dea curs cererii
Consiliului de Securitate al ONU de a instaura un armistițiu durabil. Oricare ar fi sursa
dezacordului dintre Thailanda și Cambodgia, recursul la forță nu e o soluție. Vreau, de
aceea, să lansez un apel celor două părți să găsească de urgență o soluție pacifică la diferendul
teritorial din zona templului Preah Vihear.

Trebuie să reamintesc, de altfel, că există o decizie lipsită de echivoc a Curții Internaționale
de Justiție, din 1962, și că posibilitățile de soluționare nu lipsesc, inclusiv prin medierea
ASEAN. E nevoie doar, potrivit dreptului internațional, de negocieri de bună credință.
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Lidia Joanna Geringer de Oedenberg,    în numele Grupului S&D. – (PL) Dle președinte,
templul Preah Vihear, care datează din secolul al XI-lea, a fost, de multe ori, scena unor
confruntări între influențele hinduismului și budismului, precum și între armata khmerilor
roșii și regimul Lon Nol. De la începutul secolului al XX-lea, templul a făcut obiectul unei
dispute între Cambodgia și Thailanda, fiecare la rândul ei reclamând dreptul la respectiva
clădire și la terenul din jur, precum și dreptul de a stabili frontiera între cele două țări. De
la începutul lunii februarie a acestui an, suntem martorii celor mai recente evoluții ale
acestei dispute.

În pofida deciziei Curții Internaționale de Justiție de la Haga, care a hotărât că templul
aparține Cambodgiei, există și alte chestiuni asupra cărora trebuie luate decizii. Ambele
guverne ar trebui să depună toate eforturile pentru a găsi un compromis care să asigure
baza unui acord permanent. Reluarea conflictului acum o săptămână și jumătate, când
armatele celor două țări s-au atacat reciproc, este de neacceptat din punctul de vedere al
populației din regiune, care se află în pericol de a-și pierde viața, și din cel al templului,
care, în pofida includerii sale în patrimoniul mondial de către UNESCO, a fost afectat.
UNESCO s-a oferit deja să ajute, la fel ca și Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est. Astăzi
Parlamentul European se alătură apelului. Un bilet de intrare în templul Preah Vihear costă
cinci dolari. Aș dori să întreb care este prețul conflictului dintre Cambodgia și Thailanda,
care durează de peste 100 de ani.

Kristiina Ojuland,    în numele Grupului ALDE.  – Dle președinte, găsesc că este îngrozitor
faptul că, în secolul al XXI-lea, există unele forțe politice care operează încă în paradigma
secolului al XIX-lea. Creșterea naționalismului în multe părți ale lumii dă naștere unor
conflicte etnice și religioase.

Guvernele Thailandei și Cambodgiei trebuie să ia în considerare faptul că aceste confruntări
de la frontieră influențează pacea și stabilitatea din regiune, precum și relațiile dintre cele
două țări. Chiar dacă există unele chestiuni politice nerezolvate între țări, acestea nu ar
trebui să afecteze contactele interumane. Altfel, există pericolul iminent al unui sentiment
de naționalism tot mai evident, precum și al xenofobiei.

Situația de la frontiera dintre Thailanda și Cambodgia ar trebui soluționată pașnic, în
conformitate cu hotărârea Curții Internaționale de Justiție din 1962. Începutul acestui an
a văzut deja prea mult sânge curs în toată lumea.

Ryszard Czarnecki,    în numele Grupului ECR. – (PL) Dle președinte, unul dintre punctele
forte specifice ale Uniunii Europene este faptul că nu suntem egoiști, că putem vedea dincolo
de interesele noastre europene și că ne uităm cu adevărat la ceea ce se întâmplă în afara
Europei și în îndepărtata Asie exotică. După cum s-a subliniat, acest conflict are, de fapt,
o istorie de peste un secol. Cu toate acestea, este un lucru bun faptul că Uniunea Europeană
și Parlamentul European, care, de fapt, reprezintă inima Uniunii, au un cuvânt de spus în
această chestiune. Este un lucru bun pentru că ar trebui să fim prezenți oriunde se află în
dezbatere drepturile omului, oriunde există o discuție privind această chestiune importantă,
iar acest conflict arată cu siguranță faptul că oameni au murit și oameni luptă astăzi, deși
fără aceleași rezultate mortale, din cauza unor probleme care, probabil, ar putea fi
soluționate într-un mod mai pașnic. Este un lucru bun ca Parlamentul European să intervină
în această chestiune.

Jaroslav Paška,    în numele Grupului EFD. – (SK) Dle președinte, în hotărârea Curții
Internaționale de Justiție din 15 iunie 1962 s-a decis că templul Preah Vihear intră sub
incidența suveranității Cambodgiei. Este obligația guvernului thailandez să respecte acest
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fapt și să se abțină de la a încerca să schimbe, cu ajutorul forțelor militare, frontierele
recunoscute la nivel internațional. În același timp, guvernul Cambodgiei este obligat să
asigure accesul la templu pentru credincioșii din Thailanda.

În situația în care una dintre părțile aflate în conflict înclină să încalce regulile și să-și impună
propriile interese cu forța, este necesară mobilizarea instituțiilor internaționale pentru a
transmite un mesaj verbal clar, potrivit căruia lumea dorește să trăiască în condiții politice
stabile și nu vrea să vadă dispute soluționate cu ajutorul forței militare.

Prin urmare, este necesară mobilizarea, la nivel local, a instituțiilor internaționale relevante,
pentru a preveni extinderea inutilă a conflictului și a situației traumatizante la populația
civilă. Oferta Indoneziei, ca țară care prezidează ASEAN, de a media disputa de la frontieră
este cea mai bună modalitate de a face un prim pas către soluționarea acestei situații.

Bogusław Sonik (PPE).   – (PL) Dle președinte, UNESCO încearcă că salveze templul Preah
Vihear - un monument de pe lista patrimoniului mondial - și să finanțeze conservarea
acestuia. Cu toate acestea, nu numai că Thailanda și Cambodgia nu reușesc să respecte
acest efort, dar încalcă și Convenția internațională pentru protecția bunurilor culturale în
caz de conflict armat, care este obligatorie pentru ambele țări. Cred că această nechibzuință
poate însemna distrugerea unei clădiri care datează din secolul al XI-lea.

Mai presus de toate, însă, cred că acest exemplu ar trebui să ridice problema responsabilității.
Nu trebuie să se repete ceea ce s-a întâmplat în Afganistan în anul 2001, când o statuie
unică reprezentându-l pe Buddha a fost distrusă. Acesta a fost rezultatul, nu numai al
fanatismului religios al talibanilor, dar și al lipsei unui angajament suficient din partea
țărilor occidentale. Distrugerea patrimoniului cultural al lumii nu trebuie să rămână
nepedepsită. Aceasta este o chestiune atât de importantă încât, prin analogie cu Tribunalul
Penal Internațional de la Haga, care se pronunță în cazul criminalilor de război, ar trebui
înființată o instituție care să aducă în fața justiției persoanele care distrug monumente
inestimabile.

Pino Arlacchi (S&D). -   Dle președinte, rezoluția referitoare la confruntările de la frontiera
dintre Thailanda și Cambodgia condamnă conflictele armate și îndeamnă ambele țări să
oprească luptele, să reducă tensiunile și să accepte medierea din partea ASEAN sau a
Organizației Națiunilor Unite.

Avem de-a face cu un conflict pe deplin nejustificat. În anul 1976, ca membre ale ASEAN,
Cambodgia și Thailanda au semnat Tratatul de prietenie și cooperare, care le obligă să nu
recurgă la utilizarea forței în relațiile dintre statele membre și să accepte soluționarea pașnică
a disputelor interstatale. Conflictul nu este rațional și pentru că, în 1962, Curtea
Internațională de Justiție a hotărât că templul Preah Vihear, din apropierea zonei conflictuale,
aparține Cambodgiei.

Există multe motive pentru care am putea crede că aceste confruntări armate sunt legate
de fervoarea naționalistă din Thailanda, stimulate de elemente din guvern care provoacă
luptele pentru a intra în grațiile părții importante a votanților, având în vedere alegerile
din acest an.

Monica Luisa Macovei (PPE). -   Dle președinte, confruntările de la frontiera dintre
Thailanda ș Cambodgia s-au soldat cu aproximativ 1 000 de morți și 30 000 de persoane
strămutate. Deplângem pierderea acestor vieți și ne concentrăm cu prioritate asupra
prevenirii unor alte astfel de pierderi.
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Aș dori să îmi exprim îngrijorarea cu privire la presupusa utilizare a armelor cu submuniție
și solicit ambelor țări să se abțină de la a folosi astfel de arme. Uciderea și punerea în pericol
a vieților oamenilor nu reprezintă niciodată o soluție. Prin urmare, susținem cu tărie toate
părțile care depun eforturi în prezent pentru a găsi o soluție în vederea opririi violențelor.
Susținem pacea și îndemnăm la instaurarea acesteia.

Elena Băsescu (PPE). -   Aș dori să mă alătur și eu colegilor care cer rezolvarea pașnică a
situației tensionate de la frontiera dintre Thailanda și Cambodgia. Luptele de la începutul
lunii marchează reînceperea unui conflict mai vechi pentru templul UNESCO aflat pe
granița dintre cele două țări. Subliniez că acest monument a fost încredințat Cambodgiei
în 1962, printr-o decizie a Curții Internaționale de Justiție, iar autoritățile trebuie să respecte
această hotărâre. Da, este adevărat că zona din jurul templului nu a fost demarcată de Curte,
dar cred că Thailanda și Cambodgia pot ajunge la o înțelegere prin negocieri, și nu prin
vocea armelor.

Luptele din regiune nu pun în pericol doar un monument UNESCO ci și viața populației.
Un conflict la frontieră este întotdeauna o sursă de instabilitate. De aceea, încurajez inițiativa
celor două guverne de a rezolva problema la nivel bilateral. Consider că proiectul amenajării
unei zone tampon pentru a preveni extinderea distrugerilor este un pas spre pace.

Corina Crețu (S&D). -   Doresc să-mi exprim și eu, la rândul meu, regretul pentru pierderile
de vieți omenești, în special pentru victimele nevinovate din rândul civililor. De asemenea,
îmi exprim îngrijorarea pentru faptul că mii de oameni au fost nevoiți să-și abandoneze
casele din cauza înfruntărilor de la frontiera thailandezo-cambodgiană. După cum
sintetizează proiectul comun de rezoluție, există un cadru legal internațional pe care ambele
părți trebuie să-l respecte.

Cred că apelul lansat de Parlamentul European trebuie urmat de presiuni ferme din partea
Înaltului Reprezentant pentru politica externă. Dar, poate mai grav decât orice, este folosirea
muniției cu dispersie și cred că este de datoria noastră să cerem imperativ Thailandei și
Cambodgiei să ratifice convenția pentru interzicerea acestui tip de armament.

Anneli Jäätteenmäki (ALDE). -   Dle președinte, această situație amintește încă o dată
Uniunii Europene importanța medierii și prevenirii conflictelor. Pentru a-și folosi puterea
de influență la maximum, UE trebuie să investească mai mult în prevenirea conflictelor.
Este timpul ca Vicepreședintele/Înaltul Reprezentant, dna Catherine Ashton, să vină cu o
inițiativă care să creeze o capacitate credibilă de mediere și de prevenire a conflictelor.
Aceasta implică coerență politică, reprezentând un bun semnal pentru statele membre ale
UE.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE).   – (ES) Dle președinte, și eu aș dori să profit de această
oportunitate pentru a sublinia două chestiuni care au fost deja menționate, dar pe care le
consider a fi fundamentale.

Prima este utilizarea de bombe cu submuniție, atât de către Thailanda, cât și de către
Cambodgia, și nevoia ca ambele țări să ratifice Convenția internațională privind armele cu
submuniție.

Cea de a doua chestiune este, de asemenea, una pe care o discutăm de obicei în cadrul
dezbaterilor privind problemele urgente. Se leagă de libertatea de exprimare, mai ales pe
internet.
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Consider că natura fragilă și lipsită de forță a sistemului politic thailandez scoate la iveală
unele situații grave. De exemplu, procesul împotriva dnei Chiranuch Premchaiporn pentru
criticile postate pe site-ul său la adresa familiei regale. Persoana responsabilă pentru
comentarii a fost eliberată, dar persoana responsabilă pentru site-ul de internet este încă
deținută.

Cred, de asemenea, că este necesar să subliniem necesitatea libertății de exprimare și, mai
presus de toate, a libertății de asociere în fiecare dintre aceste țări.

Seán Kelly (PPE). -   Dle președinte, din nefericire această dispută durează de peste un
secol. A reînceput în iunie 2008 și s-a amplificat de la începutul acestei luni. Multe persoane
au opinii diferite în ceea ce privește motivul pentru care conflictul s-a amplificat exact în
această perioadă. Sunt persoane care cred că agresivii generali thailandezi îl folosesc ca
scuză pentru a răsturna guvernul și a anula alegerile propuse pentru anul acesta.

Oricum ar fi, această dispută - mai ales privită de la distanță - ar trebui să fie soluționabilă.
Nu este o dispută majoră, mai ales dacă Organizația Națiunilor Unite își folosește mandatul
și influența pentru a determina trei lucruri: în primul rând, un acord pentru a stopa utilizarea
armelor cu submuniție, în al doilea rând, o încetare permanentă a focului și în al treilea
rând, dacă este necesară, desfășurarea de trupe care să supravegheze această încetare a
focului. Dacă acestea au loc, atunci disputa poate fi încheiată.

Siim Kallas,    vicepreședinte al Comisiei.  − Dle președinte, pot confirma faptul că evenimentele
care au loc de-a lungul frontierei thailandezo-cambodgiene sunt urmărite foarte îndeaproape
de Comisie.

La 7 februarie 2011, Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe
și politica de securitate, baroneasa Ashton, și-a exprimat îngrijorarea cu privire la
confruntările armate. Aceasta a solicitat celor două țări să practice cele mai stricte restricții,
să pună în aplicare măsurile necesare pentru a reduce tensiunea și să reia dialogul în vederea
soluționări diferendului în mod pașnic.

Punctele aduse în discuție de proiectul de rezoluție a Parlamentului au fost discutate la
14 februarie 2011 în Consiliul de Securitate al ONU, în prezența miniștrilor de externe ai
Thailandei, Cambodgiei și Indoneziei, aceasta din urmă în calitate de președintă actuală a
ASEAN.

Suntem de acord cu concluziile Subsecretarului ONU, dl Pascoe, potrivit cărora situația
este, într-adevăr, gravă. Nu este vorba numai despre un sit din patrimoniul mondial. Este
vorba despre identități culturale și naționale - percepute sau reale - și despre mândria
națională. Cel mai important, este vorba despre viețile oamenilor și despre stabilitatea din
regiune.

Avem două întrebări: ce poate regiunea să facă pentru a redresa situația și cu ce poate UE
să contribuie la o soluționare pașnică? Este evident faptul că acest tip de conflict nu poate
fi soluționat cu forțe armate. ASEAN are un rol de jucat și suntem încântați să vedem că
își asumă responsabilitatea.

Ministrul de externe indonezian a invocat, în mod corect, Tratatul de prietenie și cooperare.
Acest acord solicită tuturor părților să își soluționeze diferendele prin mijloace pașnice.
Salutăm decizia Indoneziei de a conveni desfășurarea, la 22 februarie 2011, la Jakarta, a
unei reuniuni speciale a miniștrilor de externe din statele ASEAN, vizând acest subiect.
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Există un acord aproape general, în cadrul Organizației Națiunilor Unite, de a nu scăpa
această chestiune de sub control. Membrii Consiliului de Securitate au solicitat ambelor
părți să se abțină de la provocări și de la a desfășura noi forțe militare de-a lungul frontierei.

Devine clar că eforturile la nivel regional oferă cea mai promițătoare modalitate de
soluționare pașnică a conflictului. În ceea ce privește UE, aceasta implică acordarea unui
sprijin deplin statelor ASEAN.

Serviciul european de acțiune externă urmărește situația cu atenție și va lua în considerare
opțiunile de susținere a ASEAN, în cazul în care o astfel de susținere este adecvată și solicitată
de respectivele state.

Președinte.   –– Dezbaterea a fost închisă.

Votarea va avea loc la sfârșitul dezbaterii finale.

10.2. Yemen: pedeapsa cu moartea în cazul delincvenților juvenili, în special în cazul
lui Muhammed Taher Thabet Samoum

Președinte. −   Următorul punct pe ordinea de zi este dezbaterea referitoare la cele șase
propuneri de rezoluție referitoare la Yemen - pedeapsa cu moartea pentru delincvenții
minori, în special cazul lui Muhammed Taher Thabet Samoum (2) .

Marietje Schaake,    autoare.  − Dle președinte, privesc cu mare admirație curajul cetățenilor
care sfidează represiunea și violența guvernelor lor. Am văzut acest lucru întâmplându-se
în revoltele populare din Tunisia, Egipt, Iran, Algeria, Bahrain și, de asemenea, din Yemen.
Generația tânără dorește ca speranța să înlocuiască cinismul, oportunitățile să înlocuiască
sărăcia, dreptatea să înlocuiască impunitatea, iar libertatea pe internet să înlocuiască
represiunea și cenzura.

Avem o listă lungă de îngrijorări serioase cu privire la evoluția situației din Yemen în ceea
ce privește democrația, drepturile omului și independența sistemului judiciar, precum și
persecuția jurnaliștilor, a bloggerilor și a apărătorilor drepturilor omului. În special, suntem
preocupați de atmosfera de frică creată de execuțiile minorilor, în pofida angajamentului
asumat de Yemen față de comunitatea internațională de a nu executa delicvenți minori,
acest angajament fiind inclus în propriul său cod penal.

Lipsesc mijloacele adecvate pentru a stabili vârsta acuzaților, prin urmare oamenii nu se
pot apăra cu ușurință. Solicităm președintelui și autorităților din Yemen să respecte, cel
puțin, propriile legi și angajamentele asumate față de comunitatea internațională și să
oprească execuțiile minorilor. De asemenea, subliniem nevoia de reformă în Yemen, după
cum mulți demonstranți au cerut-o ieșind pe străzi, și dorim ca drepturile și condițiile de
trai ale acestora să fie îmbunătățite.

Marie-Christine Vergiat,    autoare. − (FR) Dle președinte, țările arabe sunt zguduite de un
val de revolte populare care se întind de la o țară la alta, la toate, și sper că această situație
va continua.

Un val fără precedent de proteste împotriva dictatorilor aflați la putere din acele țări începe
să câștige teren. Aceste dictaturi există cel mai adesea cu susținerea și, în cel mai bun caz,
prin tăcerea tuturor regimurilor occidentale. Nicio țară nu pare imună la revoltele populare

(2) A se vedea procesul-verbal.
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și acest fapt este spre bine. Ne-a luat – v-a luat – prea mult timp să realizați ce se întâmplă
în acele țări și, nici măcar acum, nu vă grăbiți. Parlamentul European a adoptat abia la 2
februarie o rezoluție referitoare la Tunisia și abia acum, în cadrul acestei perioade de sesiune,
am adoptat una referitoare la Egipt.

Am solicitat, în legătură cu aceste situații de urgență, o rezoluție referitoare la Algeria.
Cererea noastră a fost încă o dată refuzată la fel cum, de luni de zile, dvs. - sau cel puțin
marea dvs. majoritate - ați refuzat să vedeți ceea ce se întâmpla în Tunisia.

Astăzi se organizează mișcări de protest, chiar acum când vorbim, în Iran, în Libia, în
privința cărora tocmai v-ați exprimat sprijinul - sprijinul dvs. condiționat, dar totuși un
sprijin - pentru un acord de parteneriat, și, de asemenea, în Bahrain și în Yemen, pentru a
nu menționa decât țările despre care avem cele mai multe informații. Da, este corect, în
Yemen, unde președintele Ali Abdullah Saleh a fost la putere nu mai puțin de 33 de ani.
Să mai vorbim despre o democrație gestionată! Desigur, este mult mai bine decât în Libia,
unde dl Gaddafi a fost la putere timp de 42 de ani!

Am fost printre puținii care au spus că nu putem vota astăzi cu privire la rezoluția referitoare
la Yemen fără a lua în considerare evenimentele din această țară. Bărbații și femeile din
această țară luptă pentru libertatea lor. Violența a erupt între susținătorii și opozanții
regimului.

De când au început revoltele la sfârșitul lunii ianuarie, sute de persoane au fost rănite. Ieri,
la Aden, un tânăr demonstrant a fost împușcat și ucis în timpul confruntărilor cu poliția
care a deschis focul pentru a împrăștia persoanele adunate. Chiar acum, studenții din Saada
s-au baricadat în campus, unde sunt încă înconjurați de poliție, și păstrează tăcerea.

Când ne gândim la Yemen, ne gândim numai la problema pedepsei capitale pentru minori.
Nu sugerez în niciun fel să renunțăm la abolirea pedepsei de moartea - am fost întotdeauna
o susținătoare ferventă a acestei aboliri - și cred că orice țară, presupusă a fi democratică,
care nu poate aboli o astfel de pedeapsă săvârșește o crimă și nu ar trebui să îi învețe pe
alții ce înseamnă democrația și drepturile omului, chiar dacă reprezintă cea mai mare putere
din lume.

Da, această pedeapsă capitală este și mai inacceptabilă atunci când este aplicată minorilor,
în special într-o țară în care este imposibil de aflat cu siguranță când s-a născut o persoană
și în care această imposibilitate este folosită pentru a condamna oamenii la moarte, grație
îndoielii, dacă pot să spun așa, adică din cauza neputinței de a stabili data nașterii și de a
dovedi astfel că erau minori la momentul condamnării.

Și dvs. ați dori să adoptăm o rezoluție care se axează numai pe o chestiune, o rezoluție care
abia subliniază, la punctul șapte, nevoia de reformă, cerută, și citez, „de atâția demonstranți”?
Este cam puțin.

Prin urmare, eu și colegii mei, membri ai Grupului Verts/ALE am depus trei amendamente
pentru a actualiza această rezoluție și sper ca, împreună, să putem adopta o rezoluție demnă
de acest nume.

