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ELNÖKÖL: RODI KRATSA-TSAGAROPOULOU
alelnök

(Az ülést 09.00-kor megnyitják.)

1. Az ülésszak megnyitása

Elnök.   – Az Európai Parlament 2011–2012. évi ülésszakának folytatását ezennel
megnyitom.

2. Az ülés megnyitása

Elnök.   – Jó reggelt, hölgyeim és uraim! Március 8. van, a Nemzetközi Nőnap. A Parlament
számos rendezvényt tervezett mára. Részt vehetünk a Nőnap századik évfordulójának
ünnepi rendezvényein, kifejthetjük gondolatainkat arról, milyen eredményeket értek el a
nők, és milyen feladatok maradtak még.

3. Dokumentumok benyújtása: lásd a jegyzőkönyvet

4. Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok: lásd a jegyzőkönyvet

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

6. A 2012-es költségvetésre vonatkozó prioritások – Egyéb szakaszok (vita)

Elnök.   – Most folytatjuk az ülést. Az első napirendi pont José Manuel Fernandes jelentése
a Költségvetési Bizottság nevében a 2012-es költségvetési eljárásra vonatkozó
iránymutatásokról, I. szakasz – Európai Parlament, II. szakasz – Tanács, IV. szakasz –
Bíróság, V. szakasz – Számvevőszék, VI. szakasz – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság,
VII. szakasz – Régiók Bizottsága, VIII. szakasz – európai ombudsman, IX. szakasz – európai
adatvédelmi biztos, X. szakasz – Európai Külügyi Szolgálat [2011/2017(BUD)]
(Α7-0049/2011).

José Manuel Fernandes,    előadó. – (PT) Elnök asszony! Először is, hadd köszöntsem Önt,
elnök asszony, köszöntöm továbbá a biztos urat, és valamennyi jelen lévő
képviselőtársamat. Engedjék meg, hogy először is megköszönjem mindazok munkáját,
akik részt vettek a jelentés elkészítésében, különösen köszönöm a különböző
képviselőcsoportok árnyékelőadóinak munkáját!

A munka széleskörű konszenzust eredményezett, ezt a Költségvetési Bizottság múlt heti
szavazása is mutatja, amelynek során a jelentést 34 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás
mellett fogadták el. A jelentés a jelenlegi állapotokat tükrözi: a küzdelmes gazdasági,
pénzügyi és szociális helyzetet, a folyamatosan tapasztalt válságot, s egyszersmind az
európai közvélemény elvárásait az Európai Unióval és intézményeivel szemben.

Korlátozó, megszorító költségvetésünk lesz, ugyanakkor olyan költségvetés ez, amely
biztosítja az intézmények és a Parlament számára az európai eszmeiség tovább építéséhez,
az európai közvélemény elvárásainak teljesítéséhez szükséges forrásokat.
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Célunk a jogalkotási kiválóság, és nagyon rossz lenne, ha hiányoznának az ehhez szükséges
források: szörnyű jele lenne ez a mostani időknek, sőt költségekkel is járna, melyeket
szintén az európai társadalomnak kellene viselnie.

Ahhoz, hogy célunkat elérjük, rendelkeznünk kell a szükséges erőforrásokkal. A Lisszaboni
Szerződés új hatásköröket eredményez számunkra. A jelen helyzet fényében azonban
semleges, azaz az inflációval megegyező mértékű emelést javasolunk.

Ez összhangban áll a biztos úr levelével, a Parlamentnek és a többi intézménynek küldött
ajánlásával. Ennélfogva, amikor szükségessé válik, ha szükségessé válik, módosító indítványt,
illetve költségvetés-módosítást állítunk majd össze az olyan kötelezettségvállalások, mint
az Európai Unió Horvátországgal kapcsolatos kötelezettségei tekintetében, illetve a
Lisszaboni Szerződés nyolc új aláírója kapcsán.

Ahhoz, hogy takarékos költségvetést készíthessünk minden eddiginél erősebben a helyes
vezetés és gazdálkodás, továbbá a hatékonyság és eredményesség elvéhez kell tartanunk
magunkat. Ezeknek az elveknek költségvetési szigor, egyszerűség és átláthatóság formájában
kell érvényesülniük. Ezen elvek alapján máris sikerrel határozhatjuk meg a
költségcsökkentések helyét, és nem csak a most készülő becslésekben, hanem a 2012. évi
költségvetés végrehajtásában is megtakarításokat akarunk.

Ily módon eleget tehetünk feladatainknak. Továbbá nulla bázisú költségvetést szeretnénk
– és be is vezettük ezt az elképzelést –, amelyben minden kiadás indokolt, és amelyben a
változó kiadások jól ismertek; indokolt esetben költség-haszon elemzést is készíthetünk
e kiadásokról.

Egyértelműen nem veszélyeztetjük a folyamatban lévő projekteket, mert az nem csak
visszalépés, hanem egyenesen veszteség lenne. Olyan beruházásokra gondolok, mint a
Konrad Adenauer Épület bővítése vagy az Európai Történelem Háza; ezek a beruházások
a korlátozott költségvetés ellenére folytatódnak. Ennek alapján állítjuk, hogy a következő
költségvetéseket több évre kellene készíteni, hogy kezdettől átfogó tervezés
érvényesülhessen; olyan átfogó tervezés, amely összhangban áll a több éves pénzügyi
kerettel.

Janusz Lewandowski,    a Bizottság tagja. – Elnök asszony! Fogadja jókívánságaimat a
Nemzetközi Nőnap alkalmából. Üdvözlendőnek tartom az előadó, Fernandes úr által
rögzített elveket a költségvetési szigorról, különösen az Európai Unió igazgatási
költségvetései tekintetében. Bizonyos vagyok benne, hogy az Európai Unió jelen gazdasági
feltételei ismeretében ebbe az irányba kell indulnunk.

Ezt szem előtt tartva arra kértem a Bizottságnál dolgozó kollégáimat, hogy különös
érzékenységgel kezeljék az igazgatás terén jelentkező növekményeket, és megígérhetem,
hogy a mi emelésünk elvben 1% alatt lesz. Ez azt jelenti, hogy mivel léteznek bizonyos
szerződéses kötelezettségek, 2012-ben a költségcsökkentés az informatikával, az ülésekkel,
a konferenciákkal, továbbá a missziókkal, tanulmányokkal és kiadványokkal kapcsolatos
költségeket érinti.

Levelet írtam a többi intézmény vezetőjének is, és ez itt a válaszuk. Azt gondolom, hogy
valóban ezt az irányt kell követnünk 2011-ben az igazgatási kiadások tekintetében. A
Tanácstól olyan jelzést kaptunk, hogy ők is rendkívül korlátozott kereteket alkalmaznak.

Ugyanez az elv alkalmazandó a jövőbeni bővítés során. Azt gondolom, hogy a
költségvetésbe – módosító indítvány vagy költségvetés-módosítás formájában – akkor
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kellene beírni a becsléseket, amikor hivatalos döntés születik a csatlakozás napjáról. Ezennel
emlékeztetnem kell Önöket arra, hogy az igazgatás az Európai Unió költségvetésének
kevesebb, mint 6%-át teszi ki, ez kellően visszafogott arány.

Ami a működési kiadásokat illeti, az európai költségvetésnek megvan a maga belső logikája.
A programok beéréséhez idő kell, mára értek be a 2007-ben elindult fő programok
eredményei. Az európai költségvetés főként beruházásokról szól, és nem a fogyasztásról
vagy szociális transzferekről. Egyrészt rendkívül korlátozóknak kellene lennünk az
igazgatási kiadások tekintetében, másrészt meg kellene értenünk az európai költségvetések
belső dinamikájának logikáját, különben rengeteg „RAL”-t (reste à liquider – fennálló
költségvetési tartozást) állítunk elő, azaz felhasználatlan pénzhegyeket, elköltetlen
kötelezettségvállalásokat képezünk, ez pedig ellentmond a tisztességes költségvetési
eljárásnak.

Ezért megismétlem, hogy üdvözlendőnek tartom a Fernandes úr jelentésében megjelenő
elveket. Az iránymutatások alapján március 30-án vitát rendezünk, nagy érdeklődéssel
várom a március 30-i, háromoldalú párbeszéd felé vezető ülést.

Monika Hohlmeier,    a PPE képviselőcsoport nevében. – (DE) Elnök asszony, hölgyeim és
uraim! Először is sajnálatomnak és elégedetlenségemnek szeretnék hangot adni, hogy sem
a főtitkár, sem az Európai Parlamentért felelős két alelnök egyike sincs jelen. Általánosságban
elvárjuk a Bizottságtól, hogy a felelős tagjai legyenek jelen; a legfelső szintű képviselőnktől
is el kellene ezt várnunk.

Másodsorban a tisztelt Ház ingatlangazdálkodásának kérdésével szeretnék foglalkozni.
Üdvözlendőnek tartom, hogy a halad a luxemburgi KAD-beruházás, hogy a jelek szerint
a költségeket sikerül kézben tartani, és hogy terv szerint alakulnak a dolgok. A
KAD-bővítésről szóló beruházás elvben hatékonyságnövelő és szinergiafokozó hatással
kellene, hogy járjon, mivel valamennyi munkatársat egy fedél alatt sikerül elhelyeznünk,
továbbá csökkenniük kell az éves költségeknek, hiszen nyolc irodát megszüntetünk.
Alapvető fontosságú, hogy teljesüljön ez a cél, mivel e források egy részét más célokra kell
igénybe vennünk, ahogy Fernandes úr felhívta rá a figyelmünket.

Úgy hiszem, hogy fontos projekt az Európai Történelem Háza, mivel sok látogatót vonz
majd, akik az európai történelem hátterében betekintést nyerhetnek az Európai Unió
jelentőségébe, céljába és célkitűzéseibe.

Harmadsorban, kérném, hogy a Luxemburgba kinevezett személyzetet helyezzék át
Brüsszelbe. Mivel gyakorta Brüsszelben kell dolgozniuk, állandóan ide-oda utaznak, és ez
a képviselők számára is gondot okoz. Ez csak kisszámú területre vonatkozik, és a
hatékonyság érdekében valóban célszerű fontolóra venni az áthelyezésüket.

Negyedsorban, nagyon helyesnek tartom, hogy az Európai Parlament csak mérsékelt
bővítést irányoz elő. Az EKSZ se értelmezze jelentős bővítési lehetőségként azt, hogy a
többi terület forrásai mindössze szerény mértékben bővülnek. A gazdasági-pénzügyi
nehézségek közepette minden intézményt arra szólítok fel, hogy a vágyait a lehetőségeihez
mérje.

Derek Vaughan,    az S&D képviselőcsoport nevében. – Elnök asszony! Szeretnék köszönetet
mondani a biztos úrnak. Szeretném az előadónak is megköszönni ezt a jelentést, továbbá
a többi szakasz költségvetésének összeállítása során tanúsított hozzáállást. Igaza van, hogy
szembeállítja egymással a kétféle igényt: egyfelől az Európai Parlament és más szakaszok
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megfelelő működésének biztosítását, másfelől a költségvetési növekmény abszolút
minimumon tartását.

Különösen üdvözlendőnek tartom a növekmények infláción belül tartására vonatkozó
javaslatát. Úgy hiszem, hogy az eredeti javaslatban szereplő 5,2% túlontúl magas.
Természetesen ahhoz, hogy el tudjuk érni az előadó és mások által a Parlamentben elérni
kívánt mérsékelt megtakarításokat, ahhoz a költségvetésen belül is meg kell határoznunk
azok forrását. Ennélfogva felajánlottam közreműködésemet az előadónak, hogy megtaláljuk
ezeket a megtakarítási lehetőségeket. Úgy hiszem, hogy megtakarítási lehetőségek rejlenek
az ingatlanpolitikában és a bővítési feltételekben – ezeket a biztos úr maga is említette –,
továbbá a javasolt Európán kívüli iroda költségében is, amely úgy hiszem, jelenleg
felvállalhatatlan luxus.

Végül azt szeretném mondani, hogy szorosan együtt kell működnünk a többi intézménnyel,
különösen a Régiók Bizottságával és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal,
amelyekről tudom, hogy szintén igen aggódtak a 2012. évi költségvetésük kapcsán.
Gondoskodnunk kell róla, hogy hozzánk hasonlóan ők is megfelelően tudjanak működni,
és ezzel egyidejűleg korlátozzák jövőbeni kiadásaik növekedését Elmondhatom tehát, hogy
a Szocialisták és Demokraták Képviselőcsoportja nagy örömmel működik együtt az
előadóval; határozottan támogatjuk a javasolt iránymutatásokat, és nagyon szívesen
megvitatjuk jövő héten a becsléseket.

Elnök.   – Válaszolni szeretnék Hohlmeier asszony észrevételére. A költségvetésért felelős
alelnök, Pittella úr itt van a tisztelt Házban, hallgatja a vitát.

Alexander Alvaro,    az ALDE képviselőcsoport nevében. – (DE) Elnök asszony! Köszönöm
Fernandes úrnak ezt a kitűnő jelentést. A helyes költségvetési gazdálkodás legfontosabb
alapelve a hatékonyság, a takarékosság, továbbá a ránk bízott anyagi források felelősségteljes
felhasználása. Minden költségvetési tárgyaláson újra meg újra felmerül azonban a mohóság
és a régi módszerekhez való ragaszkodás, melyeket ezúttal is el kell kerülnünk. Különbséget
kell tennünk a mohóság és a szükségesség között.

Alig fér ahhoz kétség, hogy a Lisszaboni Szerződésben körvonalazott, illetve a Lisszaboni
Szerződés eredményeként megkövetelt munkahelyteremtés valóban szükséges feladat.
Oda kellene figyelnünk arra, hogy a képviselőcsoportok, a bizottságok és az igazgatási
terület álláshelyei egyensúlyban legyenek egymással. Amint képviselőtársam már
megjegyezte, jó lett volna, ha a főtitkár részt vesz ezen az ülésen, és meghallgatja a
mondandónkat. A Vaughan úr által említett új ügyosztályokra ebben a formában nincs
szükség, amennyiben értelmes módon kihasználjuk a tisztelt Házon belüli szinergiákat.
Bőven vannak hozzáértő emberek a különböző főigazgatóságokon, és biztos vagyok benne,
hogy eredményesen össze is tudjuk őket szervezni.

Ami a Történelem Házát illeti, Hohlmeier asszonnyal értenék egyet: fontos, hogy egy ilyen
beruházás kezdettől fogva üzleti tervvel rendelkezzen. Ezt nem szabad egyfajta
kívánságműsornak tekintenünk, amelyben mindenki megkapja, amit akar; bölcsen, ésszerű
költségvetés alapján kell gazdálkodnunk a forrásainkkal.

Végül, hozzátenném, hogy ne kövessük el azt a hibát, hogy rosszul értelmezett spórolási
vágytól vezetve nem fektetünk be a jövőnkbe. Mai befektetéseink, például az informatikai
erőforrások terén nagyon komoly megtakarítást eredményezhetnek a következő évek
során, ezért nem szabad, hogy a takarékoskodás öncélúvá váljon. Értelmesnek, és a jövőre
nézve ésszerűnek kell lennie.
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Helga Trüpel,    a Verts/ALE képviselőcsoport nevében. – (DE) Elnök asszony, Lewandowski
biztos úr, hölgyeim és uraim! Jelen vitánk tárgya a Parlament 2012. évi költségvetése, és
hangsúlyozni szeretném, hogy a Zöldek/az Európai Szabad Szövetség Képviselőcsoportja
álláspontja szerint megfelelő egyensúlyt kell teremteni egyrészt a főként a Lisszaboni
Szerződés adta új hatáskörökből és feladatokból eredő korlátozott, indokolt emelések,
másrészt a közpénzek szűkössége miatti önfegyelem és önkorlátozás között. A külvilág
szemében a Parlament költségvetése továbbra is az Európai Parlament névjegye, amely
szimbolikus jelentéssel bír. Hogyan alkalmazzuk a megszorítások politikáját – hogyan
értelmezzük e politika szükségességét –, amely közvetlen hatással jár ránk nézve?

Fernandes úr olyan kifejezéseket használt, mint konszolidáció, visszafogottság és
önkorlátozás. Eddig azonban kevés érdemi javaslatot hallottunk arról, hogy hol szándékozik
megnyirbálni a költségeket, visszametszeni a forrásokat. Természetesen helyes nagyobb
hatékonyságot szorgalmazni a parlamenti igazgatás terén, és ahogy én látom, még van
hová fejlődni.

Most pedig az Európai Történelem Házához szeretnék hozzászólni: elvben teljes mértékben
támogatom az elképzelést. Úgy hiszem azonban, hogy a beruházásnak világos üzleti tervvel
kell rendelkeznie. Amennyiben egy ilyen beruházásnak elsőbbséget szeretnénk adni – e
szavakat ismét közvetlenül Fernandes úrhoz intézem –, amennyiben tényleg komolyan
gondoljuk az önfegyelem, a konszolidáció és hasonló kifejezéseket, akkor más területeken
is hajlandónak kell lennünk költségcsökkentést javasolni.

Ha a prioritások politikai akarat eredményeként jöttek létre, akkor definíció szerint az
egyéb területeknek másodlagossá kell válniuk ahhoz, hogy konszolidált költségvetés
alakulhasson ki. Konszolidációról beszélni a megfelelő ajánlások megtétele nélkül csak
ködösítés. Csak akkor működik az ügy, ha hajlandók kimondani, hol kurtítják majd a
költségeket – különösen az új prioritások tekintetében. Erre gondoltam, amikor az Európai
Parlament névjegyét említettem: korlátozott emelésekre, továbbá egyértelmű
önkorlátozásra.

James Elles,    az ECR képviselőcsoport nevében. – Elnök asszony! Gratulálni szeretnék az
előadónak a szerintem rendkívül kiegyensúlyozott jelentéshez, és különösen ahhoz, hogy
a jelentés konszolidált forrásgazdálkodásra, illetve költségvetési megszorításokra törekszik.

Az előadó által rögzített elvek – a jogalkotás kiválósága, helyes irányítási elvek, a pontosság
és egyszerűség képessége, valamint a költségcsökkentési tervek előterjesztése – azonban
nem csak a Bizottság kivételével valamennyi intézményre kellene, hogy vonatkozzanak,
hanem magára a bizottsági költségvetésre is.

Az előadó technológiai felvetéseit látva azonban nem csak hosszabb távon kellene
megtakarításra törekednünk, hanem rövid távon is, azaz költségcsökkentő intézkedéseket
kellene javasolnunk.

Képviselőcsoportom kiemelt aggálya a biztonság. Mintha túlhangsúlyoznánk a célt, hogy
ne jussanak be az emberek az intézményekbe. Nem adunk számukra kellő belépési és
közlekedési szabadságot. Javaslom, hogy amikor az alelnökök ehhez a konkrét ponthoz
érnek, nézzék meg az amerikai Kongresszus rendszerét, amely az épületbe történő
beléptetéskor gondoskodik a biztonságról, épületen belül viszont lehetővé teszi a szabad
mozgást. Egy professzionális biztonsági szolgálat ezt lehetővé teszi.

Marta Andreasen,    az EFD képviselőcsoport nevében. – Elnök asszony! A jelenlegi gazdasági
válság közepette gyalázat, hogy máris 5%-os növekedési javaslatot terjesztenek elő a
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Parlament 2012. évi költségvetéséhez. A képviselők asszisztensi juttatása múlt héten ismét
1500 euró/hó összeggel emelkedett. Nem próbálják megoldani a három parlamenti székhely
által okozott óriási pazarlást. Még rosszabb, hogy az Európai Parlament 60 millió eurós
épület-felújításba kezdett az Európai Történelem Háza kapcsán – mintha nem lennének
Európában múzeumok. Az EU át akarja írni a történelmet? És mi a helyzet a Külügyi
Szolgálattal, amely egyebek közt 50 tisztviselőt foglalkoztat majd, a brit miniszterelnöknél
20%-kal magasabb fizetéssel, és amely miatt egy évi 10,5 millió euróba kerülő új épületet
kell építeni.

Elnök asszony! A brit adófizetők nevében alázatosan arra kérem, hogy vessen véget ennek
a lenyúlásnak.

Angelika Werthmann (NI).   – (DE) Elnök asszony, hölgyeim és uraim! A Fernandes úr
által a 2012-es pénzügyi évre készített tervezetben költséghatékonyságról és
konszolidációról esik szó. Az európai polgárok képviselőiként szóvá kell ezt tennünk itt,
a Parlamentben. A költséghatékonyság alapvető fontosságú.

A Horvátország csatlakozásából, valamint az EKSZ és a három új pénzügyi hatóság
létrehozásából adódó többletkiadás azonban mind-mind kihatással járt az EU
költségvetésére. Tény, hogy az új kiadásoknak nem feltétlenül kell – sőt egyáltalán nem is
szabad – megnövekedett költségvetési igénnyel járniuk. Minden uniós intézményben
vannak megtakarítási lehetőségek, például a személyzeti és az ingatlanpolitika, illetve az
igazgatás területén. Ismét javasolnám, hogy ellenőrzésnek vessük alá a különböző
ügynökségeket, és hogy a tagállamokkal együtt keressük a szinergiákat.

Giovanni La Via (PPE).   – (IT) Elnök asszony, biztos úr, hölgyeim és uraim! Először is
gratulálni szerettem volna Fernandes úrnak a kiváló munkához.

Nem könnyű az intézmények költségvetéséről és forrásgazdálkodásáról szólni, különösen,
ha a teljesítményük javításáról a gazdasági konszolidációval párhuzamosan igyekszünk
vitát folytatni, ugyanis a mai érzékenységek közepette a tagállamoknak, illetve az Európai
Uniónak szembe kell nézniük ezzel a feladattal. Pontosan ezen okból maradéktalanul
támogatom az előadó felhívását a jogalkotás kiválósága, továbbá a hatékony és eredményes
pénzgazdálkodás értékeinek megvalósítására, valamennyi intézmény tevékenységének
ezen elveken kellene ugyanis alapulnia.

E válságos időkben, amikor elsődleges célunk, hogy új lendületet adjunk az európai
gazdaságnak valóban maguknak az intézményeknek kell elől járniuk az erényesség jó
példájával. Az erény nem kizárólag megszorítást jelent, inkább az igazgatási tevékenységek
hatékonyságnövelésével biztosítja a források méltányos és színvonalasabb felhasználását,
melynek köszönhetően valamennyi intézmény eredményesen és hatékonyan láthatja el
feladatait, továbbá teljesítheti az utóbbi évek során kitűzött fő európai célokat.

Rátérve a Parlament költségvetésére, Fernandes úrhoz hasonlóan úgy hiszem, hogy a 2012.
évi költségvetésnek a konszolidációról kellene szólnia, ez ugyanis hivatkozási alappá válhat;
a lényeg tehát nem a több éves pénzügyi keretről folytatott jelenlegi vita.

Úgy gondolom azonban, hogy a források egy részét néhány olyan fejlesztésre kellene
fordítani, melyek birtokában a képviselők minőségi szolgáltatások segítségével láthatnák
el feladataikat.

Ennélfogva azt gondolom, hogy a közös szolgáltatások területén kellene takarékoskodni,
továbbá az ingatlanpolitika terén is erőfeszítéseket kellene tenni, ésszerűsítve a
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rendelkezésünkre álló terület kihasználását, valamint olyan közép és hosszú távú tervet
készítve, amely lehetővé teszi az épületekkel kapcsolatos kiadások előrelátó tervezését,
valamint átláthatóbbá, ésszerűbbé teszi az e téren hozott döntéseinket.

Jens Geier (S&D).   – (DE) Elnök asszony, Lewandowski úr, hölgyeim és uraim!
Természetesen célszerű megvitatnunk a költségvetés elkerülhető, illetve megspórolható
költségeit. Az ügynökségek kapcsán viszont arra kérem Önöket, hogy legyenek egy kicsit
objektívebbek, ne csak reflexszerűen reagáljanak a vita során. Miért? Először is azért, mert
a Költségvetési Ellenőrző Bizottság állandóan ezzel a vitával foglalkozik, és emellett felhívja
a figyelmet az ügynökségek együttműködésének, feladataik ellátásának továbbfejlesztési
lehetőségeire, továbbá azért, mert idénre várjuk az Európai Számvevőszék különjelentését
az ügynökségekről, melynek birtokában már a jelenlegi kissé átgondolatlan vitánál
objektívebb alapon folytathatjuk az egyeztetéseket, különösen az ügynökségek irányításáról,
továbbá a takarékossági célok eléréséről.

Ami a megtakarításokat illeti, szeretnék rátérni következő témámra, az ingatlanpolitikánkra.
Tény, hogy az Európai Unió épületei kapcsán egyértelműen megtakaríthatunk erőforrásokat.
Én személy szerint megkérdőjelezem, hogy valóban jó ötlet-e új épületeket építeni az
Európai Parlament számára Brüsszelben, hiszen e stratégia csak akkor ésszerű, ha a brüsszeli
ingatlanárak folyamatosan emelkednek. Jelen pillanatban úgy tűnik, a piaci folyamatok
ezt nem támasztják alá. Amennyiben nem emelkednek a piaci ingatlanárak, akkor építés
helyett valójában a bérlés az ésszerű döntés, különösen, ha nyitott szemmel körbesétálnak
az európai negyedben, és megnézik, mennyi kiadó iroda van a környéken.

Ezzel rátérek az Európai Történelem Házának kérdésére. Úgy hiszem, nagyobb legitimitásra
van szükség e téren, azaz nem elég, hogy az Európai Történelem Háza kezdeményezés
eddig kizárólag a tisztelt Ház Elnökségi határozatain alapszik, és nincs demokratikus
legitimációja. Ezen változtatni kell. Mindenekelőtt tudnunk kell, hogyan fedezzük majd
az intézmény működési és járulékos költségeit.

Anne E. Jensen (ALDE).   – (DA) Elnök asszony! Én is szeretném megköszönni
Fernandes úrnak a kiváló jelentést, Lewandowski biztos úrnak pedig külön köszönöm az
intézményekhez ír levelet arról, hogy idén vissza kell fognunk az ügyviteli kiadásainkat.
Azt gondolom, hogy a levél nagyon helyesen fogalmaz, elősegíti a módszertanunk
megalkotását, amely hitünk szerint megkönnyíti, hogy ragaszkodjunk a megtakarításokhoz,
továbbá úgy gondolom, hogy ennek valamennyi intézményre vonatkoznia kell.
Érvényesülnie kell a Régiók Bizottságánál, a Gazdasági és Szociális Bizottságnál, valamint
a Bíróságnál is, melyek kiadásai természetesen meredeken emelkedtek. A Számvevőszékre
is vonatkoznia kell. Kicsit nehezebb a helyzet a kis intézmények, például az európai
ombudsman és az európai adatvédelmi biztos hivatala esetében, természetesen ezt is
figyelembe kell vennünk.

Azt gondolom azonban, hogy nekünk a Parlamentben kiemelt feladatunk, hogy képesnek
mutatkozzunk az önmérsékletre. A Lisszaboni Szerződés új feladatokat ruházott ránk,
ezek további kiadásokkal járnak, azonban a jövő év, 2012 a konszolidáció éve kell, hogy
legyen. Beszéltünk a bővítésről. Horvátország csatlakozását egy költségvetés-módosításban
szerepeltetjük majd. Többen említették az Európai Történelem Házának kérdését. Kiváló
ötletnek gondolom, hogy az Európai Történelem Háza a látogatók számára kínált
szolgáltatásaink egyike legyen. Sok fiatal nem ismeri eléggé az EU létrejöttéhez vezető
történelmi folyamatot, és a mondás szerint – ha nem ismerjük a történelmet, arra ítéljük
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magunkat, hogy újra megismétlődjék velünk. Úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos
Európa közelmúltját bemutatni, ezért támogatni fogjuk az Európai Történelem Házát.

Végül, de nem utolsósorban el szeretném mondani, hogy kiadásaink természetesen igen
erősen ahhoz kapcsolódnak, hogy több székhellyel rendelkezünk, és ez pénzbe kerül.
Közelebbről meg kell vizsgálnunk ezt a kérdést. Sajnos a legnagyobb költségtételünk
ügyében semmit sem tehetünk. Ez ugyanis abból adódik, hogy Strasbourg és Brüsszel
között kell ingáznunk. Ha az Európai Tanács tényleg hisz a megtakarítások
szükségességében, akkor Európa államfőinek foglalkozniuk kellene ezzel az üggyel.
Köszönöm, elnök asszony.

Hynek Fajmon (ECR).   – (CS) Elnök asszony! Világosan látszik, hogy 2012-ben az Európai
Unió egésze, tagállamainak mindegyike érezni fogja még a pénzügyi válság elhúzódó
hatásait. Az Európai Parlamentnek tehát ehhez a tényhez kell igazítania a költségvetési
stratégiáját. A legnagyobb költségvetési fegyelemre és szigorra kell törekednünk. Örömmel
látom ezt a jelentésben, és örülök, hogy hangsúlyosan szerepel benne. A megszorítás
értelemszerűen nem jelentheti azt, hogy a kiadások az infláció mértékével nőnek. Célunk
az kell legyen, hogy a Parlament kiadásait az idei szinten tartsuk. Mindent el kell követnünk
a megtakarítások érdekében, illetve a Parlament meglévő erőforrásainak hatékonyabb
felhasználása érdekében. Ezt az Európai Parlament minden tevékenységterületén meg kell
valósítani, az ingatlangazdálkodás ésszerűsítésétől az informatika hatékonyabb
hasznosításán át a hatékonyabb emberi erőforrás-gazdálkodásig. Vannak még itt
megtakarítási lehetőségek, kellő bátorsággal ki is kell őket használnunk.

Claudio Morganti (EFD).   – (IT) Elnök asszony, hölgyeim és uraim! Az általános gazdasági
nehézségek idején az európai intézmények alapvető feladata, hogy jó példával járjanak
elől.

A jelentés helyesen a hatékonyság, illetve a költségek és szolgáltatások irányításának
szempontjára összpontosít. Ennélfogva azon gondolkodom, nem kellene-e valóban és
haladéktalanul ellenőrizni bizonyos kiszervezett tevékenységek eredményességét. Különösen
a parlamenti informatikára és belső biztonságra utalok, részben a közelmúltbeli események
fényében, melyekkel valamennyien tisztában vagyunk: múlt hónapban kirabolták a
postahivatalt.

Továbbá kritikát kell megfogalmazni az Európai Külügyi Szolgálattal szemben. Bár azért
hozták létre, elméletben nulla költségvonzattal, hogy csökkentse a pazarlást és fokozza az
Európai Unió külkapcsolatainak eredményességét, mindkét fronton, tehát politikai és
gazdasági értelemben is bebizonyosodik a kudarca. Nem szeretném, ha ez Európai Parlament
nem lenne szigorú e téren.

Philip Claeys (NI).   – (NL) Elnök asszony! Múlt héten több szavazó azt kérdezte tőlem
Flandriában, hogyan lehetséges, hogy európai parlamenti képviselőként továbbra is havi
1 500 eurót kapunk egy további munkatárs felvételére a gazdasági problémák és
bizonytalanság közepette, miközben az átlagembernek össze kell húznia a nadrágszíját.
Jelenleg valójában még többet költünk, mint eddig.

A választók kérdései és észrevételei teljesen helyénvalók. Európai Unióként nekünk példát
kellene mutatnunk. Vágyainkat a lehetőségeinkhez kellene igazítanunk, és ezen a ponton,
nincs más választásunk, mint hogy arra a szomorú következtetésre jussunk, hogy
Fernandes úr jelentése egyfajta kihagyott lehetőség. Azt szorgalmazzák – szerintem helyesen
–, hogy a költségvetés kapcsán felelősségteljesen, Önmérséklettel viselkedjünk. Az A
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preambulumbekezdésben az is szerepel, idézem: „szigorú irányítási eljárásokkal kell elérni
a megtakarításokat”.

Nos, sajnálatos, hogy a jelentés nem konkretizálja, pontosan milyen területeken kellene
megnyirbálni a költségeket. Természetesen jó néhány olyan terület van, ahol ez
végrehajtható – a Gazdasági és Szociális Bizottságra, valamint a Régiók Bizottságára
gondolok, továbbá az évente 200 millió euróba kerülő utazgatásra Brüsszel és Strasbourg
között. Azt a feladatot adom a Bizottságnak és a Tanácsnak, de a Parlamentnek is, hogy
végezze el e munkát, tegye rendbe mindezeket, vizsgálja meg, hol takarékoskodhatunk,
majd készítsen ennek alapján tényleges tervet, hogy számos kérdést megvitathassunk, és
megtakarítást érhessünk el.

Ville Itälä (PPE).   – (FI) Elnök asszony! Én is meg szeretném köszönni az előadónak a
rendkívül kiegyensúlyozott, kiváló jelentést. Mindenki a spórolásról beszél itt, és ez kiváló.
Költségvetési fegyelemre és hatékonyságra van szükség, továbbá szigorúan a fő
feladatunkhoz kell tartanunk magunkat, nem szabad e feladatkörön, vagyis a jogalkotáson
kívülre terjeszkednünk.

Legtöbben azt mondják, hogy szűkmarkúnak kell lennünk, ám ettől függetlenül elmondják
azt is, hogy hol nem célszerű takarékoskodnunk. Olyan konkrét intézkedésekről kellene
beszélnünk, amelyek lehetővé teszik a megtakarítások elérését. Költséget takaríthatunk
meg azzal, hogy a továbbiakban nem ingázunk három munkahely között. Természetesen
tudjuk, politikailag milyen nehéz lenne ezt végrehajtani.

Szeretnék felvetni egy ügyet, mégpedig az Elles úr által is említett biztonság kérdését. Egy
éven belül volt egy bankrablásunk, kirabolták az éttermet, továbbá a postát. Senkit nem
sikerült elfogni. Az itteni biztonság csak vicc.

Egy nyilvánvaló helyen vannak hiányosságaink: ahol a parlamenti képviselők belépnek az
épületbe, ott nem ellenőrzik megfelelően a bejáratot. Be kellene vezetnünk az elektronikus
aláírást. Jelenleg listáink vannak, továbbá van egy irodánk, amelyben rengeteg ember
dolgozik; ott jegyzik fel a neveket, ott viszik őket be a számítógépbe. Ez pénzpocsékolás:
megtakarításokat kellene elérnünk, és hatékonyabb, hitelesebb biztonsági rendszert kellene
bevezetnünk. Ehhez már csak a cselekvés hiányzik, ám a képviselők folyton nemet
mondanak, nem értenek egyet az elektronikus aláírással, holott nyilvánvalóan megtakarítást
érhetnénk el általuk, továbbá hatékonyabbá tehetnénk a biztonsági rendszert.

Nem értem, hogy működik ez az amerikai Kongresszusban; ott mindenki egyetért ezzel a
rendszerrel, itt meg ezek a dolgok valahogy nem történnek meg. Remélem, hogy most már
olyan területekre összpontosítunk, ahol valóban forrást tudunk megtakarítani.

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Elnök asszony! Politikai szempontból nagyon fontosnak
tartom, hogy a 2012-es költségvetésre vonatkozó iránymutatásokban visszaköszönjenek
a költségvetés kialakításakor uralkodó gazdasági-politikai körülmények.

Amikor a tagállamok takarékosságra kényszerülnek, amikor a pénzügyi-politikai válság
következményeit állampolgárainknak kell viselniük, akkor nem számíthatunk az előző
évhez képest nagy növekedésre a költségvetésben. Éppen ellenkezőleg, meg kell keresnünk
azokat a működési területeket, ahol a munkánk színvonalának csökkentése nélkül
takarékoskodhatunk polgáraink adóforrásaival.

Úgy hiszem, hogy a munkaszervezésünkben további közvetlen tartalékkapacitások rejlenek.
A közvélemény tisztában van azzal, hogy az Európai Parlament három központtal működik,
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és hogy több ezer dolgozó, illetve képviselő ingázik rendszeresen, évi 12 alkalommal
Brüsszel és Strasbourg között. Hölgyeim és uraim! A közpénzek ilyetén elherdálása a valós
helyzet semmibe vételét jelzi.

Bármiféle költségcsökkentésről beszélünk is, az álságosnak fog tűnni, amíg nem vetünk
véget az Európai Parlament vitái érdekében előadott ide-oda utazgatásnak.

Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (PPE).   – (PL) Elnök asszony! Azzal szeretném kezdeni,
hogy köszönetet mondok Fernandes úrnak az Európai Parlament és a többi intézmény
számára készített iránymutatások megszövegezéséért. Véleményem szerint az általa készített
iránymutatásokban egyszerre tükröződik, hogy takarékoskodnunk szükséges, sőt kötelező
– ahogy ezzel mindannyian tisztában vagyunk az Európai Unió jelen gazdasági helyzetében
–, valamint az, hogy megfelelő feltételeket kell biztosítanunk a színvonalas jogalkotáshoz.

E ponton szeretném hangsúlyozni, hogy ne feledjük: a Lisszaboni Szerződés és a soron
következő bővítés azt jelenti, hogy az Európai Parlamentre új feladatok várnak. Ennélfogva
létfontosságú, hogy polgáraink érdekében az Európai Parlament megfelelő működését
elősegítő megoldásokat vezessünk be.

Hangsúlyozni szeretném: remélem, hogy folytatódik az együttműködés az előadóval,
biztosítandó, hogy az Európai Parlament által készített 2012. évi költségvetést pénzügyi
fegyelem jellemezze, továbbá ne csak a következő évre, illetve két-három évre tekintsen
előre, hanem tegye lehetővé az Európai Parlament munkáját szolgáló eszközök
korszerűsítését, valamint azokat a beruházásokat, amelyek reményeim szerint jövőbeni
megtakarításokat hoznak.

Jan Kozłowski (PPE).   – (PL) Elnök asszony! Gratulálni szeretnék Fernandes úrnak a
kiváló jelentéshez. Én is úgy hiszem, hogy a 2012-es költségvetésnek reálisnak kellene
lennie, és a jelenlegi gazdasági helyzethez kellene alkalmazkodnia. Egy térség sok éves
költségvetés-gazdálkodási tapasztalatai, valamint költségvetési bizottságbeli tagságom
alapján különös jelentőséget tulajdonítok a fegyelemnek a kiadások megtervezése terén.
Úgy hiszem azonban, hogy el kell kerülnünk az álmegtakarításokat, melyek lelassítják a
gazdaságot, és csökkentik a gazdasági versenyképességet. A megnövekedett
foglalkoztatottsági szintek és a színvonalas, fenntartható munkahelyek létrehozása
előfeltétele a gazdasági növekedésnek, a válsághatások kezelésének. Az Európai Uniónak
a nagyobb foglalkoztatottságot kellene elősegítenie. A növekedés kulcsa nem a
kiadáscsökkentés, hanem a hatékonyságnövelés, valamint az európai források stratégiai
és mérhető célok eléréséhez kötése. Köszönöm.

Giovanni Collino (PPE).   – (IT) Elnök asszony, hölgyeim és uraim! Hálás vagyok
Fernandes úrnak a munkájáért, és hogy az igazgatási kiadásaink terén lehetséges
megtakarításokra összpontosított. A személyzeti és ingatlanpolitika az a két fő terület,
ahol igazgatási kiadásaink összpontosulnak, ahogy a jelentés egyértelműen mutatja.

Tekintetbe véve Horvátország jövőbeni EU-csatlakozását és a jövőbeni személyzeti
igényeket, szükséges és helyes a személyzeti eljárásokat elsősorban a mobilitáson keresztül
irányítani. Az emberi erőforrás-politika egyfelől ugyan nagyobb rugalmasságot nyújt,
másfelől azonban nagyobb képzési igénnyel jár az uniós személyzet részéről.

Az ingatlanpolitikát illetően a szöveg konkrétan említi a központosítás elvét. A
költségvetések esetében alkalmazott kemény szakpolitika – amely a tagállami
költségvetéseknél kezdődik – középtávon azt is felveti, hogy meg kell fontolnunk a
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Parlament három székhelyének ügyét, amely bevallottan összetett kérdés, ám nem
mulaszthatjuk el, hogy foglalkozzunk vele.

Gianni Pittella (S&D).   – (IT) Elnök asszony, hölgyeim és uraim! Nagy figyelemmel
hallgattam a vitát, és biztosíthatom Önöket, hogy az Elnökség javaslata példaértékű a
szigor, az átláthatóság és a helyes igazgatási gyakorlat tekintetében; különösen hangsúlyozni
szeretném ezt a három jellemzőt.

Első észrevételem, hogy a javaslatunkban szereplő emelés nem haladja meg az Európai
Unió inflációjának átlagát. Másodsorban, osztom az aggályokat, óvatos, messze előre
tekintő ingatlanpolitikán dolgozunk a biztonság és a személyzet érdekében. Harmadik
észrevételem, hogy az 1500 eurós emelést a Költségvetési Bizottság elfogadta, majd
tartalékba helyezte.

A Költségvetési Bizottság azóta felszabadította a tartalékot; ez a pénz nem a parlamenti
képviselők zsebébe kerül – érdemes tisztázni ezt a félreértést, illetve hamis állítást –, hanem
az asszisztensek kapják mg, akik a Lisszaboni Szerződés által rájuk ruházott kötelezettségek
hatékonyabb ellátásában segítik a képviselőket.

Indrek Tarand (Verts/ALE).   – Elnök asszony! Egy kisebb területre szeretném felhívni a
figyelmet, ahol megtakarítást érhetnénk el: ez a szoftverek területe. Minden évben óriási
összeget fizetünk Bill Gates-nek a Windows szoftver használatáért. Lehet, hogy ő kedves
ember, aki sok pénzt ad jó ügyekre, de ha a tisztelt Házban bátrabban használnánk a nyílt
forráskódú szoftvereket, azzal egy lépéssel közelebb kerülnénk a tisztább, olcsóbb és
korszerűbb irányításhoz.

Paul Rübig (PPE).   – (DE) Elnök asszony! Meg szeretném kérdezni Lewandowski
biztos úrtól, hogy 2012-ben milyen konkrét eljárással vehető igénybe az euró védőháló,
más szóval az európai intézmények által létrehozott pénzalap. A Bizottság terjeszti elő a
javaslatot, ha egy konkrét állam a védőháló alkalmazását kéri? Az Európai Parlament vajon
teljes jogú szerepet kap ebben az együttdöntési eljárásban, továbbá ez a kérdés is szerepel
majd a védőháló bővítéséről szóló e heti vitában?

Másodsorban, észrevételt szeretnék tenni a titkársági juttatás 1 500 eurós emelésével
kapcsolatban. Arra kérek minden olyan képviselőt, aki nem használja fel teljes mértékben
a titkársági juttatást, hogy tegyen nyilvános nyilatkozatot arról, mennyit spórolt meg
magának, hiszen ez a terület lehetőséget ad a visszaélésekre. Megeshet, hogy egyes
képviselőknek egyáltalán nem kell felhasználniuk a titkársági juttatást, mivel igen ritkán
jelennek meg a Parlamentben. Ilyen esetekben ezeket a forrásokat nem kellene teljes
mértékben felhasználni. Csak a különösen szorgos munkát végzők használhatnák fel a
teljes juttatási keretet. A többieknek vissza kellene adniuk ezt a pénzt az adófizetőknek.

Milan Zver (PPE).   – (SL) Elnök asszony, biztos úr! Elsőként én is gratulálni szeretnék
Fernandes úrnak a kiváló jelentéshez. Egyetértek azonban a megtakarítások, és különösen
a költségvetési megtakarítások szükségességéről szóló képviselőkkel.

Tény, hogy az európai költségvetés évtizedek óta zsugorodik. Az EU-ban előállított GDP-hez
képest folyamatosan csökkenő arányt képvisel. A biztos úr nemrégiben azt mondta, hogy
az első pénzügyi tervek idején még az EU bruttó hazai termékének mintegy 1,3%-át tette
ki. Ma ez a szám alig éri el a 1,12%-ot. Ugyanakkor az európai nemzeti költségvetések
jelentősen nőttek.
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Az utóbbi tíz évben például a közmondásosan szerény brit költségvetés 100%-kal nőtt,
tehát két és félszer nagyobb mértékben, mint az EU költségvetése. Szeretném, ha a biztos úr
külön kitérne arra, hogy valószínűsít-e nehézségeket a 2012-es következő költségvetés
végrehajtása során amiatt, hogy az európai költségvetés a tagállamok nemzeti
költségvetéseivel összehasonlítva valójában csökkent.

José Manuel Fernandes,    előadó. – (PT) Elnök asszony! Valamennyi képviselőtársamnak
köszönöm a hozzászólásokat. Szeretném megemlíteni, hogy célunk ezúttal az
iránymutatások megalkotása volt. Mi viszont máris túlmentünk az iránymutatásokon,
konkrét célt tűztünk ki: semleges növekedést akarunk, ami azt jelenti, hogy a 2012-es
költségvetés nem nő az inflációt meghaladó mértékben.

Tisztában vagyok azzal, hogy új hatáskörökkel rendelkezünk. Tisztában vagyok vele, hogy
az új hatáskörökhöz erőforrások is kellenek, de a helyes irányítás elveit kell alkalmaznunk,
megtakarításokat kell elérnünk a gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség jegyében.

Ezeket az elveket nem a vaktában elérendő megtakarítások érdekében alkalmazzuk: nem
úgy akarunk spórolni, hogy az a jövőben többletköltséget okozzon. Úgy fogunk
takarékoskodni, hogy ne veszélyeztessük kitűzött célunkat: a jogalkotás kiválóságának
célját.

Ezt a költségvetést egyértelműen az összeegyeztetés költségvetésének nevezném:
összeegyezteti a jelenlegi szükségleteket, a jelenlegi válságos idők szempontjait, valamint
az emberek, az európai közvélemény által az intézményektől elvárt hatékonyság
követelményét.

Egyetlen mondatban a továbbra is fennálló félreértésről: nem nőtt a képviselők kerete, és
jövőre sem fog nőni. Az összeget, amelyről mindenki beszél – amely nem a képviselőket
illeti, hanem egy újabb asszisztens felvételét teszi lehetővé – még 2010-ben határozták
meg, és költségvetési értelemben véve nem jelent változást, nem jár a 2011-es költségvetés
növekedésével.

Elnök.   – A vitát lezárom.

A szavazásra 2011. március 9-én, szerdán 11.30-kor kerül sor.

Írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 149. cikke)

Nessa Childers (S&D),    írásban. – Választott képviselőként az ülésteremben mindenki
tisztában van vele, milyen sok áldozatra kényszerültek választóink és nemzeti kormányaink
az utóbbi három évben. Az oktatás, az egészségügy, a közlekedés és egyéb frontvonalbeli
szolgáltatások költségvetését EU szerte megnyirbálták. Fontos, hogy az Európai Parlament
rendelkezzen az európai emberektől kapott mandátumának teljesítéséhez szükséges
költségvetéssel. Arra is szükség van azonban, hogy a képviselők az európaiak képviseletében
megakadályozzák a visszatetszést keltő költekezést, a szükségtelen áremeléseket, és hogy
értéket nyújtsunk egy olyan piacon, ahol a beszállítók és az üzletemberek a legutolsó
euróért is harcolnak. Bízom benne, hogy képviselőtársaim az ülésteremben, valamint az
európai intézményeknél dolgozó kollégák szem előtt tartják majd ezeket az elveket a
következő évek során.
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7. A nők szegénysége - A nők és férfiak közötti esélyegyenlőség – 2010 (vita)

Elnök.   – A következő napirendi pont a nap aktuális témája, a nőkről az Európai Unióban
témáról szóló következő jelentések együttes vitája:

- Mariya Nedelcheva asszony jelentése a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nevében a
nők és férfiak közötti egyenlőségről az Európai Unióban – 2010 (2010/2138(INI))
(Α7-0029/2011); valamint

- Rovana Plumb asszony jelentése a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nevében a nőket
sújtó szegénység megjelenési formáiról az Európai Unióban (2010/2162(INI))
(A7-0031/2011).

Mariya Nedelcheva,    előadó. – (FR) Elnök asszony, Reding asszony, hölgyeim és uraim!
1979-ben születtem. Az európai polgárok ekkor választották először közvetlenül az
európai parlamenti képviselőiket. Büszke vagyok rá, hogy az Európai Parlamentnek ebben
az évben volt először női elnöke: Simone Veil, a nők jogainak elkötelezett harcosa.

Ma egy vagyok az európai parlamenti képviselőnők közül, akik az Európai Parlament
35%-át alkotják. Ez az arány még soha nem volt ilyen magas. Kinek köszönhetjük ezt?
Mindazoknak az intelligens, erős és bátor nőknek, akik együtt követelték a szavazati jogot,
a munkához és oktatáshoz való jogot. Azoknak a nőknek, akik egész egyszerűen azt
akarták, hogy tiszteletben tartsák a méltóságukat és a jogaikat. Már 100 éve harcolunk az
igazságtalan és alaptalan megkülönböztetés ellen. Természetesen jelentős előrelépések
történtek, de a nemek közötti egyenlőtlenség elleni küzdelem folyamatos feladat, és még
hosszú utat kell megtennünk ezen a téren.

A nemek közötti egyenlőség kérdésében az Európai Unió mindig is úttörő szerepet játszott.
Hiszem, hogy Parlamentünk kötelessége, hogy ennek a mozgalomnak az élére álljon, még
a legérzékenyebb kérdések esetében is.

A jelenlegi gazdasági válság szembesít minket saját ellentmondásainkkal. Ahogy
jelentésemben is hangsúlyoztam, a válság hatásai súlyosabban és hosszabb távon érintik
a nőket, mint a férfiakat. De azt is hangsúlyoztam, hogy nem szabad önsajnálatba
süppednünk, hanem folytatnunk kell az utat, és válaszokat kell keresnünk! Meg kell
ragadnunk a lehetőséget gondolkodásmódunk megváltoztatására és az előrelépésre.

Hangsúlyozni kell az iskolák szerepét a nemi sztereotípiák elleni küzdelemben. Ha szélesebb
lehetőségeket teremtünk az oktatásban, a szakképzésben és a foglalkoztatásban, azzal
előmozdíthatjuk, hogy a nők nagyobb felelősséggel járó pozíciókba kerülhessenek. Itt az
ideje, hogy felszámoljuk a férfiak és nők közötti bérszakadékot, és a tőzsdén jegyzett
nagyvállalatok igazgatótanácsainak összetétele terén is haladéktalanul lépéseket kell tenni.
A tőzsdén jegyzett nagyvállalatok igazgatótanácsaiban a nők csak 3%-ban képviseltetik
magukat. Ez elfogadhatatlan. Itt az idő, hogy gázt adjunk. De mi van, ha a nagyvállatok
erőfeszítéseink ellenére továbbra is fékeznek? Akkor sajnos fel kell emelnünk a kvótákat
és a kötelező célokat. Nem szívesen beszélek a kvótákról, mivel elvben nem támogatom
őket. De ha nem megy szép szóval, akkor kényszert kell alkalmazni. Tagadhatatlan, hogy
a nők munkaerő-piaci jelenléte előmozdítja a gazdasági növekedést.

Az európai gazdasági fellendülési terv nagyobb valószínűséggel lesz sikeres, ha a nemek
közötti egyenlőségre vonatkozó politikák is szerves részét képezik. A családi és a magánélet
összeegyeztetésének megvalósítására konkrét javaslatokat kell tenni így bizonyítva, hogy
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céljaink nem puszta álmok, mivel ezt várják tőlünk. Munkánk nagymértékben értékeken
és ideálokon alapul, de ugyanakkor pragmatikusnak és hatékonynak is kell lennünk.

Elnök asszony, végül szeretnék még egy témáról beszélni. Örömmel hallottam, hogy az
Európai Bizottság tavasszal javaslatot fog tenni a nőkkel szembeni erőszak elleni
küzdelemről. A nőkkel szembeni erőszak valamennyi formája ellen minden lehetséges
eszközzel küzdenünk kell. Biztos úr, szeretném megköszönni, hogy ennyire proaktívan
lép fel ebben az ügyben.

Elnök asszony, nem vagyok pesszimista típus, ezért egy pozitív megjegyzéssel szeretnék
zárni, ha szabad. Ma ünnepeljük századszor a nemzetközi nőnapot. Úgy gondolom, hogy
ezen a napon tisztelettel kell adóznunk a tunéziai, líbiai, iráni, egyiptomi és sok más
országbeli nőknek, akik bátran, eltökélten és határozottan küzdenek az emberi jogokért.

A szabadság szele végigsöpör Észak-Afrikán, és reméljük, hogy elfújja az önkényuralmak,
a szegénység és társadalmi kirekesztés utolsó nyomait is, és így ezekben az országokban
a nők – kultúrájuk és hagyományaik megőrzésével – társadalmilag, politikailag és
gazdaságilag egyenjogúvá válhatnak. Az Európai Parlamentnek ki kell fejeznie tiszteletét
ezeknek a nőknek, bátorítania és támogatnia kell őket a demokráciáért és emberi jogokért
folytatott elkeseredett küzdelmükben. És az emberi jogokat annak legszélesebb
értelmezésében értem!

Rovana Plumb,    előadó. – Elnök asszony! Először is, hadd kívánjak minden nőnek boldog
nőnapot ma, ezen a fontos napon, március 8-án, a nemzetközi nőnap 100. évfordulóján,
amikor a nők jogaiért folytatott küzdelem 100. évfordulóját ünnepeljük.

Szeretnék köszönetet mondani valamennyi kollégámnak, az árnyékelőadóknak és a titkárság
tagjainak a jelentésen végzett munkájukért.

Jelentésem témája – a nőket sújtó szegénység – következtetéseit tekintve egyszerre általános
és nagyon is konkrét. 85 millió európai él a szegénységi küszöb alatt, és az EU-ban élő
összes nő 17%-át a szegénységben élők közé sorolják. Ezek tények. A gazdasági, pénzügyi
és társadalmi válság mindannyiunkat érint, de különösen rosszul érinti a nőket, mind a
munkaerőpiacon, mind a magánéletben, mivel nagyobb a valószínűsége, hogy bizonytalan
munkaköröket töltenek be, és hogy elbocsátják őket, és kevésbé valószínű, hogy
rendelkeznek társadalombiztosítással.

Így fest a helyzet most. Mit tehetünk? A nők konkrét javaslatokat és konkrét intézkedéseket
várnak tőlünk. Március 8-a van, ezért megpróbálom nyolc pontban összefoglalni a
jelentésemet.

Legelőször is felszólítjuk a tagállamokat, hogy a recesszióból való fellendüléssel kapcsolatos
terveikben vegyék figyelembe a nemi dimenziót azzal, hogy előmozdítják és fellendítik a
nők foglalkoztatását, továbbá a közszféra kiadásaihoz való egyenlő hozzáférés biztosítása
érdekében konkrét intézkedéseket fogadnak el, és kiigazítják a költségvetéseket, ami a
termelékenység növelését és a nők társadalmi és környezeti igényeinek kielégítését egyaránt
szolgálja.

Másodszor pedig felszólítjuk a Bizottságot és a tagállamokat, hogy az Európa 2020 stratégia
részeként tegyék meg a foglalkoztatásban a nemek közötti egyenlőtlenségek felszámolása
érdekében szükséges intézkedéseket. Határozottan ösztönzöm, hogy célkitűzésként
rögzítsék a nemek közötti bérszakadék évi 1%-os csökkentését, hogy 2020-ra elérjék a
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10%-os csökkentési célt. Hangsúlyozom emellett, hogy pozitív fellépésre van szükség a
nők politikai, gazdasági és vállalati döntéshozó szervekben való képviseletének növeléséhez.

A harmadik téma a magánélet és a munka összeegyeztetése. Felszólítom a Tanácsot és a
tagállamokat, hogy újítsák meg és teljesítsék az általuk vállalt kötelezettségeket a
hozzáférhető, megfizethető és minőségi gyermekgondozás biztosítására irányuló barcelonai
célkitűzésekkel kapcsolatban, és dolgozzanak ki új célokat az eltartott személyek
gondozására vonatkozóan.

Negyedszer pedig felszólítjuk a Bizottságot és a tagállamokat, hogy alkossanak olyan
egészségügyi politikákat, amelyek a nők egészségét veszélyeztető és a társadalmi kirekesztés
és szegénység egyik okát jelentő gyakorlatok elleni küzdelmet és azok megelőzését
szolgálják.

Negyedszer pedig felszólítjuk a tagállamokat, hogy fogadják el az ahhoz szükséges
intézkedéseket, hogy jobb tanulási lehetőségek álljanak a nők rendelkezésére, s emellett
szálljanak szembe a sztereotípiákkal, illetve számolják fel az iskolai tananyagban a
hagyományos szerepmintákat.

A hatodik pont az, hogy közvetlen összefüggés van a családok szociális körülményei és a
gyermekek fejlődése között. Ezért felszólítjuk a Bizottságot és a Tanácsot, hogy 2012-ig
dolgozza ki és hajtsa végre a gyermekszegénység arányának 50%-kal való csökkentésére
irányuló stratégiát.

Hetedszer pedig nem kerülheti el a figyelmünket a nőkkel szembeni erőszak, ami egyre
inkább súlyosbítja a marginalizálódás, az elszegényedés és a társadalmi kirekesztés veszélyét.
Felszólítom a Bizottságot, hogy hozza létre a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelem
európai évét.

Nyolcadszor hangsúlyozzuk a strukturális alapok, különösen az Európai Szociális Alap
fontosságát, amely kulcsfontosságú eszköz a tagállamok által a szegénység és a társadalmi
kirekesztés ellen folytatott küzdelem támogatásában. Hiszem, hogy sikerülni fog. Megvan
rá a felhatalmazásunk. Elég erősek és intelligensek vagyunk ahhoz, hogy valamennyi
tagállamban európai szinten tudjuk kezelni ezt a fontos kérdést.

Viviane Reding,    a Bizottság alelnöke. – Elnök asszony! Örömteli, hogy a nemzetközi
nőnap 100. évfordulóján egy nő elnököl a Parlamentben. Szerintem ez mélyen jelképes,
mint ahogy az is, hogy – az előadónak, Mariya Nedelcheva köszönhetően – ma ilyen fontos
napirendi pontokat vitathatunk meg, ami azt mutatja, hogy a Parlament nagymértékben
támogatja a Bizottságnak a nemek közötti egyenlőség terén kifejtett munkáját, és olyan
fontos témákra összpontosít, amelyeket a Bizottság is mindig fontosnak tartott.

Száz éve folyik a küzdelem, és még mindig nem látjuk a végét. Sajnálom, mivel mindig azt
remélem, hogy most végre akár meg is szüntethetjük a nők küzdelmének ünnepét, de
mégsem tehetünk így, mivel még nem értük el céljainkat. A Parlament jelentése nagyon
világosan mutatja a hiányosságokat. Az egyik a szegénység, és a második jelentés éppen
erről szólt. A nők vezetnek a szegénység terén – tehát ilyen értelemben sajnos nincs szó
hiányosságról –, de mit teszünk annak érdekében, hogy a nőket kiemeljük a szegénységből?
Erre Andor László kollégám fog válaszolni.

Másodszor meg kell vizsgálnunk a nők helyzetét a foglalkoztatás világában. Még mindig
vannak problémák a családi élet és a munka összeegyeztetése terén. Aztán ott van a
bérszakadék problémája, mivel a nők átlagosan még mindig 17%-kal kevesebbet keresnek
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a férfiaknál – és talán tudnak róla, hogy március 5-én volt a nemek közötti bérszakadék
európai napja, amikor felmértük, mennyivel többet kell dolgozniuk a nőknek ugyanazért
a fizetésért. A valóság az, hogy március 5-ig nem kaptunk fizetést, addig fizetés nélkül
kellett dolgoznunk. Csak március 5-től kezdték el a kifizetéseket. Remélem, hogy a nemek
közötti bérszakadék napja egyszer majd január 1-jén lesz, mert ez azt jelentené, hogy
megvalósítottuk az egyenlő bérezést.

Az Európai Bizottság új stratégiája tanúságot tesz a Bizottság politikai elkötelezettségéről.
Stratégiánkban ugyanazok a témák szerepelnek a nemek közötti egyenlőségre vonatkozóan,
mint amelyeket az előadó is említett: a nők gazdasági függetlensége, a nemek közötti
bérszakadék, a nők elleni erőszak, valamint a nemek közötti egyenlőség előmozdítása
külső fellépéseinkben.

A külső fellépések kapcsán említném, hogy talán látták, hogy Cathy Ashton és én március
8-án az Európán kívül élő nőkhöz szóltunk és tisztelegtünk a túlélésért és a demokrácia
megteremtéséért küzdő nők bátorsága előtt; világossá kell tennünk, hogy számíthatnak a
támogatásunkra. Önök is jól tudják, hogy a felkelésekben, a háborúkban és a sajnos továbbra
is folytatódó népirtásokban a nők a frontvonalban vannak. Társadalmunknak és más
társadalmaknak is a nők és a gyermekek a legsérülékenyebb tagjai, ezért a Bizottság
megpróbálja korszerűsíteni a nőkkel szembeni erőszakra vonatkozó számos politikai
kezdeményezését, és szinergiákat létrehozni a hasonló célokat kitűző különböző területek
között.

Egységes politikai választ akarunk kidolgozni erre a hatalmas problémára. Konkrét és
hatékony lépéseket akarunk tenni azokon a területeken, ahol erre világos jogalapok vannak.
Ez év májusában például elő fogok terjeszteni egy, az áldozatok jogaira vonatkozó csomagot,
amelyben a nőknek és gyermekeknek nyújtandó segítségről szóló jogszabályok
természetesen a legfontosabb napirendi pontok között fognak szerepelni.

Végezetül talán egy olyan témáról szólnék, amely az elmúlt napokban fontos szerepet
kapott a napirendben. Tudják, hogy március 1-jén tárgyalóasztalhoz ültettem a tőzsdén
jegyzett európai nagyvállalatok vezérigazgatóit, és elmondtam nekik, hogy nem fogjuk
többé eltűrni azt, hogy az igazgatóság összetételét tekintve 90%-os kvóta van érvényben
a férfiak javára – mert ez a valóság. Az igazgatótanácsokban tíz férfira jut egy nő; ez azt
jelenti, hogy de facto 90%-os kvóta van érvényben a férfiak javára. Úgy gondoljuk, hogy
ezt a kérdést kezelni kell. Főként azért, mert minden gazdasági és tudományos tapasztalat
világosan mutatja, hogy a kiegyensúlyozott döntéshozatali struktúrával rendelkező
vállalatok beruházásai jobban megtérülnek, és ezek a vállatok magasabb profitot termelnek,
mint a csak férfiakból álló döntéshozatali struktúrával rendelkező vállalatok.

Tehát a nők jó üzletet jelentenek; a gazdasági fejlődést szolgálja, ha a nők nagyobb
felelősséget kapnak. Ezért felszólítottam a tőzsdén jegyzett európai vállalatokat, hogy 2012
márciusáig írják alá a „Nők az igazgatótanácsban Európáért” kötelezettségvállalást, amely
azt jelenti, hogy az igazgatótanácsból távozó urakat megfelelő képzettséggel rendelkező
hölgyekkel helyettesítik – ilyen hölgyből pedig olyan sok van, hogy nem lesz nehéz betölteni
a megüresedő helyeket. Látni, figyelni és elemezni fogjuk, mi történik jövő év március 8-ig,
és ha semmi nem változik, akkor készen állok uniós szintű lépéseket tenni az
igazgatótanácsokban a nők és férfiak közötti egyensúly megteremtésére.

(Taps)
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Elnök.   – Köszönöm, alelnök asszony, felszólalása mélyen jelképes és nagyon tartalmas
volt. Most pedig a kiegyensúlyozott képviselet érdekében átadom a szót Andor biztos úrnak.

László Andor,    a Bizottság tagja. – Elnök asszony! Ma valóban fontos évfordulót
ünneplünk, és nagy felelősséggel jár az ebben a vitában való részvétel.

Először is szeretnék köszönetet mondani a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság, illetve a
Foglalkoztatási és Szociális Bizottság előadóinak. Ez a jelentés nagyon időszerű, mivel
témája már jó ideje szerepel a napirenden, de most a pénzügyi és gazdasági válságnak a
társadalom sérülékeny csoportjaira gyakorolt hatásai következtében sürgetőbbé vált.

Hadd ismertessem foglalkoztatási politikám és szociálpolitikám néhány fő elemét, amelyek
hitem szerint javítani fogják a nők munkalehetőségeit és munkakörülményeit. A
tagállamoknak ezeken a területeken valóban sürgős intézkedéseket kell tenniük. Példának
okáért mérsékelniük kell a munkaerő-piaci szegmentációt. Ennek érdekében egyensúlyt
kell teremteni a határozatlan idejű szerződéssel és a határozott idejű, bizonytalan
szerződéssel foglalkoztatottak – a nők esetén ez gyakori – foglalkoztatásvédelemére
vonatkozó jogszabályok között.

Ezenkívül, a tagállamoknak a munka és a magánélet jobb összehangolására kell törekedniük,
és fel kell számolniuk azokat a tényezőket, amelyek akadályozzák egy második kereső –
ők szintén főként a nők – munkaerő-piaci részvételét.

Az EU-ban növelni kell a foglalkoztatási rátát, és a fő kihívást ezen a területen az jelenti,
hogy mind a férfiak, mind a nők részt vegyenek a munkaerőpiacban. Úgy gondolom, hogy
az Európai Szociális Alapot a jövőben jobban és határozottabban kell felhasználni a kereslet
oldali politikák támogatására, így teremtve új lehetőségeket a nők számára, különösen
azoknak, akik szülés után térnek vissza a munkaerőpiacra.

A Bizottság nagyon aggasztónak találja, hogy az Európai Unióban ma több mint 80 millió
embert érint a szegénység kockázata. A szegénység elleni küzdelem főként a tagállamok
felelőssége, de az Uniónak is megvan a maga szerepe. Az Eurobarometer felmérései szerint
az európai polgárok háromnegyede – 74%-a – így gondolja.

A szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai platformja elnevezésű
kiemelt kezdeményezés gyakorlati intézkedésekre tesz javaslatot a szegénység
csökkentésével kapcsolatos számszerűsített célkitűzés megvalósítása érdekében. A platform
a munkaerőpiacról leginkább kiszorultak aktív integrációjának elősegítésére fókuszál. Mint
már említettem, a nők jelentős számban képviseltetik magukat ebben a kategóriában.
2012-ben a Bizottság közleményt fog előterjeszteni, amelyben mélyrehatóan kiértékeli a
nemzeti szintű aktív integrációs stratégiák végrehajtását.

Említettem, hogy az Európai Unióban ma több mint 80 millió embert érint a szegénység
kockázata. Még nagyobb aggodalomra ad okot, hogy közöttük 20 millió gyermek is van,
és ez a szám nem javul. Ha ezeknek a gyerekeknek segítünk kiemelkedni a szegénységből,
az azt jelenti, hogy a szüleiknek is segítünk kiemelkedni a szegénységből, különösen az
egyedülálló szülőknek, akik nagyrészt nők. Ez több dimenziós megközelítést tesz
szükségessé, amely tartalmazza a szülők munkához jutását segítő foglalkoztatási politikákat,
az adókedvezmények rendszerének kialakítását, a kulcsfontosságú szolgáltatásokat, mint
a lakhatást, a minőségi gyermekgondozást és oktatást, valamint a gyermekek jogainak
védelmét. A platform rendelkezésének megfelelően a Bizottság 2012-ben ajánlást fog
előterjeszteni a gyermekszegénységről. Ez ismertetni fogja a korai életkorban jelentkező
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szegénység megelőzése, illetve az ellene való küzdelem hatékony nyomon követési eszközeit
és közös elveit.

Létfontosságú a felsorolt feladatok teljesítéséhez szükséges források biztosítása is. Az
Európai Szociális Alap jelenlegi programozási időszakra vonatkozó 21,7 milliárdos
költségvetésének csaknem a harmadát a foglalkoztatáshoz való hozzáférés fejlesztésére
irányuló intézkedésekre fordítjuk. Az Európai Szociális Alapból további csaknem 3 milliárd
eurót – egészen pontosan 2,77 milliárdot – fordítunk az önfoglalkoztatás és a vállalkozások
beindításának támogatására, és ennek kedvezményezettjei igen gyakran nők.

Ezenkívül nemrég hoztuk létre a Progress európai mikrofinanszírozási eszközt a
munkahelyteremtés és az önfoglalkoztatás támogatására. Ez az eszköz kölcsönt biztosít
azok számára, akik elveszítették a munkájukat, és saját kisvállalkozásba akarnak kezdeni,
vagy fejleszteni akarják meglévő kisvállalkozásukat. Az eszköz kiemelt figyelmet szentel
a nőknek és a fiataloknak. Négy éven át millió euró költségvetés áll rendelkezésre, de ezt
akár 500 millió euró fölé is lehet növelni a nemzetközi pénzügyi intézmények közös
kezdeményezése révén.

Az elmúlt tíz év során a társadalmi befogadásra és szociális védelemre irányuló, nyitott
koordinációs módszer keretében megvalósuló uniós együttműködés hozzájárult a figyelem
felhívásához, valamint a szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelem
népszerűsítéséhez. A szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai
platformja valamennyi szakpolitikai területen megteremtette a keretet a szegénység
csökkentéséhez. Tegyünk meg mindent a platform céljának megvalósítása érdekében!

ELNÖKÖL: ROBERTA ANGELILLI
alelnök

Nadja Hirsch,    a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményének előadója. – (DE)
Elnök asszony! Az egyenlőségről szóló jelentéssel kapcsolatos vélemény előadójaként a
munkaerőpiacra összpontosítottam a figyelmemet. A bérszakadék sajnálatos módon még
mindig 17%, és a nők még mindig nincsenek jelen a vállalatok vezetőségében és
felügyelőbizottságában. Ezeken a területeken sürgős cselekvésre van szükség.

Nem vesztegethetjük el a nők képességeit, a társadalomnak kortól függetlenül szüksége
van a nők képességeire. Magas szinten képzettek vagyunk, és az állam sokat fektet be ezekbe
a fiatal nőkbe és anyákba. Ezen a területen valóban előrelépést kell elérni, és követelni kell
a vállalatoktól, hogy a szép szavakat végre váltsák is valóra. Ezért üdvözlöm, hogy a
vállalatok valóban lépéseket tesznek az önkéntes kvóta irányába.

Azonban másrészről egy egyenlőségről szóló jelentésnek nem szabad megfeledkeznie
arról, hogy bizonyos tekintetben a férfiak is hátrányos helyzetben vannak. Például az
iskolában a fiúknak nem mindig adnak lehetőséget a fejlődésre. Hiányosságok vannak a
házimunka és a gyermekgondozás terén is, a férfiak itt is aktívabbak lehetnének. Ezt a
feladatot is fel kell vállalnunk. Nemtől függetlenül mindenkinek lehetőséget kell kapnia
arra, hogy megtalálja a helyét, és úgy éljen, ahogy jónak látja.

Gabriele Zimmer,    a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményének előadója. – (DE)
Elnök asszony! Száz évvel ezelőtt a nők azt követelték, hogy szavazhassanak, és jelöltként
indulhassanak a választásokon, most pedig már számos területen küzdünk a nők
egyenlőségéért, különösen a karrierlehetőségek terén, de a bérek és – főleg az időskori –
szociális juttatások terén is. És itt nem csak a férfiak és nők közötti bérszakadékról van szó.
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A nők növekvő munkaerő-piaci részvétele ellenére mind a 27 uniós tagállam statisztikái
azt mutatják, hogy a nők inkább ki vannak téve a szegénység kockázatának, mint a férfiak.
Számos oka van a szegénység elnőiesedésének. Idő hiányában csak néhányat tudok
megemlíteni. A bizonytalan munkahelyek számának növekedése számos tekintetben a
nők hátrányos megkülönböztetését jelenti. A nőknek több mint 30%-át foglalkoztatják
részmunkaidőben, a férfiaknál ez a szám csak 7,4%. Vizsgálatok igazolják, hogy a nők még
ezekben a részmunkaidős munkákban is jelentősen kevesebbet kapnak ugyanazért a
munkáért, ugyanazért a munkaidőért. Ez csökkenti a nők munkaerő-piaci integrációjának
és karrierépítésének esélyeit. Nyugdíjjogosultságuk összege is alacsonyabb lesz, így előre
programozott szegénységről beszélhetünk, különösen azoknál, akik a független élet mellett
döntenek, és egyedülállók maradnak. Hiszünk benne, hogy politikai eszközökkel fel lehet
számolni a szegénységet. Ehhez a szegénységi küszöb fölötti nyugdíjakat és
minimáljövedelem-szinteket, valamint a munkaidő általános csökkentését biztosító
társadalom-biztosítási rendszereket kell létrehozni.

Nem akarunk még száz évet várni, mire végre kijelenthetjük, hogy a nőknek – még ha
gyermekeik is vannak – magától értetődően joguk van a férfiak döntéseitől függetlenül
irányítani az életüket.

Barbara Matera,    a PPE képviselőcsoport nevében. – (IT) Elnök asszony! Hölgyeim és uraim!
Ma, a nemzetközi nőnap 100. évfordulóján két olyan jelentésről fogunk szavazni, amelyek
a nők marginalizációjával és társadalmi kirekesztésével foglalkoznak.

A nők nagyobb mértékben ki vannak téve a szegénység kockázatának, különösen az
egyedülálló anyák és a 65 év fölötti nők. Az Európai Bizottság által az Európa 2020
stratégiában javasolt öt célkitűzés között szerepel a szegénység elleni küzdelem, amellyel
Plumb asszony jelentése foglalkozik, különösen a nemek közötti egyenlőségre irányuló
politikák tekintetében és a gazdasági és pénzügyi válság fényében.

A nők sérülékenységük miatt ki vannak téve a szegénység, a társadalmi kirekesztés és
elszigetelődés kockázatának. Ezért az általunk képviselt intézménynek konkrét stratégiákat
és programokat kell bevezetnie. Gratulálok Nedelcheva asszonynak is ehhez a jó jelentéshez,
amely támogatja a férfiak és nők közötti egyenlőséget az Európai Unióban. A férfiakhoz
képest a nők nagyon alacsony számban képviseltetik magukat az állami szektorban és a
magánszektorban is. A pénzügyi szektorban még kevésbé jók a számadatok: a tőzsdén
jegyzett európai nagyvállalatok igazgatótanácsai tagjainak csak 10%-a, az igazgatótanácsok
elnökeinek pedig csak 3%-a nő.

Ezért kvóták bevezetését javaslom a nők részvételének növelésére az állami szektorban és
a magánszektorban is, különösképp pedig az oktatásban; ezt támogatni kell, mivel
kulcsszerepet játszik annak megelőzésében, hogy a tanárok diákjaikat a nemi
sztereotípiáknak megfelelő foglalkozásokra ösztönözzék.

Végül pedig szeretném idézni egy amerikai polgármester asszony szavait: „A nőknek
mindent kétszer jobban kell csinálniuk a férfiaknál, hogy mások legalább fele olyan jónak
tartsák”. Végül még csak annyit, hogy szerencsére nekünk, nőknek, ez könnyen megy.

Vilija Blinkevičiūtė,    az S&D képviselőcsoport nevében. – (LT) Elnök asszony! Ma, amikor
a nemzetközi nőnap 100. évfordulóját ünnepeljük, a Parlament kiemelt figyelmet szentel
a nemek közötti egyenlőség és a női szegénység elleni küzdelem témáinak. Több mint száz
éve a nők a munkához való jogért küzdöttek, most pedig azért, hogy egyenlő munkáért
egyenlő díjazást kapjanak. Történnek előrelépések a nemek közötti egyenlőség terén, de
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csak lassan. Még mindig létezik a munkahelyi megkülönböztetés, jelentős a munkaerő-piaci,
nemek szerinti szegregáció, továbbra is fennáll a bérszakadék, a döntéshozó pozíciókban
és a politikában még mindig kevés nő van, az anyaság és az egyedülálló anyák pedig nem
kapnak megfelelő támogatást. Az Európai Parlamentnek a nők és férfiak közötti
egyenlőségről szóló jelentése hangsúlyozza, hogy meg kell erősíteni a nemek között
egyenlőség elvét a családban és a társadalomban, fel kell számolni a nők elleni erőszakot
és a nőket érintő emberkereskedelmet, biztosítani kell a szülési szabadságot, megfelelő
körülményeket kell teremteni a bölcsődék és a gyermekellátásra szakosodott intézmények
szolgáltatásainak igénybevételére, csökkenteni kell a nők szegénységét, és fel kell mérni a
nőknek a család, a társadalom és a gazdaság fejlődéséhez való hozzájárulását. Ezen
célkitűzések elérése érdekében az Európai Parlamentnek, az Európai Bizottságnak és a
tagállamoknak együtt kell működniük, és ezen a történelmi évfordulón szeretnék köszönteni
valamennyi nőt, és felszólítom őket, hogy küzdjenek továbbra is jogaikért és az
esélyegyenlőségért.

Antonyia Parvanova,    az ALDE képviselőcsoport nevében  .  – Elnök asszony! Mindenekelőtt
hadd gratuláljak valamennyi képviselőtársamnak az évek során végzett gyümölcsöző
munkájukhoz, amelynek összefoglalása a férfiak és nők közötti egyenlőtlenségről szóló
jelentésem. Szeretnék gratulálni Plumb asszonynak is a szegénység fontos témájáról szóló
jelentéséhez.

A nemzetközi nőnap 100. évfordulóján a Parlamentnek fel kell mérnie a még előttünk álló
hosszú utat, amelyet meg kell tennünk ahhoz, hogy az egész Unióban, illetve valamennyi
ágazatban és területen biztosítva legyen a nemek közötti egyenlőség.

Kezdjük a foglalkoztatással és a bérszakadékkal! Mennyi ideig fogunk még ölbe tett kézzel
elmélkedni az egyenlőtlenséget igazoló statisztikákról, amelyek szerint bizonyos uniós
tagállamokban a nők akár 34%-kal kevesebb fizetést kapnak? Intézkedéseket – ha kell,
jogalkotási intézkedéseket – kell kikényszerítenünk a konkrét, gyakorlati, valódi eredmények
érdekében.

A nőknek az európai munkaerőpiacon betöltött szerepe és a nőket érintő, megkülönböztetés
formájában jelentkező számos akadály is hozzájárul a női szegénység növekedéséhez. Még
mindig túl sok nő él viszonylag bizonytalan és függő gazdasági helyzetben. Sok nő dolgozik
kevésbé jól fizetett részmunkaidőben és ideiglenes munkaviszonyban vagy másodrendű
pozíciókban.

A szegénység alkalmat ad a nőkereskedelemre, az erőszakra és a kizsákmányolás különböző
formáira. Azt is tudjuk, hogy a szegénység következményeképpen a családon belüli erőszak
áldozataivá vált nők anyagi függetlenség hiányában inkább nem tesznek lépéseket saját
védelmükben.

Reding asszony, ezen a jelképes napon nagy várakozásokkal nézünk az Ön által is megígért,
a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelemre irányuló uniós stratégia elé.

Marije Cornelissen,    a Verts/ALE képviselőcsoport nevében. – (NL) Elnök asszony! 2011.
március 8-án van a nemzetközi nőnap 100. évfordulója. Ezen a napon – legalábbis a
civilizáltabb országokban – megünnepelhetjük az eddig elért eredményeket: a nők
választójogát, az egyenlőség jogát és a reprodukcióval kapcsolatos jogokat. Azonban ezen
a napon elégedetlenséget is érezhetünk, amiért sok minden még nem változott meg. Az
EU-ban a nők még mindig alacsony számban vannak jelen a döntéshozatalban, a gondozási
feladatok még mindig csaknem teljes mértékben a nőket terhelik, a férfiak és nők között
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még mindig létezik a bérszakadék – az EU-n kívül is, ahol bizonyos országokban még el
sem kezdtek dolgozni azon, hogy választójogot adjanak a nőknek.

A nemzetközi nőnap 100. évfordulója történelmi számvetésre késztet. A nők
munkaerő-piaci helyzetével kapcsolatban a világháborúk, különösen a második világháború
során történt az első fontos lépés. Ekkor egész egyszerűen túl kevés férfi volt, akik a
gyárakban és irodákban dolgoztak volna. A munkáltatóknak nem volt választásuk, így a
nők nagy számban megjelentek a munkaerőpiacon. Most ismét hasonló korszakot élünk.
Most szerencsére nem a háború, hanem a népesség elöregedése miatt. Öt vagy tíz év múlva
egész egyszerűen ismét túl kevés férfi lesz, akik betölthetnék a különböző szinteken
megürülő állásokat. A munkáltatóknak ezért nőket kell alkalmazniuk. A népesség
elöregedése lehetőséget teremt a nemek közötti egyenlőség megvalósítására.

Rajtunk, európai politikusokon és a nemzeti parlamentek képviselőin múlik, hogy ezt a
folyamatot ösztönözzük a minőségi szülési szabadság és a minőségi apasági szabadság,
továbbá elegendő mennyiségű megfizethető gyermekgondozási lehetőség, illetve a szociális
jogok csorbulása nélküli rugalmas és részmunkaidő biztosításával, valamint a nőknek a
vállalatok vezetésében és a politikában való részvételét biztosító kvóták bevezetésével vagy
hiteles szankciók bevezetésével ezen a téren. Együtt elérhetjük, hogy ne tartson újabb száz
évig, míg a férfiak és a nők minden területen egyenlő jogokat élvezhetnek, és egyenjogúak
lesznek.

Andrea Češková,    az ECR képviselőcsoport nevében. – (CS) Elnök asszony! A nőket sújtó
szegénység megjelenési formáiról az Európai Unióban témáról szóló jelentés árnyékelőadója
vagyok, tehát erre a jelentésre fogok fókuszálni. A jelentés számos témát tartalmaz, és
nagyon jól összefoglalja a nők helyzetét az EU-ban. Örülök, hogy a jelentés számos
pontjában hangsúlyozza a foglalkoztatás rugalmas formáinak szükségességét, és ez alatt
mind a határozott időre szóló foglakoztatást, mind a részidős foglalkoztatást értem, mivel
véleményem szerint a kisgyermekeket nevelő családoknak és még inkább az egyedülálló
anyáknak élniük kell a munkaerőpiac széles kínálatával ahhoz, hogy össze tudják egyeztetni
a munkát és a családi életet. Ugyanakkor természetesen üdvözlöm, hogy a jelentés felhívja
a figyelmet a nők és férfiak közötti nagy bérszakadékra. Csak röviden szeretném
megjegyezni, hogy a jelentés bizonyos pontjait nem igazán tudjuk támogatni. Ilyen például
az európai nőjogi charta létrehozására irányuló felszólítás és a szülési szabadságról szóló
jelentésre való utalás, amelyet – mint tudjuk – a tagállamok nem fogadtak el. Ezért
támogattunk bizonyos módosító javaslatokat. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak
ezért a valóban jó és átfogó jelentésért.

Eva-Britt Svensson,    a GUE/NGL képviselőcsoport nevében. – (SV) Elnök asszony! Százévnyi
küzdelem az egyenlőségért – szerintem ma az úttörőkről is meg kell emlékeznünk, akik
száz éve elkezdték az egyenlőségért folytatott harcot, és akik előkészítették a fejlődéshez
vezető utat, amelyet még mindig nem jártunk végig. Szeretnék köszönetet mondani
képviselőtársaimnak, a nem kormányzati szervezeteknek – mindenkinek, akik az
egyenlőségért küzdenek. Meg kell vitatnunk a nők helyzetét az EU-ban, de szerintem ma
az is fontos, hogy kimutassuk szolidaritásunkat azokkal a nőkkel, akik más országokban
az utcára vonultak, és most, ebben a pillanatban is bátran harcolnak a demokráciáért és
igazságért. Szerintem ma róluk is meg kell emlékeznünk.

A ma vitára kerülő jelentések a munkaerő-piaci egyenlőtlenségekre is felhívják a figyelmet:
a nők bizonytalanabb állásokban dolgoznak, és átlagosan 17%-kal kevesebbet keresnek.
Európában 10 nőből csak 6 vesz részt a munkaerőpiacon, és ha van is munkájuk, az gyakran
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bizonytalan részmunkaidős munka, amelyből nem tudnak tisztességesen megélni. Ez nem
is meglepő, mivel a hatalom ellenzi a gyermekgondozás bővítését és a nők munkavállalása
egyéb előfeltételeinek megteremtését.

A munkaerő-piaci egyenlőség azt jelenti, hogy szükség van a szülési szabadságról szóló
irányelvre, amely reményeim szerint az apasági szabadságot is tartalmazni fogja. Remélem,
hogy hamarosan meg fogjuk vitatni a szülői biztosítást, amely lehetővé teszi, hogy a férfiak
és nők egyenlő mértékben vállaljanak felelősséget a család és a gyermekek ellátásáért. Ha
az EU-ban a nők a férfiakkal egyenlő mértékben lennének foglalkoztatva, az több mint
25%-os gazdasági növekedést jelentene. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy a
munkaerőpiacon ne legyenek jelen a nők.

Kvótákra van szükség. Úgy gondolom, hogy egy olyan társadalomban, ahol a
nagyvállalatoknak csupán 3%-át vezetik nők, szükség van kvótákra. A kvóták bevezetését
az antibiotikumokhoz tudnám hasonlítani. Nem támogatom az antibiotikumok túlzott
alkalmazását, de ha valaki beteg, mégis örülök, hogy vannak antibiotikumok. Márpedig a
társadalom betegségére utal, ha a nagyvállalatoknak csupán 3%-át vezetik nők. Tehát
szükség van kvótákra, hogy kijavítsuk, ami rossz a társadalmunkban.

Godfrey Bloom,    az EFD képviselőcsoport nevében. – Elnök asszony! Az Európai
Parlamentben sokan maguknak gratulálnak a nemzetközi nőnap alkalmából. Amit Önök
csinálnak ezen a téren, az fából vaskarika. A szülési szabadságról beszélnek. Elnök asszony,
a drákói szülési szabadság eredményeképpen hazámban egyre kevesebb fiatal nő kap
munkát, mivel ha az embernek kisvállalkozása van, majd bolond lenne egy fiatal nőt
alkalmazni. Tehát ezzel nem tettek jót a fiatal nőknek.

Az Európai Bíróság másik nevetséges határozata értelmében most egyenlő esélyek vannak
a gépjármű-biztosítások terén is, ami azt jelenti, hogy ha egy fiatal nőnek még sikerül is
munkát szereznie, nem engedheti meg magának, hogy autóval járjon dolgozni, mivel
megduplázták a gépjármű-biztosítását. Most pedig a kvótákat emlegetik. Miféle őrültség
ez? A kvóták megalázóak azoknak a nőknek, akik egész életükben azért dolgoztak, hogy
felelős pozícióba kerüljenek. Most ezek a sikeres nők majd ott ülnek az ülésteremben, és
mindenki arra fog gondolni, hogy vajon a kvóták miatt kerültek ide, vagy azért, mert
értenek ahhoz, amit csinálnak? Ez az egész tiszta őrültség. Tragikus, hogy Önöknek soha
nem volt igazi munkájuk, különben értenék.

(A felszólaló beleegyezik, hogy az eljárási szabályzat 149. cikkének (8) bekezdése alapján kékkártyás
kérdést intézzenek hozzá.)

Eva-Britt Svensson (GUE/NGL).   – (SV) Elnök asszony! Bloom úr! A szülői biztosítás
követelése és támogatása egyáltalán nem őrültség. Csak meg kell nézni azokat a
tagállamokat, ahol jól működő szülői biztosítási rendszer van. Ezekben az országokban –
az északi országokban, például Svédországban – a legmagasabb a nők foglalkoztatási rátája.
Ez bizonyítja, hogy a jó szülői biztosítás egyben a nők és természetesen a férfiak magasabb
foglalkoztatási rátáját is jelenti. A szülői biztosítás előmozdítja a munkaerő-piaci
egyenlőséget. A nők is hozzá tudnak járulni az EU gazdasági fellendüléséhez.

(Taps)

Godfrey Bloom (EFD).   – Elnök asszony! Ez egyszerűen nem igaz, ezt hazám statisztikái
nem támasztják alá. Kérdezze csak meg hazámban bármelyik kisvállalkozót! Engem nem
érdekel a tisztelt képviselőtársam hazája vagy más országok, engem a saját hazám és annak
gazdasága érdekel. Higgye el, hazámban minden vállalkozó – még a nők is – azt mondaná,
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hogy a szülési szabadságról szóló drákói törvények miatt nem fognak fiatal nőket
foglalkoztatni. Szeretném, nagyon szeretném, ha végre a való világban élnének; emelje fel
a kezét az, akinek volt valaha igazi munkája!

(A felszólaló beleegyezik, hogy az eljárási szabályzat 149. cikkének (8) bekezdése alapján kékkártyás
kérdést intézzenek hozzá.)

Siiri Oviir (ALDE).   – (ET) Bloom úr, Ön természetesen tudja, hogy Európában és az Ön
hazájában is a nők magasabban képzettek, mint a férfiak. Akkor miért gondolja, hogy ha
a vállalatokra nézve egyharmados kvótákat vezetünk be, akkor analfabéta nők – talán az
Ön hazájában is vannak ilyenek – kerülnek majd a vállalatok élére?

Godfrey Bloom (EFD).   – Elnök asszony! Oviier asszonynak az a válaszom, hogy hagyja
a vállalatokat, hogy a saját dolgaikat ők maguk intézzék. A gazdaság annál gyorsabban
talpra fog állni, minél kevesebb a szabályozás, az adó és a beavatkozás. Ez a lényeg, amit
a tisztelt képviselők nem értenek.

(A felszólaló beleegyezik, hogy az eljárási szabályzat 149. cikkének (8) bekezdése alapján kékkártyás
kérdést intézzenek hozzá.)

Edite Estrela (S&D).   – (PT) Elnök asszony! Bloom úr! Tudja, mi a probléma az Egyesült
Királyságban? Az Egyesült Királyságban 52 hét rosszul fizetett szülési szabadság van. Csak
az első hat hétre jár 60%-os juttatás, aztán 33 hétre csak jelképes juttatás, a maradék 13
hétre pedig semmilyen juttatás nem jár. Ezt csak a gazdag családok engedhetik meg
maguknak, ahol a nő otthon maradhat, és ez a bevételcsökkenés nem jelent problémát a
családi költségvetésben. Ez a probléma az Egyesült Királyságban, nem pedig a mi szülési
szabadságra irányuló javaslataink.

Godfrey Bloom (EFD).   – Elnök asszony, Estrela asszonynak azt válaszolnám, hogy
hazámmal az a probléma, hogy az Európai Unióhoz csatlakozva feladta autonómiáját. Ez
hazám problémája.

(A felszólaló beleegyezik, hogy az eljárási szabályzat 149. cikkének (8) bekezdése alapján kékkártyás
kérdést intézzenek hozzá.)

Anneli Jäätteenmäki (ALDE).   – (FI) Elnök asszony! Tulajdonképpen szeretném
megköszönni Bloom úrnak, hogy hangot adott nézeteinek, mivel ezek eléggé elterjedtek.
Ha ez nem így lenne, sokkal előrébb tartanánk. Csak sokan vannak, akik hallgatnak.
Bloom úr, azt szeretném kérdezni Öntől, hogy talán úgy gondolja-e, hogy a gyermekek
csak a nők gyermekei, és az apáknak semmilyen felelősségük nincs, és apasági szabadságra
sincs szükségük, és a családjukról csak a munkájuk révén kell gondoskodniuk?

(Taps)

Godfrey Bloom (EFD).   – Elnök asszony! Jäätteenmäki asszonynak felelve elmondanám,
hogy szerintem a gyermekekért a szülők viselik a felelősséget, és senki más. Szerintem nem
elfogadható, hogy valaki a szomszéd gyerekeiért vállalja a felelősséget. A gyerekekért a
szülőknek kell felelősséget vállalniuk, ez így van rendjén. Véleményem szerint annál jobb
lesz Európa és a világ is, minél többen viselkednek felelősségteljesen.

Angelika Werthmann (NI).   – (DE) Elnök asszony! Biztos úr! Hölgyeim és uraim!
Társadalmunk szegénységét tanúsítja az a tény, hogy még mindig vitáznunk kell a férfiak
és nők közötti egyenlőségről. A nőket nemcsak a munka világában, hanem általában a
társadalom egészében is hátrányos megkülönböztetés sújtja. Vég nélkül lehetne sorolni a
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példákat, de én most néhány kulcsszóra szorítkoznék: bérszintek, a munkába állás és
foglalkoztatás feltételei, bizonytalan munkaszerződések, nyugdíjjogosultságok,
gyermekgondozás, társadalombiztosítás és a nők elleni erőszak különböző formái.