Cristian Dan Preda,    Autor . − Vreau să o asigur pe doamna Vergiat că, așa cum oricine
poate constata, discutăm nu doar despre pedeapsa cu moartea, ci și despre ceea ce se
întâmplă pe străzile din Yemen în ultimele zile și cred că în momentul votului va putea
vedea și care este atitudinea grupului nostru față de aceste chestiuni.
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Nu trebuie, însă, să uităm că obiectul rezoluției de urgență care a fost adoptată pentru a fi
discutată astăzi privește, totuși, persecuția infractorilor minori și pedeapsa cu moartea
aplicată în acest caz și, așa cum se știe, dacă pentru noi europenii pedeapsa cu moartea este
inacceptabilă și barbară, ea este cu atât mai grozavă, cu atât mai catastrofală atunci când e
vorba despre minori. Culmea este că pedeapsa cu moartea pentru faptele săvârșite sub 18
ani contravine și legislației yemenite și, cu toate acestea, autoritățile din această țară continuă
să practice asemenea execuții.

Raül Romeva i Rueda,    autor.  − Dle președinte, subiectul rezoluției de urgență este
important în sine. Și eu doresc să solicit președintelui Yemenului să oprească execuția lui
Thabet Samoum, precum și să îi cer acestuia și autorităților din respectiva țară să comute
pedeapsa cu moartea pronunțată în cazul lui Thabet Samoum și al altor minori, cum ar fi
Ali Abdulla.

Cu toate acestea, după cum s-a spus, ar fi păcat să se piardă această ocazie fără a aduce în
discuție unele dintre cele mai importante și de bază chestiuni care apar în țară acum.

De aceea, aș dori să văd că Parlamentul adaugă, la sfârșitul rezoluției în privința căreia vom
vota, faptul că în Yemen, precum și în alte țări arabe, în special în Tunisia și Egipt,
demonstranții au ieșit pe străzi în ultimele săptămâni pentru a cere mai multă democrație
și reforma statului.

„Întrucât mulți protestatari au fost atacați sau luați în custodie de către forțele de securitate”:
acesta este primul nostru amendament. În al doilea rând: „își exprimă profunda îngrijorare
cu privire la problemele politice și socioeconomice de lungă durată din Yemen și solicită
comunității internaționale să depună eforturi considerabile pentru a preveni amplificarea
crizei actuale”. În cele din urmă, cel de-al treilea amendament al nostru: „își exprimă
solidaritatea cu demonstranții care cer reforme democratice și îmbunătățirea condițiilor
de trai; salută, în acest context, anunțul președintelui Saleh privind renunțarea la putere
în 2013 și solicită autorităților să înceteze violențele împotriva protestatarilor pașnici și
să îi elibereze pe toți demonstranții care își exprimă nemulțumirea fără violență”.

Dacă toate aceste trei amendamente sunt incluse, rezoluția va fi, într-adevăr, foarte bună.

Corina Crețu,    Autor . − Într-adevăr, pedeapsa cu moartea este cea mai inumană sancțiune
posibilă și am pledat de nenumărate ori împotriva ei, iar Parlamentul European a lansat
apeluri pentru abolirea acesteia în țările care încă mențin această practică barbară.

Execuțiile din Yemen, la care se referă rezoluția noastră, sunt însă cu atât mai revoltătoare
cu cât este vorba despre minori. Înainte de a fi săvârșit o infracțiune victimele sunt copii.
Se încalcă astfel dreptul fundamental la viață, precum și convențiile internaționale la care
Yemen este parte și, nu în ultimul rând, chiar codul penal din această țară, care interzice
în mod expres aplicarea pedepsei capitale delincvenților minori. Dificultatea de a determina
precis vârsta condamnaților în lipsa certificatelor de naștere este o circumstanță ce sporește
caracterul discreționar al acestui tip de sancțiune.

Nu putem discuta această problemă specifică fără a avea în vedere starea de fapt din Yemen.
Autoritățile yemenite încalcă drepturile omului. Jurnaliști și militanți sunt închiși abuziv.
Femeile sunt discriminate în privința participării la viața publică și a accesului la educație,
iar sistemul judiciar nu este deloc independent. Revoltele din ultima perioadă nu au doar
o motivație economico-socială, ci exprimă dorința puternică de democratizare a societății
yemenite.
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Charles Tannock,    autor.  − Dle președinte, Yemen este un stat parte la Convenția cu
privire la drepturile copilului și la Pactul internațional cu privire la drepturile civile și
politice, aceste acte interzicând, în mod expres, executarea delincvenților minori - cei
condamnați pentru infracțiuni comise atunci când aveau o vârstă mai mică de 18 ani.

Execuția iminentă a lui Muhammed Samoum și, într-adevăr, detenția mai multor delincvenți
minori condamnați la moarte reprezintă un afront la adresa dreptului internațional. Urmând
astfel de politici, bazându-se pe scuze ciudate potrivit cărora acuzații nu aveau certificate
de naștere adecvate sau legate de vârsta nesigură a acestora, Yemen se alătură teocrației
brutale din Iran. Cu toate acestea, diferența dintre cele două țări este că Yemen primește
ajutor masiv din partea țărilor occidentale, inclusiv din partea UE, pentru a scăpa de teroriștii
al-Queda, în timp de Iranul este un paria internațional.

Așadar, avem o influență puternică aici în UE asupra președintelui Ali Abdullah Saleh.
Îndemn Înaltul Reprezentant să adopte toate măsurile posibile pentru a-l convinge pe
acesta să acorde clemență în acest caz. După ce a anunțat că va renunța la funcție,
președintele Saleh are o adevărată șansă acum să lase în urmă o moștenire pozitivă și
educativă pentru țara care a fost brutalizată de conflict și terorism o perioadă atât de
îndelungată și care visează acum la un viitor democratic.

Filip Kaczmarek,    în numele Grupului PPE. – (PL)Dle președinte, folosirea pedepsei cu
moartea în cazul minorilor sub 15 ani a fost interzisă în Yemen în anul 1991. Din 1994,
această interdicție a fost aplicată persoanelor cu vârste de până la 18 ani. Din nefericire,
interdicția nu este întotdeauna respectată în practică, de exemplu în cazul persoanelor care
nu au acte de identitate care să le confirme vârsta, astfel cum s-a menționat deja în această
Cameră. În Yemen se întâmplă și alte lucruri periculoase. Este o țară în care numărul armelor
a depășit de mult timp numărul populației, în care luptele tribale brutale sunt la ordinea
zilei și în care tinerii cu arme nu surprind pe nimeni. Există chiar și o zicală în Yemen
potrivit căreia „dacă ești destul de mare ca să folosești un cuțit, ești destul de mare ca să
lupți pentru tribul tău”. În plus, toți cei care au fost în Yemen știu că aproape toată lumea
are un cuțit, iar un tânăr cu un Kalașnikov nu reprezintă nimic anormal. Societatea din
Yemen este, de asemenea, o societate foarte tânără - aproape jumătate din populație are
mai puțin de 14 ani. Diferitele miliții recrutează tineri soldați și ar trebui să luptăm și
împotriva acestei situații.

Anneli Jäätteenmäki,    în numele Grupului ALDE. – Dle președinte, pedeapsa cu moartea
se folosește încă în 58 de țări și una dintre acestea este Yemen. Grupul meu condamnă
pedeapsa cu moartea, în general, și execuția planificată a lui Muhammed Taher Thabet
Samoum, în special.

Dorim să reamintim guvernului din Yemen de angajamentele sale internaționale asumate
în temeiul Convenției cu privire la drepturile copilului și al Pactului internațional cu privire
la drepturile civile și politice. Ambele convenții interzic execuția persoanelor cu vârsta sub
18 ani.

Luni, Amnesty International a raportat cu privire la acțiunile forțelor de securitate din
Yemen. Potrivit Amnesty, forțele de securitate i-au bătut pe protestatari cu bâte și i-au
electrocutat cu bastoane electrice în timpul protestelor pașnice din Sana’a. Grupul meu
condamnă aceste acțiuni violente și îndeamnă guvernul din Yemen să înceteze toate
violențele împotriva propriului popor.
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Ryszard Czarnecki,    în numele Grupului ECR. – (PL) Dle președinte, promit că nu voi citi
rapid, de fapt voi vorbi încet. Este o onoare pentru mine să vorbesc imediat după fostul
prim-ministru al Finlandei. Aș dori să spun că solicitarea adresată Yemenului de a nu pune
în aplicare pedeapsa cu moartea în cazul minorilor este un exemplu de abordare minimalistă
caracteristică Uniunii Europene. Mă opun pedepsei capitale, deși știu că în această Cameră
există persoane care o susțin, chiar dacă nu declară public acest lucru. Mă opun pedepsei
capitale, indiferent dacă vizează un minor sau un adult. Cu toate acestea, în ceea ce privește
această chestiune specială, sper că vom depăși diferențele noastre de opinii la nivel politic
și național, pentru a solicita neechivoc autorităților din Yemen ca, în această situație,
președintele Yemenului să facă totuși uz de dreptul său de a grația. Aceasta este, într-adevăr,
o chestiune de luptă cu adevărat unită.

Jaroslav Paška,    în numele Grupului EFD. – (SK) Dle președinte, administrația din Yemen
și-a asumat angajamentul de a accepta aplicarea atât a Convenției ONU cu privire la
drepturile copilului, cât și a Pactului internațional cu privire la drepturile civile și politice.
Ambele cazuri de delincvenți minori condamnați intră sub incidența regimului acestor
acte și, prin urmare, nu ar trebui să fie posibil ca un organism judiciar din Yemen să pronunțe
o hotărâre legală care neagă drepturile și protecția care derivă din actele respective.

Pedepsele impuse care încălcă angajamentele valabile ale unei țări și, prin urmare, legea
aplicabilă, nu pot fi acceptate. Dacă guvernul din Yemen susține că puterea sa se bazează
pe principii democratice civilizate, atunci nu poate recurge la forme barbare de guvernare,
fondată pe arbitrarietate și nedreptate. Consider că ar trebui să clarificăm acest lucru astăzi
cu guvernul din Yemen.

Csanád Szegedi (NI). -    (HU) Dle președinte, doamnelor și domnilor, desigur cred că este
important ca, aici, în Parlamentul European, să condamnăm mijloacele dictatoriale, dictatorii
și dictaturile, dar cred, de asemenea, că este important să stimulăm Yemenul în general
către structuri democratice. Cu toate acestea, cred că, deși această problemă a Yemenului
a fost ridicată în Parlamentul European, nu este treaba Uniunii Europene să adopte o poziție
în această privință. Această chestiune este cu totul confuză. Există circumstanțe cu totul
neclare. Nici măcar informațiile referitoare la activitățile criminale nu pot fi identificate în
mod satisfăcător. Pe de o parte, nu știm nici măcar câți ani avea tânărul acuzat și condamnat
de crimă la momentul comiterii acesteia. Este posibil ca acesta să nu fi fost minor. Lucrurile
nu sunt clare în acest caz. Nimic nu arată mai bine înapoierea uimitoare din Yemen decât
faptul că nici măcar certificatul de naștere al lui Mohammed Taher Thabet nu a fost găsit.
Nici până astăzi nu s-a dovedit dacă documentele școlare prezentate de avocatul acestuia
sunt adevărate sau false. În plus, aș dori să atrag atenția asupra faptului că nu este vorba
despre furtul unei găini, ci despre un caz de crimă, și prefer, în acest caz, să fiu ușor reținut
și să vorbesc cu mai multă măsură decât antevorbitorii mei.

Uniunea Europeană trebuie să ia în considerare, la fel ca alte țări democratice din lume,
cum ar fi Statele Unite ale Americii, opțiunea pedepsei cu moartea pentru unele crime
excepțional de grave, dovedite dincolo de orice îndoieli.

Sari Essayah (PPE). -    (FI) Dle președinte, cazul Samoum nu este un eveniment unicat în
Yemen: cel puțin opt alți delincvenți minori se află în închisoare și așteaptă condamnarea
la moarte. Această situație este deosebit de problematică într-o țară în care nu există
înregistrări ale nașterilor, prin urmare este imposibil să spui cu o oarecare siguranță dacă
cineva a fost minor în momentul comiterii unei crime.
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Este totuși important să ne amintim că statul Yemen este parte la Convenția cu privire la
drepturile copilului și la Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice, acte
care interzic în mod expres condamnarea la moarte a delincvenților minori și sentințele
dure, în general, pentru astfel de persoane. Executarea delincvenților minori este, în plus,
interzisă în propriul cod penal al Yemenului.

Spre deosebire de antevorbitorul meu, aș dori să spun să pedeapsa cu moartea este
întotdeauna crudă, inumană și anulează demnitatea umană a unei persoane. De aceea UE
va lupta împotriva pedepsei cu moartea în toate situațiile și noi, în această Cameră, vom
susține această luptă.

Elena Băsescu (PPE). -   Condamnarea la moarte a unui copil este de neacceptat în lumea
în care trăim. Transformarea acestei practici într-o obișnuință este o crimă în sine. Din
acest motiv doresc să-mi exprim dezacordul cu decizia autorităților din Yemen de a continua
astfel de demersuri. Guvernul încalcă atât tratele internaționale în materie, cât și codul
penal care interzice pedeapsa cu moartea pentru minori. Mai mult, modul în care justiția
caută să afle vârsta acelor aduși în fața sa este încă neclar. Acest caz este un trist exemplu
a ceea ce se petrece în Yemen.

Ca membră a Parlamentului European și ca cetățean al UE cred în importanța fundamentală
a dreptului la viață al oamenilor, iar copiii sunt primii care trebuie apărați. Fac apel la Înaltul
Reprezentant al UE pentru a opri șirul acestor execuții sângeroase.

Monica Luisa Macovei (PPE). -   Probabil că Thabet Samoun și Fouad Ahmed Ali Abdulla
erau minori, așa cum susțin, când au comis faptele pentru care au fost condamnați la
moarte. Au primit sentința cu ani în urmă și aceasta poate fi executată oricând. Presiunea
psihică la care sunt supuși este enormă și constituie în sine un tratament inuman și
degradant. Cerem autorităților să renunțe la executarea acestor pedepse.

În plus, cei doi nu pot dovedi că aveau mai puțin de 18 ani pentru că nu dețin certificate
de naștere. Obținerea certificatelor este o problemă serioasă în Yemen, unde doar 22% din
nașteri sunt înregistrate oficial conform Unicef. Poate că o parte din fondurile cu care
ajutăm această țară vor rezolva această problemă. Discuția publică în jurul acestor cazuri
trebuie să ducă la abrogarea pedepsei capitale în Yemen și la comutarea sentinței pentru
sutele de persoane condamnate la moarte. Solicit Comisiei Europene și Consiliului să insiste
asupra acestui obiectiv în dialogul cu guvernul.

Róża, Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE).   – (PL) Dle președinte, adult sau minor
- pedeapsa capitală este un subiect căruia ar trebui să îi acordăm mult timp. După ce am
reușit să ne elaborăm propriul cod etic în urma coșmarurilor care au afectat Europa, ar
trebui să îl promovăm în alte țări - în țări cu care avem orice fel de relație economică, dar
mă gândesc aici și la țările din Europa. În Belarus, se pronunță și se aplică în continuare
sentințe de condamnare la moarte.

Ceea ce se întâmplă în Yemen trebuie să ne atragă atenția, iar noi trebuie să adresăm cele
mai puternice apeluri către guvernul yemenit pentru a stopa imediat aceste practici
groaznice; de asemenea, trebuie să analizăm faptul că - după cum tocmai a spus colegul
meu - în închisori încă există minori care își așteaptă execuția. Și eu fac apel la noi toți: ar
trebui să cooperăm mai îndeaproape cu organizații precum Amnesty International și
Helsinki Foundation for Human Rights, astfel încât vocea noastră să fie auzită mai bine și
să avem o mai mare forță în întreaga lume.
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Franz Obermayr (NI).   – (DE) Dle președinte, decizia Yemenului de a aplica pedeapsa cu
moartea în cazul unei persoane care era minoră la momentul comiterii infracțiunii este
șocantă. În mod clar, Yemenul a acționat ilegal în această situație, dat fiind că, la fel ca
aproape toate țările din lume, Yemen este semnatară a Convenției ONU cu privire la
drepturile copilului. În conformitate cu articolul 37 din convenție, pedeapsa capitală sau
închisoarea pe viață nu va fi pronunțată pentru infracțiunile comise de persoane sub vârsta
de 18 ani. Această decizie a fost justificată prin faptul că vârsta acuzatului nu era sigură.

Cu toate acestea, condamnarea la moarte se pronunță împotriva minorilor și în alte părți
ale lumii islamice. Tribunalele sharia aplică pedeapsa capitală tinerilor din Somalia, de
exemplu. Alături de ONU, UE trebuie să acționeze cu mai multă hotărâre și rapiditate
pentru a preveni încălcarea dreptului internațional care are astfel de urmări grave. Dialogul
este util, dar Realpolitik și presiunea economică sunt modalități mai bune de impunere a
raționamentului nostru. În orice caz, tind să facă lucrurile să se miște mult mai rapid.

Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE).   – (IT) Dle președinte, doamnelor și domnilor,
în timp ce noi vorbim, sute de prizonieri închiși în pușcăriile yemenite își așteaptă execuția.
Cred că această dezbatere ar trebui să atragă mai multă atenție și un angajament mai prompt
din partea instituțiilor europene.

Încălcarea continuă a Pactului internațional cu privire la drepturile civile și politice este un
subiect în privința căruia Europa nu trebuie să rămână tăcută și nici să fie absentă, cu atât
mai puțin în cazul unei țări precum Yemen, cu care întreținem relații economice. Prin
urmare, în mod inevitabil, trebuie să acordăm o mai mare atenție chestiunilor de acest gen.

În Europa și în lumea occidentală, reabilitarea este clar un aspect important, de bază, al
unei sentințe. O sentință la moarte nu are niciun scop de reabilitare și de aceea trebuie să
intervenim cu fermitate și determinare și să ne facem auziți în această privință.

Siim Kallas,    vicepreședinte al Comisiei.  − Dle președinte, în punerea în aplicare a orientărilor
sale bine stabilite privind pedeapsa cu moartea, Uniunea Europeană participă activ, de
multă vreme, la combaterea pedepsei cu moartea în Yemen, atât la nivel general, cât și în
cazuri individuale.

Aplicarea pedepsei capitale în cazul delincvenților minori s-a practicat dintotdeauna în
Yemen. Cu toate acestea, înainte, cazurile erau în mare parte necunoscute, iar societatea
civilă nu era la fel de activă. Programul privind justiția pentru minori, finanțat de UE și pus
în aplicare de UNICEF, a contribuit semnificativ la sensibilizarea publicului, atât în Yemen,
cât și în cadrul comunității internaționale. Acest program a fost derulat împreună cu o
coaliție de organizații ale societății civile și cu Înaltul Consiliu pentru drepturile mamei și
ale copilului.

Cu toate acestea, sensibilizarea publicului nu este suficientă. Trebuie să continuăm cu
acțiuni. În ultimă instanță, delegația UE trebuie să deruleze în mod activ demersurile noastre
de stopare a execuțiilor. Ultimele două cazuri au avut loc în luna decembrie 2010, cu Fuad
Ahmed Ali Abdulla, și în ianuarie 2011, cu Muhammed Taher Thabet Samoum. În ambele
cazuri, execuția a fost oprită - după intervenția UE - pentru a permite prezentarea dovezilor
privind vârsta. Situația lui Muhammed Taher Thabet Samoum a revenit în discuție
săptămâna trecută. Acum se pare că grațierea de către președinte este singura speranță
pentru anularea oficială a sentinței. UE și UNICEF l-au contactat din nou pe președintele
Saleh și acum, potrivit informațiilor primite de la Sana’a, execuția este, din nou, suspendată.
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Yemen este obligat de dreptul internațional, de propria legislație privind justiția pentru
minori și de propriul cod penal să nu execute minori. Motivele pentru care minorii sunt
condamnați la moarte sunt atribuite, în principal, lipsei unei capacități care să stabilească
vârsta acestora. Prin urmare, alături de UNICEF, analizăm modalități de a susține Yemenul
în a-și consolida o astfel de capacitate, pentru ca respectiva chestiune să fie stopată înainte
de a se amplifica. În viitorul imediat, UE va încuraja înființarea unui organism independent
care să reexamineze vârsta tinerilor delincvenți. De asemenea, vizăm susținerea capacităților
avocaților de a asigura asistență juridică pentru minori. Pe termen mediu, intenționăm să
extindem sprijinul UE în favoarea unei autorități eficiente de registru civil.

Astfel ne ocupăm foarte serios de această chestiune extrem de gravă și folosim toate
mijloacele de care dispunem. Guvernul din Yemen a fost receptiv la demersurile noastre.
UE rămâne pregătită să îi susțină, acum și în viitor, în vederea atingerii obiectivului nostru
de eradicare integrală a pedepsei cu moartea.

Președinte.   – Dezbaterea a fost închisă.

Votarea va avea loc la sfârșitul dezbaterii finale.

Declarații scrise (articolul 149 din Regulamentul de procedură)

Eija-Riitta Korhola (PPE),    în scris.  –  (FI) Am abordat adesea subiectul pedepsei cu
moartea în rezoluțiile noastre. Condamnarea minorilor la moarte este un fenomen rar, dar
Yemen este una dintre acele țări în care acesta se întâmplă. Deși Yemen a progresat în
eforturile sale de a interzice aplicarea pedepsei în cazul minorilor, tribunalele au continuat
să pronunțe astfel de sentințe. Cazul lui Muhammed Taher Thabet Samoum nu este unic.

În general și în contextul dialogului intercultural, trebuie să se acorde o atenție sporită
motivului care determină radicalismul în rândul tinerilor, îndemnându-i să comită
infracțiuni, chiar și crime, precum și identificării celei mai bune modalități de a-i împiedica
pe aceștia să continue pe drumul delincvenței. După cum se știe, pedeapsa cu moartea nu
reduce ocurența infracțiunilor.

Demonstrațiile pro-democrație, care au început în Tunisia și Egipt, au primit o mare
susținere din partea tineretului local. Lipsa de perspective și de oportunități, alături de
dorința de democrație, a provocat mișcări de rezistență. Acest val de rezistență s-a extins
spre Yemen săptămâna trecută.

Împărtășesc îngrijorările și solicitările colegilor mei în ceea ce îi privește și Samoum și pe
alții care au primit aceeași sentință la moarte. Deși acum așteptăm cu interes și speranță să
vedem schimbările politice generate de demonstrațiile din țările arabe, nu putem închide
ochii în niciun fel cu privire la maltratările care contravin acordurilor internaționale privind
drepturile omului, cum ar fi sentințele la moarte pentru minori.

10.3. Uganda: asasinarea lui David Kato

Președinte. −   Următorul punct pe ordinea de zi este dezbaterea privind cele șase propuneri
de rezoluție referitoare la Uganda - asasinarea lui David Kato (3) .