Sok nő magasabban képzett, mint a férfiak, és még mindig az egyenlő munkáért egyenlő
díjazás elvét kell megvitatnunk – hihetetlen! Hasonlóképpen hihetetlen, hogy a nők jobban
ki vannak téve a szegénység kockázatának, mint a férfiak; különösen veszélyeztetettek az
idősebb nők és az egyedülálló anyák. Hadd emlékeztessen Önöket, hogy 2010 a szegénység
elleni küzdelem európai éve volt! A szegénység női téma. A szegénységnek súlyos
következményei vannak: betegségekhez és így munkanélküliséghez vezethet.

Edit Bauer (PPE).   – (HU) Elnök asszony! Ma két olyan témáról nyitott a Parlament vitát,
amelynek az alapját kollégáim jelentései képezik - amihez gratulálok nekik -, amelyben
valóban nehéz újat mondani, mert a helyzet csaknem változatlan, az elmúlt években,
bizonyos értelemben, még rosszabbodott is. A nők és a férfiak bérezéséről szóló vitában
például évről évre elmondjuk, hogy a különbség még mindig nagy, pedig a Római Szerződés
már 1957-ben leszögezte az „egyenlő munkáért egyenlő bér” elvét, sőt 1975-től másodlagos
jogszabályunk is van. Igaz, ha a hatályos, de nem hatékony jogszabályokat kellene felsorolni,
ez nyilván jó eséllyel pályázna az első helyek egyikéért. Hisz a legutolsó statisztikai adatok
is arról szólnak, ahogy már az itt említésre került, hogy a mostani különbség a legutolsó
statisztikai adatok szerint 17,5%, de néhányan emlékszünk arra, hogy néhány évvel ezelőtt
már volt ez 15% is, miközben a szóródás rendkívül nagy. És ez nem a kisvállalatok és a
nagyvállalatok problémája és nemcsak a nők problémája, ez a társadalmi igazságosság
problémája egyben. Nem lehet elégszer elmondani, hogy a bérek közti különbség, ahogy
az tisztelt kollégám szájából is többé-kevésbé ilyen értelemben elhangzott, az anyaságért
való büntetés. És akkor keletkezik, amikor a fiatal nők visszajönnek a munkaerőpiacra. És
ez a valódi nagy probléma, hogy a kisvállalatok soha nem fogják megoldani a társadalom
gondjait. Amit a Parlament kért ebben a tekintetben, hogy transzparens legyen a nemek
szerinti fizetések megoszlása, és akik az elvet folyamatosan megsértik, legalább ne jussanak
az európai alapok nyújtotta támogatásokhoz, úgy gondolom, nem túl sok. Igaz, előrelépés,
van egy kis előrelépés: az „equal pay day” bevezetése, de igazából az lenne a nagy eredmény,
hogy ha ez nem március 5-én lenne, hanem január 2-án, vagy 1-jén.

Edite Estrela (S&D).   – (PT) Elnök asszony, az egyetemi hallgatók között túlsúlyban
vannak a nők. A nők magasabban képzettek. Mégis, ha döntéshozó pozíciókról van szó,
a nők előmenetelét gátolja az úgynevezett üvegplafon. Ezért van szükség kvótákra.
Felháborító, hogy Bloom úr már távozott. A politikával és gazdasággal kapcsolatban
szeretném megjegyezni, hogy a központi bankok vezetőségében csak egy tisztséget tölthet
be nő. A nők nem voltak felelősek a pénzügyi válságért, sőt, segíthettek volna megelőzni
azt.

Miért van az, hogy amikor a kvótákról beszélünk, valaki mindig felhozza az érdemeket?
Csak a nők érdemeit lehet megkérdőjelezni? A férfiaknak talán nincsenek megkérdőjelezhető
érdemeik? A kvóták bevezetése szükséges és időszerű intézkedés a férfiak és nők
döntéshozatalban való kiegyensúlyozott részvételének megteremtésére, ezért gratulálok
a Bizottság erőfeszítéseihez, amelyekkel azt akarja biztosítani, hogy gazdasági téren is
megosztott döntéshozatal legyen.

Siiri Oviir (ALDE).   – (ET) Elnök asszony, mindenkinek boldog nőnapot kívánok! A
nemek közötti egyenlőség kapcsán nem csak a különbségekről és a társadalmi
igazságosságról kell beszélni. A nemek közötti egyenlőség a fenntartható gazdasági
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növekedés, a foglalkoztatás, a versenyképesség és a társadalmi kohézió egyik előfeltétele.
A nemek közötti egyenlőség megvalósítását szolgáló intézkedésekbe való befektetés
megtérül a nők magasabb foglalkoztatási arányában, a nők GDP előállításához való
hozzájárulásában, az adóbevételek növekedésében és a fenntartható termékenységi rátákban.
Sokaknak még mindig középkori elképzeléseik vannak a nemek közötti egyenlőségről;
vagy legalábbis bizonyos felszólalások ezt igazolták.

Ebben a témában van egy mumus, ez pedig a kvóták kérdése. Sokan elfelejtik – talán
szándékosan –, hogy a kvótákat nem kényszerítjük rá a vállalatokra, és hogy nem hozzá
nem értő nők fognak vezető pozíciókba kerülni. Az európai nők magasabb képzettséggel
rendelkeznek, mint a férfiak. Az európai nők képesek felelősséget vállalni, képesek jól
dolgozni, és ezért tisztességes fizetés jár nekik. Bizonyos országokban már 20 esztendeje
vannak kvóták – gondolok itt az észak-európai országokra. Ezeknek az országoknak a
példája azt mutatja, hogy ezzel az intézkedéssel meg tudjuk valósítani célkitűzéseinket. És
ma a kvótáknak – mivel az emberek átgondolták a hozzáállásukat – nem feltétlenül
ugyanakkorának kell lenniük, mint a múltban voltak. Ma már az a norma, hogy a nők a
társadalom minden területén képviseltessék magukat. Természetesen sok mindent szeretnék
még mondani a szegénységről és az egyedülálló anyákról, de az idő sajnos nem engedi.
Köszönet minden felszólalónak – egy napon győzni fogunk!

Franziska Katharina Brantner (Verts/ALE).   – (DE) Elnök asszony! A nemzetközi nőnap
100. évfordulója jó lehetőség az ünneplésre, a köszönetnyilvánításra és a küzdelem
folytatására.

A nőkről és a szegénységről szóló jelentésről vitázunk; ennek a problémának a nők és
férfiak közötti bérszakadék az egyik fő oka. Ahogy már elhangzott, a Római Szerződések
1957 óta biztosítják a béregyenlőséget. Azonban a valóságban a bérszakadék még mindig
átlagosan 17,5% Európában, Németországban pedig 23%. A Parlament Bauer asszony
kitűnő munkájának köszönhetően 2008-ban jelentést fogadott el a bérek közötti
egyenlőtlenségről. Ez a jelentés jogalkotási kezdeményezésekre szólította fel a Bizottságot
a bérek közötti egyenlőtlenség leküzdése érdekében. Azóta sem történt semmi. Reding
biztos asszony, Ön csak annyit tett, hogy március 5-ét kinevezte az egyenlő bérezés európai
napjává. Ezt március 4-én, pénteken jelentette be. Még szerencse, hogy eszébe jutott még
március 5. előtt.

Nincs több időnk értelmetlen sajtóközleményekre. Nem akarunk szép szavakat hallani
Öntől. Azt akarjuk, hogy végre tegyen konkrét lépéseket, mert nem akarjuk, hogy a nemek
közötti bérszakadék még a Római Szerződések 100. évfordulóján is több legyen, mint 0%.
Most akarjuk az egyenlő díjazást.

Most pedig szeretnék áttérni a nőkre vonatkozó kvóták kérdésére, és angol
képviselőtársamtól azt kérdezném, valóban azt hiszi-e, hogy Angliában és Európában csak
a nők 3%-a „ért ahhoz, amit csinál”? Talán ezért van olyan kevés nő a
felügyelőbizottságokban? Nem hiszem, hogy így lenne. Szükség van a kvótára.

Reding asszony, Ön azt mondta, hogy a vállalatoknak jövő évig el kell kötelezniük magukat
a nők kinevezése mellett. Ezt úgy értette, hogy jövő évig kell megkapnunk ezeket a
kötelezettségvállalásokat, vagy hogy a jövő évig már ki is kell nevezni a nőket? Én úgy
tudom, hogy Ön ez utóbbit akarja.

Tadeusz Cymański (ECR).   – (PL) Elnök asszony! A jelen vita tárgyát képező állásfoglalás
a női szegénység igen fontos problémájával foglalkozik. Ne felejtsük el, hogy a pénzügyi
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válság a nőket érinti a legsúlyosabban! A válság következményeit elsősorban a nők érzik,
gondoljunk csak a csökkenő foglalkoztatási rátára és fizetésekre, valamint az átszervezési
intézkedésekre. Továbbá a szülői és gyermekgondozási kötelességek is a nőkre hárulnak,
ugyanakkor pedig az állandóan változó munkaerőpiacon is meg kell állniuk a helyüket.

Az EU különböző tagállamaiban élő nők helyzete nagyon különböző, ezért szolidaritást
kell mutatnunk az olyan régiókban élő nők iránt, ahol a szegénység különösen akut
probléma. Az egyenlőtlen díjazás kérdése elgondolkodtató, mivel a nők által vezetett és
nők tulajdonában lévő vállalatoknál is különbségek vannak a fizetésekben. Ez aggasztó,
és arra késztet, hogy elgondolkodjunk azon, nem mélyebb okokról van-e szó. Meg kell
fontolni, hogy elégségesek-e a – kötelező érvényű – igazgatási szabályok és rendelkezések,
vagy az emberek gondolkozását és mentalitását kellene-e megváltoztatni. A jogszabályok
nem lesznek elégségesek, ha tiszteletről és szociális kultúráról van szó.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL).   – (PT) Elnök asszony! Nagy a jelentősége annak, hogy idén
a nemzetközi nőnapon éppen ezeket a jelentéseket vitatjuk meg, amelyek a továbbra is
létező egyenlőtlenségekre és megkülönböztetésre hívják fel a figyelmet. Bizonyos
országokban társadalmi visszafejlődésről is beszélhetünk.

Ma, amikor felhívjuk a figyelmet a nőknek jogaik elismeréséért és gyakorlásáért folytatott
harcára, fel kell hívnunk a figyelmet a foglalkoztatási helyzet romlására, a bizonytalan
munkahelyekre, az alacsony bérekre, a bérek terén jelentkező és az anyaság miatti hátrányos
megkülönböztetésre; mindezek különösen sokkolóak és elfogadhatatlanok a fiatalabb
generációk számára.

Egyre többen veszítik el jövedelmüket, egyre több nő szegényedik el. Különösen kritikus
a fogyatékkal élő, a bevándorló és az alacsony nyugdíjjal vagy alacsony jövedelemmel
rendelkező nők helyzete.

A vidéki térségekben élő és családi gazdaságban dolgozó, valamint a mikro- és
kisvállalkozásokat vezető nők problémái egyre súlyosbodnak. Bizonyos országokban –
például Portugáliában, Görögországban és Írországban – a megszorító intézkedések komoly
következményekkel járnak a nők – mint munkavállalók, mint polgárok és mint anyák –
életére.

Ezek közé az intézkedések közé sorolhatjuk a bércsökkentést, az egyetemi felvételek
befagyasztását, a kollektív tárgyalások beszüntetését, valamint az egészségügyi ellátás, az
oktatás, a társadalombiztosítás és a társadalmi juttatások számos területén tapasztalható
megszorításokat.

Ezért meg kell akadályozni azokat a válságra hivatkozva bevezetett intézkedéseket, amelyek
veszélyeztetik a nők egyenlőséghez és gazdasági, illetve társadalmi kohézióhoz való jogát.
Nem elegendőek a szép szavak és a jó szándékok. Ideje szakítani a Stabilitási és Növekedési
Paktum neoliberális politikájával, a liberalizációval, a privatizációval és a szabad versennyel,
mivel ezek mindig bizonyos gazdasági és pénzügyi érdekcsoportokat szolgálnak. Ideje,
hogy egy jobb társadalom létrejötte érdekében a nők és a nők jogai, az egyenlőség, a
gazdasági és társadalmi kohézió prioritássá váljanak; csak így lehet valóban tiszteletben
tartani az emberi jogokat, és csak így lehet megszilárdítani civilizációnk fejlődését, amelyben
nagy szerepet játszanak a nők.

Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PPE).   – (ES) Elnök asszony! Ma ünnepeljük a nemzetközi
nőnapot, és megemlékezünk azokról, akik 100 éve a nők munkajogaiért, gazdasági jogaiért
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és szavazati jogukért küzdöttek. Ezért szimbolikus, hogy éppen ma beszélünk a férfiak és
nők közötti egyenlőségről.

100 év alatt jelentős előrelépéseket sikerült elérnünk, de még mindig sok a tennivaló. A
valódi egyenlőség még mindig csak álom, a nők hátrányos megkülönböztetése pedig
valóság.

Szerintem mindannyian, mind a férfiak, mind a nők, sokkal többet tehetnénk a nők valódi
egyenjogúságáért. Sok olyan nő él a világon, akiknek az élete veszélyben van, akiknek a
méltóságát sárba tiporják, és akiktől megtagadják a szabadságot.

Engedjék meg, hogy a nemzetközi nőnapon elmondjam, hogy az észak-afrikai
forradalmakban a demokratikus jogaikért küzdő nők mellett állok. A nőknek mind az arab
országokban, mind a világ más részein a férfiakkal egyenlő jogokat kellene élvezniük. A
nők és a férfiak ugyanannyit érnek, és ugyanazt érdemlik. Tovább fogok küzdeni az
egyenlőségért, és mindaddig ünnepelni fogjuk a nemzetközi nőnapot, míg meg nem valósul
az egyenlőség.

Még ha sokan nem is akarnak tudomást venni róla, sok nő fele annyit keres, mint férfi
kollégáik, a családon belüli erőszak pedig főként a nőket és a gyermekeket sújtja. Ezekről
a tényekről továbbra is jelentést kell tenni a Parlamentben, és ígérem, hogy ezen a téren
természetesen továbbra is számíthatnak a munkámra.

Marc Tarabella (S&D).   – (FR) Elnök asszony! Mindenekelőtt szeretném megköszönni
képviselőtársaim, Nedelcheva asszony és Plumb asszony munkáját.

Ezen a szimbolikus napon, a nemzetközi nőnap 100. évfordulóján, csaknem teljes egészében
elismételhetném azt, amit tavaly mondtam, mert a harc még mindig folyik.

Igaz az, hogy a jelenlegi válság súlyosabban érinti a nőket, ami a munkahelyek elvesztését
illeti. Ami a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelmet illeti, szeretnénk ismerni a Bizottság
szándékait e téren, és szeretnénk, ha támogatnák a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelem
európai évének létrehozására irányuló felhívásunkat, és erre a területre vonatkozóan
stratégiát terjesztenének elő. Úgy hallottam, hogy ez hamarosan meg fog történni, aminek
nagyon örülök.

Sajnos az egyenlő bérezés bizonyos tagállamok és különösen az Európai Bizottság számos
erőfeszítése ellenére még mindig nem valósult meg. A tagállamok sajnálatos módon nem
fogadták el az apasági szabadságot, holott a Parlament mindent megtett. Négy tagállam
még mindig nem ismeri el az abortuszhoz való jogot, más tagállamokban pedig
veszélyeztetve van ez a jog.

Üdvözlöm a nők vállalatokban és vállalatok igazgatótanácsában való képviseletét biztosító
kvótákra vonatkozó új belga törvényt, valamint azt, hogy Reding asszony és Buzek elnök úr
még az Atlanti-óceán túlsó felének sajtójában is kiemelkedően proaktív megközelítését
tanúsított e téren.

Mindenképpen meg kell ünnepelnünk azt a tényt, hogy az európai és nemzeti törvényeknek
köszönhetően 100 év alatt legalább félig sikerült megvalósítanunk a nemek közötti
egyenlőséget. Folytassuk a munkát, hogy ne tartson újabb 100 évig, mire megvalósítjuk a
nemek közötti teljes egyenlőséget.

Emma McClarkin (ECR).   – Elnök asszony! Ahogy sok képviselő elmondta, a nők jogai
terén már sok éve folyamatos előrelépés történik. Az első európai parlamenti választások
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és 2009 között – én ekkor kerültem be a Parlamentbe – eltelt 30 évben a nők száma az
Európai Parlamentben több mint kétszeresére nőtt. Ma már a politika, az üzleti élet, az ipar
és a média terén is vannak nők vezető pozíciókban. A legfontosabb talán az, hogy a
társadalom elkezdte elismerni, hogy szükség van a nőkre, és elkezdte elismerni az
egyenlőségért vívott küzdelmüket is.

Azonban óvatosnak kell lennünk azzal, hogy milyen messzire megyünk a nagyobb
egyenlőség követelésével, és milyen területeken követelünk nagyobb egyenlőséget. Arra
kell összpontosítanunk, ami még mindig rossz. Az Egyesült Királyságban a parlamenti
képviselők között még mindig 20% alatt van a nők száma, az FTSE 250 jegyzéken szereplő
vállalatoknak csak közel felénél vannak nők a vezetőségben, és a mérnöki, tudományos
és informatikai diplomával rendelkezőknek csak egyötöde nő. Társadalmaink különböző
jellege miatt ezt a kérdést nyilvánvalóan a tagállamoknak kell kezelniük – kvóták és uniós
szinten önkényesen meghatározott célkitűzések nélkül.

A képviselet kérdésén túl meg kell említeni, hogy az EU-ban és világszerte nők ezrei vannak
kitéve az erőszaknak, kizsákmányolásnak és kirekesztésnek. Ők azok, akik nem tudják
hallatni a hangjukat. Ezek a nők – akiket megkülönböztetés sújt, akiket akadályoznak
mindenféle önmegvalósításban, akik az elnyomás áldozatai – megérdemlik teljes
figyelmünket.

Astrid Lulling (PPE).   – (DE) Elnök asszony! Először is szeretném üdvözölni azt a kevés
férfit, akik a plenáris ülésen részt vevő kevés nőhöz csatlakoztak. Természetesen a nők és
férfiak közötti egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség híve vagyok. Több mint 50 éve
népszerűsítem ezeket az elveket nemzeti és európai szinten.

Sajnos a nők és férfiak közötti egyenlőségről az Európai Unióban – 2010 című jelentés
ismét túlzott követeléseket tartalmaz, amelyek végső soron a kívánttal ellentétes hatást
érnek el. Nincs időm arra, hogy mindegyikre kitérjek. Azonban az nem az előadó hibája,
hogy a rengeteg módosítás miatt a jelentés nagyon nehezen emészthető.

A tőzsdén jegyzett vállalatoknál az EU által esetegesen bevezetendő női kvóta vitatható
kérdésében óvnék attól, hogy Norvégiát mint ezen intézkedés ragyogó példáját emlegessük.
Talán most azt kérdezik, hogy miért. A női kvóta bevezetése óta, 2003 és 2009 között a
tőzsdén jegyzett vállalatok száma 554-ről 362-re csökkent. Három vállalat közül egy a
női kvóta bevezetését jelölte meg a tőzsdéről való visszavonulása okaként. Norvégiában
70 nő tölt be mintegy 300 helyet az igazgatótanácsokban – ők az „aranyszoknyák”. Ez
nem normális, de nagyon érdekes. Engem személyesen talán vonzana az
„aranyszoknya-karrier”, mivel jómagam még soha nem voltam igazgató-tanácsi tag. A
Bizottságnak alaposan át kell gondolnia a problémát és a következményeket, mielőtt
elhamarkodottan reagálna.

Azt is sajnálom, hogy a jelentés együtt említi, hogy a nőknek könnyű hozzáférést kellene
biztosítani a fogamzásgátláshoz és az abortuszhoz. Más szóval a jelentés az abortuszt mint
fogamzásgátló módszert, mint egyszerű születés-szabályozási módszert kezeli. Ez sértő a
nőkre nézve. Nem tudok egyetérteni ezzel, eltekintve attól, hogy az EU-nak ezen a területen
nincs is hatásköre – subsidiarité oblige! Sajnálom, hogy bizonyos képviselőnők mindig
összekeverik ezt a két témát. Nem kellene.

(A felszólaló beleegyezik, hogy az eljárási szabályzat 149. cikkének (8) bekezdése alapján kékkártyás
kérdést intézzenek hozzá.)
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Licia Ronzulli (PPE).   – (IT) Elnök asszony! Hölgyeim és uraim! Egy nagyon egyszerű
kérdést szeretnék Lulling asszonynak feltenni. Nem gondolja, hogy a férfiak és nők közötti
egyenlőséget éppen az Önhöz hasonló nők nézetei – amelyeket ma is buzgón megoszt
velünk – hátráltatják még 2011-ben is?

Astrid Lulling (PPE).   – (FR) Elnök asszony! Nem tudom, én 2011 előtt semmit nem
mondtam, akkor miért romlott a helyzet? Ha realisztikusak maradunk, az nem ront a
helyzeten. Az ront a helyzeten, ha utópisztikus és nem realisztikus megközelítést fogadunk
el.

(Taps)

(A felszólaló beleegyezik, hogy az eljárási szabályzat 149. cikkének (8) bekezdése alapján kékkártyás
kérdést intézzenek hozzá.)

Marc Tarabella (S&D).   – (FR) Elnök asszony! Lulling asszony, akár büszke is lehetnék,
amiért köszönetet mondott a vitában részt vevő kevés férfinak, hiszen a Nőjogi és
Esélyegyenlőségi Bizottság kevés férfi tagja közé tartozom, mégis furcsa, hogy egy kalap
alá vesz Bloom úrral. Szeretném tudni, hogy különbséget tud-e tenni Bloom úr és köztem,
vagy egy kalap alá vesz-e minket, holott radikálisan ellentétes nézeteket vallunk.

Astrid Lulling (PPE).   – (FR) Elnök asszony! Tarabella úr, én egyáltalán nem említettem
Bloom urat! Ön jó szolgálatot tett Bloom úrnak, mivel kérdéseket tett fel neki, és ezzel
lehetőséget adott neki, hogy feltűnősködjön. Örülök ezeknek a kérdéseknek, mivel így van
időm beszélni.

Tarabella úr! Ön természetesen a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság kitűnő tagja. Mindig
számíthatok Önre, ha az ésszerűség mellett kell állást foglalni, és sajnálom, hogy most nem
hallgattak Önre és rám a jelentés aggályos passzusai tekintetében.

Zita Gurmai (S&D).   – Elnök asszony! A nőnap 100. évfordulóján, amikor a nőket sújtó
szegénység megjelenési formáiról szóló Plumb-jelentést és a nők és férfiak közötti
egyenlőségről az Európai Unióban témáról szóló Nedelcheva-jelentést vitatjuk meg, és
amikor az intézmények az igazgatótanácsokra vonatkozó, női kvótákra fókuszálnak, a PS
Women group 2011-es kampányát a nyugdíjrendszerek és a női szegénység témájának
szenteli. Az európai társadalmaknak szembe kell nézniük a lakosság elöregedésével, és
Európa-szerte folyik a nyugdíjrendszerek reformja. Az EU-nak azt az üzenetet kell
közvetítenie, hogy odafigyel a hétköznapi nőkre.

Az Európai Bizottságnak vezető szerepet kell vállalnia a nők és férfiak nyugdíja közötti
szakadék megszüntetésében. A nőket nem érheti hátrányos megkülönbözetetés rajtuk
kívül álló okok miatt. Ilyen hátrányos megkülönbözetetés a képviselőtársaim által is említett
bérszakadék, a rokonokról való gondoskodás és a nem megfelelő munka. Első feladatunk
az, hogy a nők figyelmét felhívjuk ezekre. Hangsúlyoznunk kell, hogy a nyugdíjról jelenleg
folyó viták során nagyon ritkán merült fel a nők kérdése. Fel akarjuk hívni a politikusok
figyelmét ennek hatásaira, és biztosítani akarjuk, hogy pontos adatok legyenek elérhetőek
a nőkre és a nyugdíjakra vonatkozóan.

A Bizottságnak vizsgálatot kell végeznie az európai nyugdíjreformok nemekre gyakorolt
hatásáról, és biztos vagyok benne, hogy Viviane Reding ezt meg fogja tenni. Meg kell
vizsgálnunk a nemzeti szinten bevált gyakorlatokat, és európai megközelítést kell
kialakítanunk. Valóban itt az ideje, hogy átgondoljuk, mit értünk el az utóbbi 100 évben.
Világos jövőt kell teremtenünk gyermekeink számára.
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Fontos Clara Zetkin 100 évvel ezelőtti tevékenységéről is megemlékeznünk, mivel a nemek
közötti bérszakadék áthidalása az ő ötlete volt. Nagyon fontos lesz, hogy Ginger Rogers
és Fred Astaire stílusán változtassuk– ne felejtsük el, hogy Ginger Rogersnek ugyanazt
„hátrafelé és magas sarkú cipőben” kellett végigcsinálnia.

ELNÖKÖL: DAGMAR ROTH-BEHRENDT
alelnök

Lena Kolarska-Bobińska (PPE).   – (PL) Elnök asszony! A nők és férfiak közötti
egyenlőtlenségről az Európai Unióban témáról szóló jelentések számos javaslatot
tartalmaznak arra nézve, hogy mit kellene tenni, hogy milyen lépésekkel lehetne csökkenteni
ezeket az egyenlőtlenségeket. Szeretnék őszinte köszönetet mondani Reding
biztos asszonynak a nők és férfiak közötti különbségek csökkentésére irányuló, uniós
szintű intézkedésekért. Azonban ezeknek az intézkedéseknek a többségét nemzeti vagy
tagállami szinten kellene meghozni. Ezért hallhatunk gyakran heves ellenvéleményeket
politikusoktól, intézményektől és a közvéleménytől. A női szervezetek pedig ezért fordulnak
gyakran a Bizottsághoz segítségért. Az alulról jövő kezdeményezések kulcsfontosságúak,
ahogy ezt Lengyelország példája is mutatja, ahol a „Nők kongresszusa” nevű társadalmi
nőmozgalomnak köszönhetően sikerült legyőzni a másik oldalt. Több mint 100 000
aláírást gyűjtöttünk egy társadalmi és jogalkotási kezdeményezéshez, és a közvéleményt
mozgósító, széles körű vita eredményeképpen a lengyel parlament megszavazta, hogy a
választási listákon legalább 35%-ban nők szerepeljenek, ideértve az európai választásokat
is. Büszkeséggel tölt el, hogy most már Lengyelország is azok közé az országok közé
tartozik, ahol az egyenlőséget törvény írja elő, és hogy az új tagállamok közül először
Lengyelország hajtotta végre ezt a jelentős változtatást. Most alaposan nyomon fogjuk
követni, milyen hatással lesz ez a nők politikai részvételére. Szeretném hangsúlyozni, hogy
azonnal új célokat kell kitűznünk, ezek pedig az egyenlő bérezés a nők különböző
csoportjainak, valamint az egyenlőség az egyéb döntéshozatali szervekben. Nagyon
köszönöm.

Silvia Costa (S&D).   – (IT) Elnök asszony! Biztos úr és asszony! Hölgyeim és uraim!
Köszönetet szeretnék mondani az előadóknak, ugyanakkor ezen a március 8-án az
észak-afrikai és közel-keleti nőkre szeretném felhívni a figyelmet, akik ebben a pillanatban
is tüntetnek Kairóban és Iránban, és hazájuk demokratizálódásáért és szabadságáért
harcolnak. Remélem, hogy határozott intézkedések fognak történni – ideértve az Európai
Bizottság külső fellépéseit is – annak érdekében, hogy kapcsolatba lépjünk ezekkel a nőkkel.

Európában is újra öntudatra ébrednek a nők: követelik a nők méltóságának tiszteletben
tartását a médiában, valamint hogy az intézményekben a férfiak a nőkkel szemben
tanúsítsanak tisztelettudó magatartást. Jó példa erre az az egymillió olasz nő és sok férfi,
akik február 13-án gyűltek össze a városok terein.

A vita tárgyát képező jelentésekhez hasonlóan én is megjegyezném, hogy szoros összefüggés
van egyrészt a fiatal nők egyre bizonytalanabb munkahelyi helyzete és élethelyzete (akkor
is, ha magasabban képzettek és gyakorlottabbak), a szülés és gyermekgondozás idején a
„szokásos munkavállalóktól eltérő női munkavállalók” (és majdnem minden fiatal nő ebbe
a kategóriába sorolható) számára nem biztosított megfelelő védelem, a jelenlegi, az
egyensúly megteremtésére irányuló politikák hiányosságai, az alacsonyabb női
foglalkoztatási ráta, a szegénység gyakoribb jelentkezése a nők és gyermekek esetén,
másrészt pedig a nők alacsonyabb nyugdíja és döntéshozó hatalomból való kirekesztése
között.
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Egyetértek Reding asszonynak az igazgatótanácsokra vonatkozó kezdeményezésével, de
kevésbé értek egyet a biztosításra vonatkozó kezdeményezéssel, amely főként a nőket
sújtaná. Az első említett kezdeményezés nélkül nem valósul meg az Európa 2020 stratégia.

Elisabeth Morin-Chartier (PPE).   – (FR) Elnök asszony! Biztos asszony! Hölgyeim és
uraim! Először is szeretném elmondani, hogy számomra a férfiak és nők közötti
egyenlőségért folytatott küzdelemnek semmi köze a baloldalisághoz vagy jobboldalisághoz;
ez a küzdelem nem a férfiak vagy a nők küzdelme; ez a küzdelem a társadalom egészének
javát szolgálja.

Melyik modern társadalom fektetne be annyit a fiatal nők képzésébe, mint mi, csak azért,
hogy utána a munkahelyeken megfossza magát a rendelkezésére álló tudás 50%-ától? A
mi társadalmunknak nem lenne szabad ezt tennie. Felszólítom a biztos asszonyt, a
Bizottságot, a Tanácsot és a Parlamentet, hogy tegyenek lépéseket egy egyenlőbb és
igazságosabb társadalom megteremtése érdekében, amely jobban kiaknázza a fiatal nők
képzettségét és tudását.

Biztos asszony, a második fontos kérdés az egyenlőség a felelős pozíciók terén. Ahogy
tudja, francia vagyok, és a kvóták ellen voltam. De 10 év alatt felismertem, hogy kvóták
nélkül semmit nem fogunk elérni. Kvóták nélkül soha nem fogják a nők a férfiakkal egyenlő
mértékben képviseltetni magukat …

(Taps)

a felelős pozíciókban. Hallottam, hogy a múlt héten a Parlament elnöke is elmondta, hogy
támogatja a kvótákat.

Úgy gondolom, hogy most már valóban végig kell mennünk ezen az úton. Tudják, hogy
én a kvóták ellen voltam, mivel úgy gondoltam, hogy kissé megalázó a nők számára, hogy
ilyen védelemre szorulnak, holott képesnek kellene lenniük saját tehetségük alapján előre
lépni. Azonban most mégis úgy érzem, hogy a kvóták eszközéhez kell folyamodnunk.

A harmadik és utolsó pont pedig a férfiak és nők közötti béregyenlőség. Köszönöm
részvételüket!

(Taps)

Antigoni Papadopoulou (S&D).   – (EL) Elnök asszony! Ma tisztelettel adózunk a nők
hosszú ideje folyó küzdelme és a nők által elért eredmények előtt. Számba vesszük a
demokrácia továbbra is fennálló hiányosságait, amelyeket most még a gazdasági válság is
súlyosbít: szegénység, emberkereskedelem, erőszak, munkanélküliség, szexuális
kizsákmányolás, bérszakadék, rágalmazás a médiában, a sztereotipikus szerepek fenntartása,
a nők alulreprezentáltsága a hatalmi pozíciókban – mindezek az egyedülálló anyáknak,
az idősebb nőknek, a bevándorló nőknek és a fogyatékkal élő nőknek okozzák a legtöbb
kárt.

Európai és nemzeti szinten is összehangolt fellépésre van szükség: hatékonyabb politikákra
a foglalkoztatás és a társadalmi védelem terén a szegénység leküzdése érdekében; több
intézkedésre a családi élet és munka összehangolásra érdekében, a dolgozó nők
támogatására; proaktív intézkedésekre és kvótákra a hatalmi pozíciókban való
kiegyensúlyozott részvétel érdekében. Megfelelő oktatásra és tájékoztatásra van szükség
ez erőszak és sztereotípiák felszámolása érdekében. Az út hosszú, de végig kell mennünk
rajta, mert a nők jobb lehetőségeket érdemelnek az előítéletek helyett.
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Joanna Senyszyn (S&D).   – (PL) Elnök asszony! A nőket az élet minden területén
hátrányos megkülönböztetés éri; a nőket megverik és megerőszakolják. Az európai nőknek
a fele megtapasztalta már az erőszakot, és több mint egymillió nő nap mint nap ki van
téve az erőszaknak. Továbbra is dolgozunk a nők elleni erőszakról szóló irányelven, de
ugyanakkor az Európai Unióban sajnos vannak olyan országok, például Lengyelország,
ahol a szexuális és reproduktív egészség terén törvény által szentesített erőszakot
alkalmaznak a nők ellen.

A megfelelő szexuális nevelés hiánya és a fogamzásgátláshoz való könnyű hozzáférés
hiánya ahhoz vezet, hogy a törvény értelmében a teherbe eső nőknek, még a kiskorúaknak
is, meg kell szülniük a gyermeket. A terhes nőt inkubátorként kezelik, és megfosztják attól
a jogától, hogy saját magáról dönthessen, megfosztják az egészséghez és magánélethez
való jogától, amely pedig minden embert megillet. Az abortusz betiltása nem csökkenti a
végrehajtott abortuszok számát. Az abortuszellenes törvényt el kell ítélni, mivel ez állami
erőszak és intézményesített diszkrimináció a nők ellen. Ha a férfiak esnének teherbe, az
abortuszt szentségként kezelnék.

Iratxe García Pérez (S&D).   – (ES) Elnök asszony, szeretném elismerésemet és
köszönetemet kifejezni mindazoknak a nőknek, akik az elmúlt 100 év során a férfiak és
nők közötti egyenlőség előmozdításáért küzdöttek – közülük sokan ismertek, és sokat
írtak róluk, mások pedig névtelenek.

Az ő küzdelmük ellenére még mindig sokat kell tennünk, és ezek a jelentések olyan témákat
tartalmaznak, mint például a családi élet és a munka összeegyeztetése, a munkaerőpiacra
való bekerülés nehézségei vagy a nemi alapú erőszak, ami Európában és világszerte a
legnagyobb problémák közé tartozik. A férfiak és nők közötti egyenlőség még mindig
nem valósult meg. Ezért most új korszakot kell nyitnunk, amelyben a
kötelezettségvállalásokat végre megvalósítjuk.

El kell érnünk, hogy az európai intézmények és az európai társadalom előrelépést tegyenek
a férfiak és nők közötti valódi egyenlőség megteremtése terén. Ez az egyenlőség
hozzájárulhat egy igazságosabb társadalom létrejöttéhez, és ezen az úton nagy szükség
van a férfiakra is. Sokat kell még tennünk, méghozzá közösen.

Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE).   – (PL) Elnök asszony! A mai nap jó lehetőség,
hogy felhívjuk a figyelmet a nemtől független egyenlő bánásmódhoz való jogra. Az egyenlő
jogok biztosítása érdekében tett számos intézkedés ellenére még mindig nincs megoldva
a nők és férfiak közötti bérszakadék problémája. A nők még mindig nehezebb helyzetben
vannak; a munkáltatók gyakran nem képesítésük alapján ítélik meg egy adott munkára
való alkalmasságukat, hanem annak alapján, hogy akarnak-e gyerekeket, vagy nem; ha
pedig már vannak gyerekeik, akkor annak alapján, hogy ki fog gondoskodni róluk, ha
betegek. A férfiaktól, az apáktól senki nem kérdez ilyesmiket egy állásinterjún. Ezért
hangsúlyoznám, hogy ezt a rendszert meg kell változatni. Meg kell változtatni továbbá a
társadalom attitűdjét is e téren, hogy a nők végre ne érezzék úgy, hogy csak ők felelősek a
gyermekek felneveléséért, mivel csak ez teszi lehetővé ezeknek a különbségeknek a
felszámolását. Reding biztos asszony karizmatikus személyiségét és elkötelezettségét
ismerve biztos vagyok benne, hogy sikerülni fog. Köszönöm.

Mitro Repo (S&D).   – (FI) Elnök asszony! A nemzetközi nőnapon érdemes megnézni,
hogyan is működik valójában Európában az egyenlőség. Az utóbbi időben aggodalommal
tölt el minket a szegénység elnőiesedése. Bár a nők többet dolgoznak a férfiaknál, mégis a
férfiak keresnek többet, és kapnak magasabb nyugdíjat. Helytelen, hogy a férfiak egyre
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gazdagabbak, a nők pedig egyre szegényebbek lesznek. Ez különösen az idősebb nőkre
igaz, ezért nekik minden lehetséges módon segítenünk kell.

Az idősödésnek és öregedésnek nem lenne szabad tehernek lennie, mint ahogy a nők
esetében ez sokszor jellemző. Nem lenne szabad úgy felfogni, hogy az idős emberek
kötelezettségeket jelentenek a társadalomnak; úgy kellene felfogni, hogy gazdagabbá teszik
a társadalmat és egész Európát. A világ és Európa jövője nagymértékben a nőktől és
különösképp az anyáktól függ. Természetesen jó, hogy az anyák fiai és férjei, Bloom úr és
én tehetünk valami értelmeset a háborúzás helyett. Gratulálok.

(Taps)

Ivo Vajgl (ALDE).   – (SL) Elnök asszony! A bécsi filharmonikusok, a világ talán legjobb
klasszikus zenét játszó zenekara csak néhány éve vesz fel nőket is a tagjai közé. Csak
képzeljék el, milyen lenne a mi parlamenti zenekarunk, ha a női képviselők nem tennék
élénkké a vitákat személyiségük és tájékozottságuk erejével.

Szükség van az olyan napokra, mint a mai, amelyek felhívják a figyelmünket a nőket sújtó
egyenlőtlenségre. A nőket egyenlőtlenség sújtja a fizetésnapokon, a munkák szétosztásának
napján és minden olyan napon, amikor a gyerekekről és a családról kell gondoskodni. Az
európai parlamenti képviselők és a nemzeti parlamentek képviselőinek kötelessége, hogy
megfelelő törvényeket alkossanak az egyenlőség megvalósítása érdekében. De úgy
gondolom, hogy azzal is előmozdíthatjuk az egyenlőséget, ha minden nap foglalkozunk
a nőkkel, és odafigyelünk rájuk.

Anna Záborská (PPE).   – (SK) Elnök asszony! Fontos, hogy ma a női szegénységről
beszélünk. Ugyanakkor nagy kár, hogy a megoldásokról nagyon egyoldalúan
gondolkodunk.

A női szegénység megoldása többet jelent, mint a családi környezetbe való erőszakos
beavatkozást. Az OECD legfrissebb kutatása azt mutatja, hogy az ilyen beavatkozás csak
korlátozott eredményeket hoz. A nők több időt töltenek házimunkával és a gyermekek
ellátásával, mint a férfiak. Ez akkor is igaz, ha a férfi szülői szabadságon van. A nők ezt
nem kényszerből teszik, hanem mert ezt akarják tennni. Inkább a részmunkaidő mellett
döntenek.

Az OECD számadatai szerint a nők gazdasági tevékenységének 30-50%-a nem jelenik meg
a jelenleg használatos gazdasági mutatókban, például az egy főre jutó GDP-ben. A női
szegénység megoldásának az is része, hogy el kell ismerni a nők által a generációk közötti
szolidaritás terén végezett munkát. Ha ez megtörténik, az alapvető lépést fog jelenteni a
szegénység megoldása terén.

Sylvana Rapti (S&D).   – (EL) Elnök asszony! Én mást szeretnék mondani, mint amit eddig
hallottunk. Szerintem ma nem az ünneplés napja van. Szerintem ma azokról a nőkről is
meg kell emlékeznünk, akik nem 100, hanem 157 évvel ezelőtt meghaltak az amerikai
felkelésben. Róluk sem szabad megfeledkeznünk. Az előrelépéshez szükség van három
alapvető dologra:

- a dolgozó nőket segítő rendszerek: bölcsődék és óvodák;

- a második, Andor biztos úr, a nők pénzügyi támogatása;

- a harmadik dolog pedig az attitűd megváltoztatása az iskolákban és itt a Parlamentben
is, Reding biztos asszony; szerintem szükség van kvótákra, és nemcsak az
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igazgatótanácsokban – ez olyan lenne, mintha a tetővel kezdenénk a ház felújítását -, hanem
a bölcsődei gondozók és iskolai tanárok esetén is, mert csak így lehetnek a nemek valóban
egyenlők.

Végül pedig felszólítom az elnök asszonyt, hogy kezelje lazán a szabályokat, és a nőnap
alkalmából a még felszólalásra várakozó tíz nőnek adja meg a szót.

Ulrike Lunacek (Verts/ALE).   – (DE) Elnök asszony! Biztos asszony! Hölgyeim és uraim,
az ülésteremben és a karzaton! Már túlságosan is régóta folyik a küzdelem a nők munkahelyi
jogaiért, a nők jogaiért a családban, a demokráciában, a nők gazdasági függetlenségéért, a
férfiak által elkövetett erőszak ellen, a női szegénység ellen, az egyedülálló anyák, a
leszbikusok és a bevándorló nők hátrányos megkülönböztetése ellen. Ma ünnepeljük a
nemzetközi nőnap 100. évfordulóját. A jövőben szerencsére már az elért eredményeket
is ünnepelhetjük, de nem szabad elfeledkeznünk a még elvégzendő munkáról sem.

Morin-Chartier asszony említette, hogy tíz évvel ezelőtt nem nagyon hitt a kvótákban, de
azóta megváltozott a véleménye. Most már létfontosságúnak tartja a kvótákat. Köszönöm
neki. Valóban szükség van kvótákra, ha a nők el akarnak érni valamit. Most is vannak
kvóták a felügyelőbizottságokban, a hatóságoknál, a politikában és az üzleti életben, de
ezek a férfiaknak kedveznek. A férfiklubok problémamentesen működnek. A férfiak nem
feltétlenül a teljesítményüknek köszönhetően kerülnek befolyásos pozícióba – persze
vannak, akik igen, de semmiképpen nem mindannyian –, hanem azért, mert a „fiúklub”
tagjai. Ezért van szükség kvótákra és béregyenlőségre.

Nikolaos Salavrakos (EFD).   – (EL) Elnök asszony! Fontos nap ez a mai; ma ünnepeljük
a nőnapot. A nők napját, akiket szeretünk és tisztelünk. Amikor a nőket ünnepeljük, az
édesanyánkat, a feleségünket, a húgainkat és nővéreiket, a lányainkat, a dolgozó nőket és
háziasszonyokat ünnepeljük. Szeretnék köszönetet mondani az egész női nemnek, és
szeretném elmondani, hogy támogatom a nők társadalmi és munkahelyi egyenlőségért,
béregyenlőségért és a hatalmi pozíciókra vonatkozó kvótákért folytatott küzdelmét,
ugyanakkor helytelenítem a nők elleni erőszak és a nők kizsákmányolásának minden
formáját.

Többet nem is mondok, mindent elmondtam. Hölgyeim, köszönet mindannyiuknak, akik
itt vannak ezen az ülésen, és azoknak is, akik nincsenek itt.

Licia Ronzulli (PPE).   – (IT) Elnök asszony! Hölgyeim és uraim! Szeretném tiszteletemet
kifejezni minden nőnek, akik nap mint nap azért küzdenek, hogy a modern társadalomban
tartsák végre tiszteletben a jogaikat; akik gyermeket vállalnak, holott tudják, hogy nehéz
lesz összeegyeztetni a munkát és az anyaságot; akik tehetségük és képességeik tudatában
a sok akadály ellenére nem adják fel.

Éppen ezért támogatom – legalábbis kezdetben – a kötelező női kvóták bevezetését, mivel
ez segíthet a férfiközpontú kultúra megváltoztatásában. Meggyőződésem, hogy a kvóták
olyan lehetőséget teremtenek, amelyre sok fiatal nő már régóta vár, és amelyet – szakmai
tapasztalatokkal és a megfelelő képesítéssel felfegyverkezve – nem fognak elszalasztani.

Van egy pár hónapos kislányom, és van egy álmom is: remélem, hogy a lányomnak,
Vittoriának, tőlünk eltérően nem kell már az „üvegplafon” ellen küzdenie, és hogy a női
tehetséget már nem kötelességnek, hanem valódi hozzáadott értéknek fogják tartani.

Andrew Henry William Brons (NI).   – Elnök asszony! A trockisták alakították át a
marxista osztályharcot különböző panaszos csoportok harcává. A társadalmat csoportokra
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osztották, amelyek talán nem is tudtak róla, hogy sérelmek érik őket, amíg segítőkész fiatal
aktivisták fel nem világosították őket. Etnikai, vallási, nemen vagy szexualitáson alapuló,
kor vagy fogyatékosság szerinti csoportokról volt szó. Mindezeket a csoportokat arra
ösztökélték, hogy erőiket egyesítve lázadjanak fel elnyomóik ellen.

A trockisták megöregedtek, ha fel nem is nőttek. Bizonyos esetekben befolyásos hatalmi
pozíciókba kerültek. Nézeteik azonban gyorsan elterjedtek. A „diszkrimináció” szó vált a
legfőbb gonosszá. Sok esetben meg sem lehet mondani, ki követi el a diszkriminációt: a
tettes ismeretlen. A tettes a társadalom többi része. Mindannyian bűnösek vagyunk. Az
embereknek – valódi hátrányaiktól függetlenül – észre kell venniük, ha manipulálják őket,
és el kell utasítaniuk a manipulációt.

Karin Kadenbach (S&D).   – (DE) Elnök asszony! A nemzetközi nőnap 100. évfordulóján
el kell gondolkodnunk és leltárt kell készítenünk. Ma szeretnék köszönetet mondani
azoknak az úttörő nőknek, akik kikövezték számunkra az utat, és lehetővé tették, hogy
ma sok nő szerepet kaphat a politikai és üzleti életben.

Azonban az ő példájuk egyben arra is figyelmeztet, hogy nem szabad kockára tennünk az
eddig elért eredményeket. A költségvetés konszolidációjának ürügyén számos tagállamban
bevezetett intézkedések sok aspektusa kifejezetten a nők ellen irányul, a nők képzési
lehetőségei ellen, a nők igazságos és tisztességes bérezése ellen, a nők politikai
szerepvállalása ellen. Főként a férfiakhoz fordulok – látom, szép számban jelen vannak –,
és felszólítom őket, hogy működjenek velünk együtt nagyratörő céljaink megvalósításában,
hogy a nemzetközi nőnapon a jövőben valóban legyen mit ünnepelnünk.

Viviane Reding,    a Bizottság alelnöke. – (FR) Elnök asszony! Hölgyeim és uraim! Köszönöm,
megértettem a határozott és egyértelmű üzenetet, amelyet egy mondatban tudnék
összefoglalni: az Önök többsége a továbbiakban nem akarja elfogadni a vállalatok vezetése
terén érvényesülő 90%-os férfikvótát, ezért úgy gondolom, ezen változtatni kell.

(Taps)

Működjünk együtt ennek a változtatásnak a megvalósításában!

a Bizottság alelnöke. – Az előadót és a felszólalókat hallgatva és a hallottakat elemezve azt
hiszem, egyetértünk abban, hogy a nők meglehetősen jók a politikában. Még hosszú utat
kell megtennünk, de a helyes úton vagyunk.

Sajnos a gazdaság terén nem állunk ilyen jól. Nem vagyunk jelen a döntéshozatalban, és
megértettem azt az üzenetüket, hogy ezen változtatnunk kell. A nők rosszul fizetett
állásokban dolgoznak, holott az egyetemet végzetteknek 60%-a nő. A nők eltévedtek azon
az úton, ahol válság idején a gazdasági fellendülés érdekében szükségünk van rájuk.

Nincs is más választásunk. Hogyan másképp is érhetnénk el a 75%-os foglalkoztatottságot,
ha nem ezen jól képzett nők képességeinek kiaknázása révén? Tényleg meg kell
változtatnunk a foglalkoztatás kezelésének módját: lehetőséget kell adnunk a nőknek, és
ki kell aknáznunk a nők rendelkezésre álló képességeit, hiszen képzésükbe és oktatásukba
befektettünk.

Nem kerülték el a figyelmemet az áldozatokról szóló észrevételek sem. Igaz, hogy nem
minden áldozat nő vagy gyermek. Vannak köztük férfiak is, de az áldozatok többnyire
azért nők, és kislányok is vannak közöttük. Ezért az áldozatok jogaira vonatkozó
csomagban, amelyet májusban fogok előterjeszteni, figyelembe fogom venni ezt a tényt.
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A vita után fogjuk ünnepelni a nemzetközi nőnap 100. évfordulóját. De ne felejtsük el azt
se, hogy Marie Curie 100 éve kapta meg a Nobel-díjat! Az ülésteremben jelen lévő
valamennyi nőnek azt üzenem, hogy legyünk büszkék arra, hogy nők vagyunk.

(Taps)

László Andor,    a Bizottság tagja. – Elnök asszony! Hiszem, hogy százévnyi küzdelem és
fejlődés megérdemli a tiszteletet, de azt is látnunk kell, hogy Európa ma még mindig messze
van a férfiak és nők közötti egyenlőségtől. Az egyenlőtlenség számos formáját a
munkaerőpiacok egyenlőtlenségei, valamint a munkaerőpiac számos szegmensében és
intézményében jelen lévő, nőkkel szembeni előítéletek okozzák.

Ezért úgy gondolom, hogy az európai politikáknak és az európai pénzügyi eszközöknek
hozzá kell járulniuk az előrelépéshez ezen a területen, valamint a nők foglalkoztatási
lehetőségeinek és foglalkozatási körülményeinek javításához. Számos konkrét fellépés
lehetséges. Ami például az európai alapokat illeti, ahol ez lehetséges és ésszerű, nagyon
fontos lenne megteremteni az esélyegyenlőséget, és erre törekedni is akarunk.

Azonban a közvetlen munkahelyteremtés is fontos. A következő évtizedben a
munkahelyteremtés egyik fő irányát az úgynevezett „fehér munkák” fogják jelenteni – azaz
a munkahelyek az egészségügyi ellátás és a tartós ápolás terén. Itt a lehetőségek
megteremtésére kell fókuszálnunk, mivel ezeknek a munkáknak a nagy részét
mindenképpen nők fogják végezni, de sokszor megfelelő díjazás és jogosultságok – például
időskori nyugdíjra való jogosultság – nélkül.

Ami a nyugdíjak kérdését illeti, az ez év harmadik negyedévében megjelenő, nyugdíjakról
szóló fehér könyvben nagyobb figyelmet fogunk szentelni a nemi dimenziónak. Biztosok
egy csoportja dolgozik a nyugdíjakról szóló fehér könyvön, és Reding alelnök asszony
részvételével sikerülni fog a nyugdíjak nemi dimenziójával határozottabb formában
foglalkozni, mint az előző zöld könyvben.

Egyetértek Zimmer asszonnyal. A munkaidő szabályozásával is foglalkozni kell. Ez
létfontosságú. A munkaidőre vonatkozó olyan uniós szabályozásra van szükség, amely
lehetővé tenné a munka és a családi kötelezettségek jobb összeegyeztetését. Létfontosságú
a munka és a magánélet jobb összeegyeztetése. Ez is a tisztességes munkára vonatkozó
menetrend része. Egyetértek azokkal, akik kiemelték, hogy ez nemcsak európai kérdés,
hanem nemzetközi kötelezettségeink is vannak.

A munkaerőpiac és az oktatás közötti kapcsolatról szeretném elmondani, hogy mélyre
kell mennünk, és az oktatás minőségét kell fejlesztenünk, fokoznunk kell a tudatosságot,
fel kell hívnunk a figyelmet a jogokra, különösen a nők jogaira és – ez nagyon fontos – az
európai kisebbségek jogaira, legyen szó akár bevándorlókról, akár egyéb etnikai
kisebbségekről.

Végül pedig a vállalatok igazgatótanácsaira vonatkozó kvótákkal kapcsolatban
elmondanám, hogy múlt héten lehetőségem nyílt megvitani ezt a kérdést a Brit Ipari
Szövetség új vezetőjével – biztos vagyok benne, hogy ez Bloom urat érdekelni fogja. A
kérdésnek számos aspektusa van. A sztereotípiák kezelésén, az intézményi és kulturális
aspektusokon kívül megbeszélésünk során hangsúlyoztuk azt is, hogy változtatni kell a
családi élet megszervezésén, mivel a felsővezetői munkák nagyon időigényesek. Tehát
számos fronton kell fellépnünk. Ennek a vitának nem csak a munka világát és a közéletet
kell érintenie. Hiszem, hogy ha folytatjuk a vitát, és ha a Bizottság folytatja erőfeszítéseit,
akkor a jövőben előrelépéseket fogunk elérni.
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Mariya Nedelcheva,    előadó. – (FR) Elnök asszony! Reding asszony! Biztos asszony!
Valamennyi képviselőtársamnak köszönöm a vitához való hozzájárulást és a felszólalást.

A mai vita ismét bizonyítja, milyen nagymértékben érint bennünket a nemek közötti
egyenlőség kérdése. Értékeink és elveink közösek: az emberi méltóság tiszteletben tartása,
az egyenlőtlenség és megkülönböztetés elleni küzdelem.

Nagy tiszteletben tartom azokat a személyes és nemzeti plusz tartalmakat, amelyeket
valamennyien hozzáadunk ezekhez az értékekhez és elvekhez. Ettől lesz gazdag az ezekre
a kérdésekre vonatkozó európai vízió. Azonban ezek a plusz tartalmak nem terelhetik el
figyelmünket közös céljainkról. Továbbra is a nők munkahelyi, személyi és családi
körülményeinek javításán kell dolgoznunk. Elő kell segíteni a munkaerőpiacra – különösen
a felelős pozíciókba – való bejutásukat, és ebben a nemzeti hatóságoknak, intézményeknek,
politikai szerveknek és a vállalatoknak is segíteniük kell. Mindannyiunk feladata annak
bizonyítása, hogy ezek a célkitűzések megvalósíthatóak. Az is számos alkalommal
elhangzott már, hogy a nemek között egyenlőtlenségek elleni küzdelemben nap mint nap
helyt kell állni. Erős politikai akaratra és konkrét lépésekre van szükség. Üdvözlöm a
Bizottság által ismertetett valamennyi fellépést, és előre is köszönöm valamennyi
képviselőtársamnak a támogatást.

És még valami: a vita során kritika ért a szöveg hossza miatt, amely egyébként úgy tűnik,
évről évre hosszabb lesz. Ennek oka nyilvánvalóan az, hogy az előző javaslatok még mindig
nem valósultak meg teljes mértékben. Biztosítanunk kell, hogy ezeket mindenhol
megvalósítsák. A másik ok pedig az ügy összetettsége és dinamikus változásai. Rajtunk
múlik, hogy lépést tudunk-e tartani ezekkel a változásokkal, és nem ragadunk-e le idejétmúlt
elképzeléseknél, hanem ehelyett kézbe tudjuk-e venni a változások irányítását.

Végül pedig hiszem, hogy a nemek között egyenlőség mindannyiunk közös ügye. Hiszem,
hogy mindenkinek a szabad akaratára van bízva, hogy ezt elfogadja-e, és dolgozik-e ennek
megvalósításán. 2011 az önkéntesség európai éve, és legnagyobb közös kezdeményezésünk
idén a nemek között egyenlőség terén elért valódi fejlődés kell, hogy legyen.

Rovana Plumb,    előadó. – Elnök asszony! Szeretnék köszönetet mondani Reding
biztos asszonynak és Andor biztos úrnak, amiért ilyen elkötelezettek ebben a fontos
kérdésben. Szeretnék köszönetet mondani valamennyi képviselőtársamnak a mai fontos
vitán közvetített erőteljes üzeneteikért.

Először is szeretném elmondani, hogy a nemek közötti egyenlőség nemcsak a szociális
igazságosság, hanem a fejlődés szempontjából is fontos, és hogy közösen kell építenünk
olyan társadalmat, amely mindannyiunk szempontjából igazságos. Másodszor szeretném
elmondani, hogy határozottan támogatom a kvótákat. Igen, szükség van nőkre a vezető
pozíciókban, de ne feledkezzünk el a szegénységről se! Kezelnünk kell, meg kell előznünk
és csökkentenünk kell a szegénységet, és konkrét intézkedéseket kell hoznunk ezen a téren.
A szegénység megelőzése és csökkentése fontos komponense a társadalmi szolidaritásnak,
és én hiszek a női szolidaritásban. Valamennyi polgár támogatására szükségünk van;
szükség van az egész társadalom támogatására, és szeretnék köszönetet mondani azoknak
a nem kormányzati szervezeteknek és szociális partnereknek, illetve azoknak a nőnek és
férfinak, akik évről évre tovább küzdenek a nemek közötti egyenlőség megvalósításáért.

Meg kell valósítanunk a nemek közötti egyenlőséget. Ma gyorsíthatunk a tempón;
cselekedjünk együtt! És még egyszer sok boldogságot kívánok minden nőnek!

Elnök.   – A közös vitát lezárom.
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A két jelentésről ma, március 8-án délben fogunk szavazni.

A szavazás után ünnepélyesen megemlékezünk a nemzetközi nőnap 100. évfordulójáról.
Az ülésteremben, a Parlamentben, a Bizottságban és a Tanácsban jelen lévő valamennyi
hölgyet örömmel látjuk az ünnepség utáni közös fotózáson. Remélem, hogy az irodáikban
lévő hölgyek és urak tudni fognak erről a bejelentésről, és csatlakozni fognak a plenáris
üléshez.

Írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 149. cikke)

Luís Paulo Alves (S&D),    írásban. – (PT) A nemzetközi nőnap 100. évfordulójának
ünnepe után nem fog túlzásnak tűnni, ha hangsúlyozom a nőknek a család, a társadalom
és a gazdaság fejlődésében betöltött fontos szerepét, és azt, hogy ennek ellenére a nőket
gyakran nem becsülik, és nem fizetik meg eléggé, ami jelentősen növeli a szegénység
kockázatát.

Problémát jelentenek a korlátozott munkához jutási lehetőségek, a munkafeltétek, illetve
az, hogy a nők a képesítésüknek megfelelő munkát kapjanak. Ráadásul az uniós tagállamok
jelenlegi gazdasági válsága tovább súlyosbítja a nők foglalkoztatási helyzetét: a nőket
gyakran bizonytalan állásokba veszik fel. Az egyenlőség támogatása magában foglalja a
nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelmet is, legyen szó akár fizikai, akár pszichológiai
vagy nemi erőszakról – ezeket mind el kell ítélni, és harcolni kell ellenük. Egyedi
programokat kell bevezetni a nők munkaerő-piaci aktív befogadásának és reintegrációjának
elmozdítására, valamint az egész életre szóló tanulási lehetőségként egyedi képzéseket
azzal a céllal, hogy biztosítsák a nők számára az Európa 2020 stratégia fényében szükséges
szakismereteket és képesítéseket, valamint bizalomépítési céllal.

Elena Oana Antonescu (PPE),    írásban. – (RO) A nemzetközi nőnapon támogatom a
„Jelentés a nők és férfiak közötti egyenlőségről – 2010” című dokumentumban foglalt
elveket. Azonban a közeljövőben el kell mozdulnunk az elvektől az olyan konkrét
intézkedések felé, amelyek csökkentik a nemek között jelenleg fennálló egyenlőtlenségeket.
Hazám, Románia a nemi alapú diszkrimináció globális indexén 2010-ben a férfiak és nők
közötti megkülönböztetés tekintetében középen foglalt helyet, egész pontosan a 64. helyen.
Romániában a nők összességében magasabban képzettek, mint a férfiak, és az összes
diplomás között folyamatosan emelkedik a diplomás nők aránya. Jelenleg a diplomások
60%-a nő, és csak 40%-a férfi. Azonban a nők továbbra is kevesebbet keresnek a férfiaknál.
A nők munkaerő-piaci lehetőségeit negatívan befolyásoló, nemi alapú kockázatok még
mindig nagyon erőteljesen jelen vannak – ilyenek például a szegénység kockázata vagy a
kulcspozíciókba való bekerülés akadályoztatása. Remélem, hogy a nőket a jövőben
igazságosabban fogják kezelni a munkaerőpiacon, és szeretném, ha mi is hozzájárulnánk
a helyzet megváltoztatásához. Ez a jelentés fontos lépést jelent ebben.

Zuzana Brzobohatá (S&D),    írásban. – (CS) A nemek közötti egyenlőség kérdése megfelelő
figyelmet érdemel, különösen a nemzetközi nőnap 100. évfordulóján. A személyes
véleményem az, hogy az előterjesztett jelentés sok kiemelkedően fontos témát tartalmaz.
Az egyik hangsúlyozandó téma a férfiak és nök közötti bérszakadék. A bérszakadék oka
az a tény, hogy a dolgozó nők a férfiaknál többször félbeszakítják karrierjüket a
gyereknevelés vagy a beteg, illetve idősebb családtagok ellátása miatt, és családi
kötelezettségeik miatt a férfiaknál sokkal gyakrabban dolgoznak részmunkaidőben vagy
határozott időre szóló szerződéssel. Ezek a tényezők vezetnek a bérszakadékhoz.
Hasonlóképpen fontos az a felszólítás is, hogy különleges figyelmet kell szentelni a nők
sérülékeny csoportjainak, például a fogyatékkal élő vagy idősebb nőknek, a bevándorlóknak,
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a leszbikus, biszexuális és transznemű nőknek, a kisebbségekhez tartozó nőknek, az
alacsony képzettséggel rendelkező, illetve képzettség nélküli nőknek, akik eltartottakról
gondoskodnak. Végül, de nem utolsósorban fontosnak tartom, hogy hozzáférést
biztosítsunk a nemi alapú erőszak megelőzésével és a nők nemi alapú erőszakkal szembeni
megóvásával foglalkozó segítő szolgáltatásokhoz – függetlenül az érintett nők jogállásától,
fajától, életkorától, szexuális irányultságától, etnikai származásától vagy vallásától. Erre a
jelentés is felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    írásban. – (PT) A nemek közötti egyenlőség korunk
egyik alapelve, de még mindig létezik a férfiak és nők közötti egyenlőtlenség. Jelentősen
nőtt a nők aránya a tudósok és mérnökök között. Az EU-ban a diplomások 59%-a, a doktori
címmel rendelkezőknek pedig 41%-a nő. Azonban vannak elgondolkodtató, paradox
számadatok.

A tudományban a vezető pozíciók terén a nők alul vannak reprezentálva. Az EU-ban az
egyetemi tanároknak csupán 19%-a nő. Ezek a számok azt sugallják, hogy az egyetemi és
tudományos körökben a nők problémákkal szembesülnek a magasabb pozíciókba való
bejutás terén. Megoldásokat kell találni arra, hogyan futhat be egy nő sikeres karriert a
tudományban úgy, hogy azt a családi élettel is össze tudja egyeztetni. Gondolok itt példának
okáért az új technológiák használatára, amelyek lehetővé fogják tenni, hogy a női tudósok
otthonról dolgozzanak. Csak így fogjuk tudni megoldani a férfiak és nők közötti
egyensúlyhiányt a tudomány és kutatás terén, amely még mindig akadályozza a
versenyképesség növelése és az innovációs potenciál maximalizálása európai célkitűzéseit.

Monika Flašíková Beňová (S&D),    írásban. – (SK) A jelenlegi gazdasági és társadalmi
válság nagyon negatív hatással van az EU-ban a férfiak és nők életkörülményeire. Különösen
komoly fenyegetést jelent a lakosság női részére nézve, főként a nemek közötti egyenlőség,
a foglalkoztatási feltételek és a foglalkozatáshoz való hozzáférés terén. A nőket nagyon
negatív hatások érték a foglalkoztatási feltételek és jövedelemszintek terén, és a haladéktalan
és megfelelő intézkedések ellenére fennáll a veszélye, hogy a helyzet még tovább fog
romlani.

A szegénység elleni küzdelem terén is figyelembe kell venni a nők helyzetét. A statisztikák
szerint globális szinten a férfiaknál 17%-kal több nő él szegénységben. A nőknek a család
és társadalom fejlődésében játszott szerepét alábecsülik. A nők szegénységét tovább
súlyosbítják az olyan tényezők, mint férfiak és nők közötti egyenlőtlenség, különösen az
oktatáshoz való hozzáférés vagy a családi kötelezettségek megosztása terén. A férfiak és
nők közötti bérszakadéknak és az úgynevezett üvegplafonnak – amely megakadályozza,
hogy a nők vezetői és felsővezetői pozíciókba kerüljenek – is komoly következményei
vannak.

A nemek közötti egyenlőség támogatása is egy módja a nőkkel szembeni erőszak elleni
küzdelemnek. Kötelességünk küzdeni az erőszak különböző formái ellen, függetlenül
annak súlyosságától és attól, hogy fizikai, mentális vagy nemi erőszakról van-e szó. E
tekintetben kívánatos, hogy az uniós tagállamok kormányai és az európai intézmények
támogassanak olyan mechanizmusokat, amelyek célja a nemek közötti egyenlőség
megteremtése a társadalmi, gazdasági és politikai élet különböző területein.

Ville Itälä (PPE),    írásban. – (FI) Természetesen helyes, hogy a nemzetközi nőnapon
napirendre került a nemek közötti egyenlőség – de ez nem elég. Ezt a fontos kérdést más
olyan napokon sem szabad elfelejtenünk, amikor döntéseket hozunk. Az egyenlőség
szerves része az a sérthetetlen jog is, hogy mindenki rendelkezhet a saját teste fölött. Ennek
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következménye a fogamzásgátláshoz, az abortuszhoz és a jó szexuális egészséghez való
jog. Mindezekre a kérdésekre már jó ideje felhívják a figyelmet a parlamenti szavazások és
azok eredményei, és ez még sokáig így lesz. A viták sajnos még mindig túl gyakran
tükröznek a nők alárendelt helyzetét támogató attitűdöket.

Filip Kaczmarek (PPE),    írásban. – (PL) Európa egyik alapvető értéke az egyenlőség, amely
kétségkívül pozitív érték Az egyetlen probléma az, hogy az egyenlőséget különböző
módokon értelmezik. Vannak olyan szélsőséges értelmezések is, amelyek nem veszik
figyelembe az emberek között létező valós különbségeket. A különböző lehetséges
értelmezések következtében megjelentek az egyenlőséggel kapcsolatos ideológiák. A
múltban az is előfordult, hogy az egyenlőség nevében – egy sajátságosan és dogmatikusan
értelmezett egyenlőség nevében – követtek el bűnöket, akár népirtást is. A nők és férfiak
közötti egyenlőség terén kevésbé áll fenn a dogmatizmus veszélye, de még mindig léteznek
túlzottan radikális nézetek. A nők és férfiak közötti egyenlőséget nem lehet politikai
nyilatkozatokra és jogi szabályozásokra korlátozni. Az egyenlőség elvén alapuló normák
alkalmazása nagyon fontos, és ehhez a mentalitás megváltoztatására van szükség.
Ösztönöznünk és támogatnunk kell az oktatást és a tájékoztatást, továbbá népszerűsítenünk
kell a bevált gyakorlatokat. Biztosítanunk kell, hogy az egyenlőségtudatos gondolkodás
legyen a norma, ne pedig a kivétel. A valódi egyenlőség alapja az emberekben, attitűdjeikben
és hétköznapi, spontán viselkedésükben van. Az egyenlőség nem elszigetelt érték. Nem
szabad elfogadnunk az egyenlőség olyan értelmezését, amely más alapértékeket – például
a szabadságot, a méltóságot és az igazságosságot – kizár.

Jan Kozłowski (PPE),    írásban. – (PL) Mindenekelőtt szeretnék gratulálni az előadóknak
a jelentésekhez, amelyek az egyenlő jogok fontos kérdésével foglalkoznak. Ahogy az egyik
jelentésben olvashatjuk, több mint 20 millió európainak, többségében nőknek korlátozott
hozzáférésük van a munkaerőpiachoz, mert eltartott felnőtteket gondoznak. Azt is tudjuk,
milyen nehéz dolguk van azoknak a szülőknek, akik össze akarják egyeztetni a
gyereknevelést és a munkát. Hiszem, hogy a munka és a családi élet összeegyeztetése
érdekében tett konkrét lépések létfontosságúak Európa társadalmi és gazdasági fejlődése
szempontjából. Intézkedésekkel kell támogatnunk a családokat a gyermekek és eltartott
felnőttek gondozásában segítő, helyi rendszerek létrejöttét, és felül kell vizsgálnunk a
jogszabályokat, továbbá szélesebb körben kell alkalmazni az új technológiákat – ezekkel
a lépésekkel felszámolhatjuk a foglalkoztatás rugalmas formáinak akadályait. Véleményem
szerint az Európai Uniónak minden erőfeszítést meg kell tennie annak biztosítására, hogy
a tehetséges és jól képzett nőkben rejlő óriási potenciált teljes mértékben kiaknázza.

Petru Constantin Luhan (PPE),    írásban. – (RO) Szeretnék köszönetet mondani az
előadónak ezért a jelentésért, amely lehetővé tette, hogy – függetlenül attól, melyik
bizottságban dolgozunk – számos olyan összefüggést találjunk, amelyekkel kapcsolatban
különböző feladatok várnak még ránk az Európa 2020 stratégia megvalósítása érdekében.
Ahogy láthatták, a jelentés felszólít arra, hogy képzési, szakmai és jogi tanácsadási struktúrák
megteremtésével, valamint az állami és magánfinanszírozáshoz való hozzáférés
megkönnyítésével hozzanak nemzeti és európai szintű intézkedéseket a nők körében a
vállalkozási kedv előmozdítására. Különösen üdvözlendőnek tartom, hogy a
munkahelyteremtés és gazdasági fejlődés egyik fő forrásaként szükségesnek tartják a helyi
és regionális vállalkozások támogatását. A nők nagyon kis arányban vezetnek
vállalkozásokat, holott ezt a potenciált ki lehetne használni. Ezért úgy gondolom, hogy az
Európai Szociális Alapnak és az Európai Regionális Fejlesztési Alapnak támogatnia kell
olyan programokat, amelyek növelik a nők vállalkozási kedvét. Bizonyára vannak olyan
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kulturális, anyagi vagy gazdasági különbségek, amelyek jelenleg akadályoznak minket
ebben. Azonban ezeket a tényezőket szem előtt kell tartani, és keretet kell létrehozni
leküzdésükre.

Jiří Maštálka (GUE/NGL),    írásban. – (CS) Száz év telt el azóta, hogy a nők először tüntettek
nyilvánosan a jogaikért, de még mindig nem érték el a kívánt eredményeket. Sőt, a jelenlegi
válság még visszalépést is jelent a nők és férfiak közötti egyenlőség létrejöttében. A nők,
akárcsak 100 éve, most is világszerte az utcára vonulnak. Vezető szerepet játszanak a
görög, spanyol, cseh, belga és észak-afrikai tüntetésekben. Az EU nemrég még a nők
munkaerő-piaci helyzetének javításával, a nők oktatásának és megfelelő életszínvonalának
biztosításával, a nők egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésével és a nőknek az
alkotmányos szervekben való nagyobb részvételével dicsekedhetett, de úgy tűnik, hogy
az egyre mélyülő válság következtében ezek a kérdések a háttérbe szorultak a Közösségben.
A válságellenes intézkedések többnyire a férfi lakosságra irányulnak. A nők szükségleteit
másodrendű kérdésként kezelik. Az elmúlt 100 esztendő megmutatta, mit adtak a nők a
világnak, mit tettek a fejlődésért, hányan adták életüket a békéért folytatott harcban, és
mennyi új életet hoztak a világra. Ez nem kis dolog. De a világ még mindig adósa a nőknek.
Egyértelműen ki kell nyilvánítani, hogy a nők egyenjogú tagjai a társadalomnak – ez nem
a nőknek tett szívesség, hanem az adósság törlesztése. Hiszen a nők végül is nem magukért,
hanem egy jobb és emberségesebb világért küzdenek.

Véronique Mathieu (PPE),    írásban. – (FR) Mindenekelőtt szeretnék tisztelettel adózni
képviselőtársamnak, Nedelcheva asszonynak, aki előadóként elvállalta ezt a hatalmas
feladatot. A nemek közötti egyenlőségért tagállamainkban nap mint nap folyik a harc. Az
én generációm az elsők közé tartozott, amelyben a nők vezető, felelős pozíciókat tölthettek
be, különös tekintettel a választott közhivatalokra. Ezért örülök annak, hogy ma már a
hölgyek is képviseltetik magukat olyan területeken, amelyeken ez nem is olyan régen még
lehetetlen volt. Azonban az egyenlőtlenségek még mindig léteznek, és még sok csatát meg
kell harcolni – a még mindig létező egyenlőtlenségek közé tartozik a bérszakadék és a nők
szerepe a nagyvállalatok igazgatótanácsaiban. Végezetül szeretném hangsúlyozni, mennyire
fontos, hogy valamennyi nő hozzáférjen a minőségi reproduktív egészségügyi ellátáshoz.
Politikai karrierem kezdete óta mindig is kiálltam a nők biztonságos abortuszhoz való joga
mellett. A fogamzásgátlókat is elérhetővé kell tenni a nők számára. Ezért támogatom, hogy
a fogamzásgátlók legyenek ingyenesek, főleg a kiskorúak számára.

Franz Obermayr (NI),    írásban. – (DE) Populizmus azt állítani, hogy a női kvóták
bevezetése mérföldkő. Amire a nőknek valóban szükségük van, az az, hogy valóban
szabadon hozhassanak döntéseket az életükben. Biztosítani kell, hogy döntéseiket ne
tartsák alacsonyabb rendűnek. Ennek biztosításra fontos lépés lenne a családi adózás
bevezetése valamennyi tagállamban, hogy a családalapítás ne jelentsen egyet az
elszegényedéssel. A női kvóták bevezetése a felügyelőbizottságokban legfeljebb csak
azoknak a nőknek kedvez, akik már amúgy is kiemelkedően sokat keresnek. Mióta
Norvégiában bevezették a női kvótát a tőzsdén jegyzett nagyvállalatok igazgatótanácsaiban,
ezeket a posztokat összességében viszonylag kevés nő tölti be úgy, hogy egy-egy nő több
igazgatótanácsnak is a tagja lett. Ezeket a nőket üzleti körökben gyakran elítélően
„aranyszoknyáknak” nevezik, ami nem tesz éppen jót a munkahelyi légkörnek. Azokkal
a területekkel kell kezdenünk, ahol a nők valóban hátrányos helyzetben vannak: meg kell
vizsgálnunk a családtagokat fizetség nélkül ápoló és a részmunkaidőben foglalkoztatott
nők helyzetét, valamint azoknak a nőknek a helyzetét, akik keményen dolgoznak, hogy a
család és a karrier kihívásainak is megfeleljenek.
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Olga Sehnalová (S&D),    írásban. – (CS) A társadalmi szolidaritás és az európai szociális
modell olyan értékek, amelyek megkülönböztetik Európát a világ más társadalmaitól.
Kérdés, hogy az alacsony munkabéreken, a munkajog lazításán, a munkavállalók
társadalom-biztosítási ellátásának csökkentésén és az állam szerepének gyengülésén alapuló,
globális versenyképesség követelményének összefüggéseiben mennyire fenntarthatóak
ezek az értékek. Ezzel a módszerrel valószínűleg nem fogjuk lényegesen fokozni globális
versenyképességünket, inkább az a valószínű, hogy visszafordíthatatlanul aláaknázzuk a
társadalmi kohéziót, és ellentéteket szítunk a társadalomban. Ne kövessünk el hibát! A
nők számára veszélyesek ezek az intézkedések. A fizetés terén mutatkozó különbségeknek
és a közszféra költségvetési szigorításának jelentős hatásai vannak. Ezért a nemzeti szintű
nyugdíjreformoknak és egészségügyi reformoknak mindkét nem számára igazságosnak
kell lenniük. Nem véletlen, hogy Európában a szegénység főként az idősebb nőket érinti.
Az egyenlőtlenség elleni küzdelem nem virtuális valóság. Itt hús-vér emberekről van szó.

Jutta Steinruck (S&D),    írásban. – (DE) Ma, a nemzetközi nőnap 100. évfordulóján,
amikor Nedelcheva asszony jelentéséről folytatunk vitát, legfőbb ideje, hogy szavainkat
végre tettek kövessék. Az európai nők hátrányos helyzete ellen csak úgy küzdhetünk
eredményesen, ha önkéntes kötelezettségvállalások helyett kötelező érvényű előírásokat
vezetünk be. Ezek közé tartoznak a kötelező kvóták az igazgatótanácsokban és más
szinteken; a főként a nőket érintő bizonytalan foglalkoztatatási körülmények következetes
leküzdése; a nők karrierlehetőségeinek javítása azáltal, hogy már az iskolában
szisztematikusan bővítik a pályaválasztás spektrumát; a nők hátrányos pénzügyi
megkülönböztetésének tilalma az adózás és a jövedelmek terén; a nők helyzetének javítására
törvény által biztosított egyenlőségi tervek a vállalatoknál és a különböző ágazatokban;
valamint az Európában elért esetleges fejlődés rendszeres ellenőrzése és jelentéstétel erről
a témáról.

Végezetül pedig hadd mondjak még ennyit: mi, nők, a nemzetközi nőnap 100. évfordulója
után már nem fogjuk beérni üres szólamokkal. Kötelező érvényű, törvény által biztosított
szabályozásokat akarunk. Azt akarjuk továbbá, hogy végre ismerjék el, hogy a nők munkája
jelentős mértékben hozzájárul a jóléthez.

(Az ülést rövid időre felfüggesztik.)

ELNÖKÖL: JERZY BUZEK
elnök

8. A Nemzetközi Nőnap 100. évfordulója

Elnök.   – Nagy örömömre szolgál, hogy nő képviselőtársaimmal együtt láthatom el
Parlamentünk elnöki teendőit. Közülük hatan a Parlament alelnökeként dolgoznak, ketten
quaestorok, a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság alelnöke pedig itt ül mellettem. Ezt
külön megtiszteltetésnek és kiváltságnak tekintem.

Az ülést folytatom. a következő napirendi pont a Nemzetközi Nőnap 100. évfordulója.
Egy rövid filmmel kezdjük, amely összefoglalja ennek az emlékezetes napnak a történetét.
Kérem, kezdjék el vetíteni a filmet.

(Filmvetítés)

Kedves vendégek, hölgyeim és uraim, egy két perces film nem képes bemutatni mindent,
ami az elmúlt száz év során történt. Ezalatt az idő alatt tényleg megváltozattuk Európát,
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és mi európaiak büszkék lehetünk, amikor Európát a világ számos részével összehasonlítjuk,
ugyanakkor azonban tudjuk, hogy ennek az útnak még nem értünk a végére. Még mindig
túl kevés nő jut szerephez a politikában, és itt az Európai Parlamentben a nők a parlamenti
képviselők között az összes képviselőnek mindössze 35%-át teszik ki. Ez a szám elismerten
valamivel magasabb ugyan, mint a nemzeti parlamentekben, de még mindig nem elegendő.
Szerencsére az Európai Parlament fő döntéshozatali testületeiben ez a szám jóval meghaladja
a 40%-ot, aminek nagyon örülünk. Ugyanez a helyzet a bizottságok elnöki funkcióinál.

Az Európai Parlament összetétele három év múlva, a következő választásokat követően
azonban elsősorban a nemzeti parlamentektől, illetve attól függ, milyen módon választják
a képviselőket az Európai Parlamentbe. Nemzeti parlamentjeinknek kell biztosítaniuk,
hogy az Európai Parlamentben a nők száma növekedjen. Arra bíztatjuk őket, hogy ennek
szellemében cselekedjenek, kollégáinkat a nemzeti parlamentekben pedig arra kérjük,
biztosítsák, hogy a megfelelő jogi megoldások segítségével és a megfelelő döntések
meghozatalával könnyítsék meg a nők számának növelését az Európai Parlamentben.

A nők foglalkoztatása kapcsán is példát mutathatunk. Az Európai Parlament által
foglalkoztatottak 59%-a nő, ugyanakkor ezeknek a nőknek több mint 50%-a lényeges
kérdésekkel foglalkozik. Ezen a területen átfogó tapasztalatokkal rendelkezem, és büszkén
mondhatom el, hogy saját országomban abban az időszakban, amikor kormányzati munkát
végeztem, mintegy 50 nő a legmagasabb minisztériumi beosztásokban dolgozott, illetve
a legfontosabb állami hivatalokban igazgatói beosztásban volt. Ezeket a számokat soha
nem múlták fölül, sem azt megelőzően, sem pedig az azóta eltelt körülbelül tizenkét évben.

Az Európai Parlament elnökeként én is azt szorgalmaztam, hogy több nő legyen az Európai
Bizottságban és az Európai Unió magas beosztásaiban egyaránt. Elégedettek lehetünk,
mivel a külügyi és biztonságpolitikai főképviselői megbízatást nő tölti be.

Az európai üzleti vállalkozások vonatkozásában is változott a helyzet, ami nemcsak a nők
számára előnyös, hanem elsősorban a vállalatok működése szempontjából. El kell érnünk,
hogy a férfiakéval azonos beosztásban lévő, velük azonos képességekkel rendelkező nők
bérezése is azonos legyen. Ebben a tekintetben sok még a tennivaló.

Nagyon jól tudjuk, hogy a nők is képesek harcolni a demokráciáért és az emberi jogokért.
Szeretnék a tisztelet hangján szólni az Európai Parlament összes nő képviselőjéről, és ezen
a ponton megemlékezni azokról az észak-afrikai és közel-keleti nőkről, akik a demokráciáért
vívott harcukban igazi bátorságról tesznek tanúbizonyságot. Ne feledkezzünk meg arról
sem, hogy a múltban Szaharov-díjat kapottak között olyan csodálatos asszonyok vannak,
mint Aung Szan Szú Dzsí, Leyla Zana, valamint a „Nők fehérben” csoport tagjai. Szeretném
tehát megismételni, hogy semmilyen jogrendszer, vallás vagy kultúra nevében nem hagyjuk
a nőket jogaiktól megfosztani. Nem egyezünk bele, hogy a nőknek – akár Európában, akár
a világ más részein – kevesebb jogai legyenek, mint a férfiaknak. Tiltakozni fogunk a nőkkel
szembeni igazságtalan bánásmód ellen.

Hölgyeim és uraim, 218 évvel ezelőtt, 1793. november 3-án, Olympia de Gouges-t lefejezték
Európában, mert nyilatkozatot fogalmazott meg a nők és a női állampolgárok jogairól.
Kivégzésének ez volt az egyetlen oka. Száz esztendővel később, 1906-ban, a nők szavazati
jogot kaptak. Az első ország, ahol ez megtörtént, Finnország volt. Emlékezzünk tehát erre.
A következő évszázadban a nők és a férfiak közötti egyenlőség terén hatalmas haladást
értünk el. Szeretnék hangsúlyozni valamit, ami számomra nagyon fontos, nevezetesen,
hogy március 8. ünnepnap a nők számára. Ez így van. Ez ugyanakkor mégiscsak arra jó,
hogy eszünkbe juttassa, mi ma Európában a legfontosabb kérdés, nevezetesen a nők és
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férfiak egymás közti egyenlősége az év többi 364 napján. Azoknak az elveknek, amelyeket
március 8-án ismételten hangsúlyozni kívánunk, az év többi 364 napján is érvényesülni
kellene. Ez a legnagyobb kihívás, amivel szembe kell néznünk. Nem elég csak megünnepelni
március 8-át, az év összes többi napján gondolnunk kell erre a dologra. Köszönöm szépen.

Enikő Győri,    a Tanács soros elnöke. – (HU) Amikor a nemzetközi nőnap útjára indult, a
női egyenjogúság vadonatúj, forradalmi eszme volt. Azóta a modern társadalmi
berendezkedés egyik alapelvévé vált a nemek közötti egyenlőség. Forrása az ember
elidegeníthetetlen méltósága, amelyen férfi és nő egyenlő arányban osztozik. Ám mint
minden vívmányt, ezt sem elég deklarálni. Az emberi, s ezen belül a sajátos női méltóságot
korról korra, helyről helyre változó sérelmek érik. Figyelmünknek és válaszaink tartalmának
is ehhez kell igazodnia.

Sokatmondó, hogy erre a megemlékezésre „A nőket sújtó szegénység megjelenési formái
az Európai Unióban” címet viselő jelentés vitája után kerül sor. Szegénység és Európai
Unió. Nemrég még valószínűtlen gondolattársítás lett volna. A gazdasági válság a kevésbé
védett rétegeket különösen sújtja. A nők felülreprezentáltsága ebben a csoportban
önmagában is kijelöl bizonyos feladatokat. És akkor még nem szóltunk azokról a tipikus,
tömeges női sorsokról, amelyek Európán kívül globális méretekben ruházzák fel női
arcvonásokkal a szegénységet. Mondhatnám úgy is: szegénység úrnőt, ahogy Assisi Szent
Ferenc fogalmazott. Háborúk vagy éhség elől menekülő nők kicsi gyerekekkel, csonka,
apa nélkül maradt családok a nyomornegyedekben, prostitúcióra kényszerített nők és fiatal
lányok, akár még az Európai Unión belül is.

A magyar elnökség prioritásai között több olyan ügy is szerepel, amelyeknek sikeres
előmozdítása hatással lehet a női foglalkoztatás növelésének alakulására. Első helyen
említendő az Európa 2020 stratégia, a maga foglalkoztatáspolitikai célkitűzéseivel, a
gazdasági válságból való kilábalás és a szegénység csökkentése érdekében. A női
munkavállalás a nők méltóságát erősíti. Hozzájárul ahhoz, hogy szabadon hozzák meg
döntéseiket, alakítsák életüket.

A szegénység elleni platform zászlóshajó-kezdeményezés kiemeli, hogy a szegénység
csökkentése érdekében tett lépések során a nők és a férfiak helyzetének különbözőségeit
is figyelembe kell venni.

A magyar elnökség fontos eredményének tekintjük az EPSCO tanács tegnap elfogadott
döntését, a nők és férfiak közötti esélyegyenlőségről szóló paktum 2020-ig tartó
megújításáról. A gazdaságpolitikai intézkedések mellett nem szabad megfeledkeznünk a
nők különleges társadalmi szerepéről sem. Biztosítani kell a nők számára a munka és a
családi élet összhangjának, a választásnak a lehetőségét. Ennek érdekében dolgozunk a
várandós, gyermekágyas, vagy szoptató munkavállalók munkahelyi biztonságát és
egészségvédelmét ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló irányelv felülvizsgálatán,
amelyről a júniusi EPSCO-ra előrehaladási jelentés készül.

A magyar elnökség prioritásai között szerepel a családok szerepének tudatosítása a
társadalmi, gazdasági és demográfiai problémákra adandó válaszok kapcsán. Ennek
érdekében demográfiai hetet szervezünk NGO-k bevonásával, és a családügyi miniszterek
informális ülésével. A cél annak megvitatása, hogy milyen eszközökkel lehetne biztosítani
a születések számának emelkedését. Mindebben természetesen kiemelkedő szerepük van
a nőknek, a női döntéseknek.
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Különös figyelmet kell fordítani a hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó nők helyzetére.
A tagállami roma stratégiák európai keretében, amelynek jóváhagyását a júniusi Európai
Tanácstól várjuk, és amelyhez az Európai Parlamentben Járóka Lívia képviselő asszony és
mások, a rapporteurök és segítők, nagyon fontos inputot adtak. Azt várjuk, hogy mi is
mondjuk ki a Tanács berkeiben, hogy ki szeretnénk emelni a roma nők családösszetartó
szerepét, amire a roma népesség problémáira adandó válaszok során is érdemes építeni.

Végezetül, tisztelt képviselő hölgyek és urak, engedjenek meg egy rövid kitérőt. Történelmi
tapasztalat, hogy a nők aktív társadalmi szerepvállalása nélkül nincs erős civil társadalom.
Elnök úr is utalt rá, a kairói Tahrir téren szabadságot követelők között voltak női tüntetők
is. Ők is alakítói kívánnak lenni a változásoknak. Törekvéseiket az Európai Uniónak
bátorítania kell. Nagylelkűen, ideológiai sztereotípiáktól mentesen, nyitottan és
rokonszenvvel.

José Manuel Barroso,    a Bizottság elnöke. – (FR) Elnök úr, Győri asszony, tisztelt képviselők,
ma emlékezünk azoknak a nőknek a hangjára, akik 1911. március 19-én elindultak
Németországból, Ausztriából, Dániából és Svájcból, útközben egyre többen lettek, és a
nők jogainak védelmében eljutottak egészen az általános választójogig és a jobb
munkakörülményekig.

Ma egy évszázadnyi, mindnyájunk számára hasznos küzdelemre és sikerre emlékezünk.
A nők teljes értékű közéleti szerepvállalása nélkül hol lennének demokráciáink, különösen
az európai demokrácia, amelyet itt az Európai Parlamentben képviselünk? Hol lennének
társadalmaink és gazdaságaink a nők tehetsége nélkül?

Az európai nők a világ többi térsége számára sokféleképpen szolgálnak követendő
példaként. Az európai nők társadalmainkban elfoglalt helye a világ minden részén inspiráló
hatást gyakorol a nőkre. Ebben a vonatkozásban megemlíteném az észak-afrikai nők bátor
harcát, akik a férfiakkal vállvetve minden erejükkel harcolnak a diktatúra ellen a demokrácia
létrehozásáért. Az európai nők Európai Unióban játszott aktív gazdasági és politikai szerepe
a nők határozott elkötelezettségének az eredménye. Üdvözöljük az európai integrációt,
amelynek egyik alapvető elve a férfiak és nők egymás közti egyenlősége, amely a Lisszaboni
Szerződésben teljes mértékben érvényre juttatott elv. Az évek során az egyenlő bánásmódról
és a nemek közti esélyegyenlőségről szóló fontos jogszabályok lehetővé tették számunkra,
hogy elinduljunk egy, az egyenlőséget jobban figyelembe vevő egyenlőbb társadalom és
az egyenlőséget jobban figyelembe vevő munkaerőpiac felé.

Fel kell háborodnunk azonban azon, ami még ma is csalódást keltő, elfogadhatatlan, sőt
tűrhetetlen. Arra utalok, hogy a nők foglalkoztatása jelenleg 62,5% szemben a férfiak
80%-ával, illetve arra, hogy ellentmondás van a nők egyre sikeresebb tanulmányi
előmenetele és szakmai előmenetele között. Mindez csalódást kelt, és változást tesz
szükségessé. A nők túlreprezentáltak az alacsonyabb fizetéssel járó, kevésbé biztos állások
tekintetében, a felelős beosztásokban ugyanakkor alulreprezentáltak. A férfiak és nők
fizetése között 18%-os a különbség, ami azzal a kockázattal jár, hogy a 65 év fölötti nők
22%-a a szegénységi küszöb alá kerül, mivel nem rendelkezik megfelelő nyugdíjjal: ez
elfogadhatatlan és változtatni kell rajta. Becslések szerint az Európai Unióban a nők
20–25%-át élete során legalább egyszer fizikailag bántalmazták. Ez tűrhetetlen helyzet,
amin változtatni kell.

Ma tehát meg kell erősítenünk az együttműködés iránti elkötelezettségünket annak
érdekében, hogy a nemek közti egyenlőség valósággá váljék. Mindez csak előnyünkre
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válhat, akár a társadalmi és gazdasági kohéziót, akár a fenntartható növekedést vagy
versenyképességet nézzük.

2010 szeptemberében a Bizottság egy olyan stratégiát fogadott el, amely öt kiemelten
fontos cselekvési területet jelöl meg a 2010 és 2015 közötti időszakra: egyenlőség a
munkapiacon, egyenlő gazdasági önállóság férfiaknak és nőknek, egyenlő fizetés, egyenlőség
a vezető beosztású állásokban, valamint az EU-n kívül az egyenlőség elvének előmozdítása.

A Bizottság továbbra is kiáll azokért a nőkért – a Föld bármely sarkán éljenek is – akik
naponta vívják harcukat a tanuláshoz és munkához való jogukért, továbbá azokért, akik
a demokratizálódásért, valamint a szabadságjogok, a politikai és a polgári jogok
gyakorlásáért harcolnak. A Bizottság minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy
ezek a célok megvalósulhassanak. Nem szabad ugyanakkor elfelejtenünk, hogy a jogalkotás
– bármennyire jól alkalmazzák is – nem lehet válasz minden problémára. Változnia kell a
magatartásnak és a hozzáállásnak is.

Tisztelt képviselők, a mai nap a nők egyenlőségért folytatott harcának ünnepe.
Elmondhatjuk, hogy az Európai Unió nem létezhetne európai nők, az összes európai nő
nélkül! A nők fontos ötletekkel járulnak hozzá értékalapú projektjeinkhez, ilyen a nemek
közötti egyenlőség értékrendje is.

Eva-Britt Svensson,    a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke. – (SV) Elnök úr, „az ember
nem nőnek születik, az ember nővé válik”. Ez az idézet annak illusztrálására szolgál, hogy
a nőkről és férfiakról alkotott elképzeléseink alakítják az összes választást, amellyel életünk
során szembekerülünk – a saját nemünkön, nem pedig érdeklődési körünkön,
képességeinken, céljainkon stb. alapuló választásainkat. A nemekről kialakult sztereotípiák
a férfiakat és nőket külön rekeszbe sorolják, és ezeket a sztereotípiákat az egyenlőségért
több száz éve tartó küzdelem sem tudta szétzúzni.

Ugyanakkor nem akarunk újabb száz évet várni, mert ezeknek a nemek közti
sztereotípiáknak, normáknak köszönhető többek közt, hogy a nagyvállalatok 97%-ában
férfi a vezető, hogy a nőket hátrányos megkülönböztetés éri a fizetések terén, hogy állásaik
bizonytalanok – ha egyáltalán van állásuk –, és hogy a háztartásban elvégzett ingyenes
munka is az ő feladatuk. A gyermekekkel kapcsolatos legfontosabb feladatokat is a nők
végzik. A nőket erőszakos cselekmények érik – szoros kapcsolataikban és szexuális erőszak
formájában is, a szexkereskedelemben pedig árucikként adják-veszik őket. Tanúi vagyunk
annak, hogy a szegénység egyre nagyobb mértékben sújtja a nőket. Ennek oka a társadalmat
alkotó normákban keresendő.

A több száz évnyi küzdelem komoly haladást eredményezett. Ha az életünk során előttünk
álló választások területén összehasonlítom a saját lehetőségeimet az anyám és nagyanyám
lehetőségeivel, látható, milyen komoly a haladás, de még mindig sok a tennivaló. Ezért a
harc az év minden napján, nem csak március 8-án folytatódik.

(Taps)

Lívia Járóka,    a PPE képviselőcsoport nevében  .  – (HU) Tisztelt képviselőtársaim! Századik
alkalommal ünnepeljük ma a Nemzetközi Nőnapot, a XIX. század derekán egyenlő bérért
tüntető New York-i munkásnők demonstrációjának emlékére. A több mint másfél
évszázada, 1857-ben kitűzött cél, miszerint egyenlő munkáért egyenlő bér jár, ma is
érvényes. Az Európai Unióban 15%-kal, saját országomban, Magyarországon 16,5%-kal
keresnek kevesebbet a nők, és bár a világ összlakosságának több mint a fele nő, a globális
jövedelemnek mégis csupán tíz százalékán osztoznak.
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A nemek közötti bérszakadék megszüntetésén felül még mindig várat magára a nők a
családban betöltött szerepének kellő megerősítése, és az egyenlő bánásmód elvének érvényre
juttatása. Nem engedhetjük, hogy Európában szegénységi kockázatot jelentsen a
gyermekvállalás, és nem szabad, hogy hátrány legyen nőnek, vagy anyának lenni. Akár az
ENSZ, akár az Európai Unió keretein belül született kezdeményezéseket tekintjük, a férfiak
és a nők valódi esélyegyenlősége a legtöbb helyen még mindig nem valósult meg. Kevés
hangsúlyt fektetünk a szegénységi küszöbhöz közel élő nők helyzetére, a többszörös
diszkrimináció jelenségére, és a családon belüli és a nők elleni erőszak visszaszorítására.

Britta Thomsen,    az S&D képviselőcsoport nevében. – (DA) Elnök úr, hölgyeim és uraim,
ma van száz éve annak, hogy először ünnepeltük a Nemzetközi Nőnapot. Száz évvel ezelőtt
a küzdelem többek közt a nők szavazati jogáról szólt – olyasvalamiről, amit ma
természetesnek veszünk. Ugyanakkor még mindig hosszú az út a teljes egyenlőségig, és
szeretném hangsúlyozni a nők döntéshozatali folyamatok minden szintjén történő
képviseletének fontosságát. A nőket be kell vonni a politikába, de az üzleti világba is.
Szükséges, hogy a bankokban is legyenek nők.

Nem rekeszthetjük ki a lakosság felét a fontos gazdasági döntések meghozatalából. Ez
ugyanis nem demokrácia. A meglévő tehetségbázis egészét használnunk kell. Egyszerűen
a tét saját versenyképességünk is. Ezért üdvözlöm Redig biztos „Nők az európai
igazgatótanácsokban” elnevezésű kezdeményezését. Nagyon jó, hogy az EU ismét vezető
szerepet kap az egyenlőség terén, de kötelező érvényű jogszabályokra van szükségünk, ha
nem akarjuk, hogy az igazgatótanácsi tagság vonatkozásában a kvóták csupán a politika
szimbolikus megnyilvánulásai legyenek, egyúttal remélem, meglesz Önökben a bátorság
a jogszabályok megalkotásához. Köszönöm.

Silvana Koch-Mehrin,    az ALDE képviselőcsoport nevében. – (DE) Elnök úr, hölgyeim és
uraim, a minden ember egyenlőségét hangsúlyozó elvet az ENSZ által elfogadott Emberi
Jogok Egyetemes Nyilatkozata fogalmazza meg. A Nyilatkozatban a következő áll: „Minden
emberi lény szabadnak, egyenlő méltósággal és jogokkal születik. Értelemmel és
lelkiismerettel bírván, testvéri szellemben kell egymás iránt viseltetnünk”. Csodálatos
gondolat. Ugyanakkor száz évvel az első Nemzetközi Nőnapot követően sincs jele a férfiak
és nők közötti igazi egyenlőségnek.

Igaz, Európában sok mindent elértünk. Ma a legnagyobb problémánk már nem a nők jogi
értelemben vett szabadsága. Ezt nagyjából sikerült megvalósítani. Szeretném kifejezni
hálámat a feministáknak, férfiaknak és nőknek egyaránt, a múltban elvégzett munkájukért.
Ma a fő gondunk a cselekvés szabadsága, hogy a férfiak is magukénak érezzék a munka és
a családi élet összeegyeztetésének problémáját, és hogy semmi különös ne legyen abban,
ha az üzleti élet és a politika csúcsain nőket látunk.

Fantasztikus érzés azt látni, hogy az észak-afrikai felszabadítási mozgalmak hozzánk,
európai nőkhöz fordulnak. Tőlünk várják, hogy úttörő szerepet játsszunk. Elengedhetetlenül
fontos, hogy ne veszítsük el szemünk elől a célt: annak a szabadságát, hogy életünket saját
koncepcióink szerint élhessük. Ez az, amikor az egyenlőség olyasvalami, amit
természetesnek veszünk, és amikor a Nemzetközi Nőnap az emlékezés napja helyett a
szabadság ünnepe lesz.

Rebecca Harms,    a Verts/ALE képviselőcsoport nevében. – (DE) Elnök úr, hölgyeim és uraim,
az a helyzet, amelyben most vagyunk, nem igazán ad okot ünneplésre, inkább ismét arra
kell ösztönöznie bennünket, hogy egyetértsünk az igazi egyenlőség megvalósításának
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kérdésében. Ez a mostani 100 éves évforduló jó alkalom kell, legyen nekünk, nőknek arra,
hogy visszatekintsünk és leltárt készítsünk.

Számomra az eredmények a következők: az egyenlőséget mint rendkívül fontos elvet
kötelező az alkotmányokban és emberi jogi nyilatkozatokban megfogalmazni. Ahhoz
azonban, hogy ezek az elvek valósággá válhassanak, szükségünk van törvényekre és
jogszabályokra. Meggyőződésem szerint ehhez kvóták is kellenek.

Ha megnézzük az európai intézményeket, látjuk, hogy a dolgok ott sem mennek jobban,
mint az üzleti világ csúcsán. A vezető beosztásokban alig vannak nők. Ha itt –
Reding asszony és Barroso úr – eredményt akarunk elérni, akkor igazi, kemény
kvótaszabályozásra van szükség. Örültem volna, ha Önök becsületesen felmérik, milyen
mértékben nincs egyenlőség a nők számára az európai intézményekben, mivel ennek
kapcsán ráébredtek volna ezeknek a kvótáknak a fontosságára.

(Taps)

Szerintem szégyen, hogy bármennyire jól képzettek legyenek is a nők, a vezetői döntések
meghozatalánál, valamint a stratégiai fontosságú politikák kialakításánál még mindig nincs
szerepük. A kvótarendszer az az eszköz, amellyel itt eredményt lehet elérni.

Reding asszony – ma, a Nemzetközi Nőnap 100. évfordulóján felszólítjuk, őszintén ígérje
meg, mindent megtesz annak érdekében, hogy a vezetői posztokon dolgozó nők esetében
előmozdítsa egy tényleges kvótarendszer fölállítását – mindez Norvégiában,
Spanyolországban és Franciaországban már megtörtént. Nem értem, Barroso úr beszédében
ezzel a kérdéssel eddig miért nem foglalkozott.

Marina Yannakoudakis,    az ECR képviselőcsoport nevében. – Elnök úr, a múlt héten az
Egyesült Királyságban Lord Davies a kormánynak címzett felszólalásában arról beszélt,
hogyan kell növelni a nők részvételét az igazgatói testületekben. Jelentésében önkényesen
kiválasztott üzleti vállalkozások szerepelnek. Senki nem vitathatja, hogy több nőre van
szükség a döntéshozatali testületekben. Amit én nem tartok elfogadhatónak, az az, hogy
ehhez kvótákra van szükség. Miféle leereszkedő módszer ez? Majdnem olyan leereszkedő,
mint amikor rózsával köszöntötték az ülésterembe belépő nőket. Én a saját rózsámat
odaadtam egy férfi kollégának.

Pozitív hír viszont, hogy az Egyesült Királyság komoly haladást ért el a nemek közötti
fizetések közti különbség eltüntetése terén. A legutóbbi adatok szerint a férfiak és nők
közötti különbség e tekintetben a teljes munkaidőben alkalmazottaknál 10%-ra csökkent,
ez a legalacsonyabb érték azóta, hogy ezeket az adatokat jegyzik.

Végül a Nemzetközi Nőnappal kapcsolatban ki kell emelnem az anyaság intézményét. Az
igazi egyenlőség azt jelenti, hogy az embernek joga van választani, és ezekért a választásokért
nem kritizálják. Legyen akár igazgatósági tag, kórházi orvos, részmunkaidős gondozó,
autószerelő vagy háziasszony és anya, a nőnek joga van ahhoz, hogy döntéseit saját maga
hozza meg.

(Taps)

Ilda Figueiredo,    a GUE/NGL képviselőcsoport nevében. – (PT) Elnök úr, egy olyan időszakban
üdvözöljük a nők szabadságért, társadalmi haladásért és békéért vívott harcát, amikor a
Nemzetközi Nőnap megünneplésének 100. évfordulójára emlékezünk. Ezalatt a száz év
alatt a nők igen sokat küzdöttek és sok mindent elértek, de mindez nem elég a meglévő
különbségek megszüntetéséhez, az olyan állások megszerzéséhez, amelyhez bizonyos
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jogok kapcsolódnak, a nyugdíjakban kifejezésre jutó egyenlőtlen bérek megszüntetéséhez,
a szakmai előmenetel és szakmai eredmények elérésében tapasztalható nehézségek
felszámolásához, valamint a gazdasági, társadalmi és politikai tevékenységekhez kötődő
vezetői és döntéshozói pozíciók elérése terén tapasztalható akadályok kiküszöböléséhez;
gazdasági és társadalmi válság idején ez a helyzet várhatóan romlik.

Bár az anyaság intézménye a társadalom fejlődésétől elválaszthatatlan szociális funkció,
tovább folyik a dolgozó anyák hátrányos megkülönböztetése, ami – így, hogy már jó ideje
benne vagyunk a XXI. században – botrányos jelenség. Képviselőcsoportunk ismételten
megerősíti a harcoló nők iránti szolidaritását. Továbbra is követeljük, hogy legyen vége az
egyenlőtlenségnek és hátrányos megkülönböztetésnek, legyen vége a nők elleni erőszaknak
és a nemek kapcsán kialakult sztereotip gondolkodásnak. Ehhez nem csupán a neoliberális
politikákkal való szakításra, hanem az ettől eltérő politikák iránti komoly elkötelezettségre
is szükség van, amelyek az emberi jogok és a nemek közti egyenlőség kérdését mind a
döntéshozatal, mind pedig az EU politika középpontjába helyezik.

Mara Bizzotto,    az EFD képviselőcsoport nevében. – (IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim, számos
célt sikerült elérni, de vannak olyan csaták, amelyek még el sem kezdődtek. Ma, a sürgős
megoldásra váró kérdés azoknak a nőknek a problémája, akik más kultúrák képviselőiként
Európában és a világ más részein élnek olyan körülmények között, ahol követeléseik a
méltóság és emberiesség legminimálisabb szintjének eléréséért folytatott küzdelmet jelentik.

Nem ünnepelhetünk ma anélkül, hogy előtérbe ne kerülne az arab-muzulmán
világ asszonyainak kérdése, enélkül ugyanis továbbra sem vennénk tudomást egy olyan
kérdésről, amely ma az ő problémájuk ugyan, de hamarosan a miénk is lesz. Nem hagyhatjuk
figyelmen kívül azt a tényt, amely egy Európában évről évre terebélyesedő válság hatására
egyre több embert érint városainkban és azokban az iskolákban, amelyekben gyermekeink
felnőnek.

Évek óta nő a muzulmán nők ellen irányuló, családon belüli különféle erőszakos
cselekmények száma. Ezért aztán már egy ideje szorgalmazom – ma ismét ezt a kérést
fogalmazom meg – hogy Európa olyan, célzott politikákat valósítson meg, amelyek az
iszlám radikalizmus, a kényszerházasságok, az előjogok, a női nemi szervek megcsonkítása
és a családon belüli erőszak ellen irányulnak.

Nekünk, európai férfiaknak és nőknek harcolnunk kell azokért az Európában és máshol
élő nőkért, akik nem hallathatják hangjukat, és akiket az iszlám fundamentalizmus szörnye
tart elnyomás alatt.

Nicole Sinclaire (NI).   – Elnök úr, én is szeretnék a világon élő összes nő, valamit azok a
nők iránti tisztelet hangján szólni, akik az elmúlt százegynéhány év során az egyenlőségért
harcoltak. 1893-ban történt, hogy Új-Zéland szavazati jogot adott a nőknek. Ha a saját
országomról is megemlékezhetek, 1970-ben egy munkáspárti politikus, Barbara Castle
nevéhez fűződött a nyugati világ első, férfiak és nők egyenlő bérezéséről szóló törvénye.
Természetesen az Egyesült Királyságnak volt először női miniszterelnöke.

Úgy gondolom azonban, hogy az Európai Parlament elvesztette realitásérzékét. Én ellenzek
mindenféle diszkriminációt, még a pozitív diszkriminációt is, mivel annak elkerülhetetlenül
lesznek kárvallottai. A nőket nem kell leereszkedő módon kvótákkal támogatni, inkább
az előmenetelüket akadályozó korlátokat kell megszüntetni. A tagállamok jobban tennék,
ha olyan kérdésekre összpontosítanának, amilyen például a gyermekgondozás javítása.

49Az Euròpai Parlament vitàiHU08-03-2011



Van az Európai Unió Bíróságának egy olyan gépjármű-biztosítás kapcsán nemrégiben
született döntése, amely bojkottálja a hagyományos, kipróbált és bejáratott, értelmes
kockázat-felmérési módszereket. Az EU nők pozitív diszkriminációjára vonatkozó
álláspontja ellenére ez az ügy jó példája az EU-n belüli, politikailag korrekt locsogásnak,
amelyet egy olyan ésszerűtlen döntés követ, amely tulajdonképpen megnehezíti és drágítja
a nők életét. A józan ész idegen az Európai Uniótól.

Elnök.   – A vitát lezárom.

ELNÖKÖL: DIANA WALLIS
alelnök

9. Szavazások órája

Elnök.   – A következő napirendi pont a szavazás.

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

9.1. Elmar Brok parlamenti mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem
(A7-0047/2011, Francesco Enrico Speroni) (szavazás)

– A szavazás előtt:

Bruno Gollnisch (NI).   – (FR) Elnök asszony, Ön tisztában van ezzel, hiszen éppen Önt
utasította el az Európai Bíróság egy engem érintő mentelmi ügyben.

Nagyon remélem, hogy a Brok úrral és a pénzügyeivel szemben tanúsított elnéző
magatartásunk a parlamenti kisebbséghez tartozó képviselők szólásszabadsága kapcsán
is megmutatkozik.

A Parlamentben húsz évvel ezelőtt uralkodó egyenlőség a Ház és a Jogi Bizottság javát
szolgálta. Sajnos a mentelmi rendszer pártpolitikai kérdéssé vált. Én személy szerint
helytelenítem ezt, és remélem, hogy intézményünk összeszedi magát.

(Taps)

Francesco Enrico Speroni   , elõadó. – (IT) Elnök asszony, hölgyeim és uraim, tisztáznom
kell egy adatot. Egy félreértés miatt a jelentések indokolásaiban 2900 EUR szerepelt, jóllehet
a helyes szám 2356,41 EUR.

9.2. Általános termékbiztonsági és piacfelügyelet (A7-0033/2011, Christel
Schaldemose) (szavazás)

9.3. A H1N1 influenza kezelése (A7-0035/2011, Michèle Rivasi) (szavazás)

9.4. Az Európai Számvevőszék egy tagjának kinevezése (Harald Wögerbauer - AT)
(A7-0048/2011, Inés Ayala Sender) (szavazás)

9.5. A Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottságról szóló megállapodás hatálya
alá tartozó terület (A7-0023/2011, Crescenzio Rivellini) (szavazás)
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9.6. Innovatív finanszírozás globális és európai szinten (A7-0036/2011, Anni
Podimata) (szavazás)

–  Az 1. módosításra vonatkozó szavazás előtt:

Jean-Paul Gauzès (PPE).   – (FR) Elnök asszony, legnagyobb sajnálatomra,
Podimata asszony jelentésében, amely számos fontos kérdést vet fel az innovatív
finanszírozás kapcsán, van némi félreértés. Szeretném felkérni a Szocialisták és Demokraták
Progresszív Szövetsége Európai Parlamenti Képviselőcsoportját az általuk előterjesztett
alternatív indítvány visszavonására, hogy a közös előkészítő munkát befejezhessük.

Továbbá azt is sajnálatosnak tartom, hogy a pénzügyi műveletek megadóztatásával szemben
némileg mesterkélt ellenállás alakult ki, és két igen hasonló módosítás született. Ugyancsak
sajnálom, hogy ennek eredményeképpen a Parlament nem támogatja kellő határozottsággal
ezen adónak az európai versenyképesség szempontjából indokolt feltételeit.

Martin Schulz (S&D).   – (DE) Elnök asszony, Gauzčs úr kérésére reagálva szeretném
elmondani, hogy egy alternatív állásfoglalás ellenében vissza kívánjuk vonni a tervezetet.
A képviselőcsoportomnak is ezt javasoltam, mégpedig azon egyszerű ok miatt, hogy az
alábbi – az összes képviselőcsoport 120 képviselője által aláírt – módosításból kiderül, a
pénzügyi műveletekre kivetendő adót érintő javaslatok nem egyetlen csoport álláspontját
képviselik, legyen szó akár a szocialistákról, a konzervatívokról, az Európai Néppárt
(Kereszténydemokraták) Képviselőcsoportról, akár a Zöldek/az Európai Szabad Szövetség
Képviselőcsoportjáról. A lényeg az, hogy intézményi javaslatot teszünk, és intézményi
jelét adjuk annak, hogy ez a Ház képes pártokon átívelő véleményt megfogalmazni:
„Szeretnénk, ha a magánszektor is kivenné a részét a válság okozta terhek
ellensúlyozásában”. Ez nem a szocialisták vagy a kereszténydemokraták követelése, hanem
általános elvárás. Ha ma ezt képesek leszünk intézményi alapon kinyilvánítani, azt az
Európai Parlament jelentős sikerének tekinthetjük. Ezért vonjuk vissza az indítványt.

(Taps)

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE).   – (EL) Elnök asszony, a tegnapi plenáris ülésen az
Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) Képviselőcsoport egy újabb javaslatot terjesztett
elő, amely kompromisszumos megoldás lehet. Kérdésük arra vonatkozott, hogy
egyértelművé tehető-e, hogy a források az uniós költségvetésbe és a támogatási
mechanizmusba áramlanak? A témát tegnap vitára terjesztettük elő, és válaszra várunk
annak érdekében, hogy kompromisszumos megoldást találjuk, és pozitív üzenetet küldjünk
az Európai Unió intézményeinek.

9.7. Az egészség terén mutatkozó egyenlőtlenségek csökkentése (A7-0032/2011,
Edite Estrela) (szavazás)

– A szavazás előtt:

Margrete Auken (Verts/ALE).   – (DA) Elnök asszony, elsősorban a dán képviselőtársakhoz
szeretnék szólni. A dán fordításban a „igazságos” szó „ligelig”-ként szerepel. Ez pontatlan
fordítás, mert az emberek úgy fogják értelmezni, hogy a jelentése „egyforma”. Ezért a
végleges változatban a „retfærdig” szó szerepel majd, amelynek jelentése „igazságos”. Ez
más jelentéssel bír és természetesen javasolni fogom, hogy a dán – és talán a svédek is
hasonló problémával szembesültek – delegációban minden kollégánk arra szavazzon,
hogy a kifejezést pontosítsák a jelentésben.
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9.8. Együttműködés a fejlődő országokkal a jó adóügyi kormányzás előmozdítása
terén (A7-0027/2011, Eva Joly) (szavazás)

9.9. Mezőgazdaság és nemzetközi kereskedelem (A7-0030/2011, Georgios
Papastamkos) (szavazás)

9.10. Az uniós fehérjedeficit (A7-0026/2011, Martin Häusling) (szavazás)

– A szavazás előtt:

Martin Häusling,    elõadó. – (DE) Elnök asszony, hölgyeim és uraim, ez a jelentés azt
vizsgálja, hogy az Európai Unióban tapasztalható 80%-os fehérjehiány hogyan csökkenthető
a fehérjenövények európai termesztésének támogatásával. A jelentés célja nem a zéró
toleranciáról szóló vita ösztönzése, sőt nem is a génmódosított szója importjának
megkönnyítése. Ezért megkérem Önöket, hogy szavazzanak a 3. és a 9. bekezdés ellen.
Ezek a kiegészítések egészen más jelleget kölcsönöznének a jelentésnek. Ha ezt a két tételt
elfogadják, levetetem a nevem a dokumentumról.

– A szavazás után:

Martin Häusling (Verts/ALE).   – (DE) Elnök asszony, mivel a szavazás eredménye
értelmében a jelentést módosítani kell, szeretném levetetni a nevem a dokumentumról.
Szeretném visszaadni a jelentést.

(Taps)

9.11. A nők és férfiak közötti esélyegyenlőség – 2010 (A7-0029/2011, Mariya
Nedelcheva) (szavazás)

– A 66. bekezdésről szóló szavazás előtt:

Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE).   – (IT) Elnök asszony, hölgyeim és uraim,
szóbeli módosításomban szeretném javasolni, hogy a 66. bekezdésben azt a tagmondatot
követően, hogy „hangsúlyozza, hogy a nőknek elsősorban a fogamzásgátláshoz és
abortuszhoz való egyszerű hozzáféréssel kellene biztosítani szexuális és reproduktív jogaik
szabad gyakorlását”, kerüljön be a következő kiegészítés: „ugyanakkor elismeri a meg nem
született gyermek élethez való jogát, és kéri a tagállamokat és a Bizottságot a terhesség
megtartását támogató intézkedések és lépések megtételére, valamint olyan speciális szociális
jóléti politikák kialakítására, amelyek elősegíthetik, hogy – ahol csak lehet – a nők leküzdjék
azokat az akadályokat, amelyek az abortusz melletti döntéshez vezettek”.

A szóbeli módosítás célja, hogy biztosítsa a nők számára a biztonságos abortuszhoz való
hozzáférést, ugyanakkor megerősítse az elvet, hogy az abortusz nem a fogamzásgátlás egy
késői formája, sem pedig a születésszabályozás eszköze.

(A szóbeli módosítást nem fogadják el)

9.12. A nők szegénysége (A7-0031/2011, Rovana Plumb) (szavazás)

Elnök.   – A szavazás ezzel lezárult.
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10. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások

Jelentés: Christel Schaldemose (A7-0033/2011)

Francesco De Angelis (S&D).   – (IT) Elnök asszony, hölgyeim és uraim, szeretnék
köszönetet mondani Schaldemose képviselőasszonynak a jelentéséért, amelynek legfőbb
érdeme, hogy konkrét javaslatokat tesz a közös európai piacon áramló, az európai
fogyasztók számára biztonságos termékek felügyeleti rendszereinek megerősítésére.

Ez egy saját kezdeményezésű jelentés, ám nagy előnye, hogy jó irányba halad ahhoz, hogy
az egységes piacot és az európai fogyasztók védelmét tökéletesítse. A biztonság a termékek
teljes életciklusában megbízható nyomon követhetőségi rendszerek felállításával
garantálható. E tekintetben a jelentés olyan konkrét javaslatokat tesz, mint a
termékbiztonsági információs adatbázis kialakítása, a Közösségi Gyors Tájékoztatási
Rendszer (RAPEX) továbbfejlesztése a harmadik országbeli, nem biztonságos termékekre
vonatkozóan, továbbá jelentősebb erőforrások biztosítása, ami lehetővé teszi, hogy a
komoly veszélyt jelentő termékeket a felügyeleti hatóságok kivonják a piacról.

Végezetül hangsúlyoznám, hogy munkánk lényege az európai piacon megjelenő termékek
biztonságosságának garantálása, még a legkiszolgáltatottabb fogyasztók, különösen a
gyermekek, az időskorúak és a fogyatékossággal élők számára is.

Jarosław Kalinowski (PPE).   – (PL) Elnök asszony, hosszas tárgyalások folytak a
fogyasztók biztonságáról az élelmiszerek kapcsán, ám időnként megfeledkezünk róla,
hogy a hétköznapi tárgyak épp akkora veszélyt jelenthetnek egészségünkre, sőt néha az
életünkre is, főként, ha kisgyermekekről van szó. A piacra kerülő termékek megfigyelésének
alapvető eszköze a piac folyamatos felügyelete, ezenkívül megfelelő jogszabályokra van
szükség, különös tekintettel az elektronikus kereskedelem nyomon követésére vonatkozóan.

Mondanom sem kell, hogy elengedhetetlen a fogyasztói szervezetek, a hatóságok, a gyártók
és a kereskedők megfelelő együttműködése. Ne legyünk azonban túlbuzgók, inkább
gondoljuk végig ésszerűen, hogy mit értünk veszélyes termék alatt. Ne feledjük, hogy
nemcsak a használati eszközök megfelelő tervezése és az előállításukhoz használt anyagok
megbízhatósága, hanem azok ésszerű használata, valamint a tárgyakhoz hozzáférő
gyermekek megfelelő felügyelete is fontos. Köszönöm!

Lara Comi (PPE).   – (IT) Elnök asszony, hölgyeim és uraim, ma a Parlament elfogadott
egy általános termékbiztonságról szóló jelentést, amely az európai fogyasztók védelmének
megerősítéséért tett újabb fontos lépés.

A jelentés hangsúlyozza a teljes életcikluson át tartó nyomon követhetőség fontosságát,
és kéri a Bizottságot, hogy tegyen lépéseket az új technológiák felmérésére és értékelésére,
így biztosítva a fogyasztók biztonságát optimális költségráfordítás mellett. Ha megadjuk
az európai fogyasztók számára a lehetőséget, hogy a termékek minden tulajdonságával
tisztában legyenek, azzal fokozzuk a tudatosságot és a biztonságot. Úgy vélem, hogy az
új technológiák segíthetik a hamisítás elleni küzdelmet is, különösen a textilágazatban.

A jelentés célja a fogyasztók védelmén túl azoknak az Európában működő vállalatok a
védelme is, amelyek úgy döntöttek, hogy a munkát nem szervezik ki alvállalkozóknak. A
jelentés segítségével bizonyosan megtaláljuk a megoldást a nem európai eredetű termékek
nyomon követhetőségének régóta vitatott problémájára.
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Jelentés: Michèle Rivasi (A7-0035/2011)

Paolo Bartolozzi (PPE).   – (IT) Elnök asszony, hölgyeim és uraim, Rivasi asszony
jelentésének elfogadását a 2009–2010 során lezajlott H1N1-influenzajárvány kezelésének
vizsgálata előzte meg, amelynek célja a jövőbeni világméretű egészségügyi problémák
esetén alkalmazandó, általános magatartási normák meghatározása.

A hosszú és sikeres vizsgálati szakaszt követően a jelentés az együttműködést, a
függetlenséget és az átláthatóságot tekinti legfőbb alapelveinek. Az összehangolt és arányos
kockázatkezelés érdekében fokozottabb és magasabb színvonalú együttműködést sürget
a tagállamok egészségügyi hatóságai és az európai intézmények között.

Célkitűzései között szerepel a tagállamok stratégiájának módosítása az influenzajárvány
kezelésére irányuló nemzeti tervek vonatkozásában, beleértve olyan kérdéseket is, mint
az oltóanyagkészlet, az európai egészségügyi hatóságokkal konzultáló valamennyi
szakember nevének nyilvánosságra hozatala, valamit a közegészséggel kapcsolatos üzenetek
közzétételéért felelős médiumokkal fenntartott bizalomra épülő, eredményes viszony.
Ezért szavaztunk igennel.

Marisa Matias (GUE/NGL).   – (PT) Elnök asszony, nagyon jól tudjuk, hogy mi történt az
A típusú influenza esetében, és ebből mindannyiunknak le kell vonni a tanulságot. Nem
tudom, emlékeznek-e, hogy is kezdődött ez a dolog, de az igazság az, hogy valahogy
elkezdődött, és a válaszreakció a probléma méretéhez képest tökéletesen aránytalannak
bizonyult.

Éppen ezért fontos a ma itt megszavazott jelentés, hiszen tanulnunk kell a történtekből,
hogy az ne ismétlődjön meg. Jogunkban áll tudni, hogy ki hozta meg a döntést, hogy is
történtek a dolgok és ki döntött arról, hogy úgy történjenek. Jogunk van tudni azt is, hogy
melyik ország hogyan reagált, és miért történhetett meg, hogy egyes országok nem átlátható
módon reagáltak, anélkül, hogy a legkisebb kételyünk is maradna, mert még mindig
kétségeink vannak afelől, hogy volt-e üzleti vonatkozása a történteknek. Olyan biztosítékra
van szükségünk, amely minden kétséget kizár az influenza kapcsán született üzleti
megállapodásra vonatkozóan.

Ezért úgy vélem, elnök asszony, hogy noha minden közegészségügyi kockázatot ki kell
küszöbölni, közben nem szabad figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy ezt hogyan tesszük,
és ki állja a költségeket.

Andrzej Grzyb (PPE).   – (PL) Elnök asszony, a H1N1-influenzajárvány kezelésének
értékeléséről szóló, megszavazott jelentés egyik kulcsfontosságú megállapítása a nemzeti
és európai egészségügyi testületek által elvégzett független értékelés hiánya. Ezért a
közegészségügyi döntéseket téves információk alapján hozzák meg. Aggasztó, hogy Jakab
Zsuzsannának, az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDE) volt
igazgatójának véleménye szerint még soha nem kapott egyetlen olyan vakcina sem
forgalomba hozatali engedélyt, amelynek hatásáról ennyire kevés információ állt
rendelkezésre. Ezt a H1N1-járvány elleni vakcinához használt segédanyagok
biztonságosságára vonatkozó kérdésre válaszolva mondta el. Nagyobb átláthatóságra van
szükség az emberi egészséget érintő döntéshozatal kapcsán. Lengyelországban az
egészségügyi miniszter úgy döntött, hogy a média és sok más csoport nyomása ellenére
nem vásárol oltóanyagot, és nem állít fel oltási programot. Megbocsátható, ha
elgondolkodunk azon, hogy ez milyen trauma lehetett a polgárok számára, akik napi
szinten azt hallották, hogy be kellene oltatni magukat. Ugyancsak megbocsátható, ha
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eltöprengünk azon is, hogy vajon etikus-e a lakosság egészségét figyelmen kívül hagyva
pusztán a profitra összpontosítani, és ezáltal az olyan oltásokra vonatkozó hivatalos
ajánlások iránti bizalmat aláásni, amelyek a járványok ellen hivatottak megvédeni minket.
Köszönöm!

Jelentés: Crescenzio Rivellini (A7-0023/2011)

Antonello Antinoro (PPE).   – (IT) Elnök asszony, hölgyeim és uraim, a Földközi-tengeri
Általános Halászati Bizottság (GFCM) által elfogadott ajánlásokat a mai napig ideiglenes
alapon, a halászati lehetőségekre vonatkozó éves rendeletek révén ültették át az Európai
Unió jogszabályaiba. Ezen ajánlások a Földközi-tenger halászati és akvakultúra-termékeinek
védelmére, kezelésére, kiaknázására, nyomon követésére és forgalmazására vonatkoznak.

Az ajánlások állandó jellege azonban az uniós jogba való átültetésüknek egy állandóbb
jogi eszközét is megkívánja. Ezért helyénvaló, hogy a szóban forgó ajánlások egyetlen jogi
aktussal kerüljenek átültetésre, amelyet a jövőben további ajánlásokkal lehet kiegészíteni.
Ezt tettük ma, nagyobb biztonságot adva ezzel a jogszabálynak és egyben fontos lépést
téve az egyszerűsítés irányába.

Ezen a ponton a Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottságban résztvevő felek a
meghatározott időponttól kezdve kötelesek biztosítani az elfogadott intézkedések teljes
körű végrehajtását. A pontos átültetés tehát azért volt szükségszerű, hogy ezek a nemzetközi
intézkedések közvetlenül vonatkozzanak az Európai Unióban minden természetes és jogi
személyre, ezen a téren is biztosítva ezzel a jogbiztonságot.

Marek Józef Gróbarczyk (ECR).   – (PL) Elnök asszony, képviselőcsoportunk támogatta
a jelentést, mivel a tervezett jövőbeni közös halászati politika lényegbevágó eleme.
Tekintettel az előttünk álló változásokra, a régiókba sorolás különösen fontos, akárcsak
annak biztosítása, hogy ez a politika épp erre a régiókba sorolásra épüljön.

Előttünk áll a visszadobásokról szóló vita – egy szégyenteljes vita egy rosszul kigondolt
jogszabályról. A jogszabályokat ilyen intézkedések, azaz a régiókba sorolás alapján kellene
megalkotni, és ezt figyelembe véve kellene a közös halászati politikát is kidolgoznunk.
Köszönöm!

Syed Kamall (ECR).   – Elnök asszony, ha egy pillantást vetünk közös megállapodásaink,
a közös halászati politika vagy a közös agrárpolitika történelmére, a lényeg elég világosan
látható.

Noha bizonyos területeken ez arra ösztönzött bennünket, hogy mesterségesen kialakított
árak mellett fokozzuk a termelést, a halállomány kimerülését és a visszadobásokkal
kapcsolatos problémákat is megtapasztalhattuk. Elég világos, hogy az a rendszer kudarcot
vallott. Itt az ideje, hogy felismerjük, hogy a leginkább járható út egy olyan rendszer, amely
a tulajdonjogokra, illetve a jövő nemzedékeknek átruházható tulajdonjogokra épül, akiknek
érdekükben áll saját és az őket követő generációk erőforrásainak biztosítása.

Ha be tudnánk tartani a törvény szavát, és alkalmazni tudnánk a tulajdonjogot a halászati
politikában, akkor olyan fenntartható halászati politikát kapnánk, amely nemcsak az Unió
közös halászati politikájaként, hanem globálisan is megállná a helyét, és nem volna szükség
efféle megállapodásokra.

Daniel Hannan (ECR).   – Elnök asszony, naponta több ezer tonna elpusztult halat
borítanak a tengerbe a halászhajókról. Tetemük elmerül – a pikkelyek és csontok beborítják
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a tenger fenekét és lesz belőlük – ahogy a nagy angol költő megfogalmazta – „a tenger
közepén holmi színes, furcsa lény”. Ezúttal a metafora szöges ellentéte volna helytálló.
Évekkel az után, hogy a visszadobások problémája először felmerült, az Európai Bizottság
megkésve felébredt, és megkísérelt tenni valamit az ügyben.

Ám a Bizottság minden megoldási javaslatának megvan a maga visszás velejárója – egyik
korlátozná, hogy egy hajó hány napot tölthet a tengeren, egy másik megszabná a hálószem
nagyságát, a harmadik kötelezné a hajóparancsnokokat, hogy a kifogott zsákmányt az
utolsó sprattig a partra szállítsák. Mindez a közös halászati politika egzisztenciális
problémájából adódik, amely pont az, hogy közös: a halászati területeket közös
erőforrásként kezeli, amelyből minden nemzet egyenlően részesedik. Senki nem rendelkezik
tulajdonjoggal, ezért senkinek nem érdeke a halászati területeket megújuló erőforrásként
kezelni.

Követnünk kell Izland, Új-Zéland, a Falkland-szigetek és a többiek példáját, amelyek
tulajdonjogot adtak a hajóparancsnokoknak, így ösztönözve őket az fajmegőrzésre. Ennek
az egyetlen módja pedig a felségvizek feletti nemzeti ellenőrzés visszaállítása.

ELNÖKÖL: STAVROS LAMBRINIDIS
alelnök

Jelentés: Anni Podimata (A7-0036/2011)

Jens Rohde (ALDE).   – (DA) Elnök úr, a Parlament nagy többsége ismételten úgy
határozott, hogy a Ház támogatja a pénzügyi műveletekre kivetendő adót. Az általunk
elfogadható valamennyi adótípus közül a legostobább az úgynevezett Tobin-adó. Az
egyetlen pozitív dolog, ami erről az adóról elmondható, hogy nem lett belőle semmi, hiszen
ha ez volt az Apokalipszis vadállata, miért nem hajtották végre évekkel ezelőtt?

Az első alkalommal még az 1970-es évek elején vették fontolóra. Azonban amint válság
tör ki, újra elővesszük ezt a lerágott csontot, csak hogy kis idő múlva arra a következtetésre
jussunk, hogy rossz ötlet. Egész egyszerűen rossz ötlet kizárólag Európában bevezetni az
adót, mert vannak biztos menedékhelyek, így a tőke máshova vándorolhat Európán belül.
Ez az adó inkább a kereskedésre, mint a nyereségre vonatkozik. A Tobin-adó nem nyújt
megoldást semmilyen problémára, és ezt néhány éve maga Tobin úr is elismerte.

Clemente Mastella (PPE).   – (IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim, a jelenlegi gazdasági és
pénzügyi válság rávilágított a globális pénzügyi rendszer szabályozó és felügyeleti keretének
súlyos hiányosságaira.

Az Európai Unióban a pénzügyi válságot komoly költségvetési válság követte, amelynek
egyik igen fontos tényezője a piacoknak az állami kötvényekre gyakorolt túlzott – és számos
esetben – indokolatlan nyomása volt. Ismételten a rövid lejáratú, rendkívül spekulatív
tranzakciók álltak a válság középpontjában, és rámutattak egyfelől a nem megfelelő
pénzügyi szabályozás, másfelől az államháztartások felügyelete és fenntarthatósága közötti
egyértelmű kapcsolatra.

A válság gazdasági költségeinek átfogó felmérése még várat magára. Ugyanakkor az már
ma is teljesen egyértelmű, hogy a világ és az Európai Unió nem engedhet meg magának
egy újabb, hasonlóan súlyos válságot, ezért nem hagyhatja annak bekövetkeztét.

A válságra adott átfogó és integrált válaszok érdekében új és innovatív pénzügyi
mechanizmusokra van szükségünk, amelyek képesek a spekuláció visszaszorítására és a
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pénzügyi ágazat elsődleges szerepének visszaállítására. Ezért szükséges a kifejezetten
pozitív irányú változás.

Anneli Jäätteenmäki (ALDE).   – (FI) Elnök úr, támogatom a tranzakciók globális adójának
bevezetését. A Bizottságnak késlekedés nélkül hatásvizsgálatot kellene lefolytatnia arra
vonatkozóan, hogy az első fázisban kezdeményezhető-e európai szinten ilyen módosítás,
majd e tanulmány ismeretében az Európai Uniónak kellene meghoznia a döntést.

Londonban minden évben 7 milliárd eurónak megfelelő adóbevételt realizálnak járulékos
tőzsdeadó révén. Ez nem egészen azonos a tranzakciók szóban forgó megadóztatásával,
ugyanakkor a londoni eredmények és hatásuk bíztató, ezért a Bizottságnak azonnal le
kellene folytatni a hatásvizsgálatot, azt követően pedig uniós szinten kellene döntést
hoznunk.

Alfredo Antoniozzi (PPE).   – (IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim, Európát az elmúlt években
sarokba szorító gazdasági és pénzügyi válság felfedte a szabályozási keret súlyos
hiányosságait.

A spekuláció visszaszorítására és a pénzügyi ágazat szerepének visszaállítására képes, új
eszközöket kell létrehoznunk. Ki kell szolgálnunk a reálgazdaság szükségleteit és
támogatnunk kell a hosszú távú befektetéseket, ugyanakkor biztosítanunk kell a terhek
igazságos elosztását a pénzügyi ágazat fő résztvevői között. Így sikeresen teremthetünk
elő további új forrásokat a globális és európai kihívások – mint az éghajlatváltozás, valamint
az Európa 2020 stratégia célkitűzései – megválaszolására.

Remélem azonban, hogy több figyelem jut az innovatív pénzügyi rendszerek állami
felügyeletére és átláthatóságára, hiszen ezek a bevezetés elengedhetetlen feltételei.

Salvatore Caronna (S&D).   – (IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim, úgy vélem, hogy
Podimata asszony jelentésének elfogadása jelentős lépés a kiegyensúlyozottabb,
progresszívebb és erősebb európai gazdasági és fiskális politika felé.

Mára egyértelművé vált, hogy Európának, mint 27 ország koordináló hatóságának,
haladéktalanul olyan gazdasági és pénzügyi instrumentumokra van szüksége, amelyek
nem csak alárendelt szerepet töltenek be, hanem képesek a gazdaság irányítására is. Ezért
a pénzügyi tranzakciók megadóztatására irányuló javaslat elég nagy felzúdulást, valamint
fokozott érdeklődést és vitát váltott ki. A tény, hogy a parlamenti többség a szabályozás
mellett szavazott, igen fontos és jelentős, hiszen ez az első alkalom, hogy nemcsak hagyjuk
a dolgokat megtörténni, hanem tettünk is egy lépést előre.

Őszintén remélem, hogy a Bizottság és a Tanács ezen az úton halad tovább.

Mario Pirillo (S&D).   – (IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim, a jelenlegi pénzügyi válság
rávilágított a pénzügyi ágazat felügyeleti keretének súlyos hiányosságaira, valamint az új
eszközök és új fiskális politikák szükségességére.

A pénzügyi rendszer spekulatív tranzakciókból tett szert nyereségre, és abszurd, hogy ez
az ágazat nem fizet semmilyen adót. Ezt orvosolnunk kell, ezért van szükség a pénzügyi
műveletek megadóztatására, és ezért szavaztam igennel.

Más politikák – például az energia- vagy a környezetpolitika – terén Európa élen járt a
világban, jó példát mutatva és ösztönözve más, Európai Unión kívüli országokat. Úgy
gondolom, hogy ugyanígy kell tennünk a pénzügyi rendszer vonatkozásában. Remélem,
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hogy a Bizottság hamarosan olyan jogalkotási javaslat előterjesztésével válaszol, amely
megfelel a – válság terhét viselő – lakosság elvárásainak.

Lara Comi (PPE).   – (IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim, egy új adó bevezetése mindig nagy
körültekintést igénylő intézkedés. Egyfelől a kockázat és a negatív externáliák csökkentésére
irányuló kedvezményrendszer alkalmazását teszi lehetővé, másfelől viszont biztosan
torzulásokhoz vezet, amelyek hátrányos helyzetbe hozhatják az európai pénzügyi piacokat.

Meggyőződésem, hogy a spekulatív tevékenységekből származó bevételt és a pénzügyi
tranzakciókat meg kell adóztatni, ugyanakkor azt tartom, hogy a pro és kontra érveket
körültekintően át kell gondolni, és az ilyen adótípust alaposan meg kell vizsgálni, hogy a
kívánt hatást úgy érje el, hogy közben ne gátolja az anyagi javak termelését.

Ugyanakkor szeretnék rámutatni, hogy ha az Unió elszigetelten kíván cselekedni, veszíthet
versenyképességéből, és – logikusan – semmilyen gyakorlati eszköz nem áll rendelkezésére,
amellyel rábírhatná a világgazdaság egyéb szereplőit arra, hogy kövessék a példáját.
Pontosan ezért helyeslem az adózást, feltéve, hogy azt globálisan és a G20-kal folytatott
tárgyalásokat követően vezetik be.

Giommaria Uggias (ALDE).   – (IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim, ma örömmel fogadtuk
el a Podimata asszony által javasolt intézkedéseket. Az olasz delegáció Liberálisok és
Demokraták Szövetsége Európáért Képviselőcsoporthoz tartozó Italia dei Valori pártot
képviselő tagjainak ez a pillanat nagy megelégedésére szolgál, mivel ez azt mutatja, hogy
a Parlament képes elvi megállapításaival összhangban cselekedni.

Valójában már Berès képviselőasszony pénzügyi, gazdasági és szociális válságról szóló
jelentésének megvitatásakor a pénzügyi tranzakciók megadóztatása mellett érveltünk. Ez
ma megtörtént, ezért örömmel jelentjük be, hogy mellette szavaztunk, mivel ez az adó a
pénzügyi forrásokat a pénzügyi gazdaságból – így a pénzügyi spekulációk színteréről – a
reálgazdaságba mozgatja át. Az adó hatással lesz a millenniumi fejlesztési célok
megvalósítására, és hozzájárul a nagy európai projektekhez az infrastruktúra, a kutatás,
az ökológiai átrendeződés vagy a termelési rendszerek terén.

Syed Kamall (ECR).   – Elnök úr, amikor visszatekintünk a pénzügyi válságra, le kell
vonnunk a megfelelő tanulságokat. Például meg kell tanulnunk, hogy a nem megfelelő
szabályozás időnként problémát okoz, mint ahogy az az Egyesült Államokban történt a
Community Investment Act esetében. Ez a törvény arra ösztönözte a bankokat, hogy nem
hitelképes személyeknek is nyújtsanak kölcsönt. Miután minden tízedik ilyen ügyfél
hátralékba került, beállt a másodlagos jelzáloghitel-válság, amelynek következményeit
azóta is érezhetjük.

Meg kell értenünk, hogy milyen következményekkel jár a túl olcsó pénz, az alacsonyan
tartott kamatok, aminek eredményeként az emberek rossz döntések alapján fektették be
pénzüket, illetve a pénz értékének fel nem ismerése. Ahogy Ludwig von Mises osztrák
közgazdász mondta, ha rossz döntéseket hozunk és pénzünket rosszul fektetjük be, amint
a piac korrigálja magát, mindenki veszít, a hitelezés körfolyamata pedig felborul. Pontosan
ez az, amit láthattunk. Azt is meg kell tanulnunk, hogy soha többé nem engedhetjük, hogy
a bankok túl nagyok legyenek a bukáshoz.

Ha pénzszerzés céljából vezetjük be ezt az adót, azzal milyen üzenetet küldünk a
bankoknak? Azt fogják gondolni, hogy a korábbiakhoz hasonlóan, kellő gondosság nélkül
működhetnek tovább, és ha összeomlanak, az adófizetők majd megmentik őket.
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Legfőbb ideje, hogy a levonjuk a pénzügyi válság tanulságait.

Jelentés: Edite Estrela (A7-0032/2011)

Salvatore Iacolino (PPE).   – (IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim, azt, hogy az európai
polgársághoz való jog nem biztosított, mi sem tanúsítja világosabban, mint a tagállamok
között még mindig fennálló, súlyos egyenlőtlenségek. Az egészséghez való jog gyakorlása
Bulgáriában vagy Romániában kevésbé lehetséges, mint más országokban, és egyértelmű,
hogy ez az állásfoglalás bonyolultsága ellenére is fontos hivatkozási alap lehet.

Ma ünnepeljük a Nemzetközi Nőnapot, és kétségtelen, hogy a nők még mindig nehezebben
jutnak hozzá a kezeléshez és támogatáshoz. Ezért több információra, több megelőzésre,
kezelésre, rehabilitációra és egészségesebb életmódra van szükség.

Elengedhetetlen a helyes életmód. Nemet kell mondanunk a szenvedélybetegségekre, az
elhízásra, az alkoholra, a dohányzásra és a fertőző betegségekre. Ehhez valódi kohéziós
politikára van szükség; olyanra, amely az egészséghez való jogot valódi európai célnak
tekinti.

Christa Klaß (PPE).   – (DE) Elnök úr, elsősorban mindig az egészség megőrzésére,
másodsorban pedig az egészség helyreállítására kell ügyelnünk. Valamennyi tagállamban
kulcsszerepet játszik az oktatás. Különösen fontos az egészséges táplálkozás, a testmozgás
és a megfelelő általános képzettségi szint. Ez alapvetően a tagállamok felelőssége. Európának
elő kell segítenie az egészségügyi oktatással kapcsolatos tapasztalatok megosztását a
különböző területeken. A jelentés ellen szavaztam a benne lévő számos jó ötlet ellenére
is. Határozottan ellenzem a 25., 26. és 29. bekezdést. Itt nincs helye a tagállamok olyan
fontos etikai és morális döntéseinek, mint a reprodukciós technikák és az abortusz. Az
abortuszt a fogamzásgátlással egy mondatban emlegetni anélkül, hogy egyáltalán felvetődne
az élethez való jog, nem a keresztény Európa akaratát tükrözi.

Hannu Takkula (ALDE).   – (FI) Elnök úr, való igaz, hogy az egészség területén mutatkozó
egyenlőtlenségek igen eltérőek az Európai Unión belül. A tagállamok, valamint azok
tradíciói és gyakorlatai nagyban különböznek egymástól. Nyilvánvaló, hogy ha a jövőben
európai szinten csökkenteni akarjuk az egészségügyi szolgáltatások közötti különbségeket,
több oktatásra, képzésre és tudatosságra van szükség az egészséget befolyásoló dolgokkal
kapcsolatban.

A jelentés egyértelműen hangsúlyt fektet a társadalmi-gazdasági státuszra, jómagam
azonban úgy gondolom, hogy az olyan alapvető dolgokra lenne fontos koncentrálni, mint
az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés, a testmozgás, az étrend és a hasonlók.
Ezeket kellene kiemelni és hangsúlyozni, ha előre tekintünk és egy jobb, egészségesebb
Európa létrehozására törekszünk. Véleményem szerint a legjobb gyakorlatok cseréjére
lenne szükség.

E jelentés kapcsán tartózkodtam a szavazástól, mert szerintem sok felesleges dolgot
tartalmaz. Remélem, hogy az egészség területén Európa-szerte mutatkozó egyenlőtlenségek
csökkentésére összpontosíthatunk.

Jelentés: Eva Joly (A7-0027/2011)

Syed Kamall (ECR).   – Elnök úr, úgy látom, hogy az utóbbi években valahányszor
nemzetközi szinten beszéltünk az adózásról, mindig az a legfontosabb számunkra, hogy
megtámadjuk a Kajmán-szigeteket és a hozzá hasonló országokat. Pedig ezek az országok
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nem tettek mást, mint megfogadták a fejlesztési ügyekben adott tanácsainkat. Évek óta
hajtogatjuk a Karib-térség országainak és más fejlődő országoknak, hogy szüntessék meg
a cukortól és a banántól való függőséget, álljanak több lábon, és tegyenek szert
versenyelőnyre és szakértelemre a szolgáltatások terén.

A Kajmán-szigetek pontosan ezt tette, és adósemlegességének köszönhetően gazdasága
40–50%-át ma már a pénzügyi szolgáltatások teszik ki. Nem adókikerülésről, hanem
adósemlegességről van szó. Nem adóztatják meg duplán vagy triplán az ott elhelyezni
kívánt pénzeket. De mit tesznek az Európai Unió álszent imperialistái, amikor a
Kajmán-szigetek versenyezni szeretne velük az adózás terén? Éppen úgy viselkednek, mint
a régmúlt imperialistái: megpróbálják megtámadni a Kajmán-szigeteket azért, hogy az
EU-val kíván versenyezni. Szégyenteljes az Európai Uniónak ez az imperializmusa.

Nirj Deva (ECR).   – Elnök úr, igen nehezen tudom támogatni jó barátom, Joly asszony
jelentését, mégpedig azért, mert európai és globális adókról beszél.

Különféle legális és illegális csatornákon keresztül 880 milliárd USD összeg távozik a
fejlődő országokból és kerül európai, illetve nyugati bankokba. Mi pedig 60–70 milliárd
dollárt fordítunk az európai adófizetők pénzéből a fejlődő országok szegénység-felszámolási
programjaira. Mennyivel jobb lett volna, ha az a pénz, az a 880 milliárd USD, amit
kimenekítenek a fejlődő országokból, hogy azután a mi bankjainkban helyezzék el, eleve
ott maradt volna a fejlődő országok fejlesztésének támogatására, hogy gyorsabban
növekedhessenek, és kialakuljon a tőkeképzési képességük, tulajdonjoguk és kereskedelmi
gyakorlatuk?

Jelentés: Georgios Papastamkos (A7-0030/2011)

Clemente Mastella (PPE).   – (IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim, most, amikor az Európai
Unió a közös agrárpolitika megreformálásán dolgozik, még fontosabbá vált az agrárpolitika
és a külkereskedelmi politika közötti összhang biztosítása.

A mezőgazdaság és a kereskedelem valójában két egymást metsző szakpolitikai menetrend.
Dinamikájuk befolyásolja a többoldalú, régiók közötti, régiós szintű és kétoldalú
szabályozást, miközben a szabályozás is egyre inkább visszahat dinamikájukra. A
szabályozások azonban nem statikusak, hanem hierarchiákat alkotnak, és egyeztetések
útján alakulnak ki.

A szabályozói sokrétűség, a kereskedelmi érdekek sokfélesége, a kereskedelemmel
kapcsolatos feszültségek és viták a hazai agrárpolitikák és a nemzetközi kereskedelem
komplexitását tükrözik. Mivel a mezőgazdaság nem csupán gazdasági tevékenység, és az
agrár- és élelmiszer-politikák olyan alapvető célokat szolgálnak, mint az élelmezés- és
fogyasztói biztonság, a ma előttünk álló legnagyobb kihívás a kereskedelmi és nem
kereskedelmi megfontolások eredményes összeegyeztetése.

Kereskedelempolitikánk tehát meghatározó szerepet fog játszani abban, hogy a
mezőgazdaság továbbra is pozitív, teljes hozzájárulást tesz-e ezekhez a célokhoz anélkül,
hogy az saját dinamikáját befolyásolná.

Jarosław Kalinowski (PPE).   – (PL) Elnök úr, az élelmezésbiztonság a közös agrárpolitika
egyik prioritása. A valódi élelmezésbiztonság elérése érdekében fenn kell tartanunk a helyes
arányokat a nemzetközi kereskedelemben. Fel kell ismerni, hogy a tisztességes verseny
kulcsszerepet játszik e téren. Az európai gazdálkodóknak és élelmiszertermelőknek a
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legszigorúbb uniós előírásokat kell teljesíteniük, és sok pénzükbe kerül annak biztosítása,
hogy termékeik megfeleljenek a korlátozó előírásoknak és szabályoknak.

Ugyanakkor, a harmadik világból származó óriási volumenű élelmiszerimport ellenére az
EU semmiféle kontrollal nem rendelkezik az ottani termelők és gazdálkodók felett. Először
is, az ilyen megállapodások nem tisztességesek hazai termelőinkkel szemben. Másodszor,
ez a fajta politika az európai fogyasztók egészsége szempontjából is kockázatos, mert az
EU semmiféle befolyással nem rendelkezik e termékek felett. Ezen haladéktalanul változtatni
kell.

James Nicholson (ECR).   – Elnök úr, először is szeretném elmondani, hogy azért
szavaztam a jelentés mellett, mert úgy érzem, egészen világosan megfogalmazza azokat a
problémákat, amelyekkel – különösen a kereskedelempolitika vonatkozásában – az Unió
mezőgazdasági ágazata és gazdálkodói szembenéznek.

Hadd fogalmazzak teljesen világosan: az Európai Unió mezőgazdasági ágazatát
semmiképpen nem szabad feláldozni az olyan kereskedelmi megállapodások érdekében,
mint amit a Mercosurral folytatunk. Sajnos azonban az az érzésem, hogy éppen ebbe az
irányba haladunk. Mintha az lenne a felfogás, hogy az európai mezőgazdaság valamiféle
könnyű alkutárgy lehet. Ha ez tényleg így van, óriási problémák fognak felmerülni a
mezőgazdaság számos ágazatában, főként az állattenyésztésben. Ami az egyenértékű
szabványokat illeti, senkit nem szabadna elriasztania annak a követelésünknek, hogy az
EU-ba bejövő importáruknak ugyanazoknak a szabványoknak kelljen megfelelniük, mint
amelyeket saját termelőinktől elvárunk. Nyilvánvaló kötelességünk, hogy fogyasztóink
érdekében ezt biztosítsuk.

Rendkívül elégedetlen vagyok továbbá a Bizottság ezzel kapcsolatos, a Parlamenttel
szembeni hozzáállásával. Elfogadhatatlan, hogy megpróbálnak bennünket a sötétben
tartani. Azt szeretném, ha a további egyeztetések során a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Bizottság álláspontja érvényesülne.

Andrzej Grzyb (PPE).   – (PL) Elnök úr, a Papastamkos-jelentés néhány kitűnő javaslatot
tartalmaz. Az EU számos több- és kétoldalú kereskedelmi tárgyalást folytat olyan különféle
csoportokkal, mint a Világkereskedelmi Szervezet. A mezőgazdasági termékek kereskedelme
kulcsszerepet játszik e téren, különösen az Európai Unió piacaihoz való hozzáférést illetően.

Az EU mezőgazdasági termékek nettó importőre. A cukorpiac reformját követő négy év
során az EU cukorexportőrből nettó importőrré vált. A mezőgazdasági termékek 70%-át
importáljuk; e termékeket pedig fejlődő országok exportálják. A Mercosur-országokkal
szemben kereskedelmi deficitünk van. Amint Kalinowski úrtól elhangzott, behozzuk az
EU piacaira a más előírásokkal összhangban előállított termékeket, miközben az európai
gazdálkodók óriási költségeket viselnek az állatjóléti és környezetvédelmi normák betartása
érdekében.

Nem tehetjük tönkre a közös agrárpolitika által elért és az EU költségvetéséből finanszírozott
eredményeket az agrárpolitika eredményességét csökkentő döntésekkel. Gondoskodnunk
kell arról, hogy megvalósuljon a szükséges összhang a közös agrárpolitika és az EU
kereskedelempolitikája között.

Hannu Takkula (ALDE).   – (FI) Elnök úr, én is szeretnék néhány szót mondani
Papastamkos úr igen alapos jelentéséről. Elmondhatom, hogy valós, átfogó képet ad arról,
hogy miként kapcsolódik kölcsönösen egymáshoz az Európai Unió agrárpolitikája és
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kereskedelempolitikája, és hogy az EU-ban hogyan tölti be az agrárpolitika egyfajta
politika-formáló eszköz szerepét.

Nyilván igaz, hogy a költségvetés szempontjából is fontos szerepet játszik a mezőgazdaság.
Ezért van az, hogy valahányszor az EU politikájáról beszélünk, szóba jön a mezőgazdaság
kérdése is. E téren nem szabad szem elől tévesztenünk, hogy sok helyről hozunk be
élelmiszereket az Európai Unióba – főként a harmadik világból –, és ezért is fontos betartani
ezeket az etikai normákat. Fontos kérdés ennek kapcsán a tisztaság.

Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy a mezőgazdasági termelés problémakörét saját
kontinensünkön belül, annak különféle részein kell kezelni, ideértve a periférián lévő
országokat, Finnországot is, amely tiszta termékeket és magas szintű szakértelmet tud
felmutatni. Az agrárpolitikában, főként, ha abba a továbbiakban is be akarunk fektetni,
fenn kell tartanunk ezeket a szigorú etikai normákat.

Janusz Wojciechowski (ECR).   – (PL) Elnök úr, a Papastamkos-jelentés mellett szavaztam.
Szeretném kifejezni e jelentés iránti megbecsülésemet. Boldog vagyok, hogy az Európai
Parlament szilárdan elkötelezte magát Európa élelmezésbiztonságának megőrzése mellett,
amely az élelmiszerek tárgyában folytatott nemzetközi kereskedelmi tárgyalások túlzott
engedményei miatt most veszélybe került.

Az Európai Unióban egy igen erős érdekcsoport próbál nyomást gyakorolni az európai
élelmiszertermelés csökkentése és a harmadik országokból való import növelése érdekében,
ugyanis anyagilag érdekeltek ebben. Ez már a cukorpiaci reform során is teljesen nyilvánvaló
volt. Az Európai Uniónak nem szabad megadnia magát ennek az érdekcsoportnak. Fel kell
lépnie ellenük saját élelmezésbiztonsága megóvása érdekében. Hosszú távon öngyilkos
politikának bizonyulna, ha a megnövekedett élelmiszerkereslet idején adnánk be a
derekunkat egy ilyen érdekcsoportnak.

Inese Vaidere (PPE).   – (LV) Elnök úr, a mezőgazdasági termékek tisztességes kereskedelme
az egyik legfőbb hajtóerő a fejlődő országok gazdasági fejlődésében. Létfontosságú szerepet
játszik a szegénység csökkentésében és az élelmiszerválságok megakadályozásában. Európa
számos országa és régiója függ a mezőgazdaságtól, kiváltképp a legújabb tagállamok, ahol
a mezőgazdaság sokkal kevesebb közvetlen juttatásban részesül, mint a régebbi tagállamok
képviselői. Ráadásul e régióknak fel kell venniük a versenyt a latin-amerikai termelőkkel,
akiket nem kötnek ugyanilyen szigorú minőségi szabványok, és alacsonyabb vámtarifát
fizetnek. Ez a helyzet jelentősen csökkenti gazdálkodóink versenyképességét és
nyereségességét. Ezért támogattam a jelentést: mert az Európai Unió
kereskedelempolitikájának felülvizsgálatára szólít fel. Arra szólít fel, hogy egységes
normákat alkalmazzunk a harmadik országokból származó mezőgazdasági termékekkel
szemben, és hogy csak akkor nyissuk meg piacainkat harmadik országbeli mezőgazdasági
termények felé, ha gazdálkodóink kártérítést kapnak azon veszteségeikért, amelyeket a
harmadik országokból származó mezőgazdasági termékek behozatala miatt szenvedtek
el. Köszönöm.

Syed Kamall (ECR).   – Elnök úr, amikor a világ szegényebb országaiból származó
barátaimat arról kérdezem, hogy hogyan segíthetnénk őket a szegénység mérséklésében,
gyakran mondják, hogy nem a segélyek jelentik a megoldást. A valódi segítség az lenne,
ha a helyi vállalkozókat a helyi gazdagság megteremtéséhez segítenénk hozzá, hogy azután
önerőből kereskedhessenek az Európai Unióval. Azzal is segíthetünk, ha megnyitjuk a
piacainkat.
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Ennek egyik legnagyobb akadálya a közös agrárpolitika. Az Egyesült Államoknak is sokrétű
állami támogatási rendszere van. Szabadkereskedelemről prédikálunk, de bezárjuk
piacainkat a fejlődő országok jó minőségű terményei előtt, ami álszentség. Ráadásul itt
vannak az úgynevezett egészségügyi- és növény-egészségügyi szabványok. Természetes,
hogy mindannyian biztonságosabb élelmiszereket szeretnénk, de az ilyen szabványokat
gyakran nem tarifális akadályként használják a fejlődő országokból származó behozatal
ellen.

Ideje, hogy a fogyasztókra hallgassunk. Ha az élelmiszer biztonságos, hagyjuk, hogy a
fogyasztók döntsék el, hogy Európában, vagy másutt termett élelmiszert akarnak-e venni.
Hagyjuk abba a veszteséges európai ágazatok támogatását.

Daniel Hannan (ECR).   – Elnök úr, az Európai Unió közös agrárpolitikája páratlan a maga
nemében: páratlan a pazarlásban, a korrupcióban, a bizánci bürokráciában, önzésben,
álszentségben és erkölcstelenségben.

Az 50-es évek végén az EU argentin nagykövetét jelölték ki a fejlődő országok szóvivőjének.
Azt nyilatkozta, hogy ha Európának támogatnia kell a gazdálkodóit, azt még megértik.
Nem örülnek ugyan annak, hogy kizárjuk termékeiket a piacainkról, de megértik. Azt
kérték viszont, hogy ezt legalább ne tetézzük azzal, hogy saját fölöslegeinket az ő piacaikon
dobjuk szét. Az EU sem akkor nem hallgatott rájuk, sem azóta.

A világkereskedelmi tárgyalások legújabb fordulója a „Mindent, csak fegyvert nem” optimista
címet viselte. No persze, ez hamarosan arra degradálódott, hogy „Mindent, csak
gazdaságokat nem”, az EU ugyanis eltökélten kiáll az egykor piaci rés betöltésére hivatott
ágazat védett és támogatott pozíciója mellett.

Pedig le kellene vonnunk a következtetést abból, ami történt. A közös agrárpolitika a 60-as
évektől létezik. Ez az, amit az EU a legrégebb óta csinál. És ha az eredmény ez lett – ökológiai
katasztrófa, szegénység, az emelkedő élelmiszerárak inflációs következményei – akkor
nem tökéletesen értelmetlen ugyanazoknak az intézményeknek még több hatalmat adni?

Nirj Deva (ECR).   – Elnök úr, általában mindenben egyetértek azzal, amit barátom,
Kamall úr mond, de sajnos ma nem ez a helyzet. Alapos megfontolás után arra a
következtetésre jutottam, hogy az élelmezésbiztonság a globális népességnövekedés egy
igen fontos szempontja. Az Európai Uniónak valóban biztosnak kell lennie saját
élelmezésbiztonságában. Ez pedig önellátást jelent. Nem túltermelést, amikor elárasztjuk
a fejlődő országok piacait, de nem is alultermelést, amikor éhező emberek szája elől vesszük
el a falatot.

Tehát az önellátást kell megcéloznunk Európában, Ázsiában, Afrikában és az Egyesült
Államokban is. Ha programjaink központi célja az önellátás lesz, akkor a nemzetközi
kereskedelem terén minden egyéb bekapcsolódhat a játékba. Az élelem azonban nem játék.

Jelentés: Martin Häusling (A7-0026/2011)

Christa Klaß (PPE).   – (DE) Elnök úr, a Häusling-jelentés mellett szavaztam. A fehérje
elengedhetetlen az állatok egészséges táplálkozásához. Európának intézkednie kell a
megbízható fehérjeellátás biztosítása érdekében. Minden követ meg kell mozgatnunk, a
kutatástól és a termesztéstől kezdve a gazdálkodók felvilágosításáig és képzéséig a kialakított
gyakorlatok és a vetésforgórendszer előnyeivel kapcsolatban. Ne veszítsük szem elől a
körkörös gazdaság bevált elvét. A Bizottság vizsgálja felül a nem kérődző állatok állati
eredetű fehérjével való takarmányozásának tilalmát, miközben továbbra is tartsa fenn a
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kannibalizmus tiltását. Konkrétabban vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a sertések és
a baromfik csontliszt takarmányában fel lehessen használni állati eredetű fehérjét. E
takarmányokat az emberi egészséget és a környezetet óvó, szigorú, érvényben lévő
szabályozásokkal összhangban kell elkészíteni. Jelenleg értékes fehérjeforrásokat
semmisítünk meg pusztán azért, mert képtelenek vagyunk gondoskodni e termékek helyes
kezeléséről.

Janusz Wojciechowski (ECR).   – (PL) Elnök úr, sajnálom, hogy a Häusling-jelentést, ami
egyébként egy jó jelentés, még a saját szerzője sem tudta támogatni a hozzátett nem túl
szerencsés módosítások miatt. Én is az elfogadása ellen szavaztam. Úgy gondolom, hogy
a jelentés módosításait indokolatlanul használják fel a GMO-kkal kapcsolatos engedmények
népszerűsítésére, és hogy egyáltalán nem kellene népszerűsítenünk a GMO-kat. Európának
meg kell védelmeznie a hagyományos és természetes mezőgazdaságot. A géntechnológiával
módosított termények veszélyt jelentenek Európa mezőgazdaságára és az
élelmezésbiztonságra, ezért egyetértek az előadóval. Az ő példáját követtem ebben a
kérdésben. Köszönöm szépen.

Jelentés: Mariya Nedelcheva (A7-0029/2011)

Francesco De Angelis (S&D).   – (IT) (FI) Elnök úr, hölgyeim és uraim, először is szeretném
megköszönni az előadó, Nedelcheva asszony munkáját. Ha ma a férfiak és nők munkahelyi
egyenlőségéről beszélünk, az nem csupán üres retorika, és nem is szabad, hogy az legyen.

Ellenkezőleg: a nők foglalkoztatása mind kulturális, mind gazdasági szempontból stratégiai
kérdés Európában. A rendelkezésre álló adatokból kiderül, hogy ha a nők foglalkoztatási
rátája megközelítené a férfiakét, az önmagában 30%-kal emelné a bruttó hazai terméket.
Még a mostani válság sem kényszeríthet bennünket arra, hogy hátrafelé tegyünk egy lépést;
éppen ellenkezőleg, előre kell lendítenie a női foglalkoztatás aktív politikáinak megteremtése
érdekében végzett munkát. Célirányos foglalkoztatási politikákra van szükség, amelyek
lehetővé teszik a válság nőkre kifejtett hatásának felmérését és anticiklikus megoldások
mérlegelését.

A jelentés érdeme az is, hogy a nők foglalkoztatását, a szakképzést és a nők vállalkozási
kedvét előmozdító pozitív politikákra összpontosít. Végezetül szeretném megjegyezni,
hogy egy másik jelenséggel is szembe kell néznünk: a nők elleni erőszak súlyos
problémájával. Európának most olyan átfogó irányelvre van szüksége, amely legyőzi és
megakadályozza a nők elleni erőszak valamennyi formáját.

Jens Rohde (ALDE).   – (DA) Elnök úr, a vitát hallgatva a tőzsdéken jegyzett vállalatok
igazgatóságában bevezetendő női kvótarendszerről egyértelműen kiderült, hogy egyfajta
állóháború üti fel újra és újra a fejét itt az ülésteremben. Ez igen nagy kár. Nem titkolom,
hogy jómagam erőteljesen ellenzem a kötelező kvótarendszert. Egyrészt azért, mert
szerintem hátrányos a vállalatokra nézve, másrészt pedig azért, mert azokra a kiválóan
képesített nőkre nézve is hátrányos, akiket automatikusan háttérbe fognak szorítani a
szóban forgó igazgatóságokban. Én tehát nemet mondok a kvótákra. Érdemes lenne
azonban pragmatikus megközelítést alkalmazni és esetleg megkövetelni a vállalatoktól,
hogy alkossanak saját politikát az esélyegyenlőségről, saját maguk által meghatározott
célokkal. Ez nemcsak azoknak a nőknek tenne jót, akik ezen az alapon kerülnének
alkalmazásra, hanem a cégeknek is, hiszen azonosulni tudnak a megvalósítandó célokkal.
Úgy gondolom tehát, hogy a vállalatok és az érintett nők kedvéért lehetnénk kissé
pragmatikusabbak is.
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Debora Serracchiani (S&D).   – (IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim, a nők és férfiak közötti
esélyegyenlőségről és a nők szegénységéről szóló jelentés mellett szavaztam, és örülök
annak, hogy a kérdést éppen a Nemzetközi Nőnap századik évfordulóján vitatjuk meg.

A férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód elvének a munkavállalás, a szakképzés, az
előmenetel és a munkakörülmények terén történő alkalmazásáról szóló 2002/73/EK
irányelv mellett további erőfeszítésekre van szükség a megfelelő átültetés érdekében. Elég
csak annyit mondani, hogy bár a nők képzettségi szintje jelentősen javult az utóbbi években,
és ma már a végzős női hallgatók száma meghaladja a férfiakét, a nők továbbra is a
hagyományosan női ágazatokban tömörülnek, és gyakran fordul elő, hogy kevesebb
javadalmazást kapnak, vagy kevesebb felelős pozíciót töltenek be a társadalom valamennyi
szférájában.

Akadályozza a nők munkába állását, hogy nem jutnak hozzá támogatási szolgáltatásokhoz
az általuk eltartott személyek – gyermekek, rokkantak, idős emberek – részére, nincsenek
megfelelő szabadságolási rendszerek és rugalmas munkavégzési formák.

Azzal szeretném zárni felszólalásomat, hogy megemlékezem a szerte a világon a
legalapvetőbb jogokért harcoló asszonyokról, és kérem a Parlamentet, hogy fejezze ki
szolidaritását a ma demonstrációt tartó iráni feminista szövetségek iránt, amelyek
felszólították az iráni asszonyokat, hogy ne viseljék a hijabot, amikor ma kivonulnak az
utcákra.

Anna Záborská (PPE).   – (SK) Elnök úr, szeretnék egy rövid magyarázatot adni arra, hogy
miért nem támogattam ezt az állásfoglalást, amely 2010-et az esélyegyenlőség
szempontjából méri fel.

Az állásfoglalás szövege sok területen támogatja a nők és a férfiak közötti egyenlőséget,
eközben azonban támogatja az abortuszt – egy új élet megszüntetését – is. A szöveg
ellentétes az Egyesült Nemzetek azon állásfoglalásaival, amelyek kimondják, hogy az
abortuszt soha nem lehet egyfajta fogamzásgátlásnak tekinteni.

Az előttünk lévő állásfoglalás elfogadásával az Európai Parlament nem csupán beleavatkozik
a nemzetállamok belügyeibe, de az Európai Unió Alapjogi Chartájában lefektetett, élethez
való jogot is semmibe veszi.

Sajnálattal veszem tudomásul, hogy a Parlament többsége támogatta ezt a szöveget. Ez
intő jel. Minden nemzeti szervezetet és szövetséget felszólítok arra, hogy tiltakozzanak az
őket képviselő európai parlamenti küldötteknél.

Hannu Takkula (ALDE).   – (FI) Elnök úr, szerintem nagyon fontos hogy itt, az Európai
Parlamentben beszéljünk a férfiak és a nők közötti egyenlőségről; és ne csak ma beszéljünk
róla, amikor egy különleges napot ünnepelünk, hanem mindig. Valóban fontos
emlékeztetnünk arra, hogy nőknek és férfiaknak teremtettek bennünket. Ez egyfajta
gazdagság forrása, de nem azt jelenti, hogy ha férfi vagy nő vagy, az valamiképpen rosszabbá
vagy gyengébbé tesz: egyenlőnek teremtettek bennünket. Ezért olyan fontos biztosítani,
legalább most, a 2010-es években, hogy Európában igenis lehetünk egyenlők. Ez pedig
azt jelenti, hogy a munkaerőpiacon is egyenlőként kezelik a férfiakat és a nőket. Persze,
ma az a helyzet, hogy a nők helyzete folyamatosan rosszabb, például a fizetések terén,
márpedig egy civilizált társadalomban ez nem fordulhat elő. Gondoskodnunk kell arról,
hogy a szó valódi értelmében megvalósuljon az egyenlőség.
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Ami a kvótákat illeti, mindaddig szükség lesz rájuk, ameddig el nem sajátítunk egy olyan
gondolkodásmódot, amelyben mindenki egyenlő. Csak ekkor válhat a valódi hozzáértés
döntő tényezővé a munkaerőpiacon.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).   – (ES) Elnök úr, ma újabb kezdeményezést fogadtunk
el, de amint a biztos asszony is elmondta, át kell térnünk a szavakról a tettekre.

Hiába vannak intézkedések, az egyenlőtlenség továbbra is fennáll. A nők jól képzettek.
Bár a legfrissebb egyetemi adatok szerint az eredményeik is jobbak, továbbra is hátrányos
megkülönböztetés sújtja őket. Ez különösen igaz a rokkant és idős asszonyokra, valamint
az emigránsokra. Ők duplán szenvednek a megkülönböztetéstől.

Bár a szóban forgó kezdeményezésen kívül többféle nyilatkozatot is hallottunk ma, nem
vagyunk felkészülve arra, hogy példát mutassunk. Elég csak körülnéznünk: milyen nemű
a Bizottság elnöke vagy a Tanács tagjai? Vagy az Európai Unió felváltva betöltendő
elnöksége? A Tanács elnöke, a Parlament elnöke, az Európai Számvevőszék elnöke? Nézzük
meg az Európai Központi Bank tagjait, akik között, most először, egyetlen nő sem lesz,
vagy a parlamenti frakciók vezetőit. Bizonyos országoknak egyetlen női küldötte sincs.

Az európai politika imázsa továbbra is a férfiakra alapoz. Még hosszú út áll előttünk. Ezért
szavaztam e kezdeményezés mellett. Hiszek abban, hogy a kvóták segítségével előrehaladás
érhető el ezen a kihívásokkal teli úton, amely – ismétlem – a szavaktól a tettekig vezet.

Inese Vaidere (PPE).   – (LV) Elnök úr, bár a nők jogaival kapcsolatos helyzet javult,
legalább három szempontra szeretném felhívni a figyelmet. Először is: továbbra is jelentős
a fizetések közötti különbség, és a válság alatt ez csak még tovább növekedett. Ez azért
van, mert úgy döntöttünk, hogy inkább támogatjuk a bankokat, semmint az elsősorban
nőket foglalkoztató iskolákat és óvodákat. Másodszor: főként az új tagállamokban, nem
kapnak elegendő támogatást a nők, a várandósok és a frissen szült anyák. Hátrányos
megkülönböztetés uralkodik a munkaerőpiacon is. Harmadszor: noha az ideális férfi-nő
arány a politikában 50:50% lenne, a nők részvétele még mindig jóval kisebb. Ugyanez a
jelenség figyelhető meg a vezetői szerepekben is. Úgy vélem, hogy az előttünk lévő jelentés
nem lesz képes arra, hogy új lökést adjon e problémák megoldásához.

Anneli Jäätteenmäki (ALDE).   – (FI) Elnök úr, a jelentés és a kvóták mellett szavaztam.
Szeretném megköszönni Reding biztos asszonynak, hogy ennek kapcsán azt javasolta –
vagy inkább azt az ultimátumot tette –, hogy amennyiben egy éven belül nem változik a
nők részaránya a tőzsdén jegyzett vállalatok igazgatótanácsában, úgy intézkedéseket fog
foganatosítani. Ezzel a biztos asszony csupán végrehajtja azokat az uniós szerződéseket
és irányelveket, amelyek kimondják, hogy a férfiak és a nők egyenlők.

Tudom, hogy a kvóták sokakban ellentétes érzelmeket keltettek, és hogy nem testesítenek
meg valódi demokráciát – de ugyanez áll a mai helyzetre is. Finnországban önkormányzati
szinten 10–15 évvel ezelőtt vezettük be a kvótarendszert. Sokan ellenezték azzal, hogy ez
devalválja a nőket, sőt, azt gondolták, hogy nem lesz elég nő a pozíciók betöltésére.
Azonban igenis akadt elegendő nő, és a gyakorlat bebizonyította, hogy az önkormányzati
szintű munkában ezek a kvóták – legalábbis Finnországban – nagyon jól beváltak.

Daniel Hannan (ECR).   – Elnök úr, köszönöm, hogy vállalta a mostani ülés levezetését,
és köszönet illeti munkatársait és a tolmácsokat is. A közelmúltbeli bírósági határozat
arról, hogy a jövőben a biztosítótársaságok nem különböztethetnek meg senkit a neme
alapján az autóvezetési képességek terén vagy a várható életkor alapján a különbségek
beszámításához, olyan sok szempontból hibás, hogy felsorolni is nehéz. Vegyük például
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a költségeket. Ez a döntés több milliárd font többletköltséggel fog járni. Emelkednek a
biztosítási díjak, egyre kevesebben váltják ki a biztosítást.

Másodszor: vegyük azt a silány igazságszolgáltatást, hogy az Európai Bíróság az Emberi
Jogok Európai Bíróságának precedense alapján ítélkezik. Harmadszor: vegyük a
rosszhiszeműséget. Az egyenlőségről és a megkülönböztetés tilalmáról szóló irányelvek
elfogadásakor még egyértelműen úgy volt, hogy a biztosításmatematikai szempontból
indokolt különbségtétel továbbra is indokolt marad.

Negyedszer: a bírák aktivizmusa. Bíráink azt, amit a törvény kimond annak rendelték alá,
amit szerintük ki kellene mondania. Ötödször: a szerződéskötés szabadságának
megtámadása. Ha Ön biztosító és én elfogadom az Ön által kínált feltételeket, akkor ne
álljon közénk az állam, hogy jogszerűtlennek nyilvánítsa a köztünk lévő megállapodást.

Aztán lássuk a hatodikat, a legdöntőbb érvet: mi köze ennek az egésznek az Európai
Unióhoz? Bizonyára minden ország képes arra, hogy saját demokratikus mechanizmusai
és eljárásai segítségével saját szabályokat alakítson ki a nemek közötti egyenlőségről.
Elnök úr, egy bíróság, aminek küldetése van: fenyegetés. Egy legfelsőbb bíróság, aminek
küldetése van: zsarnokság.

Jelentés: Rovana Plumb (A7-0031/2011)

Alfredo Antoniozzi (PPE).   – (IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim, a nők szegénysége régóta
fennálló probléma, amelynek történelmi okai vannak, és bizonyosan nem a gazdasági
válság eredménye.

Ezért Plumb asszony jelentése mellett szavaztam, mivel meggyőződésem, hogy mind
európai, mind nemzeti szinten fenn kell tartani a szilárd elkötelezettséget a nemek közötti
egyenlőség eléréséhez vezető további lépések mellett. Úgy vélem, hogy a jelentésben foglalt
intézkedések talán nem kimerítő, mindenesetre előrelépést jelentő, hasznos támogatást
nyújtanak az Európai Tanács által a nemek közötti egyenlőség tekintetében elfogadott
európai paktum és a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó cselekvési keret
megvalósításának stratégiáihoz.

A nők munkaerő-piaci aktív befogadásának és reintegrációjának elmozdítását célzó
tagállami szintű egyedi programok bevezetése legjobb döntés ebben a tekintetben. Alapvető
fontosságú azonban, hogy ezeket a programokat ne csupán helyi, országos és európai
szinten hangolják össze, hanem módot találjanak az egyeztetésre az Európai Unión kívüli
partnerekkel is.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).   – (ES) Elnök úr, mindig a nőkre hárult a kevésbé
látványos munka elvégzése: a házimunka és az érzelmi háttér biztosítása; olyan dolgok,
amelyeket nem lehet megvásárolni, és amire nem lehet szerződtetni senkit. Ezt azonban
mégsem értékeltük.

A nők napjainkban megjelennek a munkaerőpiacon. Továbbra is ki vagyunk azonban téve
a szegénység kockázatának, és a gazdasági válság következtében a helyzet súlyosbodik. A
kezdeményezés mellett szavaztam, mivel kötelességünk a nőket sújtó szegénység
felszámolása. Ez megtehető a jogi eszközök és intézkedések megerősítésével, hogy
csökkenteni lehessen a férfiak és nők közti bérkülönbséget.
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Aktív, a nőkre összpontosító foglalkoztatáspolitikát kell megvalósítanunk, és felül kell
vizsgálnunk a szociális védelmi rendszereket, különös tekintettel az idősebb és fogyatékkal
élő nőkre.

Támogassuk a nők belépését a munkaerőpiacra, mivel ez nagyobb profitot eredményez,
és csökkentsük a nemek közti bérszakadékot, mivel ennek elérése 13%-kal növeli a nemzeti
összterméket, ahogy arra számos tanulmány rámutat.

Ez igazságosság kérdése, ám mindenekelőtt lehetőség az európai versenyképesség elérésére.

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások

Jelentés: Francesco Enrico Speroni (A7-0047/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    írásban. – (PT) A német büntetőtörvénykönyv és adóügyi jog
értelmében az adókikerülés bűncselekménye csak akkor büntethető, ha az adófizetőnek
tudomása volt arról, hogy adókikerülés történt, és az adókikerülés szándékában állt. Ebben
az esetben nyilvánvalóan nem állt fenn az adókikerülés szándéka, mivel a szóban forgó
összeget átlátható módon a képviselő folyószámlájára utalták azután, hogy arról a Speakers’
Agency társaságnak számlát állított ki. Továbbá elég gyakori, hogy kisebb összegek
bevallásának véletlen elmulasztását, amiről ebben az esetben is szó van, kizárólag az
adminisztratív eljárás hatálya alatt intézzenek.

A tény, hogy ezt a hibát ilyen módon kezelték, és hogy Brok urat még csak nem is
tájékoztatták közvetlenül az ellene felhozott vádról, teljes mértékben szokatlan. A tény,
hogy az ügyész nem is számszerűsítette a – meg nem fizetett kamatokból is eredő –
adóhátralék pontos összegét még inkább azt erősíti, hogy fumus persecutionis esete áll fenn.
E körülmények között nem helyénvaló a képviselő mentelmi jogának felfüggesztése.

José Manuel Fernandes (PPE),    írásban. – (PT) Egyetértek a jelentéssel, amely nem találja
helyénvalónak a képviselő mentelmi jogának felfüggesztését. Valóban, büntetőjogi vádakat
hoztak fel egy jól ismert politikai személy ellen egy olyan összeggel kapcsolatban és olyan
körülmények között, melyek egy átlagos állampolgár esetében pusztán közigazgatási
eljárást vontak volna maguk után. Az eset fumus persecutionis, amelyben világosan kitűnik,
hogy az eljárás kizárólagos célja az érintett képviselő hírnevének csorbítása volt.

Juozas Imbrasas (EFD),    írásban. – (LT) Elmar Brok mentelmi jogának felfüggesztése ellen
szavaztam, mivel büntetőjogi vádakat hoztak fel egy jól ismert politikai személy ellen egy
olyan összeggel kapcsolatban és olyan körülmények között, melyek egy átlagos állampolgár
esetében pusztán közigazgatási eljárást vontak volna maguk után. Mi több, az ügyész nem
csupán megkísérelte megakadályozni, hogy Elmar Brok tudomást szerezzen az ellene
hamis és rendkívül méltatlan alapokon, indokolatlanul felhozott vádakról, de azt is
biztosította, hogy az ügy nagy nyilvánosságot kapjon a médiában, így érve el a legmagasabb
kártérítési összeg kirovását az érintett képviselőre. Az eset fumus persecutionis, amelyben
világosan kitűnik, hogy az eljárás kizárólagos célja az érintett képviselő hírnevének
csorbítása volt, ezért e körülmények között egyáltalán nem lenne helyénvaló a képviselő
mentelmi jogának felfüggesztése.

David Martin (S&D),    írásban. – Tartózkodtam a jelentésről való szavazás során. Míg
egyfelől a legnagyobb megbecsüléssel adózok a Brok úr által végzett munka előtt, másfelől
komoly kétségeim vannak a képviselők mentelmi jogának adóelkerüléssel kapcsolatos jogi
eljárás megakadályozására való felhasználását illetően.
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Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    írásban. – (FR) Az adófizetés olyan kötelezettség,
amely alól egyetlen polgár sem bújhat ki. Erre hívták fel Brok úr figyelmét. A mentelmi jog
célja nem védelem nyújtása bűncselekmények elkövetésének esetén, hanem a
véleménynyilvánítási szabadság védelme. Ezért elégedettséggel tölt el, hogy korrigálta a
hibáját.

A jelentés azonban több okból sem kielégítő. Speroni úr, 5 000 EUR nem elhanyagolható
összeg, és senki sem kényszerítette Brok urat ebbe a helyzetbe. Ezért a „viszonylag kis
összeg bevallásának véletlenszerű elmulasztása” miatti üldöztetéssel való gyanúsítások
véleményem szerint teljesen megalapozatlanok. A jelentés ellen fogok szavazni.

Nuno Melo (PPE),    írásban. – (PT) A Parlament feladata, hogy megvédje a tisztelt Ház
képviselői mandátumának függetlenségét, és ezt a függetlenséget nem lehet veszélyeztetni.
Ami az állításokat illeti, a képviselő fumus persecutionis célpontja lett, más szavakkal az
eljárás kizárólagos célja az érintett képviselő hírnevének csorbítása volt. Ezért mentelmi
jogának felfüggesztése ellen szavazok.

Alexander Mirsky (S&D),    írásban. – Annak ellenére, hogy személy szerint nem kedvelem
Elmar Brokot, kifogásolható viselkedése és ukránellenes retorikája miatt, úgy vélem, hogy
kényszerítő erejű indokokra lenne szükség a mentelmi jog felfüggesztéséhez. A mentelmi
jog felfüggesztésére vonatkozó kérelmet tudvalevőleg a bielefeldi ügyész által küldött levél
tartalmazza, amely szerint Elmar Brok 2005-ös adóbevallásában nem vallott be 5 000
eurót, amelyet a 2005. október 28-án Münchenben, a HypoVereinsbank Group által
szervezett „Europa Forumon” tartott beszédéért kapott, és amely után 2 900 EUR adót
kellett volna fizetnie. Az is köztudott, hogy Brok úr nem fizette meg ezt az összeget, és
felelősségre vonták ezért a mulasztásáért. Manapság a képviselői mentességet egyfajta
„bunkósbotként” használják a számlák rendezéséhez, vagy aprópénzként a parlamenti
képviselők manipulálására.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    írásban. – (PT) A német államügyész kérvényezte
egy képviselő, Brok úr képviselői mentelmi jogának felfüggesztését. Ez az eljárás egy
mulasztás eredménye, amely során a képviselő nem tüntette fel jövedelemadó-bevallásában
egy Münchenben tartott beszéd honoráriumát, amely után 2900 EUR adót lett volna köteles
fizetni, amelyet időközben már megfizetett. A jelentés azonban arra a jogi véleményre utal,
hogy a szóban forgó eljárást nem ilyen módon folytatták volna le egy átlagos polgár
esetében, és komoly jelek utalnak a politikai üldöztetésre. Ilyen sajátos körülmények között,
és mivel fumus persecutionis esete forog fenn, amellett szavaztam, hogy ne függesszük fel
Brok úr mentelmi jogát.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    írásban. – A jelentéssel az Európai Parlament úgy
döntött, hogy nem függeszti fel Elmar Brok mentelmi jogát.

Jelentés: Christel Schaldemose (A7-0033/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    írásban. – (PT) A jelentés mellett szavazok. A belső piac
megfelelő működéséhez biztonságos termékekre és a fogyasztók bizalmára van szükség.
A központi feladat a piac biztonságosabbá tétele, ez azonban nem lehet akadálya a
bővítésének. A termékleírások meghatározására vonatkozó közös megközelítés elfogadása
után, amelynek hasznossága a belső piac termékei általános biztonságának javulásában is
tükröződik, még mindig van mit javítani, mivel túl sok tragikus kimenetelű baleset történik
ezen a területen, amelyek főleg a gyerekeket érintik.
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Az általános termékbiztonságról szóló 2001/95/EK irányelv, amely a termékbiztonsággal
kapcsolatos általános követelményeket szabályozza, körülbelül tíz éve került elfogadásra,
így a felülvizsgálata kiemelt fontosságú annak érdekében, hogy megszűnjön a harmonizációs
intézkedések hatálya alá tartozó termékekre alkalmazandó eltérő piacfelügyeleti szabályok
– attól függően, hogy fogyasztói termékről vagy másról van-e szó – átfedésben lévő két
rétege. A vonatkozó jogi keretet tehát három elem alkotja: az új jogszabályi keret, az
általános termékbiztonságról szóló irányelv és az ágazati harmonizációs irányelvek. Ezért
fontos összhangot teremteni ebben az összetett helyzetben.