Ulrike Lunacek,    autoare. – (DE) Dle președinte, dle comisar, doamnelor și domnilor, cu
toții am dori ca David Kato, care a fost ucis acum câteva săptămâni, să fie încă în viață și

(3) A se vedea procesul-verbal.
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să fie aici cu noi - așa cum s-a întâmplat în noiembrie, anul trecut - pentru a vorbi despre
drepturile persoanelor homosexuale și lesbiene și despre lipsa drepturilor acestora în
Uganda, precum și pentru a planifica împreună acțiuni posibile pentru schimbarea acestei
situații. Cu toții am dori să fie în viață și să nu fi căzut victimă unei crime brutale. David
Kato a activat în țara sa de origine, Uganda, pentru apărarea drepturilor lesbienelor, ale
homosexualilor, ale bisexualilor și ale transsexualilor.

Sunt încântată că am reușit să ajungem la un acord între șase grupuri politice cu privire la
această rezoluție, pentru a condamna uciderea lui David Kato și pentru a solicita
autorităților, noii conduceri politice care va fi aleasă mâine în Uganda și, de asemenea,
liderilor religioși, să pună capăt o dată pentru totdeauna persecuției și violenței împotriva
lesbienelor și homosexualilor și împotriva altor minorități, și să contribuie la asigurarea
unei vieți libere pentru lesbiene, homosexuali, bisexuali și transsexuali inclusiv în Uganda.

Aici în Uniunea Europeană avem, de asemenea, responsabilitatea luptei pentru astfel de
drepturi egale și a cinstirii memoriei lui David Kato și a altora care și-au sacrificat viețile
înaintea lui, în lupta pentru egalitatea de drepturi. În acest scop, este, de asemenea, esențial
ca baroneasa Ashton - Înaltul nostru Reprezentant pentru afaceri externe - și noul Serviciu
european de acțiune externă să depună eforturi pentru asigurarea acelorași drepturi egale;
de exemplu, pentru asigurarea faptului că setul de instrumente pentru promovarea și
apărarea tuturor drepturilor omului pentru persoanele lesbiene, homosexuale, bisexuale
și transsexuale (LGBT) se folosește în toate țările din afara Europei.

Marietje Schaake,    autoare. − Dle președinte, astăzi avem o rezoluție de urgență privind
drepturile persoanelor LGBT din Uganda, pentru a treia oară în această legislatură. Cele
două rezoluții anterioare au fost avertismente și încercări de prevenire a ceea ce i s-a
întâmplat lui David Kato, activistul în domeniul drepturilor omului care a fost ucis cu
brutalitate.

Trebuie să condamnăm discriminarea împotriva persoanelor LGBT în lume, inclusiv în
Europa și chiar și în acest Parlament.

Uciderea lui David Kato este o crimă care trebuie investigată complet și în mod imparțial.
În fața justiției nu trebuie aduși numai delincvenții, ci contextul mai vast al intoleranței,
discriminării și amenințărilor la adresa persoanelor LGBT trebuie analizat și schimbat.
Publicația locală Rolling Stone și parlamentarii din Uganda au jucat mai degrabă un rol de
incitare, decât unul de protejare a cetățenilor. De la uciderea lui David Kato, autoritățile au
fost prea tăcute.

Drepturile persoanelor LGBT se află permanent pe agenda Alianței Liberalilor și
Democraților pentru Europa și, cu sprijinul tuturor deputaților din acest Parlament, am
îndemnat la respectarea drepturilor fundamentale ale acestora - pentru că exact acest lucru
sunt drepturile LGBT - și nu vom păstra tăcerea.

Sper ca acei deputați care uneori ezită sau sunt reticenți față de apărarea drepturilor
persoanelor homosexuale vor reflecta încă o dată și vor realiza să uciderea oamenilor nu
este niciodată justificată și că trebuie abordată printr-o condamnare permanentă și
neechivocă din partea noastră, după cum abordăm și încălcarea drepturilor altor minorități
din lume, cum ar fi creștinii.

Comisia și Serviciul de acțiune externă trebuie să folosească setul de instrumente pentru a
promova și proteja pe deplin drepturile persoanelor LGBT din Uganda.
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Charles Tannock,    autor.  − Dle președinte, uciderea lui David Kato este rezultatul direct
al urii și ostilității față de comunitatea LGBT din Uganda, asuprită de unii parlamentari
rigizi din acea țară. De două ori, pe parcursul anului trecut, am criticat aspru încercările
revoltătoare ale unor membri ai parlamentului din Uganda de a instaura pedeapsa cu
moartea pentru așa-numita crimă legată de actele sexuale între persoane de același sex.

Este inevitabil ca, într-un climat atât de bigot, viețile activiștilor pentru drepturile
homosexualilor să nu fie puse în pericol și astfel s-a dovedit a fi, din nefericire, cazul lui
David Kato. Știa care sunt riscurile apărării în public a homosexualilor. El și alți presupuși
homosexuali au fost expuși public anul trecut de către un ziar care a imprimat fotografii
ale acestora alături de un titlu care spunea, în mod rușinos, „spânzurați-i”. Sunt sigur că
mulți dintre alegătorii mei din Londra sunt profund îngrijorați de faptul că Uniunea
Europeană acordă ajutor financiar unei țări în care astfel de sentimente dezgustătoare nu
numai că sunt tolerate, dar uneori sunt aparent oficial trecute cu vederea.

Sper ca Delegația Parlamentului pentru relații cu Parlamentul Panafrican va analiza cu
atenție acțiunile pe care le poate întreprinde pentru a exprima mânia și dezgustul nostru
față de uciderea dlui Kato și, în general, pentru a sublinia faptul că angajamentul continuu
al UE și sprijinul financiar acordat de aceasta țărilor africane trebuie să fie întâmpinate cu
progrese în domeniul drepturilor fundamentale pe acel continent.

Marie-Christine Vergiat,    autoare. − (FR) Dle președinte, ne aflăm acum la cea de a treia
rezoluție a Parlamentului European din această legislatură referitoare la discriminarea
populației LGBT (lesbiene, homosexuali, bisexuali și transsexuali) în Uganda. Astăzi tratăm
în special cazul dlui David Kato, a cărui asasinare a fost denunțată cu tărie de multe ONG-uri
și organizații internaționale. Dl Kato a fost, de fapt, un simbol al luptei împotriva homofobiei
în țara sa și, mai ales, al denunțării Legii Bahati care este foarte aspră în ceea ce privește
combaterea homosexualității, dat fiind că stipulează sentințe care merg chiar până la
închisoarea pe viață și pedeapsa cu moartea. Trebuie să îl omagiem, dar trebuie, de asemenea,
să ne gândim la toți aceia ale căror fotografii, nume și adrese au fost date publicității în
mod rușinos de către un mizerabil al cărui nume nici măcar nu îl voi menționa. Climatul
privind comunitatea LGBT este inacceptabil, exacerbat de autoritățile religioase și, în special,
de fundamentaliștii evangheliști apropiați de șeful statului.

Mâine vor avea loc alegeri prezidențiale în Uganda. Deși sunt opt candidați, președintele
care își încheie mandatul s-a declarat deja sigur de realegerea sa și a anunțat că îi va închide
pe toți cei care protestează împotriva alegerilor. Aceste alegeri sunt, fără îndoială, o ocazie
de a reaminti Ugandei obligațiile sale în ceea ce privește drepturile omului, de a-i spune că
lupta împotriva discriminării de orice fel, inclusiv împotriva persoanelor LGBT, face parte
integrantă din aceste valori universale și că ar trebui să răspundem împreună la apelul
lansat de dl Ban Ki-moon de a transforma dezincriminarea homosexualității într-o luptă
universală pentru drepturile omului.

Seán Kelly,    supleant al autorului.  − Dle președinte, pentru aceia dintre noi care trăiesc în
lumea dezvoltată, prăpastia dintre noi și zona subsahariană, atât din punctul de vedere al
gândirii, cât și din cel al practicii, este foarte greu de înțeles.

Cazul lui David Kato este un astfel de exemplu. Acesta a fost considerat părintele mișcării
ugandeze pentru drepturile omului. Ca membru fondator ale SMUG, Sexual Minorities
Uganda (minoritățile sexuale din Uganda), David Kato a fost condamnat de un ziar denumit
Rolling Stone, dar a câștigat procesul împotriva acestuia. Editorul a spus că persecuția
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homosexualilor și execuția acestora ar trebui să continue. După cum știm, David Kato a
fost ucis la 26 ianuarie.

Michael Cashman,    autor.  − Dle președinte, este întotdeauna trist să adoptăm o rezoluție
referitoare la moartea unui apărător al drepturilor omului.

Pentru mine este încă și mai trist pentru că, la fel ca alte persoane din acest Parlament, l-am
întâlnit pe David Kato când a venit la Parlament pentru a pleda ca acesta să acționeze în
numele celor care trăiesc în Uganda.

Ca homosexual, pot mulțumi personal acestui Parlament pentru modul în care s-a unit,
prin această rezoluție, în a spune că ura împotriva lesbienelor, homosexualilor și bisexualilor
și diminuarea drepturilor acestora sunt cu totul inacceptabile.

Dreptatea pe care i-o putem face lui David Kato nu constă numai în aducerea autorilor în
fața justiției pentru crima pe care au comis-o - uciderea absurdă a acestui tânăr. Problema
reală constă în faptul că pe continentul african, după cum a spus foarte corect dl Tannock
cu privire la chestiunile legate de drepturile omului și de libertățile civile, le-am acordat
colegilor noștri prea multă susținere referitor la aceste chestiuni vitale, și prea ușor. Cel
mai bun lucru care poate rezulta de aici este că acel colonialism pe care l-am impus prin
legile noastre și, uneori, prin religia noastră, se poate încheia în cele din urmă prin abrogarea
legii în cele 38 de țări care incriminează homosexualitatea și prin încetarea aplicării pedepsei
cu moartea în Somalia, Mauritania, Sudan și Nigeria de Nord.

Aceasta ar omagia nu numai amintirea lui David Kato, un uriaș printre pigmeii care predică
prejudecata și persecuția, ci și amintirea acestui Parlament care îi susține pe cei care nu se
fac auziți.

Corina Crețu,    în numele grupului S&D . – Într-adevăr, cred că discuția privind încălcarea
drepturilor minorităților sexuale din Uganda ar trebuie să depășească stadiul de critică. Să
trecem la reflectarea asupra eficienței demersurilor noastre în favoarea drepturilor omului
și la analiza gradului de implicare a diplomației europene în această direcție.

În luna decembrie am adoptat o rezoluție împotriva pedepsirii homosexualilor din Uganda
și a incitării la crime împotriva unei comunități stigmatizate pentru orientarea sa sexuală.
Mă revoltă această crimă oribilă, dar în același timp mă revoltă și reticența instituțiilor
europene și a statelor membre ale Uniunii Europene de a recurge la pârghiile de persuasiune
și presiune pe care le au la îndemână. Cred că este cazul să cerem ferm autorităților ugandeze
să garanteze respectarea drepturilor fundamentale, să asigure o anchetă corectă în acest
caz și să prevină alte asemenea crime. Totodată consider că se impune un avertisment din
partea noastră către Comisie pentru a se implica într-un mod mult mai hotărât în apărarea
drepturilor omului.

Alexandra Thein,    în numele Grupului ALDE. – (DE) Dle președinte, doamnelor și domnilor,
astăzi adoptăm cea de a treia rezoluție împotriva incriminării homosexualității în Uganda.
Într-o perioadă scurtă de timp, persoanele homosexuale au fost declarate ținte legitime în
Uganda. Chiar și copiii și minorii sunt afectați. Toate acestea sunt cauzate de acțiunile
iresponsabile ale unei secte creștine din SUA și de apelul lansat de un ziar local, Rolling
Stone, ca sute de persoane pe care acesta le-a calificat drept homosexuali să fie spânzurate.

Acum David Kato - o astfel de persoană calificată în public drept homosexual - a fost bătut
foarte rău pe o stradă publică; de fapt, cu ultima noastră rezoluție speram să împiedicăm
tocmai acest lucru. Solicităm Ugandei în primul rând să deruleze o anchetă independentă
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cu privire la asasinarea lui David Kato și nu să aresteze pe oricine pentru această crimă. În
plus, solicităm acestei țări să îi aducă în fața justiției pe cei care cer asasinarea publică a
homosexualilor. De asemenea, solicităm Ugandei să își revizuiască legislația.

Raül Romeva i Rueda,    în numele Grupului Verts/ALE. – (ES) Dle președinte, aș dori și eu
să îmi exprim, alături de ceilalți, tristețea, emoția și, mai presus de toate, revolta față de
asasinarea lui David Kato și să spun că ceea ce trebuie să facem acum este să dăm dovadă
de un spirit puternic de hotărâre și de voință în combaterea nu numai a acestui tip de
asasinat, ci și a insultelor și a oricărui tip de discriminare pe motiv de orientare sexuală.

În Africa, homosexualitatea este legală numai în 13 țări, iar în alte 38 este considerată o
infracțiune. Acest fapt este inacceptabil și, în plus, dat fiind că reprezentăm Uniunea
Europeană, trebuie să îl combatem, atât la nivel politic, cât și la nivel economic. Nu ar trebui
să uităm că, în cele din urmă, avem șansa de a contribui, din punct de vedere economic, la
combaterea acestui tip de măsuri.

De asemenea, persecuția pe motiv de orientare sexuală trebuie luată în considerare ca
element esențial al bazei pentru solicitarea statutului de refugiat și a dreptului la protecție
din partea Uniunii Europene și a statelor membre care, din nefericire, nu garantează în
prezent acest drept.

Dacă am fi avut această posibilitate în cazul lui David Kato, probabil nu am deplânge acum
pierderea lui. Câte morți vom mai avea de plâns în viitor?

Ryszard Czarnecki,    în numele Grupului ECR. – (PL) Dle președinte, cred că este foarte
îngrijorătoare situația în care ajungem să discutăm despre Uganda pentru a treia oară în
14 luni și pentru a doua oară în numai câteva luni. Sunt de acord cu cei care au afirmat
înaintea mea că, de fapt, nu este vorba numai despre drepturile omului în cazul unui singur
grup, ci despre drepturile omului în Uganda în general, întrucât toate minoritățile de acolo
se confruntă cu dificultăți extreme. Cred că este deosebit de important ca Parlamentul
European să discute din nou pe această temă. Salut faptul că reprezentanții diferitelor
grupuri politice discută despre această chestiune și că vorbesc, de fapt, la unison, deși,
desigur, pot pune accentul pe diferite aspecte. Drepturile omului nu sunt respectate deloc
în Uganda, în special drepturile acestui grup. Prin urmare, ar trebui să protejăm acest grup
în mod deosebit. De asemenea, ar trebui să apărăm dreptul nestânjenit la activitate politică
și să subliniem, în acest context, drepturile apărătorilor drepturilor omului.

Joanna Senyszyn (S&D).   – (PL) Dle președinte, asasinarea brutală a lui David Kato, unul
dintre cei mai cunoscuți apărători ai drepturilor omului din Uganda, este rezultatul urii
față de homosexuali. Chiar dacă criminalul este pedepsit, atmosfera de ură se va menține,
aprobată de legea care discriminează persoanele LGBT. Homosexualitatea este o infracțiune
în 38 de țări africane și, în patru dintre aceste țări, atrage pedeapsa cu moartea.

Uniunea Europeană susține activ schimbarea democratică în Africa. Nu trebuie să permitem
încălcarea drepturilor omului într-un mod atât de drastic. Cât sânge mai trebuie să curgă,
câți oameni mai trebuie să moară înainte ca actuala comunitate internațională să poată
forța o schimbare la nivelul legislației africane care încalcă drepturile omului? De asemenea,
este necesară examinarea rolului Bisericii, care, în loc să promoveze iubirea și pacea,
promovează ura împotriva homosexualilor, predicând ridicola teorie potrivit căreia
homosexualitatea este o boală gravă care trebuie tratată.

Nicole Sinclaire (NI). -   Dle președinte, aș dori numai să prezint o problemă de procedură
înainte de a continua cu discursul meu. Este a treia dată când ni s-a promis timp de
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intervenție, dar nu am fost introduși pe liste. Chiar dacă suntem deputați independenți în
acest Parlament, nu înseamnă că nu avem un cuvânt de spus.

Trecând la discursul meu, așa cum doresc să îl prezint, aș dori să profit de ocazie pentru
a-i aduce un omagiu lui David Kato pentru activitatea sa curajoasă din Uganda, pentru
apărarea nu numai a drepturilor sale, ci și a drepturilor celorlalte persoane LGBT din Uganda
și chiar ale celor din Africa. Este prea trist faptul că, deși a venit în acest Parlament în luna
octombrie anul trecut, evident noi nu am acordat atenție avertizărilor lui - și nici
comunitatea internațională nu a făcut-o - și acum este mort.

Găsesc că este incredibil faptul că Uniunea Europeană încă acordă ajutor Ugandei. Sper că,
după alegerile care vor avea loc în următoarele două zile, vom revizui această situație. Sper
că, dacă nu există amnistie pentru persoanele persecutate din motive legate de orientarea
sexuală, vom retrage tot ajutorul.

Aș dori numai să fac o remarcă finală. Este foarte trist faptul că Președinția actuală a Uniunii
Europene, cea maghiară, a hotărât să interzică parada LGBT din luna iunie. Ce mesaj
transmite acest fapt...?

(Președintele a întrerupt-o pe vorbitoare)

Președinte.   – Dnă Sinclaire, am fost informat că personalul dvs. nu a notificat timpul
dvs. de intervenție. Dacă personalul dvs. poate transmite dovada notificării, atunci vă asigur
personal că voi verifica această situație. Mă voi ocupa în persoană, dacă îmi transmiteți
dovada notificării.

Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE).   – (IT) Dle președinte, dle comisar, doamnelor
și domnilor, asasinarea lui David Kato a fost condamnată aspru și hotărât de instituțiile
europene.

Nu trebuie să uităm totuși că acest act violent este numai un singur episod într-un context
mai amplu, în care minoritățile culturale, etnice sau religioase sunt discriminate în diverse
părți ale lumii. Nu mai târziu decât acum câteva săptămâni, am adoptat o rezoluție de
urgență care condamna ceea ce s-a întâmplat cu creștinii copți în Alexandria, Egipt, care
au fost uciși cu cruzime numai pentru că doreau să își practice credința în libertate și în
mod respectuos.

Dincolo de drepturile homosexualilor, Uganda este o țară extrem de vulnerabilă, victimă
a speculației financiare practicate de anumite puteri interesate să profite de slăbiciunea
acestei țări. Uniunea Europeană trebuie, așadar, să își îndrepte atenția către Uganda, astfel
încât țara să poată beneficia de capacitatea noastră de a promova democrația și drepturile
civile chiar și în țări din afara UE.

Anneli Jäätteenmäki (ALDE). -   Dle președinte, ura și încălcarea drepturilor omului în
raport cu minoritățile sexuale continuă la nivel mondial. Știrile recente privind asasinarea
lui David Kato în Uganda este încă un exemplu trist de discriminare și brutalitate cu care
se confruntă minoritățile sexuale.

Asasinarea dlui Kato trebuie investigată în amănunt, iar persoana sau persoanele
responsabile trebuie aduse în fața justiției. S-a raportat că anumite surse, inclusiv tabloidul
Rolling Stone, au solicitat în mod public uciderea dlui Kato. Aceste presupuneri trebuie
investigate.
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Trebuie să spun că am fost îngrozită de comentariile ministrului ugandez pentru etică și
integritate, care a anunțat că homosexualii pot uita de drepturile omului.

Róża, Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE).   – (PL) Dle președinte, când mă gândesc
la Uganda, mă gândesc la cât de mult a suferit țara aceasta foarte frumoasă încă din timpul
lui Idi Amin și la cum sunt încălcate drepturile omului acolo și le sunt recunoscătoare
tuturor colegilor mei care au atras cu atâta perseverență atenția asupra acestei chestiuni.
Cred că, dacă tot discutăm despre acest subiect, ar trebui să vorbim și despre limbajul urii
și despre ce poate acesta să producă. Pentru că, în ultimă instanță, limbajul urii (tabloidul
care a publicat fotografii ale dlui Kato) este cel care a condus la această asasinare cumplită.
Limbajul urii este folosit și aici în Uniunea Europeană. Există site-uri de internet, cum ar fi
Redwatch, și pe aceste site-uri sunt postate numele și uneori chiar adresele persoanelor
care au o altă orientare sexuală, o altă religie sau o altă perspectivă asupra lumii. De fapt,
pe aceste site-uri de internet violența împotriva minorităților este incitată în mod deschis.
Trebuie să protejăm drepturile omului și siguranța minorităților din toată lumea, dar
trebuie, de asemenea, să facem același lucru aici, în Uniunea Europeană.

Siim Kallas,    vicepreședinte al Comisiei.  − Dle președinte, permiteți-mi să încep prin a-mi
prezenta omagiile defunctului domn David Kato. David Kato a fost un curajos apărător al
drepturilor omului și un activist neînfricat pentru drepturile persoanelor LGTB.

Ca voce de prim plan în ceea ce privește drepturile persoanelor LGTB, viața îi era expusă
amenințărilor. La 2 octombrie 2010, numele și fotografia lui David Kato, alături de numele
și fotografiile altor persoane presupuse a face parte din grupul LGBT, au fost publicate de
tabloidul ugandez, Rolling Stone, sub titlul „Spânzurați-i”, punându-le fără rușine viețile în
primejdie.

A fost un succes faptul că David Kato a câștigat procesul împotriva ziarului. La 3 ianuarie,
un tribunal a hotărât că ziarul a încălcat drepturile constituționale ale acestora la intimitate
și siguranță și a decis ca cei trei reclamanți să primească despăgubiri.

A fost ultimul lui succes. La 26 ianuarie, David Kato a fost ucis. Prin șefii misiunii sale în
Uganda, UE și-a exprimat șocul și a solicitat autorităților din această țară să investigheze
uciderea lui David Kato cu atenție și să se asigure că autorii acestui act teribil sunt aduși în
fața justiției.

David Kato va fi o mare pierdere pentru comunitatea globală a apărătorilor drepturilor
omului și pentru Uganda. Moartea sa ne reamintește despre situația volatilă a persoanelor
LGBT din Uganda și din alte părți. Imediat după uciderea sa, la 28 ianuarie, un alt ziar, Red
Pepper, a publicat un articol revoltător cu declarații foarte insultătoare la adresa
homosexualilor. Proiectul de lege împotriva homosexualității înaintat parlamentului
Ugandei a fost temporar dat uitării, dar poate fi readus în atenție odată cu stabilirea unui
nou parlament, după alegerile viitoare din Uganda.