Liam Aylward (ALDE),    írásban. – (GA) Az Unió polgárai számára meg kell teremteni
annak lehetőségét, hogy megbízzanak az Unió piacán forgalmazott termékekben, amelyekre
mindig magas szintű egészségi és biztonsági előírásoknak kell vonatkozniuk.

Ez időszerű és fontos jelentés, és üdvözlöm a benne foglaltakat, különösen a
termékbiztonságról szóló tanulmányokra vonatkozó információ megosztását illetően, a
munka felesleges megkettőzésének elkerülése, valamint idő és források megtakarítása
érdekében.

El kell érnünk, hogy az európai fogyasztók biztosnak lehessenek abban, hogy az Unióba
importált termékek ugyanolyan minőségűek, mint az ott készültek, és a kereskedelem
bővülése nem befolyásolja a termékbiztonságot. Támogatom a Bizottság jelentésében
szereplő felhívást a fogyasztási cikkek biztonságával foglalkozó nemzetközi csoportban
(ICPSC) kifejtett tevékenység fokozására, annak biztosítása érdekében, hogy ne kerüljenek
veszélyes anyagok az egységes piacra. Alapvető fontosságú, hogy a közös piac képes legyen
kezelni az online piacot, és annak hatását a termékbiztonságra és a piaci felügyeletre.

A hírek szerint növekszik a harmadik országokból online beszerzett termékek száma,
amelyek nem felelnek meg az uniós előírásoknak és kockázatnak teszik ki az uniós
fogyasztókat.

Zigmantas Balčytis (S&D),    írásban. – (LT) E fontos dokumentum mellett szavaztam.
Az általános termékbiztonságról szóló 2001/95/EK irányelvet, amely a termékekre
vonatkozó általános biztonsági követelményeket szabályozza, majdnem 10 éve fogadták
el és felülvizsgálata még nem történt meg, noha az elmúlt tíz év során sok minden változott
globálisan és az Unión belül. Még mindig számos probléma akad ezen a területen, amelyek
megoldása nélkül az uniós fogyasztók nem érezhetik biztonságban magukat. A gyerekeknek
szánt termékek esetében különösen körültekintő szabályozásra van szükség. Minden évben
számos baleset történik az Unióban, amelyek során gyermekek nem biztonságos termékeket
használnak, és amelyek esetenként halállal végződnek. A piacfelügyelet erősítése az egyik
kulcselem kell, hogy legyen az általános termékbiztonságról szóló irányelv felülvizsgálata
során, biztosítva a termékek és gyártók nyomon követhetőségét, és lefektetve a
szabványosítás elveit, amelyek megkönnyítik a fogyasztók fokozottabb védelmét, és
világosabb és pontosabb információt nyújtanak számukra a vásárolt termékekről.

Regina Bastos (PPE),    írásban. – (PT) A 2001/95/EK irányelv felülvizsgálatának célja a
fogyasztók egészségének és biztonságának magas szintű szavatolása, különös tekintettel
a legérzékenyebb fogyasztókra, vagyis a gyerekekre és az idősekre. Átláthatóságot kíván
és a piacok aktívabb felügyeletét, valamint a beavatkozás gyorsabb eszközeit, amelyek
lehetővé teszik a veszélyesnek ítélt termékek kivonását a piacról. A belső piac helyes
működéséhez biztonságos termékek és tájékozott vevők kellenek, akik rendelkeznek a
választás lehetőségével. Ezen okokból támogatom a jelentést.
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Sergio Berlato (PPE),    írásban. – (IT) Véleményem szerint a jól működő egységes európai
piachoz hozzátartozik a termékbiztonság és a fogyasztók bizalma.

A termékek szabad mozgására és a termékválaszték további bővítésére törekvés nem
térítheti el a figyelmet a fogyasztóvédelemről. A piacok globalizációját tekintve, amelynek
során egyre több termék származik külföldről – különösen Kínából –, kiemelt fontosságúvá
válik a fogyasztóvédelmi kérdésekkel kapcsolatos nemzetközi együttműködés.

A 2001/95/EK irányelv a termékekre vonatkozó általános biztonsági követelményeket
szabályozza. A tagállamok azonban nem egységes módon ültették át az irányelvet a hazai
jogba, és számos kérdés merült fel mind az alkalmazási körét, mind a termékeknek
tulajdonított tényleges veszélyeket illetően. Ezért fontosnak vélem az irányelv
felülvizsgálatát, hogy azonosíthassuk a nem biztonságos termékeket, és megszüntessük
forgalmazásukat, így biztosítva az európai polgárok érdekeinek teljes körű védelmét.

Végezetül teljes mértékben támogatom Schaldemose asszony javaslatát a termékek nyomon
követhetőségére vonatkozó konkrét intézkedések foganatosításáról. Meggyőződésem,
hogy ezek az intézkedések lehetővé teszik a hatóságok, cégek és fogyasztók számára, hogy
azonosítsák azokat a termékeket, amelyek az európai piacra való belépésüket követően
nem bizonyulnak biztonságosnak.

Mara Bizzotto (EFD),    írásban. – (IT) Az európai közös piacon ma nagyobb szükség van
az országainkban forgalmazott termékek biztonságának egységes ellenőrzését garantáló
szabályozó eszközökre, mint valaha.

Erre sürgős szükség van, mivel meg kell védenünk a fogyasztókat a termékek áradatától,
különösen az olyan országokból származóktól, mint Kína, amely termékeket igen gyakran
a végfelhasználók biztonságát teljesen figyelmen kívül hagyva terveznek meg és
csomagolnak. Ellenőriznünk kell a piacunkra belépő termékek minőségét és megfelelésüket
a fogyasztóvédelmi előírásainknak, és mindenekelőtt egyetlen eszközben kell
egységesítenünk a nemzeti piacfelügyeleti gyakorlatokat, amelyek néha igen különbözőek.

A jelentés javaslatainak gyakorlati megvalósítása ezért azt jelenti, hogy minél előbb olyan
szöveget fogalmazunk meg, amely megoldja az európai jogalkotás jelenlegi problémáit,
mivel több, egymást átfedő irányelv van érvényben, amelyek néha nem fedik le az alkalmazás
összes területét és a forgalmazott termékek biztonságára vonatkozó összes esettanulmányt.
Jó eredmények várhatók a tagállamok közti legjobb gyakorlat cseréjétől, amelyet a jelentés
Schaldemose asszony javaslatainak végső változatában kiemelten javasol. Ezen okokból
Schaldemose asszony jelentése mellett szavazok.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    írásban. – (RO) A belső piacon kapható termékek
kínálata folyamatosan nőtt és megsokszorozódott az utóbbi 10 év során. Nagyjából ekkor
lépett hatályba az általános termékbiztonságról szóló irányelv, amely a termékek
biztonságára vonatkozó általános követelményeket határoz meg. Ezért az irányelv
felülvizsgálatának javaslata nem lehet elég időszerű. A jelenlegi irányelv csak részben fedi
le a 2008 közepén elfogadott új jogszabályi keretben foglaltakat. A szabályozások
összhangba hozatala több esélyt adna a koherens belső piac céljának eléréséhez mind a
harmonizált, mind a nem harmonizált termékek esetében, valamint a fogyasztók érdekeinek
átfogó védelmét nyújtaná. A szabályozásoknak ugyanakkor teljesen átláthatóknak kell
lenniük, hogy a gyártók számára érthetőek legyenek. Következésképp fontos, hogy
megszabaduljunk a harmonizált termékekre vonatkozó kétféle, átfedésben lévő
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piacfelügyeleti szabályozástól, attól függően, hogy fogyasztási cikkekre vonatkoznak-e
vagy sem.

A piacfelügyelet szorosan kapcsolódik a termékbiztonsághoz, mivel kulcsszerepet játszik
annak biztosításában, hogy a termékek megfeleljenek a vonatkozó uniós harmonizációs
intézkedéseknek, és ne jelentsenek veszélyt.

Vito Bonsignore (PPE),    írásban. – (IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim, a jelentés mellett
szavaztam, amely az általános termékbiztonságról szóló irányelv felülvizsgálatát javasolja.
Határozott meggyőződésem, hogy a közös piac csak akkor működhet megfelelően, ha
növeli a fogyasztók bizalmát, és biztonságos termékekkel látja el őket. A 2001/95/EK
európai irányelvet, amely a termékekre vonatkozó általános biztonsági előírásokat tartalmaz,
10 éve fogadták el: itt az ideje a felülvizsgálatának, tekintettel a piacon megjelent új
termékekre. A fogyasztók biztonsága és védelme mindig is politikai intézkedéseink
prioritásai között szerepelt, ezért alapvető fontosságú az irányelv felülvizsgálata, a
termékekre vonatkozó biztonsági előírások naprakésszé tétele és az új szabályozási keret
jogszabályainak összhangba hozatala által.

Egyetértek bizonyos intézkedések bevezetésének szükségességével. Utalok ezzel például
a piaci felügyelet megerősítésére, a termékek nyomon követhetőségével kapcsolatos konkrét
lépésekre, beleértve a modern technológia eszközeivel létrehozandó fogyasztói
termékbiztonsági információs adatbázist és a gyerekek számára készült termékek iránti
fokozottabb figyelmet. Röviden, amennyiben ezeket az intézkedéseket hamarosan bevezetik,
akkor a fogyasztók nagyobb bizalommal vásárolhatnak az európai piacon.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    írásban. – (PT) Támogatom a piaci termékek
biztonságosságát szavatoló európai intézkedések javítására és fokozására irányuló
kezdeményezést, amely során a fő szempont a fogyasztók jóléte és védelme. Úgy vélem,
hogy helyi szinten (termelők és vállalatok), különösen a nyomon követhetőséggel,
termékbiztonsággal és az e-kereskedelem átláthatóságával kapcsolatban javasolt
intézkedések releváns és lényeges pontok az európai megközelítés hézagjainak
megszüntetéséhez és ebből következően a belső piac megfelelő működésének
biztosításához. Szeretnék ezenkívül rámutatni a tagállamok közti együttműködés
fontosságára, amelynek köszönhetően létrejön a biztonsági szintek harmonizációja és
erősödik a piaci felügyelet.

Edite Estrela (S&D),    írásban. – (PT) A jelentés mellett szavaztam, mivel úgy vélem,
alapvető annak garantálásához, hogy az egységes piacon forgalmazott minden termék
biztonságos legyen, így biztosítva a fogyasztóvédelem magas szintjét. A tagállamoknak,
az Európai Bizottsággal együttműködve, összehangolt módon szankciókat kell bevezetniük,
köztük súlyos pénzbüntetéseket is, az olyan gazdasági szereplőkkel szemben, amelyek
szándékosan hoznak forgalomba veszélyes vagy az előírásoknak nem megfelelő termékeket
a belső piacon.

Diogo Feio (PPE),    írásban. – (PT) A fogyasztói bizalom biztosítása érdekében
elengedhetetlenek a piacon megjelenő termékek minőségére vonatkozó szigorú szabályok,
és léteznek erre irányuló uniós szabályok, amelyek részben sikeresek. Véleményem szerint
azonban e szabályoknak mindenképp meg kell felenniük két feltételnek, amelyek egyazon
érem két oldalát jelentik: 1) egyrészt nem jelenthetnek nagyobb korlátozást az európai
termelők számára, mint nemzetközi versenytársaik számára, amelyek ugyanezen a piacon
forgalmazzák termékeiket, e szabályok betartása nélkül, és 2) nem lehetnek olyan szigorúak,
hogy veszélyeztessék a gazdasági versenyképességet. Ezt a két korlátot szem előtt tartva
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kell a Bizottságnak felülvizsgálnia az általános termékbiztonságról szóló irányelvet, különös
figyelmet fordítva a legveszélyeztetettebb fogyasztókra, különösképp a gyerekekre. Tudjuk,
hogy a nem biztonságos termékek által okozott rengeteg baleset többségét gyerekek
szenvedik el, ami konkrét intézkedéseket követel, nem csupán a végtermékek biztonságát
illetően, hanem alkalmasságukat is azon fogyasztói csoport számára, akiknek szánták őket.

José Manuel Fernandes (PPE),    írásban. – (PT) A jelentés a közel 10 éve elfogadott,
általános termékbiztonságról és piacfelügyeletről szóló irányelv felülvizsgálatának
szükségességéről szól. Az elmúlt évtizedben jelentős haladást értünk el ebben a kérdésben
az Európai Unióban, ezért általánosan elfogadott, hogy lehetséges és kívánatos a fejlesztések
megvalósítása egy olyan jogszabályi keretben, amely garantálja a termékbiztonságot,
miközben egyszerre kedvez a fogyasztóknak és a vállalatoknak. Először is, az irányelvet
összhangba kell hozni az új jogszabályi kerettel. Majd bizonyos területeken ki kell
küszöbölni a jogalkotási átfedést, másutt meg kell szüntetni bizonyos területek mellőzését
az általános termékbiztonságról szóló irányelvben (GPSD) és az új jogszabályi keretben.

Egyetértek az előadó véleményével, amely szerint a termékbiztonsági szabályozást
naprakésszé kell tenni, és harmonizálni kell az új jogszabályi kerettel, a fogyasztóvédelem
optimalizálása – minőségi termék nyújtása révén –, és a termelők számára biztosított teljes
átláthatóság érdekében.

João Ferreira (GUE/NGL),    írásban. – (PT) A jelentés iránymutatásokat tartalmaz az
általános termékbiztonságról és piacfelügyeletről szóló irányelv jövőbeni felülvizsgálatához.
A hangsúly a termékbiztonság magas szintjének elérésén van, amely fokozottabb
felügyeletet kíván, és amely érdekében elegendő forrást kell a felügyelő hatóságok
rendelkezésére bocsátani, egyebek közt a nyomon követhetőség biztosítása érdekében az
egész ellátási lánc mentén. A termékek származási országának és a felelős gyártó
meghatározásának fontos kérdéséről is szó esik. A fogyasztó tájékoztatáshoz való jogán
kívül ez az uniós országok gyártói számára is védelmet jelent. Kritikával illettük a közös
piac fejlesztésének és elmélyítésének következményeit a gazdasági és szociális különbségek
növekedésére az Unióban. A jelentés által tett konkrét javaslatok azonban – amelyek a
fogyasztók érdekeit helyezik előtérbe – elnyerték beleegyezésünket.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    írásban. – (PT) Noha ellenezzük az európai belső piac
fejlesztését, amelynek jegyében ez a jelentés is született, konkrét javaslatai és a benne
vizsgált fő kérdés a fogyasztók biztonságának és a vásárlás feltételeinek javítására irányulnak.

Konkrét célja az, hogy iránymutatást adjon az általános termékbiztonságról és
piacfelügyeletről szóló irányelv jövőbeni felülvizsgálatához.

Az előadó nagy hangsúlyt helyezett a fokozottabb felügyeletre, a termékbiztonság magas
szintjének elérése érdekében. Hangsúlyozta továbbá, hogy elegendő forrást kell a felügyelő
hatóságok rendelkezésére bocsátani, egyebek közt a nyomon követhetőség biztosítása
érdekében az egész ellátási lánc mentén, mivel ez fontos a termék származási országa és
a felelős gyártó meghatározása szempontjából, amely importált termékek esetében az
európai gyártókat is védi.

Ezért szavaztunk a jelentés mellett.

Lorenzo Fontana (EFD),    írásban. – (IT) A dán képviselőtársam, Schaldemose úr által
végzett alapos munkára tekintettel az általános termékbiztonságról és piacfelügyeletről
szóló irányelvvel kapcsolatos jelentés mellett szavaztam. Támogatom a jelentést, mivel
intézkedéseket tartalmaz a nyomon követhetőségről, amely hasznos a fogyasztók számára
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esetleg káros termékek mozgásának megakadályozására, továbbá azért, mert hangsúlyozza
a harmadik országokból, különösen Kínából származó termékek szigorú ellenőrzését.

Pat the Cope Gallagher (ALDE),    írásban. – (GA) Az Unió piacán forgalmazott valamennyi
árunak és terméknek magas szintű biztonsági előírásoknak kell megfelelnie az Európai
Unió fogyasztóinak védelmében.

Małgorzata Handzlik (PPE),    írásban. – (PL) A termékbiztonság a fogyasztók egyik
legfőbb igénye, akik nem szeretnék, hogy az általuk beszerzett termékek veszélyt jelentsenek
az egészségükre. Mondanunk sem kell, hogy a termékbiztonság főleg a gyártóktól és az
importőröktől függ, amelyek a terméket forgalomba hozzák. A piacfelügyelet is jelentős
szerepet játszik annak biztosításában, hogy csak az előírt normáknak megfelelő termékek
kerüljenek a piacra. Az Európai Parlament határozott üzenetet küld a megszavazott
jelentéssel, sürgeti a termékbiztonságról szóló irányelvek összhangba hozatalát más
jogalkotási aktusokkal, ami jobban működő piacfelügyeleti rendszert eredményez, valamint
világos és átlátható szabályozást a vállalkozóknak, és garanciát jelent a fogyasztók számára,
hogy a megvásárolt termék megfelel a jogi követelményeknek.

A RAPEX-rendszeren keresztül azonban aggasztó számú bejelentés érkezett, túlnyomó
többségük Kínából származó termékekkel kapcsolatban. A véleményben, amelyet a
jelentésről a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság számára megfogalmaztam, egyik kérésem
a termékbiztonsággal kapcsolatos együttműködés fokozása volt fő kereskedelmi
partnereinkkel, és további erőfeszítés a RAPEX–Kína rendszer működésének fejlesztése
terén. Remélem, hogy a Kínával való együttműködés erősítése a Kínából az uniós piacra
importált termékek minőségének javulását eredményezi.

Juozas Imbrasas (EFD),    írásban. – (LT) Az általános termékbiztonságról szóló 2001/95/EK
irányelvet – amely közösségi szinten megállapítja a fogyasztói termékekre vonatkozó
általános biztonsági követelményeket – felül kell vizsgálni, és integráció révén összhangba
kell hozni a 2008-ban elfogadott új jogszabályi kerettel, különösen a piacfelügyeletről
szóló rendelettel. A termékbiztonságra és a piacfelügyeletre vonatkozó jogszabályi keret
a jogi aktusok három rétegéből áll (az általános termékbiztonságról szóló irányelv, az új
jogszabályi keret és az ágazatspecifikus harmonizációs irányelvek), ami a belső piacon
bizonytalanságot és zavart okoz. A piacfelügyelet szintje a tagállamokban jelentősen eltérő,
továbbá néhány tagállam nem biztosította a hatékony piacfelügyelethez szükséges
forrásokat, és eltérően értelmezi „a súlyos kockázatot jelentő termékek” fogalmát, ami
akadályt emelhet az áruk szabad mozgása elé; megzavarhatja a versenyt a belső piacon és
veszélyeztetheti a fogyasztók biztonságát. A piacfelügyeletre vonatkozó jelenlegi jogszabályi
keret nem kellően következetes, és ezért azt felül kell vizsgálni és összehangoltabbá kell
tenni. Nem szavaztam a jelentés mellett, mivel úgy vélem, hogy kizárólag a fogyasztók
biztonságát szem előtt tartva csökkentenénk az áruk szabad mozgását és a termékek még
nagyobb kínálatát. Világos továbbá, hogy a piacfelügyelet több tagállam számára kihívást
jelentő tevékenység, mivel láthatóan nem képesek elkülöníteni a hatékony piacfelügyelethez
szükséges erőforrásokat.

Edvard Kožušník (ECR),    írásban. – (CS) Támogatom az általános termékbiztonságról
szóló irányelv felülvizsgálatáról szóló jelentés végső változatát. Üdvözlöm a tényt, hogy
a végső változat nem tartalmaz további ügynökségek létrehozására vonatkozó javaslatokat,
és ezért nem ró további terheket a költségvetésre. Szeretném kiemelni, hogy a jelentés
hangsúlyozza a szabványok kialakításának, mint a szabályozás eszközének fontosságát,
amely lényegében az „intelligens szabályozás” példája, és ezért nem felülről, hanem alulról,
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az érdekelt felek által szerveződő szabályozás. Pontosan ezért szeretném kérni a
piacfelügyeleti szervek nagyobb bevonását a biztonsági szabványok létrehozásának
folyamatába, mivel ez megfelelő eszköz annak biztosítására, hogy ismereteik befolyással
legyenek a szabványosítási folyamatra. A termékbiztonsági szabványok létrehozásának
terén végzett tevékenység bővítésével kapcsolatban alapvetőnek tartom, hogy a hangsúly
az európai szabványosítási rendszer stabilitásán, az európai szabványok egyszerűsítésén
és a szabványok létrehozásához szükséges idő csökkentésén legyen.

Giovanni La Via (PPE),    írásban. – (IT) Először is gratulálni szeretnék
Schaldemose asszonynak a végzett munkájáért. A Parlament által ma elfogadott jelentés
a termékbiztonság fontos kérdésével, következésképp a polgárok védelmével foglalkozik.
A komoly európai elkötelezettség a fogyasztóknak a hibás és veszélyes termékektől való
védelme mellett eddig is azt jelentette, hogy megfelelő szabványokat alakítottunk ki,
azonban úgy vélem, még van tennivaló, különösen az úgynevezett veszélyeztetett
fogyasztók esetében, mint a gyerekek, az időskorúak és a fogyatékkal élők. Úgy vélem,
hogy ezen a területen elengedhetetlen a piacfelügyeleti rendszer erősítése a határellenőrzések
hatékonyságát javító intézkedés révén, valamint a termékek teljes nyomon követhetősége
az egész ellátási lánc mentén. Végezetül újra kiemelem a jelenleg hatályban lévő szabályozási
keret – amelyet az általános termékbiztonságról szóló irányelv képvisel – felülvizsgálatának
szükségességét, a Parlament mai szavazása során elfogadott iránymutatások alapján.

David Martin (S&D),    írásban. – Még mindig számos nem biztonságos termék kapható
a piacon. Üdvözlöm a jelentést, amely szerint a RAPEX (a veszélyes fogyasztási cikkekre
vonatkozó uniós sürgősségi tájékoztatási rendszer) további fejlesztésére van szükség.
Konkrét intézkedésként a tagállamoknak hatékonyabbá és ismertebbé kell tenniük a
határellenőrzés szabályait és a vámhatóságokat, hogy felléphessenek a nem eléggé
biztonságos termékek ellen.

Clemente Mastella (PPE),    írásban. – (IT) Habár az elmúlt tíz év során kétségtelenül történt
előrelépés a termékekkel kapcsolatos követelmények terén az Európai Unió belső piacán
– részben a közös megközelítésnek köszönhetően –, még rengeteg a teendő. Valóban
nagyon fontos lenne a jelenlegi európai jogszabályok felülvizsgálata ezen a téren. Világos,
hogy az általános termékbiztonságról szóló irányelvet, amelyet több mint tíz éve fogadtak
el, felül kell vizsgálni. Ezzel egyúttal elérnénk a termékekről szóló, 2008-ban elfogadott
új jogszabályi keret rendelkezéseinek betartását. Ezért a piacfelügyelet erősítésére van
szükség, amely együtt jár a termékbiztonsággal. A megoldásra váró igazi probléma azonban
– és a jelentés valódi prioritása – a gyermekeknek szánt, illetve őket megcélzó termékek
vizsgálata. Azt is ajánlanám a Bizottságnak, hogy tegyen javaslatot egy általános
termékbiztonságról és piacfelügyeletről szóló megfelelő rendeletre. Ez magában foglalná
az olyan alapvető elemeket, mint a konkrét intézkedések elfogadása a nyomon követhetőség
terén, a gyártók kötelezése részletes kockázatelemzés készítésére a termékek tervezési
szakaszában vagy, megint csak, a termékek online értékesítésének szigorú szabályozása.

Nuno Melo (PPE),    írásban. – (PT) A belső piac megerősítése alapvető fontosságú az Unió
kielégítő gazdasági fejlődése szempontjából. Ez a törekvés azonban csak akkor valósulhat
meg, ha a piacra kerülő termékek biztonságosak, és erős a fogyasztók bizalma. Eddigi
célunk, a piacon elérhető javak szabad mozgásának és növekvő kínálatának biztosítása,
nem választható el az ezzel kapcsolatos fogyasztói biztonságtól. Az elmúlt években sok
előrelépés történt a termékbiztonság terén. Még mindig van azonban tennivaló, különösen
a gyermekeknek szánt termékekkel kapcsolatban, akiket könnyebben érhet baleset a
biztonsági előírások be nem tartása esetén.
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Alexander Mirsky (S&D),    írásban. – A jelentés, amelyet a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi
Bizottság egyhangúlag fogadott el, a Parlament egyfajta hozzájárulása az általános
termékbiztonságról szóló 2001/95/EK irányelv felülvizsgálatához. Lényeges, hogy a jelentés
hangsúlyozza a termékbiztonsággal kapcsolatos jelenlegi európai jogszabályok
felülvizsgálatának fontosságát annak érdekében, hogy a nem biztonságos termékek
azonosíthatóak, forgalmazásuk pedig leállítható legyen. Ennek és a további lépéseknek az
a célja, hogy megvédjék az Unió lakosságát a piacon felbukkanó veszélyes termékektől,
ezért szavaztam a jelentés mellett.

Franz Obermayr (NI),    írásban. – (DE) A RAPEX-rendszerben bejelentett termékek
nagyjából 60%-a Kínából származik. A veszélyes termékek többsége tehát olyan piacról
érkezik, amelynek ellenőrzése szinte lehetetlen az EU számára. Remélem, hogy az új
RAPEX–Kína rendszer javít ezen a helyzeten. Az Uniónak határozott álláspontot kell
képviselnie annak érdekében, hogy megvédje a fogyasztókat és az egészségüket. A veszélyes
termékek visszahívásának gyorsabban és hatékonyabban kell történnie, és javítani kell a
nyomon követhetőséget visszafelé a termelési lánc mentén. A jelentés ebbe az irányba tett
lépés, ezért mellette szavaztam.

Alfredo Pallone (PPE),    írásban. – (IT) A fogyasztási cikkek biztonsága érdekében az
európai piac hatalmas mérete hatékony és specifikus szabályozást igényel, és ezért úgy
vélem, hogy az Uniónak felül kell vizsgálnia szabályozását a piacfelügyelet biztosítása
érdekében. Schaldemose asszony jelentése – amely mellett szavaztam – megerősíti a 2001-es
irányelv felülvizsgálatának szükségességét, mivel a tagállamok nehézségekkel küzdenek
az átültetése terén. Mivel a tagállamok 2004 óta nem alkalmazták az irányelvet, problémákat
okoztak a termékfelügyelet terén, és a termékek tanúsítását sem biztosították a kellő
mértékben. Egyetértek azzal, hogy a jelentés hangsúlyt helyez a hamisítás elleni fellépésre
a termékeknek az új technológiák általi jobb azonosíthatósága révén, a fogyasztók
biztonságának érdekében.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    írásban. – (PT) A jelentés az általános
termékbiztonságról és piacfelügyeletről szóló irányelv felülvizsgálatához kapcsolódik. Az
áruk szabad mozgására és a termékek kínálatának folyamatos bővülésére törekedve nem
szabad szem elől téveszteni a fogyasztók biztonságát. Mind a kormányok, mind a
vállalkozások felelőssége a nagyobb termékbiztonság szavatolása. Az európai szintű
jogszabályok már sikeresnek bizonyultak, javítva a termékek általános biztonságát a belső
piacon. Azonban még mindig van tennivaló, mivel hiányosságok mutatkoznak a fogyasztók
biztonságának területén, aminek káros következményei lehetnek. A jelentés mellett
szavaztam, mivel egyetértettem az előadó javaslataival, amelyek hangsúlyozták a
termékbiztonsággal kapcsolatos jelenlegi európai jogszabályok felülvizsgálatát, hogy a
veszélyes termékeket fel lehessen deríteni, és ki lehessen vonni a piacról a végfelhasználók
érdekében. Különösen a legveszélyeztetettebb fogyasztóknak, vagyis a gyermekeknek, az
időskorúaknak és a fogyatékkal élő személyeknek szánt termékekre vonatkozó közös piaci
biztonsági előírások módosítását emelném ki.

Crescenzio Rivellini (PPE),    írásban. – (IT) Szeretnék gratulálni a Scaldemose asszony
által végzett kiváló munkához.

A fogyasztók számára nagyobb védelmet kell biztosítani a hibás és esetlegesen veszélyes
termékekkel szemben. A jelentés által a Bizottság tudomására hozzuk, hogy felül kell
vizsgálnunk az irányelvet, erősítenünk kell a piacfelügyeleti rendszert és a közös piacon
egységes piacfelügyeletet kell megvalósítanunk.
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Annak érdekében, hogy hatékonyan harcoljunk a közös piacon megjelenő hibás termékek
ellen, úgy vélem döntő fontosságú a határellenőrzések fejlesztése, különösen a kikötőkben.
Arra kérem a Bizottságot és a nemzeti kormányokat, hogy szigorúbb szankciókat
vezessenek be a biztonsági előírásokat megszegő, harmadik országokból származó
importok ellen.

A termékek teljes nyomon követhetősége az egész ellátási lánc mentén további
kulcsfontosságú feltétele annak, hogy a hibás termékek visszavonhatóak legyenek a piacról,
akár gyártás közben is. Ennek érdekében megfelelő forrásokat kell biztosítani a
vámhatóságok számára. Továbbá kérem, hogy fordítsanak nagyobb figyelmet az online
értékesítésekre, amelyek száma egyre nő, különösen azon termékek értékesítésére, amelyek
közvetlen kárt okozhatnak a fogyasztó számára, mint a gyógyszer- és
élelmiszer-készítmények.

Robert Rochefort (ALDE),    írásban. – (FR) Az általános termékbiztonságról szóló irányelv
felülvizsgálatával kapcsolatos jelentés mellett szavaztam. Én magam is egyetértek a jelenlegi
termékbiztonságra vonatkozó jogszabályi keret egyértelműbbé tételével, amely jogi aktusok
három rétegéből áll. Annak biztosítása érdekében, hogy a piacfelügyeleti hatóságok ne
szembesüljenek bizonytalansággal, közös európai keretet kell kialakítanunk minden, a
belső piacon kapható vagy megjelenő termék számára. Továbbá nem szabad elfelejtenünk,
hogy kétféle, egyaránt fontos módon vehetjük el a gazdasági szereplők kedvét az illegális
cselekvéstől, egyrészt meg kell büntetnünk azokat, akik szándékosan veszélyes vagy a
szabályoknak nem megfelelő terméket forgalmaznak, másrészt az átláthatóság révén: a
termékekre vonatkozó minden tilalmat nyilvánosságra kell hoznunk. A jelentés egy további
lényeges témára is kitér: globális szempontból vizsgálja a termékbiztonságot. Ezen a téren
az Európai Uniónak azt a célt kell kitűznie, hogy javítsa a harmadik országokból, így például
Kínából és Indiából származó veszélyes termékekkel kapcsolatos információcserét, annak
érdekében, hogy a termékek európai piacra lépését megelőzően foglalkozhasson a
termékbiztonság kérdésével.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    írásban. – A jól működő egységes piac egyenlő a
biztonságos termékekkel és a fogyasztói bizalommal. A piacon szabad mozgásra és a
termékek még nagyobb kínálatára törekedve nem szabad szem elől téveszteni a fogyasztók
biztonságát. A termékbiztonság területét áttekintve az tapasztalható, hogy a
termékbiztonság terén az Európai Unióban az elmúlt évtizedben előrelépés történt. A
kormányok és a vállalkozások is felelősséget vállalnak a biztonságosabb termékek
forgalmazásáért, és az uniós szintű jogszabályoknak köszönhetően teret nyert a
termékkövetelmények közös megközelítése, aminek következtében javult a belső piacon
a termékek általános biztonsága. Noha látható előrelépés, még mindig van tennivaló ezen
a téren. A helyzetet kezelni kell, mivel veszélyeztetheti a fogyasztók biztonságát, adott
esetben pedig akár végzetes is lehet.

Licia Ronzulli (PPE),    írásban. – (IT) Az irányelv elfogadásával az Európai Parlament
hangsúlyozza a határellenőrzések fejlesztésének alapvető szükségességét, különösen a
kikötőkben, a közös piacon megjelenő hibás termékek elleni hatékony fellépés érdekében.

Az elfogadott szöveg arra szólítja fel a Bizottságot és a nemzeti kormányokat, hogy
szigorúbb szankciókat vezessenek be a biztonsági előírásokat megszegő, harmadik
országokból érkező importokkal szemben. Nagyobb figyelmet kellene továbbá fordítani
az online értékesítésre, amely egyre növekvő jelenség, különösen azon termékek
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értékesítésére, amelyek közvetlen kárt okozhatnak a fogyasztó számára, mint a gyógyszer-
és élelmiszer-készítmények.

A termékek teljes nyomon követhetősége az egész ellátási lánc mentén további kulcsfeltétele
annak, hogy a hibás termékek visszavonhatóak legyenek a piacról, akár gyártás közben is.
Ennek érdekében megfelelő forrásokat kell a vámhatóságok rendelkezésére bocsátani az
ellenőrzések elvégzéséhez.

Fontos hangsúlyozni a követelményt, hogy a gyártó vállalatok még a termék tervezési
szakaszában ellenőrizzék biztonsági és egészségügyi kockázatait, valamint a
termékbiztonsággal kapcsolatos nyilvános adatbázis létrehozásának követelményét.

Oreste Rossi (EFD),    írásban. – (IT) Az irányelv felülvizsgálatának célja a fogyasztói
cikkekre vonatkozó szabványok egységesítése és harmonizálása, amelyek közt jelenleg
átfedés mutatkozik, és eltérnek a piacfelügyelet kérdésében.

Globalizált világunkban, ahol az áruk és a személyek állandó mozgásának tanúi vagyunk,
egyre növekvő igény mutatkozik a forgalomba hozható termékek rendszeres ellenőrzésének
megvalósítása iránt.

Különös figyelmet kell fordítani a harmadik országokból származó termékekre, amelyek
esetében az Európában meg nem engedett higiéniai és egészségügyi szabványok, termelési
eljárások és felhasznált anyagok olyan termékek beszennyezésének veszélyét hordozzák,
amelyek a mi asztalunkon és kezünkben kötnek ki.

Különösen a gyerekjátékok mérgező összetevőit kell vizsgálnunk, mivel a gyerekek gyakran
a szájukba veszik őket. Annál is aktuálisabb a probléma, mivel a játékok gyakorlatilag
minden esetben Kínában készülnek, abban az országban, amely sajnos alacsony termelési
költségeiről és elégtelen minőségellenőrzéséről ismert. A nyomon követhetőség különösen
fontos szempont, amely hasznos azon termékek behozatalának leállítására, amelyek nem
biztonságosak a fogyasztók számára.

Catherine Stihler (S&D),    írásban. – A jelentés mellett szavaztam, amely a veszélyes
fogyasztási cikkekre vonatkozó uniós sürgősségi tájékoztatási rendszer további fejlesztését
javasolja. A vámszabályok hatékonyságának és ismertségének javítása segít az elégtelen
termékbiztonság javításán, amely végső soron a fogyasztóknak kedvez.

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE),    írásban. – A biztonságos belső piac
elsődleges fontosságú a polgáraink számára, és a jelentés kiemeli a termékbiztonsággal és
piacfelügyelettel kapcsolatos jogszabályok hiányosságait, valamint ezek végrehajtásának
elégtelenségét mind uniós, mind tagállami szinten. A jogbiztonság jelenlegi hiánya, amely
abból fakad, hogy különböző jogi eszközök vonatkoznak a termékek különböző
kategóriáira, míg más területeken átfedések mutatkoznak, akadályozza a piac biztonságát
és az egységes piac megfelelő működését. Az általános termékbiztonságról szóló irányelvet
és a piacfelügyeletre vonatkozó szabályozást egyetlen szabályozásnak kellene helyettesítenie,
mivel ez az érthetőség és egységesség legmagasabb szintjét garantáló jogi eszköz.

Ezért ezt tartom az egyik legfontosabb prioritásnak, amelyet bele kell foglalni az egységes
piaci intézkedéscsomagról szóló Correia de Campos jelentésbe, amelynek árnyékelőadója
vagyok. Továbbá, tekintettel arra, hogy egyre többen vásárolnak interneten, a
termékbiztonsággal és piacfelügyelettel kapcsolatos jogalkotást naprakésszé kell tenni az
online kereskedelemre vonatkozó intézkedések bevezetésével, hogy erősítsük a fogyasztói
bizalmat ezen a területen.
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Niki Tzavela (EFD),    írásban. – (EL) Schaldemose asszony állásfoglalásra irányuló
indítványa mellett szavaztam, mert komoly és aktuális témát taglal. Az általános
termékbiztonságra vonatkozó jelenlegi mechanizmusokon javítanunk kell, mivel ez segít
megőrizni a fogyasztók egészségének és biztonságának magas szintű védelmét.

Olyan országból származom, amely kereskedelmi utak kereszteződésénél fekszik, és
különösen konstruktívnak találom a javaslatot, mivel számos harmadik országból importált
termék nem felel meg az uniós jogban világosan lefektetett egészségügyi és minőségi
követelményeknek. Csak akkor lehetünk igazán hatékonyak és segíthetjük elő a piac
megtisztítását, valamint akkor szolgáljuk a fogyasztók javát, ha e termékeket alávetjük a
megelőző és felügyelő mechanizmusoknak.

Angelika Werthmann (NI),    írásban. – (DE) Az általános termékbiztonságról szóló
irányelv felülvizsgálata mellett szavaztam, mivel általában véve támogatom a piacfelügyelet
erősítését a hatékony fogyasztóvédelem érdekében. Úgy vélem, fontos a gyermekek, az
időskorúak és a fogyatékkal élő személyek védelme, mivel a Közösség különleges
felelősséggel bír e csoportok iránt. Tízéves szünet után itt az ideje az irányelv átfogó
felülvizsgálatának, hogy az új kereskedelmi csatornákra, többek között az online
értékesítésre is kiterjedjen.

Jelentés: Michèle Rivasi (A7-0035/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    írásban. – (PT) A jelentés mellett szavazok, mivel egyetértek
azzal, hogy nagyobb fokú együttműködésre van szükség a járványokra adott válaszlépések
esetén, és egyetértek azzal, hogy szükség van az EU és a tagállamai által készített megelőzési
tervek felülvizsgálatára. Az Egészségügyi Világszervezetnek haladéktalanul felül kell
vizsgálnia a „világjárvány” fogalmának meghatározását, figyelembe véve nemcsak a járvány
földrajzi kiterjedését, hanem súlyosságát is. Úgy vélem, hogy ezt a kérdést hatékonyabban
kellene kezelni a javasolt oltási stratégiák értékelése révén, és hogy ezt kizárólag akkor
lehet elérni, ha az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Közpint független
ügynökségként – az e célt szolgáló megfelel erőforrások birtokában – hatékonyabban
gyakorolhatja hatáskörét.

Elena Oana Antonescu (PPE),    írásban. – (RO) Üdvözlöm a kezdeményezést, amely a
járványokra való felkészülés és az azok megelőzése érdekében kiemelt óvatosságot és teljes
átláthatóságot igyekszik biztosítani az egészségügyi vészhelyzetekben ajánlott gyógyszerek
értékelése tekintetében, és javítani igyekszik az oltási és kommunikációs stratégiákat. Úgy
vélem, az Európai Uniónak további forrásokat kell fordítania a megelőző intézkedésekre
vonatkozó kutatásra és fejlesztésre annak érdekében, hogy el lehessen érni az egyes
influenzavírusok hatásának jobb értékelésére és előrejelzésére elkülönített beruházások
növelését mind a pandémiák közötti időszakban, mind pedig a pandémia elején. Ezért
igennel szavaztam a jelentésre.

Sophie Auconie (PPE),    írásban. – (FR) Az Európai Unió tanulni kényszerült a
2009–2010-es európai H1N1-járvány ellentmondásos kezeléséből, és a további aránytalan
reakciók megelőzéséhez szükséges intézkedéseket kellett elfogadnia. Ez az, amiért a szöveg
mellett szavaztam, amely a jövőbeni esetleges járványok hatékony kezelése érdekében
szorosabb együttműködésről, nagyobb függetlenségről és nagyobb átláthatóságról
rendelkezik. Szorosabb együttműködésről abban az értelemben, hogy a szöveg javasolja
az Európai Unió által hatályba léptetett megelőzési tervek felülvizsgálatát, a kulcsszereplők
szerepének és feladatának felülvizsgálatát, valamint egy olyan eljárás bevezetését, amely
lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy csoportosan vásároljanak védőoltásokat és
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gyógyszereket. A szöveg emellett felszólítja a WHO-t, hogy a világjárvány meghatározásába
foglalja bele a súlyosság kritériumát is. Nagyobb függetlenségről rendelkezik abban az
értelemben, hogy a szöveg szerint az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi
Központnak független ügynökségként kell hatáskörét gyakorolnia, hogy rendelkezésre
álljanak a gyógyszeripari vállalatok által nem befolyásolt tudományos tanulmányok. Végül
nagyobb átláthatóságról rendelkezik abban az értelemben, hogy a szöveg felszólít az oltási
stratégiák hatékonyságának értékelésére. Következésképpen a szöveg következetesebb
kommunikációt tesz lehetővé a tagállamok között.

Zigmantas Balčytis (S&D),    írásban. – (LT) A jelentés mellett szavaztam. Az Európai
Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ által 2010. április végén közölt adatok
alapján az A (H1N1)-influenza 2009-ben 2900 áldozatot követelt Európában. Ez a mérleg
elmarad az egyedül a szezonális influenza okozta elhalálozásokra vonatkozó hivatalos
becslésektől, amely elhalálozások számát az Európai Bizottság egy mérsékelt évben
40 000-re, egy különösen súlyos szezonban pedig 220 000-re teszi. Ezek az adatok még
az uniós tagállamok egészségügyi szolgálatai által közölt legoptimistább előrejelzéseknél
is jelentősen alacsonyabbak. A vírus miatt a legmagasabb szintű riasztást adták ki, és ennek
nyomán számos tagállam igen költséges intézkedéseket hozott (Nagy-Britanniában ez
1,3 milliárd euróba, Franciaországban pedig 990 millió euróba került, a szezonális influenza
esetében felmerülő 90 millió euróval szemben), amelyek nem álltak arányban a vírus
veszélyének tényleges súlyosságával. Egyetértek azzal, hogy az Egészségügyi
Világszervezetnek felül kellene vizsgálnia a világjárvány meghatározását, és nem kizárólag
a vírus terjedése alapján, hanem belefoglalva a betegség lehetséges súlyosságát is, ami
lehetővé tenné a megfelelőbb reakciókat és védelmet biztosítana az EU polgárai számára
a valós veszélyekkel szemben. Úgy vélem, hogy e területen hatékonyabb együttműködésre
van szükség a tagállamok és a felelős intézmények és szervezetek között, a felelősségnek
pedig átláthatóbb módon kell megoszlania a kulcsszereplők között.

Regina Bastos (PPE),    írásban. – (PT) Az A H1N1-influenzavírus által okozott A
(H1N1)-influenzát eredetileg Mexikóban észlelték 2009 márciusának végén, majd ezt
követően különböző országokban is elterjedt. 2009 májusában az Egészségügyi
Világszervezet (WHO) mérsékelten súlyosnak ismerte el az A (H1N1)-influenzát, majd
ugyanezen év júniusában a WHO 6-os fokozatú pandémiás riasztást rendelt el. Ez a WHO
által elrendelt, legmagasabb szintű riasztás intézkedések sorát indította el Európában. Egyes
esetekben ezek nagyon költséges intézkedések voltak (Nagy-Britanniában például
1,3 milliárd euróra, Franciaországban 990 millió euróra becsülték a költségeket, a szezonális
influenza esetében felmerülő 87 millió euróval szemben). A válasz aránytalan volt.
Mindegyik tagállam saját jogán reagált, túl sok összehangoltság vagy szolidaritás nélkül.
A jelentés – amelyet támogattam – a megfelelő következtetésre jut, amikor a tagállamok
és az európai egészségügyi intézmények közötti fokozottabb koordinációra, továbbá a
főbb szereplők szerepeinek és felelősségi köreinek, az irányítási struktúráknak és az
egészséget európai szinten fenyegető kockázatoknak a tisztázására és felülvizsgálatára tesz
javaslatot. Végezetül felismeri, hogy az oltóanyagokkal és a vírusellenes gyógyszerekkel
kapcsolatban a gyógyszeripartól független tanulmányokra van szükség, többek között az
átoltottság nyomon követése tekintetében.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    írásban. – (PT) Figyelemmel több európai uniós
országnak a H1N1-vírus esetleges járványa elleni küzdelemmel kapcsolatos reakciójára,
egyetértek azzal, hogy továbblépésre van szükség az ilyen jellegű helyzetben rendelkezésre
álló tudományos információkon alapuló válaszlépések kialakítását illetően. Ennélfogva
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támogatom a világjárvány kockázatának esetére vonatkozó reagálási és megelőzési tervek
felülvizsgálatát. Mindennemű felülvizsgálat céljának a tagállamok egészségügyi hatóságai
és az európai intézmények közötti szorosabb együttműködésnek és fokozottabb
koordinációjának kell lennie. Egy másik szempont, amelyet rendkívül fontosnak tartok, a
szükséges átláthatóság – mind az alkalmazott gyógyszerkészítmények, mind pedig az
egészségügyi hatóságok által közölt tudományos jelentések tekintetében – az
összeférhetetlenség megelőzése érdekében, valamint a polgárok biztonsága és
információkkal való ellátása érdekében.

Carlos Coelho (PPE),    írásban. – (PT) Az EU volt a világnak az a régiója, amely a legjobban
felkészült és a legjobb reagálási kapacitással rendelkezett a járvány kitörésének leküzdésére,
noha a tagállamok felkészültségének szintjei közötti számottevő különbségek és a
tagállamok közötti valós együttműködés hiánya gyengített ezen. Az Európai Unión belül
felmerülő egészségügyi kockázatokra való felkészülés és reagálás a tagállamok felelőssége,
ezért alapvető fontosságú, hogy javuljon a közöttük, az intézmények és a nemzetközi és
regionális szervezetek közötti együttműködés és koordináció, különösen a vírusjárvány
kitörésének kezdeti szakaszaiban, hogy értékelni lehessen a járvány súlyosságát, és hogy
meg lehessen hozni a megfelelő igazgatási döntéseket, és egységes megközelítést lehessen
elfogadni. Az EU-n és a tagállamokon belül az elsőbbségi vakcinázási célcsoportok
meghatározása tekintetében tett eltérő javaslatok azt a hatalmas bizonytalanságot és azokat
az eltérő álláspontokat képviselik, amelyek a megfelelő válasz tekintetében állnak fenn. A
költségeket, amelyek elég jelentősek voltak, szintén mérsékelhette volna a tagállamok
közötti, illetve a tagállamok és az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ
közötti szorosabb együttműködés. Támogatom a biztonsággal, illetve kockázatok
kezelésével és előrejelzésével foglalkozó bármely európai hatóságnál betöltött tudományos
szakértői funkció ellátására vonatkozó európai magatartási kódex kidolgozását, hogy
elkerülhetők legyenek a további korrupciós ügyek.

Marielle De Sarnez (ALDE),    írásban. – (FR) A H1N1-influenzajárvány kezelése – amellyel
kapcsolatban előzetes figyelmeztetés kiadására is sor került – megbukott. Ezért tanulnunk
kell a krízisből, hogy az esetleges jövőbeni világjárványok fenyegetéseit eredményesebben
tudjuk majd kezelni. Egyértelmű, hogy a tagállamoknak szorosabban kell majd
együttműködniük egymással, de az európai intézményekkel is, hogy hatékonyabban
tudjanak majd reagálni világjárvány esetén. Emellett tisztáznunk kell az egészségügyi
veszélyeket kezelő európai uniós szintű struktúrák szerepét is, valamint biztosítanunk kell,
hogy a WHO a globális pandémiás riasztás kiadása vonatkozásában vizsgálja felül a
kritériumok meghatározását. Végül helyénvalónak tűnik az oltóanyagoknak a tagállamok
általi közös közbeszerzése rendszerének kialakítása. Végül, de nem utolsósorban: az
esetleges összeférhetetlenség elkerülése érdekében teljes mértékű átláthatóságra van szükség
azokkal a szakértőkkel kapcsolatban, akik tanácsadást végeznek az európai közegészségügyi
hatóságok részére.

Anne Delvaux (PPE),    írásban. – (FR) Örülök a jelentésről való szavazásnak. A jelentésnek
árnyékelőadója voltam az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) Képviselőcsoport
részéről. Az általunk képviselt körülbelül 500 millió polgár érdekében tanulnunk kell
ebből a krízisből, hogy a jövőben valamennyi pandémiás fenyegetés esetében
hatékonyabban tudjuk fellépni. A tegnap elfogadott szöveg nagyon jó kompromisszumot
jelent az egészségügy területén megvalósuló együttműködés, függetlenség és átláthatóság
tekintetében.
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Figyelemmel a tagállamok közötti valódi egészségügyi együttműködés bizonyított
sikertelenségére, szükséges volt egy olyan konstruktív és gyakorlati megközelítés elfogadása,
amely a következő intézkedéseket foglalja magában:

a tagállamok közötti szorosabb együttműködés, továbbá a tagállamok és az európai
intézmények közötti fokozottabb koordináció annak érdekében, hogy hatékonyabban
lehessen reagálni egy esetleges jövőbeni világjárvány jelentkezésekor;

az egészségügyi veszélyek kezelésével európai uniós szinten foglalkozó struktúrák
szerepeinek tisztázása;

a WHO arra való felszólítása, hogy a globális pandémiás riasztás vonatkozásában vizsgálja
felül a kritériumok meghatározását;

a tagállamokban alkalmazott oltási és kommunikációs stratégiák felülvizsgálata a polgárok
bizalmának visszanyerése érdekében;

a különbségek megelőzése érdekében az oltóanyagok tagállamok általi közös közbeszerzése
rendszerének létrehozása;

Az összeférhetetlenség megelőzése érdekében az európai közegészségügyi hatóságoknak
tanácsot adó szakértők érdekeltségről szóló nyilatkozatainak közzététele.

Ioan Enciu (S&D),    írásban. – (RO) A jelentés mellett szavaztam, mert úgy vélem, a
járványügyi kockázatokra való reagálás tekintetében fokozottabb együttműködésre van
szükség uniós szinten. A H1N1-influenza esete rámutatott a globális szintű kockázatkezelés
elégtelenségére, amely főként a riasztási szintek és a tényleges veszélyek nem megfelelő
összeegyeztetésének tudható be, ami többek között nagyon sok pénz elpazarlását
eredményezte. Ezzel összefüggésben úgy vélem, az Európai Uniónak független rendszert
kell kialakítania a világjárvány kockázatainak értékelésére, továbbá hatékonyabb
koordináció szükséges e kockázatok kezeléséhez. Ennek megfelelően az Európai
Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központot olyan képességekkel kell felruházni,
amelyek lehetővé teszik, hogy a lehető legtevékenyebb szerepet töltse be e területen.

Edite Estrela (S&D),    írásban. – (PT) A H1N1-influenza kezeléséről szóló jelentés mellett
szavaztam, mivel a jelentés kiemeli annak jelentőségét, hogy a jövőbeni pandémiás krízisek
kezelése esetében szorosabbá kell tenni az együttműködést, és növelni kell a függetlenséget
és az átláthatóságot, különösen azoknak a hatásköröknek a hatékonyabb alkalmazásával,
amelyek az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központnak mint független
ügynökségnek a rendelkezésére állnak.

Diogo Feio (PPE),    írásban. – (PT) 2009-ben a világot megbénította az óriási pandémiás
és talán halálos veszélyt is magában hordozó vírustól, az A-influenzavírustól való félelem.
Szerencsére a H1N1-vírushoz kapcsolódó morbiditással és mortalitással kapcsolatos
félelmek nem váltak valóra. Európában a vírusnak 2 900 halálos áldozata volt, ami jóval
alatta marad a szezonális influenza áldozatai számának. Az Egészségügyi Világszervezet
riasztásai és a félelem eredményeként a tagállamok kivételes, például a tömeges oltással
kapcsolatos intézkedéseket hoztak, amelyek jelentős költségekkel jártak az egészségügyi
rendszerek számára. Fontos, hogy a hibák keresése helyett inkább a megfelelő
következtetéseket igyekezzünk levonni abból, ahogyan az A-influenza kezelése történt.
Véleményem szerint a leginkább szembeötlő ezek közül az, hogy jobb túlzásba esni, és
úgy hibázni, mint megfeledkezni valamiről. Másodszor: le kell vonnunk a tanulságokat a
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jövőbeni világjárványokra nézve, amelyek sokkal agresszívabbak is lehetnek, és meg kell
tanulnunk, hogy mikor és hogyan lépjünk, és milyen intézkedéseket hozzunk.

José Manuel Fernandes (PPE),    írásban. – (PT) Az Európai Betegségmegelőzési és
Járványvédelmi Központ (ECDC) által közölt adatok alapján a H1N1-influenza vírusa
szerencsére kevesebb halálos áldozatot követelt, mint azt eredetileg előre jelezték, és jelenleg
kevésbé súlyos betegségnek minősül az EU-ban. Terjedése kezdetén némi riadalmat keltett,
ami arra ösztönözte a tagállamok egy részét, hogy jelentős beruházásokat eszközöljenek
az oltási programokba, amelyek később eltúlzottnak bizonyultak, mivel például az olyan
országokban – például Lengyelországban –, ahol nem hajtottak végre kivételes
intézkedéseket, a mortalitási arány az azokkal az országokkal azonos szinten maradt,
amelyek sok millió eurós költséggel nemzeti oltási kampányt indítottak.

A jelentés szerint „az alkalmazott védőoltás-beszerzési politika a gyógyszercégekkel 2007
óta érvényben lévő előzetes szerződésekben már rögzítésre került.” Ez az átláthatóságnak
a tagállamok gyógyszeripari vállalatoktól való elfogadhatatlan függésének felróható hiányát
tárja fel az eljárásban. Ilyen módon egyet kell értenem az előadóval, és remélem, hogy
javaslatait – különösen az információ biztonságával és az elővigyázatosság elvével
kapcsolatban, amelyből inkább a betegeknek, nem pedig a vállalatoknak kell profitálniuk
– a Bizottság és valamennyi tagállam is figyelembe veszi majd.

João Ferreira (GUE/NGL),    írásban. – (PT) Figyelemmel a bejelentett
A (H1N1)-influenza-világjárvány kezelésének elhibázott folyamatára és a közölt
számadatokra (2 900 haláleset következett be a H1N1-influenza miatt, és ugyanebben az
évben 40 000 a szezonális influenza miatt), a jelentés felhívja figyelmünket az átláthatóságra,
ami örvendetes a számunkra. Ez a történtekhez – az elfogadott eljárások és a felelősségi
körök teljes mértékű tisztázása révén – és a jövőbeni helyzetek esetében alkalmazott
megközelítéshez egyaránt kapcsolódik. A jelentés különösen a következő kérdéseket emeli
ki: az oltóanyagok és vírusellenes kezelések beszerzése; a feljegyzett esetekre vonatkozó
információk; a klinikai vizsgálatokkal, kutatási jegyzőkönyvekkel és a gyógyszerek káros
hatásaival kapcsolatos dokumentumokhoz való hozzáférés biztosítása (az Európai
Gyógyszerügynökség által); és az európai egészségügyi hatóságoknak tanácsokat adó
szakértők összeférhetetlensége. A jelentés „kéri, hogy az EU-ban és a tagállamokban a
jövőbeli influenzajárványok esetére életbe léptetett megelőzési terveket vizsgálják meg
újra azért, hogy azok hatékonyak és egységesek legyenek, továbbá kellően önállóvá és
rugalmassá váljanak”. Javasolja a tagállamok e területen való, mind a vírusjárvány súlyossága
meghatározásának, mind pedig a döntéshozatal tekintetében megnyilvánuló
együttműködésének szorosabbá tételét. Összességében kedvező hatásúnak tartom a
jelentést, és emiatt mellette szavaztunk.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    írásban. – (PT) A H1N1-influenza kérdése kezelésének
során történtek értékelésekor le kell vonni a tanulságokat, és fel kell ismerni, hogy az
országoknak olyan közegészségügyi rendszerekre és a közegészségügy területén az
ismeretek terjesztését biztosító szolgáltatásokra van szüksége, amelyek alkalmasak a
különböző területeken való működésre. A következőkről van szó:

- a vírusellenes oltóanyagok és gyógyszertermékek hatékonyságáról, biztonságáról, előnyeik
és kockázataik arányáról, valamint a javasolt célcsoportokról szóló tudományos
tanulmányok készítése és értékelése a gyógyszeripartól függetlenül;

- az egészségügyi vészhelyzetben, különösen a pandémiás helyzetekben ajánlott
gyógyszerekre vonatkozó információ értékelése;
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- a kapacitás növelése a kockázatok kezelése és előrejelzése tekintetében, valamint az e
területeken folytatott kutatással és fejlesztéssel kapcsolatban, valamint a megelőző jellegű
közegészségügyi intézkedések tekintetében.

Szükség van a különböző nemzeti szolgálatok, valamint a nemzeti szolgálatok és a megfelelő
nemzetközi és regionális intézmények és szervezetek közötti együttműködés javítására is.

Lorenzo Fontana (EFD),    írásban. – (IT) Elfogadom Rivasi asszonynak a H1N1-influenza
2009–2010 időszak alatti uniós kezelésének értékeléséről szóló jelentését, mivel
megmutatja, mennyire rendkívüli mértékben riadalmat keltő módon lépett fel az Európai
Unió a probléma értékelésekor. Támogatom, hogy megfelelő mértékű figyelmet fordítsunk
az EU polgárainak egészségével kapcsolatos ügyekre, de nem támogatom, hogy rendkívüli
mértékben riadalmat keltő álláspontot képviseljünk, amely ezt követően aránytalanul nagy
közegészségügyi kiadásokat eredményez. Emiatt szavaztam a jelentés mellett.

Elisabetta Gardini (PPE),    írásban. – (IT) Az általunk elfogadott állásfoglalási indítvány
lefektette az alapjait a sertésinfluenza terjedésére adott európai uniós válasz értékelésének,
amelyre már nagyon nagy szükség volt.

Ahogyan arra mindenki emlékezhet, ahelyett, hogy közös megoldást kerestek volna, a
tagállamok külön-külön pozíciókba ásták be magukat. A különböző nemzeti kormányok
reakciói nagyon sokfélék voltak, és a nagyszabású oltási kampányoktól egészen az oltás
mellőzéséig terjedtek, például Lengyelországban. E tapasztalatnak a nemzeti egészségügyi
hatóságok és az európai intézmények közötti koordináció javítására, a megelőzési és oltási
stratégiák felülvizsgálatára és a pandémiás riasztás kritériumainak újradefiniálására kell
ösztönöznie bennünket.

Arra szeretnék rámutatni, hogy a hatékonyabb együttműködés nemcsak az ilyen krízisek
kezelése költségeinek csökkenéséhez vezethet – amit például az oltóanyagok csoportos,
a tagállamokkal közösen való beszerzésével lehet elérni –, hanem mindenekelőtt biztosítani
tudja azt is, hogy az emberek hatékonyabb védelmet kapjanak, mivel a vírus természetesen
nem áll meg a határoknál.

Végül remélem, hogy az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ megkapja
a megérdemelt támogatást ahhoz, hogy teljes függetlenségben tudja folytatni az egészségügyi
vészhelyzetek értékelésével és irányításával kapcsolatos munkáját.

Robert Goebbels (S&D),    írásban. – (FR) A H1N1-influenza kezelésének értékeléséről
szóló jelentés elfogadása mellett szavaztam. Mindazonáltal szeretnék rámutatni arra, hogy
a „kezelés” ebben az esetben valójában az elővigyázatosság elve előtti újabb kapituláció
volt, ami a megfelelő reakció előtti intézkedést tesz szükségessé. Az, hogy a WHO
főigazgatója fenyegető világjárványt jelentett be, ám saját maga nem vette fel az oltást, jól
szemlélteti a felelősöknek a járvány súlyosságát illető személyes véleménye és az általuk
folytatott nyilvános diskurzus közötti jelentős eltérést. A szennyezett vérrel kapcsolatos
ügy óta egyetlen közegészségügyi tisztviselő sem mer semmilyen felelősséget vállalni.

Bruno Gollnisch (NI),    írásban. – (FR) A H1N1-influenza rendkívül tanulságos volt.
Először is, arra tanított meg bennünket, hogyan kell kidobni a pénzt az ablakon. A
„sertésinfluenza” költségeiért (ami a Számvevőszék szerint 900 millió EUR volt!) nem az
áldozatok nagy száma okolható. A H1N1-influenzának tizedannyi áldozata volt, mint a
rendes szezonális influenzának. Igaz azonban, hogy az az éves szinten 2 000 áldozat,
akiknek többsége idős vagy már beteg ember volt, senkit nem érdekel. Ők sokkal kevésbé
egzotikusak.
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Másodszor, arra tanított meg bennünket, hogy miként tudjuk teljesen elrejteni az
ítélőképesség hiányát riadalmat keltő felszólalásokkal és heves gesztikulációval. Több
tízmillió adag oltószert rendeltek meg szükségtelenül. A józan észre való mindennemű
tekintet nélkül láttunk hozzá a tömeges oltási program megszervezéséhez. A kommunikáció
olyannyira eltúlzott és ellentmondásos volt, hogy a francia nép gyanakvással fordított neki
hátat, és – nagyon helyesen – a nekik szólóan kiadott utasításoknak is.

Felmerült az a gyanú, hogy közösek az érdekeik a politikai döntéshozóknak és azoknak,
akiknek pénzügyi előnye származott a meghozott döntésekből. Végül a H1N1-influenza
arra tanított meg bennünket, hogy Franciaországban akármennyire ügyetlen, hanyag vagy
hozzá nem értő is egy miniszter, semmi nem kényszerítheti arra, hogy lemondjon. A francia
kormányon belüli napi események pedig annak bizonyítékául szolgálnak, hogy az üggyel
kapcsolatban semmi, de semmi változás nem történt!

Mathieu Grosch (PPE),    írásban. – (DE) Az influenza H1N1-törzse által okozott, az
Egészségügyi Világszervezet által 2009-ben és 2010-ben pandémiásnak nyilvánított
járvánnyal kapcsolatos fellépésünkből hiányzott az átláthatóság. A H1N1-influenza
2009–2010-es időszak alatti uniós kezelésének értékeléséről szóló jelentés e kérdéssel
foglalkozik. Különösen azért örülök ennek a jelentésnek, mert teljes átláthatóságot kér a
sürgős egészségügyi beavatkozás és pandémiás járvány esetében alkalmazott gyógyszerekkel
kapcsolatban.

A tagállamok egyoldalúan jártak el az oltóanyagok megrendelésekor és alkalmazásakor.
Ezzel összefüggésben fontos kérdést jelent az oltóanyagok készletezési stratégiájának
értékelése, valamint hogy fellépjünk az oltóanyagok jövőbeni közös, a tagállamokkal
együttesen való beszerzése érdekében. A tagállami felelős hatóságok és az európai
ügynökségek együttműködésének javítása szintén fontos feladat.

Françoise Grossetête (PPE),    írásban. – (FR) A képviselőcsoportom (az Európai Néppárt
(Kereszténydemokraták) Képviselőcsoport) által benyújtott módosításoknak köszönhetően
a jelentés konstruktív javaslatokat tartalmaz, amelyek – különösen az európai szintű
együttműködés előmozdításával – segítségünkre lehetnek abban, hogy okulni tudjunk a
H1N1-vírus által okozott egészségügyi krízisből.

Az eredeti jelentés számos pontatlanságot tartalmazott, és eltántoríthatta volna az
embereket az oltás felvételétől. A ma elfogadott jelentés azonban arra törekszik, hogy
helyreállítsa polgárainknak az egészségügyi válságkezelési rendszerünk iránti bizalmát.
Az egészségügyi szakembereket nagyobb mértékben kell bevonni a pandémiás járvány
megelőzésére és leküzdésére irányuló stratégia kialakításába és végrehajtásába. Nem
engedhetjük meg, hogy a továbbiakban is ilyen zűrzavar és gyanakvás övezze az
immunizációs kampányokat.

Alapvető fontosságú a kommunikáció annak figyelembevétele révén való javítása, hogy
mennyire könnyen keringeni kezdhetnek a tudományos megalapozottság nélküli kósza
hírek az új médiában és az interneten. Az influenzajárvány szerencsére kevésbé
súlyosabbnak bizonyult a vártnál, veszélyes lehet azonban, ha alábecsüljük a jövőbeni
világjárványok kiszámíthatatlanságának mértékét és esetleges súlyosságát.

Juozas Imbrasas (EFD),    írásban. – (LT) Igennel szavaztam a jelentésre, mert ahhoz, hogy
megfelelőbb intézkedéseket lehessen hozni, az Egészségügyi Világszervezetnek
haladéktalanul felül kell vizsgálnia a világjárvány meghatározásában szereplő egyes
súlyossági szinteket. A világjárványokra való reagálás esetében szorosabb együttműködésre
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van szükség. Szükség van a megelőzési tervek felülvizsgálatára, a kulcsszereplők szerepeinek
és felelősségi köreinek tisztázására és – szükség esetén – felülvizsgálatára, továbbá meg
kell erősíteni a tagállamok közötti együttműködést a pandémiára a Nemzetközi
Egészségügyi Rendszabályoknak megfelelően adott válaszok kezelését illetően és az egységes
kockázatkezelés érdekében, valamint a tagállamok részéről komolyabb együttműködésre
van szükség az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központtal. Be kell vezetni
egy olyan eljárást, amely lehetővé tenné a tagállamok számára, hogy önkéntes alapon
csoportos beszerzéseket hajtsanak végre. A gyártóknak teljes mértékben felelniük kell a
termékeikre vonatkozó engedélyezett javallatokért, a tagállamoknak pedig
oltóanyag-beszerzési szerződéseikben ezt maradéktalanul érvényesíteniük kell. Az EU-ban
és a tagállamokban a jövőbeli influenzajárványok esetére életbe léptetett megelőzési terveket
– nem utolsó sorban a rendelkezésre álló legfrissebb tudományos adatok alapján – felül
kell vizsgálni azért, hogy hatékonyak és egységesek legyenek, továbbá kellően önállóvá és
rugalmassá váljanak ahhoz, hogy a lehető legjobb határidőn belül és eseti alapon tudjanak
a tényleges veszélyhez alkalmazkodni. Egyetértek azzal a véleménnyel, hogy az
eredményesség érdekében az oltási stratégiáknak három tényezőn kell alapulniuk: az
oltóanyag hatásosságán, az oltóanyag előnyeinek és hátrányainak pozitív egyenlegén és a
kockázatnak kitett csoportok megcélzásán.

Giovanni La Via (PPE),    írásban. – (IT) Úgy vélem, hogy a H1N1-influenza 2009–2010-es
időszak alatti uniós kezelésének értékeléséről szóló állásfoglalás egyértelműen feltárja az
elkövetett hibákat, és egyúttal megteremti új megközelítés szerinti és eredményes
kezelésének alapjait. Közismert, hogy a H1N1-influenza terjedésére adott válasz a probléma
valódi léptékéhez képest eltúlzott volt. Pontosan e miatt gondolom azt, hogy az Európai
Uniónak az influenza világjárvány megelőzésére irányuló terveit felül kell vizsgálni, hogy
gyors, egységes és hatékony választ lehessen adni. Ebben a tekintetben véleményem szerint
alapvető fontosságú a tagállamok közötti együttműködés és koordináció megerősítése
annak érdekében, hogy valóban európai stratégiai megközelítést alkalmazhassunk a
problémával kapcsolatban. Úgy vélem továbbá, hogy hasznos volna, ha – ahogyan az az
állásfoglalás szövegében is szerepelt – a folyamatba a gyógyszeripari szereplők mellett a
gyógyszeriparhoz semmilyen érdekeltség révén nem kötődő független szakértőket is
bevonnák.

Petru Constantin Luhan (PPE),    írásban. – (RO) Mivel tisztában vagyok a H1N1-influenza
súlyosságával és polgáraink egészségének fontosságával, úgy vélem, a jelentés különösen
jelentős, mert rámutat az ilyen helyzetek kezelésének megfelelő módjára is. A járvány
mérsékelt súlyosságát már 2009-ben is elismerte hivatalosan az Egészségügyi Világszervezet,
a tagállamok által alkalmazott különböző megközelítések óriási költségeket, a sürgősen
előállított oltóanyagok értékesítését, valamint a világjárvány fogalmának – a kritériumként
nemcsak a földrajzi kiterjedést, hanem a súlyosságot is figyelembe vevő – felülvizsgálatát
eredményezték. E tényezők alátámasztják, hogy az eltérő megközelítés alkalmazása
elengedhetetlen. Az Európai Uniónak szorosabb együttműködésre, nagyobb átláthatóságra
és függetlenségre van szüksége az ilyen helyzetek megoldása tekintetében.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE),    írásban. – (PL) Az influenza témája évről évre
napirendre kerül nemcsak az Európai Parlamentben, hanem sok nemzeti parlamentben
is. Úgy vélem, hogy a Rivasi-jelentés rendkívül átfogó megközelítést alkalmaz a
H1N1-influenza problémájával kapcsolatban, és különböző témakörök, például az
együttműködés, a függetlenség és az átláthatóság szempontjai szerint foglalkozik vele,
amelyek feltétlenül szükséges szempontok egy jövőbeni világjárvány esetén. Úgy vélem,
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hogy az Európai Uniónak hatásos és gyors intézkedéseket kell hoznia, azért a
H1N1-influenza kezeléséről szóló jelentés elfogadása mellett szavaztam.

David Martin (S&D),    írásban. – A jelentés mellett szavaztam, mivel nem volt benne
semmi, amit ellenezhettem volna. Figyelembe véve azonban a H1N1-influenza korlátozott
hatását, nem értem, hogy a Parlament miért fordított egyáltalán időt és pénzt a jelentésre.

Jiří Maštálka (GUE/NGL),    írásban. – (CS) Szeretnék köszönetet mondani az előadónak
a nagyon részletes és őszinte jelentésért, amely számos riasztó észrevételt tartalmaz.
Kétségtelen, hogy a járvány alatt tanúsított közös európai uniós megközelítés alátámasztotta
a közös intézkedés erejét, ugyanakkor súlyos gyengeségeket is feltárt, különösen a
megelőzés, az objektív statisztikák és a biztonságos és hatékony gyógyszerek beszerzése
területén. Az EU-nak a közelmúltban kétszer kellett szembenéznie a veszélyes vírusfertőzés
problémájával. Nem tanultunk eleget a tapasztalatokból. Üdvözlöm a gyógyszerek
hatékonyságának szigorúbb vizsgálatára irányuló és az objektív adatgyűjtést sürgető
javaslatokat, valamint az EU valamennyi polgárának az egészségügyi ellátó rendszertől
függetlenül való védelme iránti érdeklődést. Úgy vélem, hogy a kutatás és a fejlesztés
finanszírozása iránti igény alapvető fontosságú, ahogyan az a szabály is, hogy a
gyógyszeripari cégek tanácsadói, nem pedig döntési szerepet kapnának. Ugyanez vonatkozik
az oltóanyagokon és más gyógyszereken végzett vizsgálatokra és kísérletekre is, amelyeket
a gyógyszeripari cégektől függetlenül kell elvégezni. Támogatom az európai intézményeknél
dolgozó szakemberekre és tanácsadókra vonatkozó szigorúbb szabályok iránti igényt is.
A nyilvánosságot egyértelmű és átlátható módon kell tájékoztatni, ugyanakkor olyan
módon, amely nem kelt pánikot, hanem megalapozott és érthető információkat nyújt. Az
Európai Parlament képviselői és az Európai Parlament (EP) munkavállalói egészségének
védelméért egyaránt felelős quaestorként azt szeretném közölni, hogy parlamenti
intézkedéseink hatékonyak voltak, de nem olcsók.

Clemente Mastella (PPE),    írásban. – (IT) A jelentésben ismertetett statisztikai adatok
alapján a H1N1 terjedésére adott válaszlépés valóban aránytalan volt a jelenség tényleges
jellegéhez képest, és ez számos tagállamban nagyon költséges oltási kampányokat
eredményezett. Az előadó ezért úgy vélte, helyénvaló, ha rendkívül fontos kérdéseket vet
fel, először is a gyógyszeripari társaságok ellenállhatatlan befolyásával kapcsolatban. Az
előadó sürgette a vírusellenes gyógyszerekre vonatkozó vizsgálatoknak a gyógyszeripari
vállalatoktól való függetlenítését. A felgyorsított engedélyezési eljárások tanúbizonyságot
tettek korlátaikról, mivel, tudományos bizonyítékok még nem állnak rendelkezésre, és
ezért továbbra is az iparág által közölt adatokat használják. Szükség van a szorosabb
együttműködésre, a megelőzési tervek és a kulcsfontosságú szereplők szerepe
felülvizsgálatának igénylésére, valamint hogy lehetővé tegyük a tagállamok számára a
csoportos beszerzések önkéntes alapú végrehajtását. Az Egészségügyi Világszervezetnek
(WHO) a lehető leghamarabb felül kell vizsgálnia a világjárványra vonatkozó
meghatározását, hogy a vírus virulenciája is a kritériumok közé kerüljön. E tekintetben
szükség van arra, hogy az oltóanyag hatásos legyen, kedvező legyen a kockázatainak és
előnyeinek aránya, és hogy kifejezetten a kockázati csoportokra irányuljon. Végül
mindenféle összeférhetetlenséget el kell kerülnünk, mivel az összeférhetetlenség azonnal
a jogsértő nyomásgyakorlás gyanúját keltheti fel a közvéleményben.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    írásban. – (FR) A jelentés erényei közé tartozik, hogy
elítéli az Európai Gyógyszerügynökség átláthatóságának hiányát, valamint a gyógyszeripari
vállalatok és az oltóanyagok és antivírusok szakértői között fennálló kapcsolatokat.
Ennélfogva szégyenletes, hogy a jelentés nem szólít fel az említett ügynökség
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tevékenységeinek mindaddig történő felfüggesztésére, amíg nem kerül sor valódi, átfogó
reformjára. Szavazatommal arra bátorítom az előadót, hogy következő alkalommal
merészkedjen messzebbre.

Nuno Melo (PPE),    írásban. – (PT) A H1N1-influenza járványának európai uniós kezelése
sokféle problémát tárt fel, különösen a járvány tényleges súlyossága és kiterjedése
tekintetében; a tagállamok által adott válasz méretét tekintve aránytalan és rendkívül
költséges volt, ha összevetjük a szokásos influenza miatt évente bekövetkező halálesetek
számával és az egyes tagállamok által a szokásos influenza leküzdésére elköltött összegekkel.
A H1N1-influenza európai kezelésének elemzése alapvető problémára világít rá: a nemzeti
és/vagy európai egészségügyi hatóságok által elvégzett független értékelés hiányára, és az
egészségügyi intézkedéseknek a rendelkezésre álló valós klinikai és járványtani statisztikai
adatokhoz történő megfelelőbb és valós idejű igazításának ebből adódó elmaradására.
Ennek megfelelően szükség van a jövőbeni pandémiás esetek kezelésének megváltoztatására
ahhoz, hogy el lehessen kerülni az általános pánik kitörését és a szükségtelen költségeket.

Alexander Mirsky (S&D),    írásban. – A jelentés a H1N1-influenzának a 2009–2010-es
időszak alatti uniós kezelését értékeli, és rámutat a javításra szoruló elemekre: a jövőbeni
pandémiás krízisek kezelése esetén való együttműködésre, függetlenségre és átláthatóságra,
ami az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ hatásköreinek
eredményesebb gyakorlásával érhető el.

Egyetlen értékelés azonban nem elég, én pedig semmilyen további fejleményt nem észleltem
a járványok kitörésére adott gyors és eredményes válaszok területét illetően, és egyetlen
szó sem esett a megelőző intézkedésekről. Ahogyan mindig, a jelentés erélytelen és
bizonytalan. Azért szavaztam mellette, mert másik jelentés nincs.

Andreas Mölzer (NI),    írásban. – (DE) 2009-ben az A/H1N1-típusú influenzának kevesebb
halálos áldozata volt, mint a szezonális influenzának. Noha a WHO kevésbé súlyos
betegségnek minősítette a H1N1-influenzát, ennek ellenére a lehető legmagasabb, 6-os
szintű pandémiás figyelmeztetést adott ki. Következésképpen a lakosság felé való
kötelességeik teljesítése érdekében az EU-tagállamok milliárdokat költöttek egy olyan
influenzajárvány leküzdésére, amelynek potenciális veszélye sokkal kisebb, mint a rendes
influenzáé. A pánik kialakulásához a média is hozzájárult. Amikor egy járványt veszélynek
nyilvánítanak, aztán kiderül róla, hogy vihar egy pohár vízben, akkor – aggasztó módon
– a jövőbeni figyelmeztetést az emberek már nem veszik komolyan. Ez egyértelműen azt
bizonyítja, hogy a WHO-nak felül kell vizsgálnia a világjárványra vonatkozó kritériumait.

A jó együttműködés és a közös beszerzés természetesen előnyös dolog egy világjárvány
esetén, és segítségükkel árengedmény érhető el. Amennyiben azonban az új gyógyszerek
engedélyezését hajszolják keresztül, hogy egy képzelt világjárványt lehessen leküzdeni,
akkor óriási probléma van előttünk. A jelentés nem foglalkozott a médiának és a
gyógyszeripari vállalatoknak a pánikkeltésben vállalt szerepével. Emiatt tartózkodtam a
szavazástól.

Rolandas Paksas (EFD),    írásban. – (LT) Az állásfoglalás mellett szavaztam, mivel egy
világjárvány súlyosságát és alakulását nehéz előre jelezni, az pedig gyakran előfordul, hogy
a világjárvány bekövetkeztekor sok olyan döntést hoznak, amely aránytalan. Ezért nagy
figyelmet kell fordítani az együttműködés, a függetlenség és az átláthatóság biztosítására.
Mindenekelőtt el kell végezni az EU-ban és a tagállamaiban a jövőbeni influenza
világjárványokra vonatkozóan összeállított megelőzési tervek következetes felülvizsgálatát,
hogy a tervek az influenza világjárvány kockázatának felmerülésekor mindig rugalmasak
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és az adott helyzethez igazíthatók legyenek. Emellett bátorítanunk kell a nemzetközi és
regionális szintű együttműködést, illetve az intézkedések koordinációját annak érdekében,
hogy megfelelően biztosítsák a kockázatkezelést, és késlekedés nélkül reagáljanak a
világjárvány kockázatára. Úgy vélem, hogy több pénzügyi forrást szükséges elkülöníteni
a kutatásra és a fejlesztésre, és e célból növelnünk kell az influenzavírusok hatásának
értékelésére és előrejelzésére szolgáló beruházásokat. Fontos annak a biztosítása, hogy az
előzetes beszerzési megállapodások megkötésére és a szállítási folyamatra átlátható módon
kerüljön sor, ilyen módon csökkentve a korrupció mértékét e területen. Korlátoznunk kell
a gyógyszeripari vállalatok befolyását, és nemcsak a terjesztés, hanem az oltóanyagokkal
és a vírusellenes készítményekkel kapcsolatos vizsgálatok elvégzése tekintetében is. A
tudományos szakértőknek nyilvánosan ki kell jelenteniük, hogy nem kapcsolódnak
pénzügyi vagy más érdekeik a gyógyszeriparhoz.

Georgios Papanikolaou (PPE),    írásban. – (EL) A H1N1-influenza 2009–2010-es időszak
alatti uniós kezelésének értékeléséről szóló jelentés mellett szavaztam. Az intézmények és
az állam részéről a figyelem sok esetben – például Görögország esetében is – együtt
mérséklődött az ügy nyilvánosságának csökkenésével. Az influenzáról folytatott vita
megállt, de a vírus nemcsak hogy továbbra is létezik, hanem még halálosabbá is válik, mint
volt. Görögországban például a közelmúltban a megbetegedések és a betegség által okozott
halálozások száma is növekedett: a halálesetek száma meghaladta a százat. A fő ok az
információ hiánya volt: a veszélyeztetett csoportok, például a krónikus megbetegedésekben
szenvedők, akiknek kérniük kellett volna az oltást, ezt nem tették meg, mivel úgy vélték,
a veszély már elmúlt.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    írásban. – (PT) A H1N1-influenza 2009–2010-es
időszak alatti uniós kezeléséről szóló jelentés kiemeli a betegség súlyosságának statisztikai
értelemben vett alacsony szintjét az európai térség vonatkozásában (emberileg minden
elhunyt személy pótolhatatlan veszteséget jelent). Az Európai Betegségmegelőzési és
Járványvédelmi Központ 2900 olyan európai halálesetről számolt be, amely 2009-ben a
H1N1-vírussal való fertőződés miatt következett be. Ez a szám alacsonyabb, mint az
Európai Bizottságnak a kizárólag a szezonális influenza miatt bekövetkezett halálesetekre
vonatkozó hivatalos becslésében szereplő számadat. A halálesetek száma jelentősen
alacsonyabb annál is, mint ami az Európai Unió tagállamai egészségügyi szolgálatainak
legoptimistább előrejelzéseiben szerepel. Az, hogy a tagállamok és az európai intézmények
elfogadták az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által bejelentett legmagasabb szintű
riasztást, egy sor – a H1N1-influenza súlyosságának fényében – költséges és aránytalan
intézkedést eredményezett. Figyelemmel azonban a WHO ajánlására, nem hiszem, hogy
ez máshogyan is történhetett volna. Az üggyel azonban foglalkozni szükséges, és én
egyetértek az előadó azon véleményével, hogy az EU-nak a tagállamai közötti szorosabb
együttműködésre, nagyobb függetlenségre és átláthatóságra van szüksége, különösen az
ilyen jelentős pénzügyi hatással járó intézkedések költség-haszon elemzése tekintetében.

Rovana Plumb (S&D),    írásban. – A jelentés szerint szorosabb együttműködésre van
szükség a járványokra adott válaszlépések esetén, és felszólít az EU-ban és az EU
tagállamaiban összeállított megelőzési tervek felülvizsgálatára. Felszólít emellett a
tagállamok közötti együttműködés megerősítésére és a tagállamoknak az Európai
Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központtal (ECDC) való koordinálására is. A WHO-t
a világjárvány meghatározásának a járvány földrajzi kiterjedésén és súlyosságán alapuló
felülvizsgálatára sürgeti. A jelentés felkéri az ECDC-t arra, hogy független ügynökségként
saját hatáskörében végezzen felméréseket az EU-n belüli fertőzési kockázat súlyossága
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tekintetében, és hogy nyújtson tájékoztatást a fertőzési kockázatról, továbbá tegyen
javaslatot a válságkezelési technikákra, oltási és kommunikációs stratégiákra vonatkozó
legjobb gyakorlatokra. A jelentés emellett felhív az Európai Unióban javasolt és a
tagállamokban alkalmazott, az influenza elleni oltási stratégiák értékelésére, ideértve az
oltóanyagok hatásosságát, az előnyök és hátrányok arányát, valamint a javasolt
célcsoportokat, és figyelemmel a biztonságos és hatékony alkalmazásra, valamint a
tagállamoknak a releváns információkról a Bizottságnak benyújtott jelentéseire (azaz a
beszerzett és a ténylegesen felhasznált oltóanyag mennyisége, a H1N1-megbetegedés miatti
halálesetek száma és a megbetegedés miatt elhunytak száma stb.). Az EU-nak a jövőbeni
pandémiás krízisek kezelése tekintetében javítania kell az együttműködés, a függetlenség
és az átláthatóság szintjét.

Crescenzio Rivellini (PPE),    írásban. – (IT) Szeretnék gratulálni Rivasi asszonynak kiváló
munkájához. A jelentés fontos kísérlet azon kétségek megvilágítására, amelyek az európai
sertésinfluenzára adott aránytalan válasszal, valamint a gyógyszeripari vállalatoknak a
meghozott intézkedésre gyakorolt esetleges hatásával kapcsolatban merültek fel.

Én magam kritikusan tekintek a 2009–2010-es időszakban a sertésinfluenzára, a
H1N1-vírus megjelenésére adott európai válaszra. A jövőre nézve a takarékosság érdekében
az oltóanyagok csoportos beszerzését, valamint az összeférhetetlenség elkerülését (például
az európai egészségügyi hatóságoknak tanácsot adó szakértők érdekeltségi nyilatkozatainak
közzétételével) lehetővé tevő hatékonyabb szabályokat javaslok. Ezzel kapcsolatban arra
hívom fel a figyelmet, hogy az európai szabályozás szerint az oltóanyagokért való felelősség
a gyártókat, és nem a nemzeti kormányokat terheli.

Felkérem emellett az Egészségügyi Világszervezetet (WHO), hogy vizsgálja felül a
„világjárvány” meghatározását, és vegye figyelembe a kórokozó virulenciáját is, ne csak a
vírus földrajzi elterjedését. Azért, hogy az Európai Unió a világjárvány kialakulásának
megelőzésére szolgáló saját kapacitással rendelkezhessen, az Európai Betegségmegelőzési
és Járványvédelmi Központ (ECDC) számára garantálni kell azt a támogatást, amelyre
ahhoz van szüksége, hogy e feladatot teljesen függetlenül tudja ellátni.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    írásban. – Az Európai Parlament a mai napon felhívta
a figyelmet az európai sertésinfluenza-járványra adott aránytalan mértékű válaszra. A
tagállamok eurómilliárdokat költöttek olyan oltóanyagokra, amelyeket a vírus mérsékelt
jellege ellenére sietve engedélyeztek. Az egészségügyi költségvetéseket rendre túllépik, és
sokkal fontosabb megoldásra váró egészségügyi problémák is vannak a nagy gyógyszeripari
vállalatok támogatásánál. Az európai parlamenti képviselők a mai napon felszólítottak az
EU egészségügyi beavatkozási mechanizmusainak felülvizsgálatára. A készenléti terveknek
kellőképpen függetlenné és rugalmassá kell válniuk ahhoz, hogy a lehető leggyorsabban
tudjanak a tényleges kockázatokhoz igazodni. A gyógyszerek értékelésének teljes mértékben
átláthatónak kell lennie, és valamennyi érdekeltségi nyilatkozatot közzé kell tenni az
esetleges összeférhetetlenség nyilvános ellenőrzésének lehetővé tétele érdekében. Az EU
vakon követte a WHO-t a sertésinfluenza-járvány kitörésére adott válaszában, és ezen
egyértelműen változtatni kell. Az Európai Parlament felszólított a megfelelő európai uniós
kockázatértékelés kialakítására, valamint arra, hogy az Európai Betegségmegelőzési és
Járványvédelmi Központ kapjon megfelelő eszközöket valamennyi feladatának ellátásához,
de különösen a fertőzés kockázata súlyosságának értékeléséhez.
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Licia Ronzulli (PPE),    írásban. – (IT) Noha a H1N1-influenza virulenciája Európában nem
volt különösebben agresszív, a vírus mostanáig nem kevesebb, mint 4700 ember halálát
okozta.

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) által közzétett jelentés
megjegyzi, hogy a vírus kezelése során az EU nem tudott elég gyorsan a fertőzés
korlátozásához szükséges egészségügyi intézkedésekhez igazodni. Ez leginkább a különböző
tagállamok által elfogadott megelőzési stratégiáknak tulajdonítható, amelyeket évekkel
ezelőtt állítottak össze az Egészségügyi Világszervezet bevonásával, és amelyeket soha nem
aktualizáltak alapvető mértékben.

Az ilyen helyzetek megismétlődésének megelőzése érdekében – figyelemmel az oltóanyagok
terjesztésének módjával kapcsolatban kapott éles bírálatokra – erőfeszítéseinket a jövőben
kifejezetten ebbe az irányba kell összpontosítanunk, az egészségügyi krízishelyzetekre
való reagáláskor alkalmazott gyógyszerek forgalomba hozatali engedélyezési eljárásait
optimalizálva.

Oreste Rossi (EFD),    írásban. – (IT) Támogatjuk a saját kezdeményezésű jelentést, mivel
valamennyien tudatában vagyunk annak, hogy az úgynevezett
madárinfluenza-világjárványhoz kapcsolódó túlzott riadalomkeltés körülbelül tízszer
annyiba került az EU-nak, mint a rendes influenza elleni kampány.

Az, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) anélkül fogadta el a riasztást, hogy az
európai ügynökségek, az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC)
és az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) által vállalt költségek és kockázatok elemzése
révén függetlenül járt volna el, költséges és szükségtelen oltási kampányokhoz vezetett,
és arra ösztönözte a lakosságot, hogy aránytalan mennyiségben vásároljon steril eldobható
anyagokat és fertőtlenítő szereket. A halálos áldozatok számát tekintve a végeredmény –
amit a jogalkotónak figyelembe kell vennie – még a szokásos szezonális influenza halálos
áldozatainak számánál is alacsonyabb volt.

Ezért alapvető fontosságú, hogy a Bizottság hat hónapon belül részletes költség-haszon
elemzéssel tegyen jelentést a Parlamentnek, és közölje, hogyan szándékozik reagálni a
jövőbeni hasonló helyzetekre. A WHO-nak felül kell vizsgálnia a világjárványra adott
meghatározását, hogy az a fertőzés földrajzi kiterjedését és virulenciáját egyaránt figyelembe
vegye.

Catherine Stihler (S&D),    írásban. – Támogattam a H1N1-influenza kezelését értékelő
és az oltóanyagok közös beszerzési mechanizmusának kialakítására felszólító jelentést.
Fontos, hogy tanuljunk a korábbi járványokból azért, hogy a jövőben hatékonyabban
tudjuk megvédeni magunkat.

Thomas Ulmer (PPE),    írásban. – (DE) A jelentés mellett szavaztam, miután a Bizottságnak
bizonyos mértékig sikerült belőle kigyomlálnia a vádakat és a téves megállapításokat. A
jelentés kritikusan fogalmaz, és rámutat annak különféle módjaira, hogy az EU miként
tudja a szorosabb együttműködés révén jobban megszervezni magát a pandémiás járvány
megelőzése érdekében.

Marina Yannakoudakis (ECR),    írásban. – Noha az ECR képviselőcsoport támogatja a
tagállamok közötti, a járványokhoz hasonló egészségügyi veszélyekkel kapcsolatos
kommunikáció és együttműködés vonalainak javítását, a H1N1-ről szóló jelentés rosszul
tájékoztatja a tagállamokat a H1N1-gyel kapcsolatos tényekről és az újabb járvány kitörése
esetén végrehajtandó óvintézkedésekről. A jelentésben és az indokolásban számos olyan
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vitatható állítás szerepel, amely téves értelmezéshez vezethet a H1N1-influenza járványát,
a járványnak az európai társadalmakra gyakorolt hatását és a kormányok reagálási terveit
illetően. Úgy véljük, hogy azok a javasolt lépések, amelyeket az egyes tagállamoknak egy
jövőbeni járvány esetén meg kellene tenniük (az oltóanyagok vásárlásától kezdve a
tényeknek az európai uniós szerveknek való bejelentéséig), oktalanok, és semmilyen
nagyobb, a H1N1-hez vagy más jövőbeni világjárványhoz kapcsolódó problémát nem
oldanának meg.

A jelentés az oltóanyagokért való felelősséget a gyártók vállára helyezi, ami gátolhatja az
oltóanyag-ellátást és elmossa az elszámoltathatóság határait. A dokumentumcsomag
emellett kísérletet tesz az ECDC hatáskörének és a tagállamokkal való munkakapcsolatának
kiszélesítésére, ami nemkívánatos, mivel költségvetési juttatásának növekedéséhez vezethet.
Az ECR képviselőcsoport ezért a jelentés ellen szavazott.

Jelentés: Inés Ayala Sender (A7-0048/2011)

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    írásban. – (PT) Támogatom a bizottsági szavazás
kedvező végeredményét Harald Wögerbauer úrnak az Európai Számvevőszék új tagjává
történő kinevezéséről, életrajzának, valamint a kérdéses beosztás jelöltjei számára kiadott
kérdőívre adott válaszainak pozitív kiértékelése alapján.

Catherine Grèze (Verts/ALE),    írásban. – (FR) Ma van a Nemzetközi Nőnap, és
én Harald Wögerbauer úr kinevezése ellen szavaztam, mert nincs elég nő az Európai
Számvevőszékben.

Juozas Imbrasas (EFD),    írásban. – (LT) Egyetértettem ezzel a javaslattal, mert Harald
Wögerbauer úr megfelel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 286. cikkének (1)
bekezdésében szereplő feltételeknek, és kedvező véleményt kaptunk Harald
Wögerbauer úrnak az Európai Számvevőszék tagjává történő kinevezéséről.

David Martin (S&D),    írásban. – Tartózkodtam, amikor Harald Wögerbauer úrnak az
Európai Számvevőszék tagjává történő kinevezéséről szavaztunk. A munkatársaimtól
kapott jelentések miatt tettem így, amelyek szerint nem egyértelmű az a teljesítmény,
amelyet az ausztriai Számvevőszéknél nyújtott.

Nuno Melo (PPE),    írásban. – (PT) A Számvevőszék egy felügyeleti intézmény, amely
ellenőrzi az Európai Unió bevételeinek és kiadásainak jogszerűségét és szabályszerűségét,
emellett felügyeli a szabályos pénzgazdálkodást és teljesen függetlenül működik. Ennek
jegyében tagjainak kinevezését a képesség és a függetlenség kritériumának kell
meghatároznia. Ezért a Tanács kezdeményezésére Harald Wögerbauer urat javasolták az
Európai Számvevőszékhez történő kinevezésre. Benyújtotta önéletrajzát, kitöltötte az
írásbeli kérdőívet és részt vett a Költségvetési Ellenőrző Bizottság interjúján. Megfelelő
érveket sorakoztatott fel, amelyek kellően megalapozzák az Európai Számvevőszékhez
történő kinevezését és azt, hogy képes lesz megfelelő módon és függetlenül ellátni feladatait.

Andreas Mölzer (NI),    írásban. – (DE) A 2010. évi Lisszaboni Szerződés által megkövetelt
alkotmányos reformok eredményeként az osztrák kormánypártok bevezettek egyfajta
szabványosított kinevezési eljárást egyes uniós beosztások esetében. Úgy tűnik, hogy
számos fontos pozíció hiányzik az Osztrák Szövetségi Alkotmány (23) bekezdése c)
pontjában szereplő listáról, amely szerint a magas szintű beosztásokkal kapcsolatos
döntéseket közölni kell legalább az osztrák elnökkel, vagy hogy a szövetségi kormánynak
konszenzusra kell törekednie a kinevezésekről a Nemzeti Tanáccsal. Harald Wögerbauer,
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az Osztrák Néppárt parlamenti képviselőcsoportjának politikai igazgatója, az Európai
Számvevőszék Végrehajtó Bizottságának leendő új tagja. Úgy tűnik, hogy Wögerbauer úr
teljesíti a technikai kritériumokat. Mivel azonban az Osztrák Néppárt a jelek szerint
valamiféle autonóm irányvonalat vett fel a függőben lévő uniós személyzet kinevezésével
kapcsolatos döntésekben és ez ellentmond a demokratikus elveknek és az uniós
kinevezésekkel kapcsolatos nagyobb átláthatóságra vonatkozó folyamatos felszólításoknak,
tartózkodtam ennél a szavazásnál.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    írásban. – (PT) Megszavaztam a Harald
Wögerbauer úrnak az Európai Számvevőszék tagjává történő kinevezéséről szóló jelentést.
Minden benyújtott adat, amelynek alapján döntöttem, azt jelzi, hogy az Európai Unió
működéséről szóló szerződés 286. cikkének (1) bekezdésében szereplő összes kritérium
teljesült, különös tekintettel a függetlenség garanciáira, ezért üdvözlöm Harald
Wögerbauer úrnak az Európai Számvevőszék tagjává történő kinevezését.

Jelentés: Crescenzio Rivellini (A7-0023/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    írásban. – (PT) Megszavazom ezt a jelentést, mivel a
Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság (GFCM) által elfogadott számos ajánlást,
amelyek már hatályba léptek a GFCM szerződő államaiban, át kell ültetni egy egységes
uniós jogszabályba. Erre az egyszerűsítésre azért van szükség, hogy el tudjuk kerülni azt
a helyzetet, amelyben minden évben korszerűsíteni kell ezt a jogszabályt újabb és újabb
rendeletek kidolgozásával, amint ez a múltban is történt.

Zigmantas Balčytis (S&D),    írásban. – (LT) Megszavaztam ezt a dokumentumot. A közös
halászati politika célkitűzései arra szolgálnak, hogy biztosítsák az élő vízi erőforrások
fenntartható kiaknázását és az ökoszisztéma magas szintű védelmét. A Földközi-tengeri
Általános Halászati Bizottságot (GFCM) nemzetközi megállapodás hozta létre 1949-ben,
és az Európai Közösség tagja ennek a Bizottságnak. A GFCM fontos szerepet játszik a
halászati politika alapvető célkitűzéseinek végrehajtásában, amelyek a következők: az élő
vízi erőforrások fejlesztése, megőrzése és az azokkal való ésszerű gazdálkodás előmozdítása,
megőrzési intézkedések megszövegezése és ajánlása, valamint együttműködési projektek
előmozdítása a képzés területén. Mivel a GFCM által elfogadott ajánlások kötelezőek a
szerződő felekre nézve, és a Közösség is ezek közé tartozik, ezért a megállapodás
rendelkezéseit át kell ültetni a közösségi jogba és gondoskodni kell ennek a politikának a
következetességéről és alkalmazásáról.

Vito Bonsignore (PPE),    írásban. – (IT) Megszavaztam ezt a dokumentumot, amelynek
célja a Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság (GFCM) által elfogadott egyes
intézkedések egységes uniós jogszabályba történő foglalása. Mostanáig az Európai Közösség
évente rendeleteket fogadott el a rendelet összhangba hozatala érdekében, míg ez a jelentés
a bürokratikus és adminisztrációs egyszerűsítés felé vezető út egy lépése, amely az Európai
Unió célkitűzéseinek egyike.

A dokumentumnak az az egyik érdeme, hogy még a kizárólag technikai jellegű aspektusokat
is tisztázza: például meghatároz egyértelmű intézkedéseket az Oroszlán-öbölben folytatott
halászat korlátozásáról, és meghatározza a Földközi- és a Fekete-tengeren használt hálók
minimális hálószem-méretét, és közben 1 000 méternél nagyobb mélységben megtiltja a
vontatott kotróhálók és vonóhálók használatát. A 27. módosítást is támogatom, amely
létrehozza azt a követelményt, hogy éves listát kell vezetni azokról a hajókról, amelyeknek
teljes hossza meghaladja a 15 métert és a GFCM területén a kiadott halászati engedély
értelmében halászatra jogosultak.
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Antonio Cancian (PPE),    írásban. – (IT) Megszavaztam ezt a jelentést, mert szerintem ez
egy pozitív lépés egy Európa számára alapvető jelentőségű gazdasági ágazatban, azaz a
halászatban. Meggyőződésem, hogy az EU minden beavatkozásának mindig a szükségletek
elemzéséből kell kiindulnia, amelyek az ettől a tevékenységtől függő helyi vállalkozásoknál
merülnek fel, amely tevékenységet gyakran jellemzi a gazdaság és a társadalom számára
alapvető jelentőségű kis- és középvállalkozások jelenléte.

Ez a jellegzetesség a földközi-tengeri térség nagyon sok területéről elmondható, tehát
nagyon fontos, hogy az ezen a területen folytatott halászattal kapcsolatban elindított
jogalkotási javaslatokat egyértelműen a szubszidiaritás elve ösztönözze, nehogy veszélybe
sodorjuk a teljes rendszert. Arról is szilárdan meg vagyok győződve, hogy ez mindenekfelett
azért elengedhetetlen, hogy kiemelt védelmet nyújthassunk az ezen a területen tevékenykedő
kis- és középvállalkozásoknak, hogy bevonjuk őket a döntések meghozatalába, és hogy a
lehető legtöbb támogatást nyújtsuk nekik, mert ezeket valóban nagyon nehéz átalakítani.
Azok a rendeletek, amelyek nem veszik figyelembe ezeket a jellegzetességeket, jóvátehetetlen
károkat okozhatnak a kisebb piacokon, mert kikényszerítik az átalakulást egy másik
területté, amelyet nagyon nehezen lehet megvalósítani.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    írásban. – (PT) Egyetértek a GFCM (Földközi-tengeri
Általános Halászati Bizottság) létrehozásáról szóló megállapodás hatálya alá tartozó
területen folytatott halászattal kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló európai parlamenti
és tanácsi rendeletre irányuló javaslatra vonatkozó jogalkotási állásfoglalás tervezetével.
A Parlament jogkörei elbitorlásának megelőzése érdekében a 28. cikket ki kell venni ebből
a javaslatból; ez kiköti, hogy a rendelet rendelkezéseit egy komitológiai eljárás szerint kell
módosítani, amely arra csökkenti a Parlament szerepét, hogy egyszerűen csak tájékoztatást
kap a Bizottságtól az irányító bizottsági eljárásokkal kapcsolatosan.

Edite Estrela (S&D),    írásban. – (PT) Megszavaztam ezt a jelentést a Földközi-tengeri
Általános Halászati Bizottság (GFCM) létrehozásáról szóló megállapodás hatálya alá tartozó
területről, mivel ez egy egységes uniós jogszabályba ülteti át a GFCM által elfogadott
ajánlásokat, amelyek már hatályban vannak a GFCM tagországain belül.

Diogo Feio (PPE),    írásban. – (PT) A Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság (GFCM)
elfogadott bizonyos ajánlásokat évi rendes ülésén. Ennek a rendeletre irányuló javaslatnak
a célja egyszerűen egyes elfogadott ajánlásoknak egy egységes uniós jogszabályba történő
átültetése, amely jövőbeni jogszabályokkal is kiegészíthető. A GFCM által elfogadott
ajánlások tartalmát és az azokkal kapcsolatos kötelezettségeket sok esetben korábban
elfogadott uniós jogszabályok teljes egészében vagy részlegesen lefedik, ezért csak az eltérő
aspektusokat kell átültetni. A szavazás tárgyát képező rendelet minden kereskedelmi
halászati és akvakultúra-tevékenységre vonatkozik, amelyet uniós halászhajók és a
tagállamok polgárai a GFCM területén folytatnak. Nem vonatkozik azokra a halászati
műveletekre, amelyeket kizárólag tudományos kutatási célokból hajtanak végre, valamely
tagállam engedélye és fennhatósága alapján. Ebben az esetben csak előzetesen tájékoztatni
kell az Európai Bizottságot és azt a tagállamot, amelynek vizein a tevékenységet végrehajtják.
Meggyőződésem, hogy a Bizottság javaslata ütközhet a Parlament jogköreivel a kérdéses
ügy tekintetében, különös tekintettel a 28. cikkre, amely helyébe egy új cikknek kell lépnie,
hogy egyrészt e Háznak a rendelet jövőbeni módosításaiban történő hatékony részvétele,
másrészt előjogainak tiszteletben tartása is biztosított legyen.

José Manuel Fernandes (PPE),    írásban. – (PT) Ezen európai parlamenti és tanácsi
rendeletre irányuló javaslat célja a Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság (GFCM)
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által elfogadott ajánlások átültetése. Ennek a megállapodásnak az egységes szerkezetbe
foglalt uniós jogszabállyá történő átalakítása jelentős előrelépést képvisel, mert lehetővé
teszi a rendelet hatálya alá tartozó vizeken kifogott halfajok ellenőrzésének javítását,
valamint az együttműködést, a tájékoztatást és a kommunikációt az Európai Bizottság, a
tagállamok és a GFCM ügyvezető titkársága között. Annak figyelembevételével, hogy ez
az eljárások egyszerűsítését jelenti – véget vet az évenkénti rendeleteknek –, és hogy ezek
az ajánlások már működnek a GFCM tagállamaiban, üdvözlöm ezt a kezdeményezést,
amellyel teljes mértékben egyetértek, és nagyon várom a rendelet kielégítő végrehajtását.

João Ferreira (GUE/NGL),    írásban. – (PT) Felismerjük és elismerjük a többoldalú
együttműködés jelentőségét a tengerbiológiai erőforrások megfelelő megőrzésének és
kezelésének előmozdítása, vagyis a megállapodás tárgya szempontjából. A jóváhagyott
rendeletre irányuló javaslat azonban tartalmaz egy olyan rendelkezést, amelyet mi
elfogadhatatlannak tartunk, és amelyet megpróbáltunk módosítani és a 28. bekezdés
eltávolítását javasoltuk. Mivel ezt a többség elutasította, mi a végleges rendeletre irányuló
javaslat ellen szavaztunk. E rendeletre irányuló javaslat célja, hogy átruházza a Bizottságra
a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadásának jogkörét, amelyek olyan területet is
érinthetnek, amely egy adott tagállam kizárólagos gazdasági övezetét alkotja. Ezt a területet
Eratoszthenész-fenékhegy néven ismerjük, és ez a Ciprusi Köztársaság kizárólagos gazdasági
övezetéhez tartozik. Ez a lehetőség ütközik a Ciprusi Köztársaság szuverenitásával,
különösen azért, mert ez egy kiemelten érzékeny terület politikai szempontból, mivel a
kérdéses területet jogellenesen vitatja egy harmadik ország, amely uniós tagságra pályázik.

Ezen a területen a tengerfenék olyan természeti erőforrásokat rejt, amelyeknek kiaknázására
a Ciprusi Köztársaság törvényes felhatalmazással rendelkezik az Egyesült Nemzetek
Tengerjogi Egyezményével összhangban. Ezzel összefüggésben az EU megbízatása nem
terjedhet túl a közös halászati politikával kapcsolatos kérdéseken.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    írásban. – (PT) Mindig nagy jelentőséget tulajdonítottunk
a többoldalú együttműködésnek a tengerbiológiai erőforrások megfelelő megőrzésének
és kezelésének előmozdítása, vagyis a megállapodás tárgya szempontjából.

A jóváhagyott rendeletre irányuló javaslat azonban tartalmaz egy olyan rendelkezést,
amelyet mi elfogadhatatlannak tartunk, és amelyet megpróbáltunk módosítani a 28.
bekezdés eltávolítására vonatkozó javaslattal. Mivel ezt a többség elutasította, mi a végleges
rendeletre irányuló javaslat ellen szavaztunk.

A rendelet megkérdőjelezi a Ciprusi Köztársaság szuverenitását, különösen azért, mert ez
egy kiemelten érzékeny terület politikai szempontból, mivel a kérdéses területet jogellenesen
vitatja egy harmadik ország, amely uniós tagságra pályázik. Ezen a területen a tengerfenék
olyan természeti erőforrásokat rejt, amelyeknek kiaknázására a Ciprusi Köztársaság
törvényes felhatalmazással rendelkezik az Egyesült Nemzetek Tengerjogi Egyezményével
összhangban. Ezzel összefüggésben az EU megbízatása nem terjedhet túl a közös halászati
politikával kapcsolatos kérdéseken.

Juozas Imbrasas (EFD),    írásban. – (LT) Elfogadtam ezt a dokumentumot, mivel a
Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság (GFCM) legfontosabb feladata az élő vízi
erőforrások fejlesztése, megőrzése és az azokkal való ésszerű gazdálkodás előmozdítása,
megőrzési intézkedések megszövegezése és ajánlása, valamint együttműködési projektek
előmozdítása a képzés területén. A jelenlegi rendeletre irányuló javaslat célja egyszerűen
a GFCM által már elfogadott és a GFCM szerződő államaiban már hatályban lévő különféle
ajánlások egységes szerkezetű közösségi jogalkotási aktusba történő átültetése. Ez fontos

95Az Euròpai Parlament vitàiHU08-03-2011



lépést jelez az egyszerűsítés felé, tekintettel arra, hogy mindeddig az Európai Közösség
csak éves rendeleteket fogadott el az érvényben lévő szabályok adaptálása és frissítése
céljából. A javaslat egész sor intelligens megoldást tartalmaz. Például a halászfelszerelés
tekintetében a rendeletre irányuló javaslat részletesen meghatározza a Földközi-tengeren
(15. cikk) és a Fekete-tengeren (16. cikk) használható minimális hálószem-méretet és 1
000 méternél nagyobb mélységben megtiltja a vontatott kotróhálók és vonóhálók
használatát (17. cikk). Foglalkozik továbbá a tiltott, nem szabályozott és nem jelentett
halászati tevékenységeket végző halászhajókkal (IUU) kapcsolatos kérdésekkel stb.

David Martin (S&D),    írásban. – Megszavaztam a Földközi-tengeri Általános Halászati
Bizottság (GFCM) létrehozásáról szóló megállapodás hatálya alá tartozó területről szóló
jelentést. A jelenlegi rendeletre irányuló javaslat célja egyszerűen a GFCM által már
elfogadott és a GFCM szerződő államaiban már hatályban lévő különféle ajánlások egységes
szerkezetű közösségi jogalkotási aktusba történő átültetése, amelybe a jogszabály
módosításával beépíthetők jövőbeni ajánlások. Ez fontos lépést jelez az egyszerűsítés felé,
tekintettel arra, hogy mindeddig az Európai Közösség csak éves rendeleteket fogadott el
az érvényben lévő szabályok adaptálása és frissítése céljából.

Clemente Mastella (PPE),    írásban. – (IT) Az Európai Unió Földközi-tengeri Általános
Halászati Bizottságban (GFCM) betöltött tagsága fontos fordulóponthoz érkezett ezzel a
rendeletre irányuló javaslattal. Ez valójában rendkívül érdekesnek bizonyult, mert
gondoskodik a GFCM által elfogadott ajánlások egységes uniós jogszabályba foglalásának
végrehajtásáról. Egy ilyen aktus olyan jogi eszközt alkot, amely minden bizonnyal stabilabb,
mint a jelenlegi és lehetővé teszi jövőbeni ajánlások hozzáadását egyszerűen magának a
jogszabálynak a módosításával. Fontos lépést képvisel a jogbiztonság fokozása felé vezető
úton, és a rendeletek egyszerűsítéséhez is hozzájárul. A halászhálók minimális
hálószem-méretével kapcsolatos rendelkezések relevanciáján túl a javasolt rendelet 28.
cikke a Parlament hatáskörét is kétségbe vonja. Valójában kijelenti, hogy a rendeletben
szereplő rendelkezések „komitológiai eljárással” megváltoztathatók, amelyben a Bizottságot
irányító bizottságok támogatják, amelyekben a Bizottság képviselője elnököl, és amelyek
a tagállamok képviselőiből állnak. Ez lényegében megfosztaná a Parlamentet az őt megillető
jogkörtől, és ezért elfogadhatatlannak tűnik az, hogy a Bizottság felhatalmazáson alapuló
jogi aktusok alapján cselekszik, azzal a lehetőséggel, hogy a Parlament vagy a Tanács
visszavonhatja az átruházott hatásköröket.

Barbara Matera (PPE),    írásban. – (IT) Egyetértek az előadóval abban a kérdésben, hogy
egyszerűsítenünk kell a halászati szabályokat egy olyan rendelet benyújtásával, amely
képes egységes jogszabályba foglalni a Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság által
elfogadott ajánlásokat.

A közös halászati politikában alkalmazott célkitűzésekkel és alapelvekkel is egyetértek, de
úgy gondolom, hogy minden part menti tagállamnak garantálnia kell az ökoszisztémák
védelme és társadalmi-gazdasági értéke közötti megfelelő egyensúlyt. Más szavakkal:
szerintem fel kell szólítanunk a helyi közösségek érdekeinek védelmére egy általános alapelv
szerint.

Az 1967/2006/EK rendelet aprólékosan meghatározza a GFCM területén a halászathoz
engedélyezett eszközöket, különösen a Földközi-tenger esetében. Felszólítom a Parlamentet
annak figyelembevételére, hogy természetes élőhelyeink megóvásának célkitűzése
alkalmanként, a rendeletek jelenlegi állapota szerint súlyos hatást gyakorol egyes halászati
közösségekre.
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Ebben a tekintetben Olaszország arra vár, hogy a Bizottság mentességet rendeljen el a
halászati tilalom alól két konkrét faj esetében, amelyek egy kiterjedt halászati ágazat fő
termékei. Ezért szeretném felhívni a 27 tagállam összes képviselőjének és rajtuk keresztül
a Bizottságnak a figyelmét arra, hogy mérlegelnünk kell ezeknek az eszközöknek a
rugalmasabbá tételét, hogy megadhassuk a helyi halászati ágazatnak azt, amire a túléléshez
szüksége van.

Nuno Melo (PPE),    írásban. – (PT) A Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottságot
(GFCM) nemzetközi megállapodás hozta létre 1949-ben. Az a megbízatása, hogy a
Földközi-tengeren, a Fekete-tengeren és a szomszédos vizeken segítse elő a tengerbiológiai
erőforrások fejlődését, megőrzését és kezelését, megőrzési intézkedések megszövegezését
és ajánlását, valamint az együttműködési projekteket a képzés területén. A rendelettervezet
célja egyszerűen a GFCM által már elfogadott és a GFCM szerződő államaiban már hatályban
lévő különféle ajánlások egységes szerkezetű közösségi jogalkotási aktusba történő
átültetése, amely módosítások bevezetésével jövőbeni ajánlásokkal kiegészíthető.

Alexander Mirsky (S&D),    írásban. – A jelentés célja a GFCM által elfogadott különféle
ajánlások átültetése. Ezek az ajánlások technikai jellegű intézkedésekkel foglalkoznak. Az
egyik ezek közül a Halászati Bizottságra vonatkozik, amely a javaslat 28. pontját (módosítási
eljárás) rendkívül kétes rendelkezésnek tekinti, amennyiben fenyegeti a Parlament előjogait
és a jelenlegi intézményi egyensúlyt azáltal, hogy annyira megnöveli a Bizottság végrehajtói
hatáskörét, hogy a rendelet minden jövőbeni módosítása a Bizottság hatáskörébe tartozik.
Ezért a Halászati Bizottság a 28. cikk törlését javasolja. Úgy tűnik, hogy a Bizottság még
nem ismeri kellő alapossággal a Lisszaboni Szerződést, és mintha egyes tisztviselők úgy
döntöttek volna, hogy ők hozzák meg azokat a határozatokat, amelyeket a Parlamentnek
kellene meghoznia. Ezt semmiképpen sem szabad megengedni. Megszavaztam a jelentést,
mivel úgy gondolom, hogy a Bizottság arcátlansága egyszerűen túl messzire ment.

Rolandas Paksas (EFD),    írásban. – (LT) Megszavaztam ezt az állásfoglalást, mert a halászat,
különösen a Földközi-tengeren több egyszerű gazdasági tevékenységnél; ez a kultúra és
az életmód része. Egész régiók épülnek a halászatra. Ezért ebben a régióban kiemelt
figyelmet kell fordítani a halászatra, mert a halászatnak a Földközi-tengeren több sajátossága
van, mint bárhol máshol, és ezért sajátos intézkedéseknek kell erre vonatkozniuk.
Véleményem szerint tanácsos átültetni a Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság
által elfogadott különféle ajánlásokat egy egységes közösségi jogalkotási aktusba annak a
ténynek a figyelembevételével, hogy az említett ajánlások már hatályba léptek. Ezenkívül
tanácsos lenne olyan technikai jellegű intézkedéseket felállítani, amelyek megerősítik a
halászati tilalmat az Oroszlán-öbölben, és megszigorítják a halászhálókra, valamint a
halászati engedélyek kiadására vonatkozó követelményeket.

Egyetértek azzal, hogy azokat a hajókat, amelyek jogosultak aranymakrélát halászni,
szigorúbb szabályozásnak kell alávetnünk és 1 000 méternél nagyobb mélységben meg
kell tiltanunk a vontatott kotróhálók és vonóhálók használatát. Ezenkívül tanácsos lenne
szabályozni az ellenőrzési intézkedéseket, amelyek megteremtik az ellenőrzés lehetőségét
harmadik országok halászhajóinak kirakodott mennyiségei vagy átrakodási műveletei
tekintetében és azokban a helyzetekben, amikor a tagállamok nem engedélyezhetik
harmadik ország hajója számára kikötőik használatát. Örülök az arra irányuló javaslatoknak,
hogy tevékenyen működjünk együtt a GFCM-mel és cseréljük ki vele információinkat.

Alfredo Pallone (PPE),    írásban. – (IT) Megszavaztam Rivellini úr jelentését, mert teljes
mértékben egyetértek az uniós rendeletek egyszerűsítésének fontosságával. A jelentés
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lehetőséget kínál arra, hogy a Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság összes ajánlását
egy egységes európai jogszabályba tereljük, ami megkönnyíti majd a nagyközönség számára
a dokumentumok elérését és segítséget nyújt a releváns szerveknek az esetleges jövőbeni
módosítások végrehajtásához. Meggyőződésem, hogy a szabályozásnak a polgárok és az
érintettek számára történő egyszerűsítése olyan kötelesség, amelyet nekünk mint
jogalkotóknak gyorsan és gondosan végre kell hajtanunk, hogy megérthessék az Unió által
biztosított lehetőségeket, de ami a legfontosabb, hogy kiküszöböljük azokat az
adminisztrációs terheket, amelyek annyi járulékos költséget okoznak.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    írásban. – A Földközi-tengeri Általános Halászati
Bizottságot (GFCM) nemzetközi megállapodás hozta létre 1949-ben. A megállapodás
hatálya a Földközi-tengerre, a Fekete-tengerre és a kapcsolódó vizekre terjed ki. A GFCM
legfontosabb feladata az élő vízi erőforrások fejlesztése, megőrzése és az azokkal való
ésszerű gazdálkodás előmozdítása, megőrzési intézkedések megszövegezése és ajánlása,
valamint együttműködési projektek előmozdítása a képzés területén. A jelenlegi rendeletre
irányuló javaslat célja egyszerűen a GFCM által már elfogadott és a GFCM szerződő
államaiban már hatályban lévő különféle ajánlások egységes szerkezetű közösségi
jogalkotási aktusba történő átültetése, amelybe ennek az aktusnak a módosításával be lehet
építeni a jövőbeni ajánlásokat. A rendelet rendelkezései a szokásos tárgyakra vonatkoznak,
amelyeket az ilyen jellegű szervezetek általában szabályoznak. A II. cím a halászati
eszközökre és tevékenységekre („technikai intézkedések”) vonatkozó korlátozásokkal
foglalkozik. A III. cím „ellenőrzési intézkedéseket” tartalmaz, például beszámolási
kötelezettségeket, ellenőrzéseket stb. A IV. cím a Bizottságra és a tagállamokra vonatkozó
együttműködési, tájékoztatási és beszámolási kötelezettségekkel foglalkozik, hogy
együttműködjenek és információkat cseréljenek a GFCM ügyvezető titkárságával.

Licia Ronzulli (PPE),    írásban. – (IT) Megszavaztam ezt az állásfoglalást, mert
meggyőződésem, hogy a Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság által folytatott
szabályozási tevékenység nélkülözhetetlen a földközi-tengeri halászat fenntartható szintje
célkitűzésének eléréséhez.

A földközi-tengeri halállományra vonatkozó legfrissebb statisztikai adatok azt mutatják,
hogy a vizsgált állomány több mint 54 százalékát túlhalászták. Ezért sürgősen jogalkotási
lépéseket kell tennünk a tengeri környezet megóvása érdekében, és vissza kell állítanunk
fenntartható szintre a halállományok igénybevételét. Itt nagyon fontos a tagállamok közötti
teljes együttműködés, mert a lehető leggyorsabban meg kell valósítaniuk az új előírásokat,
és megfelelő szankciókat kell életbe léptetni azok ellen, akik nem hajlandók betartani ezeket
az előírásokat.

Catherine Stihler (S&D),    írásban. – Megszavaztam ezt a jelentést, amely a földközi-tengeri
megállapodás hatálya alá tartozó területen folytatott halászati gyakorlattal kapcsolatos
jelenlegi intézkedések egyszerűsítésére törekszik.

Niki Tzavela (EFD),    írásban. – (EL) Az Európai Közösség és Görögország a
Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság létrehozásáról szóló megállapodás szerződő
fele. A rendeletre irányuló javaslat, amely a GFCM-megállapodás hatálya alatti területen
folytatott halászatot szabályozó egyes rendelkezésekre vonatkozik, arra szolgál, hogy
átültessen a GFCM által már elfogadott és a szerződő felek által már alkalmazott egyes
javaslatokat egy egységes közösségi jogalkotási aktusba. Megszavaztam ezt a sajátos
állásfoglalási indítványt, mert úgy ítélem meg, hogy a javasolt ellenőrzési intézkedések
megóvják a természeti környezetet és ezért hasznosak a GFCM szerződő felei számára.
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Angelika Werthmann (NI),    írásban. – (DE) Megszavaztam a GFCM-megállapodás hatálya
alá tartozó területen folytatott halászattal kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló európai
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatra vonatkozó jelentést. Az elfogadott
ajánlások egységes jövőbeni közösségi jogalkotási aktusban történő egyesítése leegyszerűsíti
az adminisztrációt és növeli a hatékonyságot, ami üdvözlendő. A javasolt önálló technikai
kiigazítások a felelős halászati politika modern követelményeit tükrözik.

Jelentés: Anni Podimata (A7-0036/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    írásban. – (PT) Teljes egészében elfogadom ezt a jelentést, mivel
a pénzügyi szektor megadóztatásának új formáját indítványozza, ami önmagában is sürgős
intézkedés, ezenkívül a nemrégiben jóváhagyott szabályozási és felügyeleti eszközöket is
kiegészíti. Ezzel kapcsolatban kiemelném, hogy a dokumentum szerint „a pénzügyi
tranzakciókra vonatkozó adó bevezetésének a lehető legszélesebb alapokon kell nyugodnia”
olyan módon, hogy az adó mindenfajta tranzakcióra vonatkozzon. Más előnyök mellett
a pénzügyi tranzakciókra kivetendő adó tisztességesebbé és átláthatóbbá teszi a piacot,
csökkenti a spekulációt és az adócsalás mértékét, és elosztja a válság terhét a pénzügyi
szereplők között. Az intézkedés nyomán keletkező kiegészítő források minden bizonnyal
hozzájárulnak majd a szegénység elleni küzdelemhez, elősegítik a munkahelyteremtést, a
jóléti állam finanszírozását, az éghajlati és környezetvédelmi célkitűzések elérését, valamint
az Európa 2020 stratégiából fakadó egyéb elemek finanszírozását. Másfelől támogatom,
hogy a Bizottságnak szüksége van egy jövőbeli eurókötvény-rendszer tanulmányozására;
támogatom továbbá közös európai projektkötvények mint beruházás-ösztönző eszközök
tervezett kibocsátását. A „szennyező fizet” elvvel is egyetértek. Végül nem feledkezhetünk
meg a fejlesztés támogatásáról, hiszen fontos, hogy fenntartsuk a kötelezettséget, miszerint
minden tagállam bruttó nemzeti jövedelmének 0,7%-át félreteszi a fejlődő országok
számára.

Marta Andreasen (EFD),    írásban. – Én az innovatív finanszírozásról szóló
Podimata-jelentés ellen szavaztam, mert a jelentés a pénzügyi transzferekre vonatkozó
olyan adót kíván bevezetni, amelyet – bár az állítások szerint azért van rá szükség, hogy
megvédje a gazdaságot a kockázatos kereskedéstől és egy másik válság esetén felhasználható
alapot hozzanak létre belőle, továbbá csak a nagykereskedelmi és szakmai ágazatra vetik
ki – elkerülhetetlenül át fognak hárítani a fogyasztókra és az adófizető polgárokra, akik
már egyébként is küzdenek a válsággal. Az adó borzasztó hatással lesz Londonra, a pénzügyi
szolgáltató ágazatra, amely a brit Államkincstár legnagyobb befizetője. Az adó hatására
vállalatok fogják elhagyni Nagy-Britanniát, ami munkahelyek elvesztésével és
adóbevétel-kieséssel jár majd együtt.

Sophie Auconie (PPE),    írásban. – (FR) A jelenlegi költségvetési megszorításokkal
összefüggésben az innovatív finanszírozás megvitatása nemcsak szükséges, hanem
egyenesen létfontosságú. Én személy szerint nagyon is támogatom a pénzügyi tranzakciókra
kivetendő adó bevezetését – lehetőleg nemzetközi szinten, de ha ez nem lehetséges, akkor
legalább Európában. Örülök, hogy képviselőtársaim többsége elfogadta ezt az intézkedést.

Zigmantas Balčytis (S&D),    írásban. – (LT) A globális gazdasági és pénzügyi válság súlyos
gyengeségeket tárt fel a globális pénzügyi rendszer szabályozási és felügyeleti keretében.
Mára már világossá vált, hogy olyan új eszközökre van szükségünk, amelyek féken tudják
tartani a spekulációt és helyre tudják állítani a pénzügyi szektor elsődleges szerepét,
ugyanakkor garantálják a teher méltányos és arányos elosztását a legfontosabb pénzügyi
szereplők között. El kell kezdenünk a pénzügyi szektor megadóztatásának megvitatását,
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amely szektor – más ágazatoktól eltérően – nagyrészt mentesül az adók alól. Ezen felül
minden alapvető pénzügyi tevékenység esetében az alapvető héa-mentesség megközelítését
alkalmazzák. Egyetértek a pénzügyi tranzakciókra kivetendő adó bevezetésével, amely
hozzájárulhat a pénzügyi piacok rendkívül káros kereskedelmi modelljeinek kezeléséhez,
javíthatja a piaci hatékonyságot, csökkentheti a szélsőséges áringadozást, és olyan
ösztönzőket teremthet, amelyek a reálgazdaság számára hozzáadott értéket nyújtó hosszú
távú befektetésekre késztetik a pénzügyi szektort.

Dominique Baudis (PPE),    írásban. – (FR) Ezzel a szavazással a Parlament újabb
mérföldkőhöz érkezett a globális pénzügyi szabályozás felé vezető úton. Határozott
üzenetet küldtünk, amely támogatja a G20-ak francia elnökségének projektjeit. Amikor a
gazdaság a fellendülés első jeleit mutatja, egymással együttműködve kell elősegítenünk a
liberalizmus átgondolt, kiegyensúlyozott modelljének érvényesülését. Az európai baloldal
megpróbálta egyedül a saját érdemének tulajdonítani a pénzügyi tranzakciók
megadóztatásának gondolatát. Ez azonban nem sikerült neki. Az európaiak tudják, mikor
kell pragmatikusnak lenni. A mai szavazás is mutatja, hogy ez az elképzelés túlmutat a
politikai különbségeken.

Bastiaan Belder (EFD),    írásban. – (NL) Nem tudom támogatni a Podimata-jelentést, mert
az adópolitika a tagállamok hatáskörébe tartozik. A jelentés nem felel meg ennek a
helyzetnek. Célja, hogy előírjon számos uniós szintű adót, többek között a pénzügyi
tranzakciókra kivetendő adót és az energiaadót. Ha a pénzügyi szektorra mindenképpen
adót kell kivetni, az ebből származó bevételnek a tagállamok kincstárába kellene kerülnie.
Végül is a tagállami kincstáraknak kellett kisegíteniük a bankokat. A tagállamok jól tennék,
ha ezt a bevételt a válság alatt igencsak megemelkedett államadósság csökkentésére
használnák fel. A jelentés azonban minden kétséget kizáróan azt feltételezi, hogy ezeket
a bevételeket globális és uniós politikai célkitűzésekre lehetne költeni. Ezek közé tartozna
az éghajlatváltozás és a fejlesztési együttműködés.

A jelentés ezenkívül a repülőjegyekre kivetendő szolidaritási adó mellett is érvel, az ebből
származó összeget közegészségügyi problémák elleni küzdelemre költhetnénk, és
csökkenthetnénk a közlekedési ágazatban megállapított díjakat. Elfogadom, hogy
elősegíthetnénk ezeket a hasznos politikai célkitűzéseket, és valóban üdvös lenne, ha
megfontolnánk, hogy több forrást áldozzunk az említett célokra. Mivel azonban ez hatással
lenne adóügyi intézkedéseinkre, a tagállamoknak kellene a fenti kezdeményezéseket
megtenniük ahelyett, hogy Európa diktálná őket fentről. Attól tartok, egy ilyen megközelítés
akadályozhatja a Tanáccsal való gyümölcsöző együttműködést.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    írásban. – (FR) Több mint három évvel a válság után a
pénzügyi piacok szabályozására szolgáló elemek még mindig meglehetősen gyengék.
Ebből a szempontból egy új adó révén új finanszírozási források szabadulnának fel, és
lehetővé válna a leginkább kérdéses pénzügyi gyakorlatok szabályozása. Tegyük világossá:
ma nem jelenthetjük ki biztosan, hogy ami három évvel ezelőtt történt, az nem fog
megismétlődni a jövőben. A kétségbeesés nem elég. Az igazi kihívást az jelenti, hogy
megtudjuk, vajon Európa rendelkezik-e a konkrét intézkedésekhez szükséges kritikus
tömeggel. Úgy vélem, igen, és minél hamarabb intézkedik ebben a kérdésben, annál jobb!

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    írásban. – (RO) E jelentés plenáris ülésen való elfogadása
jelzi az utat, amelyen az Európai Unió a jelek szerint végig kíván menni. Bár úgy tűnik, a
pénzügyi tranzakciókra kivetendő adó bevezetésének gondolatát a lakosság támogatja,
még ha a G20-ak vezetői nem is értettek egyet egy ilyen hozzájárulás világméretű
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megállapításával, kötelességemnek érzem, hogy elmondjam, ez az adó közép- és hosszú
távon negatív hatást gyakorolhat. Egy ilyen adó, amit kizárólag az Unióban letelepedett
tőkére vetnek ki, minden bizonnyal arra készteti majd ezt a tőkét, hogy vándoroljon ki az
EU-n kívüli fejlett, illetve feltörekvő országokba. A másik forgatókönyv – legalábbis
kezdetben – az lesz, hogy a szóban forgó adót költségek formájában áthárítják a hitelt vagy
más pénzügyi szolgáltatásokat igénybe vevő fogyasztókra. Mindez azzal a természetellenes
hatással jár, hogy az EU még közelebb kerül ahhoz a veszélyes helyzethez, hogy más
államokhoz képest – pl. az USA, Japán vagy a BRIC-országok – elveszíti versenyképességét.
Ez lassítja a gazdasági növekedést és problémákat okoz többek között a reálgazdaság
számára is, amely a lehető legolcsóbb finanszírozási forrásokhoz kötődik.

Vito Bonsignore (PPE),    írásban. – (IT) Megszavaztam a jelentést, mert egyetértek azzal,
hogy az Európai Uniónak innovatív finanszírozási eszközöket kell keresnie. Az ilyen
eszközök valóban lehetővé teszik, hogy az EU kezelje a jelenlegi kihívásokat, mert
szabályozó szerepük mellett bevételhez is juttatják az Uniót.

Ebben a Házban sokszor elmondtuk már, hogy a gazdasági válság rávilágított a globális
pénzügyi rendszer szabályozásának és felügyeletének hiányára. Azt is tudjuk, hogy jelenleg
elsődlegesen az adófizetők viselik a válság költségét – nemcsak a közvetlen adóztatáson
keresztül, hanem a növekvő munkanélküliség, az értékükből veszítő fizetések, a szociális
szolgáltatások korlátozottabb elérhetősége és a fokozódó egyenlőtlenségek miatt is. Új
eszközökre van szükség, ha holisztikus és integrált válaszokat kívánunk adni a válságra.

Ezért egyetértek a sok vitát megért eurókötvények bevezetésével, ami az államadósság egy
részének összegyűjtése révén az adósság közös kezeléséhez vezethet. Az előadó más
finanszírozási eszközöket is javasol, amelyeket a spekuláció féken tartására dolgoztak ki:
például az energiaszektor koherens és hatékony megadóztatását és javaslatok kidolgozását
fejlesztési adóra, ami a millenniumi fejlesztési célok eléréséhez biztosít több forrást.

Jan Březina (PPE),    írásban. – (CS) Itt az Európai Unióban folyamatosan szembesülünk
a pénzügyi válság következményeivel, amely 2009-ben költségvetési válságba fordult át,
melynek egyik jelentős vonatkozása az államkötvények túlzott mértékű kibocsátása volt.
Az elfogadott jelentéssel szemben azonban én nem piaci nyomást látok ebben, inkább
számos nemzeti kormány felelőtlen politikáját, amelyek nem akarják megreformálni
nyugdíj-, egészségügyi és foglalkoztatási rendszereiket. Véleményem szerint félrevezető,
ha a piaci működőképesség hiányát okoljuk ezért, és azt mutatja, hogy nincs bátorságunk
szembenézni a szükséges reformokkal. Most már jóváhagytuk a pénzügyi szabályozásra
és a pénzügyi piacok felügyeletére vonatkozó szigorúbb szabályokat, de tovább kell
mennünk, és intézkedéseket kell hoznunk az európai gazdaságok beindítására – például
közös infrastrukturális projektek finanszírozása és adóügyi ösztönzők formájában, mely
utóbbi a cégeket ösztönzi a tudományba és a kutatásba történő beruházásra. Óva intenék
a pénzügyi tranzakciókra kivetendő adó és a különféle bankadók bevezetésétől, mert ez
befagyasztaná a pénzügyi piacot, és torzítaná a versenyt. Az eurókötvények nem jelentenek
megoldást, mert csak átteszik a pénzügyi felelőtlenséget európai szintre, vagyis az állami
irányítástól távol eső helyre, ahol az esetleges túlzott költekezés még súlyosabb
következményekkel jár, mint nemzeti szinten. Nem támogatom az egész Európára kiterjedő
széndioxid-adót sem, mivel aránytalan terhet jelentene különösen az energiaszektornak,
és végső soron csökkentené az Unió energiabiztonságát.

Zuzana Brzobohatá (S&D),    írásban. – (CS) A pénzügyi tranzakciók a pénzügyi
szektorban található források nagy hányadát teszik ki, és a pénzügyi piacokon zajló
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különféle spekulatív műveletek jelentős szerepet játszottak a pénzügyi világválságban.
Biztosan nem tisztességes az adófizetőkkel szemben, hogy ők viseljék a pénzügyi válság
egész terhét, mivel a teher egy részét – a költségek megosztása jegyében – át kellene hárítani
a pénzügyi szektorra. A jelentés elsősorban azokkal a tranzakciókkal foglalkozik, amelyek
igen veszélyesek és spekulatívak, azaz a pénzügyi tranzakciók jövőbeli megadóztatásán
keresztül a pénzügyi szektorra nagyobb felelősség hárul, ami paradox módon a globális
pénzügyi szektor nagyobb stabilitásához vezet. A pénzügyi tranzakciókra kivetendő adó
bevezetésének egy másik oka az, hogy a legtöbb tagállamban a pénzügyi szolgáltatásokat
nem terheli hozzáadottérték-adó.

Antonio Cancian (PPE),    írásban. – (IT) Azért szavaztam a jelentés mellett, mert úgy
gondolom, pozitív lépést jelent az európai gazdasági fellendülést alátámasztó jövőbeli
innovatív finanszírozási eszközök irányába. Úgy vélem, Európa számára elengedhetetlenül
fontos, hogy gazdaságunk legfontosabb ágazatai – különösen a válság lezárásához szükséges
transzeurópai közlekedési, energia- és telekommunikációs infrastruktúrák –
finanszírozásához piaci forrásokat találjunk az Európa 2020 stratégia célkitűzéseivel
összhangban.

Az európai gazdaság fellendítése alapvető fontosságú. Az Uniónak nem az a feladata, hogy
adókat vessen ki, illetve növelje azok mértékét, hanem hogy vegye a bátorságot, és nézzen
szembe a piaccal. A megoldást az jelenti, hogy találjunk olyan új finanszírozási formákat,
amelyek segítségével a projektek – a munka végrehajtásához és gazdasági hasznosításához
közvetlenül kapcsolódó értékpapírok (közismert néven projektkötvények) kibocsátására
épülő eseti pénzalapok létrehozásán keresztül – a lehető legrövidebb időn belül teljes
mértékig megvalósíthatók.

A pénzügyi tranzakciók bármilyen megadóztatását csak akkor szabadna Európában
javasolni, ha az adót az egész világon bevezetik: úgy gondolom, hogy a Bizottságnak meg
kellene vizsgálnia a szóban forgó adó uniós szintű bevezetésének lehetőségét azzal, hogy
megpróbálja megjósolni, az adó bevezetése nem jár-e negatív következményekkel az
Európai Unió versenyképességére.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    írásban. – (PT) Szavazatommal támogattam a Parlament
határozatát, mert egyetértek a Bizottság azon célkitűzésével, hogy innovatív adózási
eszközökkel növelni kell az uniós költségvetés nagyságát, és elismerem a magánszektor
állami pénzeszközökből történő finanszírozásának növelésében rejlő lehetséges előnyöket.
Úgy gondolom továbbá, hogy a szóban forgó intézkedéseknek átlátható beszámolással
kell párosulniuk, amelyhez befektetési iránymutatások, kockázatkezelés, expozíciós
határértékek, valamint demokratikusan elszámoltatható módon megállapított megfelelő
ellenőrzési és felügyeleti eljárások társulnak.

Françoise Castex (S&D),    írásban. – (FR) Üdvözlöm, hogy az Európai Parlament támogatta
a plenáris szavazáson a pénzügyi tranzakciókra kivetendő adó európai szintű bevezetését.
A pénzügyi tranzakciókra európai szinten kivetendő adó büntetni fogja az igen spekulatív
és társadalmilag haszontalan pénzügyi tranzakciókat, ugyanakkor évi 200 milliárd EUR
bevételhez juttatja az Európai Uniót. Ez a szavazás ellentmond a versenyképességi
paktumnak. Az államok és a polgárok büntetése helyet a pénzügyi piacokat kell
megadóztatni. A Bizottságnak és a Tanácsnak sürgősen tudomásul kell ezt vennie.

Carlos Coelho (PPE),    írásban. – (PT) Bizonyos fenntartásokkal, de támogatom az innovatív
finanszírozásról szóló Podimata-jelentést. Osztom az előadónak a jelenleg bennünket
sújtó gazdasági és pénzügyi válsággal, valamint a beruházások ebből fakadó hiányával
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kapcsolatos aggodalmát. Azzal is egyetértek, hogy kívánatos, hogy a beruházások nagyobb
haladást és innovációt eredményezzenek, és Európának szüksége van arra, hogy növelje
intelligens beruházásokra való képességét. Attól tartok azonban, hogy a jelentés
összességében túlságosan a megnövelt adók felé hajlik – akkor, amikor számos országban
(például Portugáliában) már túlzott adóterhelés tapasztalható. Végleges verziójában a
jelentés pénzügyi tranzakciókra kivetendő adó bevezetését szorgalmazza (világméretekben,
vagy legalább európai szinten), ugyanakkor elismeri, hogy ennek következményeit
tanulmányozni kell (utólagos tanulmányt helyez kilátásba ezzel kapcsolatban). Üdvözlöm
az eurókötvények bevezetésének védelmét, ami a törékenyebb euróövezeti országok
számára is lehetővé tenné a piacra jutást, és egyetértek azzal a véleménnyel, hogy egy ilyen
rendszer „a résztvevő tagállamok és az euróövezet egésze számára” egyaránt előnyös volna.

Frédéric Daerden (S&D),    írásban. – (FR) Vannak, akik azért nem támogatják pénzügyi
tranzakciókra kivetendő európai szintű adó bevezetését, mert egy ilyen adó Európa kárára
torzítaná a pénzügyi piacokon zajló versenyt. Nem gondolom, hogy az ezekre a
tranzakciókra kivetett mindössze 0,01%-os adó arra készteti a befektetőket, hogy
kivonuljanak a világ legnagyobb pénzügyi piacáról.

Ha arra várunk, hogy a G20-ak globális szinten magukévá tegyék ezt a kezdeményezést,
örökké várhatunk. Ezért örülök, hogy a Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége
Európai Parlamenti Képviselőcsoportja által a pénzügyi tranzakciókra kivetendő európai
szintű adóval kapcsolatban előterjesztett módosítást elfogadták. Az adó évente mintegy
200 milliárd EUR bevételt biztosít majd, ami lehetővé teszi, hogy az Unió megfelelően
finanszírozza költségvetését akkor, amikor a Tanács tagjai – az európai kiadásokból fakadó
hozzáadott érték ellenére – már nyilvánosságra hozták a költségvetés csökkentésére irányuló
szándékukat.

A jobboldali kormányok érvként használják fel a pénzügyi piaci szereplők által előidézett
válságot azzal a céllal, hogy költségvetés-csökkentést szorgalmazzanak, elsősorban a
szociális kiadások terén. Az európai polgárok tehát olyan hibákért fizetnének, amelyeket
nem ők követtek el. A pénzügyi tranzakciókra kivetendő adó újból bevezetné a társadalmi
igazságosságot az európai döntésekben, hiszen az államháztartásokat főként azok költségén
konszolidálnák, akik meggyengítették azokat. Vagyis éppen jókor tettük meg ezt a lépést.

Luigi Ciriaco De Mita (PPE),    írásban. – (IT) A gazdasági és pénzügyi válság rámutatott,
hogy erről a területről teljesen hiányzik a morál. Az új jóléti gazdaság paradigmájáról –
miszerint az egyéni jólétre való törekvés a kollektív jólét kulcsa, mely utóbbi az előbbiek
összessége – nyilvánvalóan kiderült, hogy alkalmatlan elképzelés. E megközelítés szerint
az egyéni érdek nem korlátozza a kollektív érdeket, nem is beszélve az általános érdekről.
Mégis, mivel a kormányzatnak az általános érdeket a működés kereteként kell
meghatároznia, és ezen belül helyet kell biztosítania a szabadságnak és az emberi jogoknak,
tisztességes és progresszív adórendszerrel kell azt alátámasztania. E megközelítéssel
összhangban, amelyet az EU-nak és a G8-akhoz és G20-akhoz tartozó összes országnak
globális szinten támogatnia kell, a pénzügyi tranzakciókból származó bevételnek – egy
olyan speciális adórendszeren keresztül, amely más szabályokkal és új paradigmákkal
együtt a szereplők nagyobb felelősségét támogatja – összehasonlíthatónak kell lennie más
bevételekkel. A válságalaphoz és infrastruktúra-projektekhez létrehozott eurókötvények
bevezetése erősíthetné az Unió cselekvési képességét, ha ezek az EU költségvetésén felüli
elemek lennének. Számomra úgy tűnik, hogy az általunk elfogadott jelentés – jóllehet
lassan –, de mégiscsak ebbe az irányba tart.
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Marielle De Sarnez (ALDE),    írásban. – (FR) A mostani gazdasági válság rámutatott a
pénzügyi szektor felügyeletének hiányosságaira. Ezért új eszközökre és új költségvetési
politikákra van szükség. Valóban, a pénzügyi rendszer hatalmas profitot termelt spekulatív
tranzakciókból, és egyáltalán nem kell ezután adót fizetnie. Azzal, hogy az Európai
Parlament megszavazta a pénzügyi tranzakciókra kivetendő adót, amelynek bevételét
fejlesztési segélyre lehetne fordítani, jelezte, hogy véget kíván vetni ennek az
igazságtalanságnak. Ezt az adót természetesen nemzetközi méretekben kellene alkalmazni,
de ha nem így történik, akkor is arra kérjük az Uniót, hogy vállalja az Európában történő
bevezetés felelősségét. Ezzel Európa mind az innovatív finanszírozás, mind a fejlődő
országokkal való szolidaritás tekintetében példát mutat. Most már az Európai Bizottságon
múlik, hogy olyan jogalkotási javaslatot nyújtson be hozzánk, amely megfelel a Parlament
nagy többsége által kinyilvánított elvárásoknak.

Anne Delvaux (PPE),    írásban. – (FR) Üdvözlöm a pénzügyi tranzakciókra kivetendő adó
megszavazását, mert az Európai Parlament szorgalmazza, hogy az Unió anélkül vezesse
be ezt az adót, hogy egy esetleges világméretű döntésre várna a kérdésben. Az Európai
Unió rendelkezik a világ legnagyobb pénzügyi szektorával. Ennélfogva az élen kell járnia.

Különféle tanulmányok szerint a tranzakciókra kivetett kb. 0,05%-os adó mintegy
200 milliárd EUR éves bevételt hozna, amelyet egyrészt a fellendülés és a fejlesztési
együttműködés finanszírozására és a környezet védelmére, másrészt a pénzügyi spekuláció
visszaszorítására kellene felhasználni. Emellett meg vagyok győződve arról, hogy
nemzetközi szinten is szükségünk van egy ilyen típusú adóra: az Uniónak a pénzügyi
adókról szóló jogszabályok elfogadására kell ösztönöznie partnereit.

Azért mondom ezt, mert ha ezt az adót csak az Európai Unióban vezetik be, és a bevezetésre
nemzetközi szinten – Európa fő pénzügyi versenytársainál – nem kerül sor, ennek az Unió
pénzügyei súlyosan a kárát látják majd. Különösen azt remélem, hogy a G20-ak francia
elnöksége alatt kompromisszumra jutunk ezzel kapcsolatban.

Harlem Désir (S&D),    írásban. – (FR) Az európai szocialisták több mint tíz éve küzdenek
az Európai Parlamentben a pénzügyi tranzakciókra kivetendő adóért. Ez az adó sok előnnyel
járna: nemcsak visszaszorítaná a pénzügyi spekulációt, hanem finanszírozná a fejlődő
országoknak nyújtott segélyt és a fejlődő országok alkalmazkodását az éghajlatváltozáshoz,
miközben az Európai Unió költségvetéséhez is hozzájárul.

Ma a világ más helyzetben van: a gazdasági visszaesés miatt égetően szükséges a pénzügyi
piacok stabilizálása, és az Európai Uniónak új forrásokra van szüksége a válság leküzdésére,
amit fellendüléssel, nem pedig megszorításokkal kell megtenni.

Ugyanakkor az adó támogatása is egyre nagyobb: egyre több kormány támogatja a
gondolatot, és az Európai Parlament már ismételten megszavazta a pénzügyi tranzakciókra
kivetendő adó bevezetését. Ez az újabb szavazás az adó mellett fontos lépés: a Parlament
azt mondja, hogy európai szinten azonnal cselekednünk kell – még világméretű egyetértés
hiányában is. A Parlament kérése egyértelmű, és a szavazás elsöprő volt: szavunkat most
már tettekre kell váltanunk, és végre kell hajtanunk a pénzügyi tranzakciókra kivetendő
adót.

Lena Ek (ALDE),    írásban. – (SV) Az innovatív finanszírozásról szóló jelentés a kérdés
számos fontos oldalával foglalkozik. Sajnos azt javasolja Európának, hogy egyoldalúan
vezessen be pénzügyi tranzakciókra kivetendő adót. Úgy gondolom, figyelembe kellene
vennünk a 80-as évekbeli svéd példát, amikor Svédország valamilyen pénzügyi tranzakciós
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adó egyoldalú bevezetésével próbálkozott, és ennek következtében a részvények, kötvények
és opciók nagy részének kereskedése Londonba költözött, nehogy európai szinten is
elkövessük ugyanezt a hibát. Véleményem szerint túl nagy a kockázat, hogy nem valósul
meg a pénzügyi piacra gyakorolt stabilizációs hatás, ha az EU önállóan ilyen adót vezet
be. Nagy a kockázat, hogy a részvény-, kötvény- és opciósügylet-kereskedelmet átviszik
kevésbé átlátható és nyílt, Európán kívüli piacokra. Ez nem teremt jobb ellenőrzési
feltételeket a pénzügyi piac felett. Ezért nemmel szavaztam a módosításra, amely európai
Tobin-adót javasolt, de annak ellenére, hogy a javaslat átment a szavazáson, úgy döntöttem,
a zárószavazáson igennel szavazok a jelentésre.

Döntésemet annak alapján hoztam meg, hogy mint a Liberálisok és Demokraták Szövetsége
Európáért Képviselőcsoport Európa 2020 tárgyalója azt kockáztatnám, hogy számunkra
fontos kérdésekkel kapcsolatban – mint például a valódi belső piac létrehozásának
fontossága, az infrastruktúra-projektek európai projektkötvényekkel történő finanszírozása,
illetve az európai széndioxid-adó lehetséges megoldása – aláásom a Képviselőcsoport
tárgyalási pozícióját.

Edite Estrela (S&D),    írásban. – (PT) Igennel szavaztam a jelentésre, mivel konkrét
eszközök létrehozását védelmezi, mint pl. a pénzügyi tranzakciókra kivetendő adó
bevezetése, ami javíthatná a piaci hatékonyságot, fokozhatná az átláthatóságot,
csökkenthetné a szélsőséges áringadozást és olyan ösztönzőket teremthetne, amelyek a
reálgazdaság számára hozzáadott értéket nyújtó hosszú távú befektetésekre késztetnék a
pénzügyi szektort.

Göran Färm, Olle Ludvigsson, Marita Ulvskog és Åsa Westlund (S&D),    írásban. –
(SV) Mi, Svéd Szociáldemokraták nagyon is támogatjuk egy világméretű tranzakciós adó
bevezetését. Az EU-nak igen aktívan kell dolgoznia egy ilyen rendszer létrehozásán. Ha
viszont a nemzetközi megállapodás jelenleg politikailag nem lehetséges, egy tranzakciós
adó egyedül az Európai Unión belüli bevezetését igencsak meg kell fontolni. Egy ilyen
adónak kiegyensúlyozott hatásvizsgálaton kellene alapulnia. A Bizottság elemzése jelenleg
készül, de ez nem akadályozta meg a képviselőit abban, hogy számos alkalommal
egyértelműen negatív nézeteket hangoztassanak egy európai szintű adóval kapcsolatban.
Véleményem szerint ez elfogadhatatlan. Ezért annak érdekében, hogy egyértelműen jelezzük
a Bizottság felé, hogy ezt a kérdést komolyan kell venni, és az eljárásnak elfogulatlannak
kell lennie, úgy döntöttünk, igennel szavazunk a módosításra, ami kifejezetten csak egy
uniós adó bevezetéséről szól. Nagyon fontos, hogy objektív és átgondolt alapon hozzuk
meg a döntést ebben a kérdésben.

José Manuel Fernandes (PPE),    írásban. – (PT) Ez a jelentés azzal foglalkozik, hogy a
közszféra finanszírozásának új formáit kell megtalálni világméretekben és európai szinten
egyaránt. A jelenlegi gazdasági és pénzügyi válság ténylegesen arra kényszeríti a
tagállamokat, hogy költségvetési válságuk enyhítésére bevételi forrásokat kutassanak fel.
Az új finanszírozási eszközök közé tartozik a pénzügyi szektor és a széndioxid-kibocsátás
megadóztatása.

A közelmúltban a pénzügyi szektor változtatott a gazdaságfejlesztés finanszírozására
irányuló célkitűzésein, és – a kockázatok fedezésének szükségességét hozva fel kifogásul
– növelte a díjakat; ezzel azonnal óriási profitra tett szert, ami az államháztartást és a
polgárokat egyaránt súlyosan érinti. Eközben a széndioxid-kibocsátásra kivetendő adó
tisztességesebbé és következetesebbé tenné a „szennyező fizet” elvet, és ezzel nemcsak az
éghajlatváltozás hatásainak csökkentéséhez, hanem az ezen a területen tervezett beruházási

105Az Euròpai Parlament vitàiHU08-03-2011



projektek finanszírozásához is hozzájárulna. Egyetértek a pénzügyi tranzakciókra kivetendő
világméretű adó gondolatával. Úgy gondolom, hogy az adó európai bevezetését
hatástanulmánynak kellene megelőznie. Egyetértek az eurókötvények bevezetésével is,
mert véleményem szerint az eurókötvények az adósságkezelés közös eszközei.

João Ferreira (GUE/NGL),    írásban. – (PT) A jelentés „innovatív finanszírozásról” beszél.
Valójában azonban nem tud megszabadulni a legelemibb igazságérzetnek is ellentmondó,
unalomig ismételt régi álláspontoktól. A pénzügyi piacot már régóta hatékonyan kellett
volna ellenőrizni és szabályozni. Már réges-régen meg kellett volna fékezni a spekulációt,
akár árucikkekre – köztük élelmiszerre, ingatlanra, ellátásokra és nyugdíjakra –, akár pedig
államadósságra irányult (hogy csak néhány példát említsünk). Az Európai Bizottság azonban
csökönyösen elutasítja, hogy foglalkozzon ezekkel a javaslatokkal. Ez annak ellenére így
van, hogy tudjuk, az adókikerüléssel és adócsalással okozott pénzügyi veszteség becsült
összege Európában évi 200-250 milliárd EUR, azaz akkora összeg, amely elég lenne arra,
hogy az államháztartási hiányokat a foglalkoztatásra kivetett adók emelése nélkül
csökkentsék – ez a régi megoldás. A Bizottság csökönyösen elutasítja a pénzügyi
tranzakciókra kivetendő adó uniós szintű bevezetését, és nem küzd annak világméretű
elfogadtatásáért.

Ugyanez igaz az adóparadicsomok folyamatos létezésére is, ami botrányos. Ezekkel a
módszerekkel a költségvetések bevételhez jutnának, amit a szegénység elleni küzdelemre
és más tartósan fennálló gazdasági és társadalmi problémák megoldására fordíthatnának.
A pénzügyi tranzakciókra kivetendő adóból származó bevétel összegét jelenleg –
alacsonyabb adómérték esetén is – évi mintegy 200 milliárd euróra becsülik uniós szinten.

Carlo Fidanza (PPE),    írásban. – (IT) Üdvözlöm az innovatív pénzügyi eszközökről szóló
határozatot, amellyel a Parlament hozzájárul a következő témákban folytatott vitához:
milyen módon tegyünk szert újabb bevételekre, hogyan biztosítsunk tisztességes
adópolitikát, és hogyan maximalizáljuk a bevételek behajtását. Támogatom a pénzügyi
tranzakciókra kivetendő adó bevezetését: a közelmúltbeli válság – amiért bizonyos típusú
pénzügyi spekulációt okolhatunk – megmutatja, végső fokon hogyan fizetik meg az államok
és a polgárok a mások által okozott kárt.

A pénzügyi tranzakciókra kivetendő adó évente mintegy 200 milliárd eurót tesz az EU
kasszájába, és a spekulatív tevékenységek megdrágításával, vagyis vonzerejének
csökkentésével elősegíti e tevékenységek visszaszorítását. Úgy vélem azonban, hogy annak
elkerülése érdekében, hogy Európa versenyhátrányt szenvedjen el (hiszen ne feledjük,
Európa mint a legnagyobb globális piac igen vonzó!), ezt az adót nem csupán Európában,
hanem világméretekben kellene bevezetni. Mindannyiunknak üdvözölnünk kell, hogy a
Parlament támogatja az eurókötvényeket és a projektkötvényeket, amelyek a reálgazdaság
élénkítése és az európai gazdaság számára nélkülözhetetlen infrastruktúrák létrehozása
révén előmozdítják a fellendülést.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    írásban. – (PT) Már régóta szükség volna a tőkepiac
ellenőrzésére és hatékony szabályozására, a spekuláció megakadályozására sokféle termék
esetében (pl. árucikkek, ingatlanügyletek, ellátások, nyugdíjak és biztosítás, valamint egy
sor származtatott termék, köztük az államadóssággal való spekuláció tekintetében).

Az Európai Bizottság sajnos nem haladt előre e javaslatok ügyében, pedig jól ismert tény,
hogy Európában az adóelkerülés és adócsalás okozta kárt évente 200–250 milliárd EUR
közötti összegre becsülik, ami önmagában, a foglalkoztatást terhelő adók emelése nélkül
is segítene az államadósság csökkentésében.
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Ha azonban a pénzügyi tranzakciókat világméretekben, vagyis európai szinten is adók
terhelnék, és véget vetnénk az adóparadicsomoknak és a spekulatív pénzügyi termékeknek,
még nagyobb összegekre tennénk szert, amelyeket gazdasági és társadalmi problémák
megoldására fordíthatnánk.

Az Európai Unióban a pénzügyi tranzakciókra kivetendő adóból származó bevétel összegét
jelenleg – alacsonyabb adómérték esetén is – évi mintegy 200 milliárd euróra becsülik.

Ennek figyelembevételével nem tudjuk elfogadni, hogy további tanulmányok és értékelések
ürügyén késleltetni kellene a pénzügyi tranzakciókra kivetendő adó bevezetésével
kapcsolatos egyértelmű álláspont érvényesítését.

Lorenzo Fontana (EFD),    írásban. – (IT) Ha a meggondolatlan kereskedésért és a
spekulációért felelős pénzügyi rendszert jelöljük meg a pénzügyi válság egyik legfőbb
okaként, akkor helyes, hogy a felelősök a legnagyobb gazdasági hozzájárulás megfizetésével
vegyék ki a részüket a kármentésből. Mindazonáltal úgy gondolom, a jelentésben javasolt
módszer – mivel világméretekben kellett volna alkalmazni – hatással lesz a meglehetősen
törékeny versenyegyensúlyra, nevezetesen aláássa annak alapjait. A fentiek miatt és azért
is, nehogy veszélyes példát teremtsünk az európai adórendszerrel kapcsolatban, nem
támogatom Podimata asszony jelentését, és ellene szavaztam.

Bruno Gollnisch (NI),    írásban. – (FR) Szavazatommal támogattam a módosításokat és
a szövegnek a pénzügyi tranzakciók megadóztatásával kapcsolatos részeit. Valójában azt
az elvet szavaztam meg, hogy a pénzintézetek is vegyék ki a részüket a gazdasági visszaesés
költségeiből, amiért egyébként felelősek, és segítsenek az államháztartások
konszolidálásában.

A jelentéssel – aminek ellene szavaztam – viszont az a probléma, hogy legfőbb célja olyan
új adók innovatív létrehozása, amelyeket lehetőség szerint európai vagy globális szinten
kezelnek, illetve végső esetben nemzetközi testületekkel kezeltetnek, és ezek határozzák
meg a kedvezményezettek körét és a pénz felhasználásának módját. Ezenkívül nincs rá
garancia, hogy a munkát terhelő adókat jelentősen csökkentenék. Ehhez hasonlóan csak
ellenezni tudom a széndioxid-adót, mivel válogatás nélkül büntetné a legkevésbé tehetős
polgárokat is, ahogyan azt Sarkozy elnök úr igazságtalan és népszerűtlen projektje is
mutatja.

Ellenzem továbbá az eurókötvények kibocsátásáért felelős európai ügynökség létrehozását,
amely csak összegyűjtené az államadósságot – ezzel a bolond embereknek fizetnek tényleges
jutalmat azok, akiknek több eszük van. Végül sajnálom, hogy bár a fejlesztés
finanszírozásáról szóló rész jogosan ostorozza az állami korrupciót és az
adóparadicsomokat, óvatosan bánik a multinacionális cégek felháborító gyakorlatának –
különösen a transzferárak alkalmazásának – elítélésével.

Louis Grech (S&D),    írásban. – Az „innovatív finanszírozásról” szóló jelentés határozott
üzenetet küld a pénzintézeteknek és különösen a banki ágazatnak, hogy eljött az ideje a
pénzügyi szektor további szabályozásának, azaz annak, hogy igazgatási szempontból
felelőssé és jogilag elszámoltathatóvá tegyék a bankokat gondatlan cselekményeikért és
hatástalan kockázatkezelési gyakorlatukért. Nyilvánvalóvá vált, hogy a pénzügyi
szolgáltatások piaca sok esetben nem tudja magát megfelelően szabályozni, és a pénzügyi
szolgáltatási ágazatban a fogyasztóvédelem és a biztosítékok minősége – különösen az
ellenőrzés és a felügyelet tekintetében – érzékelhetően jelentős javításra szorul. A mostani
helyzetet lehetőségként is fel lehetne használni a pénzügyi szolgáltatások ágazatának
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megerősítésére, és a polgároknak és fogyasztóknak az ágazatba vetett bizalma
helyreállítására, mivel most ők állják az óriási melléfogások költségeit, és ők segítik ki a
vezető pénzintézeteket.

Ezzel kapcsolatban a Bizottságnak először is értékelnie kell, hogy a pénzügyi tranzakciókra
kivetendő adó milyen hatást gyakorol az európai gazdaságra, mivel a jövőbeli javaslatokat
nem szabad egyedül a pillanatnyi hangulatnak megfelelően, ösztönösen meghozott
döntésekre alapozni, hanem gyakorlati megfontolás alapján, ami kiállja az idő próbáját,
és helyreállítja az európai polgárok pénzügyi piacok iránti bizalmát.

Estelle Grelier (S&D),    írásban. – (FR) A Podimata-jelentés elfogadása esélyt teremtett a
Parlamentnek arra, hogy megmutassa, egyöntetűen támogatja a pénzügyi tranzakciókra
kivetendő adó európai szintű bevezetését. Mostanáig az európai jobboldal minden
alkalommal – a parlamenti bizottságokban és a plenáris üléseken egyaránt – meghiúsította
a szocialisták ezzel kapcsolatos javaslatait. Jó hír, hogy a Parlament képviselőinek többsége,
vagyis a jobboldal egy része is, győzelmet aratott e projekt felett, amit a Szocialisták és
Demokraták Progresszív Szövetsége Európai Parlamenti Képviselőcsoportja már sok éve
javasol. Ez azt mutatja, hogy együtt mindannyian egyre jobban tisztába jövünk e projekt
megalapozottságával. Ez a szavazás új szakaszt jelez egy olyan pénzügyi eszköz
bevezetésének folyamatában, amelynek célja elsősorban pótlólagos saját források teremtése
az Unió költségvetése számára, de emellett a fejlesztési kezdeményezések nemzetközi
szintű támogatása is a célok között szerepel. A küzdelem azonban még nem ért véget.
Egyelőre még csak a politikai állásfoglalásnál tartunk. Az európai államfők és kormányok
nyilatkozatain túl továbbra is figyelnünk kell az említettek – akiknek túlnyomó többsége
jobbközép-párti – valódi hajlandóságára a szóban forgó adó bevezetésével kapcsolatban.

Nathalie Griesbeck (ALDE),    írásban. – (FR) Sok éven át küzdöttünk egy pénzügyi
tranzakciókra kivetendő adó bevezetéséért. A számos fenntartás ellenére, ami ezzel az
ötlettel kapcsolatban megfogalmazódott, a határozat nagy többséggel való elfogadása
fontos lépés. A pénzügyi tranzakciók nemzetközi szintű megadóztatásának ösztönzésével,
és egy ilyen adó Európai Unión belüli létrehozására irányuló javaslattal a Parlament új
pénzügyi világrend alapjait rakja le. Ezenfelül említést kell tennünk a szóban forgó adó
által kínált új pénzügyi távlatokról, mivel az adó bevezetése mintegy évi 200 millió EUR
bevételt jelenthet. Ez a szavazás nagy győzelem; most már a nemzetközi szerveken múlik,
hogy lesznek-e olyan bátrak, mint az Európai Parlament tagjai voltak.

Sylvie Guillaume (S&D),    írásban. – (FR) A pénzügyi tranzakciók megadóztatása olyasmi,
amiért a szocialisták és az európai baloldal már régóta küzd. Görög kolléganőm, Anni
Podimata jelentésének nagy többséggel való elfogadása az Európai Parlament által tett
politikai haladást jelzi. Nagy győzelem ez az európai baloldal számára, amire büszke lehet.
Bár a szövegnek nincs közvetlen jogalkotási hatása, mégis döntő politikai lépést jelez a
következő irányba: mostantól kezdve az Európai Parlamentben helyet foglaló európai
jobboldal nem tudja megakadályozni egy ilyen adó bevezetését. Ez valóban egy lépés a
költségvetési föderalizmus irányába, amely az egyetlen módja annak, hogy az Európai
Unió elérje a növekedéssel, a foglalkoztatással és a recesszió leküzdésével kapcsolatos
céljait.

Juozas Imbrasas (EFD),    írásban. – (LT) Egyetértettem a jelentéssel, mert az innovatív
finanszírozási eszközök egyik fő előnye, hogy dupla haszonnal járhatnak: egyrészt
hozzájárulhatnak fontos szakpolitikai célkitűzések – mint pl. a pénzügyi piac stabilitása
és átláthatósága – eléréséhez, másrészt jelentős bevételi potenciált nyújthatnak, de ezen
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eszközöknek a pénzügyi szektor által termelt negatív externáliákra gyakorolt hatását is
figyelembe kellene venni. Egyetértek az innovatív finanszírozási intézkedések biztosításával
és szorgalmazásával, amelyek célja több bevétel elérése ettől az ágazattól, és annak
biztosítása, hogy az adóteher ne a dolgozókra háruljon. Ez javíthatná a piaci hatékonyságot,
növelhetné az átláthatóságot és visszaszoríthatná a spekulációt, kiegyenlíthetné a szélsőséges
áringadozást, ösztönzőket teremthetne a reálgazdaságnak hozzáadott értéket jelentő,
hosszú távú befektetésekhez a pénzügyi szektor számára, továbbá segíthetné az egyetemes
közjavak finanszírozását és az államháztartási hiányok csökkentését. Támogatom a közös
európai projektkötvények kibocsátását, amelyek célja az Európa 2020 menetrend és a
várható új uniós stratégiák – pl. az energiainfrastruktúra fejlesztésére vonatkozó új stratégia
– keretében Európa jelentős infrastruktúraigénye és strukturális projektjei, valamint más
nagyprojektek finanszírozása. Az uniós projektkötvények garantálnák a szükséges
finanszírozást és biztosítanák, hogy a nagyberuházási projektek magukhoz vonzhassák a
szükséges támogatást, és így az állami támogatás maximális hatását szolgáló fontos
mechanizmussá válnának. Ezeknek a projekteknek hozzá kell járulniuk gazdaságaink
ökológiai átalakításához is, megteremtve a nulla széndioxid-kibocsátású gazdaság feltételeit.

Arturs Krišjānis Kariņš (PPE),    írásban. – (LV) A pénzügyi tranzakciókra kivetendő új
adó nem oldja meg az Európai Unió tagállamainak költségvetési problémáit. Ezért nem
támogattam a globális és európai szintű innovatív finanszírozásról szóló jelentést.
Ellentétben azzal, amit egyesek gondolnak, nem a bankok, hanem ügyfeleik, azaz az
adófizetők fogják megfizetni ezt az adót. A gazdaságélénkítés idején nem lenne szabad új
adókat bevezeti; ehelyett inkább az állami kiadásokat kellene csökkenteni. Egy új adó csak
arra szolgálna, hogy leplezze, a kormányok képtelenek a kiadáscsökkentésre, és nem hozná
meg a kívánt hatást.

Giovanni La Via (PPE),    írásban. – (IT) A mai napon a Parlamentben szavazásra bocsátott
jelentés innovatív pénzügyi eszközök bevezetéséről szól. Szavazatommal támogatni
akartam a határozatot, mert az elmúlt évek gazdasági válsága rávilágított a szabályozás
hiányára és arra, hogy szükség van olyan új pénzügyi eszközökre, amelyek megoldhatják
a nagy pénzügyi spekulációk problémáját. Ez az uniós fellépés – a legnagyobb globális és
európai kihívásokkal való szembenézés és ezek legyőzése érdekében, az Európa 2020
stratégia növekedési és fejlesztési célkitűzéseinek elérése révén – a hosszú távú befektetés
támogatásával és új, pótlólagos források létrehozásával kétségtelenül visszaállítja a
reálgazdasági igényekre adott válasz szükségességét. A pénzügyi tranzakciókban
bekövetkezett drámai növekedés rávilágított a pénzügyi szféra és a reálgazdaság közötti
egyre növekvő szakadékra. A pénzügyi tranzakciókra kivetendő adó bevezetése, a közös
európai kötvények kibocsátása és a széndioxid-adó beharangozása azon új folyamatokat
elindító javaslatok közé tartoznak, amelyekre gazdaságunknak szüksége van, de amelyek
nem lehetnek negatív hatással a leginkább kiszolgáltatott fogyasztókra.

Bogusław Liberadzki (S&D),    írásban. – (PL) Üdvözlöm a globális és európai szintű
innovatív finanszírozásról szóló jelentésről tartott szavazás eredményét. A jelentés két
kulcsfontosságú témával foglalkozott, a pénzügyi tranzakciókra kivetendő adóval és az
eurókötvényekkel. Ezek fontos finanszírozási források lehetnek az Unió pénzügyi és
gazdasági potenciáljának növeléséhez, lehetővé téve, hogy az Unió nagy és stratégiailag
fontos projekteket – köztük közlekedési és energiaprojekteket – hajtson végre, lehetőség
szerint a magántőke bevonásával. A Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége
Európai Parlamenti Képviselőcsoportja már szorgalmazott hasonló megoldást. Örülök,
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hogy egyértelmű többség szavazott a szóban forgó innovatív megoldások bevezetése
mellett.

Sabine Lösing és Sabine Wils (GUE/NGL),    írásban. – (DE) A baloldal már sok éve
támogatja a pénzügyi tranzakciókra kivetendő adó bevezetésének gondolatát. Ezt az ötletet
az Európai Parlament ma általánosságban elfogadta. A Parlament által elfogadott saját
kezdeményezésű Podimata-jelentés nem jelent egyértelműen igent vagy nemet a pénzügyi
tranzakciókra kivetendő adó kérdésére. Nem egyértelmű, hogy várhatunk-e ennek megfelelő
javaslatot a Bizottságtól, és ha igen, mikor. A jogalkotási eljárás előkészítéséig még hosszú
utat kell megtennünk. Jelenleg a Bizottság még a megvalósíthatósági tanulmányt készíti.
A megvalósíthatósági tanulmány egyik keretfeltétele, hogy a pénzügyi tranzakciókra
kivetendő adó nem csorbíthatja a versenyképességet. Jelenleg meglehetősen irreális a
pénzügyi tranzakciókra kivetendő adó globális bevezetésére vonatkozó várakozás. A saját
kezdeményezésű jelentés nemcsak a pénzügyi tranzakciókra kivetendő adó kérdésével,
hanem az uniós versenypolitika zavartalan működésével, és – a héa mintájára – a belső
piacon jelen lévő valamennyi termékre kivetendő széndioxid-adó bevezetésével is
foglalkozott.

Ezt a széndioxid-adót nem tudjuk elfogadni. Ez a konzervatívok környezetpolitikai
követelése, akik az energiaforrások olyan kombinációjára vágynak, amely vegyíti az
atomenergiát és a megújuló energiákat. Ez az adó nem terjed ki az atomenergiára. Mi az
energiafelhasználás – köztük az atomenergia – megadóztatását szorgalmazzuk, mégpedig
kombinált energia-/széndioxid-adón keresztül. Tartózkodtam a zárószavazásnál, mert
nem tudnék megszavazni egy olyan jelentést, amely egy jó ötletet – a tranzakciókra
kivetendő adót – olyan intézkedésekkel kapcsol össze, amelyek még nagyobb terhet rónak
az európai lakosságra.

Petru Constantin Luhan (PPE),    írásban. – (RO) Az elmúlt években a globális gazdasági
és pénzügyi válság jelentős hiányosságokat tárt fel a globális pénzügyi rendszer szabályozási
és felügyeleti keretében. A pénzügyi tranzakciókat a volumen tekintetében erős növekedés
jellemezte, ugyanakkor a pénzügyi tranzakciók volumene és a reálgazdaság igénye között
figyelemre méltó eltérés mutatkozott. Az uralkodó rövid távú befektetések szélsőséges
áringadozáshoz és kockázatvállaláshoz vezettek. A rövid távú spekulatív tranzakciók a
válság középpontjában álltak, és kiemelték az egyértelmű összefüggést az elégtelen pénzügyi
szabályozás és felügyelet, és az államháztartás fenntarthatósága között. Igennel szavaztam
a jelentésre, mert az ilyen piaci viselkedéssel okozott problémák jelentős hatást gyakoroltak
az államháztartásokra, az európai polgárokra és az Európán kívüli világra. A jelentés olyan
eszközöket próbál alkotni, amelyek a spekuláció visszaszorítására irányulnak, garantálják
a teher igazságos elosztását a fő pénzügyi szereplők között, és új, pótlólagos forrásokat
hoznak létre a legfontosabb kihívásoknak való megfelelés érdekében.

Az adóelkerüléssel és adócsalással az uniós tagállamoknak okozott kárt évente mintegy
200 milliárd euróra becsülik. Az újszerű elem a pénzügyi tranzakciókra kivetendő adó,
amely évente kb. 200 milliárd EUR összegű bevételt hozna az Európai Uniónak, és
visszaszorítaná a spekulatív tranzakciókat.

David Martin (S&D),    írásban. – A jelentés megszavazásával az európai parlamenti
képviselők a pénzügyi szektor tisztességes megadóztatásának a közvélemény által
megfogalmazott elvárására válaszolnak. A pénzügyi szektor nagyrészt mentesül a héa alól,
és adóztatása nem elégséges, ugyanakkor a pénzügyi válság költségeit a polgárok viselték:
az Európai Unióban minden férfi, nő és gyermek fejenként 9 500 EUR állami támogatással

08-03-2011Az Euròpai Parlament vitàiHU110



járult hozzá a költségekhez. A szavazás során a képviselők aktivisták ezreit tudhatták
maguk mögött, akik a Robin Hood-adó mellett kampányolnak, azaz a pénzügyi tranzakcióra
kivetendő picike adó mellett, amely milliárdokat teremthet elő a belföldi prioritások,
valamint a szegénység elleni küzdelemmel és az éghajlat-változással kapcsolatos nemzetközi
kötelezettségvállalásaink teljesítéséhez.

Az adó bevezetésének legjobb módja a globális megállapodás lenne, de a Nagy-Britannia
által a részvényekre kivetett bélyegadó példája azt mutatja, hogy a sikeres, jól tervezett
pénzügyi tranzakciókra kivetendő adó bevezetése valóban lehetséges anélkül, hogy a
versenyképesség sérülne. Az európai uniós szinten összehangolt pénzügyi tranzakciókra
kivetendő adó az első lépés lenne a globális tranzakciós adó felé. Eljött a cselekvés ideje,
és az EU a globális szintű tisztességesebb adóztatásért folytatott kampány élére állhat.

Arlene McCarthy (S&D),    írásban. – A munkáspárti európai parlamenti képviselők a
pénzügyi szektor tisztességes megadóztatásának a közvélemény által megfogalmazott
elvárására válaszolnak. A pénzügyi szektor nagyrészt mentesül a héa alól, és adóztatása
nem elégséges, ugyanakkor a pénzügyi válság költségeit a polgárok viselték: az Európai
Unióban minden férfi, nő és gyermek fejenként 9 500 EUR állami támogatással járult hozzá
a költségekhez. A szavazás során a munkáspárti képviselők aktivisták ezreit tudhatták
maguk mögött, akik a Robin Hood-adó mellett kampányolnak, azaz a pénzügyi tranzakcióra
kivetendő picike adó mellett, amely milliárdokat teremthet elő a belföldi prioritások,
valamint a szegénység elleni küzdelemmel és az éghajlat-változással kapcsolatos nemzetközi
kötelezettségvállalásaink teljesítéséhez. Az adó bevezetésének legjobb módja a globális
megállapodás lenne, de a Nagy-Britannia által a részvényekre kivetett bélyegadó példája
azt mutatja, hogy a sikeres, jól tervezett pénzügyi tranzakciókra kivetendő adó bevezetése
valóban lehetséges anélkül, hogy a versenyképesség sérülne. Az európai uniós szinten
összehangolt pénzügyi tranzakciókra kivetendő adó az első lépés lenne a globális
tranzakciós adó felé. Eljött a cselekvés ideje, és az EU a globális szintű tisztességesebb
adóztatásért folytatott kampány élére állhat.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    írásban. – (FR) A pénzügyi tranzakciókra kivetendő
adó ötletét a baloldal már évek óta támogatja. A gondolatot ma már konszenzus övezi.
Üdvözlöm, hogy a többiek is közelítettek álláspontunkhoz. Mindazonáltal a pénzügyi
tranzakciókra kivetendő adó egyedüli célja csakis az emberek általános érdekének
előmozdítása lehet, nem pedig a szabadkereskedelem vagy a szennyezési jogok
kereskedelmének zavartalan működése, amit egyesek – valójában ez a szöveg is! –
„széndioxid-piacnak” neveznek. Ellene szavazok az eredeti jó ötlet durva eltérítésének.

Nuno Melo (PPE),    írásban. – (PT) Dacára annak, hogy a jelentés nagy részével egyetértek,
szavazatommal nem tudom támogatni, mivel a pénzügyi tranzakciókra kivetendő adó
bevezetését szorgalmazza (globális vagy legalább európai szinten), bár elismeri, hogy egy
ilyen adó bevezetésének következményeit meg kell vizsgálni (ezzel kapcsolatban utólagos
vizsgálatot javasol). Az általam képviselt párt mindig is harcolt a pénzügyi tranzakciókra
kivetendő adó ellen Portugáliában, figyelemmel annak a pénzügyi piacokra esetlegesen
gyakorolt kedvezőtlen hatására. Portugália kimerült, már nem tud további adóterhekkel
foglalkozni, annál is inkább, hogy ezt az adót végül a polgárok fizetik majd meg, hiszen a
pénzintézetek áthárítják ügyfeleikre. Ha egy ilyen adót egyedül Európában vezetnek be,
azzal más piacok versenyelőnyhöz jutnak az európai pénzügyi piacokkal szemben.

Willy Meyer (GUE/NGL),    írásban. – (ES) Igennel szavaztam a globális és európai szintű
innovatív finanszírozásról szóló Podimata-jelentésre, mert olyan ötletet mutat be, amely
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az egész világon a baloldal egyik alapgondolata: a pénzügyi tranzakciókra kivetendő adó
bevezetését. A szöveg kétségtelenül sokkal bátrabb is lehetne, nem kellene az adó bevezetését
egy hasonló globális adó létrehozásától függővé tennie.

Az általam képviselt politikai szervezet mindig is támogatta a világméretű tőkeáramlás
megadóztatását, így pl. az ún. Tobin-adót. Ezért, bár a jelentésben megfogalmazott javaslatot
nem tartom elégségesnek, úgy gondolom, a helyes irányba tett lépésről van szó.

Louis Michel (ALDE),    írásban. – (FR) A 2007-es globális gazdasági és pénzügyi válság
kapcsán megfigyelhetjük a globális pénzügyi rendszer szabályozási és felügyeleti keretének
jelentős hiányosságait. Az Európai Parlamentben az innovatív finanszírozásért folytatott
küzdelemben élen jártam: munkacsoportot hoztam létre, amely a nemzetközi tranzakciók
megadóztatását vizsgálta. Meg vagyok győződve arról, hogy egy ilyen adó a pusztán
spekulatív jellegű tevékenység korlátozásával nemcsak a pénzügyi szektor jobb
szabályozását teszi lehetővé, hanem segítséget nyújt a legszegényebb – különösen a fejlődő,
köztük a legkevésbé fejlett – országoknak a millenniumi fejlesztési célok eléréséhez, és az
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodáshoz szükséges intézkedések meghozatalához.

A pénzügyi tranzakciókra kivetendő európai adó évente kb. 200 milliárd EUR összegű
bevételt hozhatna az Unióban, globálisan pedig egy ilyen adó közel évi 650 milliárd USD
bevételt eredményezne. Ha európai szinten folyamatosan haladnánk előre a nemzetközi
pénzügyi tranzakciókra kivetendő adó alkalmazásával, akkor megőriznénk „A pénzügyi,
gazdasági és szociális válság: szükséges intézkedésekre és kezdeményezésekre irányuló
ajánlások” című ajánlás elfogadásával 2010 decemberében küldött határozott üzenetet.

Alexander Mirsky (S&D),    írásban. – A jelentés elfogadása az első határozott jelzés lenne
a Parlament részéről a pénzügyi tranzakciókra kivetendő adó mellett egy olyan időszakban,
amikor a Bizottság ellentmondásos megközelítést alkalmaz: szabályozni akarja a pénzügyi
szereplőket, ugyanakkor mentesíteni akarja őket az adófizetés alól. Rá kell mutatni egyes
jobboldali vezetők képmutató beszédére, akik szorgalmazzák a pénzügyi szektor valamilyen
formában történő megadóztatását, de csak globális szinten; ennek megvalósulása viszont
– mindannyian tudjuk – jelenleg a legkevésbé valószínű. A Bizottságnak pontos és
egyértelmű jelzést kell adnia arról, hogy mindenkinek meg kell fizetnie a tranzakciókra
kivetendő adót. Az a helyzet, hogy a mezőgazdasági termelők fizetnek adót, a bankárok
pedig nem, elfogadhatatlan. A társadalmi igazságtalanság gyűlölködést szül, az
engedékenység nyomán az állami intézmények a bankok homokozójává válnak. Igennel
szavaztam.

Andreas Mölzer (NI),    írásban. – (DE) A pénzügyi tranzakciókra kivetendő adó bevezetése
a jó irányba tett lépés, amely főként a fedezeti alapokat és hasonló termékeket érinti; ebből
a reálgazdaságnak vajmi kevés haszna származik. Európának kétségtelenül joga, hogy élen
járjon ezen a téren – akármeddig is várhatnánk, ha az amerikaiakat is rá akarnánk venni a
dologra. A pénzügyi tranzakciókra kivetendő adót azonban nem szabad arra használni,
hogy a hátsó ajtón keresztül csempésszünk be egy uniós adót. A Podimata-jelentés sajnos
pontosan ebbe az irányba visz. Az adóügyi szuverenitásnak továbbra is tagállami
hatáskörben kell maradnia. Ha Brüsszel nem jön ki a pénzből, amit kap, húznia kell a
nadrágszíjon. Máris elég sok olyan hatáskör van, ami nemzeti szinten jobban szabályozható
lenne, mint az Unió szintjén. A jelentésben szereplő többi felhívást, azaz az eurókötvények
és a széndioxid-adó bevezetését el kell utasítani. Egyrészről az eurókötvény olyan termék,
ami gazdasági szempontból értelmetlen, másrészt az adópolitikájukat tekintve megfontolt
euróövezeti országokkal ismét csak tisztességtelenül fizettetnék meg az árat. Az Európai
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Unió egyszerű transzferunióvá válna. A kétes célkitűzésekkel létrehozandó széndioxid-adó
tönkretenné az európai gazdaságot, munkahelyeket szüntetne meg, ennélfogva a legtöbb
emberre negatív hatással lenne. Ezért a jelentést el kell utasítani.

Claudio Morganti (EFD),    írásban. – (IT) A jelentés ellen szavaztam, mert bár az elmúlt
két év válságáért elsősorban okolható pénzügyi rendszer hozzájárulásának gondolata
helyesnek tűnik, a végrehajtás módja számomra igencsak zavaros.

El kell mondanom, hogy üdvözlöm az eurókötvények létrehozására irányuló javaslatot,
amelyek véleményem szerint hasznos eszközök lehetnek, de a jelentés zömével, amely a
pénzügyi tranzakciókra kivetendő adó bevezetéséről szól, problémám van. Túlzottan
kockázatosnak érzem, hogy ezt az eszközt kizárólag az Európai Unió szintjén alkalmazzuk,
mivel az egész uniós pénzügyi rendszer versenyképtelenné válhat, és a piaci szereplőknek
nem okoz nagy nehézséget az adó megkerülése, egyszerűen csak más piacok felé kell
fordulniuk.

Azért sem szeretném ezt az adót, mert egyengetné az utat egy központosított uniós
adórendszer létrehozása előtt, amit teljes szívemből elleneznék.

Franz Obermayr (NI),    írásban. – (DE) Eddig az európai adófizetők viselték a gazdasági
válság terheinek oroszlánrészét. Ezért fontos, hogy más eszközök alkalmazásával
biztosítsuk, hogy a pénzügyi piacok szereplői és az ezen a piacon működő spekulánsok
is vállaljanak valamit ebből a felelősségből. Ez így tisztességes. A pénzügyi tranzakciókra
kivetendő adót azonban nem szabad kifogásként használni a Brüsszelből diktált közvetlen
adóztatás bevezetésére. Ez sértené a tagállamok adóügyi és általános szuverenitását. A
jelentés ilyen irányú tendenciákat mutat, ezért szavaztam ellene.