Poziția UE privind drepturile persoanelor LGTB este foarte clară. Incriminarea
homosexualității, astfel cum este prevăzută în proiectul de lege ugandez, contravine
standardelor internaționale privind drepturile omului. Proiectul de lege contravine
Declarației Organizației Națiunilor Unite privind orientarea sexuală și identitatea de gen
din 18 decembrie 2008, pe care UE o susține.

Șefii misiunii UE au discutat această chestiune cu guvernul din Uganda de mai multe ori,
la cel mai înalt nivel: cu președintele, cu primul ministru, cu ministrul afacerilor externe,
ministrul justiției și Comisia pentru drepturile omului din Uganda.
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La 9 februarie, Grupul de lucru pentru drepturile omului, care reunește mai mulți parteneri
în Uganda, i-a invitat pe apărătorii drepturilor omului să prezinte informații actualizate
cu privire la acțiunile desfășurate de comunitatea LGBT - și de apărători unei game mai
vaste de drepturi ale omului -, ulterior asasinării lui David.

La 3 februarie, delegația UE, alături de zece state membre ale UE reprezentate în Uganda
și de Norvegia, a lansat Strategia locală de punere în aplicare a orientărilor UE privind
apărătorii drepturilor omului. Strategia a stabilit, într-un mod mai practic, modalitatea în
care misiunile UE și Norvegia pot contribui la susținerea și recunoașterea activității
apărătorilor drepturilor omului, inclusiv a activiștilor LGBT.

UE intenționează să își exprime în continuare preocupările în ceea ce privește proiectul de
lege împotriva homosexualității și alte cazuri de persecutare a populației LGBT din Uganda
cu fiecare ocazie potrivită, în colaborare cu guvernul. În plus, UE va continua să susțină
organizațiile locale din domeniul drepturilor omului în eforturile acestora de a schimba
atitudinea în această țară. Delegația UE se va întâlni în scurt timp cu o organizație de
protecție a apărătorilor drepturilor omului pentru a discuta modalități de susținere a
activității acestora în favoarea activiștilor LGTB.

Președinte.   –– Dezbaterea a fost închisă.

Votarea va avea loc imediat.

Declarații scrise (articolul 149 din Regulamentul de procedură)

Monica Luisa Macovei (PPE),    în scris . – Am aflat cu multă îngrijorare despre moartea
activistului pentru drepturile omului, inclusiv LGBT, David Kisule, în Uganda. Am
condamnat deja în acest Parlament sancționarea penală a relațiilor consensuale, în privat,
între adulți de același sex și proiectul de lege Baharti care prevede înăsprirea pedepselor
până la pedeapsa capitală. Uciderea lui David Kisule dovedește că pericolul este major și
real și că ura și discriminarea costă vieți omenești. Salut declarațiile Președintelui Barack
Obama și ale Secretarului de Stat Hilary Clinton care au deplâns moartea lui David Kisule
și au dat vizibilitate eforturilor sale pentru o viață demnă în Uganda, indiferent de orientarea
sexuală și identitatea de gen. Mă alătur celor care solicită Comisiei Europene și Consiliului
să acționeze rapid și eficient pentru condamnarea și stoparea discriminării din legi și
realitate.

Kristiina Ojuland (ALDE),    în scris.  – Dle președinte, dle vicepreședinte al Comisiei,
uciderea lui David Kato Kisule a fost o tragedie înspăimântătoare pentru familia și prietenii
acestuia, precum și o pierdere majoră pentru mișcarea de susținere a drepturilor omului
și a populației LGTB din Africa Subsahariană. Găsesc uluitor faptul că acest act terifiant a
fost tratat de autoritățile ugandeze cu o indiferență evidentă. Martiriul lui David Kato și
discriminarea împotriva minorităților LGTB ar trebui abordate în mod clar în relație cu
autoritățile din Uganda.

Eforturile depuse de David Kato ar fi în van dacă Legea Bahati împotriva homosexualității
ar fi adoptată de parlamentul Ugandei fără o reacție internațională fermă. Uniunea
Europeană trebuie să exercite presiune asupra autorităților ugandeze pentru ca acestea să
dezincrimineze homosexualitatea și să respingă folosirea pedepsei cu moartea în toate
situațiile.

Uganda trebuie să își îndeplinească obligațiile prevăzute de dreptul internațional și de
acordul de la Cotonou, care obligă această țară să protejeze toate persoanele, indiferent de
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orientarea lor sexuală sau de identitatea de gen, împotriva amenințărilor sau violenței. Ar
fi o încălcare gravă dacă guvernul și sistemul judiciar ugandez ar încuraja și exercita ele
însele astfel de acte de violență. Uniunea Europeană și statele sale membre trebuie să
condiționeze asistența acordată pentru dezvoltare și să oprească susținerea oferită unor
astfel de guverne.

11. Votare

Președinte.   − Următorul punct pe ordinea de zi este votarea.

(Pentru rezultate și alte detalii privind votul: a se vedea procesul-verbal.)

11.1. Ciocnirile de la frontiera dintre Thailanda și Cambodgia (B7-0132/2011)

11.2. Yemen: pedeapsa cu moartea în cazul delincvenților juvenili, în special în cazul
lui Muhammed Taher Thabet Samoum (B7-0135/2011)

11.3. Uganda: asasinarea lui David Kato (B7-0133/2011)

Președinte.   –Timpul afectat votului s-a încheiat.

12. Corectările voturilor și intențiile de vot: a se vedea procesul-verbal

13. Poziția Consiliului în prima lectură: consultați procesul-verbal

14. Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal

15. Decizii privind anumite documente: a se vedea procesul-verbal

16. Declarații scrise înscrise în registru (articolul 123 din Regulamentul de procedură)

17. Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe: a se vedea
procesul-verbal

18. Calendarul următoarelor ședințe: consultați procesul-verbal

19. Întreruperea sesiunii

Președinte.   – Declar suspendată această sesiune a Parlamentului European.

(Ședința a fost închisă la ora 16.30)
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ANEXĂ (Răspunsuri scrise)

ÎNTREBĂRI ADRESATE CONSILIULUI (Președinția în exercițiu a
Consiliului Uniunii Europene poartă întreaga răspundere pentru aceste
răspunsuri)

Întrebarea nr.  5  adresată de  Silvia-Adriana Ţicău  ( H-000017/11 )

Subiect: Anul european al voluntariatului

2011 este Anul european al voluntariatului. Președinția ungară a Consiliului UE a anunțat
că intenționează să promoveze această inițiativă. Aș dori să întreb Consiliul care sunt
acțiunile pe care Președinția ungară a Consiliului UE le are în vedere pentru promovarea
Anului european al voluntariatului în primul semestru al anului 2011?

Răspuns

(RO) Prezentul răspuns, care a fost elaborat de președinție și nu este obligatoriu nici pentru
Consiliu, nici pentru membrii săi, nu a fost prezentat oral în timpul afectat întrebărilor
adresate Consiliului, în perioada de sesiune a Parlamentului European din luna
februarie 2011, de la Strasbourg.

În decizia sa de proclamare a anului 2011 „Anul European al Activităților de Voluntariat
care Promovează Cetățenia Activă” (4) , Consiliul a recunoscut că activitățile de voluntariat
constituie o experiență bogată de învățare, facilitează dezvoltarea de capacități și competențe
sociale și contribuie la solidaritate.

Activitățile desfășurate de voluntarii de toate vârstele sunt cruciale pentru dezvoltarea
democrației, unul dintre principiile fondatoare ale UE. În plus, activitățile de voluntariat
sunt susceptibile de a contribui la bunăstarea persoanelor și la dezvoltarea armonioasă a
societăților europene.

În conformitate cu decizia menționată anterior, „Anul European al Activităților de
Voluntariat care Promovează Cetățenia Activă” include participanți activi de la trei niveluri
diferite, și anume de la nivelul UE, al statelor membre și al societății civile.

La 8 ianuarie 2011 Președinția maghiară a organizat ceremonia de deschidere a Anului
European al Activităților de Voluntariat la Budapesta. La această conferință la nivel înalt
la care au participat peste 200 de persoane de la nivelul societății civile, al guvernelor și al
întreprinderilor s-a examinat problema „recunoașterii voluntariatului”.

În plus, s-a stabilit o serie de evenimente care urmează să aibă loc în următoarele șase luni
ale acestui an. În special, Președinția maghiară ia în considerare organizarea unei dezbateri
politice ministeriale cu privire la „activitățile de voluntariat desfășurate de tineri și la
contribuția acestora la dezvoltarea comunităților locale” în cadrul reuniunii Consiliului
din luna mai.

*
*     *

(4) JO L 17, 22.1.2010, p. 43.
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Întrebarea nr.  6  adresată de  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė  ( H-000020/11 )

Subiect: Crimele comise de regimurile totalitare în Europa

Raportul Comisiei referitor la memoria crimelor comise de regimurile totalitare în Europa
(COM(2010)0783) conține propuneri bune privind modalitățile de păstrare și promovare
a memoriei la nivelul UE. Comisia menționează, de asemenea, că această chestiune va fi
revizuită în mod permanent, ceea ce este de maximă importanță.

Reconcilierea istoriilor europene este importantă pentru solidaritatea și unitatea UE, așa
cum se subliniază și în scrisoarea comisarului Reding, semnată de șase miniștri ai afacerilor
externe (Bulgaria, Republica Cehă, Ungaria, Letonia, Lituania și România), precum și în
altă scrisoare semnată de miniștrii justiției din Estonia și Polonia. Ce măsuri prevede
Președinția pentru a asigura punerea în aplicare a recomandărilor conținute în raport? Are
Președinția în plan să discute subiectul în cadrul Consiliului Justiție și Afaceri Interne? Cum
plănuiește Președinția să încurajeze discuțiile și schimbul de experiențe și de bune practici
pentru a păstra memoria atrocităților comise de regimurile totalitare?

Răspuns

(RO) Prezentul răspuns, care a fost elaborat de președinție și nu este obligatoriu nici pentru
Consiliu nici pentru membrii săi, nu a fost prezentat oral în timpul afectat întrebărilor
adresate Consiliului, în perioada de sesiune a Parlamentului European din luna februarie
2011, de la Strasbourg.

Președinția:

salută Raportul Comisiei către Parlamentul European și Consiliu referitor la memoria
crimelor comise de regimurile totalitare în Europa, publicat la 22 decembrie 2010;

adoptă abordarea Comisiei;

subliniază importanța păstrării memoriei crimelor comise de regimurile totalitare la nivelul
Uniunii Europene, încurajând depunerea de eforturi comune pentru educarea și
sensibilizarea cetățenilor europeni prin intermediul programului „Europa pentru cetățeni”,
precum și prin intermediul altor programe, cum ar fi programele financiare ale Uniunii
Europene;

subliniază semnificația unei Zile europene a comemorării;

se angajează să includă acest aspect pe ordinea de zi a viitoarei reuniuni a miniștrilor justiției
și afacerilor interne, în cadrul căreia va fi prezentat raportul Comisiei.

*
*     *

Întrebarea nr.  7  adresată de  Nikolaos Chountis  ( H-000023/11 )

Subiect: Survolarea insulelor Greciei de către avioane de vânătoare ale Turciei

Raportul de evaluare 2009-2010 privind Turcia nu conține nicio luare de poziție oficială
referitoare la încălcările constante ale spațiului aerian și maritim grec de către forțele armate
ale Turciei. Sunt menționate doar „plângerile” Greciei. Într-un discurs ținut la 7 ianuarie
2011 în cadrul conferinței ambasadorilor turci la Erzurum, premierul grec a făcut publică
survolarea continuă a insulelor Greciei de către avioane de vânătoare ale Turciei. Având
în vedere că aceste încălcări nu mai pot fi puse la îndoială, radarele NATO deținând
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înregistrări complete ale acestora, poate răspunde Consiliul la următoarele întrebări: A
solicitat guvernul grec Consiliului condamnarea expresă a Turciei pentru aceste încălcări
continue? În caz afirmativ, când a făcut acest lucru? Ce comentarii a formulat Consiliul
privind aceste încălcări continue și ce măsuri ia în privința Turciei, astfel încât aceasta să
înceteze imediat aceste provocări care pun în pericol pacea în regiune?

Răspuns

(RO) Prezentul răspuns, care a fost elaborat de președinție și nu este obligatoriu nici pentru
Consiliu, nici pentru membrii săi, nu a fost prezentat oral în timpul afectat întrebărilor
adresate Consiliului, în perioada de sesiune a Parlamentului European din luna februarie
2011, de la Strasbourg.

Consiliul cunoaște această problemă și un număr considerabil de plângeri au fost depuse
de Grecia cu privire la încălcările continue ale spațiului său aerian și ale apelor sale teritoriale
de către Turcia.

Consiliul ar dori să sublinieze faptul că Turcia, în calitate de țară candidată, trebuie să
împărtășească valorile și obiectivele Uniunii Europene, astfel cum sunt prevăzute de tratate.
În acest sens, un angajament neechivoc de a întreține relații de bună vecinătate și de a
soluționa litigiile în mod pașnic este esențial. Această problemă este reglementată de cadrul
de negociere și constituie o prioritate pe termen scurt în parteneriatul pentru aderare
revizuit.

În concluziile sale recente din 14 decembrie 2010, Consiliul a subliniat că Turcia trebuie
să se angajeze fără echivoc în relații de bună vecinătate și în soluționarea pașnică a litigiilor
în conformitate cu Carta Organizației Națiunilor Unite, recurgând, dacă este necesar, la
Curtea Internațională de Justiție. În acest context, Uniunea a solicitat evitarea oricărui tip
de amenințare, de sursă de conflict sau de acțiuni care ar putea avea un efect negativ asupra
relațiilor de bună vecinătate și asupra procesului de soluționare pașnică a litigiilor. În plus,
UE a subliniat din nou toate drepturile suverane ale statelor membre ale UE care includ,
printre altele, încheierea de acorduri bilaterale, în conformitate cu acquis-ul comunitar și
cu dreptul internațional, inclusiv cu Convenția Organizației Națiunilor Unite asupra
dreptului mării.

În acest context, Consiliul îl poate asigura pe onorabilul deputat că problema va continua
să fie monitorizată îndeaproape și invocată sistematic la toate nivelurile necesare, întrucât
relațiile de bună vecinătate reprezintă una dintre cerințele în raport cu care va fi evaluat
progresul înregistrat de Turcia la negocieri.

*
*     *

Întrebarea nr.  8  adresată de  Marietje Schaake  ( H-000024/11 )

Subiect: Întrebare cu solicitare de răspuns scris E-9539/2010 privind Iran care nu
a primit încă un răspuns

La 3 noiembrie 2010, am depus o întrebare cu solicitare de răspuns scris adresată Comisiei
și Consiliului cu subiectul „Evaluarea impactului sancțiunilor UE împotriva Iranului”.
Termenul pentru oferirea unui răspuns la întrebarea mea a expirat la 5 ianuarie 2011. De
ce nu a respectat Consiliul Regulamentul de procedură?
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Răspuns

(RO)Prezentul răspuns, care a fost elaborat de președinție și nu este obligatoriu nici pentru
Consiliu, nici pentru membrii săi, nu a fost prezentat oral în timpul afectat întrebărilor
adresate Consiliului, în perioada de sesiune a Parlamentului European din luna februarie
2011, de la Strasbourg.

Consiliul ar dori să reamintească onorabilei deputate că Regulamentul de procedură al
Parlamentului European nu este obligatoriu din punct de vedere juridic pentru celelalte
instituții ale UE. Acestea fiind spuse, răspunsul la întrebarea menționată de onorabila
deputată a fost transmis de către Consiliu Parlamentului European la 25 ianuarie 2011.

*
*     *

Întrebarea nr.  9  adresată de  Georgios Toussas  ( H-000030/11 )

Subiect: Publicitatea pentru grupurile industriale aflată în programul președinției
maghiare

Printre sponsorii menționați la sfârșitul programului președinției maghiare a Consiliului
Uniunii Europene din perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2011, disponibil la adresa
h t t p : / / w w w . e u 2 0 1 1 . h u  s a u
http://www.eu2011.hu/files/bveu/documents/HU_PRES_STRONG_EUROPE_EN_3.pdf,
se află industriale următoare:Audi, Volkswagen, Škoda Auto, Samsung, Budapest Airport,
Saab, Citroen, Művészetek Háza, Magyar Posta, MOL, Theodora, Malév Hugarian Airlines,
StreamNET, Polycom, T-Systems, Sió, Microsoft, OkFon, Herend, Magyar Nemzeti Bank,
Magyar Penzvero Zrt.

Ar putea Consiliul să ofere explicații privind decizia sau regulamentul în temeiul căruia
documentele președinției Consiliului conțin publicitate pentru grupuri industriale, în
calitate de „sponsori”? Cu ce sume au contribuit întreprinderile „sponsori” susmenționate
și la cine au ajuns acestea?

Răspuns

(RO) Prezentul răspuns, care a fost elaborat de președinție și nu este obligatoriu nici pentru
Consiliu, nici pentru membrii săi, nu a fost prezentat oral în timpul afectat întrebărilor
adresate Consiliului, în perioada de sesiune a Parlamentului European din luna februarie
2011, de la Strasbourg.

În ceea ce privește organizarea și conținutul site-ului său de internet, Președinția în exercițiu
a Consiliului trebuie considerată diferită de Consiliu ca o instituție europeană și Secretariatul
său General, care nu sunt sprijinite de niciun sponsor. Lista companiilor la care onorabilul
deputat face referire apare într-o publicație pentru care Președinția maghiară a Consiliului
poartă întreaga răspundere: această listă include acei parteneri care sponsorizează statul
membru care asigură Președinția prin rotație, în conformitate cu normele în vigoare din
acel stat membru.

*
*     *
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Întrebarea nr.  10  adresată de  Seán Kelly  ( H-000033/11 )

Subiect: Forumul sportiv european la Budapesta

La sfârșitul acestei săptămâni, va avea loc la Budapesta Forumul sportiv european. Această
dată oferă o importanță specială evenimentului, având în vedere comunicarea recentă a
Comisiei „Dezvoltarea dimensiunii europene a sportului”. Pe lângă aceasta, ar trebui
evidențiată declarația scrisă a Parlamentului European privind sportul pentru toți (WD
62/2010), care pune un accent deosebit pe practicarea sportului pe scară largă.

Din perspectiva celor de mai sus, în ce fel prevede Președinția Ungariei să acorde prioritate
acestor aspecte în cadrul Consiliului? Intenționează Președinția să susțină proactiv și eficient
politica europeană în domeniul sportului și dacă da, care sunt măsurile concrete pe care
intenționează să le promoveze în cursul mandatului său?

Răspuns

(RO) Prezentul răspuns, care a fost elaborat de președinție și nu este obligatoriu nici pentru
Consiliu, nici pentru membrii săi, nu a fost prezentat oral în timpul afectat întrebărilor
adresate Consiliului, în perioada de sesiune a Parlamentului European din luna februarie
2011, de la Strasbourg.

Consiliul ar dori să reamintească onorabilului deputat că în cadrul Consiliului, în special
în luna mai  (5) și în luna noiembrie 2010 (6) , au avut loc schimburi de opinii cu privire la
viitoarele posibile priorități din domeniul sportului.

În luna mai 2010, membrii Consiliului au discutat politica europeană în domeniul sportului
pentru prima dată în cadrul Consiliului, ținând seama de faptul că Tratatul de la Lisabona
a adăugat competențe specifice ale UE în vederea cooperării în materie de sport. Aceștia
au sugerat următoarele domenii pentru o posibilă acțiune comunitară:

funcțiile sociale și educative ale sportului, de exemplu incluziunea socială prin sport și
activitatea fizică menită să îmbunătățească sănătatea, cariera dublă pentru atleți;

structuri sportive, în special cele bazate pe voluntariat;

echitate și deschidere în sport, inclusiv lupta împotriva rasismului, a discriminării și a
violenței;

integritatea fizică și morală a sportivilor, în special în lupta împotriva dopajului și protecția
minorilor;

Dialogul și cooperarea strânsă cu mișcarea sportivă.

În luna noiembrie 2010, Consiliul a adoptat o rezoluție privind instituirea unui dialog
structurat la înalt nivel cu părțile interesate din domeniul sportului (7) . Un astfel de dialog
va permite un schimb permanent de opinii cu privire la prioritățile, punerea în aplicare și
monitorizarea cooperării la nivelul UE în domeniul sportului.

De asemenea, în cadrul Consiliului a avut loc o dezbatere politică cu privire la incluziunea
socială în și prin sport. Toți miniștrii au subliniat faptul că sportul este o activitate care

(5) 9456/10
(6) 16500/10
(7) 15214/10
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poate reuni oamenii și care poate constitui un instrument important în consolidarea
coeziunii societăților europene, sportivii profesioniști constituind modele pentru societate.
Miniștrii au menționat că în țările lor de origine activitățile relevante sunt axate pe tineret,
sportivii cu handicap, persoanele în vârstă și cele provenind din comunități dezavantajate
sau de migranți. Delegațiile au solicitat în mod special ca schimburile de experiență și de
bune practici să facă parte din prioritățile acțiunii UE în domeniul sportului.

În cadrul aceleiași reuniuni, Consiliul a adoptat, de asemenea, Concluziile privind rolul
sportului ca sursă și forță motrice a incluziunii sociale active (8) . Concluziile identifică trei
priorități comune pentru promovarea incluziunii sociale prin intermediul sportului:
accesibilitatea activităților sportive pentru toți cetățenii (principiul „sport pentru toți”), o
mai bună utilizare a potențialului sportului ca o contribuție la construirea comunității, la
coeziunea socială și la creștere, precum și schimburile transnaționale de strategii și
metodologii.

Președinția intenționează să invite Consiliul să răspundă la Comunicarea Comisiei intitulată
„Dezvoltarea dimensiunii europene în sport” prin adoptarea unei rezoluții în luna mai
2011. O astfel de rezoluție ar putea stabili un număr limitat de domenii prioritare și un
plan de lucru al UE în domeniul sportului pentru următorii trei ani.