Rolandas Paksas (EFD),    írásban. – (LT) A globális és európai szintű innovatív
finanszírozásról szóló állásfoglalás mellett szavaztam. Európa, amely a világ legnagyobb
pénzügyi piaca, fokozatosan próbál talpra állni a gazdasági válságot követően, amelynek
hatása még sok évig érezhető lesz. Ezért alapvető fontosságú, hogy olyan innovatív pénzügyi
intézkedéseket hozzunk, amelyek biztosítják a pénzügyi stabilitást és átláthatóságot.
Jelenleg a legtöbb pénzügyi szolgáltatás héamentes. Ennélfogva a pénzügyi szektoron
keresztül jelentős bevétel esik ki, a dolgozók adóterhelése pedig nő. Úgy vélem, hogy a
pénzügyi tranzakciókra kivetendő adó olyan hatékony pénzügyi intézkedés, amely segíteni
fog a spekuláció és az államháztartási hiányok visszaszorításában. Miután megfelelően
felmértük az adó lehetséges negatív hatását az Unió globális versenyképességére, mindent
meg kell tennünk annak globális szintű alkalmazása érdekében. Ezenkívül az összes ország
GDP-jének növelése érdekében tanácsos lenne a banki eszközökre kivetendő adót is
létrehozni, amely arányos lenne az érintett hitelintézetnek a rendszer egésze szempontjából
fennálló jelentőségével és az adott tevékenységhez társuló kockázat mértékével. Egyetértek
az európai projektkötvények kibocsátására vonatkozó javaslattal, amely közös
adósságkezelési eszközként segítséget nyújt ahhoz, hogy az európai infrastruktúra-projektek
még több befektetést vonzzanak. Ezenkívül a széndioxid-adó alkalmazásából származó
haszon maximális kiaknázása érdekében meg kell határozni a tagállamok számára kötelező
minimumkövetelményeket, ezzel megakadályozva, hogy az alacsony jövedelmű
fogyasztókra túlzott teher háruljon.

Georgios Papanikolaou (PPE),    írásban. – (EL) Igennel szavaztam a globális és európai
szintű innovatív finanszírozásról szóló saját kezdeményezésű európai parlamenti jelentésre.
A pénzügyi válság és az adósságválság feltárta a pénzügyi szektor működésében és
ellenőrzésében jelenleg meglévő hiányosságokat. A globális pénzügyi tranzakciókra
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kivetendő adó bevezetése nem új javaslat, sőt kivétel nélkül minden fejlett országban –
különösen amelyek adópolitikája alacsony adókat alkalmaz – minden bizonnyal
népszerűtlen javaslat. Mindazonáltal ha globális megegyezés nem lehetséges, a pénzügyi
tranzakciókra kivetendő adónak az Európai Unióban történő bevezetése – amennyiben
nem rontja az Unió versenyképességét – segíteni fogja a szóban forgó ágazat működésének
javítását, ugyanakkor fontos állami bevételeket hoz létre. Ez a 2. módosítás lényege, amelyet
szavazatommal támogattam.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    írásban. – (PT) A jelentés a globális és európai szintű
innovatív finanszírozási eszközökkel foglalkozik. Intézkedéseket ismertet, amelyeket a
2007–2009-es globális gazdasági és pénzügyi válság kapcsán a világ pénzügyi rendszerének
szabályozási és felügyeleti keretében feltárt súlyos hiányosságok kezelésére kívánnak
meghozni. A pénzügyi tranzakciókat ma a volumen irdatlan növekedése, valamint a
pénzügyi tranzakciók volumene és a való világ mögöttes szükségletei közötti
figyelemreméltó eltérés jellemzi. Az új kereskedelmi rendszerek, mint például a rövid távú
befektetés és az automatizált nagyfrekvenciájú kereskedés, amelyek központi szerephez
jutottak a globális pénzügyi trendekben, és túlzott ingadozáshoz és kockázatvállaláshoz
vezettek, felkeltik a kormányon lévők figyelmét. Ez elegendő ok az Európai Parlament
számára ahhoz, hogy saját hatáskörében hozzájáruljon a kérdéshez és megjelölje azokat
az intézkedéseket, amelyek megítélése szerint megfelelőek a jelenlegi helyzet rendezésére.

Marit Paulsen, Olle Schmidt és Cecilia Wikström (ALDE),    írásban. – (SV) Az innovatív
finanszírozásról szóló jelentés számos fontos szemponttal foglalkozik, mint pl. a valódi
belső piac mint az európai növekedés alapja megteremtésének fontossága, az európai
infrastruktúra-projektek európai projektkötvényekkel történő finanszírozása lehetővé
tételének fontossága, valamint egy európai széndioxid-adóval kapcsolatos lehetséges
megoldás annak érdekében, hogy Európában átállhassunk a fenntartható termelésre.
Szintén fontos, hogy a jelentés rámutat, hogy az uniós tagállamoknak teljesíteniük kell a
meghatározott segélyezési célokat.

Mindazonáltal úgy döntöttünk, a zárószavazáson tartózkodni fogunk, mert Európa számára
nem tartjuk jó ötletnek egy pénzügyi tranzakciókra kivetendő adó egyoldalú bevezetését,
amikor más országok ezt nem teszik meg. Úgy gondoljuk, figyelembe kellene venni a 80-as
évekbeli svéd példát, amikor Svédország valamilyen pénzügyi tranzakciós adó egyoldalú
bevezetésével próbálkozott, és ennek következtében a részvények, kötvények és opciók
nagy részének kereskedése Londonba költözött, nehogy európai szinten is elkövessük
ugyanezt a hibát.

Véleményünk szerint túl nagy a kockázat, hogy nem valósul meg az a stabilizációs hatás,
amit reményeink szerit egy pénzügyi tranzakciókra kivetendő adónak a pénzügyi piacra
gyakorolnia kellene, ha az EU egyoldalúan vezet be ilyen adót. Nagy a kockázat, hogy a
részvény-, kötvény- és opciósügylet-kereskedelmet átviszik kevésbé átlátható és nyílt,
Európán kívüli piacokra. Mindez nem teremt jobb feltételeket a pénzügyi piac
ellenőrzéséhez, sőt alááshatja a pénzügyi piac – általunk létrehozott – közös európai
felügyeletét.

Miguel Portas (GUE/NGL),    írásban. – (PT) A pénzügyi világválság és a belőle fakadó
óriási visszaesés kezelése érdekében számos kormány fenntarthatatlan szintre növelte az
államadósságot, hogy megmentsen pénzügyi vállalatokat, és élénkítse saját gazdaságát.
Ugyanakkor a bankoknál a központi bankoktól nulla százalék közeli kamatra kapott hitelek
és az általuk ügyfeleknek és államoknak adott hitelek ára közötti különbözetből nyereség
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halmozódik fel. Ennélfogva a pénzügyi vállalkozásoknak erkölcsi kötelességük, hogy részt
vállaljanak az általuk okozott válság kezeléséből. A pénzügyi tranzakciókra kivetendő adó
a legkevesebb, ami követelhető.

A felelősségvállalást késleltetni kívánóknak azzal kapcsolatban, hogy egy ilyen adót csak
globális szinten szabad bevezetni, azt mondanám: 1) az adó egyoldalú bevezetése esetén
az EU helyzete nagymértékben megerősödne; 2) ha a spekulatív tranzakciók esetében
igénybe vett tőke egy része elhagyná az Európai Uniót, ez csökkentené a pénzügyi piacok
ingadozását, ami kedvező lenne; 3) ha a globális pénzügyi szabályozás nem életképes vagy
nem tanácsos, a tőke mozgását érzékelhetően szabályozni kell. A jelentés egy lépés ebbe
az irányba.

Evelyn Regner (S&D),    írásban. – (DE) Igennel szavaztam a jelentésre, mert itt az idő,
hogy az EU a folyamat élére álljon, és európai szinten bevezessen egy pénzügyi
tranzakciókra kivetendő adót. Úgy gondolom, hogy ha megtesszük ezt az első lépést,
megnő a valószínűsége annak, hogy a világméretű pénzügyi tranzakciós adó bevezetésének
célját is elérjük. A képviselőcsoportom által javasolt módosítást, amely pénzügyi
tranzakciókra kivetendő adó uniós szintű, további késedelem (azaz még több vizsgálat
elvégzése) nélküli bevezetését szorgalmazza, kis többséggel elfogadták. Most már fel
szeretném hívni a felelős biztost, Šemeta urat, hogy intézkedjen.

A határozatot nagy többséggel, 529 igen szavazattal, 129 nem szavazat és 18 tartózkodás
mellett fogadták el. Ez igen határozott jelzés a Parlament részéről, amit a Bizottság nem
hagyhat figyelmen kívül, illetve nem mondhatja róla, hogy gyenge lábakon áll. Felhívom
Barroso elnök urat, hogy intézkedjen, éljen a Bizottság kezdeményezési jogával, és nyújtson
be határozattervezetet hozzánk, a jogalkotó testülethez. Ezzel a módszerrel összesen
200 milliárd eurót szedhetünk be – erre az összegre nagyon nagy szükség van, és azoknak
kell ezt a hozzájárulást megfizetniük, akik a válságot okozták. A pénzügyi válság okozta
hiányok pótlását nem kérhetjük az adófizetőktől, ehelyett követelnünk kell, hogy a
magánszektor vegye ki a saját részét a dologból. Ezt a pénzt költségvetési konszolidációra,
továbbá – külön bevételi forrásként – az uniós költségvetés céljaira kellene felhasználni.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    írásban. – Az Európai Parlament ma – a parlamenti
képviselők által elfogadott, az innovatív finanszírozásról szóló jelentés részeként –
ismételten szorgalmazta a pénzügyi tranzakciókra kivetendő uniós szintű adó bevezetését.
A zöldek már régóta kérik a pénzügyi tranzakciókra kivetendő adó bevezetését, és a
szavazást is üdvözlik Philippe Lamberts zöldpárti európai parlamenti képviselő szavaival:
„Az Európai Parlament fenntartotta a nyomást a pénzügyi tranzakciókra kivetendő adó
uniós szintű bevezetésével kapcsolatban. Bár a végső cél egy globális tranzakciós adó
bevezetése kell, hogy legyen, az Unió számára az is egyértelműen előnyös, ha egyelőre
egyedül teszi ezt meg. Ma a képviselők sürgették a Bizottságot, hogy tegyen lépéseket ennek
érdekében. A zöldek már régóta pártolják a pénzügyi tranzakciókra kivetendő adó
bevezetésének ügyét, ami megítélésük szerint egyrészt a káros spekuláció visszaszorításának
eszköze, másrészt új állami bevételforrást jelent. Mivel jelentős bevételi forrás egy olyan
időszakban, amikor az államkincstárak rendkívül meg vannak terhelve, a pénzügyi
tranzakciókra kivetendő adó társadalmi igazságosságához nem fér kétség. Egy pénzügyi
tranzakciókra kivetendő adó a nagyfrekvenciájú kereskedésből fakadó rendszerkockázatot
is kezelné, hiszen a kockázatos spekuláció ellen hatna. A Bizottságnak és a tagállamoknak
most már nem szabad megállniuk.”
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Licia Ronzulli (PPE),    írásban. – (IT) Az elmúlt időszak gazdasági válsága kendőzetlenül
megmutatta a globális pénzügyek szabályozási és felügyeleti rendszerének hiányosságait.

E tranzakciók volumene sokszor messze meghaladta a világ reálgazdaságának szükségleteit,
olyan mértékű spekulációt okozva, amelynek nyomán a bevont tőke idővel rendkívüli
ingadozást mutatott, és felvetődött a fizetésképtelenség kockázata. Először az adófizetőknek
kellett viselniük a dolog nehezét – a növekvő munkanélküliség, a zsugorodó jövedelmek,
a szociális szolgáltatásokhoz való korlátozott hozzáférés és az egyenlőtlenségek növekedése
formájában.

A jövőbeli válság megelőzése érdekében az Európai Uniónak a szabályozás és a felügyelet
területén most valódi változásokat kell bevezetnie, amelyek egészségesebb és masszívabb
pénzügyi környezetet alakítanak ki. A pénzügyi tranzakciókra kivetendő adó fontos
előnyökkel jár, különösen a jelenlegihez hasonló válság utóhatásait tekintve: stabilizálja a
piacokat, ösztönzi a hosszú távú befektetéseket és biztosítja a nyomon követhetőséget
egyes konkrét tranzakciók ellenőrzése során.

A spekuláció visszaszorítása, a hosszú távú befektetések ösztönzése és a nagyobb hosszú
távú növekedés elérése az Európa 2020 stratégia keretében: mindezt az Európai Unión
kívüli, hasonló finanszírozási rendszerrel is ki kell egészíteni, nehogy versenyhátrányt
szenvedjünk.

Vilja Savisaar-Toomast (ALDE),    írásban. – (ET) A mai szavazás során láthattuk, hogy
a globális és európai szintű innovatív finanszírozásról szóló jelentés támogatást kapott.
Az egyetlen rész, amit nem támogattak, az a javaslat volt, amely felhívta a Bizottságot az
uniós széndioxid-adó megvalósíthatóságának vizsgálatára, amelyet minden egyes termék
után bevezetnének a belső piacon. Elégedetten nyugtázom, hogy a különböző új adók
megvalósíthatóságának és célszerűségének, valamint azok következményeinek vizsgálatára
irányuló, a Bizottsággal szembeni felhívás fő pontjai nem kaptak támogatást. A bankadók,
a pénzügyi tevékenység után fizetendő adók és a pénzügyi tranzakciókra kivetett adók
esetében az a helyzet, hogy mindegyiknek megvan a saját gazdasági célja, és
jövedelemtermelő képességük is eltérő, ezért fontos, hogy további adók bevezetése előtt
alapos elemzést végezzenek.

Támogatták azt a szóban forgó elképzelést, hogy amennyiben pénzügyi tranzakciókra
kivetendő adó bevezetésére kerül sor, azt a lehető legszélesebb körben kell bevezetni.
Ugyanakkor a parlamenti képviselők – magamat is beleértve – pontosítást kértek azzal
kapcsolatban, hogy az adót végső soron ki fogja viselni, mivel az adót rendszerint áthárítják
a fogyasztókra, akik ebben az esetben a lakossági befektetők és a magánszemélyek lesznek.
Köszönöm.

Edward Scicluna (S&D),    írásban. – Támogattam a Podimata-jelentést, amely számos jó
gondolatot tartalmaz a pénzügyi tranzakciókra kivetendő globális adóval kapcsolatban.
Az az igazság, hogy a pénzügyi szektor jó részének, különösen a befektetési bankoknak,
még tovább kell reformálniuk magukat a pénzügyi válság által feltárt hiányosságok mentén.
Még a Bank of England igazgatója, Mervyn King is beismerte a múlt héten, hogy a
Nagy-Britanniában és Európa-szerte hozott takarékossági intézkedések költségét „olyan
személyek viselik, akik tökéletesen ártatlanok”, ezzel szemben a pénzügyi szektor visszatért
a „szokásos üzletmenet” mentalitáshoz.

Helyes, hogy a magánszektornak is ki kell vennie a maga részét a pénzügyi válság
következményeiből, és rendelkezni kell a jövőbeli kisegítésről is, hiszen még mindig számos
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olyan bank létezik, amelyekről úgy tartják, „túl nagyok ahhoz, hogy bedőljenek”. A felelősség
most már az IMF-et és az Európai Bizottságot terheli azért, hogy felmérjék egy pénzügyi
tranzakciókra kivetendő globális adó pozitívumait és negatívumait.

Peter Skinner (S&D),    írásban. – Az innovatív finanszírozásról szóló Podimata-jelentésről
tartott mai szavazás során külön módosítással szavaztak arról, hogy a Bizottság –
G20-szintű kezdeményezések hiányában – nyújtson be javaslatokat egy uniós szintű
pénzügyi tranzakciós adó tervezetére.

Igennel szavaztam a módosításra a csoport iránti szolidaritásból és azért is, mert úgy
gondolom, hogy ha egy pénzügyi tranzakciókra kivetendő adó Európából származó
koncepciója egyértelmű támogatást kap, az a G20-akkal folytatandó további
megbeszélésekre is ösztönzőleg hathat.

Mindazonáltal igencsak egyértelmű számomra, hogy egy pénzügyi tranzakciókra kivetendő
adó európai szintű bevezetése, ha nem követi globális végrehajtás, potenciális kockázatokat
vet fel az Egyesült Királyság mint pénzügyi központ versenyhelyzetével kapcsolatban, ami
egyértelműen kihatással lesz a Délkelet-Angliában élő polgárokra. Nagyon bizalmatlan
vagyok egy csakis az Európai Unióban bevezetendő pénzügyi tranzakciós adóval szemben,
és úgy vélem, hogy minden javaslathoz szigorú hatásvizsgálatot kell kapcsolni, amellyel
bizonyítható a választópolgáraim számára, hogy az adott javaslatnak több az előnye, mint
a hátránya. Egy ilyen hatásvizsgálat eredményeinek megismerése előtt határozottan
elutasítok minden javaslatot egy valamennyi pénzügyi tranzakcióra kivetendő, általános,
0,05%-os tranzakciós adóra vonatkozóan, mert önkényesnek és átgondolatlannak tartom.

Søren Bo Søndergaard (GUE/NGL),    írásban. – (DA) A jelentés ellen szavaztam, mert
nem garantálja, hogy egy pénzügyi tranzakciókra kivetendő adót ugyanarra a célra
használnának fel, mint amire egy valódi Tobin-adót kellene, azaz a fejlődő országok
megsegítésére és az éghajlatváltozással kapcsolatos beruházásokra. A jelentés nem mondja
ki egyértelműen, hogy az adóbevétel az Unió költségvetésébe kerül, ez viszont több
problémát vet fel. Először is, alapvetően ellenzem az EU saját forrásainak bővítését.
Másodszor, elvesztegetjük a lehetőséget egy valódi Tobin-adó létrehozására, ha az
adóbevétel feletti rendelkezési jog az Uniót illeti meg – lásd a Bizottság arra vonatkozó
javaslatát, hogy az adóból uniós projekteket és az uniós költségvetés hiányát kellene
finanszírozni. Az én szavazatom nem egy pénzügyi tranzakciókra kivetendő európai uniós
adó ellen szól. Egy valódi Tobin-adót teljes szívemből támogatok. Támogatom továbbá a
jelentés pozitív elemeit, például az adócsalás elleni küzdelmet, a „szennyező fizet” elvet és
az energiahatékonyság szorgalmazását.

Bart Staes (Verts/ALE),    írásban. – (NL) Ma ismét a pénzügyi tranzakciókra kivetendő
adó bevezetése mellett szavaztam – egyetértve azzal, hogy ha nem sikerül elérnünk egy
tranzakciós adó globális szintű bevezetését, akkor az Uniónak kell megtennie az első lépést.
Ki kell használnunk a lendületet, és meg kell fékeznünk a pénzügyi és banki ágazat
kapzsiságát. Végül is egy világválság globális megoldásokat igényel, és Európa mint a
legnagyobb pénzügyi piac úttörő szerepet játszhat ebben. A pénzügyi tranzakciókra
kivetendő adó elegendő bevételt biztosíthat a tagállamoknak költségvetésük egyensúlyba
hozatalához, és gazdaságuk üzletmenetének fenntartásához.

Mivel egy 0,05%-os pénzügyi tranzakciókra kivetendő adó bevételképző potenciálja közel
200 milliárd EUR uniós szinten, illetve 650 milliárd USD globális szinten, az adó fontos
része lehet a megoldásnak az új és fenntartható jövedelemforrások kutatása terén. Egy
pénzügyi tranzakciókra kivetendő adó korlátozhatja a spekulációt és stabilizálhatja a

117Az Euròpai Parlament vitàiHU08-03-2011



piacokat, ösztönzőket teremthet hosszú távú befektetésekhez, és – mivel minden egyes
tranzakció nyomon követhető – növelheti az átláthatóságot és biztosíthatja, hogy a pénzügyi
szereplők vegyék ki a részüket a válság költségeiből. Ezenkívül a jelentés felveti
eurókötvények kibocsátásának lehetőségét, valamint széndioxid-adó kivetését, amit
részletesebben meg kell vizsgálni.

Catherine Stihler (S&D),    írásban. – Skót konzervatív és skót liberális kollégáimmal
ellentétben támogattam a jelentést, amely számos lehetséges finanszírozási forrással
foglalkozik, köztük a pénzügyi tranzakciókra kivetendő adóval. Vitát szorgalmaz továbbá
a pénzügyi tranzakciókra kivetendő adóból származó bevételek felhasználásáról.

Michèle Striffler (PPE),    írásban. – (FR) A globális és európai szintű innovatív
finanszírozásról szóló jelentésre vonatkozó szavazás során erősen támogattam egy pénzügyi
tranzakciókra kivetendő adó globális bevezetését. Ha azonban felmerül annak lehetősége,
hogy egy ilyen adót kizárólag európai szinten alkalmazzunk, akkor az Európai Bizottságnak
először megvalósíthatósági tanulmányt kell készítenie erről. Valóban meg kell állapítanunk,
hogy ez az adó bevezethető-e európai szinten anélkül, hogy az európai versenyképességet
nemzetközileg hátrányosan érintené.

Nuno Teixeira (PPE),    írásban. – (PT) A gazdasági és pénzügyi válság súlyos hiányosságokat
tárt fel a globális pénzügyi rendszer szabályozási és felügyeleti keretében. Olyan új
eszközökkel kell választ adni a válságra, amelyek meg tudják fékezni a spekulációt,
visszaállítják a pénzügyi szektor szerepét, biztosítják a terhek méltányos elosztását, és új
kiegészítő forrásokat biztosítanak a globális kihívások leküzdésére, mint pl. az
éghajlatváltozás, a fejlesztési célok és az intelligens, fenntartható, inkluzív növekedés az
Európa 2020 stratégia keretében. Ez a saját kezdeményezésű jelentés az új, innovatív
finanszírozási források iránti vágy eredménye. A bevételek elérésén alapuló adózási
eszközök nem elégségesek. A dokumentum az innovatív finanszírozás következő
lehetőségeit vizsgálja: a pénzügyi szektor megadóztatása, eurókötvények és az energiaágazat
megadóztatása. Véleményem szerint az innováció alapvetően fontos az alternatív
finanszírozási eszközök tekintetében, amelyek megfelelnek a jelen kihívásainak, és
összhangban állnak a modern világgal, de nem tanácsos ezt anélkül megtenni, hogy először
ne vizsgálnánk meg a szóban forgó innováció valós hatásait. Éppen ilyen fontos, hogy a
növekvő bevétel támogatja a piac szabályozó szerepét, mechanizmusokat hoz létre a piac
átláthatóságának, hatékonyságának és stabilitásának erősítésére. Mindezek miatt a plenáris
ülésen a dokumentum mellett szavaztam.

Georgios Toussas (GUE/NGL),    írásban. – (EL) A jelentés sértés a munkásosztály és az
alsóbb osztályok intelligenciájával szemben, akik a tőke és saját politikai képviselőik által
ellenük indított barbár háború terhe alatt szenvednek. Az első pillanattól fogva egyértelművé
teszi, hogy a tőke megadóztatása nem lehet kérdés: „hangsúlyozza, hogy a meglévő adózási
eszközök kulcsainak és alkalmazási körének növelése… nem jelenthet sem elégséges, sem
fenntartható megoldást”. A dolgozók megtévesztése céljából azonban felhívja az Európai
Uniót, hogy fogadjon el egy „pénzügyi tranzakciókra kivetendő”, 0,01%-os adót, amit a
válság „terhe igazságos elosztásának” állít be a tőke és a dolgozók között, valamint a tőke
általi spekuláció korlátozására irányuló törekvésnek minősít. Ugyanakkor a szegény alsóbb
osztályok közvetlen megadóztatása növekszik, és a közvetett adózás, ami szó szerint beeszi
magát a munkásosztály és az alsóbb osztályok jövedelmébe, már az egekbe szökik. A
pénzügyi tranzakciókra kivetendő adó valójában nem a pénzügyi szektort terheli, hanem
csupán egy újabb közvetett adó. A jelentés a szóban forgó új közvetett adó mellett egy sor
ún. „innovatív finanszírozási” intézkedést – vagy inkább az alacsonyabb jövedelműekre
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kivetett új adót – is javasol, ilyenek pl. a „széndioxid-adó”, a „repülőjegyekre kivetett
szolidaritási hozzájárulás”, sőt az éhezés leküzdését szolgáló „globális szerencsejáték”. A
görög kommunista párt ellene szavazott a jelentésnek – kiemelve, hogy a nép számára a
kapitalista válságból kivezető egyetlen út, ha a monopóliumok profitját vesszük célba.

Niki Tzavela (EFD),    írásban. – A jelentés mellett szavaztam. Véleményem szerint
Podimata asszony jelentése igen kiegyensúlyozott és magyarázatokkal jól ellátott anyag;
a jelentésben ismertetett négy pénzügyi eszközt is üdvözlöm. A négy eszköz mindegyike
innovatív, és szeretném hangsúlyozni, hogy itt nem csupán egy pénzügyi tranzakciókra
kivetendő adóról van szó. Gondosan meg kell választanunk, mely eszközöket alkalmazzuk:
megítélésem szerint ki kell zárnunk az ágazatokra – például az energiaágazatra – kivetett
adókat, amelyek multiplikációs hatást gyakorolnak a megélhetési költségekre. E kérdés
záró szakaszához a Bizottságnak hatásvizsgálat keretében értékelnie kell a szóban forgó
eszközök alkalmazásának hatékonyságát és lehetséges eredményeit.

Thomas Ulmer (PPE),    írásban. – (DE) A jelentés tartalmaz néhány jó ötletet, például a
csupán 0,05%-os, pénzügyi tranzakciókra kivetendő adó gondolatát, amely 200 milliárd
eurót hozna az uniós költségvetésnek. Jelenleg nincs ilyen bevételünk, ami egyébként csak
megnehezítené, de nem tenné lehetetlenné a spekulációt. Az izgalmas kérdés az, hogy az
Európai Unió Tanácsa mit kezd majd ezzel a saját kezdeményezésű jelentéssel. Még nagyon
hosszú út áll előttünk.

Derek Vaughan (S&D),    írásban. – Tekintettel a pénzügyi válság egyre nagyobb
számlájával szembesülő uniós polgárok sokaságára, a jelentésben szereplő intézkedések
nyomán eurómilliárdok válhatnak elérhetővé és enyhíthetik némileg a családokra nehezedő
nyomást a jelenlegi nehéz pénzügyi helyzetben.

Egy, a pénzügyi tranzakciókra kivetett aprócska adó lenne bevethető az Egyesült
Királyságban és világszerte a szegénység elleni küzdelemben, valamint enyhíthetné az
éghajlat-változás hatásait. Ezen ún. Robin Hood-adó aktivistáinak – köztük a munkáspárti
európai parlamenti képviselőknek – most már ki kell terjeszteniük sikerüket, és
folyamatosan nyomást kell gyakorolniuk a globális pénzügyi szektorra, hogy a rendszert
egy pénzügyi tranzakciókra kivetendő világméretű adóvá bővítsék.

Dominique Vlasto (PPE),    írásban. – (FR) Az állásfoglalás mellett szavaztam, amely – a
pénzügyi tranzakciókra kivetendő adó eszközével – az innovatív finanszírozás ösztönzésére,
a gazdaság helyreállítási kapacitásának növelésére, valamint a zöld növekedésre való átállás
előmozdítására irányul, fenntartva ugyanakkor a fejlődő országoknak nyújtott segélyeket.
A gazdasági válság igen erőteljesen megmutatta, hogy a globális pénzügyi irányítás
létrehozása életfontosságú annak érdekében, hogy biztosítsuk, innentől fogva már nem
vagyunk többé kitéve a féktelen pénzügyi kapitalizmus szeszélyeinek. Ez a G20-ak francia
elnökségének célja, és nekünk minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk e célkitűzés elérése
érdekében. Szabályok és felügyelet hiányában a pénzügyi spekuláció munkahelyek millióit
tette tönkre, súlyosan érintette az államháztartásokat és jelentősen csökkentette az európaiak
túlnyomó többségének életszínvonalát. Itt az idő, hogy elhagyjuk a gazdaság rövid távú
vízióját, ahol a pénz mindennél fontosabb és mindenhol felelőtlenség uralkodik, hiszen
ez a szakadék szélére vitt bennünket; így a pénzügyi rendszer visszakaphatja a
reálgazdaságot és az embereket kiszolgáló szerepét. Az Európai Uniónak példát kell
mutatnia ezzel kapcsolatban, és az e Ház által elfogadott állásfoglalás határozott jelzés a
partnereink felé.
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Angelika Werthmann (NI),    írásban. – (DE) Igennel szavaztam Podimata asszonynak a
globális és európai szintű innovatív finanszírozásról szóló jelentésére. Eddig az európai
adófizetők egyedül viselték a 2007-ben kezdődött pénzügyi és gazdasági válság terhét. Ez
az első jelentés, amely különféle innovatív mechanizmusokat vet fel, amelyekkel biztosítható
lenne, hogy a pénzügyi piacon működő szereplők is részt vegyenek a költségek viselésében.
A pénzügyi tranzakciókra kivetendő globális szintű adó – ha van mód a bevezetésére –
üdvözlendő, és egy hasonló rendszer uniós szintű bevezetését is komolyan fontolóra
kellene venni.

Ezen adó nagy előnye nemcsak az ágazattól beszedhető lehetséges bevétel, amely ágazatot
egyébként korábban egyáltalán nem vagy csak kevéssé adóztatták meg, hanem az ezzel
párhuzamos szabályozó hatás is. Jól ismert tény, hogy a pénzügyi szektor, amely gyakran
spekulációra épül, elvált a reálgazdaságtól. A pénzügyi szektor megadóztatásával ismét
ösztönözhetnénk a hosszabb távú befektetéseket, figyelembe véve ezzel a reálgazdaság
szükségleteit is.

Jelentés: Edite Estrela (A7-0032/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    írásban. – (PT) A jelentés mellett szavaztam, mert az egészség
terén mutatkozó egyenlőtlenségek csökkentésének jelentősége alapvetően függ össze a
társadalmi egyenlőtlenségek csökkentésével, mint arra e jelentés is rámutat. Az egészségügyi
egyenlőtlenségek a korai években kezdődnek és egész életen át tartanak, ugyanakkor más
generációkban is újratermelődnek. Erre figyelemmel a tagállamoknak az „egészség
valamennyi politikában” elvét kell alkalmazniuk. Emellett határozottan támogatom az
előadó ajánlásait, amelyekben kiáll az egészségügyi ellátáshoz való egyetemes hozzáférés
szükségessége mellett, ideértve az okmányokkal nem rendelkező migránsokat is, valamint
a várandós nőknek az országuk nemzeti jogszabályai szerinti szociális védelemben való
részesítését.

Sophie Auconie (PPE),    írásban. – (FR) Edite Estrela jelentésében áttekintést nyújt az
Európai Unióban fennálló egészségügyi egyenlőtlenségekről és azokról az intézkedésekről,
amelyek azok mérsékléséhez szükségesek. Ez egy hasznos jelentés tehát, amelyet már csak
azért is megszavaztam, hogy újból megerősítsem az abortuszhoz való jog sérthetetlenségét
és azt, hogy a fogamzásgátló módszereknek könnyen elérhetőnek kell lenniük, amikor
ezek a jogok még nem érvényesülnek az Európai Unió minden tagállamában. Az
egyenlőségért vívott küzdelem tovább folytatódik.

Zigmantas Balčytis (S&D),    írásban. – (LT) Az Európai Unió országai és régiói között
jelentős egyenlőtlenségek mutatkoznak az egészség terén. A gazdasági és pénzügyi
válságnak köszönhetően egyes tagállamok takarékossági intézkedéseket léptettek életbe,
aminek következtében csökkent a közegészségügyre, a betegségmegelőzésre és a hosszú
távú ellátási szolgáltatásokra fordított finanszírozás szintje. Nem minden uniós polgár jut
színvonalas egészségügyi szolgáltatásokhoz. Ez különösen igaz az Unió szegényebb
térségeiben, ahol a betegek számára nem elérhetők a minőségi egészségügyi szolgáltatások
és kezelések. Jelentős eltérések tapasztalhatók az egyes komplex betegségek, például az
Alzheimer-kór gyógyszerköltségeinek visszatérítése és kezelése tekintetében is, ami miatt
egyes tagállamok betegei számára nincs lehetőség országukban a gyógyszerköltségek
visszatérítésére és a számukra szükséges kezelésre. Úgy vélem, az Európai Bizottságnak
lépéseket kell tennie a minőségi egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférésben az
Unió lakossága körében tapasztalt különbségek és egyenlőtlenség csökkentése és annak
érdekében, hogy mechanizmusokat hozzon létre az egészségügyi egyenlőtlenségek nyomon
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követésére. A Bizottságnak ki kell dolgoznia egy kezdeményezést is azzal a céllal, hogy
ösztönözze és támogassa a tagállamokat az egészségügyi egyenlőtlenségek csökkentésére
irányuló integrált nemzeti vagy regionális stratégiáik kialakításában.

Regina Bastos (PPE),    írásban. – (PT) Az európai polgárok napjainkban hosszabb és
egészségesebb életre számíthatnak. Annak ellenére, hogy az Európai Unióban az idő
előrehaladtával javult az átlagos egészségi állapot, Európában még mindig fennállnak
egyenlőtlenségek a tagállamok között és a tagállamokon belül. A jelenlegi gazdasági,
pénzügyi és szociális válság nyomán növekednek ezek az egyenlőtlenségek. A Belső Piaci
és Fogyasztóvédelmi Bizottság véleményének árnyékelőadójaként rámutattam arra, hogy
megoldásokat kell találnunk. Ebbe szükségszerűen be kell vonni minden résztvevőt: az
Európai Uniót, a nemzeti kormányokat, a regionális és helyi hatóságokat és a szociális
gazdaság szereplőit. A demográfiai változások eredményeként az Európai Unió előtt álló
kihívások a vidéki területeken az egészség terén mutatkozó egyenlőtlenségek leküzdésére
irányuló konkrét tervet tesznek szükségessé.

A képesítések elismerését szolgáló mechanizmus megerősítése elősegíti a szakértelem
Unión belüli mozgását és a szakemberek mobilitását. Az egészséges életmódot népszerűsítő
kampányok, valamint az egyes célcsoportok betegségmegelőzésére és szűrésére irányuló
programok szintén fontos szerepet játszanak az egészségügyi egyenlőtlenségek
mérséklésében. A fenti okok miatt támogattam ezt a jelentést.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    írásban. – (FR) Most, amikor saját európai
társadalmainkban még mindig teljes körűen érezzük a gazdasági és pénzügyi válság szociális
hatásait, fontos volt, hogy a mai napon Edite Estrelának az egészségügyi egyenlőtlenségek
csökkentéséről szóló jelentése mellett szavazzunk. A jelentés valóban arra emlékeztet,
hogy az egyenlőtlenségek az egészségügyi szolgáltatásokban is tetten érhetők, és hogy
fontos cselekednünk ezen egyenlőtlenségek alapvető okaival kapcsolatban, hogy végre
minden európai polgár élvezhesse alapvető szociális jogait. A polgárok nem egyenlők,
legyen szó akár a várható élettartamról, a szegénységről vagy a társadalmi kirekesztésről,
és nem mindegyikük van kitéve egészségügyi kockázatoknak. A jelentés szót ejt az
okmányokkal nem rendelkező migránsokról is, akik sokszor igen nagy nehézségekkel
szembesülnek a fogadó országban az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés
terén.

Felkérjük ezért a tagállamokat, hogy akár állampolgár az illető, akár nem, mindenki számára
javítsák az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést, továbbá felhívjuk a tagállamokat,
hogy fokozottabban hangolják össze nemzeti egészségügyi politikáikat. A magas színvonalú
egészségügyi ellátás csakugyan az egyik legalapvetőbb jog, ezért azt mind az Uniónak,
mind a tagállamoknak – amelyek ezen a területen még mindig joghatósággal rendelkeznek
– prioritásként kell kezelniük.

Sergio Berlato (PPE),    írásban. – (IT) Az Európai Unióban jelentős egyenlőtlenségek
mutatkoznak az egészség terén, és a tagállamokban az egyenlőtlenségek kezelését célzó
intézkedések is meglehetősen eltérőek. Mivel úgy vélem, hogy ezek az egészségügyi
különbségek egész életük során meghatározó befolyást gyakorolhatnak az egyénekre, ezt
a problémát eltökéltséggel és innovatív politikai szemléletmóddal kell kezelni.

Ez a jelentés igen érdekes megoldásokat kínál a polgárok egészséghez való jogának
elismerésére, mindenekelőtt azzal, hogy a lakosság nevelését és az egészségügyi
szolgáltatások elérhetőségét egyaránt középpontba helyezi. A nemrégiben bekövetkezett
gazdasági és pénzügyi válság társadalmi következményei nyilvánvalóak: a válság kezdete
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óta ötmillióval nőtt a munkanélküliek száma, a recesszió számos háztartást érintett és
mára többet fenyeget közülük a szegénység vagy a túlzott eladósodás. Azt gondolom,
elengedhetetlen, hogy eme egyenlőtlenségek mérséklését a döntéshozatal minden szintjén
prioritásnak tekintsük. Felhívom egyúttal a Bizottságot, hogy nagyobb hangsúlyt helyezzen
ezekre az EU 2020 stratégiában, és gondoskodjon róla, hogy az egészségügyi
egyenlőtlenségek csökkentésének célkitűzését a jövőbeli kezdeményezésekben teljes körűen
figyelembe vegyék.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    írásban. – (LT) A jelentés elfogadása mellett szavaztam, mert
az egészség terén mutatkozó egyenlőtlenségek olyan problémát jelentenek, amelyet
sürgősen kezelni kell. A korai években kezdődnek és nem csak idős korig állnak fenn,
hanem a következő generációkban is. Az oktatáshoz, foglalkoztatáshoz és egészségügyi
ellátáshoz való hozzáférés terén, illetve a nemen és a kulturális háttéren alapuló, fiatal
korban megtapasztalt egyenlőtlenségek döntően befolyásolhatják az ember egészségi
állapotát egész élete során. A szegénység és a társadalmi kirekesztés pedig további jelentős
hatással van az egészségi állapotra. Ezen egészségbeli különbségek okai sok esetben
elkerülhetők és igazságtalanok. Az egészségügyi egyenlőtlenségek kezeléséhez konkrét
intézkedésekre van szükség, különösen a legkiszolgáltatottabb csoportok esetében.
Elengedhetetlen, hogy az egészségügyi egyenlőtlenségek mérséklését alapvető prioritásnak
tekintsük, és egyúttal hatékony hatáselemzésről gondoskodjunk az egészségügy területén.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    írásban. – (RO) A válság több uniós tagállamban súlyosan
érintette az egészségügyi szolgáltatásokat, mind az ellátási, mind a keresleti oldalon. Az
ellátási oldalon a gazdasági és pénzügyi válság hosszú távon is a közegészségügy és a hosszú
távú ellátási szolgáltatások finanszírozási szintjének csökkenéséhez vezetett a költségvetési
megszorítások és az alacsonyabb adóbevételek eredményeként. Ugyanakkor az egészségügyi
szolgáltatások iránti kereslet hosszú távon is megnövekedett azon tényezők összeadódása
végett, amelyek hozzájárulnak a lakosság egészségi állapotának általános romlásához.
Számos tagállam foglalt intézkedéseket gazdaságélénkítési csomagjába, hogy a gazdasági
válságnak az egészségügyi szolgáltatásokra gyakorolt hatását az egészségügyi infrastruktúrát
megcélzó befektetéssel, az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásának optimalizálásával,
valamint az egészségügyi ellátás rendszerének átalakításával és átszervezésével enyhítse.

Az egyenlőtlenségek felszámolására irányuló intézkedések azonban nagy eltéréseket
mutatnak a tagállamokban. Valamennyi közszolgáltatás kulcskérdése a hozzáférés. A
hatékony stratégiákra, politikákra és fellépésekre vonatkozó tapasztalatok összegyűjtése
és megosztása elő fogja segíteni a támogatás biztosítását a kormányok és a különböző
ágazatok részéről.

Carlos Coelho (PPE),    írásban. – (PT) Egyetértek az előadó, Edite Estrela megállapításával,
miszerint hatalmas eltérések tapasztalhatók az egészség terén mind az Unió különböző
térségeiben élő emberek, mind pedig a lakosság kedvezőbb és hátrányosabb helyzetben
lévő csoportjai között. Ezek az egyenlőtlenségek többnyire a születéskor kezdődnek és
idős korig fennmaradnak, az egész élet során befolyásolja azokat az oktatáshoz,
foglalkoztatáshoz és egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés, és súlyosbíthatják a nemen
és fajon alapuló különbségek. Elengedhetetlen, hogy csökkentsük a meglévő
egyenlőtlenségek mértékét, amelyek veszélyeztetik az Uniónak a szolidaritással, a társadalmi
és gazdasági kohézióval, az emberi jogokkal és az esélyegyenlőséggel kapcsolatos
kötelezettségvállalásait, ami miatt ez egyike a 2008–2013-as uniós egészségügyi stratégia
kiemelt intézkedéseinek. Fontos azonban felismerni, hogy az egészségügyi politika a
tagállamok feladata, az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés rendszereinek létrehozásával
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együtt. A jelentés több érdekes intézkedésről is számot ad, de pénzügyi hatásukat nem
vizsgálja. Elégedetlen vagyok az abortusz kérdésének felvetésével is, amely nemzeti, nem
pedig európai hatáskörbe tartozik.

Marielle De Sarnez (ALDE),    írásban. – (FR) Az egyetemesség, a minőségi ellátáshoz
való hozzáférés, a méltányosság és a szolidaritás elvének az Európai Unió egészségügyi
rendszereinek valóságává kell válnia. Az Európai Parlament ezért fogadta el nagy többséggel
Edite Estrela jelentését. A 27 tagállam egészségügyi rendszereiben még mindig sok
egyenlőtlenség tapasztalható. Az európai parlamenti képviselők ezért a megfizethető
egészségügyi ellátáshoz való egyetemes hozzáférés javítását sürgetik. Az alapellátást
olcsóbbá, a gyógyszereket pedig megfizethetőbbé kell tenni. Csökkenteni kell a különböző
társadalmi és korcsoportok közötti egyenlőtlenségeket. A tagállamoknak javítaniuk kell
egészségügyi kiadásaik hatékonyságát, a megelőzésre kell helyezniük a hangsúlyt és célzott
programokat kell kínálniuk a legkiszolgáltatottabb csoportoknak. Az európai parlamenti
képviselők erre kérik az Európai Bizottságot és a tagállamok kormányait annak érdekében,
hogy olyan egészségügyi színvonalat biztosítson Európában, amely méltó az általunk
óhajtott szociális modellhez.

Anne Delvaux (PPE),    írásban. – (FR) Alig vártam, hogy támogathassam Edite Estrela
jelentését az Európai Unió országai között, illetve azokon belül mutatkozó egészségügyi
egyenlőtlenségek csökkentéséről. Ennek mindössze az az oka, hogy az számtalan, az
Unióban ezen a területen fennálló egyenlőtlenségről említést tesz. Ezek az igazságtalan
egyenlőtlenségek nemcsak gazdasági, környezeti és életmódbeli tényezők, hanem az
egészségügyi ellátáshoz való hozzáféréshez kapcsolódó problémák eredményei is, amelyek
oka lehet gazdasági jellegű vagy „az egészségügyi erőforrásoknak az EU egyes területein
való rossz elosztásának eredménye”. Habár az egészségügyi politika (nagyrészt) továbbra
is nemzeti felelősség, nekünk, európai parlamenti képviselőknek kötelességünk arra
ösztönözni tagállamainkat, hogy folytassák a társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségek, és
ezáltal az egészségügyi egyenlőtlenségek csökkentésére irányuló erőfeszítéseiket.

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a kiszolgáltatott csoportok (a fogyatékkal élők,
az időskorúak, a migránsok…és a nők!) számára valóban elérhető legyen a tisztességes
hozzáférés az egészségügyhöz. A civil társadalmi szervezetekkel együttműködésben
különleges figyelmet kell fordítani a betegségmegelőzésre és a tájékoztatásra is.

Diogo Feio (PPE),    írásban. – (PT) Annak ellenére, hogy a jelentés tartalmaz olyan
rendelkezéseket, amelyeket igen fontosnak tartok az időskorúak egészségügyi ellátásának
egyre növekvő jelentősége és annak szempontjából, hogy javítanunk kell az elsősorban
az időskorúakat érintő betegségekkel kapcsolatos ismereteket, általánosságban kevés újat
mond. Valójában azzal, hogy mindenre igyekszik kitérni, a jelentés egy „kívánságlistává”
válik, amelyet az előadó az „egészségügyi egyenlőtlenségek csökkentésére” hivatkozva
kiegészített olyan változatos – és az egészségügyhöz való egyenlő hozzáféréshez nem
kapcsolódó – kérdésekkel, mint a családon belüli erőszak, a gyógyszeripari ágazat vizsgálata
és a tagállamoknak az önkéntes terhességmegszakítással és a homoszexuálisok számára
biztosított termékenységi kezelésekhez való hozzáféréssel kapcsolatos politikái. Nem
gondolom, hogy ez az a terület, ahol ezekkel a kérdésekkel foglalkozni kell. Tudjuk, hogy
az abortusz lehetősége és a homoszexuális párok esetében a mesterséges megtermékenyítés
sokat vitatott témák a tagállamokban, amelyekről csakis a tagállamok hozhatnak szabadon
döntéseket. Ezen oknál fogva sem szavazom meg ezt a jelentést.
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José Manuel Fernandes (PPE),    írásban. – (PT) Az egészség és a várható élettartam szorosan
összefügg a szociális körülményekkel. Elengedhetetlen, hogy az egyenlőtlenségek
csökkentését alapvető prioritásnak tekintsük a politika minden szintjén, az „egészség
valamennyi politikában” stratégiájának szellemében és biztosítva, hogy hatékony
hatásvizsgálatok készüljenek. Vannak egyenlőtlenségek, ezt bizonyítja az is, hogy 2007-ben
a születéskor várható élettartam az uniós tagállamokban 14,2 év különbséget mutatott a
férfiak, míg 8,3 év eltérést a nők esetében. Javítani kell az egészségügyi rendszerekhez és
a mindenki számára megfizethető egészségügyi ellátáshoz való egyetemes hozzáférést.
Fontos a betegségmegelőzéshez és az egészség javításához, valamint az alapellátáshoz és
a szakellátáshoz való hozzáférés javítása, és a különböző társadalmi csoportok közötti
egyenlőtlenségek csökkentése.

A jelentést mindazonáltal nem szavaztam meg, mivel nem értek egyet a 29. ponttal, amely,
idézem, „felszólítja az Európai Uniót és a tagállamokat, hogy tegyék meg az ahhoz szükséges
lépéseket, hogy a mesterséges reprodukciós technológiákhoz való hozzáférés tekintetében
megszüntessék a nők családi állapoton, életkoron és szexuális irányultságon, illetve etnikai
vagy kulturális származáson alapuló megkülönböztetését”.

João Ferreira (GUE/NGL),    írásban. – (PT) A jelentés több, általunk helytállónak és
tisztességesnek tekintett iránymutatást tartalmaz. Meg kell említenünk azonban néhány
észrevételt.

Az úgynevezett takarékossági intézkedések, amelyek jellegüknél és tartalmuknál fogva
antiszociálisak, a gazdasági és szociális szempontból rendkívül káros egyéb következmények
mellett csökkentik a közkiadásokat és az állam szociális szerepvállalását – különösen az
egészségügy terén –, elmélyítik az egészség terén mutatkozó egyenlőtlenségeket is.

Ha – az államháztartási hiány mérséklésének szükségessége nevében – nő az egészségügyi
szolgáltatások igénybevételének költsége, az állami támogatások csökkentése miatt a
krónikus betegségek esetében is emelkednek a gyógyszerárak, és megszűnik a betegeknek
a kezelés és az egészségügyi ellátás helyére történő szállításához nyújtott támogatás az
olyan térségekben, ahol nincs tömegközlekedés, nőni fognak az egészségügyi
egyenlőtlenségek, ahogy az jelenleg Portugáliában történik. Ennek következtében az
alacsonyabb jövedelmű emberek egyre nagyobb nehézségekkel szembesülnek az
egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésben.

A puszta szavak helyett a politikák tartalmának valós változására van szükség. Fel kell
hagyni a neoliberális politikákkal, és garantálni kell a tényleges esélyegyenlőséget, az
egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésben nemkülönben.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    írásban. – (PT) Ez a jelentés több fontos kérdéssel is
foglalkozik, de nem ás azoknak a problémáknak a mélyére, amelyek jelenleg az egészségügyi
egyenlőtlenségeket fokozó takarékossági intézkedésekre és antiszociális politikákra
vezethetők vissza.

A szavak tehát nem elegendők! Fel kell hagyni a neoliberális politikákkal, és kiemelt
elsőbbséget kell biztosítani a megelőzésnek és a közegészségügynek annak érdekében,
hogy biztosított legyen a tényleges esélyegyenlőség az egészségügyi ellátáshoz való
hozzáférésben.

Mellőzni kell a Stabilitási Paktumot annak érdekében, hogy ne növekedjenek a
közegészségügyi szolgáltatások igénybevételének költségei, ne emelkedjenek a
gyógyszerárak a krónikus betegségek esetében sem, és ne szüntessék meg a betegeknek a
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kezelés és az egészségügyi ellátás helyére történő szállításához nyújtott támogatást azokban
a térségekben sem, ahol nincs tömegközlekedés, arra hivatkozva, hogy csökkenteni kell
az államháztartási hiányt.

Tudjuk, hogy e politikák eredményeként nőnek az egészséggel kapcsolatos
egyenlőtlenségek, ahogy az jelenleg Portugáliában történik. Az alacsonyabb jövedelmű
embereknek egyre nagyobb nehézséget okoz az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés.
Ezért szép szavak helyett kitörésre és változásra van szükség a politikákban, hogy
elsőbbséget biztosítsunk az emberi jogok tiszteletben tartásának és a gazdasági és társadalmi
kohéziónak.

Elisabetta Gardini (PPE),    írásban. – (IT) Hajlamosak vagyunk elismerni, hogy ez a jelentés
számos igen érdekes pontot tartalmaz az egészséghez való jog valós értelemben vett
elismerésével kapcsolatban (az ellátáshoz való hozzáférés, a lakosság nevelése, szolgáltatások
elérhetősége stb.).

Nem tehetünk mást azonban, mint hogy a magában a dokumentumban szereplő
ellentmondásokból eredő néhány fenntartásnak adunk hangot, amely ellentmondások
széles körű vitát váltottak ki. Az egyenlőséget annak valódi értelmében kell megragadni,
nem pedig azáltal, hogy az egyéneket (különösen a nőket) függetlenítjük a partnereikkel,
gyerekeikkel való kapcsolatuktól és attól a szociális környezettől, amelyben a szexualitást
és a reprodukciós képességet ténylegesen gyakorolják. Aggaszt az „új jogok”, mint például
„a biztonságos abortuszhoz való jog” kinyilvánítása is, mert ez az állítás csökkenti vagy
akár semmissé is teszi mások jogait (az apa elvárásai vagy a meg nem született gyermek
várható élettartama).

Hasonlóképp kiemelhetünk más hiányosságokat is, például azt, hogy a dokumentum
egyáltalán nem említi a szakmai szereplőket: semmit nem mond szerepükről és feladataikról,
automatának, nem pedig saját készségekkel, képességekkel és mindenekelőtt saját személyes
lelkiismerettel rendelkező szakembereknek tekinti őket.

Bruno Gollnisch (NI),    írásban. – (FR) A jelentés tartalmaz néhány vérlázító javaslatot.
Arra törekszik például, hogy „lehetővé tegye” az egészségügyi szakemberek számára, hogy
„a sokféleség tiszteletén alapuló interkulturális megközelítést alkalmazzanak” bevándorló
betegeik kezelésekor. Ezenfelül célja, hogy megszüntesse a megkülönböztetést – különösen
a koron vagy szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetést – a mesterséges
reprodukciós technológiákhoz való hozzáférés tekintetében, míg ezzel párhuzamosan azt
állítja, hogy egyetemes hozzáférést kell biztosítani az abortuszhoz. Az uralkodó szemlélet
a halál kultúrájának és az értékek megfordításának szintézise. Végül azt szeretné, ha minden
tagállam létrehozná az állami egészségügyi ellátás – azaz az ingyenes ellátás megfelelőjét
az illegális bevándorlók számára.

Ne felejtsük, hogy Franciaországban az ilyen ellátás bármely panasz esetén ténylegesen
elérhető minden illegális bevándorló számára – az eredeti szándék a vészhelyzetek és a
járványkitörések kockázatának kezelése –, a hozzáférés feltételei pedig minimálisak és
ellenőrizhetetlenek. Ez a rendszer – amelynek nincsenek fékei és korlátai – módot ad a
palliatív kezelésekre, előmozdítja az illegális bevándorlást, ösztönzi az egészségügyi
turizmust és a csalás minden elképzelhető formáját, folyamatosan növekvő költségek
mellett. Amikor kórházi és egészségügyi rendszereink romokban hevernek, és egyre több
honfitársunk kénytelen mellőzni az egészségügyi ellátást, mert nem tudja megfizetni azt,
egy ilyen javaslat vérlázító.
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Louis Grech (S&D),    írásban. – Az egészségügyi egyenlőtlenségek csökkentéséről szóló
jelentés mellett szavaztam, amely az EU 27 tagállamában az egészségügyben tapasztalható
különböző aránytalanságokkal foglalkozik. Az előadó kiemeli, hogy az uniós polgárok
egészségi állapotának egyenlőtlenségei sok esetben a lehetőségekben mutatkozó, a
szolgáltatásokhoz és anyagi javakhoz való hozzáférésbeli, a szociális háttéren, a jövedelmen
és az iskolázottságon alapuló különbségekre vezethetők vissza; továbbá azt is hangsúlyozza,
hogy ezek a különbségek a pénzügyi válság után tovább éleződtek. Több, a jelentésben
felvetett kérdéssel is egyetértek – ezek egyike az a javaslat, hogy a Bizottság működjön
együtt a tagállamokkal a gyógyszerárak meghatározásával és a gyógyszerköltségek
visszatérítésével kapcsolatos bevált gyakorlatok előmozdításában azzal a céllal, hogy
optimalizálják a megfizethetőséget és csökkentsék a gyógyszerekhez való hozzáférésben
mutatkozó egyenlőtlenségeket; egy másik, hogy az Uniónak és a tagállamoknak fel kell
ismerniük, hogy a férfiak által a nőkkel szemben elkövetett erőszak közegészségügyi kérdés;
valamint az a felhívás, hogy a tagállamoknak egészségügyi rendszereiket a társadalom
legkiszolgáltatottabb csoportjainak szükségleteihez kell igazítaniuk az egészségügyi
szakemberek által felszámolt díjak megállapítási módszereinek kidolgozása révén, hogy
minden beteg számára biztosított legyen az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés. A
jelentésben az abortusz előmozdításának támogatásával kapcsolatban szereplő utalásokkal
azonban nem értek egyet.

Françoise Grossetête (PPE),    írásban. – (FR) Mindenképp létfontosságú volt, hogy a
jelentés figyelembe vegye az életkoron alapuló egészségügyi egyenlőtlenségeket, és erre
most sor is került.

Az életkoron alapuló egészségügyi egyenlőtlenségek következtében korlátozott a megfelelő
egészségügyi ellátáshoz és innovatív kezelésekhez való hozzáférés. Az időskorúaknak
lehetővé kell tenni, hogy olyan gyógyszerkészítményeket alkalmazzanak, amelyek
hatékonyságát és biztonságát hasonló korú embereken tesztelték. Az ehhez a korcsoporthoz
tartozók még mindig túl gyakran maradnak ki a klinikai tesztelésből. A magas vérnyomás
kezelését célzó klinikai teszteken részt vevő betegek átlagéletkora 63 év, noha a betegek
44%-a 70 évnél idősebb, amikor először diagnosztizálják ezzel a problémával.

Az Uniónak és a tagállamoknak minden további késlekedés nélkül tervezniük kell az
öregedő európai népesség társadalmi és gazdasági következményeivel és számításba kell
venniük ezt a demográfiai változást.

Sylvie Guillaume (S&D),    írásban. – (FR) Az Unió országai és térségei közötti egészségügyi
egyenlőtlenségek – amelyeket a gazdasági válság még jobban elmélyített – elleni küzdelem
Edite Estrela jelentése elfogadásának köszönhetően végre prioritássá vált. A Nőjogi és
Esélyegyenlőségi Bizottság véleményének előadójaként a jelentés elfogadása mellett
szavaztam, amelynek célja, hogy mindenki számára javítsa az egészségügyi ellátáshoz való
hozzáférést, különösen a kiszolgáltatott csoportok esetében, és támogatni kívánja az orvosi
és gyógyszerészeti kutatásokat. Másrészt azt állítja, hogy a tagállamoknak megálljt kell
parancsolniuk a költségvetési megszorításoknak az egészségügyi szolgáltatások területén.
A jelentés emellett figyelembe veszi az egészségügyi egyenlőtlenségek nemi szempontjait,
és javítani kíván a nők reprodukciós kezelésekhez való hozzáférésén. Ezek a jelentős
előremutató lépések csupán az elsők az egészség terén az Unióban mutatkozó
egyenlőtlenségek elleni küzdelemben.

Juozas Imbrasas (EFD),    írásban. – (LT) A jelentés mellett szavaztam, mert annak ellenére,
hogy észlelhető javulás az egészségügyben, továbbra is nagy a társadalmi létra felső és alsó
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fokán elhelyezkedők egészségügyi lehetőségei közötti szakadék, bizonyos területeken
pedig tovább nő. Az oktatáshoz, foglalkoztatáshoz és egészségügyi ellátáshoz való
hozzáférés terén, illetve a nemen és a kulturális háttéren alapuló, fiatal korban megtapasztalt
egyenlőtlenségek döntően befolyásolhatják az ember egészségi állapotát egész élete során.
A szegénység és egyéb sebezhetőségek – mint például a gyermekkor, az időskor vagy a
fogyatékosság – összeadódása tovább növeli az egészségügyi egyenlőtlenségek kockázatát,
valamint fordítva, a betegség szegénységhez és/vagy társadalmi kirekesztéshez vezet. Egyre
inkább elismerik a társadalmi tényezők és az egészségügyi egyenlőtlenségek közötti
kapcsolatot. Ez azt jelenti, hogy a társadalmi problémákat szélesebb körűen, az integrált
választ igénylő egészségügyi problémákkal összefüggő kérdésként kezdik kezelni. A
jelenlegi gazdasági és pénzügyi válság társadalmi következményei mára feltárultak. Közel
ötmillióval több munkanélküli van most, mint a válság kezdetekor. Sok háztartás bevétele
csökkent, jelentős számban vannak azok, amelyek jobban ki vannak téve a szegénységnek
és az eladósodásnak, vannak, akik pedig elvesztették otthonukat. A hanyatlás a rövid idejű
szerződéssel rendelkező munkavállalókat érintette első körben. A migránsok, a fiatal és
az idős munkavállalók – a leginkább bizonytalan helyzetben lévők – különösen érintettek
voltak, de az idáig viszonylag védettnek számító dolgozók szintén munkanélkülivé váltak.
Innovatív politikai szemléletmódra van szükség az egészségügyi egyenlőtlenségek kezelése
érdekében, különösen az alacsony társadalmi-gazdasági szintű csoportokban lévők esetében.

Anneli Jäätteenmäki (ALDE),    írásban. – (FI) Eleddig kevés figyelmet kapott az Európában
az egészség terén tapasztalható egyenlőtlenségek mérséklésének kérdése. Ezt a problémát
meg kell oldani. Több oka van annak, hogy a lakosság csoportjai között egészségügyi
különbségek vannak. Ezek például az életkörülményekhez, az iskolázottsághoz és
képzettséghez, a foglalkozáshoz, valamint a betegségmegelőzéshez és az egészségjavító
szolgáltatásokhoz kapcsolódnak. Örvendetes, hogy egyre inkább kezdik megérteni az
egyes problémák és az egészségügyi problémák közötti összefüggéseket. Ezeket a
problémákat átfogóan kell orvosolni.

Az egészségügyi egyenlőtlenségeket okozó tényezők kezelhetők társadalmi-gazdasági
intézkedésekkel. Az alkoholfogyasztás például kezelhető nemzeti szinten végrehajtott
politikákkal (úgymint árképzés és adópolitika), regionális politikával (az ellenőrzések
fokozása) és különböző tevékenységekre irányuló helyi politikával (például szabadidős
tevékenységek kialakítása fiatalok számára).

Európai szinten a tagállamok között az egészség terén bevált gyakorlatokra vonatkozó
információk megosztására van szükség. Fontos hangsúlyozni, hogy az egészségügyi
egyenlőtlenségeket a döntéshozatal minden szintjén csökkenteni kell. Ezen belül az
egészségügyi egyenlőtlenségek mérséklése érdekében valamennyi szereplő között
fenntartható együttműködés szükséges.

Jarosław Kalinowski (PPE),    írásban. – (PL) Mindnyájan tisztában vagyunk az egészség
fontosságával. Sajnos azt gyakran nem értékeljük eléggé, amíg valamelyik családtagunk
vagy barátunk beteg nem lesz vagy saját magunk betegek nem leszünk. Az egészségügyi
ellátáshoz való hozzáférés csak egyike azoknak a tényezőknek, amelyek meghatározzák
egy ország vagy térség polgárainak egészségi állapotát. A lakosság egészségi állapotát
hasonlóképp jelentősen befolyásoló tényezők közé tartozik a foglalkoztatás és az ebből
eredő anyagi helyzet, az oktatáshoz való hozzáférés, az előrehaladott kor vagy a
fogyatékosság, a kisebbségi csoporthoz való tartozás és még sok más. A „társadalmi
rétegződés” és a társadalmi „osztályokra” tagolás elavult módszere szintén aránytalan
különbségeket eredményez az európaiak között az egészség terén. Nekünk és az Európai
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Uniónak annak biztosítását kell prioritásnak tekinteni, hogy a kontinens minden egyes
lakója egyenlő hozzáféréssel rendelkezzen az egészségügyi ellátáshoz, és hogy felszámoljuk
a társadalmi különbségeket.

Giovanni La Via (PPE),    írásban. – (IT) A polgárok egészsége és jóléte olyan prioritás,
amelyet a Parlamentnek garantálnia és óvnia kell. Ezen túlmenően úgy véljük, alapvető,
hogy ezt a jogot minden európai országnak biztosítsuk.

A társadalmi-gazdasági, kulturális és strukturális egyenlőtlenségek gyakran változatos
helyzetet hoznak létre, ahol nem mindenki rendelkezik egyenlő hozzáféréssel az
egészségügyi ellátó intézményekhez és az orvosi kezeléshez. Ezért előfordul, hogy a
legkiszolgáltatottabb csoportok, a migránsok, az időskorúak, a gyerekek és a fogyatékkal
élők fizetik meg – gyakran életükkel – annak a költséges árát, hogy megfosztják őket az
egészséghez való joguktól. Ennek nem szabad megtörténnie, sem európai, sem pedig
nemzeti vagy regionális szinten. A rossz egészségügyi rendszer – amely sajnos széles körben
elterjedt – áldozatai ugyanúgy ártatlanok, mint azok, akik számára nem biztosított az
egyenlő hozzáférés az egészségügyi ellátó intézményekhez.

Megszavaztam az állásfoglalást, amely kiáll a tagállamok között a közegészségügyi
színvonalban mutatkozó egyenlőtlenségek felszámolása mellett, és ösztönzi azokat az
egészségügyi politikákat, amelyek hatékonyabbak és mindenki, nem csak a felhasználók,
hanem azok számára is megfizethető ellátást biztosítanak, akik alkalmazottként vagy
egészségügyi dolgozóként így megfelelőbb munkafeltételeket élvezhetnek, amelyek lehetővé
teszik, hogy mindenki érdekében hatékonyan végezzék munkájukat.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE),    írásban. – (PL) Szeretném, ha tudnák, hogy
Edite Estrelának az egészségügyi egyenlőtlenségek csökkentéséről szóló jelentése ellen
szavaztam a szöveg 25. pontja miatt, amely többek között kiemeli, hogy az Európai Uniónak
és a tagállamoknak biztosítaniuk kell a nők számára a biztonságos abortuszhoz való jogot.

Szeretném megjegyezni, hogy a fent említett dokumentum több fontos kérdést felvet az
egészséggel kapcsolatban, és érdekes anyaggal szolgál további munkánk megalapozásához,
de nem szavazhattam meg annak elfogadását az abortuszra való utalás miatt. Mindig
hangsúlyozom, hogy az abortusz nem értékelhető a szexuálisan aktívvá válás
következményeivel kapcsolatos nézetektől függetlenül, hiszen az emberi élet ennél többet
érdemel.

Clemente Mastella (PPE),    írásban. – (IT) Az egészségügyi egyenlőtlenségek problémát
jelentenek, amelyet európai szinten kezelni kell. Az okok gyakran a lehetőségekben
mutatkozó, a szolgáltatásokhoz és az anyagi javakhoz való hozzáférésbeli, valamint az
egyének életmódjára jellemző különbségek következményei. Kezelésükhöz innovatív
politikai szemléletre van szükség.

Az elmúlt évek gazdasági és pénzügyi válsága az egészségügyi és a hosszú távú ellátási
szolgáltatások finanszírozási szintjének csökkenéséhez vezetett a költségvetési
megszorítások és az alacsonyabb adóbevételek eredményeként, mialatt az egészségügyi
és a hosszú távú ellátási szolgáltatások iránti kereslet megnövekedett. Számos tagállam
gazdaságélénkítési terve tartalmaz olyan intézkedéseket, mint például az egészségügyi
ellátás rendszerének átalakítására fordított befektetések és az egészségügyi rendszer
kiegészítő finanszírozása.

Az egészségügyi egyenlőtlenségekkel kapcsolatos fellépések nagy eltéréseket mutatnak a
tagállamokban. A stratégiákra, politikákra és hatékony fellépésekre vonatkozó adatok
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összegyűjtése és megosztása elő fogja segíteni a támogatás biztosítását a kormányok
részéről.

Elengedhetetlen, hogy az egészségügyi egyenlőtlenségek csökkentését alapvető prioritásnak
tekintsük, ezáltal követve az „egészség valamennyi politikában” megközelítést és hatékony
hatáselemzést biztosítva, amely számításba veszi az egészségügyi egyenlőség eredményeit.

David Martin (S&D),    írásban. – Megszavaztam ezt a jelentést és üdvözlöm, hogy az
központi helyen foglalkozik az alacsony társadalmi-gazdasági szintű csoportokban
megfigyelhető egészségügyi egyenlőtlenségekkel. Üdvözlöm azt a figyelmet, amelyet a
jelentés az egészség terén a lakhatással és a foglalkoztatással kapcsolatos tényezők
jelentőségének szentel. Azzal is egyetértek, hogy a jelentés felhívja a figyelmet a
túlsúlyosságnak, a dohányzásnak és az alkoholfogyasztásnak az alacsony szintű
társadalmi-gazdasági csoportok körében fennálló fokozott kockázatára.

Jiří Maštálka (GUE/NGL),    írásban. – (CS) Szeretnék gratulálni az előadónak a kitűnő
munkához, és megköszönni, hogy elfogadta módosítási javaslataimat. Az egészségügyi
ellátáshoz való egyenlő hozzáférés kérdése egyike közös politikánk alappilléreinek, most
is, a jövőben pedig különösen. A gazdaságok kiegyenlítetlen teljesítménye és a jelenlegi
válság nem szabhat korlátokat annak, hogy az egészségügyi rendszerek különbségeitől
függetlenül az uniós polgárok számára biztosított legyen az esélyegyenlőség az egészségügyi
ellátásban. Véleményem szerint igen fontos, hogy a szöveg hangsúlyozza a betegek nagyobb
fokú tájékozottságát és a bevándorlók, illetve mások – ideértve az illegális bevándorlókat
is – számára nyújtott magas színvonalú jogi tanácsadást. Alapelvnek azt kell tekinteni,
hogy az egyes polgárok egészségét a területi és pénzügyi elérhetőségen keresztül, nem
csupán a gyógyszerekhez való hozzáférés révén kell biztosítani. Az ellátás minőségére és
biztonságára vonatkozó minimumkövetelmények meghatározása mellett az előrelépés
fontos tényezője lesz az egészségügyi dolgozók oktatása és szakmai képzése
koordinációjának biztosítása. Az előadó helyesen irányítja a figyelmet a dohányzás, az
elhízás és az aktív élet hosszát befolyásoló egyéb körülmények megelőzésére. Támogatom
a Bizottság nyomatékos felkérését a tagállamok arra történő ösztönözésére, hogy biztosítsák
és finanszírozzák az olyan betegségben szenvedők kezelését, mint az Alzheimer-kór, a
cukorbetegség és a szklerózis multiplex. E betegségek kezelését néhány tagállamban nem
finanszírozzák. Ezek a betegségek mind az időskorú, mind az igen fiatal korú lakosság
körében előfordulnak, és társadalmi kirekesztéshez vezetnek.

Marisa Matias (GUE/NGL),    írásban. – (PT) Ez a jelentés kiemeli az uniós polgárok, a
férfiak és nők, valamint a fiatalok és időskorúak között az egészség terén mutatkozó
egyenlőtlenségeket, amelyek számos tényezőhöz köthetők: a gazdasági, társadalmi,
iskolázottsági és hivatásbeli helyzethez, valamint az életkörülményekhez. A jelentés
hangsúlyozza az egyetemesség, valamint a mindenki számára elérhető magas színvonalú
egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés fenntartásának és javításának jelentőségét, az
egyéb kiszolgáltatott csoportok közül többek között az okmányokkal nem rendelkező
bevándorlók esetében is. Felhívja a figyelmet arra, hogy a gazdasági és pénzügyi válság a
tagállamok által bevezetett takarékossági intézkedésekkel együtt súlyosan érintette az
egészségügyi ellátás ágazatát, és ennek következtében még hangsúlyosabbá válnak az
egyenlőtlenségek. A jelentés arra ösztönzi a Bizottságot és a tagállamokat, hogy dolgozzanak
ki közös mutatókat az egészség terén mutatkozó egyenlőtlenségek nyomon követésére,
és folytassák az „egészség valamennyi politikában” stratégiáját. A jelentés a megelőző
intézkedések fontosságát és a „helyi ellátást előtérbe helyező megközelítést” is kiemeli. A
fentiek fényében és a jelentésben foglalt javaslatok támogatása végett igennel szavaztam.
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Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    írásban. – (FR) Az ellátás biztosítása mindenki –
állampolgárok és állampolgársággal nem rendelkezők, okmányokkal rendelkezők és
okmányokkal nem rendelkezők – számára a közbiztonság egyik alapvető elve. Az emberek
egészségvédelmének legjobb módja, ha mindenki egészségét egységesen védjük. Üdvözlöm
ezt a jelentést, amelynek szemlélete szerint a közegészségügy a közjó szempontjából
nélkülözhetetlen.

Nuno Melo (PPE),    írásban. – (PT) Az itt szavazásra kerülő jelentés sorra vesz néhány
fontos kérdést, elsősorban a mindenki számára biztosított egyenlő egészségügyi ellátás
védelmével kapcsolatban, amely sajnálatos módon az Unióban még várat magára, különösen
a hátrányosabb helyzetű csoportok, mint például a gyerekek, az időskorúak és olykor a
nők esetében. Véleményem szerint azonban több olyan kérdés is felmerül, amelynek semmi
köze nincs az egészséghez. Számomra legmeglepőbb az a megközelítés, amelyet a jelentés
a tagállamoknak az önkéntes terhességmegszakítással és a homoszexuális párok
termékenységi kezelésével kapcsolatos politikájára vonatkozóan képvisel, amely
kérdésekben véleményem szerint tiszteletben kellene tartani a szubszidiaritás elvét és
kevésbé burkoltan kellene kezelni azokat. Így nem szavaztam meg a jelentést.

Willy Meyer (GUE/NGL),    írásban. – (ES) Megszavaztam Edite Estrela jelentését az
Unióban az egészség terén mutatkozó egyenlőtlenségek csökkentéséről.

A mindenki számára biztosított hozzáférés az egészségügyi szolgáltatásokhoz, legyen szó
akár az Unió polgárairól vagy okmányokkal rendelkező, illetve nem rendelkező
bevándorlókról, egyike az alapvető emberi jogoknak. Éppen a kirekesztés által leginkább
fenyegetett emberek számára kell biztosítani ezt az alapvető jogot. Ezért a jelentés mellett
szavaztam.

Alexander Mirsky (S&D),    írásban. – Az oktatáshoz, foglalkoztatáshoz és egészségügyi
ellátáshoz való hozzáférés terén, illetve a nemen és a kulturális háttéren alapuló, fiatal
korban megtapasztalt egyenlőtlenségek valóban döntően befolyásolhatják az ember
egészségi állapotát egész élete során. Hangsúlyozni kell, hogy senki nem akar ezzel a
problémával érdemben foglalkozni. Ennélfogva Edite Estrela jelentése igazán időszerű. Ha
minden társadalmi réteg számára azonos orvosi ellátást tudunk biztosítani, a társadalom
is hatékonyabb lesz gazdasági, pénzügyi és politikai értelemben egyaránt. Megszavaztam
a jelentést.

Andreas Mölzer (NI),    írásban. – (DE) A közegészségügy továbbra is legnagyobb értékünk,
amelyet a kormányoknak abszolút prioritásnak kell tekinteniük. A lakosság egészségi
állapotát tekintve azonban még mindig súlyos eltérések léteznek az Unió különböző
tagállamaiban. A következmények különösen akkor válnak egyértelművé, ha figyelembe
vesszük a várható élettartam eltérő értékeit, amely a férfiak esetében 5,6 év, míg a nők
esetében akár 6,6 év körül is mozoghat az Unió 27 tagállamában. Ennek okai részben az
alacsony iskolázottságban, valamint a nagymértékű szegénységben és munkanélküliségben
keresendők. Ezért aligha meglepő, hogy a gazdasági válságot követő elbocsátási hullám
nem járt kedvező hatással a közegészségügyre. Végül is a jövedelemkiesés több országban
jelentős mértékben csökkenti az orvosi szolgáltatásokhoz való hozzáférést. Nem szavaztam
meg a jelentést, mert nem nyújt elegendő konkrét részletet a problémák kezeléséhez
szükséges stratégiákról.

Alfredo Pallone (PPE),    írásban. – (IT) Az Európai Unióban tapasztalható egészségügyi
egyenlőtlenségek csökkentésére tett kísérleteket mindenképp üdvözölni kell a következetes
társadalmi és gazdasági fejlődés szempontjából, ezért is szavaztam meg Edite Estrela
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jelentését. Az egészségügyi oktatás, a kezeléshez való hozzáférés, az adatok ismerete és a
mérést, nyomon követést, értékelést és az információterjesztést szolgáló mechanizmusok
alkalmazása révén az európai egészségügyi ellátás javítására tett javaslatok jelentős
mértékben hozzájárulnak azon politikák kialakításához, amelyek hatékonyan szolgálják
az egészségügyi egyenlőtlenségek csökkentését. Ennek során mindazonáltal természetesen
azt gondolom, hogy ugyanilyen fontos a szubszidiaritás elvének és bizonyos nemzeti
sajátosságoknak és jellemzőknek a tiszteletben tartása, amelyeket, úgy vélem, védeni és
óvni kell.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    írásban. – (PT) Ez az Unióban az egészség terén
tapasztalható egyenlőtlenségek csökkentéséről szóló jelentés több különböző intézkedést
is bemutat, amelyek véleményem szerint figyelemre méltóak és fontosak. Ennek ellenére
tartózkodtam a zárószavazáson, mivel nem tudtam egyetérteni azzal, hogy az Uniónak és
a tagállamoknak teljesen szabad hozzáférést kell biztosítaniuk a nők számára az
abortuszhoz. A befektetést mindig a családtervezés és a fogamzásgátlás szintjén kell
megvalósítani, ahol az abortusz az utolsó megoldás a kivételes esetekben. Azt sem
gondolom, hogy szabad hozzáférést kell nyújtani a mesterséges reprodukciós
technológiákhoz, amit a szubszidiaritás elvétől kell függővé tenni és semmiképp sem lehet
a nőkkel szemben családi állapotuk, koruk, szexuális irányultságuk vagy etnikai, illetve
kulturális származásuk miatt alkalmazott megkülönböztetés felszámolását szolgáló
eszköznek tekinteni.

Rovana Plumb (S&D),    írásban. – (RO) Az Unióban a várható élettartamban tapasztalható
különbségek államonként változnak, a férfiak esetében 14,2 év, míg a nők esetében 8,3 év
körül mozognak (ez az érték 11,86 év a férfiaknál, és 7,38 év a nőknél Romániában). Az
országokon belül is különböző egészségügyi kilátásokkal rendelkeznek az eltérő
iskolázottsági és társadalmi szintű csoportok. A munkanélküliségi ráta emelkedése és a
takarékossági intézkedések tovább ronthatják az Unióban már meglévő egészségügyi
egyenlőtlenségeket. Az állásfoglalás mellett szavaztam, hogy javulást szorgalmazzunk a
betegségek nyomon követésében és megelőzésében, és hogy ráirányítsuk a figyelmet a
kiszolgáltatott csoportokra.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    írásban. – Minthogy a jelentéstervezet már magában
foglalta a legfontosabb kérdések döntő részét, nem volt szükség sok módosítás
előterjesztésére. Míg mi, a Zöldek/az Európai Szabad Szövetség Képviselőcsoportja az
előadóval és az árnyékelőadókkal közösen több módosítást is benyújtottunk, mi voltunk
az egyetlenek, akik megpróbáltuk kritikai éllel megvizsgálni a szabadalmon alapuló
gyógyszerfejlesztés jelenlegi modelljét, amely meglehetősen drágává teszi a gyógyászati
innovációt és gátolja a megfizethető alapvető gyógyszerekhez való hozzáférést. Mi a
gyógyászati innováció új modelljeinek alkalmazását és a megfizethető alapvető gyógyszerek
elérhetősége hiányának kezelését szorgalmaztuk. A gyógyászati kutatások új modelljeit
tartottuk szükségesnek (innovációs díjak rendszere, méltányos engedélyezés, közös
szabadalmi jogkezelők, a köz- és a magánszféra partnersége és az uniós kutatási
finanszírozás engedélyezésének bizonyos társadalmi feltételektől való függővé tétele),
ezeket a módosításokat azonban nem fogadták el.

Licia Ronzulli (PPE),    írásban. – (IT) Az Eurostat 2010-es adatai magukért beszélnek: az
egészségügyi ellátás minőségében még mindig hatalmas különbségek mutatkoznak a 27
tagállam között.

131Az Euròpai Parlament vitàiHU08-03-2011



Az olyan paraméterek, mint a különböző tagállamokban várható élettartam továbbra is
azt mutatják, hogy túl nagy a régiók közötti eltérés, és így az egészségügy minőségének
normái még mindig túl különbözőek az Unión belül. Az alapfokú és középfokú oktatáshoz
való hozzáférés, a stabil és kielégítő munkahely, a nemi hovatartozás, a kulturális háttér
és a színvonalas egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés olyan tényezők, amelyek minden
másnál nagyobb mértékben járulnak hozzá a polgárok életminőségének javításához.

Ezen oknál fogva a jelentésnek elsőbbséget kell biztosítania a leggyengébbek, elsősorban
a nők jogainak és meghatározott szükségleteinek.

Oreste Rossi (EFD),    írásban. – (IT) Bár a jelentés alapelveivel egyetértünk, nevezetesen
azzal, hogy az egészségügyi ellátásban a különböző tagállami egészségügyi rendszerek
miatt fennálló jelentős különbségek ellenére az átlagos egészségi szint tovább nőtt az
Európai Unióban, ha a migránsok jogait nézzük, a helyzet nem kielégítő. Ezek az emberek
a fogyatékkal élőkhöz, az időskorúakhoz és a gyermekekhez hasonlóan a
legkiszolgáltatottabb csoportba tartoznak, nem is szólva arról a körülményről, hogy sokan
közülük illegális bevándorlók és így nem megfelelő módon érkeztek Európába.

Ezért nem kezelhetjük a migránsokat a fogyatékkal élőkhöz hasonló módon, akik egy
olyan kiszolgáltatott csoport tagjai, amelynek az igényeiknek megfelelő speciális ellátásra
és segítségre van szüksége. A jelentés a társadalmat osztályokra bontja – gazdag, szegény,
etnikai kisebbségek, férfiak, nők és gyerekek –, és ezzel egy elavult módszert alkalmaz
ahelyett, hogy jogokkal rendelkező polgárokról beszélne, valamint állítása szerint e
feltételezett egészségügyi egyenlőtlenségeket a megfelelő jogszabályok segítségével méri.

A jóváhagyott módosítások valójában rontanak a szövegen, mivel olyan különböző
témákkal egészítik ki azt, mint az éghajlatváltozás, a nőkkel szembeni erőszak, a mesterséges
megtermékenyítés és az illegális bevándorlók számára biztosított egyenlő hozzáférés az
egészségügyi ellátáshoz.

Christel Schaldemose (S&D),    írásban. – (DA) Az Európai Parlament négy dán
szociáldemokrata képviselője (Dan Jørgensen, Christel Schaldemose, Britta Thomsen és
Ole Christensen) nevében. Az egészség terén az Unióban mutatkozó egyenlőtlenségek
csökkentéséről szóló jelentés mellett szavaztunk. A jelentés sok fontos javaslatot tartalmaz
az egészségügyi egyenlőtlenségek csökkentésére vonatkozóan. Azt is javasolja azonban,
hogy az okmányokkal nem rendelkező migránsok legyenek jogosultak az egészségügyi
szolgáltatásokra és azokat biztosítsák számukra a tagállamokban. Ezt az álláspontot nem
osztjuk. Mindazonáltal úgy véljük, hogy a sürgősségi ellátás emberi jognak minősül,
függetlenül az adott személy társadalmi státuszától.

Peter Skinner (S&D),    írásban. – A jelentés mellett szavaztam, mert támogatom az előadó
megközelítését, aki olyan elveket vázolt fel, amelyeket valóban komolyan kell venni a nők
egészsége szempontjából. Az európai társadalomban társadalmi és gazdasági helyzetéből
adódóan sok nő nem rendelkezik az egészségügyi programokban való részvétel alapvető
jogával és az ellátó intézményekhez való hozzáféréssel, különösen az etnikai kisebbségekhez
tartozó és a migráns nők, akik nem mindig rendelkeznek okmányokkal. Míg fontos a nem
túl szerencsés elnevezésű „egészségügyi turizmussal” szembeni védelem, az is
elengedhetetlen, hogy ne tévesszük szem elől az alapvető emberi jogok iránti
elkötelezettségünket.

Catherine Stihler (S&D),    írásban. – Megszavaztam a jelentést, amely megvizsgálja a
tagállamokban az egészség terén mutatkozó különböző egyenlőtlenségeket, és a
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tagállamokat arra buzdítja, hogy az egészségügyi ellátást prioritásként kezeljék a pénzügyi
válság és a gazdasági fellendülés idején. Létfontosságú, hogy ezek az egyenlőtlenségek a
kormányok takarékossági törekvései nyomán ne növekedjenek.

Michèle Striffler (PPE),    írásban. – (FR) Az Unióban az egészség terén mutatkozó
egyenlőtlenségek csökkentéséről szóló jelentés mellett szavaztam, mert úgy vélem, hogy
jelenleg az egészséggel kapcsolatban nagy eltérések tapasztalhatók a tagállamok között.
Az Unió minden tagállamának biztosítania kell például a nők számára a fogamzásgátló
módszerekhez való könnyű hozzáférést és az abortuszhoz való jogot.

Niki Tzavela (EFD),    írásban. – A jelentés ellen szavaztam, mivel úgy gondolom, hogy
az nem annak tárgyával, az egészségügyi egyenlőtlenségekkel foglalkozott, és merőben
más megközelítést alkalmazott. Noha a jelentés több részével nem értek egyet, szeretnék
a jelentésben „okmányokkal nem rendelkező” migránsokként, illetve bevándorlókként
megjelölt személyeknek – ami lényegében az illegális bevándorlók átnevezése – adott
szabadságjogokra összpontosítani. A jelentés támogatja, hogy az Unió számos országába
illegálisan érkező személyek több polgári és egészséggel kapcsolatos jogot kapjanak.

Ez a jelentés számtalan hátrányt okoz azoknak a tagállamoknak, amelyek napi szinten
szembesülnek a bevándorlás problémájával, mint például Görögország és Olaszország.
Nemcsak hogy jogot biztosít az egészségügyi ellátáshoz az illegális bevándorlók számára,
hanem okot is ad arra, hogy még több úgynevezett „menedékkérő” válassza majd Európát
annak reményében, hogy ingyenes egészségügyi ellátásban részesülhessen, ami a harmadik
világ legtöbb országában ismeretlen.

Thomas Ulmer (PPE),    írásban. – (DE) A jelentés ellen szavaztam, mert az burkoltan
ismételten az abortuszt támogatja. Az emberi lények Isten teremtményei, mi nem
bíráskodhatunk élet és halál kérdésében. Itt nincs helye kompromisszumnak. Noha ezzel
a véleménnyel nem tartozom a többséghez, nem fogom megváltoztatni álláspontomat és
nem vagyok hajlandó akár csak egy életet is feláldozni korunk morálja miatt. A beültetés
előtti diagnosztikával kapcsolatban is hasonló döntést hoztam.

Angelika Werthmann (NI),    írásban. – (DE) Edite Estrela jelentésének tárgya az
egészségügyi egyenlőtlenségek mérséklése az Unióban. Rendkívül örülök ennek a
munkának, mert bár a jelenlegi pénzügyi és gazdasági válság azt jelenti, hogy elsősorban
gazdasági és jogalkotási kérdésekkel kell foglalkoznunk, egy pillanatra sem szabad
megfeledkeznünk az olyan kérdésekről, mint az egészség, az oktatás és a szociális biztonság.
A Közösség magasabb célkitűzéseit, mint például az EU 2020 stratégia, csak abban az
esetben valósíthatjuk meg, ha a szociális biztonság és az esélyegyenlőség tág területén
fenntartható rendszerekkel rendelkezünk. Ezen oknál fogva a jelentés mellett szavaztam.

Jelentés: Eva Joly (A7-0027/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    írásban. – (PT) Figyelembe véve a Szocialisták és Demokraták
Progresszív Szövetsége Európai Parlamenti Képviselőcsoportja által javasolt módosításokat,
helyeslem ezt a jelentést. Kötelességünk átadni a gazdasági kormányzással kapcsolatos
tapasztalatainkat, hogy a fejlődő országok létrehozhassák saját adórendszerüket. Ez az
egyetlen módja egy igazságosabb, méltányosabb és fenntartható adórendszer
megteremtésének, az adókikerülés elleni küzdelemnek és ennek eredményeként egy jobb
nemzetközi adózási környezet előmozdításának. Szeretném kiemelni a jelentés fontosságát
a tekintetben is, hogy az hangsúlyozza, minél előbb meg kell szüntetni az
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adóparadicsomokat, ami alapvető intézkedés az átláthatóság felé, és lehetővé fogja tenni
a szükséges adóügyi információk automatikus cseréjét.

Sophie Auconie (PPE),    írásban. – (FR) Míg az adózás a finanszírozás megbízható és
fenntartható forrása lehet, amennyiben progresszív adózási rendszer van hatályban, az
adóigazgatás hatékony és az adóbevételek felhasználása átlátható és felelősségteljes, sok
fejlődő országban a közszolgáltatások finanszírozásához szükséges minimális adókulcs
sincs érvényben. Az Európai Uniónak együtt kell működnie tehát ezekkel az országokkal
a jó adóügyi kormányzás ösztönzése érdekében. Ezért szavaztam a jelentés mellett, amely
egy stabil, hatékonyabb, de egyúttal igazságosabb adórendszer kialakítását teszi lehetővé,
amellyel csökkenthető a szegénység ezekben az országokban. A jelentéssel egy átlátható,
együttműködő és igazságos nemzetközi adózási környezet létrehozása is lehetővé válik.

Zigmantas Balčytis (S&D),    írásban. – (LT) A fejlődő országok nehézségekkel
szembesülnek adórendszerük (az adók megállapítása, beszedése és igazgatása) kialakítása
során. Az adóparadicsomok elleni küzdelem a millenniumi fejlesztési célok egyik fő
kihívása, mivel azok gyengítik a fejlődő országok intézményeit és politikai rendszereit. Az
offshore központok és adóparadicsomok évi 1 000 billió USD értékű illegális
tőkekimenekítést tesznek lehetővé, és ez mintegy tízszeresét teszi ki a fejlődő országokba
irányuló, a szegénység enyhítését és a gazdaság fejlesztését célzó segélyek összegének.
Egyetértek a jelentésben foglalt javaslatokkal, hogy a pénzügyi támogatás odaítélésekor a
donorok támogassák a fejlődő országoknak az adóügyi kormányzás javítására tett
erőfeszítéseit, és biztosítsák, hogy a segélyt átlátható és felelősségteljes módon használják
fel.

Vito Bonsignore (PPE),    írásban. – (IT) Ez a jelentés, a Bizottság egyetértésével, az adózási
és fejlesztési politikák közötti szinergiák erősítését helyezi a középpontba. Ennek
megvalósításához a Bizottság két tanulmányt is közzétett, egy évvel ezelőtt pedig ebben a
Házban, ugyanebben a tárgyban jóváhagytak egy állásfoglalást. Megszavaztam a jelentést,
mert támogatom a millenniumi fejlesztési célok elérését és az adóügyi kormányzást, a
fejlődő országok adórendszereinek támogatása melletti elkötelezettséget, valamint az
adózás területén folytatott párbeszédet és nemzetközi együttműködést.

Helyes azonban rámutatni azokra a hiányosságokra, amelyek még mindig fennállnak a
vámbevételek kezelésével, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD)
jelenlegi gyengeségeivel és az adóbevételek apadásával kapcsolatban. Helyénvalónak tartom,
hogy az Európai Unió többet tegyen az eredménytelenség felszámolására, ideértve az
adóparadicsomok elleni küzdelmet, a kereskedelmi árak manipulációját és a nemzetközi
struktúra gyengeségét. Itt az ideje a kereskedelmi árak manipulációja, a „természeti
erőforrások átka” csökkentésének és az adóalap kiszélesítésének, így ösztönözve az
adófizetők közötti fokozottabb koordinációt.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    írásban. – (PT) A piacok egyre nagyobb mértékű
globalizációja és az adófizetők mobilitása azt jelenti, hogy az adózás napjainkban bonyolult
üggyé vált. A fejlődő országokban a helyzet korrigálása még összetettebb és nehezebb
feladat az olyan belső tényezők miatt, mint a jelentős informális ágazat, a mezőgazdaság
túlzott aránya és az új technológiák korlátozott alkalmazása. Tapsot érdemel a Bizottság
kezdeményezése, miszerint együttműködik ezekkel az országokkal a jó adóügyi kormányzás
előmozdítása érdekében egy olyan jelentés segítségével, amely mindkettő hatékonnyá
tételével az adózási és fejlesztési politikák közötti szinergiák előmozdításával meghatározza
a fő problémákat és megoldásokat.
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Carlos Coelho (PPE),    írásban. – (PT) A hatékony, átlátható és méltányos adórendszerek
döntő fontosságúak a fejlődő országok haladása szempontjából, mivel hozzájárulnak
közjavaik finanszírozásához, intézményeik fenntarthatóságához, a külföldi segélyektől
való függőségük csökkentéséhez és a millenniumi fejlesztési célok eléréséhez. Ebben az
összefüggésben úgy vélem, hogy az Uniónak egyrészt az adóparadicsomok és az
adókikerülés (amelyek aláássák a fejlődő országok politikai és gazdasági rendszereit, mivel
ösztönzik a gazdasági bűnözést és fokozzák az adóbevételek egyenlőtlen elosztását) elleni
fellépésre kell összpontosítania, másrészt pedig ki kell alakítania az ezen országok
adóhatóságaival folytatott együttműködés és párbeszéd folyamatát.

Szeretném hangsúlyozni azt is, hogy fontos ezekben az országokban az adóalap
kiszélesítése. Meg kell jegyezni, hogy a fejlődő országokban az adórendszereket a közvetett
adózás jellemzi (ahol a legtöbb bevétel az áruk és szolgáltatások után fizetett adóból
származik), amely korlátozza az adóbevételeket és egyenlőtlenségeket teremt e
rendszerekben. A törekvéseknek a közvetlen adózás fejlesztésére kell irányulniuk. Nem
kevésbé fontos, hogy összhangra kell törekedni az Európai Unió fejlesztési politikája és
kereskedelmi politikája között.