*
*     *

Întrebarea nr.  11  adresată de  Mairead McGuinness  ( H-000037/11 )

Subiect: Impactul ETS III asupra producătorilor europeni de îngrășăminte azotate

Începând cu 2013, ETS III va introduce industriile de prelucrare mari consumatoare de
energie în sfera de aplicare a sistemului european de limitare și tranzacționare a certificatelor
de emisii de gaze cu efect de seră. Este Consiliul la curent cu temerile serioase ale industriei
europene producătoare de îngrășăminte și cu studiile conform cărora costul suplimentar
probabil generat de Directiva privind comercializarea cotelor de emisie, chiar și în cel mai
favorabil dintre scenarii, va fi atât de ridicat încât nu va fi posibilă acoperirea pierderilor
prin creșterea productivității?

Având în vedere situația de pe piața mondială, producătorii de îngrășăminte din UE nu vor
putea transfera costurile în creștere în prețurile propuse consumatorilor finali. Este Consiliul
preocupat de posibilul colaps al industriei producătoare de îngrășăminte din Uniunea
Europeană?

Răspuns comun

(RO) Prezentul răspuns, care a fost elaborat de președinție și nu este obligatoriu nici pentru
Consiliu, nici pentru membrii săi, nu a fost prezentat oral în timpul afectat întrebărilor
adresate Consiliului, în perioada de sesiune a Parlamentului European din luna februarie
2011, de la Strasbourg.

Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003
intitulată „Schema de comercializare a certificatelor de emisii” (Directiva ETS) a stabilit un
sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect seră în cadrul Comunității,
instrument-cheie pentru reducerea emisiilor din industriile mari consumatoare de energie
și pentru contribuția la utilizarea tehnologiilor necesare cu emisii reduse de carbon.

(8) 15213/10
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Parlamentul European și Consiliul au revizuit Directiva privind schema de comercializare
a certificatelor de emisii la prima lectură în decembrie 2008, ca parte a unui pachet legislativ
ambițios în domeniul climei și energiei și au introdus conceptul de abordare armonizată
la nivelul UE pentru alocarea de certificate.

În special, directiva revizuită prevede un plafon la nivelul UE privind cantitatea totală de
cote de emisii cu o traiectorie anuală descendentă a emisiilor și introducerea treptată a
licitării cotelor.

Începând din anul 2013 licitarea integrală trebuie să devină obligatorie pentru sectorul
energetic, în timp ce un sistem tranzitoriu pentru alocarea cu titlu gratuit, bazată pe criterii
de referință, va fi instituit pentru industrie și sectoarele de energie termică.

În temeiul articolului 10a din Directiva 2003/87/CE (9) , Comisia trebuie să adopte dispoziții
de executare pe deplin armonizate la nivel comunitar pentru alocarea cotelor din schema
UE de comercializare a certificatelor de emisii începând cu anul 2013, inclusiv criteriile de
referință utilizate pentru stabilirea numărului de cote cu titlu gratuit.

Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive prin
completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control.
Prin urmare, Comisia a prezentat un proiect de decizie Comitetului schimbărilor climatice
format din experți din statele membre. Deoarece comitetul a dat un aviz favorabil cu privire
la proiectul de decizie, în luna ianuarie 2011 Comisia l-a prezentat Parlamentului European
și Consiliului pentru o perioadă de control de trei luni. La sfârșitul acestei perioade, în cazul
în care adoptarea proiectului de măsură nu este respinsă pe motiv că depășește competențele
de executare conferite Comisiei în actul de bază, că nu este compatibilă cu scopul sau
conținutul actului de bază sau că nu respectă principiile subsidiarității și proporționalității,
Comisia va adopta decizia.

Directiva prevede ca sectoarele expuse unui risc semnificativ de relocare a emisiilor de
dioxid carbon să primească cote cu titlu gratuit în proporție de 100 %, pe baza unui criteriu
de referință. Sectorul de îngrășăminte a fost expus acestui risc și, prin urmare, va beneficia
de o alocare cu titlul gratuit la un nivel mai înalt.

*
*     *

Întrebarea nr.  13  adresată de  Pat the Cope Gallagher  ( H-000039/11 )

Subiect: Șomajul în rândul tinerilor

Ce inițiative va introduce Președinția pentru îmbunătățirea posibilităților de angajare în
rândul tinerilor în cadrul Uniunii Europene?

Răspuns

(RO) Prezentul răspuns, care a fost elaborat de președinție și nu este obligatoriu nici pentru
Consiliu, nici pentru membrii săi, nu a fost prezentat oral în timpul afectat întrebărilor
adresate Consiliului, în perioada de sesiune a Parlamentului European din luna februarie
2011, de la Strasbourg.

(9) Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem
de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității și de modificare a
Directivei 96/61/CE a Consiliului (JO L 275, 25.10.2003, p. 32).
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Chiar de la începutul mandatului Președinției, problema încadrării în muncă a tinerilor a
fost inclusă pe ordinea de zi a reuniunii informale a miniștrilor muncii, care a avut loc în
perioada 17-18 ianuarie, în Ungaria. În observațiile de încheiere, Președinția a subliniat
faptul că abordarea provocărilor cu care se confruntă tinerii și îmbunătățirea integrării
acestora pe piața muncii necesită cooperarea mai multor politici, inclusiv a măsurilor
generale care au un impact atât asupra cererii, cât și asupra ofertei de pe piața muncii.
Alinierea sistemelor de învățământ și de formare profesională la nevoile pieței muncii,
facilitarea tranziției tinerilor spre piața muncii prin ucenicie și alte scheme pentru
acumularea experienței de muncă, stimulentele și serviciile consolidate oferite de instituțiile
publice de ocupare a forței de muncă, precum și stimularea creării de locuri de muncă sunt
domenii-cheie pentru îmbunătățirea ocupării forței de muncă a tinerilor. De asemenea,
Președinția a considerat că statele membre ar trebui să acorde o atenție deosebită celor mai
defavorizați tineri (cum ar fi tinerii cu nivel scăzut de calificare, cei cu o situație
socioeconomică nefavorabilă, tinerii cu handicap, migranții sau minoritățile etnice).

În plus, Președinția va include pe ordinea de zi a reuniunii Consiliului din 7 martie 2011
Raportul comun privind ocuparea forței de muncă prin care Consiliul va fi invitat să
concluzioneze că educația și formarea profesională pot aduce o contribuție importantă la
sporirea perspectivelor de angajare, mai ales pentru tinerii care se confruntă cu dificultăți
foarte mari la intrarea pe piața muncii. Este esențial să se recunoască că este important să
se pună în aplicare și să se consolideze politicile privind învățarea de-a lungul vieții, începând
cu educația preșcolarilor, prin încurajarea participării la învățare prin intervenții specifice
și să se facă învățarea mai relevantă pentru nevoile pieței muncii, prin promovarea formării
profesionale în cadrul întreprinderilor cu ajutorul schemelor de parteneriat și prin încercarea
de a dezvolta metode mai flexibile de învățare. În acest context, Președinția dorește să
sublinieze necesitatea de a combate abandonul școlar timpuriu, precum și de a promova
facilitarea tranziției de la educație la ocuparea forței de muncă.

În timpul Președinției sale, Ungaria va organiza mai multe conferințe care abordează
problema încadrării în muncă a tinerilor. Prima conferință va avea loc la Budapesta, în
perioada 4 - 5 aprilie 2011, alături de reuniunea Comisiei pentru ocuparea forței de muncă.
Aceasta se va concentra asupra a trei subiecte-cheie, și anume anticiparea nevoilor de
calificare ale economiei, facilitarea tranziției de la școală la ocuparea unui loc de muncă și
stimularea cererii de forță de muncă în direcția tinerilor.

Cea de-a doua conferință va avea loc în perioada 28 - 29 aprilie la Budapesta și se
concentrează asupra rolului serviciilor publice pentru ocuparea forței de muncă și asupra
serviciilor europene pentru ocuparea forței de muncă (EURES), axându-se în special pe
susținerea tinerilor profesioniști aflați la început de carieră. Pentru a consolida o abordare
orientată mai practică, această conferință va fi însoțită de un târg de locuri de muncă pentru
tineri.

În luna iunie, în scopul de a atrage o atenție mai mare asupra acestei teme prioritare,
Consiliului i se va prezenta de către Președinția maghiară o serie de proiecte de concluzii
care promovează integrarea pe piața muncii a tinerilor, pe care acesta va fi invitat să le
discute și să le aprobe.

*
*     *
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Întrebarea nr.  14  adresată de  Brian Crowley  ( H-000041/11 )

Subiect: Competitivitatea economiei europene

Ce inițiative va adopta Președinția pentru a ameliora competitivitatea economiei europene?

Răspuns

(RO) Prezentul răspuns, care a fost elaborat de președinție și nu este obligatoriu nici pentru
Consiliu, nici pentru membrii săi, nu a fost prezentat oral în timpul afectat întrebărilor
adresate Consiliului, în perioada de sesiune a Parlamentului European din luna februarie
2011, de la Strasbourg.

Președinția maghiară se va concentra asupra a trei priorități pentru a îmbunătăți
competitivitatea economiei europene în timpul mandatului său, și anume asupra noii
Strategii Europa 2020 pentru creștere economică și locuri de muncă, asupra politicii privind
întreprinderile mici și mijlocii, inclusiv asupra punerii în aplicare pe deplin a Actului privind
întreprinderile mici („Small Business Act”) din anul 2008 și asupra continuării strategiei
UE din anul 2008 privind materiile prime.

În ceea ce privește Strategia Europa 2020 pentru creștere economică și locuri de muncă,
se acordă atenție deplină Analizei anuale a creșterii, publicată de către Comisie la 12 ianuarie.
La 10 și 11 martie, Consiliul va purta o discuție strategică pe baza informațiilor din această
analiză și a orientărilor din 4 februarie ale Consiliului European. Activitatea se va axa pe
punerea în aplicare a inițiativelor emblematice incluse în Strategia UE 2020 și pe atingerea
acelor obiective principale pentru care Consiliul este responsabil.

Președinția maghiară consideră că succesul strategiei noastre de competitivitate depinde
de întreprinderile mici și mijlocii. Pentru a aborda nevoile acestora și pentru a stimula
activitățile internaționale ale întreprinderilor mici și mijlocii inovatoare și cu un grad ridicat
de competitivitate, se va pune accent pe următoarele documente importante: (a) în primul
rând, evaluarea intermediară a Actului privind întreprinderile mici („Small Business Act ”)
din iunie 2008; (b) în al doilea rând, viitoarele propuneri ale Comisiei pentru consolidarea
sprijinului acordat IMM-urilor europene pe piețele din afara UE va fi de mare interes pentru
Consiliu, deoarece reprezintă un vector important pentru viitoarea creștere și ocupare a
forței de muncă.

Continuarea strategiei UE privind materiile prime. Cea de a treia prioritate importantă a
Președinției noastre este de a îmbunătăți securitatea europeană a aprovizionării cu materii
prime. La 2 februarie, Comisia a prezentat o comunicare de continuare a comunicării sale
anterioare din luna noiembrie 2008. În concluziile Consiliului, care au fost adoptate în
anul 2009, cei trei piloni ai strategiei UE privind materiile prime au fost stabiliți în mod
ferm: condiții echitabile de acces la materiile prime pe piața mondială, dezvoltarea surselor
de materii prime în cadrul Uniunii Europene și eforturi de îmbunătățire a eficienței utilizării
resurselor și a reciclării.

Cu toate acestea, în ceea ce privește abordarea holistică a Actului privind piața unică,
Președinția maghiară acordă o importanță deosebită obținerii unui acord în cadrul
Consiliului cu privire la planul de acțiune.

*
*     *
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Întrebarea nr.  15  adresată de  Zigmantas Balčytis  ( H-000044/11 )

Subiect: Prioritățile Președinției ungare în domeniul energiei

Prioritățile în domeniul energiei incluse în programul Președinției ungare arată că unul
dintre punctele cele mai importante va consta în stabilirea priorităților cooperării externe
a UE, în vederea atingerii obiectivelor politicii energetice a Uniunii.

Aș dori să știu care este opinia Consiliului cu privire la posibilitatea denunțării acordurilor
bilaterale cu furnizorii externi de resurse energetice pentru a garanta că Uniunea Europeană
negociază în unanimitate condițiile și prețul de achiziționare al energiei?

Care este opinia Consiliului cu privire la propunerea formulată de Președintele Parlamentului
European, dl Buzek, de a se constitui un grup pentru achiziționarea de energie la nivelul
Uniunii Europene?

Răspuns

(RO) Prezentul răspuns, care a fost elaborat de președinție și nu este obligatoriu nici pentru
Consiliu, nici pentru membrii săi, nu a fost prezentat oral în timpul afectat întrebărilor
adresate Consiliului, în perioada de sesiune a Parlamentului European din luna februarie
2011, de la Strasbourg.

Consiliul consideră că energia sigură, durabilă și accesibilă, care contribuie la
competitivitatea europeană, rămâne o prioritate pentru Europa. Acțiunea la nivelul UE
poate și trebuie să aducă o valoare adăugată acestui obiectiv. Consiliul recunoaște faptul
că este necesară o mai bună coordonare a activităților UE și ale statelor membre în vederea
asigurării consecvenței și a coerenței în relațiile externe ale UE cu țările-cheie producătoare,
de tranzit și consumatoare. Consiliul European din 4 februarie a invitat Comisia să prezinte
până în luna iunie 2011 o Comunicare privind securitatea aprovizionării și cooperarea
internațională care vizează îmbunătățirea în continuare a consecvenței și a coerenței acțiunii
externe a UE în domeniul energiei și a invitat statele membre să informeze Comisia începând
cu 1 ianuarie 2012 cu privire la toate acordurile bilaterale noi și existente, încheiate cu
țările terțe în domeniul energetic  (10) .

Acestea fiind spuse, a fost exprimat sprijinul politic pentru măsurile care ar putea include
examinarea opțiunii unui mecanism de achiziție: în anul 2009, Consiliul a invitat Comisia,
în cooperare cu statele membre, să prezinte rapid măsuri detaliate necesare pentru realizarea
priorităților identificate în revizuirea strategică a politicii energetice: în ceea ce privește
proiectele externe, acestea acoperă coridorul sudic și inelul energetic mediteranean. În
special, Consiliul a convenit asupra priorității de a examina fezabilitatea mecanismului în
conformitate cu normele UE în domeniul concurenței, care va facilita accesul la gazele
caspice cu scopul de a permite noilor surse competitive de gaze să pătrundă pe piața
europeană și ca infrastructura necesară să fie construită. În acest context, se atrage atenția
onorabilului parlamentar asupra concluziilor recente ale Consiliului European din
4 februarie 2011 (punctul 12) în care Comisia este invitată să își continue eforturile pentru
a facilita dezvoltarea de coridoare strategice pentru transportul unor volume mari de gaze,
cum ar fi coridorul sudic.

(10) astfel cum este prevăzut la articolul 13 alineatul (6) din Regulamentul nr. 994/2010 privind securitatea aprovizionării
cu gaze naturale (JO L 295 din 12.11.2010), recent adoptat.
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O altă măsură adoptată de UE în acest context este semnarea „Declarației comune privind
coridorul sudic de gaze naturale” de către președintele Azerbaidjanului și de dl Barroso, la
13 ianuarie 2011.

În ceea ce privește posibilul grup pentru achiziționarea de energie de la nivelul UE, astfel
cum a sugerat Președintele Parlamentului European, Consiliul reamintește că UE nu
achiziționează energie și nici nu negociază prețurile sau condițiile contractuale pentru
livrarea de energie: acest lucru rămâne în sarcina companiilor private. Consiliul nu și-a
exprimat opinia cu privire la acest lucru și Președinția nu poate, prin urmare, să aibă o
reacție la această propunere.

*
*     *

Întrebarea nr.  17  adresată de  Marian Harkin  ( H-000056/11 )

Subiect: Salvgardarea financiară a zonei euro

Care sunt opțiunile Președinției ungare cu privire la posibilele reforme ale fondului de
salvgardare financiară a zonei euro, în special cu referire la răscumpărările de datorii pentru
beneficiarii acestor fonduri și ratele mai mici de dobândă la împrumuturile de salvare?

Răspuns

(RO) Prezentul răspuns, care a fost elaborat de președinție și nu este obligatoriu nici pentru
Consiliu, nici pentru membrii săi, nu a fost prezentat oral în timpul afectat întrebărilor
adresate Consiliului, în perioada de sesiune a Parlamentului European din luna februarie
2011, de la Strasbourg.

În luna mai 2010, s-a convenit asupra unui pachet cuprinzător de măsuri pentru menținerea
stabilității financiare în zona euro, având o valoare totală de 500 de miliarde de euro. O
sumă mai mică din acest pachet (până la 60 de miliarde de euro) este acoperită de un
instrument al Uniunii, mecanismul european de stabilizare financiară (MESF). Condițiile
de activare a acestei părți a sprijinului sunt prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 407/2010
al Consiliului din 11 mai 2010 de instituire a unui mecanism european de stabilizare
financiară. Suma rămasă, cea mai mare parte a pachetului, nu mai intră în domeniul de
aplicare al tratatelor deoarece este acoperită de Facilitatea europeană de stabilitate financiară
(FESF), instituită de statele membre din zona euro. Din acest motiv, Președinția nu poate
face comentarii cu privire la subiectele ridicate de onorabila deputată și nu ar fi adecvat, în
niciun caz, să speculeze cu privire la subiecte, cum ar fi revizuirea ratelor dobânzii și posibila
răscumpărare a datoriilor.

Onorabila deputată este conștientă de faptul că șefii de stat sau de guvern din zona euro,
Comisia și BCE și-au exprimat la 4 februarie intenția de a finaliza, până la sfârșitul lunii
martie, o strategie cuprinzătoare pentru a menține stabilitatea financiară în zona euro,
inclusiv consolidarea FESF, astfel încât să se asigure eficiența necesară pentru a oferi sprijin
adecvat.

Privind în perspectivă, Consiliul European din 16-17 decembrie a mandatat miniștrii
finanțelor din statele membre din zona euro și Comisia să finalizeze activitatea privind
acordul interguvernamental de instituire a viitorului mecanism european de stabilitate
până în luna martie 2011. Acest viitor mecanism ar trebui să devină operațional în
anul 2013 și, în consecință, să înlocuiască instrumentele actualmente în vigoare.
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*
*     *

ÎNTREBĂRI ADRESATE COMISIEI

Întrebarea nr.  26  adresată de  Seán Kelly  ( H-000032/11 )

Subiect: Acțiunea pregătitoare CALYPSO în sectorul turismului

Acțiunea pregătitoare CALYPSO a fost lansată în anul 2009 pentru a remedia probleme
legate de caracterul sezonier din sectorul turismului european, pentru a încuraja cele mai
bune practici în dezvoltarea turismului și pentru a mări participarea în acest sector a unor
grupuri precum pensionarii, tinerii, persoanele cu handicap și familiile care sunt confruntate
cu dificultăți de ordin social.

Aceasta este o măsură potrivită și inovatoare, bine adaptată noii competențe a UE în
domeniul turismului. Ce măsuri concrete vor fi inițiate din luna februarie 2011 pentru
implementarea acestei acțiuni? A stabilit Comisia evaluări preliminare privind eficiența
acesteia? În sfârșit, în ce măsură au fost dezvoltate sinergii cu alte programe UE, precum
FEDER și Interreg?

Răspuns

(RO)Acțiunea CALYPSO a fost lansată în anul 2009 pentru a promova turismul social
pentru patru grupuri-țintă (persoanele în vârstă, tinerii, persoanele cu dizabilități și familiile
care se confruntă cu dificultăți sociale și financiare), prin schimburi transnaționale de turiști
în afara sezonului de vârf.

Prin urmare, CALYPSO poate contribui la:

- îmbunătățirea economiilor regionale prin dezvoltarea turismului social;

- extinderea sezonalității în domeniul turismului;

- consolidarea ocupării locurilor de muncă (mai multe locuri de muncă de calitate mai
bună);

- consolidarea cetățeniei europene.

Principalele acțiuni din cadrul CALYPSO din primii doi ani (2009-2010) au fost:

- studiul CALYPSO „Schimburile de turiști în Europa” (cu participarea a 21 de state
membre/țări candidate);

- cofinanțarea acțiunilor autorităților publice care vizau efectuarea de schimburi
transnaționale de turiști în afara sezonului de vârf pentru grupurile-țintă ale acțiunii
CALYPSO;

- organizarea a șapte reuniuni de sensibilizare (încercarea de identifica bunele practici și
cele mai bune mecanisme pentru facilitarea schimburilor de turiști la prețuri atractive între
țări diferite în afara sezonului de vârf).

- crearea materialelor de comunicare (crearea unui logo, a „lamàs” și a unui pliant de
promovare în toate limbile oficiale ale Europei).
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Creșterea bugetului la 1,5 miliarde de euro în 2011 este un semn clar că programul de
lucru lansat de către Comisie a fost foarte apreciat de Parlamentul European.

Până în prezent, acțiunea a fost pusă în aplicare cu succes, deși nu au fost dezvoltate sinergii
formale cu alte programe ale UE, ținând seama, printre altele, de durata limitată a acțiunii
pregătitoare. Cu toate acestea, ca parte a Comunicării sale privind turismul (11) , adoptată
la 30 iunie 2010, Comisia se va strădui să își intensifice eforturile pentru a încuraja
extinderea sezonului turistic, inclusiv printr-o mai bună utilizare a sinergiilor cu alte
inițiative la nivel național sau european.

*
*     *

Întrebarea nr.  27  adresată de  Liam Aylward  ( H-000034/11 )

Subiect: Standarde europene pentru un încărcător comun pentru telefoane mobile

Incompatibilitatea dintre diferitele încărcătoare pentru telefoane mobile provoacă neajunsuri
însemnate și mari cheltuieli consumatorilor. Poate Comisia oferi informații cu privire la
progresele actuale legate de stabilirea unor standarde europene pentru un încărcător comun
pentru telefoane mobile cu funcții informatice, în conformitate cu acordul anunțat în
iunie 2009?

Când crede Comisia că încărcătoare pentru telefoane mobile compatibile vor exista la
dispoziția consumatorilor europeni?

Prevede Comisia extinderea acestor standarde pentru un încărcător comun în scopul
includerii altor fabricanți și mărci de telefoane mobile?

Răspuns

(RO)Ca urmare a dispoziției Comisiei, în decembrie 2010 organismele europene de
standardizare CEN/CENELEC (12) și ETSI (13)  au pus la dispoziție standardele armonizate
necesare pentru fabricarea de telefoane mobile care pot fi conectate la un computer și care
au un încărcător comun.

Standardul pregătit de ETSI ține seama de riscurile de siguranță și de emisiile
electromagnetice și asigură faptul că încărcătoarele comune au o rezistență suficientă la
acțiunea externă. Standardul de interoperabilitate dezvoltat de CEN-CENELEC permite
interoperabilitatea, adică încărcătorul comun este compatibil cu telefoane mobile de diferite
mărci.