Marielle De Sarnez (ALDE),    írásban. – (FR) A fejlődő országok vámbevételei a piacok
liberalizációja miatt csökkenek. Ezek a bevételkiesések a jobb kormányzással és az
igazságosabb és hatékonyabb adórendszerrel ellensúlyozhatók. Ezért ezekben az
országokban egy igazságos, progresszív és átlátható adórendszer bevezetése érdekében
jobb technikai és jogi támogatást kell kialakítanunk; el kell törölnünk például a
multinacionális és kitermelő vállalatok számára biztosított minden tetszőleges
adómentességet és -preferenciát. Egy másik módja annak, hogy még többet segítsünk
ezeken az országokon, ha megszüntetjük az adóparadicsomokat, amelyek komolyan
gátolják azok fejlődését. Az igazságosabb adórendszer és a nagyobb jogbiztonság
egyértelműen ösztönzi a külföldi magánbefektetést és így végső soron a növekedést. Ezek
a lépések azonban nem vezethetnek a hivatalos fejlesztési támogatás visszaeséséhez. Ezen
a ponton vigyáznunk kell, mivel a tagállamok mindig hajlamosak csökkenteni GDP-jüknek
a hivatalos fejlesztési támogatásra fordított részét.

Anne Delvaux (PPE),    írásban. – (FR) Megszavaztam a jelentést, a következő okoknál
fogva: a jelentés kiemeli, hogy kezelni kell a déli országokban az adóverseny és az
adókikerülés jelenségét; kijelenti, hogy az automatikus adóügyi információcserét általános
jelleggel kell alkalmazni; hangsúlyozza, hogy minden multinacionális vállalat esetében
fontos az országonkénti jelentéstétel; szorgalmazza az adóparadicsomok ellen folytatott,
az OECD elégtelen fellépésein túlmutató küzdelmet és nyomatékosítja, hogy a fejlődés
támogatása végett növelni kell az európai politikák összhangját.

Diogo Feio (PPE),    írásban. – (PT) A jelentés alapját egy bizottsági dokumentum adja,
amely elismeri a millenniumi fejlesztési célok megvalósítása és a jó adóügyi kormányzás
közötti kapcsolatot. A jelentés nagyobb szinergiát kíván biztosítani az adózási és fejlesztési
politika között, mindkettőt hatékonyabbá téve; e célból meghatározza azokat a
nehézségeket, amelyek a fejlődő országokban az adóbevételek mobilizálásával kapcsolatban
fennállnak. A jelentés javaslatot tesz arra is, hogy hogyan javíthatja az Unió a meglévő
források és eszközök felhasználását. Kiemeli, hogy – elsősorban a csalás és az adókikerülés
elleni küzdelem révén – fontos a hatékony és fenntartható adórendszerek támogatása, ami
hozzájárul az átlátható és méltányos nemzetközi adózási környezethez, főként az
adóparadicsomok elleni fellépésekhez nyújtott támogatás segítségével. A jó gazdasági
kormányzás az, aminek segítségével ezek az országok elmozdulhatnak a külső segélyektől
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való függőségüktől, és így hozzájárulhatnak az állami és a magánszektor fejlődéséhez és
a gazdasági növekedéshez.

José Manuel Fernandes (PPE),    írásban. – (PT) E jelentés témája az adózás és a fejlődés a
fejlődő országokban. Annak érdekében, hogy az ENSZ által 2000-ben a millenniumi
nyilatkozatban meghatározott célok teljesüljenek, ezeknek az országoknak tudniuk kell,
hogy hogyan mozdítsák elő a jó adóügyi kormányzást a külső támogatások maximalizálása
mellett. 2009-ben az Európai Bizottság, amelynek érdeke az ezekkel az országokkal
folytatott együttműködés, közzétette az „Adók és fejlesztés – Együttműködés a fejlődő
országokkal a jó adóügyi kormányzás előmozdítása terén” című dokumentumot azzal a
céllal, hogy elősegítse a fejlesztési és az adózási politika közötti szinergiákat azok
igazságosabbá, átláthatóbbá és hatékonyabbá tétele érdekében. A Parlament 2010-ben
jóváhagyta ugyanazt az állásfoglalást.

Az Unió úgy véli, hogy az igazságosabb és következetesebb adórendszerek hozzájárulnak
a szegénység csökkentéséhez és a bevételkiesés egy részének pótlásához. Ezért támogatom
ezt a jelentést, amely az adóparadicsomok – a fejlődő országok igazi „tömegpusztító
fegyverei” – megszüntetésére, a gazdasági bűnözés elleni küzdelemre, az adókikerülés és
a tisztességtelen verseny elleni fellépésre, valamint a jó kormányzás segítségével történő
fejlesztésre szólít fel.

João Ferreira (GUE/NGL),    írásban. – (PT) A jelentés több kérdést is felvet, amelyek
jelentőséggel bírnak és igen aktuálisak, nevezetesen: – „az adóparadicsomok és a korrupció
elleni küzdelemnek a napirend élére” történő állítása; – „a fejlődő országok által a hazai
bevételek növelése során tapasztalt nehézségek…,, mivel a befektetések vonzása érdekében
többszörös mentességeket biztosítanak nagy hazai és külföldi vállalatoknak”; – a nemzetközi
szinten „a pénzügyi tranzakciókra kivetendő adó”, „első lépésként uniós szinten”; – „az
alacsony bevétellel rendelkező országoknak kapacitással kell rendelkezniük arra, hogy
hatékony tárgyalásokat folytassanak a multinacionális vállalkozásokkal”, hogy képesek
legyenek „tőkekorlátozások előírására” és teljes körűen gyakorolhassák szuverenitásukat.
A jelentés azonban nem mentes az ellentmondásoktól, különösen azoknak a problémáknak
a feltárásakor, amelyek a gazdasági partnerségi megállapodások végrehajtása miatt fognak
bekövetkezni, úgymint az adóbevételek csökkenésével kapcsolatban, azonban nem foglal
világosan állást az ilyen megállapodások elutasítása mellett.

Nem tesz magáévá alapvető kritikus álláspontot a Világbank, a Nemzetközi Valutaalap és
a Kereskedelmi Világszervezet feladataival kapcsolatban sem, amikor olyan politikákat
támogat, amelyek a termelési infrastruktúra és a közszolgáltatások lerombolását részesítik
előnyben, munkanélküliséghez vezetnek és aláássák az országok belső piacait, ennek
következtében pedig azok adóbevételeit, költségvetését, szuverenitását és függetlenségét.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    írásban. – (PT) Amellett, hogy felismerjük, az adózás
területén fontos az együttműködés, nem szabad figyelmen kívül hagynunk azt a tényt,
hogy az adópolitika a gazdaság- és társadalompolitika nélkülözhetetlen eszköze, amelynek
meghatározására a világos politikai kritériumok és értékelések hatással vannak.

Ezért nem az Európai Unió feladata, hogy exportálja az úgynevezett „jó adóügyi
kormányzást”. A fejlődő országok szuverenitását, választásait és lehetőségeit teljes
tiszteletben kell tartani, kellő figyelemmel azok konkrét helyzetére és körülményeire.

Ezzel egyidejűleg az úgynevezett „gazdasági partnerségi megállapodások”, amelyeket a
fejlődő országok ellenállása ellenére rájuk erőltetünk, az egyéb súlyos károk mellett a
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vámbevételek e megállapodásokkal járó jelentős csökkentésével durván korlátozzák azok
adórendszereit.

Az adóparadicsomok folyamatos fennállása emellett minden évben jelentős bevételkiesést
eredményez a fejlődő országokban.

Az Európai Uniónak ezért meg kell változtatnia politikáit és fel kell oldania ezeket az
ellentmondásokat.

Juozas Imbrasas (EFD),    írásban. – (LT) A dokumentum mellett szavaztam, mert olyan
pozitív szempontokat tár fel, mint például az adózás világossá tétele, ami nélkülözhetetlen
alapja az elszámoltatható és reagálni képes demokratikus rendszernek. Egy másik szempont,
hogy az Unió elkötelezett a fejlesztési stratégiák iránti felelősségvállalás elve mellett, és
elismeri a fejlődő országok elsődleges felelősségét bevételi rendszereiknek a saját gazdasági
és politikai körülményeiknek, illetve választásuknak megfelelő javításában. A Bizottság
célja szerint fel kívánja használni az uniós eszközöket ahhoz, hogy fokozott támogatást
nyújtson a fejlődő országok adórendszereinek kialakításához és a jó adóügyi kormányzás
elveinek végrehajtásához, például azáltal, hogy nagyobb figyelmet szentel a jó adóügyi
kormányzás elveinek az országos és regionális stratégiai dokumentumok programozásába,
végrehajtásába és nyomon követésébe történő beépítésének. A Bizottság támogatja az
országonkénti bontásban elkészített pénzügyi beszámolók benyújtására irányuló
kötelezettséget a multinacionális vállalatok esetében a nemzetközi adókikerülés és a csalási
gyakorlatok feltárása érdekében. Fontos azt is kiemelni, hogy egy, a vállalati társadalmi
felelősségvállalásról szóló közlemény meg fogja vizsgálni, hogy hogyan lehetne kialakítani
egy olyan rendszert, amelyben az éves beszámolóban kötelezően közzéteszik a
kormányzásra vonatkozó információkat. A Bizottság célja, hogy felgyorsítsa a nemzetközi
adóügyi párbeszéd és együttműködés folyamatát, elsősorban azáltal, hogy erősíti a fejlődő
országok részvételét a vonatkozó nemzetközi fórumokon. A Bizottság amellett is kitart,
hogy szükség van adóügyi információcsere-egyezmények megkötésére és végrehajtására,
többek között multilaterális mechanizmusok útján, hivatkozással a megtakarítási adóról
szóló uniós irányelvre, az automatikus információcsere alapján.

Jarosław Kalinowski (PPE),    írásban. – (PL) A fenntartható gazdasági növekedés és a
monetáris stabilitás alapjait a megfelelő adórendszerek képezik. A fejlődő országok, ahol
az ilyen rendszerek nem megfelelően vagy egyáltalán nem működnek, súlyos gazdasági
és politikai problémákkal néznek szembe.

Az adórendszerek megfelelő működését támogató nemzetközi jogi normáknak pozitív
hatást kell gyakorolniuk ezen országok gazdasági helyzetére. Nem szabad azonban
elfelejtenünk, hogy semmi esetre sem szabad adópolitikákat másokra erőltetnünk, mivel
minden országnak magának kell döntenie saját adórendszeréről, figyelembe véve
mindenkori társadalmi, politikai és gazdasági körülményeit. Támogassuk a jó adópolitikát,
de ne erőltessük azt másra.

Elisabeth Köstinger (PPE),    írásban. – (DE) Az adórendszerek fenntarthatóbbá, igazságossá
és átláthatóvá tételére irányuló erőfeszítések a demokratikus rendszerek létrejöttének
előmozdításához is hozzájárulnak. A globalizáció eredményeként nehézzé vált a
nemzetközileg mobilis tőke megadóztatása. A fejlődő országokat támogatni kell, hogy
elegendő politikai mozgástérrel rendelkezzenek a spekuláció kiküszöbölése és a pénzügyi
stabilizáció biztosítása végett. Üdvözlöm az adóparadicsomok elleni küzdelemre irányuló
közös kezdeményezéseket, valamint azokat a gyakorlatokat, amelyek fokozzák a
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nemzetközi párbeszédet az érintett országok között. A felelősségteljes adóügyi szemlélet
szükségszerűen tartós pozitív hatást fog gyakorolni ezen országok fejlődésére.

David Martin (S&D),    írásban. – Üdvözlöm ezt a jelentést, amely központi helyen
foglalkozik azzal, hogy erősíteni kell a jó adóügyi kormányzás lehetőségeit a fejlesztés
terén, és belátja, hogy szükség van a nemzetközi adóügyi együttműködés, az átláthatóság,
az állami és magánszektor fejlődése és a gazdasági növekedés támogatására irányuló
szabályozási keretre; kiemeli, hogy a fejlődő országok adó-GDP aránya 10–20% között
mozog, szemben a fejlett országokra jellemző 25–40%-kal; sajnálja, hogy az adományozók
eddig túl kevés támogatást nyújtottak az adókkal kapcsolatos segélyekhez; ezzel
összefüggésben üdvözli a Bizottság támogatásnyújtás fokozására irányuló javaslatát a
fejlődő országok adóreformjaihoz való segítségnyújtás és adóigazgatásuk megerősítése
érdekében az AKCS-országok esetében az EFA, továbbá a fejlesztési együttműködési eszköz
és az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz, valamint a nemzeti
felügyeleti szervek, parlamentek és nem állami szereplők támogatása révén, és megállapítja,
hogy nagyobb hangsúlyt kell fektetni a fejlődő országokon belüli kapacitásbővítésre
irányuló erőfeszítésekre, hogy hatékonyan kihasználhassák az információcserét és
ténylegesen felléphessenek az adókikerülés ellen saját, belső jogszabályaikban.

Clemente Mastella (PPE),    írásban. – (IT) A Bizottság a fejlődő országokkal
együttműködésben jó munkát végez a jó adóügyi kormányzás kialakítására vonatkozó
elvek és követelmények előmozdításában. Az átláthatóság, az információcsere és a
tisztességes adóverseny kritériuma létfontosságú. A Bizottság ezt a folyamatot az adózási
és fejlesztési politikák közötti szinergiák megerősítésével kívánja megvalósítani, hogy
meghatározza azokat a nehézségeket, amelyekkel ezek az országok bevételeiknek az adózás
segítségével történő mozgósítása során szembesülnek. Ugyanakkor a Bizottság még mindig
figyelmen kívül hagy több problémát, amely azonnali választ kíván. Valójában szükségesnek
tartjuk, hogy a millenniumi fejlesztési célok elérése érdekében eltökélt küzdelmet
folytassunk az adóparadicsomok ellen, de semmiképp sem korlátoznánk a további
intézkedéseket, különösen az adóegyezményekre figyelemmel. E célból kívánatos, hogy a
legtöbb nemzetközi szervezet konkrét felhatalmazással rendelkezzen az adóparadicsomok
elleni küzdelemhez. Végül, a regresszív rendszerű hozzáadottérték-adóból eredő beszedési
nehézségek megoldása érdekében létfontosságú az adóalap kiszélesítése, az adóreformnak
a közvetlen adózás kialakítására irányuló kiigazításával.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    írásban. – (FR) Szükségszerű az offshore vállalatokkal
és az adókikerülés más formáival szembeni küzdelem. A fedezeti alapoknak e Parlament
többsége szinte teljes működési szabadságot adott. Ebben az esetben mi értelme az ebben
a jelentésben foglalt, pusztán a kinyilatkoztatás szintjén létező korlátozásoknak? A
nyomásgyakorlással, méltatlanul kialkudott gazdasági partnerségi megállapodások
tönkreteszik az AKCS-országokat, és nem adnak azoknak lehetőséget a hosszú távú
fellendülésre. A jelentés minderről egy szót sem szól. Ami még ennél is rosszabb, azt állítja,
hogy mindennemű államosítással és újraállamosítással fel kell hagyni. A jelentés ellen
szavazok.

Nuno Melo (PPE),    írásban. – (PT) Való igaz, hogy a gyenge adóügyi kormányzás hátrányos
a tagállamok kielégítő gazdasági teljesítményére. A Bizottság immár elismeri a millenniumi
fejlesztési célok elérése és a jó adóügyi kormányzás közti kapcsolatot. Ezért elkerülhetetlen
az adókikerülés elleni küzdelem, és hogy az egész Unióban konkrét lépéseket tegyünk az
ilyen intézkedések összehangolása érdekében, minthogy közismert, hogy egyes országok
hatékonyabban veszik fel a harcot a csalással és az adókikerüléssel szemben.
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Alexander Mirsky (S&D),    írásban. – Segítenünk kell a fejlődő országoknak az
adókikerülés megelőzését szolgáló politikák és mechanizmusok kidolgozásában, illetve
biztosításában; ehhez nagyobb átláthatóság szükséges. Egyúttal át kell adnunk a gazdasági
kormányzással kapcsolatos tapasztalatainkat az egyes országoknak, hogy segítsük saját
adórendszereik felállítását. A fejlődő országokban fennálló korrupció szintjének
visszaszorítása és bevételük növelése stabilitást és egyensúlyt teremt. Ezáltal megszűnik a
feszültség és minimálisra csökken az Unió által a fejlődő országok részére nyújtott pénzügyi
támogatás. Ez egy igen időszerű és fontos jelentés, így igennel szavaztam.

Andreas Mölzer (NI),    írásban. – (DE) Úgy vélem, a fejlődő országokban égető szükség
van egy hatékony adórendszerre. A jelentésben bemutatott elképzelések tökéletesen
megfelelnek erre a célra. Ezen belül is, az új adórendszerek uniós támogatással történő
végrehajtásakor körültekintően kell eljárni annak biztosítása érdekében, hogy az Unió és
a fejlődő országok között létrejött gazdasági partnerségi megállapodások előmozdítsák
ezt a célt, mintsem hogy azzal ellentétesek legyenek. Az Unió beruházási politikájának
belföldön és külföldön is vállalkozásbarát környezetet kell teremtenie a befektetők számára.
Az életbe léptetett intézkedéseknek lényegi javulást kell eredményezniük a lakosság
többségének életfeltételeiben, akik jelenleg a nyersanyagok értékesítéséből nem jutnak
jövedelemhez, és gyakran migrációra kényszerülnek. A jelentés mellett szavaztam, mert
átfogó képet nyújt a számtalan befolyásoló tényezőről.

Franz Obermayr (NI),    írásban. – (DE) Szükség van konkrét intézkedésekre a
felelősségteljes adózási fegyelem elveinek jobb előmozdításáért, például az átláthatóság,
az információcsere és a tisztességes adóverseny összefüggésében. Fontos az adózási és
fejlesztési politikák közötti szinergiahatások javítása. Ez a jelentés ebbe az irányba mozdul
el, ezért is szavaztam mellette.

Rolandas Paksas (EFD),    írásban. – (LT) Tekintettel arra, hogy a fejlődő országok a
kereskedelmi adókból származó jelentős bevételtől estek el, nagyon fontos a hatékony
adóügyi és fejlesztési együttműködés biztosítása. Fontos, hogy minden ország hatékony
és eredményes adórendszert és a végrehajtásához szükséges politikákat hozzon létre, mivel
ez költségvetésük gerince és egyfajta lehetőség a befektetések vonzására. Ezért hagynunk
kell némi mérlegelési szabadságot a fejlődő országoknak ezen a területen. Az
együttműködést a kölcsönös segítségnyújtásra kell alapozni anélkül, hogy bármelyik félnek
további akadályokkal és terhekkel kellene számolnia. Egyetértek azzal a javaslattal, hogy
a fejlődő országokat segítenünk kell bevételeik mobilizálásában, mennyiségi és minőségi
javításában. A fejlődő országoknak juttatott segélynek célzottnak és hatékonynak kell
lennie, és csak abban az esetben nyújtható, ha az létfontosságú, maguk az országok pedig
nem dönthetnek arról, hogy szükség van-e segélyre.

Nem gondolom, hogy ajánlatos volna az Unió terheit tovább növelni, és a fejlődő országokat
vámbevételeik csökkenése miatt kompenzálni. Véleményem szerint adót kell kivetni a
pénzügyi tranzakciókra, amely korlátozná a spekulációt és hatékonyabbá tenné a piac
működését. Emellett mindent meg kell tennünk annak biztosítása érdekében, hogy ezt az
adót nemcsak az Unióban, hanem globális szinten is alkalmazzák.

Alfredo Pallone (PPE),    írásban. – (IT) Megszavaztam Eva Joly jelentését a fejlődő
országokkal a jó adóügyi kormányzás előmozdítása terén folytatott együttműködésről,
mert az EU 2020 stratégiával összhangban úgy vélem, az adózás tárgyában folytatott
világszintű párbeszéd és nemzetközi együttműködés támogatásához nélkülözhetetlen a
globális kormányzás megteremtése. Egyetértek a jelentéssel amikor annak a kívánságnak
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ad hangot, hogy növelni kell az adózási politika és a fejlesztés közötti szinergiákat az
adóügyi információcsere és olyan többoldalú mechanizmusok révén, amelyek a
megtakarítási adóról szóló uniós irányelvet veszik alapul az adócsalás és adókikerülés
felszámolása érdekében. A fejlődő országokkal folytatott adóügyi együttműködés konkrét
célja, hogy megakadályozza, hogy azok adóparadicsommá váljanak a multinacionális
vállalatok számára, és így a gazdasági folyamatok fejlődésére negatív hatással járó
versenytorzulást idézzenek elő, tekintettel a globális gazdasági rendszer összefüggéseire.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    írásban. – (PT) Megszavaztam az „Adók és a fejlesztés
– Együttműködés a fejlődő országokkal a jó adóügyi kormányzás előmozdítása terén”
című jelentést, mivel egyetértek az előadóval abban, hogy az fontos a fejlődő országokban
a hatékony adórendszerek létrehozása szempontjából. Tulajdonképpen az adórendszernek
kell a fejlődő országok államháztartásának gerincévé válnia. Az Unió fejlődő országokat
érintő új beruházási politikájának hozzá kell járulnia egyrészt a hazai és külföldi
magánbefektetők számára kedvezőbb környezet kialakításához, másrészt a hatékonyabb
nemzetközi segítségnyújtás feltételeinek megteremtéséhez. A növekedés elősegítése
érdekében az Unió beruházási politikájának a kis- és középvállalkozások fejlesztésére –
ideértve mikrohitelek nyújtását –, a közszolgáltatások hatékonyságára, az állami és
magánszektor partnerségére és a szakértelem átadására kell irányulnia. Az Európai Bizottság
2009 áprilisában közzétett „Adók és a fejlesztés – Együttműködés a fejlődő országokkal
a jó adóügyi kormányzás előmozdítása terén” című munkadokumentuma mutatókat és
módszereket kínál az adópolitika és fejlesztési politika közötti szinergiák előmozdítására
azzal a céllal, hogy mindkettőt eredményesebbé tegye.

Miguel Portas (GUE/NGL),    írásban. – (PT) Megszavaztam ezt a jelentést, mert
egyértelműen elismeri a millenniumi fejlesztési célok teljesülése és az adóügyi kormányzás
közötti összefüggést. Azt is felismeri, hogy a progresszív rendszerű adózás létfontosságú
egy demokráciában. Elismeri, hogy az offshore központok és az adóparadicsomok célja
az illegális tőkekiáramlás, amely a „nulla százalékos adókulcsot” kínáló rendszerekkel
ötvözve vonzza a pénzt és a befektetéseket, és azt eredményezi, hogy az adóterhek a
munkavállalókra és az alacsonyabb jövedelmű családokra hárulnak, illetve a szegény
országokban csökken a közszolgáltatások minősége és mennyisége, és a szegénység elleni
fellépésre való lehetőségeik. A fejlődő országok igazságszolgáltatási és korrupcióellenes
szerveinek segítése progresszív adórendszereinek kiépítése során kitűnő szolgálat lenne
az Unió részéről.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    írásban. – A Parlament a mai napon ráirányította
a figyelmet arra, hogy fontos a fejlődő országok adóbevételei apadásának kezelése, amiért
többet kell tenni az adóparadicsomok elleni küzdelemnél. Annak érdekében, hogy hiteles
legyen ezen a téren, az Uniónak elsőként egyértelműen meg kell szüntetnie saját
adóparadicsomait és túl kell lépnie az OECD keretein. A jelentés egy nemzetközi adóügyi
egyezmény elfogadására is felszólít, amely magában foglalna szankciókat mind az
együttműködésre nem hajlandó országok, mind pedig az adóparadicsomokkal
együttműködő pénzügyi intézmények részére. Az európai parlamenti képviselők azt is
hangsúlyozták, hogy az országonkénti jelentéstétel biztosításával nagyobb átláthatóságról
kell gondoskodni a multinacionális vállalatok – főként a kitermelő iparágak – fejlődő
országokban tanúsított adózási fegyelmére vonatkozóan. Az adózás területén nyújtott
uniós támogatásnak ösztönöznie kell a fejlődő országokban a progresszív adórendszerek
kialakítását, elsősorban a vállalatok nyereségéből való méltányos részesedés biztosítása
révén. A jó adóügyi kormányzás elengedhetetlen a fejlődéshez, és az Uniónak ezzel a céllal
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támogatnia kell a fejlődő országokat, különösen a külkereskedelmi adók globális
piacliberalizációból eredő csökkenésének összefüggésében. Üdvözlöm, hogy az európai
parlamenti képviselők támogatják ezt a jelentést, amely világos javaslatokat fogalmaz meg
e cél teljesítésére.

Licia Ronzulli (PPE),    írásban. – (IT) Megszavaztam a jelentés szövegét, mert támogatom
azt az elképzelést, hogy az adózási és fejlesztési politikák közötti nagyobb szinergia segíthet
a fejlődő országoknak.

A Bizottságnak az adókról és a fejlesztésről szóló legújabb jelentése szerint az adózás,
különösen ha megfelelően megtervezett, pénzügyi forrást biztosíthat a fejlesztési
politikákhoz. Nem véletlen, hogy több fejlődő ország valójában még az alapvető
közszolgáltatások finanszírozásához szükséges legalacsonyabb bevételi szintet sem éri el.

Az adórendszer megerősítését szolgáló együttműködésnek és az illegális tőkekiáramlást
elősegítő adóparadicsomok elleni küzdelemnek kell megalapoznia ezeket a folyamatokat.
A folyamatnak a szegénység elleni küzdelem segítése érdekében minden ország esetében
ösztönöznie kell a pénzügyi beszámolással kapcsolatos követelmények bevezetését.

Czesław Adam Siekierski (PPE),    írásban. – (PL) Az eredményes állami működés egyik
alapvető feltétele a megfelelő adózási rendszer. Ha a fejlődő országok részt kívánnak venni
a világgazdaságban, integrálniuk kell és meg kell reformálniuk adórendszereiket. Az adónak
a demokratikus országokban gazdasági, politikai és társadalmi szerepe van. Nemcsak fő
forrását alkotja az állam bevételének, hanem lehetővé teszi a legfontosabb társadalmi
célkitűzések megvalósítását is. Ebből finanszírozzák az olyan alapvető szolgáltatásokat,
mint az egészségügy, az oktatás, a szociális ellátás és a nyugdíjak.

Az adóbevételek a fejlődő országokban fenntartható módon finanszírozhatnák ezen
országok fejlődését és javíthatnák polgáraik életminőségét. Mindazonáltal jelenleg az ilyen
bevételek gyakran nem elegendőek az alapvető közszolgáltatások költségeinek fedezésére
vagy a szegénység elleni küzdelemre. A globalizáció korában az adóköteles tőke mobilabb,
lebomlanak a kereskedelem akadályai, aminek következtében csökkennek az adóbevételek,
és ez nem csak a szegényebb országok számára jelent kihívást. Nyilvánvaló előnyei ellenére
a kereskedelem fokozatos liberalizációja csökkenti a vámbevételeket. Nagyon fontos, hogy
a külkereskedelmi adókat felváltsák a belföldön kivetett adók. Míg a jövedelemadó a gazdag
országokban az egyik fő adózási forma, annak mértéke a fejlődő országokban minimális.
Az emberek többségét informálisan alkalmazzák a mezőgazdaságban és többségük nem
rendelkeznek legális jövedelemmel, ami nehézzé teszi a jövedelemadó hatékony behajtását.

Catherine Stihler (S&D),    írásban. – Támogattam ezt a jelentést, amelynek központi
kérdése az adózás jelentősége a fejlesztési politikák végrehajtásának összefüggésében, és
amely megoldásokat javasol arra, hogy az Unió e célra hogyan használhatja fel
hatékonyabban a meglévő forrásokat és eszközöket.

Michèle Striffler (PPE),    írásban. – (FR) Az „Adók és fejlesztés – Együttműködés a fejlődő
országokkal a jó adóügyi kormányzás előmozdítása terén” című jelentés elfogadása
különösen fontos az Európai Unió tagállamai és az Európai Bizottság által a fejlődő
országoknak nyújtott fejlesztési segély hatékonysága szempontjából. A jó adóügyi
kormányzás elvei (átláthatóság, információcsere és igazságos adóverseny) tiszteletben
tartásának biztosítása és az adóparadicsomok – amelyek gátolják a legkevésbé fejlett
országok fejlődését – elleni küzdelem abszolút szükségszerűek és hivatali időm alatt
prioritások lesznek.
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Niki Tzavela (EFD),    írásban. – (EL) Megszavaztam ezt az állásfoglalásra irányuló
indítványt, mert úgy vélem, hogy a fejlődő országok adórendszereinek reformja és
modernizálása a legfontosabb módja az illegális tőkekimenekítés megelőzésének és az
adókikerülés elleni küzdelemnek. Ez a tőke, amely sok esetben adóparadicsomokba kerül,
közvetlen hatást gyakorol ezen országok gazdaságára, különösen a gazdasági válság idején.
Az adórendszerek javításával lehetővé válik a fejlődő országokban a növekedés pozitív
befolyásolása, a jó gazdasági kormányzás kereteinek alkalmazása, az átláthatóság
előmozdítása és a polgárok bizalmának megnyerése.

Angelika Werthmann (NI),    írásban. – (DE) Megszavaztam Eva Joly jelentését. Egy teljes
körűen működő adórendszer létrehozása az alapja minden felelős demokráciának. A
jelentés a fejlődő országok támogatását sürgeti az ilyen struktúrák megteremtésében, hogy
fenntartható alapokra helyezve elősegítse a felelősségvállalást ezekben az államokban.
Elvégre a fejlesztési támogatás önmagában nem lesz elégséges a millenniumi fejlesztési
célok eléréséhez. A jelentés röviden szót ejt az úgynevezett „keselyűalapok” problémájáról
is, amelyeket véleményem szerint teljesen be kellene tiltani. A nemzetközi fejlesztési segély
nem válhat a globális pénzügyi szereplők labdajátékává.

Jelentés: Georgios Papastamkos (A7-0030/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    írásban. – (PT) Egyetértek ezzel a jelentéssel és rámutatok a
Papastamkos-jelentésből fakadó ajánlások fontosságára, amely kijelenti, hogy a nem
kereskedelmi vonatkozású ügyeket jobban be kell építeni a Kereskedelmi Világszervezeten
belül folytatott tárgyalásokba. Az is egyértelmű, hogy szükség van némi következetességre
a közös agrárpolitika és az EU külkereskedelmi politikája között – feltétlenül gondoskodni
kell egyenlő versenyfeltételekről az EU termelői számára a világpiacon, amelynek nem
szabad bátorítania a tisztességtelen versenyt. Ha ezt nem érjük el a tárgyalásokon, akkor
az európai gazdálkodóknak továbbra is tisztességtelen versennyel kell szembenézniük, és
veszteségeket és diszkriminációt fognak elszenvedni az Európai Unión kívüli
versenytársaikkal szemben.

Elena Oana Antonescu (PPE),    írásban. – (RO) Támogatom azt a nélkülözhetetlen
szerepet, amelyet a mezőgazdasági ágazat játszik a foglalkoztatásban és Európa
agrár-élelmiszeripari modelljének fenntartásában, amely az európai gazdaság stratégiai
összetevője. Annak figyelembevételével, hogy az Európai Unió a mezőgazdasági áruk
legnagyobb importőre a világon, az EU-ba exportáló harmadik országokban alkalmazott
termelési módszereknek ugyanazokat a garanciákat kell nyújtaniuk a fogyasztóknak az
egészség, az élelmiszerbiztonság, a fenntartható fejlődés és a minimális szociális előírások
szempontjából, mint amelyeket az európai termelők számára előírnak. Megszavaztam ezt
a jelentést, mert meggyőződésem, hogy a mezőgazdasági és az élelmiszerpolitikának meg
kell felelnie bizonyos alapvető célkitűzéseknek, ilyen például az élelmiszerek védelme és
biztonsága.

Richard Ashworth (ECR),    írásban. – A Brit Konzervatív Küldöttség határozottan
támogatja a szabadkereskedelem alapelvét. A szabadkereskedelem jólétet teremt és a
szabadkereskedelem létfontosságú módon hozzájárul az európai gazdaságok
fellendüléséhez. Meggyőződésünk, hogy ez a jelentés túl nagy hangsúlyt helyez az EU
mezőgazdasági piacainak a külső versennyel szemben történő védelmére és nem helyez
kellő hangsúlyt a termelési előírások exportálására. Az uniós gazdálkodóknak szigorú
környezetvédelmi és állatjóléti előírásokat kell teljesíteniük, amelyekért részben
kompenzálják őket a támogatási rendszeren keresztül. A harmadik országokból az Unióba
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importált termékek azonban nagyon gyakran nem felelnek meg ugyanezeknek a szigorú
előírásoknak. Nem az a válasz, hogy lezárjuk az EU határait a harmadik országokból
származó mezőgazdasági termékek előtt.

Az Uniónak tevékenyen kell törekednie szigorú állatjóléti és környezetvédelmi előírásainak
exportálására az egész világon, nevezetesen nyitott nemzetközi piacokon keresztül, nem
pedig védekező, protekcionista megoldásokra összpontosítva. Ezért a Brit Konzervatív
Küldöttség a jelentés ellen szavazott.

Sophie Auconie (PPE),    írásban. – (FR) Ezen a jelentésen keresztül az Európai Parlament
kifejezetten felkéri a Tanácsot és az Európai Bizottságot, hogy jobban vegye figyelembe a
mezőgazdasági érdekeket a nemzetközi kereskedelmi tárgyalások során, különösen a
Dél-Amerikával folytatott megbeszélések során, amely egy hatalmas állattartó és
gabonatermelő régió, és amely nem mindig felel meg az európai minőségi előírásoknak.
Véleményem szerint ez a jelentés alapvető jelentőségű. Ezért megszavaztam.

Zigmantas Balčytis (S&D),    írásban. – (LT) Az EU mezőgazdasági ágazata jelentős
hozzáadott értéket képvisel az európai gazdaságban és stratégiai szerepet tölt be azoknak
a gazdasági, szociális és környezeti kihívásoknak a kezelésében, amelyekkel az Uniónak
szembe kell néznie. Ezért a külkereskedelmi politika és a külföldi importőrökkel kötött
megállapodások nem veszélyeztethetik az EU képességeit egy erős és vibráló ágazat
fenntartásában. A Bizottságnak egyértelmű álláspontot kell elfoglalnia a Kereskedelmi
Világszervezetben és sajátos hatásvizsgálatokat kell végrehajtania a többi féllel folytatott
tárgyalások során egyes termékeknek az EU piacára történő importálása tekintetében.
Ügyelnünk kell annak az alapelvnek a tiszteletben tartására, hogy azoknak a termelési
módszereknek, amelyeket a harmadik országokban az Unióba irányuló export tekintetében
alkalmaznak, ugyanazokat a garanciákat kell nyújtaniuk a fogyasztóknak az egészség, az
élelmiszerbiztonság, a fenntartható fejlődés és a minimális szociális előírások
szempontjából, mint amelyeket az európai termelők számára előírnak. Ez az egyetlen mód
annak biztosítására, hogy az EU termelői egyenlő versenyfeltételekkel versenyezhessenek
a harmadik országokkal, és hogy gazdálkodóink érdekeit megvédelmezhessük.

Mara Bizzotto (EFD),    írásban. – (IT) Megszavaztam Papastamkos úr jelentését. A
nemzetközi kereskedelem fontos szerepet játszik az Unión belül, különösen annak a
helyzetnek a tekintetében, hogy az európai gazdálkodók hátrányt szenvednek a harmadik
országokból származó import miatt és a kölcsönösség elve alkalmazásának elmulasztása
miatt, ami jogosulatlan előnyt biztosít a külföldi gazdálkodóknak, ahol gyakran nem
kötelesek betartani ugyanazokat a szigorú és költséges rendeleteket, mint amelyeket az
európai gazdálkodókra nézve előírnak annak érdekében, hogy tevékenységet folytathassanak
a belső piacon, különösen egészségügyi és növény-egészségügyi szempontból. Tovább
folytatom a küzdelmet azért, hogy magas szintű következetességet tartsanak fenn
Európában a közös agrárpolitika és az EU külkereskedelmi politikája között. Ennek a
következetességnek garantálnia kell, hogy az európai mezőgazdasági modell egyenlő
versenyfeltételeket kínáljon az EU termelői számára a világpiacon.

Jan Březina (PPE),    írásban. – (CS) Véleményem szerint fontos kihangsúlyozni az EU
mezőgazdasági termelése és a nemzetközi kereskedelem közötti kapcsolatot, amely
visszatükröződik abban a tényben, hogy az EU a mezőgazdasági áruk legnagyobb globális
importőre, ugyanakkor a feldolgozott élelmiszertermékek legnagyobb globális exportőre.
Ebben az összefüggésben szilárd meggyőződésem, hogy a kereskedelmi forgalom lehető
legzökkenőmentesebbé tétele hozzájárul a termelők nagyobb rugalmasságához és az
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árucsere költségeinek csökkentéséhez, és hogy ez kedvező hatást gyakorol mind a termelők
bevételeire, mind pedig a fogyasztók kiadásaira. Ezért nem tudok egyetérteni a jóváhagyott
állásfoglalásban szereplő azon állítással, hogy a kereskedelem liberalizációja nem teszi
lehetővé az éhezés fenyegetésének kiirtását a világból. A kereskedelemnek nem ez a szerepe,
és nem is lehet ez. Dicsérem a Bizottságot azért, hogy a Kereskedelmi Világszervezetben
folytatott tárgyalások, valamint a kétoldalú és a régiók közötti tárgyalások keretein belül
felhasználta a folyamatban lévő hosszú távú reformokból fakadó intézkedéseket a
mezőgazdaság területén megtett javaslatokként, miközben mindig elismerte a közös
agrárpolitika paramétereit határvonalként. Ebben a tekintetben az állásfoglalás jóváhagyott
szövege sajnálatos módon nagyon megdöbbentett engem, mert fókuszpontja meglehetősen
egyoldalú, és ezzel aláássa a Bizottság által a politikai tárgyalásokon a kereskedelemmel
kapcsolatban eddig megtett lépéseket. A további rugalmasságot a küszöbön álló
tárgyalásokon egyértelműen lehetőségnek és előnynek tekintem. Az egyes lépésekkel
kapcsolatos kritikák tekintetében, ilyen például a banánra kivetett importvámok csökkentése
vagy a cukorrendszer reformja, szeretném hozzátenni, hogy ezek alapvetően a WTO-nál
folytatott jogviták lezárására épültek, ami az EU ezt követő intézkedéseinek paramétereit
is befolyásolta.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    írásban. – (PT) Egyetértek azzal, hogy nagyobb
következetességre van szükség a közös agrárpolitika és a külkereskedelmi politika között
az európai mezőgazdasági modell, és ennek eredményeként annak megóvása érdekében,
hogy az EU termelői egyenlő versenyfeltételekkel rendelkezzenek a világpiacon. A
kereskedelmi és a nem kereskedelmi vonatkozású ügyek kiigazítása és a rendeletek szükséges
konvergenciája elengedhetetlen.

Luigi Ciriaco De Mita (PPE),    írásban. – (IT) A mezőgazdaság stratégiai ágazat az Európai
Unió számára. Bár hatásai a foglalkoztatás és a GDP szempontjából talán nem egyeznek
meg más ágazatok hatásaival, mégis nagyobb a jelentősége a mi megfelelő régióink és
élelmezési hagyományaink jellegzetességei tekintetében, mivel ez gondoskodik arról, hogy
önellátóak legyünk sok összetevő területén, amelyek nélkülözhetetlenek mezőgazdasági
termelésünk, hagyományaink vagy más szempontok miatt. Továbbá ez az ágazat alapvető
szerepet játszik a környezet védelmében és megóvásában és régióink fenntartható
fejlődésének biztosításában. Nyilvánvaló, hogy kell kötni kereskedelmi megállapodásokat,
különösen a Kereskedelmi Világszervezet kereskedelmi fordulóiban. Ám ahhoz, hogy ez
megtörténhessen, az Európai Uniónak nagyobb figyelmet kell fordítania a
minőségvédelemre, a hagyományos és a tanúsított termékekre, hogy nemzetközi szinten
meg tudja védeni azokat a hamisítástól a külföldi piacokon, az olyan termékeket is ide
számítva, amelyeket tévesen tulajdonítanak a mi országainknak. A jelek szerint a
jóváhagyott jelentés alapvető felfogása a helyes irányba halad.

Marielle De Sarnez (ALDE),    írásban. – (FR) Nem folytatódhat az európai mezőgazdaság
helytelen kezelése a harmadik országokkal folytatott kereskedelmi tárgyalások során. Erről
szól ez a jelentés, amelyet éppen most fogadtunk el, és amely számos alapelvre és azzal
kapcsolatos felszólításra hivatkozik, hogy a nem kereskedelmi vonatkozású ügyeket jobban
be kell építeni a tárgyalásokba. A jelentés jogosan szólítja fel az európai állattartókat arra,
hogy tartsák tiszteletben a termékek higiéniájával kapcsolatos kötelező környezetvédelmi
és egészségügyi előírásokat, még akkor is, ha egyes versenytársaik olyan termékeket
helyeznek el az európai piacon, amelyeknél nem mindig tartották be ezeket az előírásokat.
Valójában gazdálkodóink túl gyakran szenvednek a tisztességtelen verseny
következményeitől, és így a versenytorzulás következményeitől, amikor egyes harmadik

08-03-2011Az Euròpai Parlament vitàiHU144



országok érintettek a helyzetben. A Bizottságnak figyelembe kell vennie a Parlament és a
gazdálkodók figyelmeztetéseit, különösen akkor, amikor a Mercosurral folytatott
tárgyalásokról van szó, mert ez a kockázat veszélyezteti az európai állattartást, valamint
a gyümölcs- és zöldségtermesztőket a legkülső régiókban.

Philippe de Villiers (EFD),    írásban. – (FR) Az uniós mezőgazdaság és a nemzetközi
kereskedelem közötti összefüggésekről szóló jelentés megmutatja azt a katasztrofális
hatalomvesztést, amelyet az európai mezőgazdaság elszenvedett, valamint az ezért a
kudarcért felelős európai intézmények riasztására irányuló kísérleteket.

Jelenleg nagy nehézségekbe ütközik Európa élelmezése; a Bizottság most alakítja át a közös
agrárpolitikát a mezőgazdasági ágazat sírásójává. A korlátozások nap mint nap egyre
súlyosabban nehezednek a gazdálkodók vállára.

Mindaz a hatalom és mindaz az exportkapacitás, amellyel korábban az európai
mezőgazdaság rendelkezett, radikálisan csökkent, amint Európa megnyílt a külföldi
mezőgazdasági termékek előtt, mert ezeknek a termékeknek az előállítási módszerei nem
tartják tiszteletben azokat az előírásokat, amelyeket az európaiak magukra nézve előírnak.

A mezőgazdaság jövője forog kockán, és ezt semmiképpen sem lehet továbbra is az Unióra
és annak intézményeire bízni. A tagállamoknak képeseknek kell lenniük saját gazdálkodóik
támogatására, valamennyiünk javára.

Edite Estrela (S&D),    írásban. – (PT) Megszavaztam az Unió mezőgazdaságáról és a
világkereskedelemről készített jelentést, mivel rámutat a nem kereskedelmi vonatkozású
ügyek dohai menetrendbe történő integrálásának fontosságára, ilyenek például a szociális,
környezetvédelmi és emberi egészségügyi megfontolások, valamint azok, amelyek az
állatok egészségére és jólétére vonatkoznak, a legmagasabb szintű környezetvédelmi és
szociális előírások teljesítése és annak elkerülése érdekében, hogy az uniós gazdálkodók
elveszítsék versenyképességüket a világ mezőgazdasági termelésében.

Diogo Feio (PPE),    írásban. – (PT) A mezőgazdaságnak vannak olyan szociális funkciói,
amelyek túlmutatnak a puszta élelmiszertermelés határain, például a települések és a föld
tervezett használata, a környezet védelme és a kulturális hagyományok megőrzése.
Meggyőződésem, hogy ezek mindenképpen megérdemlik a tagállamok és az európai
intézmények védelmét és támogatását. Annak ellenére, hogy elvben támogatom a piacok
nagyobb nyitottságát, meggyőződésem, hogy ami a mezőgazdasági ágazatot illeti, kiemelt
szigorra van szükség a kölcsönösségi követelmények és annak tekintetében, hogy
gondoskodnunk kell az élelmiszerbiztonságról az európai fogyasztók számára. Az Európai
Uniónak nem szabad megfeledkeznie arról, hogy egyensúlyt kell teremtenie az egymással
ütköző értékek között, és a jelenlegi gazdasági és pénzügyi válság során különösen
figyelembe kell vennie azt, hogy az általa aláírt kereskedelmi megállapodások milyen hatást
gyakorolnak az európai gazdálkodók életére és birtokaikra.

José Manuel Fernandes (PPE),    írásban. – (PT) Az emberek és az áruk szabad mozgása
által leginkább érintett ágazatok egyike a mezőgazdaság. A közös agrárpolitika (KAP)
folyamatos változásai ellenére – amelyet az európai integráció szimbólumának tekintenek
– az ágazat helyzete továbbra is rendkívül bizonytalan, mivel szigorú követelményeket
támasztó környezetvédelmi és termékbiztonsági előírásokat kell teljesítenie, amit a jelenlegi
pénzügyi válság csak tovább súlyosbít. Ennek az ágazatnak átfedései vannak más
területekkel, ilyen például a kereskedelem, a környezet, az ipar, a közlekedés stb., ami miatt
nagyon nehéz olyan szabályozási keretrendszert elfogadni, amely az összes résztvevő
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igényeit kielégíti. Az olyan eredmények ellenére, mint az SPS-megállapodás (az egészségügyi
és növény-egészségügyi intézkedések alkalmazásáról szóló megállapodás) és a
TBT-megállapodás (a kereskedelem technikai akadályairól szóló megállapodás), még mindig
nagyon sok a tennivaló.

Támogatom ezt a jelentést, mivel felismeri a mezőgazdasági-élelmiszeripari ágazat Unión
belüli alapvető szerepét, mert ez rendkívül érzékeny ágazat, amely nem képes elviselni az
agresszív versenyt; ezt figyelembe kell venni az új megállapodások aláírásakor. Remélem
azonban, hogy a KAP új gazdasági keretei javítják majd a termelékenység és a nemzetközi
piac közötti koordinációt.

João Ferreira (GUE/NGL),    írásban. – (PT) Ez a jelentés tele van ellentmondásokkal.
Rámutat a kereskedelem liberalizációjának negatív következményeire, de nem ellenzi azt
a politikai irányvonalat, amely a mezőgazdaság problémáinak gyökerénél található az
uniós országokban (és a fejlődő országokban is). Semmiféle változtatást nem javasol ennek
az irányvonalnak a tekintetében. Jogos kritikával szemléli a Bizottság megközelítési módját,
amely a mezőgazdaság érdekeit háttérbe szorítja az ipari és a szolgáltatási ágazat érdekeihez
képest, és amely kiad mezőgazdasági koncessziókat annak érdekében, hogy megszerezze
a könnyített piacra jutást (más területeken) harmadik országokban. Felsorol példákat ennek
a politikának a katasztrofális következményeiről – a cukor esete erre a legjobb példa.
Elismeri, hogy a mezőgazdasági termékek világkereskedelmének nagyobb liberalizációja,
amelyet csak tovább fokoznak a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) megállapodásai,
mindeddig nem tette lehetővé a világban fenyegető éhezés visszaszorítását. Mégsem ítéli
el és nem ellenzi a világkereskedelem fokozott liberalizációja és deregulációja felé történő
elmozdulást, amelyet az EU támogat, függetlenül attól, hogy ez a WTO keretein belül
zajlik-e, vagy pedig megszámlálhatatlan bilaterális megállapodáson keresztül.

Ellenkezőleg, még védelmezi is azt. Mi már nagyon régóta kritizáljuk a neoliberális politikák
kudarcát. A jelentés is így tesz, jóllehet rendkívül következetlenül és alkalmanként
kétértelműen, csak azért, hogy aztán támogassa katasztrófa-politikáját. Mi ezt
elfogadhatatlannak tartjuk.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    írásban. – (PT) Sok példát láttunk a világkereskedelem
liberalizációjának a mezőgazdasági ágazatra gyakorolt katasztrofális következményeiről.
Ez a jelentés számos esetre hívja fel a figyelmet, és nem riad vissza attól a ténytől, hogy a
mezőgazdaságot csak az alku tárgyaként használták fel más érdekek, nevezetesen nagy
szolgáltató és nemzetközi kereskedelmi vállalatok és egyes vezető iparágak érdekeinek
előmozdítására a Kereskedelmi Világszervezetnél lefolytatott tárgyalások során.

Mi ezért más megoldásokat javasolunk, mivel a jelentés nem következetes.

Mi azt akarjuk, hogy a nemzetközi kereskedelem a kiegészítés, nem pedig a verseny vonalai
mentén rendeződjön el – országok, termelők és termelési típusok között. Azt akarjuk,
hogy a mezőgazdaság az egyes országok élelmiszer-önrendelkezésének és
élelmiszerbiztonságának megóvására irányuljon, ellentétben a liberalizált piacra történő
termelés veszélyes anarchiájával.

Lorenzo Fontana (EFD),    írásban. – (IT) Szeretnék gratulálni Papastamkos úrnak a
jelentésért és a kiváló együttműködésért, amely támogatásomat élvezi. Szeretném
hangsúlyozni a nemzetközi kereskedelem komoly jelentőségét az Unión belül, és
mindenkinek a figyelmét szeretném felhívni arra a tényre, hogy az európai gazdálkodókat
hátrányosan érinti a harmadik országokból érkező import; nem alkalmazzák a kölcsönösség
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elvét és az importált mezőgazdasági termékek gyakran nem felelnek meg ugyanazoknak
a rendeleteknek, mint amelyeket az európai gazdálkodók számára előírnak, különösen
egészségügyi és növény-egészségügyi szempontból. Ez a probléma nemcsak a termék
egészséges voltát, hanem a minőségét is érinti. Ezért következetességre van szükség a közös
agrárpolitika és az EU külkereskedelmi politikája között. Ennek a következetességnek
gondoskodnia kell az európai mezőgazdasági modell megőrzéséről, és egyenlő
versenyfeltételeket kell biztosítania az uniós termelőknek a világpiacon.

Pat the Cope Gallagher (ALDE),    írásban. – (GA) Támogatom a jelentés fő ajánlásait. A
jelentés egyik nagyon fontos pontja az, hogy az Európai Bizottság gyakran engedményeket
tesz kereskedelmi ügyekben annak érdekében, hogy jobb piacra jutási feltételeket szerezzen
harmadik országokban az ipari termékek és a szolgáltatások számára.

A jelentés azt is megfogalmazza, hogy ugyanazoknak az egészségügyi, élelmiszer-biztonsági,
állatjóléti, fenntartható fejlődési és minimális szociális előírásoknak kellene vonatkozniuk
a harmadik országokból importált áruk előállítási módjára, mint amelyeket az EU saját
termelőire nézve alkalmaznak.

Nathalie Griesbeck (ALDE),    írásban. – (FR) Jóllehet az állásfoglalás mellett szavaztam,
természetesen fel akartam használni szavazatomat (különösen egyes módosítások
tekintetében) arra, hogy megmutassam elkötelezettségemet több alapelv mellett. Valóban
ki akartam hangsúlyozni, hogy annak a sok tárgyalásnak a során, amely jelenleg folyik a
kereskedelmi megállapodásokról az EU több partnerével, elengedhetetlen, hogy
kiegyensúlyozott megállapodásokat kössünk, amelyek a kölcsönösség elvére épülnek.
Ebben a tekintetben a harmadik országokból származó importált termékeknek tiszteletben
kell tartaniuk olyan egészségügyi és szociális szabályokat, valamint a fogyasztók, a környezet
és az állatok védelmére irányuló szabályokat, amelyek hasonlók az Unióban alkalmazott
szabályokhoz. Ezenkívül túl gyakran tesznek engedményeket a mezőgazdaság területén,
hogy jobb piacra jutási feltételeket szerezzenek harmadik országokban az ipari termékek
és a szolgáltatások számára. Ez a megközelítési mód a továbbiakban nem elfogadható, és
fel akartam használni szavazatomat annak ismételt kijelentésére, hogy az európai
mezőgazdaságot nem szabad az EU kereskedelempolitikáját szolgáló eszköznek tekinteni.
Végül kiemelt jelentőséget tulajdonítok a GMO-k engedélyezésére és forgalmazására
szolgáló uniós rendszer védelmének. Most, amikor ez a rendszer a WTO egyre hevesebb
támadásainak kereszttüzében áll, az Európai Bizottságnak ezt feltétlenül meg kell
védelmeznie.

Mathieu Grosch (PPE),    írásban. – (DE) Tagadhatatlan a kapcsolat a nemzetközi
kereskedelemre, a fejlesztésre és a mezőgazdaságra vonatkozó politikáink között. Az
európai mezőgazdaságnak egyre nagyobb nehézségekkel kell megküzdenie, amikor
exportálni akarja termékeit a világpiacra, mert az árszintek alacsonyak, az EU-ban viszont
magasabbak a termelési költségek. Ez a folytatódó tendencia továbbra is negatív hatást fog
gyakorolni, ha nem léptetünk életbe támogatási programokat a mezőgazdaság területén.
Ezért üdvözlöm ezt a saját kezdeményezésű jelentést, amely többek között kompenzációról
gondoskodik a gazdálkodók számára abban az esetben, ha a belső piac import előtt történő
további megnyitása veszteségeket idézne elő a gazdálkodóknál.

Maguk a megállapodások, amelyekről az EU a harmadik országokkal tárgyal,
problémamentesek. Ezeknek a megállapodásoknak a fő célkitűzései azonban nagyon
megnehezítik a szigorú előírások teljesítését az Unióban. Ezért az egyik feladat, amelyre
ez a saját kezdeményezésű jelentés felszólít, az a mezőgazdasági politika és a közös uniós
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kereskedelempolitika közötti fokozott koherencia. Ebben az összefüggésben támogatom
azt a felszólítást, hogy a Bizottság hajtsa végre a kereskedelmi megállapodások
hatásvizsgálatát és tegye közzé annak eredményét, mielőtt megkezdené ezeket a
tárgyalásokat.

Juozas Imbrasas (EFD),    írásban. – (LT) Megszavaztam ezt a dokumentumot, mert egy
olyan időszakban, amikor az EU a közös agrárpolitika (KAP) jövőjén gondolkodik, a
mezőgazdaság és a külkereskedelmi politika közötti következetesség biztosítása még
kritikusabbá válik. A KAP és az EU külkereskedelmi politikája közötti következetességnek
gondoskodnia kell az európai mezőgazdasági modell megőrzéséről, valamint az egyenlő
versenyfeltételekről az EU termelői számára a világpiacon. Az élelmiszerek biztonságának,
védelmének és minőségének biztosítását kell a legfontosabb feladatunknak tekintenünk,
az EU polgárai számára megfizethető áron. Az élelmiszerek iránti kereslet folyamatosan
növekszik, miközben egyre magasabbak a termelési költségek, erőteljes volatilitás uralkodik
a mezőgazdasági piacokon, egyre kevesebb a földterület, egyre kevesebb a víz és csökken
a befektetett energia. Az erőteljes közös agrárpolitika az EU vidéki területeinek megőrzése,
környezetvédelmi stabilitása és gazdasági fejlődése szempontjából is kritikus jelentőségű,
a földterületek termelésből való kivonásának és a vidék elnéptelenedésének fenyegetésével
szemben. Az európai mezőgazdasági ágazat egyértelműen hozzáadott értéket állít elő, és
fontos szerepet kell játszania az Európa 2020 stratégiában azoknak a társadalmi-gazdasági
és környezetvédelmi kihívásoknak a kezelése szempontjából, amelyekkel az Uniónak
szembe kell néznie, a saját területén belül és vezető globális gazdasági szereplőként egyaránt.
Az EU kereskedelempolitikája döntő szerepet játszik annak meghatározásában, hogy a
mezőgazdaság továbbra is képes lesz-e teljes mértékben pozitív módon hozzájárulni
ezekhez a célkitűzésekhez. A kereskedelempolitika nem áshatja alá az EU mezőgazdasági
ágazatának dinamizmusát. Ellenkezőleg, a kereskedelempolitikának és a mezőgazdaságnak
kölcsönösen támogatnia kell egymást.

Peter Jahr (PPE),    írásban. – (DE) A világméretű mezőgazdasági gyakorlat, és különösen
az európai mezőgazdasági politika kiemelt jelentőségű az élelmiszer- és a fejlesztéspolitika
szempontjából. Ezért annyira fontos, hogy a nemzetközi kereskedelmet ezen a területen
megerősítsék és fejlesszék. Ezt azonban nem lehet elérni azáltal, hogy az európai
mezőgazdasági politika ellenében cselekszünk, hanem kizárólag az ezzel a politikával
történő koordinációban lehet megvalósítani. Ezért az is elengedhetetlen, hogy a szigorú
európai előírásokat az importált termékekre is alkalmazzák.

Minden más veszélyeztetné az európai mezőgazdasági ágazat szigorú minőségi és biztonsági
követelményeit, és ezért negatív hatást gyakorolna az európai termelőkre és fogyasztókra.
Szükségünk van az áruk szabadkereskedelmére és igényeljük is azt. Ezt azonban nem lehet
elérni tisztességes versenyfeltételek mint alapkövetelmény nélkül.

Sandra Kalniete (PPE),    írásban. – (LV) Az európai gazdálkodók fontos szerepet játszanak
több mint 500 millió európai ember élelmiszerének biztosításában és a világ egésze
élelmiszerellátásáról történő gondoskodásban. Sajnálatos módon a gazdálkodók felé
tanúsított hozzáállás nem mindig tisztességes. Teljes mértékben támogatom a más
országokkal vagy országcsoportokkal megkötött szabadkereskedelmi megállapodásokat,
de az ilyen megállapodások megkötése során nem hozhatjuk versenyhátrányba a saját
gazdálkodóinkat. Ennek a tisztességtelen versenynek az Európai Unió népei lesznek a
valódi vesztesei, akiknek a számára biztosítanunk kell a nagy értékű és magas minőségű
élelmiszerek mindennapi elérhetőségét, megfizethető áron. Ezt gyakran magától értetődőnek
tekintjük, és bele se gondolunk abba, hogy a mi gazdálkodóink gondoskodnak a számunkra
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erről a biztonságról; gazdálkodók, akiknek jövedelme gyakran jelentősen elmarad országuk
átlagos jövedelmétől. De semmi természetfeletti tettre nincs szükség – egyszerűen ki kell
kötnünk, hogy az Európai Unióba importált mezőgazdasági termékeket ugyanolyan
környezetvédelmi, szociális, állatjóléti és biztonsági előírásoknak kell alávetni, mint
amilyeneket az európai gazdálkodóknak be kell tartaniuk. Ez lenne méltányos, és azonos
versenyhelyzetbe állítaná azokat a gazdálkodókat, akik szeretnék az Európai Unióban
eladni termékeiket.

Elisabeth Köstinger (PPE),    írásban. – (DE) Ebben a jelentésben az Európai Parlament
felszólítja a Bizottságot arra, hogy töltsön be erőteljesebb szerepet az európai mezőgazdasági
és fogyasztói ágazat érdekeinek képviseletében a nemzetközi kereskedelmi tárgyalások
során. Nem szabad könnyelműen lemondanunk az EU mezőgazdasági ágazatát jellemző
referenciaszintekről – a lehető legmagasabb minőségi és szociális előírásokról a
mezőgazdasági termelésben és a legjobb minőségű élelmiszer a lakosság számára –
nagyszámú gazdasági megállapodás aláírásával. Csak akkor támogatom a piac megnyitását
a mezőgazdasági import előtt, ha biztosítható az európai mezőgazdaság
versenyképességének fenntartása. Meggyőződésem, hogy egyetlen további engedményt
sem szabad tenni a mezőgazdaság területén a dohai forduló tárgyalásai során. Üdvözlöm
a jelentésben lefektetett egyértelmű igényeket.

Giovanni La Via (PPE),    írásban. – (IT) A mai szavazással határozott jelzést küldünk a
Bizottságnak: az Európai Unió nem folytathatja azt a gyakorlatot, hogy engedményeket
ad annak érdekében, hogy a mezőgazdasági ágazat kárára megszerezze a hozzáférést
harmadik országok piacaihoz! Abban az időben, amikor az Európai Unió új közös
agrárpolitikán töpreng, kiemelt célkitűzéssé válik olyan mechanizmusok megtalálása,
amelyek képesek gondoskodni a KAP és a külkereskedelmi politika közötti konzisztenciáról.
Az európai mezőgazdasági ágazat sok közjót biztosít, többek között az élelmiszerek
biztonságát és minőségét.

Ezért az európai gazdálkodók érdekei védelmének elsőbbséget kell élveznie, és ebben a
tekintetben nagyon örülök annak, hogy a dokumentum tartalmaz olyan bekezdéseket,
amelyek garantálják a kölcsönösséget az európai gazdálkodók számára annak
megkövetelésével, hogy azokra, akik húst exportálnak Európába, ugyanazoknak a
követelményeknek kell vonatkozniuk, mint amelyeket az európai gazdálkodók számára
előírtak, a fogyasztók biztonsága és a tisztességes kereskedelmi verseny garantálása
érdekében. A Mercosur-megállapodással és a Marokkó-megállapodással kapcsolatos
tárgyalások jelenlegi szakaszában szerintem a Bizottságnak feltétlenül egyértelműen hangot
kell adnia aggályainknak, valamint az európai és az olasz gazdálkodók érdekeinek
védelmével kapcsolatos szilárd álláspontunknak.

Constance Le Grip (PPE),    írásban. – (FR) Megszavaztam Papastamkos úrnak az EU
mezőgazdaságáról és nemzetközi kereskedelméről szóló jelentését. Kiemelten támogatni
akartam az Európai Parlamentnek azt a vágyát, hogy erőteljesen ki akarja hangsúlyozni
azokat a veszélyeket, amelyeket az Európai Bizottság kereskedelmi stratégiája képvisel az
Európai Unió mezőgazdaságára nézve.

Bár több kereskedelmi megállapodás megtárgyalása is folyamatban van az Unió és annak
néhány partnere között (Mercosur, Kanada, Ukrajna és így tovább), emlékeztetnünk kell
az Európai Bizottságot olyan kereskedelmi partnerségek létrehozásának szükségességére
– realizmussal, de naivitás nélkül –, amelyek természetesen a szabadkereskedelem,
ugyanakkor a kölcsönösség alapelvére is épülnek – mindkettő azzal kapcsolatos, hogy
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tiszteletben kell tartani az egészségügyi és a szociális szabályokat, valamint azzal
kapcsolatos, hogy óvni kell a fogyasztókat, a környezetet és az állatokat –, és amelyek nem
veszélyeztetnek bizonyos európai tevékenységi köröket. Gondolok itt különösen a
mezőgazdasági ágazatra, amelyet túl gyakran „feláldoznak” az ipari termékek és
szolgáltatások kedvéért a kereskedelmi tárgyalások során.

Ennek a célnak a szem előtt tartásával az Európai Uniónak következetességről kell
gondoskodnia a jelenleg átdolgozás alatt álló mezőgazdasági politikája és
kereskedelempolitikája között egy erős mezőgazdasági ágazat fenntartása érdekében, hogy
ilyen módon biztosítsa polgártársaink élelmiszerbiztonságát a fokozott piaci volatilitás
összefüggésében.

Astrid Lulling (PPE),    írásban. – (FR) Megszavaztam kollégám, Papastamkos úr jelentését,
mert rendkívül realista nézeteket képvisel az Európai Unió és a harmadik országok közötti
kereskedelmi kapcsolatokról a mezőgazdaság ágazatában.

Kereskedelmi egyensúlyunk hiánya, amely ebben az ágazatban a Mercosur-országokkal
fennáll, riasztó. Az ebbe az öt országba irányuló exportunk és az onnan érkező import
közötti szakadék egy évtizednél rövidebb idő alatt megkétszereződött, és így importunk
értéke jelenleg 19 milliárd EUR, szemben az alig egymilliárd EUR értékű exporttal.

Az Európai Bizottság túlságosan gyakran tesz elfogadhatatlan engedményeket a
mezőgazdasági termékek területén, amelyek veszélyeztetik az európai gazdaságok létezését
azzal az ürüggyel, hogy gondoskodnunk kell arról, hogy ipari termékeink és szolgáltatásaink
a harmadik országokban elérhetőbbek legyenek.

Az EU külkereskedelmi politikájának nem szabad feláldoznia mezőgazdasági ágazatunkat,
mert ez gondoskodik polgártársaink élelmiszerbiztonságáról, különösen a fokozott piaci
volatilitás összefüggésében. A verseny torzulásainak elkerülése érdekében a
Mercosur-országoknak ugyanazokat az előírásokat kell alkalmazniuk – az egészség, az
élelmiszerbiztonság, az állatjólét és a fenntartható fejlődés szempontjából –, mint amelyeket
a mi gazdálkodóinktól megkövetelnek, akiknek emellett magasabb szociális költségekkel
is számolniuk kell.

David Martin (S&D),    írásban. – A jelentés ellen szavaztam, mert rendkívül protekcionista
az üzenete a Parlament kereskedelemmel kapcsolatos hozzáállása tekintetében. Szó szerint
értelmezve a jelentés lehetetlenné tenné az EU számára értelmes szabadkereskedelmi
megállapodások megkötését, vagy ebben az esetben a dohai fejlesztési forduló lezárását.

Marisa Matias (GUE/NGL),    írásban. – (PT) Ez a jelentés hangsúlyozza, hogy az EU-nak
hozzá kell járulnia a világ élelmezésbiztonságához, és gratulálok ehhez. Mindazonáltal, és
annak ellenére, hogy megemlíti a mezőgazdasági piac liberalizációjának számos pusztító
következményét, újból a szabadkereskedelem megerősítésének szellemében javasol
megoldásokat, és a mezőgazdasági politikát alárendeli a Kereskedelmi Világszervezet
(WTO) érdekeinek. A jelentés kifejezetten fenyegeti Argentínát, amiért nem veti alá magát
a WTO-nak és korlátozza azoknak az élelmiszertermékeknek az importját, amelyek a hazai
termelők közvetlen versenytársai. Ugyanakkor azonban további uniós importkorlátozásokra
és az EU mezőgazdasági érdekeinek proaktív előmozdítására szólít fel. Emellett egyetlen
precíz említést sem tartalmaz a brazíliai helyzetről. Ezért, és mivel a jelentés előnyben
részesíti a liberalizációt és a versenyt a mezőgazdasági piacokon, ellene szavaztam.

Véronique Mathieu (PPE),    írásban. – (FR) Megszavaztam Papastamkos úr jelentését,
amely határozott üzenetet közvetít arról, hogy az európai mezőgazdaságnak milyen súllyal
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kell szerepelnie a nemzetközi tárgyalásokon. Egy olyan időszakban, amikor Európának
erősítenie kell mezőgazdasági termelését az élelmezésbiztonságról való gondoskodás
érdekében, a nemzetközi megállapodásokról folytatott tárgyalások gyakran hátrányosak
a mezőgazdasági ágazatra nézve. Így tehát annak érdekében, hogy gyorsan tudomást
szerezzünk arról, hogy ezek a megállapodások milyen következményekkel járnak majd
az európai mezőgazdaságra nézve, azt akarjuk, hogy az Európai Bizottság készítse el és
tegye közzé a kereskedelmi megállapodások mélyreható hatásvizsgálatát a tárgyalások
megkezdése előtt. Ezenkívül az EU szigorú egészségügyi, környezetvédelmi és állatjóléti
előírásait az európai területre beérkező termékekre is alkalmazni kell. A tagállamok által
végrehajtott határellenőrzéseknek gondoskodniuk kell az európai jogszabályok megfelelő
végrehajtásáról ezen a területen.

Iosif Matula (PPE),    írásban. – (RO) Az EU jövőbeni közös agrárpolitikájával
összefüggésben figyelembe kell vennünk a belső termelés és az import közötti egyensúlyt.
Erőfeszítéseinket a piaci liberalizáció és a hazai gazdasági ágazat védelme közötti nagyobb
összhang megteremtésére kell irányítanunk. Az élelmezésbiztonságot a tagállamok szintjén
a stabil mezőgazdasági ágazat fenntartásával lehet elérni, amelyet nem veszélyeztet a
külkereskedelmi politika, a fokozott piaci volatilitással a háttérben. A kistermelők jelentős
mértékben hozzájárulnak az élelmezésbiztonsághoz abban a régióban, amelyben
tevékenykednek. Úgy gondolom, hogy a mezőgazdasági termékek importjáról harmadik
országokkal megkötött kereskedelmi megállapodásokat a gazdálkodók kompenzálására
építve kell megkötni, amennyiben veszteségeket szenvednek el. Ugyanakkor támogatom
azt a mezőgazdasági politikát, amely a lehető legnagyobb mértékben arra irányul, hogy
biztosítsa az EU mezőgazdasági termékei számára harmadik országok piacainak
elérhetőségét. A regionális EU-címkével ellátott termékek előmozdításának az a célja, hogy
ismertté váljanak az Unión kívül, ami tágabb értelemben növelné azok fogyasztását. A
közelmúltban elkészített tanulmányok szerint a világ népessége sokkal gyorsabb ütemben
növekszik, mint a globális gabonatermelés. Az EU-nak sok olyan régiója van, amely
rendelkezik az ahhoz szükséges képességekkel, hogy hatékonyabban használja ki
gabonatermelő képességeit, és képes hatékonyan hozzájárulni ezeknek a különbségeknek
a szűkítéséhez.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    írásban. – (FR) A jelentésnek a javára szolgál az az
érdeme, hogy törődést tanúsít a tengerentúli polgárok iránt és pártolja az
élelmezésbiztonságot. Ezzel tisztában vagyok. A jelentés azonban támogatja „az Európai
Unió mezőgazdasági érdekeinek aktív előmozdítását”, a szabadkereskedelem területeit,
valamint az EU és a Chiquita vagy a Dole közötti kereskedelmi megállapodásokat. Ami
még ennél is rosszabb, kifejezetten szankciókkal fenyegeti Argentínát olyan döntések
meghozatala miatt, amelyeket a saját hazámnak is javasolnék. A jelentés ellen szavazok.

Nuno Melo (PPE),    írásban. – (PT) A mezőgazdasági termékek a nemzetközi kereskedelem
nélkülözhetetlen részeit alkotják, és ezért ennek megfelelő bánásmódot igényelnek. Ezért
nem lehet kétséges, hogy a nyersanyagok megemelkedett árai miatt bekövetkezett
szakadatlan élelmiszerár-növekedés egyre nyomasztóbb aggodalmat jelent az EU számára.
Ugyanakkor a mezőgazdasági ágazatnak egyre több ember élelmiszerigényét kell
kielégítenie, miközben a természeti erőforrások egyre korlátozottabban állnak
rendelkezésre, a termelési tényezők árai pedig magasak; ezt még a környezettel és a
természeti erőforrások megőrzésével kapcsolatos aggályokkal is ki lehet egészíteni, ami
versenytorzuláshoz vezethet, főleg a fejlett országokban. A jövőbeni szükségletek
figyelembevételével nem lehet kétséges, hogy a mezőgazdaság stratégiai ágazattá fog válni –
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inkább azt mondanám, hogy döntő jelentőségű ágazattá – az EU és az egész világ gazdasági
fejlődése szempontjából.

Alajos Mészáros (PPE),    írásban. – (HU) Mivel a mezőgazdaság nem csupán gazdasági
tevékenység és a mezőgazdasági és élelmiszer-politikának olyan alapvető célkitűzéseket
kell szolgálnia, mint az élelmezés és élelmiszer-biztonság, a fő kihívást a kereskedelmi és
nem kereskedelmi megfontolások hatékony összehangolása jelenti. Az EU a fejlődő
országokból származó mezőgazdasági termékek legnagyobb importőre és többet importál,
mint az USA, Japán, Kanada, Ausztrália és Új-Zéland együttvéve. Ha fokozott piaci
hozzáférést biztosítunk ezen országok számára, az nem csak az európai mezőgazdasági
termelőkre lehet káros hatással, hanem a leginkább rászoruló fejlődő országokra is. Éppen
ezért az EU-nak a kereskedelmi tárgyalások keretében kiegyensúlyozottabb megközelítést
kell alkalmaznia a különböző ágazatok között, és a defenzív és offenzív mezőgazdasági
érdekeit egyaránt elő kell mozdítania. Az EU mezőgazdasági ágazata kiemelkedő szerepet
tölt be az Európa 2020 stratégiában a különböző társadalmi–gazdasági kihívások
tekintetében. Az EU kereskedelempolitikája fontos és meghatározó szerepet tölt be abban,
hogy a mezőgazdaság továbbra is pozitívan járuljon hozzá a célkitűzések megvalósításához.
Egyetértek azzal, hogy a kereskedelempolitikának az uniós mezőgazdasági ágazat
dinamikáját nem szabad akadályoznia, ezért támogattam ezt a jelentést.

Willy Meyer (GUE/NGL),    írásban. – (ES) Nem szavaztam meg a mezőgazdaságról és a
nemzetközi kereskedelemről készített jelentést, mivel az EU kereskedelempolitikájának
központi eleme, a szabadkereskedelmi megállapodások körül forog.

Az igaz, hogy vannak pozitív pontok a jelentésben, amelyek különleges bánásmódot
érdemelnek, ilyen például a legkülső régiók kiemelése, élelmiszer-önrendelkezésük
garantálása érdekében. Ennek ellenére a jelentés támogatja az EU mezőgazdasági érdekeinek
tevékeny előmozdítását a kereskedelmi partnerekkel és a szabadkereskedelmi területekre
vonatkozó kötelezettségvállalások közötti egyensúlyhiány, valamint a régió népeire
gyakorolt káros hatások figyelembevétele nélkül. Ezenkívül a jelentés kifejezetten
szankciókkal fenyegeti Argentínát protekcionista intézkedések végrehajtása miatt. Ezek
miatt az okok miatt tartózkodtam.

Andreas Mölzer (NI),    írásban. – (DE) Annak ellenére, hogy az élelmiszerárak már jó
ideje folyamatosan emelkednek – és a jelek szerint egyes mezőgazdasági termékek ára
rakétaként emelkedett a magasba a szeszélyes időjárás, az emelkedő üzemanyagárak és a
mezőgazdasági spekuláció következtében – a bolti árak köszönőviszonyban sincsenek
azzal, amit a kistermelők kemény munkájukért kapnak. Ezenkívül az uniós gazdálkodók
árai nemigen lehetnek versenyképesek a világpiacon, mert szociális, minőségi, állatvédelmi
és környezetvédelmi előírásaink annyira szigorúak – miközben ugyanezeket az előírásokat
nem vagyunk képesek vagy nem vagyunk hajlandók ellenőrizni, amikor élelmiszereket
importálunk. Ha nem akarjuk, hogy vidéki térségeink hanyatlása tovább folytatódjék, és
hogy gazdálkodóink száma tovább csökkenjen, ami súlyos fenyegetést jelent az EU
tagállamainak önellátására nézve, akkor legfőbb ideje megszüntetni a nagy mezőgazdasági
konszernek mezőgazdasági támogatásait, és ehelyett azoknak kell adni a pénzt, akiknek
erre valóban szükségük van a túléléshez – más szavakkal a kistermelőknek.

Ha ez egy centralizált Unióban nem lehetséges, akkor a mezőgazdasági támogatások
ismételt államosítása az egyetlen továbbvezető út. A jelentés nem vállal egyértelműen
kötelezettséget a kis- és közepes nagyságú termelők mellett, akik közül sokan rabszolgasorba
süllyednek egy kis alamizsnáért. Ezért tartózkodtam.
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Vital Moreira (S&D),    írásban. – (PT) Az Európai Parlament mezőgazdasággal és
nemzetközi kereskedelemmel foglalkozó állásfoglalása ellen szavaztam, mert
meggyőződésem, hogy ez teljes mértékben alárendeli az Unió kereskedelempolitikáját a
mezőgazdasági politikának, miközben közismert tény, hogy csak a kereskedelempolitika
képes garantálni a külső piacok elérhetőségét iparunk, szolgáltatásaink, sőt még
mezőgazdaságunk számára is; ez az elérhetőség kritikus jelentőségű a gazdasági növekedés
és a munkahelyteremtés szempontjából az Unióban. Ha a jövőben továbbra is az
állásfoglalásra jellemző politikai irányt követjük, akkor gyakorlatilag lehetetlen lesz jelentős
mezőgazdasági ágazatokkal rendelkező országokkal vagy régiókkal, például Brazíliával
vagy Indiával kereskedelmi megállapodásokat kötni. A közös kereskedelempolitika – ami
az egész Unióra és az összes tagállamra vonatkozik – nem lehet teljes mértékben a
mezőgazdasági ágazat érdekeinek jóindulatára utalva, ami valójában csak korlátozott
számú tagállamot érint. Sajnálatosnak tartom, hogy ez az állásfoglalás teljesen
megalapozatlan vádakat tartalmaz Brazília ellen, amit a brazil fél részletesen demonstrált.

Cristiana Muscardini (PPE),    írásban. – (IT) Szoros kapcsolat áll fenn a KAP jövője és az
EU külkereskedelmi politikája között. Ez két olyan realitás, amelyet nem lehet egymástól
elszigetelten vizsgálni, és amelyekre az Európai Uniónak kiemelt figyelmet kell fordítania.

Nem választhatjuk el a kereskedelmi megbeszéléseket azoknak a tagállamok mezőgazdasági
termelésére gyakorolt hatásaitól. Ezért egy olyan liberalizált piacot támogatok, amely az
EU gazdasági és kereskedelmi partnereinek igényeit is figyelembe veszi. Ugyanakkor
azonban meggyőződésem, hogy a mezőgazdasági politikát be kell illeszteni azoknak a
megállapodásoknak a megtárgyalásába, amelyek a piacaink között exportált vagy importált
termékek minőségének megfigyelését, valamint az európai termelők és élelmiszerellátásunk
védelmét szolgálják.

Ennek értelmében támogatom a Papastamkos-jelentést. Ám egyensúlyhiány alakult ki a
kereskedelem egyes területein, mivel megoszlanak a felelősségek a Parlament mezőgazdasági
és kereskedelmi bizottságai között, amelyeknek szinergiában kellene működniük az EU
mezőgazdasági ágazatán belül érvényben lévő különféle kereskedelmi egyezségek szerződési
egyensúlyának meghatározása érdekében.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE),    írásban. – (RO) Megszavaztam a 49., 53. és 54. cikket,
a következő okokból. Ami az első cikket illeti, abszurd, hogy a tárgyalásokat a Mercosurral
egy 12 éves megbízatás alapján folytatják le. Az 53. és 54. cikk tekintetében szeretném
emlékeztetni Önöket arra, hogy az európai gazdálkodóknak a legmagasabb szintű minőségi,
élelmiszerbiztonsági, környezetvédelmi és állatjóléti előírásokat kell betartaniuk. Úgy
gondolom, hogy ugyanezeket minden kereskedelmi partnerünktől is meg kell követelnünk,
nemcsak az európai gazdálkodók érdekében, hanem fogyasztóink kedvéért is, akiket meg
kell védenünk.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D),    írásban. – (PL) A mai strasbourgi plenáris ülésen
az Európai Parlament állásfoglalást fogadott el az EU mezőgazdaságáról és nemzetközi
kereskedelméről. Az elmúlt évek sok eseményét figyelembe vették, amelyek romlást jeleznek
az uniós mezőgazdaság helyzetében; többek között jelentősen esett az Uniónak a
mezőgazdasági termékek globális exportjából történő részesedése. A mezőgazdasági
termékek kereskedelmi deficitje is növekszik, és az EU számos engedményét nem
viszonozzák.

A fentiek figyelembevételével feltétlenül dönteni kell az EU mezőgazdasági politikájáról
és közös kereskedelempolitikájáról, és meg kell állapodni a mezőgazdasággal, a
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kereskedelemmel és a fejlesztéssel kapcsolatos területek közös irányairól. Az elfogadott
dokumentum fontos üzenetet hordoz az EU élelmiszerágazatának védelméről. Elítéli az
Európai Bizottság túlzott kompromisszumkészségét és hangsúlyozza, hogy az új piacok
megnyitására vonatkozó határozatok nem gyakorolhatnak kedvezőtlen hatást az EU
gazdálkodóira.

Rolandas Paksas (EFD),    írásban. – (LT) Megszavaztam ezt az állásfoglalást az EU
mezőgazdaságáról és nemzetközi kereskedelméről. Az EU a mezőgazdasági termékek
legnagyobb importőre a világon, de részesedése a globális mezőgazdasági exportban
csökken, más kulcsfontosságú mezőgazdasági partnereinek növekedése és a világpiaci
árak miatt, amelyek alacsonyak, míg az Unió termelési költségei magasak. Az EU a fejlődő
országokból származó mezőgazdasági termékek legnagyobb importőre az egész világon,
ezért védeni kell az uniós gazdálkodók érdekeit, és gondoskodni kell a veszteségeik
kompenzálására szolgáló mechanizmusról. Az uniós gazdálkodókat meg kell védeni a
tisztességtelen versenytől, ezért az EU mezőgazdasági ágazatában alkalmazott előírásokat
a harmadik országokból exportált termékekre nézve is alkalmazni kell. Ezeket a feltételeket
be kell illeszteni kétoldalú megállapodásokba. Ezenkívül átfogó támogatásra van szükség,
hogy az uniós termékek piacra kerülhessenek harmadik országokban. Meggyőződésem,
hogy a Bizottságnak az a javaslata, hogy három évre adjunk teljes vámmentességet
Pakisztánnak évi 100 000 tonna etanol Európába irányuló exportjára, nem jelent közvetlen
és azonnali segítséget, és negatív hatást gyakorol az EU megújulóenergia-iparára. Annak
a ténynek a figyelembevételével, hogy az ukrajnai gabonatermelés rendkívül versenyképes
és csökkentett vámtarifákat élvez, a Bizottságnak nagyobb gonddal kellene eljárnia a
kedvezmények alkalmazása területén az Ukrajnával folytatott tárgyalások során.

Alfredo Pallone (PPE),    írásban. – (IT) A mezőgazdaságról és a nemzetközi
kereskedelemről szóló jelentés az EU és a harmadik országok közötti, a mezőgazdasági
termékekre vonatkozó kereskedelmi megállapodásokra összpontosít. Az Európai Parlament
ebben a jelentésben elítéli az Európai Bizottságot – amelyet már sokszor kritizáltak
mezőgazdasági politikája miatt –, amiért túl gyakran olyan következtetésre jut, amely
fenntarthatatlan az európai mezőgazdasági politika számára. A jelentés mellett szavaztam,
mert elengedhetetlennek tartom azt a politikai szerepet, amelyet betölt a Parlament, amellyel
a Bizottság kerüli a konzultációt, amikor kereskedelmi kapcsolatokról tárgyal harmadik
országokkal. Egyetértek azzal a követeléssel, hogy a Bizottság függessze fel a megállapodást
a Mercosurral mindaddig, amíg össze nem állítanak egy új megállapodást az érintett
országokkal, hogy kiváló minőségű, biztonságos termékeket garantálhassunk az európai
fogyasztóknak, és hogy megfelelő legyen az ár-érték arány a külföldi piacokon.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    írásban. – (PT) Megszavaztam ezt a jelentést, mivel
a nemzetközi kereskedelemmel összefüggésben egyértelműen védelmezi az európai
gazdálkodók érdekeit. Meggyőződésem, hogy a külkereskedelmi politika nem sértheti az
EU képességeit az erős mezőgazdasági ágazat fenntartásában és az élelmezésbiztonság
garantálásában, a fokozott piaci volatilitás összefüggésében. Ennek ellenére nem szokatlan,
hogy a Bizottság feláldozza a mezőgazdaság érdekeit azért, hogy jobb piacra jutási
feltételeket szerezzen harmadik országokban az ipari termékek és a szolgáltatások számára.
A fentieken túl azt is feltétlenül szem előtt kell tartanunk, hogy az európai mezőgazdasági
ágazatnak a legszigorúbb előírásokat kell teljesítenie a minőség, a termékhigiénia, a
fenntartható termelési módszerek, az állat- és növény-egészségügy és az állatjólét, a nyomon
követhetőség, a növényvédőszerek maradványainak ellenőrzése, az állatgyógyászat és az
adalékanyagok tekintetében; ezek az aspektusok növelik a termelési költségeket, és ezeket
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figyelembe kell venni a többoldalú és kétoldalú tárgyalások során. Általában véve
meggyőződésem, hogy azokat a döntéseket, amelyek még jobban megnyitják az EU piacát
a mezőgazdasági import előtt, nem lenne szabad meghozni előzetes hatástanulmányok
és arra irányuló garanciák nélkül, hogy az uniós gazdálkodókat kártalanítani fogják
veszteségeikért.

Rovana Plumb (S&D),    írásban. – (RO) A közös agrárpolitika (KAP) az európai integráció
szimbóluma, ami az EU nemzetek feletti döntéshozatalának egyik legfejlettebb formáját
képviseli. Az arra irányuló belső uniós nyomás, hogy a KAP legyen piacorientált, és hogy
helyezzenek nagyobb hangsúlyt más európai politikákra, egyformán visszatükröződik az
EU-nak a mezőgazdasági piac megnyitására irányuló külkereskedelmi politikájában, cserébe
az ipari termékek és a szolgáltatások jobb piacra jutási feltételeiért harmadik országokban.
Ez érinti az európai mezőgazdasági modell megőrzését is, valamint az uniós termelők
egyenlő versenyfeltételeit a világpiacon. Az európai mezőgazdasági ágazat többfunkciós
szerepe katalizátorként szolgálhat új paradigmák kialakulásához: az élelmezés védelme,
élelmezésbiztonság és minőség, az uniós polgárok számára megfizethető áron.

A globális élelmiszerkereslet növekszik, miközben egyre magasabbak a termelési költségek,
romlik a volatilitás a mezőgazdasági piacokon, kevesebb a földterület, kevesebb a víz és
csökken a befektetett energia. Az erőteljes közös agrárpolitika az EU vidéki területeinek
megőrzése, környezetvédelmi stabilitása és gazdasági fejlődése szempontjából is kritikus
jelentőségű, a földek elhagyásának és a vidék elnéptelenedésének fenyegetésével szemben.

Crescenzio Rivellini (PPE),    írásban. – (IT) A mai plenáris ülésen szavaztunk a
mezőgazdasággal és a nemzetközi kereskedelemmel foglalkozó jelentésről.

Papastamkos úr jelentése leszögezi, hogy a nemzetközi kereskedelempolitika nem
veszélyeztetheti az EU képességeit az élelmezésbiztonságról történő gondoskodás
szempontjából a piaci volatilitás hátterében, illetve hogy gondoskodni kell egy erős európai
mezőgazdasági ágazat megőrzéséről.

A jelentés elítéli a Bizottság által elfogadott megközelítési módot, amellyel engedményeket
tesz a mezőgazdaság területén annak érdekében, hogy jobb piacra jutási feltételeket
szerezzen harmadik országokban az ipari termékek és a szolgáltatások számára. A jelentés
kitér különféle kérdésekre, többek között a hatásvizsgálatra, a pénzügyi kompenzációra,
a WTO/Doha kérdésére, de különösen a problémás kétoldalú kereskedelmi
megállapodásokra, különösen a Marokkóval, Pakisztánnal, Ukrajnával és a Déli Közös
Piaccal (Mercosur) megkötött megállapodásokra. Azt is elfogadhatatlannak tartja, hogy
az Európai Bizottság úgy folytatja a megbeszéléseket, hogy nem tesz közzé hatásvizsgálatot
és nem kezdeményez megfelelő politikai vitát a Tanáccsal és az Európai Parlamenttel.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    írásban. – Miután a többoldalú kereskedelmi
tárgyalások holtpontra jutottak, az EU a többoldalú keretek kiegészítéseként folytatta a
bilaterális és interregionális kereskedelmi megállapodások megtárgyalását. Amint Marokkó
esetében is láthatjuk, jelenleg éles verseny folyik az USA és az EU között abban a kérdésben,
hogy melyik fél fog előbb belépni – és milyen feltételekkel – a kulcsfontosságú új piacokra.
Kollégám, José Bové, a Marokkó esetéről készített jelentésében képes volt egyértelműen
megkérdőjelezni ezeknek a kétoldalú megállapodásoknak a megközelítési módját a
Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságban (INTA), ami a megállapodás Bizottság által javasolt
formájának elutasításához vezethet. Megszavaztuk a jelentést.
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Licia Ronzulli (PPE),    írásban. – (IT) Megszavaztam ezt a jelentést, mert meggyőződésem
szerint erősíti a mezőgazdasági politika helyzetét, amely Európa gazdasági és szociális
kohéziójának egyik sarokköve, nem utolsósorban az Európa 2020 stratégia által képviselt
kihívások szempontjából.

Az Európai Unió egészen mostanáig a mezőgazdasági termékek vezető importőre volt a
világon, különösen a fejlődő országokból származó termékek esetében. Az elmúlt 10 év
során az Unióba irányuló import értéke csaknem megkétszereződött; önmagában kiteszi
a világ importjának 20%-át.

Ennek a helyzetnek a figyelembevételével határozott európai kereskedelempolitikát kell
létrehoznunk, amely végrehajtja az EUMSZ (az Európai Unió működéséről szóló szerződés)
208. cikkét, amely kiköti, hogy Európának együtt kell működnie a növekedési politika
végrehajtásában a fejlődő országokban. Most kiemelt feladatként gondoskodnunk kell
arról, hogy a kereskedelempolitika és az európai mezőgazdasági politika együttműködjön
egy globális összefüggésben, könnyítse meg a fejlődő országok piacainak elérését,
ugyanakkor tegye lehetővé a számukra a gazdasági fejlődés elősegítését ezeken a
gyakorlatokon keresztül.

Daciana Octavia Sârbu (S&D),    írásban. – (RO) Szeretném hangsúlyozni, mennyire
fontos ez a jelentés, különösen a közös agrárpolitika reformjának összefüggésében. Úgy
gondolom, hogy koherenciának kell lennie a KAP és a kereskedelmi politikák között.
Sajnálatos módon sokszor megtörtént, hogy számos harmadik országgal megkötött
kereskedelmi megállapodás súlyos károkat okozott Európa mezőgazdasági ágazatának és
gazdálkodóinak. Remélem azonban, hogy ez a helyzet a jövőben nem ismétlődik meg.
Arra is szeretnék rámutatni, hogy gazdálkodóinknak nagyon szigorú előírásokat kell
teljesíteniük a minőség, a környezetvédelem és az állatjólét tekintetében. El kell érnünk,
hogy a harmadik országok termelői, akik az Unióba exportálnak, a tisztességes verseny
garantálása érdekében szintén teljesítsék ugyanezeket az előírásokat.

Vilja Savisaar-Toomast (ALDE),    írásban. – (ET) A mai szavazáson láthattuk a
mezőgazdaságról és a nemzetközi kereskedelemről szóló jelentés támogatottságát, amely
jelentős mértékben géntechnológiával módosított élelmiszerek és takarmányok Európába
irányuló importjával foglalkozik. Nagyon örülök annak, hogy az a pont is támogatást
élvezett, amelyben felszólítjuk a Bizottságot arra, hogy eltökélten védelmezze a
géntechnológiával módosított szervezetek (GMO-k) jóváhagyására és forgalmazására
vonatkozó uniós rendeleteket a WTO követeléseivel szemben. Ez lényegében azt jelenti,
hogy a GMO-k alkalmazása továbbra is szigorúan szabályozott marad, és ez javítani fogja
az élelmiszerbiztonságot, valamint gazdálkodóink helyzetét. Számos egyéb pont is
támogatást élvezett, amelyek a mezőgazdasági termékek különféle csoportjainak importjára
vonatkozó adókat, valamint az említett termékek minőségi követelményeit szabályozzák.

A GMO-val kapcsolatos kérdéseken túl az élelmezésbiztonság általánosabb kérdéseit is
megvitattuk. Például Brazília mindeddig nem volt képes következetesen megfelelni az
uniós termelői és fogyasztói előírásoknak az élelmiszerbiztonság, az állatok azonosítása
és nyomon követhetősége, valamint az állatok egészségének és betegségeinek megfigyelése
tekintetében. További aggályos kérdés az Európában betiltott növényvédőszerek kiterjedt
használata Brazíliában, és az így előállított termékek Európába irányuló importja.
Köszönöm.

Brian Simpson (S&D),    írásban. – Én, az Európai Parlament néppárti frakciója nevében,
nem támogattam az EU mezőgazdaságáról és nemzetközi kereskedelméről szóló jelentést.

08-03-2011Az Euròpai Parlament vitàiHU156



Jóllehet a jelentésnek van néhány értékes pontja mezőgazdasági iparunk érdekeinek
védelméről, például a földrajzi jelzés védelmének szükségességéről a kétoldalú és többoldalú
megállapodásokban, az a véleményem, hogy a jelentés tartalmaz olyan részeket, amelyek
túlzottan protekcionisták, és amelyek irreális feltételeket határoznak meg az EU jelenlegi
és jövőbeni kereskedelmi megállapodásaira nézve.