Aceasta este cea mai recentă evoluție în procesul de creare a unui încărcător comun la nivel
mondial pentru telefonul mobil, care a fost inițiat de către Comisia Europeană. Aceasta
este o urmare a acordului din iunie 2009 dintre 14 producători principali de telefoane
mobile privind armonizarea încărcătoarelor pentru telefoanele mobile care pot fi conectate
la un computer, vândute în Uniunea Europeană.

Prima generație de telefoane mobile cu încărcătoare comune trebuie să apară pe piață în
anul 2011.

(11) COM(2010) 352 final.
(12) Comitetul european pentru standardizare electrotehnică.
(13) Institutul European de Standardizare în domeniul Telecomunicațiilor.
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Dezvoltarea de standarde europene a fost necesară pentru a asigura compatibilitatea și
funcționalitatea noii generații de încărcătoare de tip micro-USB (14) și doar încărcătoarele
noi care respectă standardele europene vor fi considerate „încărcătoare comune”.

Este important să se țină seama de faptul că introducerea încărcătorului comun se va face
treptat și va depinde mai mult de comportamentul consumatorilor și de rata de înlocuire
a telefoanelor vechi. Pe de altă parte, Comisia Europeană nu poate decide cu privire la
strategiile de marketing și de distribuție ale producătorului, dar este încrezătoare că
încărcătorul comun va fi disponibil publicului prin intermediul mijloacelor obișnuite de
marketing în anul 2011.

În prezent, nu există planuri pentru o acțiune specială de extindere a acordului dintre cele
14 companii care au semnat memorandumul de înțelegere la toți producătorii de telefoane
mobile.

*
*     *

Întrebarea nr.  28  adresată de  Konrad Szymański  ( H-000035/11 )

Subiect: Rolul reciclării în politica privind materiile prime

Având în vedere activitățile pregătitoare care vizează definirea principiilor politicii europene
privind materiile prime, instituțiile europene se află în situația de a face o alegere strategică
în privința locului ocupat de reciclare în politica privind materiile prime.

Care sunt posibilitățile oferite de reciclare din punct de vedere al extracției de materii prime
în diferitele grupuri de materii prime strategice pentru dezvoltarea economiei europene?

Ce procent ar putea atinge reciclarea (urban mining) în raport cu resursele proprii și importul
de materii prime?

Răspuns

(RO) Comisia mulțumește distinsului deputat pentru că i-a oferit posibilitatea de a explica
poziția Comisiei față de rolul reciclării în strategia UE privind materiile prime. Reciclarea
este una dintre prioritățile Comisiei, atât în cadrul inițiativei privind materiile prime, cât
și în cadrul strategiei tematice privind prevenirea și reciclarea deșeurilor.

Din punct de vedere economic, presiunea continuă asupra materiilor prime neenergetice
implică faptul că valoarea materiilor „urbane” reciclabile din UE a crescut considerabil.
Fiind o societate industrializată, UE are stocuri mari de materii reciclabile. Haideți să
exploatăm acest potențial. Din punctul de vedere al mediului, reciclarea sporită și,
într-adevăr, eficiența utilizării resurselor ne ajută să reducem nevoia de energie și alte
probleme de mediu. Din punct de vedere economic, acestea creează noi activități în Uniunea
Europeană și oferă locuri de muncă – aproximativ 1,2 milioane de locuri de muncă în
prezent.

Europa este una dintre regiunile principale în ceea ce privește reciclarea. Pe de o parte,
reciclarea deșeurilor municipale din UE s-a dublat în 10 ani, între statele membre existând
diferențe semnificative, unele dintre acestea reciclând aproximativ 70 % din deșeurile
municipale, altele încă depozitând mai mult de 90 % din deșeurile lor. Pe de altă parte,

(14) USB= Universal Serial Bus.
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numeroase metale rare sau esențiale nu sunt reciclate deloc. Trebuie să acționăm pentru a
schimba această situație.

Acestea fiind spuse, reciclarea deșeurilor din depozitele urbane nu este soluția pentru toate
problemele noastre: - deși poate reduce nevoia de materii prime, reciclarea nu poate satisface
în totalitate cererea în contextul unei economii mondiale în creștere. UE trebuie în
continuare să stimuleze și să promoveze eficiența utilizării resurselor, producția și consumul
durabil, precum și extracția eficientă. Pe scurt, deși reduce în mod considerabil presiunea
asupra resurselor noastre, reciclarea nu este o soluție. Cu toate acestea, reciclarea rămâne
o sursă indigenă vitală de materii.

În ceea ce privește potențialul reciclării de a satisface nevoia noastră de materii la un nivel
mai ridicat, trebuie să se amintească faptul că unele materii sunt mai ușor de reciclat, din
punct de vedere tehnic, decât altele. De asemenea, există diferite argumente economice și
juridice. Prin urmare, nu există un singur obiectiv de reciclare pentru materii.

Așadar, există trei provocări (și soluții):

în primul rând, UE trebuie să îmbunătățească tehnologiile utilizate pentru reciclare. UE se
află pe primul loc în ceea ce privește inovarea în acest domeniu, dar nu dispune încă de
mijloace pentru a recicla numeroase metale rare, cum ar fi pământurile rare. Acesta este
unul dintre motivele pentru care, în prezent, elaborăm un parteneriat pentru inovare în
domeniul materiilor prime.

în al doilea rând, UE trebuie să aibă condiții echitabile de concurență. Trebuie să dăm noi
impulsuri reciclării pentru a o face interesantă din punct de vedere economic în Uniunea
Europeană, prin consolidarea piețelor de reciclare și prin îmbunătățirea rentabilității
sectorului.

în al treilea rând, UE trebuie să garanteze punerea în aplicare a legislației privind deșeurile,
în special a Directivei-cadru privind deșeurile și a normelor privind transportul deșeurilor,
pentru a asigura că obiectivele minime de reciclare ale UE vor fi atinse și că o comercializare
europeană a deșeurilor pe teritoriul și în afara UE este tratată în același mod ecologic. De
aceea, Comisia propune acțiuni pentru a facilita o mai bună punere în aplicare a legislației
privind deșeurile;

în final, UE trebuie să optimizeze colectarea, asigurându-se că statele membre mai puțin
performante elaborează strategii adecvate, bazate pe experiența celor mai performante
state membre.

În concluzie, reciclarea și eficiența utilizării resurselor reprezintă o prioritate principală a
Comisiei. Vom depune eforturi pentru a sprijini propunerile prezentate recent în
comunicările privind materiile prime și eficiența utilizării resurselor, precum și propunerile
conținute de strategia tematică privind deșeurile. Comisia se așteaptă și ar aprecia ca
Parlamentul European să acorde sprijinul necesar propunerilor concrete care sunt cuprinse
în strategiile Comisiei.

*
*     *

145Dezbateri al Uniunii EuropeneRO17-02-2011



Întrebarea nr.  29  adresată de  Rodi Kratsa-Tsagaropoulou  ( H-000043/11 )

Subiect: Concurență echilibrată între IMM-urile din regiunile transfrontaliere

Ținând seama de repercusiunile pe care le-a avut eliminarea frontierelor interne ale pieței
unice, în special în regiunile situate în proximitatea acestor frontiere, dar și de dezechilibrele
observate între întreprinderile care au sediul în diverse state membre în ceea ce privește
costul muncii, al materiilor prime și al politicilor fiscale, care se află la rădăcina unor
fluctuații importante, în funcție de statul membru în cauză, ale prețurilor pentru același
produs sau serviciu, care sunt condițiile indispensabile pentru competitivitatea
întreprinderilor situate la frontierele interne ale pieței unice?

În cadrul „Small Business Act”, cum va fi posibil să se sprijine întreprinderile mici și mijlocii
din regiunile transfrontaliere confruntate cu condiții concurențiale inegale și să se profite
la maximum de oportunitățile oferite în materie de dezvoltare și de inovare, fără a submina
consolidarea pieței unice și a condițiilor de concurență?

Care sunt cele mai importante inițiative ale Comisiei care urmăresc o mai bună adaptare
a pieței unice la nevoile actuale ale IMM-urilor din regiunile transfrontaliere, astfel încât
acestea să-și poată îmbunătăți performanțele și să obțină beneficii mai mari și mai
echilibrate?

Răspuns

(RO) În fiecare an Comisia Europeană publică un raport privind competitivitatea europeană
industrială ca parte a noii Strategii Europa 2020. Raportul din anul 2010 identifică o serie
de provocări cu care se confruntă companiile în contextul crizei actuale și analizează
măsurile luate de statele membre pentru a îmbunătăți competitivitatea lor. Prin sprijinirea
activităților antreprenoriale ca parte a inițiativei emblematice privind politica industrială,
Strategia Europa 2020 vizează să ajute companiile să facă față provocărilor ridicate de
globalizare, de criza economică și de tranziția spre o economie durabilă.

Sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) pentru a face față provocărilor specifice
dimensiunii acestora este unul dintre obiectivele noii Strategii Europa 2020, urmărit în
special în cadrul inițiativei emblematice „O nouă politică industrială adaptată erei
globalizării”. În general, Strategia Europa 2020 trebuie să reducă diferențele dintre statele
membre în ceea ce privește climatul de afaceri și condițiile în care companiile își desfășoară
activitatea, încurajând statele care au rămas în urmă să recupereze.

Sprijinirea IMM-urilor pentru a profita mai mult de oportunitățile oferite de piața unică
este unul dintre principiile directoare ale „Small Business Act” pentru Europa (SBA) și va
rămâne unul dintre domeniile de acțiune prioritară în cadrul revizuirii SBA care urmează
să fie adoptată la sfârșitul lunii februarie 2011.

Primul lucru pe care Comisia intenționează să îl facă este să crească gradul de sensibilizare
cu privire la informațiile și serviciile de sprijin disponibile pentru IMM-uri, pentru a spori
accesul la comerțul transfrontalier. Se va pune accent pe rețelele și instrumentele existente,
cum ar fi Rețeaua întreprinderilor europene, Solvit, Europa ta – portal de afaceri – și portalul
european pentru IMM-uri (Small Business Portal).

Integrarea pieței unice nu este perfectă și diferențele predomină în rândul statelor membre.
Din acest motiv, va exista un efort permanent de a identifica și de a diminua deficiențele
pieței unice.
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Noul Act privind piața unică, al cărui obiectiv de bază este de a da un nou impuls integrării,
recunoaște necesitatea creării unui mediu care să stimuleze dezvoltarea IMM-urilor. Au
fost propuse măsuri specifice de îmbunătățire a accesului IMM-urilor la piețele financiare
sau de simplificare a mediului administrativ.

Comisia este conștientă de faptul că diferitele niveluri de dezvoltare care există între regiunile
europene conduc la diferențe economice (inclusiv în ceea ce privește costurile forței de
muncă și prețurile). Rolul politicii de coeziune este, în primul rând, de a reduce diferențele
și, în al doilea rând, de a stimula competitivitatea companiilor și mai ales a IMM-urilor.
„Small Business Act” nu prevede acțiuni de sprijin specifice pentru IMM-urile din regiunile
transfrontaliere. Inițiativa vizează în principal crearea de condiții-cadru identice pentru
toate IMM-urile, cu condiția ca domeniile să țină de competența UE.

Există o gamă variată de măsuri de sprijin pentru IMM-uri ca parte a politicii regionale
direcționate spre zonele transfrontaliere. În acest context, trebuie subliniat faptul că fiecare
program operațional are o listă de opțiuni de sprijin adaptate la nevoile locale. Unele dintre
cele mai obișnuite măsuri includ: sprijinirea cercetării aplicate, transferul de tehnologie,
creșterea gradului de sensibilizare în cadrul companiilor cu privire la gestionarea inovării,
crearea de centre de competitivitate, crearea de rețele, sprijinirea întreprinderilor nou
înființate, sprijinirea promovării produselor și a modelelor de producție ecologice sau
sprijinirea creării de site-uri de internet bilingve.

*
*     *

Întrebarea nr.  31  adresată de  Sarah Ludford  ( H-000047/11 )

Subiect: Accesul Parlamentului European la documentele Consiliului

Parlamentul a fost solicitat recent să-și prezinte avizul cu privire la proiectul de decizie a
Consiliului privind aplicarea integrală a dispozițiilor acquis-ului Schengen în Bulgaria și
în România. Totuși, astfel cum a fost cazul și în trecut, Parlamentul nu are acces la anumite
documente ale Consiliului care sunt esențiale pentru formularea avizului respectiv.

Dat fiind că dl comisar Šefčovič a subliniat în trecut nevoia de a consolida Parlamentul
European în conformitate cu Tratatul de la Lisabona și dat fiind că mandatul său include
asigurarea capacității instituțiilor europene de a conlucra eficient, este de acord Comisia
cu faptul că această lipsă a accesului la documente aduce atingere relațiilor interinstituționale
și încalcă profund spiritul Tratatului de la Lisabona, care solicită o cooperare loială între
Consiliu și Parlament? Care consideră Comisia că-i este rolul în procesul de a găsi o soluție
pentru această problemă recurentă?

Răspuns

(RO) În conformitate cu Actul de aderare din anul 2005, aderarea la spațiul Schengen fără
controale la frontierele interne impune adoptarea unei decizii de către Consiliu după
consultarea cu Parlamentul European și după verificarea, în conformitate cu procedurile
de evaluare aplicabile în spațiul Schengen, a îndeplinirii condițiilor necesare aplicării tuturor
părților acquis-ului Schengen.

Acest proces de evaluare din spațiul Schengen intră în responsabilitatea deplină a statelor
membre, iar decizia privind ridicarea controlului la frontierele interne este luată în
unanimitate de către Consiliu. Prin urmare, accesul la documentele elaborate de Consiliul,
este, de asemenea, responsabilitatea Consiliului.
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Documentele menționate în întrebarea distinsei deputate sunt documente secrete. Comisia
a luat act de faptul că au fost stabilite relații între Consiliu și Parlamentul European cu
scopul de a se ajunge la un acord privind modalitățile de acces al deputaților din Parlamentul
European la informațiile secrete ale Consiliului.

De asemenea, Comisia a luat cunoștință de faptul că, între timp, Consiliul a fost de acord
cu desecretizarea documentelor de evaluare care ar trebui să faciliteze accesul deputaților
din Parlamentul European la informațiile conținute de acestea.

*
*     *

Întrebarea nr.  32  adresată de  Bernd Posselt  ( H-000011/11 )

Subiect: Evoluția situației din Africa de Vest

Cum apreciază Comisia evoluția situației economice, a dezvoltării infrastructurilor
transfrontaliere, precum și a democrației și a statului de drept în Africa de Vest, în special
în lumina problemelor din Camerun și Coasta de Fildeș?

Răspuns

(RO) Situația politică și economică variază în mod considerabil în Africa de Vest, de la țară
la țară. Regiunea se confruntă cu situații vulnerabile și cu infracțiuni de trafic care contribuie
la instabilitatea sa cronică. Totuși dezvoltarea generală a regiunii este, de asemenea, un
motiv de optimism. Guineea, Mauritania și Niger au trecut prin perioade foarte dificile în
ultimii câțiva ani, dar revin la căile democratice; altele au consolidat în continuare
democrația și statul de drept. În general, dezvoltarea economică reprezintă o speranță
pentru întreaga regiune după încetinirea care a fost consecința crizei financiare și economice
mondiale. Cu toate acestea, trebuie să se depună mai multe eforturi pentru a reduce sărăcia
încă foarte răspândită și pentru a face progrese în direcția obiectivelor de dezvoltare ale
mileniului. Printre caracteristicile pozitive din regiune se numără, de asemenea,
angajamentul ferm privind integrarea regională ca modalitate de a depăși sărăcia și
guvernarea ineficientă.

Cele două organizații regionale, Comunitatea Economică a Statelor Vest-Africane
(ECOWAS) și Uniunea Economică și Monetară Vest-Africană (WAEMU), urmăresc agende
promițătoare, beneficiind de o asistență considerabilă din partea UE și a altor parteneri,
inclusiv de sprijin pentru infrastructura transfrontalieră. Rolul puternic pe care ECOWAS
și-l asumă în eforturile internaționale de a pune capăt crizei din Côte d'Ivoire sunt foarte
încurajatoare. Camerun, țară din Africa Centrală, a gestionat relativ bine efectele crizei
financiare și economice mondiale însă progresele înregistrate în direcția reducerii sărăciei
la nivel general rămân nesemnificative. Situația generală a guvernării arată unele îmbunătățiri
și va fi supusă unui test important la viitoarele alegeri prezidențiale.

*
*     *

Întrebarea nr.  33  adresată de  Silvia-Adriana Ţicău  ( H-000018/11 )

Subiect: Serviciile de asigurare sau de asistență oferite turiștilor

Unele companii de turism oferă, pe lângă pachetele turistice, asigurări în caz de anulare a
călătoriei sau asistență medicală în caz de îmbolnăvire sau accidente și repatriere în caz de
deces. Aceste servicii sunt oferite pe durata unei călătorii, pentru 90 de zile sau pentru un

17-02-2011Dezbateri al Uniunii EuropeneRO148



an. Oferta este apreciată de către turiști, care se simt astfel mai în siguranță înainte și pe
perioada călătoriilor. Unele companii oferă însă asistență pentru repatriere sau în caz de
îmbolnăvire sau accidente doar pe baza unui bilet de avion și determină prețul asistenței
în funcție de valoarea biletului de avion.

Această practică afectează interesele turiștilor, deoarece asistența de care ar putea avea
nevoie aceștia nu depinde în niciun fel de valoarea biletului de avion. Având în vedere că
aceste practici afectează interesele turiștilor, aș dori să întreb Comisia ce măsuri are în
vedere pentru a reglementa aceste servicii și a împiedica practicile incorecte privind serviciile
de asigurare sau de asistență oferite turiștilor?

Răspuns

(RO) Prin intermediul agențiilor de turism, companiile de asigurări vând adesea polițe de
asigurare care acoperă călătoriile cetățenilor europeni în afara țări lor de origine. Astfel de
polițe de asigurare privesc dreptul contractual. Asigurările de călătorie limitate de prețul
biletului de avion nu sunt o consecință a dreptului comunitar al asigurărilor. Din informațiile
pe care le deține Comisia, aceasta practică nu este una obișnuită. Aceste servicii nu par să
prezinte o cerere foarte mare pe piață.

În general, piața asigurărilor, la fel ca alte piețe, este determinată de cerere și ofertă.
Companiile de asigurări intenționează să ofere produse care sunt adaptate la necesitățile
posibililor clienți. În orice caz, consumatorul este cel care alege, desigur, să achiziționeze
sau nu o asigurare de călătorie într-o anumită situație.

Cu toate acestea, în cazul în care titularii polițelor de asigurare consideră că au fost încălcați
termenii contractului sau că sunt nerezonabile condițiile contractuale, aceștia au la dispoziție
mai multe căi de atac. În primul rând, problema poate fi adusă în atenția autorității
extrajudiciare de reclamație care este responsabilă de soluționarea litigiilor dintre titularii
polițelor de asigurare și asigurători (15) . În plus, în conformitate cu Directiva 93/13/CEE a
Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu
consumatorii (16) , asociațiile de protecție a consumatorilor pot contesta clauzele
contractuale abuzive în fața instanțelor naționale. Prin urmare, titularii polițelor de asigurare
în cauză pot lua în considerare, de asemenea, contactarea organizațiilor de consumatori
responsabile.

*
*     *

Întrebarea nr.  34  adresată de  Nessa Childers  ( H-000021/11 )

Subiect: Paralizarea spațiului aerian european

După cum bine știe Comisia, traficul aerian european a fost din nou grav afectat în perioada
Crăciunului. Este a treia oară în decursul anului 2010 când spațiul aerian a fost astfel
paralizat, ca urmare a unor căderi importante de zăpadă la începutul anului și apoi a crizei
provocate de norul de cenușă, care nu vor fi ușor de uitat.

Deși anul 2010 a fost cu siguranță o excepție, dovezile sugerează că astfel de incidente vor
deveni din ce în ce mai frecvente în viitor pe măsură ce condițiile climatice se vor schimba.
Astfel, este esențial ca UE să continue să se pregătească pentru asemenea evenimente pentru

(15) A se vedea http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_en.htm.
(16) JO L 95, 21.4.1993.
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a proteja atât consumatorii, cât și companiile aeriene împotriva întârzierilor nefericite de
amploarea celor din 2010.

Intenționează Comisia să coordoneze pregătirea aeroporturilor europene pentru a face
față unor căderi excesive de zăpadă? S-a angajat Comisia să revizuiască politicile de acordare
de compensații pentru astfel de întârzieri, care, având în vedere că au fost concepute într-o
epocă diferită a transportului aerian, sunt insuficiente atât din punctul de vedere al
consumatorilor, cât și al companiilor aeriene din secolul al XXI-lea?

Răspuns

(RO)Transportul aerian din luna decembrie 2010 a fost grav tulburat în întreaga Europă.
Numeroase aeroporturi mari din UE s-au închis parțial în cursul celei mai aglomerate
săptămâni a anului: începutul vacanței de Crăciun. În general, 35 000 de zboruri au fost
anulate (ceea ce reprezintă mai mult decât totalul zborurilor din anul 2009) și zeci de mii
de persoane au rămas blocate în aeroporturi, ca să nu mai vorbim de problemele majore
reprezentate de gestionarea bagajelor. Este de datoria Comisiei să minimizeze impactul
acestor condiții meteorologice extreme în cazul în care acestea s-ar repeta. Comisia este
totuși foarte mulțumită că nu a avut loc niciun accident și că siguranța nu a fost compromisă.

În primul rând, trebuie să tragem învățăminte din ceea ce s-a întâmplat. Astfel cum a fost
anunțat în decembrie 2010, Comisia s-a întâlnit la 19 ianuarie 2011 cu directorii executivi
ai aeroporturilor pentru a discuta cu exactitate ceea ce s-a întâmplat și ceea ce se poate face
pentru a evita situații asemănătoare în viitor. Există 5 domenii principale în care Comisia
consideră că este necesar să se ia măsuri:

planificarea aeroportuară de contingență pentru zăpadă trebuie să fie îmbunătățită.

Este necesar să se asigure o mai bună cooperare între toți cei implicați în transportul aerian.

Este necesar să se asigure funcționarea adecvată a aeroporturilor principale. Având în
vedere efectele secundare, aeroporturile, în general, trebuie să fie mai bine integrate, astfel
încât să funcționeze ca o rețea. Acestea nu pot funcționa izolat.

Informarea pasagerilor trebuie să fie îmbunătățită, oferind informații mai bune și mai
oportune cu privire la întârzieri sau la rerutare.

Și, pentru a atinge toate aceste obiective, în aeroporturi sunt necesare cerințe minime de
servicii și calitate pentru pasageri. Aceste cerințe trebuie să fie coerente la nivel european.

Astfel de cerințe trebuie, în opinia Comisiei, să fie elaborate pe baza propunerilor din partea
industriei în sine. Comisia a solicitat aeroporturilor europene să revină cât mai curând
posibil cu un raport privind progresele înregistrate cu privire la planificarea de contingență
pentru iarna viitoare. În ceea privește Comisia, aceasta este pregătită să prezinte măsuri
specifice pentru a aborda aspectele menționate mai sus în pachetul privind aeroporturile,
în principiu, înainte de vară.

În ceea ce privește problema legată de zborurile întârziate, Regulamentul privind drepturile
pasagerilor curselor aeriene (17)  prevede că transportatorii aerieni trebuie să ofere rerutare

(17) Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a
unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare
și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91, JO L 46, 17.2.2004.

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V1&T2=2004&T3=261&RechType=RECH_naturel&Submit=Rechercher

17-02-2011Dezbateri al Uniunii EuropeneRO150



și să asigure – unde este necesar – îngrijire și asistență adecvată pentru pasagerii lor. Dreptul
la compensații financiare pentru pasageri apare doar în anumite cazuri, în special atunci
când circumstanțele incidentului care afectează un anumit zbor nu pot fi considerate
neobișnuite și ar fi putut fi evitate dacă toate măsurile rezonabile ar fi fost luate.

Totuși ar trebui să se reamintească faptul că articolul 13 stabilește clar o răspundere partajată
pentru toți operatorii în cauză, prin care aceștia au responsabilitatea de a oferi asistență
pasagerilor, dar nu și obligația de a suporta toate costurile. Scopul utilizării operatorului
de transport ca punct de convergență pentru obligațiile impuse de regulament este de a
asigura și de a facilita aplicarea eficientă a regulamentului în beneficiul pasagerilor, fără a
aduce atingere costurilor care trebuie suportate de orice altă persoană, publică sau privată,
responsabilă pentru întârziere.

Luând în considerare învățămintele trase atât din criza norului de cenușă din luna aprilie
2010, cât și din ninsoarea abundentă din luna decembrie 2010, Comisia va publica în
primăvara anului 2011 un Raport privind aplicarea Regulamentului privind drepturile
pasagerilor curselor aeriene, care analizează funcționarea normelor existente până în
prezent. În plus, intenționează să lanseze în cursul anului 2011 un studiu de impact menit
să evalueze, printre altele, proporționalitatea măsurilor actuale și cele mai bune instrumente
pentru a aborda vulnerabilitățile actualului regulament. În acest stadiu, este posibil ca o
propunere legislativă de revizuire a normelor existente să fie prezentată în anul 2012.
Comisia își menține angajamentul de a depune eforturi pentru a îmbunătăți sistemul
european de transport aerian în scopul de a asigura că cetățenii europeni nu vor trebui să
treacă din nou prin experiențe asemănătoare.

*
*     *

Întrebarea nr.  35  adresată de  Nikolaos Chountis  ( H-000022/11 )

Subiect: Politica de dezvoltare, memorandumul Greciei și obligațiile Comisiei

Politica economică a Greciei este stabilită în întregime de memorandumul „de înțelegere”,
pe care guvernul elen l-a semnat cu FMI și Comisia Europeană. Chiar și susținătorii acestui
memorandum recunosc că nu s-a propus niciun plan de dezvoltare economică în cadrul
memorandumului sau în paralel cu acesta. Această situație agravează problemele financiare,
creând o atmosferă sufocantă și având efecte psihologice devastatoare pe piața internă.
Având în vedere că CRSN 2007-2013 constituie instrumentul principal de intervenție în
domeniul dezvoltării, fiind, în cazul Greciei, în valoare de aproximativ 24 de miliarde de
euro, poate Comisia răspunde la următoarele întrebări:

va actualiza Comisia CRSN 2007-2013, în cooperare cu Grecia, astfel încât acesta să poată
răspunde noilor condiții impuse de criza economică? e dispusă Comisia să revizuiască cel
puțin regulamentele de punere în aplicare, în scopul reducerii participării statului membru
la programele cofinanțate?

ia Comisia în considerare dezvoltarea unor politici comune, precum turismul și sprijinirea
micilor întreprinderi sau alte măsuri cu caracter social, în beneficiul statelor membre și al
cetățenilor din Europa de Sud, care sunt cel mai grav afectați de criză?

Răspuns

(RO) Comisia și autoritățile elene au convenit că în anul 2010 nu se vor revizui programele
operaționale ale Greciei deoarece absorbția de fonduri structurale în Grecia nu a fost destul
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de avansată pentru a se putea concluziona în mod adecvat cu privire la noile direcții care
ar putea fi deservite de o revizuire. Autoritățile elene au făcut eforturi considerabile pentru
a îndeplini obiectivele anuale de absorbție și alte cerințe pentru anul 2010 stabilite prin
memorandumul de înțelegere. Procesul de revizuire necesită mult timp și ar afecta eforturile
depuse pentru îndeplinirea acestor cerințe. Rata de absorbție a crescut în mod considerabil
de la sfârșitul anului 2010. În plus, programele asigură domeniul de aplicare pentru
investițiile necesare pentru a răspunde la criză.

Reglementările privind fondurile structurale au fost mai întâi modificate în contextul
pachetului european de redresare economică de la începutul anului 2009 (18) . Ulterior,
pentru a spori impactul finanțării UE asupra economiilor naționale și asupra piețelor
muncii, reglementările au fost modificate din nou în anul 2010 (19)  în urma unor discuții
ample și cu aprobarea Parlamentului European și a Consiliului.

Modificări acceptabile și flexibilități cu privire la cerințele de cofinanțare naționale au fost
discutate și abordate în pachetul de modificări menționat anterior. În plus, Comisia
consideră că modificarea reglementărilor care se aplică tuturor statelor membre nu este
metoda adecvată de a răspunde la cerințele specifice ale unui anumit stat membru.

În Comunicarea sa recentă „Contribuția politicii regionale la creșterea inteligentă în
Europa 2020” (20) , Comisia încurajează guvernele naționale și regionale să se îndrepte în
direcția „strategiilor de specializare inteligentă” și solicită acestora să redirecționeze sprijinul
Fondului european de dezvoltare regională pentru a consolida investițiile în educație,
cercetare și inovare, în conformitate cu astfel de strategii. De asemenea, aceasta afirmă că
va sprijini cererile de redirecționare a fondurilor și reprogramarea unor acțiuni în acest
scop.

Strategiile de specializare inteligentă reprezintă serii cuprinzătoare de acțiuni strategice
care sprijină specializarea regională și creșterea prin intermediul inovării. Acestea vizează
să sprijine și să exploateze activele unei regiuni și avantajul său competitiv și să stimuleze
cooperarea dincolo de frontierele naționale și regionale, pentru a sprijini masa critică și
fluxurile de cunoștințe.

Comisia consideră că aceste strategii ar trebui să fie însoțite de măsurile de îmbunătățire a
condițiilor-cadru pentru cercetare și inovare prin alinierea sprijinului Fondului european
de dezvoltare regională la prioritățile programelor naționale de reforme și prin utilizarea
pe deplin a flexibilității în cadrul programelor politicii regionale pentru a redirecționa
finanțarea în acest scop.

Pentru a asista regiunile în acest proces, Comisia va lansa în anul 2011 o „platformă de
specializare inteligentă” pentru a disemina informații și pentru a oferi feedback regiunilor
prin stabilirea unei platforme de învățare în scopul de a spori abilitățile și competențele în
acest domeniu și de a sprijini schimbul de experiență.

(18) Regulamentul (CE) nr. 284/2009 al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006, JO L 94,
8.4.2009; Regulamentul (CE) nr. 397/2009 al Parlamentului și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE)
nr. 1080/2009, JO L 126, 21.5.2009; Regulamentul (CE) nr. 846/2009 al Comisiei de modificare a Regulamentului
(CE) nr. 1828/2006, JO L 250, 23.9.2009.

(19) Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziții generale privind
Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune și de abrogare a
Regulamentului (CE) nr. 1260/1999, JO L 210, 31.7.2006, modificat ulterior prin Regulamentul (CE) nr. 539/2010
al Parlamentului și al Consiliului din 16 iunie 2010, JO L 158, 24.6.2010.

(20) COM (2010) 553 final.
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*
*     *

Întrebarea nr.  36  adresată de  Marietje Schaake  ( H-000025/11 )

Subiect: Întrebare cu solicitare de răspuns scris E-9540/2010 privind Iran care nu
a primit încă un răspuns

La 3 noiembrie 2010, am depus o întrebare cu solicitare de răspuns scris adresată Comisiei
și Consiliului cu subiectul „Evaluarea impactului sancțiunilor UE împotriva Iranului”.
Termenul pentru oferirea unui răspuns la întrebarea mea a expirat la 5 ianuarie 2011. De
ce nu a respectat Comisia Regulamentul de procedură?

Răspuns

(RO) Comisia mulțumește onorabilei deputate pentru întrebarea sa și regretă întârzierea
în a răspunde la întrebarea cu solicitare de răspuns scris E-9540/10 (21) . Întârzierea a fost
cauzată de faptul că serviciile relevante ale Comisiei au contribuit deja la formularea
răspunsului la întrebarea cu solicitare de răspuns scris E-9539/10, adresată Consiliului,
care a ridicat aceleași probleme. Referitor la acest subiect, Comisia are plăcerea de a confirma
faptul că a dat propriul său răspuns la întrebarea cu solicitare de răspuns scris E-9540/10.

Comisia ar dori să profite de această oportunitate pentru a sublinia că decizia UE, din luna
iulie 2010, de a aplica măsuri restrictive împotriva Iranului în sectoarele-cheie ale
comerțului, finanțelor, transportului și energiei, precum și împotriva Gărzii Revoluționare
Islamice, reflectă angajamentul politic ferm al UE de a pune rapid în aplicare Rezoluția
Consiliului de Securitate al ONU din 1929 și de a lua măsuri europene suplimentare de
însoțire.

Aceste măsuri restrictive sunt instrumente economice în scopul politicii externe: acestea
vizează susținerea soluționării prin negociere a tuturor preocupărilor majore cu privire la
dezvoltarea de către Iran a unor tehnologii sensibile în sprijinul programelor sale nucleare
și balistice, cu scopul de a promova rezolvarea diplomatică a problemelor nucleare ale
Iranului.

Este important faptul că sancțiunile UE rămân direcționate spre anumite domenii și persoane
cu scopul de a reduce consecințele negative pentru cei care nu sunt responsabili de politicile
care au determinat impunerea de sancțiuni, adică, în primul rând, pentru populația iraniană.
Comisia va continua să sublinieze necesitatea de a asigura că sancțiunile UE nu afectează
populația civilă iraniană. Această abordare este o parte integrantă a politicii UE față de Iran.

Înaltul Reprezentant/Vicepreședintele (ÎR/VP) ia act de preocupările privind sancțiunile
SUA și restricțiile suplimentare pe care anumite companii le aplică în afacerile lor cu Iranul,
care ar putea să nu fie necesare în temeiul reglementărilor UE privind sancțiunile. ÎR/VP a
discutat de mai multe ori cu SUA despre Actul general privind sancțiunile, cesiunea și
răspunderea în cazul Iranului (CISADA) și și-a exprimat îngrijorarea față de potențialele
efecte extrateritoriale asupra companiilor din UE. ÎR/VP va continua să urmărească acest
aspect îndeaproape și să asigure un dialog permanent cu operatorii privați, dar subliniază
totuși faptul că efectele unor astfel de decizii ale companiilor trebuie să fie evaluate separat
de impactul sancțiunilor UE.

(21) http://www.europarl.europa.eu/QP-WEB/home.jsp
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Reglementările UE oferă o bază pentru punerea uniformă în aplicare a sancțiunilor UE și
solicită statelor membre să stabilească sancțiuni proporționale, eficiente și disuasive
aplicabile în cazul încălcărilor. Conform regulamentului, Comisia și statele membre se
informează reciproc cu privire la punerea în aplicare și respectare, dar statele membre sunt
responsabile pentru aplicarea sancțiunilor.

În conformitate cu articolul 215 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
Consiliul informează Parlamentul cu privire la reglementările UE privind sancțiunile. ÎR/VP
va avea, de asemenea, plăcerea de a vă informa cu privire la această problemă în cadrul
dialogului permanent cu Parlamentul cu privire la politica externă și de securitate comună.

*
*     *

Întrebarea nr.  37  adresată de  Zigmantas Balčytis ( H-000026/11 )

Subiect: Implementarea instrumentului european de microfinanțare Progress în
statele membre ale Uniunii Europene

Instrumentul european de microfinanțare Progress, elaborat de Comisie, vizează facilitarea
accesului la finanțare (în limita sumei de 25 000 de euro) al persoanelor care doresc să
înființeze sau să-și dezvolte întreprinderea și care se confruntă cu dificultăți în încercarea
de a obține un credit bancar. Instituțiile microfinanciare publice și private din statele
membre care doresc să obțină o garanție pot adresa solicitări în acest sens Fondului european
de investiții (FEI), care gestionează, în numele Comisiei, instrumentul de microfinanțare
Progress.

Dispune Comisia de date privind modul în care această măsură este pusă în aplicare în
statele membre și este în măsură să precizeze dacă persoanele interesate au posibilitatea
de a apela la acest tip de finanțare?

Răspuns

(RO) Comisia îndeamnă onorabilul deputat să consulte răspunsurile la întrebarea cu
solicitare de răspuns oral H-639/10 adresată de dna Göncz în cadrul sesiunii din ianuarie
2011 a Parlamentului și la întrebarea cu solicitare de răspuns scris E-4763/10 adresată de
dl Matula cu privire la același subiect (22) . În plus, aceasta reamintește faptul că asigurarea
accesului la grupurile-țintă și promovarea echilibrului geografic sunt esențiale pentru
mandatul acordat Fondului european de investiții. Mai multe informații cu privire la
instrumentul european de microfinanțare „Progress” sunt disponibile pe site-ul Comisiei (23) .

*
*     *

Întrebarea nr.  38  adresată de  Justas Vincas Paleckis  ( H-000029/11 )

Subiect: Finanțarea EHU

De curând, diferite semnale indică intenția Comisiei de a-și revizui poziția cu privire la
finanțarea Universității europene de științe umane (EHU). Cu ocazia reuniunii Inițiativei
Europene pentru Democrație și Drepturile Omului (IEDDO) din luna decembrie 2010,
problema finanțării EHU nu a fost introdusă în proiectul de acțiune pentru anul 2011,

(22) http://www.europarl.europa.eu/QP-WEB/application/home.do?language=RO.
(23) www.ec.europa.eu/epmf.
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deoarece decizia cu privire la metodele de finanțare și pertinența finanțării ar urma să fie
luată mai târziu în cursul anului 2011.

La 20 ianuarie, Parlamentul European a adoptat cu majoritate absolută o rezoluție prin
care invită Comisia să mențină și să mărească ajutorul financiar pe care îl acordă Universității
europene de științe umane.

Are Comisia intenția să dezbată în curând această chestiune? Care sunt deciziile posibile
privind finanțarea Universității europene de științe umane cu sediul la Vilnius?

Răspuns

(RO) Comisia mulțumește onorabilului deputat pentru că a subliniat importanța menținerii
sprijinului pentru Universitatea europeană de științe umane (EHU) după reprimarea opoziției
și a societății civile ulterior alegerilor prezidențiale din Belarus din 19 decembrie.

Comisia consideră că Universitatea europeană de științe umane are o contribuție importantă
la dezvoltarea democratică a Belarusului, prin educarea tinerilor de aici care ar putea juca
un rol principal în viitorul acestei țări. Prin intermediul instrumentului european pentru
democrație și drepturile omului (IEDDO), Uniunea Europeană (UE) a fost cea care a adus
principala contribuție la fondul fiduciar al Universității europene de științe umane, oferind
1 000 000 de euro pe an începând cu 2008. Contribuția financiară totală a UE la sprijinul
acordat Universității europene de științe umane începând cu ianuarie 2006 se ridică la
10 705 089 de euro. UE a încurajat în mod constant statele membre ale UE și alți donatori
să ofere, de asemenea, sprijin.

În lumina evenimentelor recente din Belarus, menținerea sprijinului pentru Universitatea
europeană de științe umane a devenit mult mai importantă. Prin urmare, Comisia este
încântată să confirme că UE intenționează să mențină nivelul actual al finanțării pentru
Universitatea europeană de științe umane în perioada 2011-2013, pentru a contribui la
democratizarea societății belaruse.

În același timp, vom continua să susținem ca, pe termen lung, Universitatea europeană de
științe umane să devină mai durabilă în sine; ca anumite activități ale acesteia să fie
transferate la Minsk; și ca mai mulți studenți să se întoarcă în Belarus după finalizarea
studiilor. UE se bucură să constate că deja s-au înregistrat progrese în ceea ce privește aceste
trei obiective.

În general, UE și-a revizuit abordarea față de Belarus. Consiliul Afaceri Externe din
31 ianuarie a deplâns violența și a solicitat eliberarea necondiționată imediată a tuturor
celor care sunt reținuți din motive politice și încetarea persecutării societății civile. Este
important faptul că s-a decis de către Consiliul Afaceri Externe restabilirea și extinderea
sancțiunilor împotriva persoanelor responsabile de fraudarea alegerilor prezidențiale și de
reprimările violente ulterioare. Între timp, UE ajută la identificarea măsurilor adecvate
pentru sprijinirea societății civile, inclusiv a mobilității studenților, precum și la consolidarea
relațiilor cu poporul belarus.

*
*     *
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Întrebarea nr.  39  adresată de  Mairead McGuinness  ( H-000038/11 )

Subiect: Depunerea unei reclamații la Comisie împotriva unui stat membru

Poate Comisia să furnizeze informații detaliate despre procedura de tratare a reclamațiilor,
explicând limpede criteriile sale de decizie privind prioritatea acordată unei reclamații?
Consideră Comisia că reglementările sale actuale referitoare la reclamațiile privind încălcările
legislației comunitare reflectă și respectă cele mai bune practici? Ar defini Comisia aceste
proceduri drept clar definite, corect echilibrate între reclamant și pârât, întotdeauna deschise,
transparente și ușor de urmărit? Este oare corect ca doar „să se încerce luarea unei decizii
cu privire la substanță (lansarea unei proceduri de încălcare sau închiderea cazului) în
termen de 12 luni de la înregistrarea reclamației în serviciile Secretariatului General”?
Reprezintă „garanțiile administrative” vreo garanție în sine?

Poate Comisia confirma dacă și unde pot cetățenii găsi informații detaliate, inclusiv calendare
garantate pentru toate stadiile procedurii de reclamație?

Ce consideră Comisia că trebuie făcut pentru accelerarea procedurii și emiterea de concluzii
mai rapide? Are Comisia în vedere să ia măsuri în acest sens?

Răspuns

(RO) Comisia consideră că procedura de prelucrare a plângerilor, pe care a stabilit-o, oferă
garanțiile administrative menționate de onorabila deputată. Cu toate acestea, Comisia este
întotdeauna pregătită să examineze dacă măsurile existente ar trebui îmbunătățite.

Noua procedură de înregistrare (proiectul CHAP: prelucrarea plângerilor – accueil des
plaignants), care funcționează din luna octombrie 2009, vizează să asigure că toată
corespondența identificată de corespondent ca fiind o întrebare sau o plângere cu privire
la aplicarea dreptului comunitar este înregistrată în mod corespunzător.

În termen de 15 zile lucrătoare trebuie trimisă o confirmare de primire, care conține
numărul oficial de referință atribuit plângerii, numele departamentului responsabil, o
declarație specifică privind confidențialitatea datelor și explicarea detaliată a procedurii de
încălcare a dreptului Uniunii Europene.

Comisia se angajează să răspundă reclamantului cât mai curând posibil după trimiterea
confirmării de primire.

Scopul Comisiei este întotdeauna fie de a face primul pas oficial în procedura de încălcare
a dreptului Uniunii Europene, fie de a clasa dosarul în termen de maximum un an de la
prima înregistrare a plângerii. Sub rezerva confidențialității necesare care se aplică în cazul
procedurilor de încălcare a dreptului comunitar, Comisia informează reclamantul cu privire
la orice măsură importantă luată sau trimite acestuia un preaviz de o lună, inclusiv o
explicație privind motivul și momentul clasării dosarului.

Informațiile privind procedura referitoare la plângeri sunt publicate pe site-ul de internet
Europa. Reclamanții pot coresponda cu Comisia și, la cererea lor, pot vizita Comisia pentru
a oferi informații suplimentare. Prin urmare, există numeroase posibilități pentru ca
reclamanții să urmărească procedura aplicată în cazul plângerilor. Conținutul și contextul
diferitelor plângeri variază și astfel variază și munca necesară soluționării acestora.

Prelucrarea plângerilor este în mare parte consacrată identificării și clarificării problemelor
în cauză și luării de decizii cu privire la tipul de acțiune care pare cel mai adecvat.
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Comunicarea din anul 2007 (24)  intitulată „Către o Europă a rezultatelor – Aplicarea
legislației comunitare” a identificat trei tipuri de priorități, două priorități la nivelul Comisiei,
reprezentate de cazurile de netranspunere și de cazurile pentru care încălcarea dreptului
comunitar a fost stabilită prin hotărâre judecătorească și o prioritate mai specifică sectorului
privind cazurile care ridică probleme de nerespectare a principiilor sau care au un impact
deosebit de negativ asupra cetățenilor, cum ar fi cele privind aplicarea principiilor tratatului
și a elementelor principale ale regulamentelor și directivelor-cadru (25) .

Comisia a introdus recent proiectul-pilot al UE ca parte a noului angajament al Comisiei
și al statelor membre de a răspunde mai rapid și mai eficient la întrebările și plângerile
cetățenilor. Acest lucru reflectă importanța acordată acestor chestiuni pe lângă crearea
anterioară a SOLVIT care abordează problemele transfrontaliere existente în cadrul pieței
unice. De asemenea, Comisia a revizuit și a elaborat măsuri în ceea ce privește adoptarea,
punerea în aplicare și gestionarea noii legislații a UE pentru a evita probleme ulterioare. Se
menține un dialog permanent cu statele membre. Prin aceste mijloace Comisia intenționează
să continue să acționeze în direcția unei aplicări mai eficiente și mai oportune a dreptului
comunitar și a soluționării problemelor ulterioare.

*
*     *

Întrebarea nr.  40  adresată de  Pat the Cope Gallagher  ( H-000040/11 )

Subiect: Reducerea birocrației

În discursul său din septembrie 2010 referitor la starea Uniunii, Președintele Comisiei, dl
Barroso, a afirmat că, în ceea ce privește birocrația, Comisia a prezentat propuneri care ar
permite realizarea unor economii anuale de 38 de miliarde de euro pentru întreprinderile
europene.

Poate preciza Comisia ce acțiuni concrete a întreprins până acum pentru a reduce nivelul
de birocrație care afectează întreprinderile cu sediul în Europa?

Răspuns

(RO) Comisia Europeană a lansat un program de acțiune în 2007 cu obiectivul ambițios
de a reduce sarcinile administrative ale companiilor europene cu 25 % până în 2012. De
atunci, Comisia a raportat în mod constant cu privire la progresele generale înregistrate,
precum și cu privire la măsurile individuale adoptate pentru a îndeplini acest obiectiv.

Cea mai recentă actualizare a fost publicată în luna decembrie 2010. Pe scurt, Comisia a
raportat că a propus deja măsuri care reduc sarcinile administrative ale companiilor cu
peste 31 %. Dintre acestea, măsurile care reprezintă o reducere de 9,3 % erau încă pendinte
în fața Consiliului sau a Parlamentului European.

În practică, 70 de măsuri de reducere a sarcinilor administrative au fost adoptate până în
prezent în cele 13 domenii politice acoperite de acest program. Exemplele variază de la
facilitarea facturării electronice (economii estimate la 18,4 miliarde de euro pe an) până la
simplificarea etichetelor pentru fructe și legume (economii anuale de 970 de milioane de
euro). Pentru o listă completă, onorabilul deputat este invitat să consulte ultima actualizare
a planurilor de reducere sectorială adoptate de către Comisie în luna octombrie 2009,

(24) COM(2007)503 final.
(25) COM (2007) 502 final.
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d i s p o n i b i l e  l a  u r m ă t o a r e a  a d r e s ă :
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/better-regulation/administrative-burdens/

.

*
*     *

Întrebarea nr.  42  adresată de  Giovanni La Via  ( H-000048/11 )

Subiect: Politici de inovare a noii PAC

În comunicarea privind PAC, prezentată de comisarul Cioloș în noiembrie 2010
(IP/10/1527), inovarea este indicată drept componentă esențială a politicilor care trebuie
puse în aplicare în cadrul celui de al doilea pilon al politicii agricole comune (PAC) în
perioada de după 2013.

Poate preciza Comisia dacă este posibilă aplicarea unor politici de inovare care să fie în
sinergie cu exigențele sectorului agricol și ale dezvoltării rurale?

Care ar fi direcțiile de intervenție avute în vedere?

Răspuns

(RO) Inovarea este un aspect transversal care este necesar pentru îndeplini prioritățile PAC
și pentru a obține o creștere inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii. Cercetarea este
necesară pentru a asigura baza pentru ideile și conceptele inovatoare atât pentru procese,
cât și pentru produse în vederea consolidării productivității agricole, alături de promovarea
utilizării durabile a resurselor și conservarea mediului. Instituirea unui parteneriat european
pentru inovare (EIP) în domeniul agriculturii este menționată în Comunicarea „O Uniune
a inovării” (inițiativa emblematică din cadrul Strategiei Europa 2020), care menționează,
printre altele, parteneriatul european pentru inovare „Productivitatea și durabilitatea
agriculturii”. Acesta este o consecință a cererilor multiple de acoperire a decalajului dintre
lumea cercetării și comunitatea agricolă, contribuind astfel la o aplicare mai rapidă a
abordărilor inovatoare în practica agricolă și la un feedback sistematic cu privire la nevoile
de practici pentru cercetători.

Actorii-cheie pentru acțiunea inovatoare în domeniul agriculturii sunt reprezentați de
grupurile operaționale care implică agricultorii, oamenii de știință, consilierii și
întreprinderile. Aceste grupuri operaționale vor testa și aplica procesele, produsele și
tehnologiile inovatoare. Aceste grupuri se vor forma la nivel regional, național sau european,
vor face uz de măsurile prevăzute de programele de dezvoltare rurală și de politica în
materie de cercetare a UE. O rețea la nivelul UE trebuie să faciliteze fluxul de informații
între cercetare și sectorul agricol, să încurajeze schimburile de abordări inovatoare și bune
practici în rândul actorilor. Prin intermediul rețelei pentru inovare, grupurile operaționale
pot face schimb de experiență, pot adresa întrebări practice și pot da sfaturi. Având în
vedere rolul important pe care serviciile de consultanță îl joacă în calitate de intermediari
între domeniul cercetării și cel agricol, posibilitatea de a consolida contribuția sistemului
de consiliere agricolă (FAS) în direcția promovării inovării va fi, de asemenea, evaluată ca
parte a aplicării PAC post-2013.

Promovarea inovării prin politica de dezvoltare rurală se poate baza pe măsurile pe care
această politică le oferă deja pentru numeroase tipuri de inovare. De exemplu, articolul 29
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din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 (26)  al Consiliului oferă sprijin pentru cooperarea
în cadrul dezvoltării de noi produse, procese și tehnologii în sectorul agricol, alimentar și
forestier; articolul 63 din același regulament prevede sprijin pentru punerea în aplicare a
noilor proiecte de dezvoltare locală prin intermediul abordării „Leader”; și numeroase
articole prevăd sprijin pentru formarea profesională care stimulează inovarea.

Până în prezent, măsurile legate de inovare au fost utilizate doar într-o măsură limitată.
Prin urmare, eforturi suplimentare vor fi depuse pentru a exploata mai bine potențialul
politicii de dezvoltare rurală pentru sprijinirea inovării după anul 2013. Se va pune accent
pe informarea și încurajarea actorilor să facă uz de măsurile de stimulare a inovării
produselor, proceselor și tehnologiilor într-un context comercial. În acest sens, rețeaua
EIP va avea un rol-cheie în a alimenta și a răspândi noile idei.

*
*     *

Întrebarea nr.  43  adresată de  Teresa Riera Madurell ( H-000049/11 )

Subiect: Viitorul cooperării teritoriale și concluziile celui de-al cincilea raport privind
coeziunea - limita de distanță de 150 de km în cooperarea transfrontalieră pentru
regiunile insulare

În cadrul politicii regionale, în general, regiunile cu frontiere maritime separate sunt eligibile
pentru cooperarea transfrontalieră cu condiția unei distanțe maxime de 150 de km,
prevăzându-se ajustări care să garanteze coerența și continuitatea cooperării.

În ciuda flexibilității, unele regiuni insulare cu frontiere aflate la distanțe mai mari de 150
de km nu sunt considerate eligibile. Prin urmare, cooperarea transfrontalieră, care ar fi fost
cadrul ideal pentru abordarea de către aceste regiuni a problemelor comune, împreună cu
alte insule și teritorii cu frontieră maritimă, a fost împiedicată. Acest lucru afectează în
mod clar coerența și continuitatea cooperării.

În această situație și în contextul concluziilor celui de-al cincilea raport privind coeziunea,
care sprijină continuitatea unei cooperări teritoriale revizuite, își propune Comisia să
retragă criteriul arbitrar privind distanța (150 de km) în cazul regiunilor insulare, astfel
cum a solicitat Parlamentul în Rezoluția sa din 22 septembrie 2010 referitoare la strategia
europeană pentru dezvoltarea economică și socială a regiunilor muntoase, a insulelor și a
zonelor slab populate (P7_TA(2010)0341)?

Răspuns

(RO) Comisia Europeană salută interesul manifestat pentru cooperarea teritorială de
onorabila deputată deoarece aceasta este efectiv piatra de temelie a politicii de coeziune.

Evident, Comisia este conștientă de problemele ridicate de această chestiune.

La 31 octombrie 2006, Comisia a adoptat Decizia 2006/769/CE de întocmire a listei
regiunilor și zonelor eligibile pentru finanțare din Fondul European de Dezvoltare Regională
în temeiul componentelor transfrontaliere și transnaționale ale obiectivului „Cooperare
teritorială europeană” pentru perioada 2007-2013 (27) și nu intenționează să modifice

(26) Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1698/2005 din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală
acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), JO L 277, 21.10.2005.

(27) Notificat cu numărul C (2006) 5144, JO L 312, 11.11.2006.
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această decizie, care reprezintă baza deciziilor de aprobare a programelor operaționale
adoptate în anii 2007 și 2008 și pentru punerea lor în aplicare, care este deja foarte avansată,
chiar în mijlocul unei perioade de programare.

Totuși Comisia ar dori să sublinieze faptul că articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul
(CE) nr. 1080/2006 (28) prevede în mod explicit posibilitatea de a include cooperarea
bilaterală în programele de cooperare transnațională între regiunile maritime care nu sunt
acoperite de componenta transfrontalieră, cu aceleași priorități tematice ca cele prevăzute
de cooperarea transfrontalieră. De asemenea, o astfel de cooperare ar putea fi considerată
de fapt o cooperare interregională, astfel cum este prevăzut la articolul 37 alineatul (6)
litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 (29) .

Condițiile în care programele de cooperare teritorială urmează să fie puse în aplicare,
inclusiv modalitatea de stabilire a regiunilor care sunt eligibile pentru cooperarea
transfrontalieră, sunt în prezent analizate de către Comisie pentru perioada de programare
post-2013. Comisia intenționează să prezinte propunerile sale legislative în cursul anului
2011.

*
*     *

Întrebarea nr.  44  adresată de  Michel Dantin  ( H-000050/11 )

Subiect: Acordul comercial dintre UE și Canada

Accesul la piețele agricole și liberalizarea comerțului cu produsele pescărești ocupă un loc
central în negocierile privind acordul comercial global cu Canada.

Poate Comisia să indice dacă s-a efectuat recent un studiu de impact specific cu privire la
efectele unui eventual acord asupra diverselor sectoare agricole și agroalimentare ale
Uniunii? Poate Comisia să prezinte o evaluare a stadiului în care se află negocierile și să
prezinte în detaliu ofertele pe care intenționează să le facă în domeniul agricol?

Ținând seama de situația specială a teritoriului francez Saint-Pierre și Miquelon, care
beneficiază de condiții preferențiale pentru exportul de produse pescărești spre UE, poate
Comisia să indice dacă prevede să excludă din acord liniile tarifare legate de activitățile
economice esențiale pentru viața economică a acestui teritoriu (macrou, homar, hering
sau carne de scoici) sau dacă prevede menținerea unor contingente la import restrânse?

Răspuns

(RO) UE se angajează să efectueze evaluări de impact ale durabilității comerciale ca parte
a procesului de elaborare a politicii sale comerciale încă din anul 1999. Evaluarea de impact
a durabilității comerciale trebuie să analizeze potențialul impact al acordurilor de liberalizare
a schimburilor economice și a comerțului propuse cu privire la toți pilonii de dezvoltare
durabilă cu scopul de a optimiza procesul de elaborare a politicilor și de a sprijini negocierile
comerciale.

În acest context în prezent se efectuează, de către consultanții externi, o evaluare de impact
a durabilității comerciale cu privire la negocierile comerciale din cadrul acordului economic
și comercial complet UE-Canada. Analiza de impact va examina în detaliu impactul social,

(28) JO L 210, 31.7.2006.
(29) JO L 210, 31.7.2006.
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economic și de mediu în următoarele 3 sectoare și 11 subsectoare: sectorul agriculturii, al
produselor agricole transformate și al pescuitului și subsectoarele produselor lactate, al
băuturilor și al altor produse agricole transformate; sectorul produselor industriale și
subsectoarele mineritului, al cărbunelui, al petrolului și al produselor petroliere; sectorul
serviciilor și subsectoarele serviciilor de transport, financiare, de telecomunicații și altele.

Proiectul de raport final urmează să fie discutat în cadrul unei reuniuni cu societatea civilă
la sfârșitul lunii martie 2011.

Informații suplimentare și rapoarte preliminare anterioare pot fi găsite pe următoarele
site-uri de internet:

http://ec.europa.eu/trade/analysis/sustainability-impact-assessments/assessments/

.

Comisia informează constant Parlamentul European, în special prin intermediul Comisiei
pentru comerț internațional (INTA), cu privire la evoluțiile negocierilor din cadrul acordului
economic și comercial complet.

Decizia privind tratamentul, în cadrul acordului economic și comercial complet, al
produselor pescărești pentru care Saint Pierre și Miquelon are potențial de export și
beneficiază în prezent de preferințe unilaterale (inclusiv derogări de la regulile de origine)
este parte a pregătirii viitoarelor oferte.

Comisia este conștientă de situația deosebită a teritoriului Saint Pierre și Miquelon, de
asemenea, în contextul acordului economic și comercial complet. Ținând seama de acest
lucru, Comisia a acceptat recent cererea din partea Saint Pierre și Miquelon pentru o derogare
suplimentară de la regulile de origine pentru anumite produse pescărești. Această derogare
extinde posibilitatea ca importurile de produse pescărești neprelucrate, de exemplu, din
Canada, să fie considerate ca provenind din Saint Pierre și Miquelon cu condiția ca, la nivel
local, să aibă loc o prelucrare adecvată. Produsele pescărești finite pot fi apoi exportate în
Uniunea Europeană, beneficiind de scutirea de taxe vamale. Derogarea de la regulile de
origine descrisă este valabilă pentru o perioadă de opt ani și se referă la o cantitate totală
anuală de 225 de tone de homar prelucrat, 600 de tone de hering și macrou prelucrat și
250 de tone de midii prelucrate, în conformitate cu cererea din partea Saint Pierre și
Miquelon cu scopul de a proteja industria locală de prelucrare și de a salva locurile de muncă
de la nivel local din sectorul pescuitului.

În plus, Saint Pierre și Miquelon beneficiază deja de derogări de la regulile de origine
aplicabile până în luna martie 2013 pentru următoarele produse: 250 de tone de scoici
prelucrate la nivel local; 105 tone de cozi, clești și picioare congelate de homar; 1 290 de
tone de file de merluciu, eglefin, polac, cambulă americană, cambulă, limbă de mare, cod,
biban roșu, plătică, calcan congelat și calcan; carne congelată sau eglefin, polac, merluciu,
cod împănat; file de cod sărat sau cod întreg sărat.

*
*     *
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Întrebarea nr.  45  adresată de  Bendt Bendtsen  ( H-000054/11 )

Subiect: Legislația UE în domeniul concurenței și contractele de achiziții publice în
UE

Anumite societăți din țări terțe au câștigat contracte de achiziții publice în UE pentru că
primesc sume importante din vistieria statului lor de origine. Acest lucru le-a permis să
forțeze scăderea prețurilor în mod considerabil, producând mari daune concurenților.

Ar putea Comisia să precizeze dacă este normal ca mărimea trezoreriei statului de origine
să influențeze concurența între firme?

Este în regulă atunci când ajutorul de stat se plătește pentru a ajuta o firmă să intre pe o
anumită piață națională sau regională sau chiar să sprijine acest proiect?

Este în regulă ca firmele să accepte o sumă nefiresc de mare sub formă de ajutoare de stat
pe o perioadă lungă sau în mod permanent?

Ce dispoziții din legislația UE în domeniul concurenței pot fi aplicate pentru a împiedica
astfel de situații? Care dintre aceste dispoziții au fost deja aplicate? Este nevoie să se modifice
cadrul de reglementare existent?

Răspuns

(RO) Normele europene în domeniul concurenței în temeiul tratatului UE și, în special,
normele privind ajutoarele de stat nu se aplică în cazul subvențiilor acordate de statele care
nu sunt membre ale UE.

Cu toate acestea, astfel cum este stabilit în documentul recent intitulat „Comerț, creștere
și afaceri internaționale” (30) , UE are un interes strategic în dezvoltarea de norme
internaționale pentru a se asigura că întreprinderile europene nu suferă din cauza
subvenționării excesive a companiilor locale sau din cauza practicilor anticoncurențiale
ale țărilor terțe.

Prin urmare, UE încearcă în mod activ să abordeze acest aspect la nivel internațional,
inclusiv prin intermediul elaborării de norme internaționale mai ambițioase cu privire la
subvenții, în special în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului (OMC), inclusiv în cadrul
Rundei de la Doha. De asemenea, Comisia urmărește îndeaproape respectarea normelor
privind transparența în cadrul organismelor relevante ale OMC. În plus, subvențiile sunt
abordate în mod activ la nivel bilateral în cadrul negocierilor privind acordurile de liber
schimb.

În ceea ce privește posibilele încălcări ale normelor comerciale privind subvențiile, Comisia
poate demara anchete cu privire la subvențiile acordate în afara UE pe baza plângerilor
oficiale ale industriilor relevante ale UE. Măsurile de protecție comercială pot fi impuse în
cazul importurilor, dacă este necesar, pentru a remedia impactul dăunător al subvențiilor
asupra industriei europene.

În ceea ce privește achizițiile publice, în cazul companiilor care provin din țările terțe care
sunt parte la Acordul privind achizițiile publice al OMC, angajamentele UE includ pentru
anumite țări derogări de la accesul la anumite piețe de achiziții ale UE deoarece accesul
reciproc al operatorilor economici europeni nu poate fi asigurat în anumite domenii. Aceste

(30) Comerț, creștere și afaceri internaționale. Politica comercială - componentă-cheie a strategiei UE 2020, Doc. COM
(2010)612.
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derogări menținute de UE în cadrul Acordului privind achizițiile publice sunt un aspect-cheie
al strategiei UE în negocierile în curs privind accesul la piață și corespund unor interese
ofensive majore ale UE.

Companiile care provin din țările care nu sunt parte la Acordul privind achizițiile publice
și cu care UE nu a încheiat niciun alt acord care să conțină dispoziții referitoare la accesul
la piețele de achiziții publice ale UE nu au dreptul legal de a participa la aceste piețe. Cu
toate acestea, entitățile europene contractante nu sunt obligate, din punct de vedere juridic,
să refuze accesul acestor companii la o anumită procedură de achiziții publice.

Normele UE (Directiva 2004/18/CE (31) și Directiva 2004/17/CE (32) ) prevăd că entitățile
europene de achiziții publice pot solicita ofertanților din țările terțe să justifice prețurile
extrem de scăzute ale ofertelor și să respingă astfel de oferte atunci când ofertanții nu pot
demonstra că ajutorul de stat care justifică decalajul de prețuri a fost acordat în mod legal.

*
*     *

Întrebarea nr.  46  adresată de  Elisabeth Jeggle  ( H-000055/11 )

Subiect: Acordul de liber-schimb dintre Uniunea Europeană și Mercosur

Parlamentul a solicitat la 21.10.2010 ca importurile de produse agricole în UE să fie permise
doar cu condiția respectării standardelor europene în materie de protecție a consumatorilor,
a animalelor și a mediului, precum și a standardelor sociale minime. A efectuat Comisia o
evaluare aprofundată a impactului acordului de liber-schimb? Care sunt rezultatele? Care
este stadiul actual al negocierilor și ce compromisuri vizează Comisia în sectorul agricol?

În special sectoarele europene ale bananelor, zahărului și cărnii de vită sunt expuse
concurenței cu țările Mercosur. Ce face Comisia pentru a proteja interesele agricultorilor
europeni din aceste sectoare și a garanta respectarea standardelor UE în cazul importurilor
de produse agricole și de produse agricole procesate? Intenționează Comisia să consolideze
sistemul actual de controale sanitare privind importurile și să îl extindă astfel încât să se
realizeze controale regulate în țările de origine?

Răspuns

(RO) Comisia a efectuat o evaluare completă de impact a durabilității comerciale în ceea
ce privește acordul de asociere dintre UE și Mercosur. Raportul evaluării, efectuat de o
entitate independentă, este disponibil publicului pe site-ul de internet al Direcției Generale
Comerț a Comisiei (33) . În plus, Comisia a solicitat experților externi să realizeze un studiu
economic actualizat privind Mercosur, care va fi finalizat în curând.

Negocierile privind un acord complet de asociere au fost reluate anul trecut, ulterior
anunțului referitor la cel de al patrulea summit UE-Mercosur din 17 mai 2010. Până în
prezent, au avut loc trei runde de negocieri, iar următoarea rundă va avea loc la Bruxelles
în luna martie. Până în prezent, discuțiile s-au axat pe partea normativă a acordului și nu

(31) Directiva 2004/18/CE a Parlamentului și a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de
atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii, JO L 134, 30.4.2004.

(32) Directiva 2004/17/CE a Parlamentului și a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de
atribuire a contractelor de achiziții în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale, JO L 134,
30.4.2004.

(33) http://ec.europa.eu/trade/analysis/sustainability-impact-assessments/assessments/#study-10.
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au existat schimburi de oferte cu privire la accesul pe piață al bunurilor industriale și agricole.
Comisia este conștientă de vulnerabilitățile diferitelor sectoare europene agricole și
alimentare și aceste vulnerabilități vor fi luate în considerare în mod adecvat în cadrul
negocierilor.

O piatră de temelie a politicii UE în domeniul importului este că animalele, plantele și
produsele care provin din orice țară terță și care sunt destinate pieței europene trebuie să
îndeplinească cerințele de import stabilite în legislația UE. Aceste cerințe sunt verificate
prin inspecții la fața locului realizate de serviciul de inspecție al Comisiei (FVO – Oficiul
Alimentar și Veterinar). Rapoartele privind aceste inspecții sunt disponibile pe site-ul de
internet Europa (34) .

Produsele din țările terțe trebuie să fie însoțite de certificate de sănătate care să ateste că
cerințele relevante de sănătate impuse de UE privind siguranța alimentară, sănătatea
animalelor și a plantelor sunt îndeplinite, asigurând astfel același nivel de protecție pentru
siguranța alimentară, sănătatea animalelor și a plantelor ca pentru produsele din Uniunea
Europeană. Aceste cerințe de bază rămân neschimbate, chiar și în cazul în care UE a negociat
un acord comercial cu o țară terță (35) . În ceea ce privește protecția animalelor, sunt necesare
dispoziții privind momentul sacrificării sau al uciderii.

*
*     *

(34) http://ec.europa.eu/food/fvo/ir_search_en.cfm?stype=insp_nbr&showResults=Y&REP_INSPECTION_REF=2007/7585.
(35) A se vedea răspunsul la întrebarea E-9314/10.
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