Emellett a protekcionista intézkedések fenntartása az Unióban az EU mezőgazdasági
termelőinek a külső versennyel szembeni védelmének eszközeként nem tart lépést az
Európai Parlament néppárti frakciójának a KAP reformjával kapcsolatos álláspontjával.
Mindig a kereskedelmi akadályok megszüntetése mellett érveltünk a hatékonyabb és
versenyképesebb kereskedelmi ágazat előmozdítása, a fogyasztók számára előnyösebb
alku biztosítása, valamint a piaci lehetőségek megteremtése érdekében a gazdaságilag
kevésbé fejlett országok számára.

Michèle Striffler (PPE),    írásban. – (FR) Megszavaztam az EU mezőgazdaságáról és
külkereskedelméről szóló jelentés 53. és 54. bekezdését, mert úgy gondolom, hogy az
Európai Parlament képviselőinek kötelességük megvédelmezni az európai gazdálkodókat
és fogyasztókat attól a veszélytől, amelyet a rossz minőségű mezőgazdasági termékek
tömeges exportja jelentene, különös tekintettel az egyes latin-amerikai országokból
származó termékekre. Nem szabad feláldoznunk mezőgazdasági termékeink minőségét
tisztán kereskedelmi megfontolások alapján.

Marc Tarabella (S&D),    írásban. – (FR) Üdvözlöm képviselőtársam, Papastamkos úr
jelentésének elfogadását, amely meghatározza azokat az alapvető kritériumokat, amelyeknek
irányítaniuk kell az Európai Unió tárgyalóit, és amelyek hangsúlyozzák, hogy a nem
kereskedelmi aspektusokat jobban be kell építeni a tárgyalásokba.

Hasonló módon a továbbiakban nem tudunk elfogadni egy olyan helyzetet, amelyben
állattartóinkat, akiket rendkívül szigorú környezetvédelmi és egészségügyi előírások
szorítanak (különös tekintettel a gyártási higiéniára, a fenntartható termelésre és az
állatjólétre), feláldozzuk a nemzetközi kereskedelem oltárán, hogy tisztességtelen verseny
és szégyenteljes versenytorzítások áldozataivá váljanak harmadik országokkal szemben,
amelyek elhelyezik termékeiket az európai piacon, és amelyek nem tartják tiszteletben az
Unió által előírt termelési feltételeket, és akiknek emiatt semmiféle következménnyel nem
kell számolniuk. Ezenkívül felszólítom a Bizottságot és az Európai Parlamentet arra, hogy
tanúsítson messzemenő éberséget, különösen a Déli Közös Piaccal kötött megállapodások
tekintetében, amelyek nyilvánvalóan fenyegetik az európai állattartást.

Nuno Teixeira (PPE),    írásban. – (PT) A mezőgazdasági, a fejlesztési és a közös
kereskedelempolitika közötti egyensúly kritikus jelentőségű az Európai Unió számára. Az
európai mezőgazdasági ágazat kiemelt figyelmet érdemel. A közös agrárpolitika a legrégebbi
közös politika, amelynek robusztusságát meg kell őriznünk. Szeretném emlékeztetni
Önöket arra, hogy ez az ágazat sok szerepkört betölt, és össze kell kapcsolódnia más
szociális és politikai célkitűzésekkel, ilyen például az Európa 2020 stratégia. Ennek ellenére
az európai mezőgazdaság nem az európai külkapcsolatoktól, különösen nem a nemzetközi
kereskedelemtől és a fejlesztési támogatásoktól elszigetelten létezik. A nemzetközi
kapcsolatok jelentősége, amely nem utolsósorban olyan megállapodásokon keresztül
valósul meg, mint amely az EU és a Mercosur között létrejött, visszatükröződik a gazdasági,
a politikai és a stratégiai partnerség szintjén. Ezért feltétlenül elő kell mozdítanunk az
előírások konzisztenciáját, különös tekintettel a mezőgazdasági kérdésekre. Ezért a jelentés
53. és 54. bekezdése ellen szavaztam. Emellett a szabadkereskedelmi megállapodások új
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kihívásoknak és eltérő realitásoknak teszik ki az ágazatot. Szeretném idézni a legkülső
régiók helyzetét, amelyeknek törékeny gazdasága lényegében a latin-amerikai partnereink
termékeihez hasonló mezőgazdasági termékekre épül. Az egyik legkülső régió
képviselőjeként szeretném hangsúlyozni, mennyire fontos a szóban forgó régiók különleges
jellegzetességeinek figyelembevétele és a fejlődésük veszélyeztetésének elkerülésére irányuló
törekvés a jövőbeni tárgyalások során.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D),    írásban. – (RO) Megszavaztam az EU mezőgazdaságáról
és nemzetközi kereskedelméről szóló jelentést, mert a mezőgazdaság, a kereskedelem és
a fejlesztés területén az uniós politikák között bizonyos koherenciát kell teremteni. Az EU
mezőgazdasága létfontosságú szerepet tölt be a foglalkoztatásban és a vidéki térségek
életképességének fenntartásában, miközben az európai agrár-élelmiszeripari modell az
európai gazdaság stratégiai összetevő eleme. A globális élelmiszerkereslet az éghajlatváltozás
hatásai, a magasabb termelési költségek és a rendelkezésre álló művelhető területek és az
ivóvízforrások csökkenése miatt növekszik. Szeretném hangsúlyozni a mezőgazdasági
termékek kereskedelmének jelentőségét a gazdasági fejlődés és a szegénység eltörlése
szempontjából. Felszólítom az Uniót intézkedések elfogadására azoknak az országoknak
a megsegítése céljából, amelyeket a legkeményebben érintett az élelmiszerválság. A globális
mezőgazdasági exportból való uniós részesedés csökken. Ezzel kapcsolatban úgy gondolom,
hogy az EU-Mercosur Társulási Megállapodás kiemelkedően fontos. Ezért az Európai
Parlamentnek szorosan részt kell vennie minden tárgyalásban. Felszólítjuk az Unióba
irányuló mezőgazdasági termékek importőreit, hogy gondoskodjanak ugyanazokról a
garanciákról az európai fogyasztók számára a fogyasztóvédelem, az állatjólét, a
környezetvédelem és a minimális szociális előírások szempontjából, mint amelyeket az
európai termelési módszerekre nézve előírtak.

Dominique Vlasto (PPE),    írásban. – (FR) Fel akartam használni szavazatomat szilárd
álláspontom ismételt megfogalmazására: nem szabad feláldoznunk mezőgazdasági
modellünket a kereskedelmi megfontolások oltárán. Az Európai Unió és partnerei közötti
kereskedelem megnyitásának és liberalizálásának célja nem vezethet el bennünket a
fogyasztók védelme érdekében az élelmiszerek minőségével és biztonságával kapcsolatban
előírt követelmények felülvizsgálatához. Ezért tisztázni akartam, hogy kölcsönösséget
szeretnék tapasztalni a harmadik országokkal folytatott mezőgazdasági ügyleteinkben
alkalmazott kereskedelmi, egészségügyi és szociális szabályok szempontjából, és szeretném,
ha nem fogadnának el további engedményeket garanciák nélkül. Hasonló módon elutasítom
azt a gondolatot, hogy enyhítenünk kell az európai gazdálkodók érdekeinek védelmére
irányuló elővigyázatossági intézkedéseken. Ha Európának sikerült szoros kapcsolatot
létrehoznia mezőgazdasága és területe között, és ha sikerült kiváló szintet elérnie
mezőgazdasági termelésében, akkor ez a gazdálkodók munkájának köszönhető. Ezért
kötelességünk tisztességes versenyről gondoskodni az Európai Unió és kereskedelmi
partnerei közötti kereskedelmi kapcsolatokban. Ezért a gazdálkodók európai szintű védelmi
mechanizmusainak bevezetésére szólítok fel, hogy ezzel segítsünk nekik a potenciális
versenytorzulások kezelésében.

Angelika Werthmann (NI),    írásban. – (DE) Megszavaztam Papastamkos úr jelentését
az EU mezőgazdaságáról és nemzetközi kereskedelméről. Osztrákként közvetlen
tapasztalatok alapján ismerem azokat a problémákat, amelyekkel gazdálkodóinknak
szembe kell nézniük. Az európai mezőgazdaság az Európai Unió, közös kultúránk és
életterünk egyik legfontosabb alapja. Az előadó felszólítja a Bizottságot arra, hogy
erőteljesebben és proaktívabb módon képviselje az EU mezőgazdasági érdekeit. Az EU a
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mezőgazdasági termékek vezető importőre az egész világon. Mindenképpen
gondoskodnunk kell arról, hogy az importált termékek megfeleljenek ugyanazoknak a
szigorú minőségi előírásoknak, mint amelyeknek az Unióból származó mezőgazdasági
termékek megfelelnek.

Jelentés: Martin Häusling (A7-0026/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    írásban. – (PT) A jelentés mellett szavazok, mert egyetértek
vele, hogy a közös agrárpolitika (KAP) reformjában a Bizottságnak fenntartható és
különleges intézkedésekkel kell támogatnia a termelőket a javított vetésfogó-rendszerek
kialakításában. Az európai termelők és a belső piac érdekében az Unióban tapasztalható
fehérjehiány csökkentésének a KAP-reform fontos elemét kell képeznie. Rendkívül fontosak
ezek az intézkedések, ugyanis a fehérjetermelés jelenleg a szántóterületek csupán 3%-át
foglalja el és az EU 40 millió tonna fehérjenövényt importál, ami a belső fogyasztás 80%-át
jelenti.

Elena Oana Antonescu (PPE),    írásban. – (RO) A növényi fehérjék importja 20 millió,
EU-n kívül megművelt hektárnak vagy az EU szántóterülete több mint 10%-ának felel meg,
ám ezekre a terményekre nem ugyanazok a környezetvédelmi és egészségügyi előírások
vonatkoznak, mint az európaiakra. Az import hiányosságai többletköltségekkel terhelik
az állattenyésztési és takarmányágazatokat és veszélyeztetik a hazai hústermelés gazdasági
életképességét. Az EU-ban a gabonák, fehérjék és olajos magvak kínálata és fogyasztása
közötti egyensúly újbóli kialakítása jelentős gazdasági előnnyel járna a mezőgazdasági
termelőkre, valamint az élelmiszer- és takarmányágazatra nézve, emellett javítaná az
egészséges, jó minőségű élelmiszerek választékát a fogyasztók számára. Ezenkívül ami az
éghajlatváltozást illeti, a fehérjenövények a nitrogén asszimilálása és talajban történő
megkötése révén jelentősen csökkenteni képesek az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását
és így csökkentik a nitrogéntartalmú műtrágyák alkalmazását. Ezek a termények csökkenteni
képesek továbbá a talaj savasodását és javíthatják annak szerkezetét, kevesebb gyomirtó
használatát és nagyobb biodiverzitást tesznek lehetővé a beporzás elősegítésére. E jelentés
mellett szavaztam, mert támogatom a növényi és állati fehérjék közötti megfelelőbb
egyensúlyt és az őshonos fehérjenövények felhasználását.

Sophie Auconie (PPE),    írásban. – (FR) Jelenleg az Európai Unióban fogyasztott fehérjék
és olajos magvak 70%-át importálják, mégpedig főként Brazíliából, Argentínából és az
USA-ból hozzák be. Mivel ezekre a termelőkre nem ugyanazok a környezetvédelmi,
egészségügyi és GMO-szabályozási kötöttségek vonatkoznak, mint az európai termelőkre,
az Európai Unió a fehérjékre vonatkozó politikájának felülvizsgálata és a hazai
fehérjetermelés növelése mellett határozott. Ezáltal egészségesebb és változatosabb
élelmiszerhez juthatnának az európai fogyasztók. Ez az oka annak, hogy a jelentés mellett
szavaztam.

Zigmantas Balčytis (S&D),    írásban. – (LT) Támogatom ezt a fontos állásfoglalást. Az
elmúlt tíz évben számottevően csökkent a fehérjenövények termesztése az Európai Unióban,
piacunk jelentős mértékben importfüggővé vált. Ez a helyzet a korábban megkötött
nemzetközi kereskedelmi megállapodásoktól eredeztethető, amelyek lehetővé tették az
EU számára gabonatermelésének védelmét, és ennek fejében megengedték a
fehérjenövények és olajos magvak EU-ba történő vámmentes behozatalát. Ez lehetővé tette
a szükséges termékek olcsó behozatalát és biztosította a mezőgazdaság és különösképpen
az állattenyésztés ágazatának versenyképességét.
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Ugyanakkor az európai uniós mezőgazdasági termelők és a helyi feldolgozó vállalkozások
elveszítették az érdeklődésüket ebben az ágazatban. Csökkent a fehérjenövényeket érintő
kutatás, a nemesítők abbahagyták a betegségekkel szemben ellenálló és nagy hozamú fajták
nemesítését és a fehérjenövények termesztésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok is
veszendőbe mennek Európa-szerte. A mostani helyzet, amelyet a piaci árak állandó
ingadozása és a takarmánynövények magas ára jellemez, komoly veszélyt rejt magában a
jelentősen importra szoruló európai uniós állattenyésztés ágazatára nézve. Az Európai
Bizottságnak sürgősen intézkedéseket kell hoznia a fehérjenövények termesztésének és
tárolásának ösztönzésére az Európai Unióban és támogatnia kell az ezeket a terményeket
termesztő termelőket, aminek a közös agrárpolitika reformjában kell megnyilvánulnia. Ez
megkönnyítené ezen ágazat talpra állítását, védené a termelők jövedelmét és hozzájárulna
a fenntartható európai uniós gazdálkodáshoz.

Mara Bizzotto (EFD),    írásban. – (IT) Az európai ágazatok külső piactól való függősége
nem csupán a nyersanyagokat, hanem az élelmiszereket is érintő probléma.

Martin Häusling jelentése rámutat, hogy Európában évente több mint 40 millió tonna
fehérjenövényt, nagyrészt szójabab- és kukoricaglutén-takarmányt importálnak, ami az
EU növényifehérje-fogyasztásának 80%-át jelenti.

A jelenlegi helyzetre való tekintettel csak támogatni tudom Martin Häusling követeléseit,
aki abban bízik, hogy a KAP a jövőben ösztönözni fogja a jelenlegi importtól való függés
felszámolását célzó agrárpolitikákat, aminek kétségkívül a minőségellenőrzésre és az
ellátási lánc fenntarthatóságára is pozitív hatása lesz.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    írásban. – (PT) Tekintettel a fehérjenövények európai
uniós termesztésének elmúlt tíz évben tapasztalt visszaesésére, sürgősen küzdenünk kell
a nemzetközi piacoktól való függés kockázata és az áringadozások ellen. Támogatom ezért
a közös agrárpolitika említett reformjait az olyan új rendelkezések bevezetésére
vonatkozóan, amelyek a termelők javított vetésforgó-rendszerek kialakításában való
támogatása mellett a tudományos szolgáltatásokat és a fehérjenövényekkel kapcsolatos
kutatásokat is előmozdítják. Szeretnék továbbá említést tenni a kutatási programokra
vonatkozó decentralizált megközelítés fontosságára, amely figyelembe veszi a
mezőgazdasági termelők helyi ismereteit és a fenntartható gazdálkodási rendszereket.
Támogatom ezért a Bizottság javaslatát, hogy mérlegelni kell a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Főigazgatóság mezőgazdasági kutatási egységének visszaállítását.

Diogo Feio (PPE),    írásban. – (PT) E jelentés adatai alapján az Európai Unióban az elmúlt
tíz évben 30%-kal csökkent a fehérjenövények termesztése. Az előadó ugyanakkor kiemeli:
„az EU teljes fehérjenövény-termesztése jelenleg az Unió szántóterületének … csupán
3%-át foglalja el … Az ágazatnak … nyújtott állami támogatás ellenére … a száraz
hüvelyesek termesztése … 2008-ra ismét nagyjából egymillió hektárra csökkent. Évente
több mint 40 millió tonna fehérjenövényt … importálnak, ami az EU
növényifehérje-fogyasztásának 80%-át jelenti.” Ezeknek a tényeknek elegendőknek kellene
lenniük ahhoz, hogy felhívják a politikai vezetés figyelmét és indokolttá tegyék a változást
a politikában. Ezekben az időkben, amikor az élelmiszerárak az élelmezésbiztonságot
veszélybe sodorva történelmi magasságokat érnek el, a közös agrárpolitikáját felülvizsgáló
Európai Unió nem feledkezhet meg a fehérjenövények termesztésének megoldásra váró
kérdéséről. Ehhez fokozottan előnyben kell részesíteni e növények termesztését, amelyek
az import csökkentése mellett a mezőgazdaság környezetvédelemhez való hozzájárulását
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is elősegítik, tekintve, hogy azok látványosan csökkentik az üvegházhatást okozó gázok
kibocsátását.

José Manuel Fernandes (PPE),    írásban. – (PT) Az Európai Bizottság legutóbb közzétett
adatai alapján az Európai Unióban jelentősen, 30% körül csökkent a fehérjenövények
termesztése, ami egyértelműen arra utal, hogy néhány dolog kedvezőtlenül alakult a közös
agrárpolitikában (KAP). Ez a helyzet kényszeríti az EU-t arra, hogy több mint 40 tonnányi
fehérjenövényt importáljon, amely azoktól a régóta fennálló nemzetközi kereskedelmi
megállapodásoktól (az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) és a Blair–House
megállapodás) eredeztethető, amelyek lehetővé tették az olajos magvak és fehérjenövények
EU-ba történő vámmentes behozatalát. A legutóbbi éghajlatváltozás kapcsán került
napirendre ez a téma, amelyről úgy gondolom, hogy fontos eleme a mostanában várható
KAP-reformnak. A fehérjenövények vetésforgóban történő kiterjesztett alkalmazása
nemcsak a környezetvédelem terén jár komoly előnyökkel, hanem a költségeket is csökkenti
azáltal, hogy nitrogénnel dúsítja a talajt.

E jelentés mellett szavazok, melynek célja, hogy csökkentse az EU fehérjehiányát, és bízom
benne, hogy annak ajánlásait, így a fehérjenövény-termesztésére és vetésforgók
alkalmazására vállalkozó mezőgazdasági termelők támogatását, figyelembe veszik majd
az új KAP kialakításánál.

João Ferreira (GUE/NGL),    írásban. – (PT) Az európai fehérjehiány és az állati és növényi
fehérjék termesztése közötti egyensúly hiánya egyre súlyosbodó problémát jelent, melynek
hatására változások következnek be az emberek fogyasztási szokásaiban, az élelmiszerek
minőségében és az élelmezésbiztonságban, továbbá az állattenyésztő gazdálkodókat is
válságba sodorja.

Az előadó által bemutatott adatok aggodalomra adnak okot. Figyelmet kell fordítanunk a
kérdésre és intézkedésekre van szükségünk a megoldás érdekében. Ezek a
kiegyensúlyozatlanságok az érvényben lévő kereskedelmi és agrárpolitikáktól
eredeztethetők, kizárólag az ezekben végrehajtott mélyreható változtatások révén oldható
meg a probléma − a jelentés erről nem tesz említést. A mostani hiány és
kiegyensúlyozatlanság felszámolásához a fehérjenövények mennyiségének növelését és
változatosabbá tételét célzó támogatásokra és az importot fokozatosan helyettesítő
politikára van szükség.

A jelentés elismeri ezt, és javaslatot tesz néhány fontosabb intézkedésre − amit mi
mindenképpen kedvezőnek tartunk −, így a helyi termékeket, értékesítést és fogyasztást
előnyben részesítő piaci körülmények megteremtésére, illetve a géntechnológiával
módosított szervezettől (GMO-tól) mentes rövid ellátási láncok modelljeinek
előmozdítására.

Ezzel egyidejűleg viszont olyan megoldásoknak is teret enged, amelyekre mi aggodalommal
tekintünk, és amelyeket képtelenek vagyunk elfogadni, így az importált takarmányban
lévő GMO-kra vonatkozó nulla tolerancia feloldására, amely kockáztatná az
elővigyázatosság elvének szigorú alkalmazását.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    írásban. – (PT) Ez a jelentés az európai fehérjehiány és az
állati és növényi fehérjék termesztése közötti egyensúlyhiány problémájára igyekszik
megoldást találni. Mint tudjuk, ez egyre súlyosbodó problémát jelent, melynek hatására
változások következnek be az emberek fogyasztási szokásaiban, az élelmiszerek
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minőségében és az élelmezésbiztonságban, valamint az állattenyésztő gazdálkodókat is
válságba sodorja.

Ezek a kiegyensúlyozatlanságok az érvényben lévő kereskedelmi és agrárpolitikáktól
eredeztethetők, kizárólag az ezekben végrehajtott mélyreható változástatások révén oldható
meg a probléma − a jelentés sajnálatos módon nem tesz említést erről.

Kiállunk amellett, hogy a mostani hiány és kiegyensúlyozatlanság felszámolásához a
fehérjenövények mennyiségének növelését és változatosabbá tételét célzó támogatásokra
és az importot fokozatosan helyettesítő politikára van szükség. Jóllehet a jelentés elismeri
ezt és javaslatot tesz néhány, általunk kedvezőnek tartott intézkedésre, mindemellett olyan
megoldásoknak is teret enged, amelyekre mi aggodalommal tekintünk, és amelyeket
képtelenek vagyunk elfogadni, így az importált takarmányban lévő GMO-kra vonatkozó
nulla tolerancia feloldására, amely kockáztatná az elővigyázatosság elvének szigorú
alkalmazását.

Lorenzo Fontana (EFD),    írásban. – (IT) A fehérjenövények harmadik országokból való
behozatala súlyos problémát jelent, ugyanis a behozott hüvelyesekre nincsenek megfelelő
előírások. Ezeket a fehérjenövényeket elsősorban az állattenyésztésben használják fel, és
ez veszélybe sodorja az árrendszert, tekintve, hogy a nemzetközi piacon jelentősen nő az
áringadozás. Egyetértek ezért Martin Häuslinggal, hogy továbbra is csökkentenünk kell az
EU importfüggőségét.

Martin Häusling (Verts/ALE),    írásban. – (DE) Fehérjehiány az EU-ban: mi lehetne a
megoldás erre a régóta fennálló problémára? A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság
több kiváló megoldást sorakoztatott fel az EU-ban tapasztalható fehérjehiányra, többek
között a fehérjenövények USA-ból való vámmentes behozatalára lehetőséget teremtő, az
USA-val kötött Blair–House megállapodás felülvizsgálatát. Egyéb megoldások között
szerepel a fehérjenövények vetésfogóban való alkalmazása, a kutatások és szakmai
egyeztetések erősítése, illetve a fehérjetermeléshez szükséges vetőmagok és infrastruktúrák
fejlesztése. Sajnálatos módon a képviselők többsége három képviselőcsoportból − az
Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) Képviselőcsoportból, az Európai Konzervatívok
és Reformerek képviselőcsoportból és a Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért
Képviselőcsoportból – olyan módosításokat terjesztett elő, amelyek ellentétesek ezzel a
Parlament által elfogadott világos állásponttal. Fehérje-, elsősorban szójaimportra szólítanak
fel, amely az EU-ban tiltott genetikailag módosított szervezeteket (GMO-kat) is
engedélyezné. Sajnálatos módon szűk többséggel elfogadták ezeket a módosításokat a
Parlament plenáris szavazásán. Meggyőződésem ugyanakkor, hogy a genetikailag
módosított szója fokozott behozatalára való felszólítás az EU önellátására vonatkozó
jelenlegi célkitűzésünkkel ellentétes. Ez az álláspont nem képviseli azoknak a jelentős
többséggel bíró európai állampolgároknak a kívánságát, akik elutasítják a GMO-k
használatát a mezőgazdaságban. Sajnálattal tudomásul veszem a szavazat eredményét és
előadói minőségemben a jelentés visszavonása mellett határoztam.

Juozas Imbrasas (EFD),    írásban. – (LT) A dokumentum mellett szavaztam, ugyanis
szükséges, hogy a KAP-reform megfelelő és megbízható új intézkedéseket és eszközöket
tartalmazzon, amelyek a jelenlegi fehérjehiány és áringadozás jelentős mérséklése érdekében
támogatják a termelőket a javított vetésforgó-rendszerek kialakításában. Az EU-ban
folyamatosan nő a fehérjehiány és az EU-ban állati takarmányként elfogyasztott
fehérjenövények mindössze 30%-át adja az EU. Az EU teljes fehérjenövény-termelése
jelenleg az Unió szántóterületének csupán 3%-át foglalja el, és ezért az EU az állati
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takarmányként használt növények 70%-ánál importra szorul. A fehérjenövények
vetésforgóban történő kiterjesztett alkalmazása komoly előnyökkel jár az
agrár-környezetvédelem, valamint az éghajlatváltozás enyhítése terén. Ami az
éghajlatváltozást illeti, a hüvelyes fajták a nitrogén asszimilálása és talajban történő
megkötése révén jelentősen csökkenteni képesek az üvegházhatást okozó gázok
kibocsátását, és így a nitrogéntartalmú műtrágyák alkalmazását is csökkentik. Ha a
vetésforgóban nagyobb a fehérjenövények aránya, javul a talaj termékenysége és szerkezete,
a tápanyagok tárolása, valamint a következő növények egészsége. A fű- és herefélék állati
takarmány céljára termesztett állandó keverékei és a gabonafélék és fehérjenövények
keverékei jobb talajborítást biztosítanak, így csökkentik a tápanyagok felszín alatti vizekbe
és folyókba mosódását, valamint jobb feltételeket teremtenek a méhek és más beporzó
rovarok számára. A kiterjesztett vetésforgó csökkenti a növényvédelmi beavatkozások
szükségességét, és hozzájárulhat a vadon élő és termesztett növényfajok és -fajták
sokféleségének megőrzéséhez.

Peter Jahr (PPE),    írásban. – (DE) Az Európai Unióban az elmúlt években drasztikusan
csökkent a fehérjenövény-termelés. Ennek eredményeként most nagymértékben függünk
az importtól, ami jelentős aggodalomra ad okot. Szeretném ezért megköszönni az
előadónak, amiért közép- és hosszú távú lépések megtételére szólítja fel a Bizottságot ebben
a tekintetben. Ugyanakkor addig is, amíg az Európai Unió nem képes saját maga kielégíteni
az igényeit, fontolóra kellene vennünk néhány változtatást a behozatalra vonatkozó
rendelkezéseinkben. A behozott fehérjetermékekben kismértékben jelen lévő GMO-k által
kínált technikai megoldással biztosítani lehetne az európai piac zavartalan szója-ellátását.

Jarosław Kalinowski (PPE),    írásban. – (PL) A mostani helyzetben Európában a magas
fehérjetartalmú növényekkel kapcsolatos politika hátrányosan hat a termelőkre és
élelmiszer-előállítókra, ugyanis olyan kvótákat kell fizetniük a terményekért, amelyek a
világpiac ingadozásának vannak kitéve. A fogyasztókat is hátrányosan érinti, akik magas
fehérjetartalmú takarmánnyal táplált állatok húsát és tejét fogyasztják. A területi és éghajlati
körülmények lehetővé tették a magas fehérjetartalmú növények európai uniós termelésében
végrehajtott szerkezeti változtatásokat, és ezek a változtatások a biológiai sokféleség és az
éghajlatváltozás ellensúlyozására irányuló intézkedések tekintetében is megfontolandók.
A harmadik országokból behozott takarmány nem esik olyan szigorú ellenőrzés alá, mint
az európai, ezért nem lehetünk 100%-ig biztosak a minőségében, ahogyan a nyersanyagának
pontos eredetében sem. Sürgős intézkedéseket kell tehát tennünk a jelenlegi helyzet
megváltoztatására, különben az európai élelmiszerek biztonságáért, egészségességéért és
minőségéért vállalt garanciáink pusztán üres szavak maradnak. Következő lépésként az
EU fehérjehiányának felszámolása érdekében enyhíteni kell az állatok hússal és csontliszttel
való takarmányozási tilalmával kapcsolatos rendelkezéseken. A baromfi és a sertés esetében
e takarmányozási forma esetében semmilyen betegség veszélyét nem mutatták ki, és a hús-
és csontliszt tilalmát végső soron eredetileg a fertőző szivacsos agyvelőbántalmak kapcsán
vezették be. A liszt állattenyésztésben való használatával csökkenthetők a termelési
költségek, és a hústermelés csökkenő nyereségességének fényében kiemelten fontos
jelentősége van ennek. Ezenkívül a magas fehérjetartalmú takarmány amerikai importját
is csökkenthetnénk ezáltal.

Sandra Kalniete (PPE),    írásban. – (LV) Számos tanulmány alátámasztja, hogy az Európai
Unióban tapasztalható fehérjehiány jelentősen növekedett az elmúlt tíz évben. Ennélfogva
emelkedett az Európai Unió importált fehérjétől való függősége. Több ágazatban fennáll
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annak a veszélye, hogy a nemzetközi piac áringadozásai miatt nem juthatnak majd
elfogadható áron fehérjenövény-ellátáshoz.

A több évvel ezelőtt más országokkal megkötött kereskedelmi szerződések sajnálatos
módon kedvezőtlen versenyfeltételeket eredményeztek az európai uniós
fehérjenövény-termesztésre nézve. Ezeknek az átgondolatlan döntéseknek a
következményeivel kell most szembenéznünk, és éppen ezért fontos, hogy átlássuk a
történteket és ezáltal dönthessük el, milyen irányt kell követnünk a fehérjehiány
felszámolása érdekében.

Jelenleg aktívan dolgozunk a közös agrárpolitika (KAP) reformján, melynek keretében az
aktív mezőgazdasági termelők támogatására, a környezetvédelemre és a vidéki élet
fejlesztésére összpontosítunk. A KAP-reform kapcsán ugyanakkor más kérdésekről sem
szabad megfeledkeznünk. Ez az állásfoglalás hangsúlyozza, hogy a vetésforgórendszer
részeként a fehérjenövények nagyobb arányban történő termesztése jelentősen javítja az
agrár-környezetet és segít az éghajlatváltozás enyhítésében. Úgy gondolom, ezek az érvek
számunkra is eléggé meggyőzőek ahhoz, hogy a KAP-reform keretén belül megoldjuk a
fehérjehiány problémáját.

Elisabeth Köstinger (PPE),    írásban. – (DE) Az EU az állattenyésztési ágazatban
nagymértékben függ az állati takarmányok importjától, ugyanis nem állítja elő a számára
szükséges takarmányt. Az állati takarmányoknál felhasznált fehérjében gazdag növények
70%-át Brazíliából, Argentínából és az Egyesült Államokból importálja. A fehérjehiányról
szóló jelentés világosan összefoglalja a problémát, és az állati takarmányokra vonatkozó
szigorú szabványokat követel. Az importált áruknak is meg kell felelniük a minőségi,
környezetvédelmi és szociális előírásoknak. Ezenkívül hatékonyabban kell felhasználni a
takarmány előállítására alkalmas nyersanyagokat. Fontos, hogy csökkentenünk kell a
harmadik országoktól való nagymértékű függőségünkön, ugyanis ez az oka a piaci árak
ingadozásának és a termelési körülmények átláthatatlanságáért is ez a felelős. A jelentésben
javasoltakkal összhangban ez csak úgy valósítható meg az EU-ban, ha újra saját kezünkbe
vesszük a fehérjenövények termelését. Ugyanakkor határozottan elutasítom a
géntechnológiával módosított növények európai földeken való termesztését.

Giovanni La Via (PPE),    írásban. – (IT) Az, hogy a fehérjenövény-termesztés jelenleg csak
3%-át foglalja el az EU szántóterületének és az állati takarmányhoz használt fehérjenövények
csupán 30%-át adja, egy rendkívül nehezen felfogható realitás.

A fehérjenövény-kínálat csökkenése paradoxnak bizonyul ebben az időszakban, amikor
a fehérjenövény-termesztésnek számos olyan pozitív hatása van, amelyek elengedhetetlenek
a mezőgazdasági ökoszisztémához, kedvezően befolyásolják az állattenyésztési végtermékek
minőségét és a piaci árak kordában tartásánál is fontosak. A vitának − amely már a
bizottságban elkezdődött − alapvető szerepe van a fehérjenövény-termesztés szerepének
újbóli meghatározásánál az európai mezőgazdaság előtt álló jövőbeli kihívások
kontextusában. Itt az éghajlatváltozás elleni küzdelemre és a természeti erőforrások
megfelelő használatára gondolok, amelyek kiemelt figyelmet kapnak a jövőre vonatkozó
KAP-keret kialakításának mostani stádiumában.

Támogatom ezt a jelentést, és úgy gondolom, hogy egy új időszak kezdetét szimbolizálja,
amelyet most kell elkezdenünk a fehérjehiány csökkentése érdekében. Prioritásként tekintek
a decentralizált mezőgazdasági kutatási program konkrét keretprogramjának kialakítására,
az együttműködés javítására, a helyes gyakorlatok terjesztésére és a helyi viszonyokhoz
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alkalmazkodó fehérjenövények nemesítési folyamatának felgyorsítására, innovatív területté
téve ezt a különböző tagállamokban.

Petru Constantin Luhan (PPE),    írásban. – (RO) Az EU-ban az elmúlt évtizedben
visszaesést láthattunk a fehérjenövények termesztésében. A fehérjenövény-termesztés
jelenleg az Európai Unió szántóterületének csupán 3%-át foglalja el és az állati
takarmányokban felhasznált fehérjéknek mindössze 30%-át adja. Osztom az előadó
véleményét azzal kapcsolatosan, hogy változtatni kell ezen a helyzeten, tekintve, hogy az
az emberi egészség, a környezetvédelem és a biológiai sokféleség szempontjából is előnyös
lenne. Az Európai Bizottságnak jelentést kell készítenie arról, hogy milyen lehetőségek
állnak rendelkezésére az EU hazai fehérjenövény-termesztésének újfajta politikai
eszközökkel való növelésére. Hasznos lenne továbbá kialakítani egy mechanizmust az
EU-ba importált fehérjenövények eredetének ellenőrzéséhez.

David Martin (S&D),    írásban. – Üdvözlöm ezt a jelentést, amely felhívja a figyelmet az
EU fehérjehiányára és e hiány újbóli kiegyensúlyozásának szükségességére, ugyanakkor
ellenzem az intézkedéseket, amelyek fokozott támogatással járnának a termelők számára
az EU fehérje-termesztésének biztosítása érdekében. Meglátásom szerint a hazai
fehérjenövény-termesztés ösztönzésének a megreformált közös agrárpolitikával
összhangban kell történnie, amely alapján az EU-nak a fenntartható gazdálkodás és a
fokozottabb piacorientáció irányába kell elmozdulnia, és − ami különösen fontos – el kell
hagynia a kereskedelmet torzító támogatásokat.

Jiří Maštálka (GUE/NGL),    írásban. – (CS) A fehérjében gazdag növények termesztésének
visszaesése és a hazai termelés olcsó importtal való nagyarányú helyettesítése végérvényesen
negatív következményekkel járhat azáltal, hogy veszendőbe mennek a termesztéssel
kapcsolatos ismeretek. Továbbá jelentősen csökkenhetnek a kutatások e növényeknek a
hazai környezetben való termesztésével kapcsolatosan.

Fontosnak tartom továbbá, hogy kellően változatos legyen e termékek kínálata. Mint
ahogyan a Parlament által tárgyalt jelentések és javaslatok többségére igaz, itt is említést
nyert, hogy magas színvonalú termékekre van szükség. A fent említett termékekkel
kapcsolatosan megemlítendő, hogy ellenőrizni kell a mintákat, és azt a helyileg alkalmazott
mezőgazdasági folyamatok és erőforrások ellenőrzésével kell összekötni. Alapos, modern
laboratóriumi módszereken alapuló ellenőrzésre van szükség az importált termékek
esetében és egyértelműen azonosítani kell az eredetüket. A legtöbb európai uniós országnak
megvannak a jellemző nővényei, Csehországban például a borsónak vannak hosszú időkre
visszanyúló hagyományai. Ettől függetlenül a borsótermesztés most visszaesőben van.
Csehországban kedvező az általános vélemény az előterjesztett jelentéssel kapcsolatosan.

Clemente Mastella (PPE),    írásban. – (IT) Az Európai Unióban a fehérjenövények
termesztése egyre inkább visszaesőben van, ami rendkívül riasztó helyzetet eredményez.
A fehérjehiány nemcsak a mezőgazdasági termelésben okoz kiegyensúlyozatlanságot,
hanem a mezőgazdasági technikák kutatásában és fejlesztésében is. A mezőgazdasági
termelők fokozatosan elveszítették a fehérjenövények iránti érdeklődésüket, és európai
szinten az ezekkel a növényekkel kapcsolatos gyakorlati ismeretek is veszendőbe mentek.
Ezért utána kell járnunk a jelentésben bemutatott sürgető helyzetnek és ténylegesen integrált
európai stratégiát kell kialakítanunk. Az EU-ban a fehérjenövény-termékek
kiegyensúlyozottabb kínálatára és fogyasztására van szükség ahhoz, hogy válaszolni
tudjunk az éghajlatváltozáshoz és a mezőgazdasági biodiverzitás elvesztéséhez hasonló
új kihívásokra. Bízunk ezért abban, hogy az Európai Bizottság megtalálja a mostani
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fehérjehiány leküzdésének módját egy, a közös agrárpolitikában végrehajtott radikális
reformmal, amely válaszolni tud az új kihívásokra. Helyénvaló lenne továbbá a kiegészítő
fizetések rendszerének bevezetése azokban az esetekben, amikor a termelők legalább négy
különböző növényt és legalább egy fehérjenövényt termesztenek a kötelező vetésforgó
részeként. Végül pedig létre kellene hozni egy mezőgazdasági kutatási egységet a Bizottság
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóságában, amely fokozottan környezetbarát
élelmiszerek fogyasztására ösztönözné a fogyasztókat és a vendéglátói szolgáltatásokat.

Véronique Mathieu (PPE),    írásban. – (FR) Támogattam ezt a saját kezdeményezésű
jelentést az EU fehérjehiányával kapcsolatosan. Európa nagymértékben függ a főként állati
takarmányokhoz használt fehérjenövények importjától. E függőség miatt fokozott
kockázattal kell szembenéznünk, amely a nemzetközi piacok áringadozásaival van
összefüggésben. E jelenség felszámolása érdekében azt javasoljuk, hogy a közös agrárpolitika
reformjába olyan új intézkedések is kerüljenek, amelyek segítik a termelőket a
vetésforgó-rendszerek javításában. Javasoljuk továbbá a fehérjenövény-vetőmagok
kutatásába való befektetéseket és a termelők számára a vetésforgók és vegyesművelés terén
nyújtott képzések javítását.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    írásban. – (FR) A Häusling-jelentést kiválónak tartom.
Az Unió függetlenségének növelése a fehérjék tekintetében, a rövidebb ellátási láncok
előmozdítása és a termelők segítése annak érdekében, hogy hozzájárulhassanak az
üvegházhatást okozó gázok kibocsátásnak csökkentéséhez, mind olyan intézkedések,
amelyeket teljes mértékben támogatok.

Ugyanakkor a GMO-kat támogató lobbistáknak és képviselőiknek sikerült elérniük, hogy
alkalmat adjon ez a jelentés arra, hogy a szennyezett élelmiszer Európába kerülhessen. A
jelentés az állati liszt újbóli alkalmazását is támogatja, az összes azzal járó kockázattal
együtt. Itt az ideje, hogy áthelyezzük a fehérjenövények termesztését, ám új formájában
ez a jelentés ezt nem teszi lehetővé. A jelentés ellen fogok szavazni, amennyiben e Parlament
elfogadja a GMO-k és az állati liszt alkalmazását.

Nuno Melo (PPE),    írásban. – (PT) Az importált szójától való függés csökkentése, az
élelmezésbiztonság és a környezet érdekében alapvető fontosságú, hogy növeljük a
fehérjenövények – fehérjében gazdag növények – termesztését. Számtalan tudományos
kutatás tanúskodik róla, hogy a fehérjenövényeknek kedvező hatásuk van a környezetre
az üvegházhatású gázok kibocsátása, valamint a biológiai sokféleség és a talaj minőségének
javítása tekintetében. Aggodalomra ad okot, hogy az európai mezőgazdasági termelésnek
csupán 3%-át teszik ki a fehérjenövények. Elfogadhatatlan, hogy szükségleteink 80%-át
importból kell beszereznünk. Nagyon fontos ezért, hogy a 2013 utáni közös agrárpolitikai
támogatás keretén belül intézkedések szülessenek a jelenlegi helyzet megváltoztatására.

Willy Meyer (GUE/NGL),    írásban. – (ES) Az Európa fehérjehiányáról és a lehetséges
megoldásokról szóló Häusling-jelentésnek van néhány kedvező összetevője, így például
a termelőknek juttatott támogatások, amelyek az üvegházhatást okozó gázok
kibocsátásának csökkentéséhez is hozzájárulnának.

Ennek ellenére a jelentés ellen szavaztam, ugyanis a szövegtervezet egyértelműen a GMO-k
mellett érvel és teret enged annak, hogy szennyezett élelmiszerek és állati liszt jusson
Európa területére.

Alexander Mirsky (S&D),    írásban. – A jelentés arra kéri a Bizottságot, hogy a KAP
reformja tartalmazzon megfelelő és megbízható új intézkedéseket és eszközöket, amelyek
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támogatják a termelőket a javított vetésforgó-rendszerek kialakításában. Olyan jogalkotási
javaslatot kér továbbá, amely engedélyezi a vágóhídi hulladékból származó feldolgozott
állati fehérjéknek az együregű gyomrú állatok (sertés és baromfi) élelmezésére való
felhasználását. Ha teret engedünk egy ilyen engedélyezésnek, akkor mi az, ami változik?
Lehetetlen ellenőrizni a tilalmakat. Miért pazarolnánk az időnket egy nehezen érthető
jelentésre, csak azért, hogy „strigulához” jutassunk egy előadót? Tartózkodtam, ugyanis
nem szeretnék zavaros és „légből kapott” jelentésekről szavazni.

Andreas Mölzer (NI),    írásban. – (DE) A fehérjenövények az állattenyésztés fontos részét
képezik, ezért jelentős gazdasági tényezőnek számítanak. Ettől függetlenül a
fehérjenövény-termesztést meglehetősen kevés érdeklődés övezte Európában. Az elmúlt
10 évben csaknem 30%-kal visszaesett ezeknek a növényeknek a termesztése, kivéve a
szójababtermesztést, amely csak 12%-kal esett vissza. A fehérjenövény-termelés az EU
szántóterületének csupán 3%-át foglalja el.

Mint ahogyan a tanulmányokból láthatjuk, ez nem csupán gazdasági hátrányt jelent amiatt,
hogy 80%-os import-kvótát eredményez, de a mezőgazdaságot is hátrányosan érinti. A
fehérjenövények termesztése ugyanis nitrogénnel táplálja a talajt, következésképpen javítja
annak termékenységét. A kutatás ágazata is hátrányt szenved a fehérjenövény-vetőmagok
iránti alacsony kereslet miatt. A lefelé haladó spirál már elindult. A jelentés ellen szavaztam,
mert attól tartok, hogy az kedvezőtlen hatást gyakorolna a hagyományos vetőmagokra.

James Nicholson (ECR),    írásban. – Általánosan összefoglalva ez a jelentés azt javasolja,
hogy a fehérjenövények harmadik országokból való behozatala helyett e növények helyi
termelésére ösztönözzük a mezőgazdasági termelőinket itt, Európában. Ez a nézőpont
megfeledkezik arról, hogy Európa − természeti korlátai miatt − egészen egyszerűen képtelen
lenne elegendő mennyiségű szóját és kukoricát termelni ahhoz, hogy elérhető áron
elégíthesse ki termelőink keresletét. Feltétlenül szükség van az USA-hoz hasonló harmadik
országokból érkező megfizethető fehérjeimportra ahhoz, hogy biztosíthassuk Európa
élelmezésbiztonságát és lehetővé tehessük termelőink számára, hogy kellő életszínvonalon
megélhessenek a mezőgazdaságból. Ezenkívül a jelentés utalást tesz arra, hogy át kellene
gondolnunk az állati fehérje állati takarmány forrásaként való felhasználásának lehetőségét.
A múltbeli szivacsos agyvelőbántalom-megbetegedések tapasztalatai után nem hiszem,
hogy rá kellene térnünk erre az útra, és elegendő rendelkezésre álló szója- és kukoricakínálat
mellett azt sem gondolom, hogy szükség lenne erre. Ez az oka annak, hogy a jelentés ellen
szavaztam.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE),    írásban. – (RO) A jelentés mellett szavaztam, amely
számos fontosabb hiányosságra mutat rá az európai mezőgazdaság működésében. Úgy
gondolom ugyanakkor, hogy fokozottabban kellene a megoldásokra összpontosítanunk.
Ebben a tekintetben sokkal nyitottabbnak kellene lennünk a biotechnológia legfrissebb és
legkorszerűbb tudományos megoldásainak alkalmazását illetően.

Franz Obermayr (NI),    írásban. – (DE) A jelentés támogatja a GMO-k és a csontliszt
használatát. Általánosságban az állati fehérje állati takarmányban való használatát csak a
kedvezőtlen következményeket kivédő tudományos bizonyítékok és ellenőrzések ellenében
kellene engedélyezni. (Szeretném emlékeztetni Önöket a szivacsos
agyvelőbántalom-megbetegedések botrányára). Ez az oka annak, hogy a jelentés ellen
szavaztam.

Rolandas Paksas (EFD),    írásban. – (LT) Az EU fehérjehiánya fontos problémát jelent.
Tekintve, hogy ez a probléma meglehetősen mélyről eredeztethető az EU-ban és
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folyamatosan növekszik a fehérjehiány, minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk a
probléma mihamarabbi megoldása és a helyi fehérjenövény-termelés növelése érdekében.

Úgy gondolom, hogy ez az állásfoglalás fontos lépést tesz a probléma megoldása érdekében.
A fehérjenövény-termelés fellendülése nemcsak az éghajlatváltozás hatásait enyhítené,
hanem a termelők jövedelmére is kedvező hatással lenne. Egy olyan fontos tényezőt jelent
továbbá, amely erősíti az európai uniós állattenyésztést, ugyanis csökkenté az ágazat
fehérjenövény-importtól való függését és növelné a versenyképességét. Úgy gondolom, a
Bizottságnak azonnal meg kell akadályoznia, hogy akár alacsony GMO-tartalmú növények
az európai uniós piacra kerüljenek. Kis mennyiségű GMO-k arányát sem engedélyezhetjük
az EU-ba behozott élelmiszerek vagy takarmányok fehérjenövényeiben. Egyetértek azokkal
a javaslatokkal, amelyek támogatják a fehérjenövény-magvak kínálatával és nemesítésével
kapcsolatos kutatásokat, valamint javított, decentralizált megközelítést alkalmazó
vidékfejlesztési keretprogramok kialakítását ösztönzik a takarmány-termelésnél. Úgy
gondolom, a termelőknek juttatott pénzügyi támogatásokkal kellene aktívan előmozdítani
a vetésforgó alkalmazását az EU-ban. Ezáltal csökkenthető lenne a mostani fehérjehiány
és az áringadozás.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    írásban. – (PT) Támogatom a Häusling-jelentést
(A7-0026/2011), az ugyanis az állati takarmánynál használatos fehérjeellátást ösztönzi,
melynek hiánya régóta jelentős szerepet játszik az európai mezőgazdaság
versenyképtelenségében. Aggodalomra ad okot az Európai Unió
fehérjenövény-termelésének az elmúlt 10 évben tapasztalt visszaesése, és a helyzet most
különösen nagy figyelmet érdemel. A fő száraz hüvelyesek termesztése – a szójababot
kivéve – átlagosan 30%-kal, a szójababtermesztés pedig 12%-kal esett vissza. Ez a tendencia
növeli az Unió jelenlegi, riasztó mértékű függőségét az elsősorban állati takarmány céljára
felhasznált fehérjenövények behozatalától, és komoly veszélyt rejt magában, különösen
az EU állattenyésztési ágazatára nézve. A problémát súlyosbítja, hogy a nemzetközi
piacokon jelentősen nőtt az áringadozás.

Prioritást élvez, hogy a Bizottságnak sürgősen biztosítania kell az uniós piac zavartalan
szójaellátását azáltal, hogy technikai megoldást nyújt az Unióba importált, élelmiszer és
takarmány céljára termesztett fehérjenövényekben kismértékben jelen lévő GMO-kra. Az
elégtelen szójaimport további költségekkel terheli az EU állattenyésztési és
takarmányágazatokat, és veszélyezteti a hazai húsgyártás gazdasági életképességét.

Rovana Plumb (S&D),    írásban. – (RO) Az EU teljes fehérjenövény-termesztése jelenleg
az Unió szántóterületének (a gyümölcsöket és zöldségeket nem számítva) csupán 3%-át
foglalja el. A száraz hüvelyesek termesztése 2008-ra ismét nagyjából egymillió hektárra
csökkent. Évente több mint 40 millió tonna fehérjenövényt, nagyrészt szójabab- és
kukoricaglutén-takarmányt importálnak, ami az EU növényifehérje-fogyasztásának 80%-át
jelenti. Ami a növényi fehérjék EU-ba irányuló behozatalának hátterében álló külföldi
földhasználatot illeti, ez az EU szántóterületének tíz százalékát, vagyis 20 millió hektárt
tesz ki. Ami a globális élelmezésbiztonság tevékeny előmozdításával és az éghajlatváltozás
elleni tevékeny küzdelemmel kapcsolatos uniós kötelezettségvállalásokat illeti, a jövőbeli
mezőgazdasági és vidékfejlesztési politikának nemcsak az állati fehérjék és növényi fehérjék
kiegyensúlyozottabb előállítására kell törekednie az üvegházhatást okozó gázok
kibocsátásának és a tápanyagok vizekbe mosódásának csökkentése érdekében, hanem arra
kell ösztönöznie a fogyasztókat, a közbeszerzési hatóságokat és az élelmezési szolgálatokat,
hogy kiegyensúlyozottabb, fokozottabban környezetbarát és változatosabb élelmiszereket
válasszanak az étrendjükben.
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A Bizottságnak jogalkotási kezdeményezéseket kell tennie az élelmiszerlánc egésze során
keletkező élelmiszer-hulladék csökkentése érdekében, beleértve a vágási melléktermékeket
és a konyhai hulladékot, amelyek felhasználása vagy ártalmatlanítása még mindig nincs
megfelelően szabályozva.

Evelyn Regner (S&D),    írásban. – (DE) .

Tegnap az EU fehérjehiányáról szóló jelentés ellen szavaztam, mert úgy gondolom, ezt a
problémát nem lehet a genetikailag módosított termékek EU-ba való behozatala útján
megoldani. Az igazság az, hogy növényifehérje-fogyasztásunk 80%-a már most is importra
szorul. A jelentés eredeti célját – a hazai fehérjenövény-termelés ösztönzésére és a
fehérjenövény-termelés EU-ban tapasztalható visszaesése elleni küzdelemre irányuló
intézkedések meghozatala – meghamisították.

A géntechnológiai lobbi sikeres volt a genetikailag módosított fehérje importjának
ösztönzésében, ami módosításokon keresztül érvényre jutott a jelentésben, és ezeket a
módosításokat sajnálatos módon a többség a plenáris ülésen elfogadta. Még maga az előadó
is arra kényszerült, hogy saját jelentése ellen szavazzon. Az Osztrák Szociáldemokrata Párt
(SPÖ) képviselőjeként párton belüli parlamenti képviselőtársaimmal együtt a GMO-kra
vonatkozó zéró toleranciát támogatom.

Crescenzio Rivellini (PPE),    írásban. – (IT) A mai ülésen szavazás útján elfogadták Martin
Häusling jelentését az EU-ban tapasztalható fehérjehiányról.

Az EU nagymértékben függ a főként állati takarmány céljára felhasznált fehérjenövények
behozatalától. Ez komoly veszélyt rejt magában, különösen az EU állattenyésztési ágazatára
nézve. A kompromisszumos módosítások sorozata jelentősen javította az eredeti jelentést.

A jelentés felszólítja a Bizottságot, hogy közép- vagy hosszú távban gondolkodjon a
fehérjékre vonatkozó politikájának kialakításakor, ugyanakkor biztosítsa, hogy a KAP
reformja tartalmazzon új intézkedéseket, melyek a fehérjehiány és áringadozás jelentős
mérséklése érdekében támogatják a termelőket a javított vetésforgó-rendszerek
kialakításában.

A jelentés felszólít továbbá a fehérjenövény-vetőmagokkal kapcsolatos kutatás támogatására
az EU-ban, beleértve a járványvédelemhez tett hozzájárulásukat.

A jelentés felszólítja a Bizottságot, hogy biztosítsa az uniós piac zavartalan szójaellátását
azáltal, hogy technikai megoldást nyújt az Unióba importált, élelmiszer és takarmány
céljára termesztett fehérjenövényekben kismértékben jelen lévő GMO-kra.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    írásban. – A jelentés főbb pontjai a következők: az
európai uniós fehérjenövény-termesztés és -használat keretprogramjának kialakítása a
harmadik országokból érkező növényifehérje-import helyettesítése érdekében, a
Blair–House megállapodás elhagyása és a vetésforgó-rendszerek javítása a KAP reformjának
keretén belül, újfajta tudományos megközelítés kidolgozása a termelőnek nyújtott képzések
és létesítmények javítása érdekében.

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságban kielégítő volt a szavazás eredménye,
leszámítva az ALDE és a PPE képviselőcsoport módosításait, amelyek GMO-kat támogató
módosításokkal „fertőzték meg” a jelentést. A GMO-érdekeltségű ipar lobbitevékenységet
folytatott a takarmányban lévő, európai behozatalra nem engedélyezett GMO-kra zéró
toleranciát alkalmazó uniós politika lazítása érdekében. A plenáris ülésen sajnálatos módon
nem tudtuk mentesíteni a fehérjehiányról szóló jelentést a GMO-kra vonatkozó zéró
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toleranciával szembeni támogatástól. Ugyanakkor a többség közelebb állt az
álláspontunkhoz a plenáris ülésen, mint a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságban.
Érdemes tehát arra törekednünk, hogy megőrizzük többségünket a plenáris ülésen a GMO
kérdésével kapcsolatosan. Martin Häusling (zöldpárti) lemondott előadói státuszáról.

Licia Ronzulli (PPE),    írásban. – (IT) A fehérjenövények ágazatáról nemrégiben készített
becslések arra a zavaró tendenciára világítanak rá, hogy a fehérjenövények termesztése az
Európai Unióban az elmúlt tíz évben számottevően csökkent. Európában a száraz
hüvelyesek termesztése 30%-kal, a szójababtermesztés pedig 12%-kal esett vissza, melynek
eredményeként évente több mint 40 millió tonna fehérjenövényt kell importálnia az
EU-nak.

A jelentés rávilágít, hogy az áringadozásokkal szemben sebezhető európai állattenyésztés
túlságosan függ a fehérjenövény-importtól. Ez a függő helyzet veszélyezteti a hazai
hústermelés gazdasági életképességét, amelyet egyre inkább gyengítenek az importált
takarmányok többletköltségei. A gazdasági probléma mellett és az éghajlati célkitűzések
tekintetében megemlítendő, hogy a fehérjenövény-termelés az üvegházhatást okozó gázok
kibocsátásának csökkentéséhez is jelentősen hozzájárulna.

Oreste Rossi (EFD),    írásban. – (IT) Az elmúlt években visszaesés történt a hüvelyesek
termesztésében, amely komoly függőséget okozott a harmadik országokból érkező
importtól, tekintve, hogy azt az emberi élelmiszereknél és állati takarmányoknál egyaránt
használják.

Ezek a növények − az Európai Unió fehérjehiányának csökkentése mellett – betakarításukat
követően kiváló adalékot jelentenek a talaj számára, így annak kevesebb műtrágyára lesz
szüksége. A jó gazdálkodásnak vetésfogót kell alkalmaznia, csökkentenie kell a műtrágya
alkalmazását és fenn kell tartania a vadon termő és termesztett fajok közötti sokféleséget.

Ez a kérés, amelyet mi támogatunk, arra vonatkozik, hogy a jövőben kialakítandó közös
agrárpolitikának intézkedéseket kell hoznia az Unió fehérjehiányának leküzdése érdekében,
a fehérjenövény-import folyamatos csökkentésével.

Daciana Octavia Sârbu (S&D),    írásban. – (RO) E jelentés mellett szavaztam, mivel
rávilágít annak szükségességére, hogy csökkenteni kell a fehérjeimporttól való függőséget,
különösképpen, mert ez a függőség jelentős veszélybe sodorja az Európai Unió
állattenyésztési ágazatát. Szeretném ugyanakkor hangsúlyozni, hogy a GMO-k nem
jelentenek kizárólagos megoldást a harmadik országból érkező fehérjeimporttól való
függés csökkentésére. A genetikailag módosított szójának léteznek alternatívái − mint
például a takarmányborsó, a ló- és a disznóbab, a csillagfürt, a lencse, a csicseriborsó, a
lucerna és a lóhere −, amelyekkel biztosítható a fehérjeszükséglet és egyidejűleg az
üvegházhatást okozó gázok kibocsátása is jelentősen csökkenthető.

A szójához hasonló fehérjenövények termesztésére az új tagállamokban, így Romániában
és Bulgáriában kínálkozó lehetőséget sem szabad figyelmen kívül hagynunk.

Bart Staes (Verts/ALE),    írásban. – (NL) Az előadó eredeti jelentése jobb volt, mint a most
elfogadott szövegtervezet. Ez az oka annak, hogy a végleges szövegtervezet ellen szavaztam.
A Bizottság felszólítása arra irányulóan, hogy biztosítsa az uniós piac zavartalan
szójaellátását azáltal, hogy technikai megoldást nyújt az Unióba importált, élelmiszer és
takarmány céljára termesztett fehérjenövényekben kismértékben jelen lévő GMO-kra,
minden szándékkal és céllal az intenzív gazdasági lobbi jelentős győzelmét segíti elő. A
Zöldek/az Európai Szabad Szövetség Képviselőcsoportja teljes mértékben támogatja az
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EU saját fehérjenövény-termelését. Ez a politika előnyösen hatna a termelők jövedelmére,
továbbá az éghajlatváltozás elleni küzdelemhez, a biológiai sokféleség megőrzéséhez és a
talaj termékenységéhez is jelentősen hozzájárulna.

Kulcsfontosságú, hogy létre kell hozni egy, a behozott fehérjenövények származását
ellenőrző mechanizmust, amely mindenekelőtt felfedné a származási országban alkalmazott
termesztési gyakorlat fenntarthatóságát. Feltétlenül szükség van a rendszeres helyszíni
ellenőrzésekre. A vágóhídi hulladékból származó feldolgozott állati fehérjéknek a sertés
és baromfi élelmezésére való felhasználásának újbóli engedélyezéséről kizárólag az
(élelmezési) biztonság és a közegészségügy figyelembevételével lehet vitát nyitni.
Kulcsfontosságú szempontot jelent a fajon belüli újrahasznosításra, illetve a mesterséges
kannibalizmusra vonatkozó tilalom, továbbá a takarmányágazat megbízható ellenőrzése
és a hatályos európai uniós jogszabályok megfelelő alkalmazása is kiemelten fontos.

Marc Tarabella (S&D),    írásban. – (FR) Köszönetet szeretnék mondani Martin Häusling
képviselőtársamnak ezért a fontos jelentésért, habár csalódott vagyok annak végső változata
miatt, ami miatt – az előadóhoz hasonlóan – végül úgy döntöttem, hogy ellene szavazok.
Egyrészről csalódott vagyok amiatt, hogy a zéró tolerancia kérdésének bevonásával
tönkretették a jelentést. Az EU-ban nem engedélyezett genetikailag módosított szervezetek
(GMO-k) behozatalára vonatkozó feltételek enyhítésére irányuló felszólítás nem oldja meg
az Európai Unió fehérjehiányának problémáját, ezért azt nem kellett volna vitára bocsátani.
Másrészről feltétlenül mérsékelnünk kell az Unió fehérjenövény-termesztésében végbemenő
jelentős visszaesést és csökkentenünk kell a növényifehérje-behozataltól való már riasztó
függőségünket.

Szeretném egyértelműen elítélni a Blair–House megállapodásokat, melyek piacorientált
célkitűzései nagyban hozzájárultak a rendkívüli áringadozáshoz. Megemlítendő továbbá,
hogy ezek a megállapodások teljes mértékben ellentmondanak a Kiotói Jegyzőkönyvnek
és a globális felmelegedéssel kapcsolatos célkitűzéseinek. A jövőben az ésszerű és
felelősségteljes talajgazdálkodás kontextusában fehérjenövényeket is termesztenünk kell
a vetésfogó-rendszerekben.

Artur Zasada (PPE),    írásban. – (PL) A Häusling-jelentés mellett szavaztam. Örömömre
szolgál, hogy Martin Häusling felvetette az európai fehérjehiány kérdését és fontos
információkkal szolgált a témával kapcsolatosan. A kérdés kétségkívül sürgős cselekvést
igényel.

A fehérje mindennapi étrendünk fontos összetevője, annak hiánya komoly egészségügyi
problémákhoz vezethet. Ezenkívül, mint ahogyan azt a jelentésben bemutatott kutatás is
szemlélteti, a magas fehérjetartalmú növények és a vetésforgó elvének széleskörű
alkalmazása csökkentené a termelési költségeket és az üvegházhatású gázok kibocsátását
is mérsékelné.

Tekintettel az Európai Unió állampolgárainak rossz táplálkozási szokásaira és az európai
termelők hiányosságaira a magas fehérjetartalmú növények termelésével kapcsolatos
tapasztalatok terén, úgy gondolom, elsősorban az oktatásra kell összpontosítanunk. Itt
elsősorban arra gondolok, hogy az állampolgárokban fokozottan tudatosítanunk kell a
fehérje emberi egészségre gyakorolt kedvező hatását (példaként szolgál erre az Európai
Unióban jelenleg végrehajtandó, hasonló célkitűzéssel rendelkező iskolagyümölcs-program).
Ezenkívül ösztönző rendszereket kell kidolgoznunk a magas fehérjetartalmú növényeket
termesztő mezőgazdasági termelők számára.
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Jelentés: Mariya Nedelcheva (A7-0029/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    írásban. – (PT) A nők és férfiak közötti egyenlőségről az Európai
Unióban 2010-ben című jelentés és a benne foglalt ajánlások mellett szavaztam. A jelenlegi
válságnak katasztrofális hatása volt a nőkre annak ellenére, hogy leginkább a férfiak által
uralt ágazatokat érintette legjobban. Azt is hangsúlyoznám, hogy a bérezésben még mindig
kb. 18% eltérés van a férfiak és nők között annak ellenére, hogy több nő végez egyetemet.
A javasolt szükséges intézkedések közül kiemelném az egyenlőségi tervek kifejlesztését,
valamint a családon belül erőszak elleni küzdelmet egy ennek szentelt európai év
megszervezésével.

Roberta Angelilli (PPE),    írásban. – (IT) Ma a Nemzetközi Nőnap százéves évfordulóját
ünnepeljük, amely a nők által a múltban és a jelenben elszenvedett elnyomó és
diszkriminatív viselkedés alóli felszabadulás és a társadalmi egyenlőség eléréséért folytatott
küzdelem szimbóluma.

A világ országaiban különbözőképpen tekintenek a nőkre; sok szó esik az iszlám
országokról és arról, hogyan ítélik el és kezelik a nőket, amit a vallás még inkább befolyásol.
Bár szerencsére itt Nyugaton egyenlőnek tartjuk a nőket és a férfiakat, a tények aggodalomra
okot adó helyzetről árulkodnak. Európában még mindig sok az egyenlőtlenség a lányok
és asszonyok kárára, legyen szó munkavállalásról, magánéletről, egészségről, az oktatáshoz
és szakképzéshez való hozzáférési jogról, valamint a nem hagyományos ágazatokban és
a magasabb felelősséggel járó szinteken betöltendő állásokról. Ez azonban nem minden:
a nők nemcsak a diszkrimináció több formájának vannak kitéve, hanem az erőszak különféle
formáinak áldozatai is: lelki és fizikai erőszaké egyaránt.

Ezért szükség van a nők védelmére és olyan pozícióba való helyezésükre, ahol minőségileg
a férfiakéval egyenértékű életet folytathatnak. A nemek közötti egyenlőség nem pusztán
társadalmi igazságosság kérdése, hanem az Európa 2020 stratégiában megfogalmazott
fenntartható növekedés, munkavállalás, versenyképesség és társadalmi kohézió egyik
feltétele.

Charalampos Angourakis (GUE/NGL),    írásban. – (EL) A munkásosztályból és a széles
néprétegekből jövő nők, fiatalok, bevándorlók és menekültek nem nyernek semmit az
előttük eljátszott színjátékból vagy a plutokrácia által az előttük meglobogtatott
kívánságlistákból és hazugságokból, amelyek csak arra szolgálnak, hogy fenntarthassák a
kizsákmányoló kapitalista rendszert és az olcsó munkaerőt, és növeljék a tőkeprofitot. A
valós életből világosan látható, hogy a plutokrácia nemek közti egyenlőségéért való
küzdelme a kapitalista barbarizmus keretén belül valósul meg, és hogy az Unió politikája
álnok és sértő. Az Unió, a burzsoá kormányok, az IMF és egyéb imperialista szervek
néprétegeket elnyomó politikája újabb csapást mér a nők által kivívott jogokra. A tömeges
munkanélküliség, a bérek és szociális ellátások drasztikus csökkentése, a határozatlan idejű
munkaszerződések, a nyugdíjkorhatár emelése, valamint a közegészségügyi, -jóléti és
-oktatási szolgáltatások kiárusítása együttesen rontják a nők, a munkásosztály és a széles
néprétegek életkörülményeit. Az EU 2020 stratégia, a gazdasági kormányzás, valamint az
IMF és az EKB költségvetési fegyelme új népellenes és munkaellenes intézkedéseket tartogat
a nők számára. Ezt a politikát meg kell szüntetni. Felszólítjuk a nőket, hogy harcoljanak,
csatlakozzanak a munkásosztály szakszervezeti mozgalmához, és álljanak az alulról
építkező hatalom és gazdaság célkitűzései mellé.

Sophie Auconie (PPE),    írásban. – (FR) Egyetértek az állásfoglalás több pontjával,
amelyeket támogattam a szavazás során. Így például teljes mértékben elfogadhatónak
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tartom azt az elemzést, amely szerint azok az országok, amelyekben a férfiakat és nőket
egyenlően kezelik a munkaerőpiacon, társadalmi és gazdasági tekintetben nyertek ebből.
Véleményem szerint a nők és férfiak egyenlőségének elismerése társadalmi, de gazdasági
szempontból is magától értetődő követelmény.

Regina Bastos (PPE),    írásban. – (PT) A férfiak és nők közötti egyenlőség az uniós
jogszabályok egyik alapelve. Az Európai Unió célkitűzései közé elsősorban a két nem
közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód biztosítása, másodsorban pedig a nemi alapú
megkülönböztetés elleni küzdelem tartozik. A férfiak és nők egyenlőségének
megvalósítására tett erőfeszítések ellenére az Európai Unióban e területen az
egyenlőtlenségek továbbra is fennállnak. A nők munkavállalási aránya (58,6%) továbbra
is alacsonyabb a férfiakénál (70,7%) annak ellenére, hogy az egyetemi hallgatók és az
egyetemi végzettséggel rendelkezők nagyobb része nő. Az uniós vállalatokban csak minden
tizedik igazgatótanácsban van nő, és az ügyvezető igazgatók alig 3%-a kerül ki a nők közül.

Az Európai Unióban a férfiak és nők bére közötti átlagos különbség továbbra is 18%.
Ahhoz, hogy Európa elérje a fenntartható fejlődés, a növekedés, a versenyképesség és a
társadalmi kohézió terén kitűzött céljait, folytatnia kell a férfiak és nők között lévő
egyenlőtlenségek elleni küzdelmet, és ezért szavaztam a jelentés mellett.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    írásban. – (FR) A nők és férfiak közötti egyenlőségről
szóló éves jelentés olyan lehetőség, amely kiemeli az előttünk álló kihívásokat, amelyekkel
ebben a gazdasági és társadalmi válságban szembe kell néznünk. A jelentést, amelyet a
Nemzetközi Nőnapon fogadtak el, Plumb asszony jelentésével együtt kellene kezelni, amely
a nők szegénységéről szól az Európai Unióban. A nők abba a kategóriába tartoznak, amelyet
sérülékenynek szokás nevezni, és amelyet a válság a legsúlyosabban érintett. Mivel a nők
közül többen dolgoznak részmunkaidőben, mint a férfiak, mivel a szolgáltatási szektor
alkalmi munkáit ők végzik el, mivel töredezett karrierjük van, mivel még ma is kevesebbet
keresnek, mint az ugyanolyan beosztásban dolgozó férfiak, és mivel emiatt a nyugdíjuk is
alacsonyabb, biztosítanunk kell, hogy a nők mindig a figyelmünk középpontjában legyenek.

A jelentés legérzékenyebb pontja a magán- és állami szférában működő vállalatok
igazgatótanácsában bevezetendő női kvóta volt. A kvóták bevezetése természetesen nem
csodaszer, és egy ideális társadalomban nem is volna rájuk szükség. Az emberek
gondolkodásmódjának megváltoztatásához azonban kétségtelenül szükségesek a kvóták.

Sergio Berlato (PPE),    írásban. – (IT) A 2010-es éves jelentésében az Európai Bizottság
kiemelte azokat a kihívásokat, amelyekkel Európának a nemrégiben bekövetkezett gazdasági
és pénzügyi válság következményeképpen a férfiak és nők egyenlőségét illetően szembe
kell néznie. A válságnak a nők munkavállalását illetően volt egy fontos következménye: a
nőket később érintette a válság, mint a férfiakat, mivel többen dolgoztak olyan ágazatokban,
amelyek hosszabb ideig álltak ellen a válság hatásainak (egészségügy, oktatás stb.). Most
azonban ezeket az ágazatokat is veszély fenyegeti, és hosszú távú bizonytalanság vár az
ott dolgozó nőkre a férfiakhoz képest.

Részben ezért gondolom, hogy a munkavállalásban a férfiak és nők közötti egyenlőség
nem maradhat puszta célkitűzés, hanem valósággá kell válnia. A tagállamok és a Bizottság
elköteleződésére van tehát szükség nem pusztán azért, hogy a férfiak és nők közötti
egyenlőségi politikát fenntarthassuk, hanem elsősorban azért, hogy az erre szánt
költségvetési kiadásokat ne csorbítsák. Végül pedig, mivel úgy gondolom, hogy az
egyenlőség elősegítése az állampolgárok és különösen a fiatalok oktatásával és képzésével
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függ össze, szeretném felhívni a Bizottság figyelmét arra, hogy a megfelelő időben újítsák
meg a témához kapcsolódó figyelemfelhívó kampányokat.

Mara Bizzotto (EFD),    írásban. – (IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim, a nők és férfiak közötti
egyenlőség a hatékony szociális és piacgazdaság – ahogy Európa mindig is előszeretettel
nevezte magát – fejlődésének egyik alappillére. Ezért meggyőződésem, hogy minden
lehetséges módon biztosítanunk kell, hogy a nők ugyanolyan bánásmódban részesüljenek
és ugyanolyan szakmai lehetőségeik legyenek, mint a férfiaknak. Nem tudom azonban
sem támogatni, sem megszavazni a Nedelcheva asszony által javasolt stratégiát, mivel úgy
gondolom, hogy ez ahelyett, hogy minden lehetőséget alaposan megvizsgálna, inkább
egyetlen etnikai csoport által megtapasztalt problémák központi szerepéből indul ki, és
ez nem megfelelő és döntő módszertani megközelítés.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    írásban. – (LT) A jelentés mellett szavaztam, és örülök, hogy
az Európai Parlament külön figyel a nemek közötti egyenlőség kérdésére. El kell ismernünk,
hogy még mindig rengeteg munka áll előttünk, hogy javítsunk a nők helyzetén a nemek
közötti egyenlőség terén a munkaerőpiacon és a politikában. A nőjogok kérdésének minden
uniós politika részévé kellene válnia, és a jó gondolatok és kezdeményezések nem
maradhatnak meg papíron, hanem minden uniós tagállamban végre kell hajtani őket. A
nők és a férfiak közötti egyenlőség az Európai Unióban című európai parlamenti jelentésben
ezért megállapítottuk, hogy rendkívül fontos a nemek közötti díjazásbeli különbség
felszámolása, a nők elleni erőszak megállítása és a nőkereskedelem elleni küzdelem
folytatása, a szülési szabadság biztosítása, valamint olyan megfelelő körülmények
létrehozása, amelyek kihasználják a bölcsődék és óvodák szolgáltatásait, és csökkentik a
nők szegénységét. Ami a foglalkoztatás terén lévő egyenlőséget illeti, felhívnám a figyelmet
arra, hogy a vállalatoknak csak 3%-át vezetik nők, mivel olyan megkülönböztetéssel és
akadályokkal kell szembenézniük, amelyek megakadályozzák őket a ranglétrán való
előrejutásban és a vezetői posztok betöltésében. Egyre több képviselő ért egyet a
kvótarendszer bevezetésével, mivel ha a vállalatok nem szüntetik meg a foglalkoztatásbeli
nemi egyenlőtlenségeket, akkor jogszabályokban kell azt orvosoló kvótákat
meghatároznunk. Remélem, hogy a jövőben olyan megoldásokat és intézkedéseket találunk,
amelyek erősítik a nemek közötti egyenlőséget és a nők esélyegyenlőségét a családban és
a társadalomban.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    írásban. – (PT) Ebben a témában a jelentés ellen
szavaztam, mivel bár egyetértek egy sor elfogadott ponttal, véleményem szerint vannak
olyan szempontok, amelyeket el kellene távolítani. A jelenleg tapasztalt válság
következtében a nők munkakörülményei és munkához való hozzáférése nehéz. Ezért
egyetértek az Európai Bizottság jelentésében foglalt felvetéssel, miszerint a nemek közötti
egyenlőséget minden politika részévé kell tenni, valamint az európai gyerekek oktatásába
is be kell vezetni már a kezdetektől fogva. A nők elleni erőszakot le kell győzni és meg kell
előzni a figyelemfelhívó kampányokkal és az iskolai oktatással. Ugyanakkor nem értek
egyet a magánszférában bevezetendő kvótákkal, a sérülékeny nőkről készített listákkal
vagy pedig a minimumjövedelem biztosításával, amelyek gyakorlatba ültetését lehetetlennek
tartom.

Carlos Coelho (PPE),    írásban. – (PT) Március 8-án, a Nemzetközi Nőnapon gratulálni
szeretnék Nedelcheva asszonynak a nők és férfiak közötti egyenlőségről szóló jelentéséhez.
Egyetértek azzal a kijelentésével, hogy a jelenlegi gazdasági és pénzügyi válság a nőket
különösen súlyosan érintette. Minden jel arra mutat, hogy többek között foglalkoztatási,
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egészségügyi, oktatási és szociális támogatási téren a nők jobban és hosszabb ideig érzik
a válság következményeit, mint a férfiak.

Ami a jövedelmeket, a munka- és felvételi körülményeket és a munkához való hozzáférést
illeti, a nők helyzete gyorsabban romlik, mint a férfiaké. Ezért fontos az új lehetőségek
megteremtése és a nemek közötti egyenlőségi szinergiák erősítése, amely ösztönzi az
újjáéledést és a gazdasági növekedést. Mivel 2010 a szegénység és a társadalmi kirekesztés
elleni küzdelem európai éve volt, üdvözlöm a szegénység elleni küzdelemre történő utalást,
különös tekintettel a legsérülékenyebb nőkre. Sajnálatosnak tartom, hogy a baloldal az
abortuszvitát is beemelte függetlenül attól, hogy mi számít uniós hatáskörnek.

Proinsias De Rossa (S&D),    írásban. – Üdvözlöm a nők és férfiak egyenlőségéről szóló
jelentést, amely megújítja az Európai Parlament felkérését egy nők elleni erőszakról –
amelyet életük során a nők 20–25%-a kénytelen megtapasztalni – szóló európai év
megszervezésére, és felszólít a nők elleni erőszakról szóló irányelv megszövegezésére. A
gazdasági válság súlyos következményekkel jár a nőkre nézve, akiket sokkal inkább
veszélyeztet a szegénység, mint a férfiakat. Az Unióban átlagosan 18%-kal kapnak kevesebb
bért ugyanazért a munkáért, mint a férfiak – ez az arány bizonyos tagállamokban a 25%-ot
is eléri –, valamint többen dolgoznak bizonytalan körülmények között és/vagy
részmunkaidőben. Ezenfelül kisebb a valószínűsége annak, hogy újból munkát találnak,
ha elveszítik a munkahelyüket. Következésképpen életük későbbi szakaszában alacsonyabb
nyugdíjat kapnak. A nemi sztereotípiákkal való leszámolás szükséges, de nem elégséges.
Az ilyen hátrányok fontos állami befektetéseket tesznek szükségessé a gyermekgondozásba.
A barcelonai gyermekgondozási célkitűzéseket azonban még meg kell valósítanunk, hogy
a leginkább érintett alacsony jövedelmű családokon segíteni tudjunk. Egész Európában
elő kell segítenünk a nők minden szinten történő politikai képviseletét. A nemek közötti
egyenlőség nemcsak igazságosság kérdése, hanem a társadalmi és gazdasági fejlődés egyik
követelménye.

Karima Delli (Verts/ALE),    írásban. – (FR) Üdvözlöm a férfiak és nők közötti egyenlőségről
szóló jelentés szavazási eredményét. A javadalmazás tekintetében például az európai szintű
folyamatos jogszabályi erőfeszítések ellenére az Európai Unióban a nők még mindig
átlagosan 18%-kal keresnek kevesebbet, mint a férfiak. Szeretném azt is hangsúlyozni,
hogy ebben a Parlamentben már azért is hosszú időn át csatároztunk, hogy megemlíthető
legyen a fogamzásgátláshoz való hozzáférés alapvető joga. Ez a fajta utóvédharc nem tesz
jót az európai jog hírének.

Szerencsére a végleges jelentés jól sikerült. Célkitűzése, hogy 2020-ig kevesebb mint 5%-ra
csökkentse a bérkülönbséget, és felszólítja a tagállamokat arra, hogy tegyenek meg mindent
az „egyenlő munkáért egyenlő bért” alapelv végrehajtása érdekében, valamint szankciókat
javasol az ezt be nem tartó tagállamok esetében. Kötelező célkitűzésekre szólít fel a vállalati,
a közigazgatási és a politikai szervezetek felelős pozícióinak betöltésében az egyenlőség
biztosítása érdekében.

Anne Delvaux (PPE),    írásban. – (FR) Ma, 2011. március 8-án, a Nemzetközi Nőnapon
a Parlament kötelessége volt a 2011-es évre vonatkozó, a nők és férfiak egyenlőségéről
szóló jelentés túlnyomó többséggel történő elfogadása. Bár a nemek közötti egyenlőség
alapelve az Európai Unióról szóló szerződésben és az Európai Unió Alapjogi Chartájában
is megjelenik, meg kell jegyeznünk, hogy ez megvalósítatlan célkitűzés maradt. Legyen
szó a munkahelyekről, ahol sokkal több nő végez alkalmi munkát, mint férfi, vagy a
bérezésről, ahol a nők átlagosan 18%-kal kevesebbet keresnek a férfiaknál azonos
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felelősséget viselő pozíciókban, vagy akár a karrierlehetőségekről, a női nemet még mindig
visszatartja a híres üvegplafon. A nőket akkor is büntetik, amikor gyerekeket vállalnak.

A sérelmek listáját még folytathatnám. A ma megszavazott jelentés olyan válaszokat
tartalmaz, mint például kötelező célkitűzések létrehozása a tagállamok számára, szankciók
ezek nem teljesítése esetén, valamint kvóták (a szükséges rossz) bevezetése, hogy az
egyenlőségre való törekvéseinket egy kicsit elősegíthessük. Reméljük, hogy eljön az az idő,
amikor nem lesz arra szükség, hogy a világ népességének több mint felének külön napot
szenteljünk.

Diogo Feio (PPE),    írásban. – (PT) Mint már mondtam ebben a Házban: „A férfiaknak és
a nőknek méltányos elbánásban kell részesülniük: ugyanazon jogokkal kell rendelkezniük,
de ugyanakkor figyelembe kell venni eltérő szükségleteiket. A nők esetében ez különösen
igaz az olyan területekre, mint például az anyasági támogatás, valamint a munka és a családi
élet összeegyeztetése.” Ezért nagyon örülök, hogy többek között az anyasági jogok védelme,
valamint az időskorúak otthoni támogatása is felmerült – ezek olyan feladatok, amelyek
a családban többnyire a nőkre hárulnak, és így megnehezítik a munkavállalási lehetőségeiket.
Bár elismerem, hogy az előadó néhány meglátása nagy éleslátásról tanúskodik, nem értek
vele egyet abban, hogy a nemek közötti egyenlőség a kvótarendszerrel érhető el. A kvóták
lebecsülik a nőket, akik végül bizonyos pozíciókat pusztán a nemük miatt kapnak meg,
nem pedig a képességeik, készségeik vagy rátermettségük miatt. Ezért elfogadhatatlan ezek
alkalmazása a magánvállalkozásokban. Végül pedig a szubszidiaritás elvének is elkötelezett
híve vagyok, és meggyőződésem, hogy a most tárgyalt kérdések között számos olyan van,
amelynek a tagállamok joghatósága alatt kell maradniuk. Ezért is szavaztam a jelentés
ellen.

José Manuel Fernandes (PPE),    írásban. – (PT) A jelentés célja, hogy hozzájáruljon a
férfiak és nők egyenlőségéhez szükséges feltételek megteremtéséhez az Európai Unióban.
Ezen a napon, amikor a Nemzetközi Nőnap százéves évfordulóját ünnepeljük, szeretném
üdvözölni mindazokat a nőket, akik a nőjogok elismeréséért és a nemek közötti
egyenlőségért küzdöttek az elmúlt 100 évben. Egyúttal szeretném kifejezni együttérzésemet
a nők elleni erőszak áldozatainak és mindazoknak, akik a Közel-Keleten és Észak-Afrikában
küzdenek a népük önrendelkezéséért. Az Európai Unió mindig a nőjogok védelmezője
volt, így üdvözlöm a jelentés elfogadását, amelynek célkitűzése, hogy véget vessen a még
mindig fennálló számos jelentős különbségnek, mint például a javadalmazásban lévő
eltéréseknek, az oktatáshoz és foglalkoztatáshoz való hozzáférés akadályoztatásának, a
magán- és szakmai élet összeegyeztethetősége nehézségeinek, valamint a döntéshozói
pozícióktól való távolmaradásnak. Ezért remélem, hogy az Európai Unió az elmélettől a
gyakorlat felé mozdul el, és hogy lehetővé teszi a nőknek, hogy megmutassák, mire képesek.

João Ferreira (GUE/NGL),    írásban. – (PT) Különösen jelentős, hogy az egyenlőtlenségekre
és a fennálló megkülönböztetésre felhívó jelentésről szóló vita és szavazás a Nemzetközi
Nőnapon folyik, amelynek 2011-ben van a százéves évfordulója. Ebben a száz évben
nagyon sok csatározás folyt. Voltak közöttük győzelmek is. Ezek azonban nem voltak
elegendők a meglévő egyenlőtlenségek kiküszöbölésére: továbbra is fennáll a munkához
való hozzáférésben fellelhető megkülönböztetés, a nyugdíjakban tükröződő bérkülönbség,
a karrierlehetőség és a szakmai önmegvalósítás nehézségei, valamint a gazdasági, társadalmi
és politikai tevékenységben a vezetési és döntéshozatali pozíciókba való kerülés akadályai;
és ez a tendencia a gazdasági és társadalmi válság idején csak tovább romlik.
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A nőket továbbra is diszkriminálják azért, hogy anyák és dolgozók, ami a 21. században
botrányos. A fenti okok miatt továbbra is követelni kell az egyenlőtlenségek és a
diszkrimináció megszüntetését, ami a neoliberális politikákkal való szakítást és az olyan
alternatív politikák melletti komoly elköteleződést hordozza magában, amelyek az emberi
jogokat és az egyenlőséget az Unió döntéshozatalának és politikájának középpontjába
helyezik.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    írásban. – (PT) Ezen a napon, amely a nők jogainak
elismeréséért és gyakorlásáért vívott küzdelemről szól, a legmegdöbbentőbb az egyre
rosszabbodó munkanélküliségi helyzet és a sokasodó bizonytalan állások száma, amelyek
alacsony javadalmazással, valamint javadalmazásbeli és anyasággal kapcsolatos
diszkriminációval súlyosbítják a női dolgozók életét. Ezek olyan megjelenési formát öltenek,
amelyek különösen a fiatalabb generációk számára sokkolóak és elfogadhatatlanok, ahogyan
ezt Portugáliában is láthatjuk.

A következmény a nők közötti szegénység megnövekedése. A fogyatékkal élő, bevándorló,
nyugdíjas, valamint alacsony javadalmazású nők helyzete különösen fontos, valamint
azoké a nőké is, akik vidéki közösségekben egyedül nevelik a gyerekeiket.

Az Európai Unió 85 millió szegénységben élő polgárának többsége nő. A nők szegénységi
aránya meghaladta a 18%-ot. A válság ürügyével bevezetni kívánt, a nők egyenlőséghez,
valamint a szükséges gazdasági és társadalmi kohézióhoz való jogát veszélyeztető
intézkedések foganatosítását mindenképpen meg kell akadályozni.

Ideje, hogy a nőket és a jogaikat, az egyenlőségüket, a gazdasági és társadalmi kohéziót
helyezzük előtérbe, hogy jobb társadalomban élhessünk, és ténylegesen tiszteletben
tarthassuk az emberi jogokat, valamint hogy megerősítsük azt a folyamatot, amely a nők
segítségével hozzájárult a civilizációnk építéséhez.

Bruno Gollnisch (NI),    írásban. – (FR) Az esélyegyenlőség és a megkülönböztetésmentesség
nem a férfiak és nők természetében, vágyaiban, látásmódjukban lévő különbségek és
egymást kiegészítő tulajdonságok eltörlését és tagadását jelenti. Ennek kiemelése nem
klisék pufogtatása. Szélsőséges esetben ez a nemek között különbséget nem tevő filozófia
abszurditáshoz vezet – olyan abszurditásokhoz, mint a nők úgynevezett „joga” arra, hogy
éjszaka dolgozzanak – vagy akár erre kötelezzék őket. Ez társadalmi értelemben visszalépés.
Olyan abszurditásokhoz vezet, mint például az a francia határozat, amely lehetővé tette a
férfiak számára is a gyereknevelési időszakok nyugdíjba történő beleszámítását. Ezt a jogot
eddig csak a nők gyakorolhatták, és ez némiképp ellensúlyozta a gyerekvállalás és a
gyereknevelésre fordított idő miatti esetleges karrierkiesést.

Ez abszurd, mivel veszélyezteti a nők ezen előnyének létét. Az Európai Bíróság nemrégiben
hozott határozata is abszurd, amely kijelenti, hogy a férfiak és nők közötti statisztikai
különbséget nem szabad figyelembe venni a biztosítási felárak kiszámolásánál, mindezt
annak ellenére, hogy ezek a különbségek a kockázatszámítás alapját képezik. Hölgyeim,
ez véget vet annak az apró pénzügyi előnynek, amit azért élvezhettek, mert óvatosabban
vezetnek, és mert tovább élnek. Mikor lesz vége a „nemek közötti egyenlőség” tálib
uralmának?

Louis Grech (S&D),    írásban. – A jelentés mellett fogok szavazni különösen azért, mivel
nagyon határozott és konkrét módon segíti elő a nők és férfiak közötti egyenlőség alapelvét.
Kiábrándító, hogy a sok erőfeszítés és a témában írt tanulmány ellenére bizonyos tagállami
jogalkotók még mindig figyelmen kívül hagyják a megkülönböztetés káros hatásait, tovább
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súlyosbítva a nemek közötti egyenlőtlenséget, valamint veszélyeztetve a lisszaboni stratégia
célkitűzéseinek megvalósítását. A férfiak és nők közötti – foglalkoztatottsági arányban,
munkaórákban, javadalmazásban és a vezetői pozíciókhoz való hozzáférésben fennálló
– szakadék tudatában felszólítom a tagállamokat, hogy jobban hajtsák végre a
megkülönböztetésmentes és zaklatásmentes politikákat. Szükség van arra, hogy az
érdekelteket már a legalsó szinten is bevonjuk: figyelemfelhívó kampányokkal, civil
szervezetek bevonásával, valamint formálisabb eszközök használatával, például a nemek
közötti egyenlőségre vonatkozó különleges rendelkezések beemelésével a kollektív
szerződésekbe és a tagállami jogszabályokba.

Egyetértek a jelentésben kiemelt különféle pontokkal, mint például az integrációs
intézkedések erősítésével a nők javára, a jelenlétük megerősítésével a felelős pozíciókban,
a foglalkoztatás és a javak igazságos újraelosztásának elősegítésével, magasabb minőségű
munkahelyek létrehozásával, a kiváló minőségű szolgáltatásokhoz való hozzáférés
biztosításával, valamint a szociális jóléti rendszer jobbá tételével. Ezzel együtt azonban
nem tudom támogatni azokat a bekezdéseket, amelyek az abortusz támogatására utalnak.

Nathalie Griesbeck (ALDE),    írásban. – (FR) Nagyon örülök, hogy ezt a határozatot a
Nemzetközi Nőnap 100. évfordulóján fogadtuk el. Bár az Unió szerződéseiben megjelenik
a férfiak és nők egyenlő bérezése, ma azt látjuk, hogy a nők 17,8%-kal keresnek kevesebbet
a férfiaknál. Ez az egyenlőtlenség a társadalom egészét áthatja: például a nagyvállalatok
csak 3%-át vezeti nő, és a nőket érinti a legsúlyosabban a munkanélküliség és az alkalmi
munkavállalás. Innen ered az az ijesztő helyzet, hogy 2008-ban az Unió 27 tagállamában
élő nők 17%-a szegénységben élt. Más intézkedésekre is szükség van, például a családi
felelősség jobb elosztására, valamint a nők jobb védelmére a családon belüli erőszak ellen.
Ezek a számok azt bizonyítják, hogy szükség van a kötelező erejű intézkedésekre. Ezért a
kvóták létrehozása mellett döntöttem – bár elviekben elleneztem az ötletet –, és támogatom
a pozitív diszkriminációt bevezető politikák létrehozását a gazdasági és politikai szférában.
El kell ismernünk, hogy csak akkor érhetünk el valódi egyenlőséget, ha tényleges akaratra
alapozott politikákat alkalmazunk a helyzet megváltoztatására.

Sylvie Guillaume (S&D),    írásban. – (FR) A Nemzetközi Nőnap minden évben lehetőséget
biztosít arra, hogy szemügyre vegyük a nők jogait és a nemek közötti egyenlőséget az
Európai Unióban. Természetesen voltak jelentős előrelépések, azonban nyilvánvaló, hogy
még mindig nem értük el a teljes egyenlőséget sem a valóságban, sem pedig az emberek
fejében. Az egyenlőség azonban az Európai Unió növekedési, foglalkoztatási és társadalmi
kohézióval kapcsolatos célkitűzései megvalósításának egyik előfeltétele. Ezért a jelentés
mellett szavaztam, amely hangsúlyozza, hogy reagálnunk kell a válság nőket érintő
következményeire, és el kell hárítanunk ezeket. Hangsúlyozza az oktatás szerepét, valamint
felszólítja az Európai Uniót a női szegénység és a nők elleni mindenfajta erőszak elleni
küzdelemre. Véleményem szerint a jelentés másik fontos pontja a 66. bekezdésben található,
amely elismeri a nők könnyű hozzáférési jogát a fogamzásgátláshoz és az abortuszhoz.
Ne feledjük, hogy az Unió 11 országában az abortusz még mindig nem teljes körűen
engedélyezett.

Juozas Imbrasas (EFD),    írásban. – (LT) Egyetértettem a jelentéssel, mivel a jelenlegi
gazdasági, pénzügyi és társadalmi válság katasztrofális hatással van a foglalkoztatottságra,
az életkörülményekre és a társadalmainkra. A válság súlyosan érintette a nőket is: igaz ez
munkakörülményeikre, munkához jutási esélyeikre, a társadalomban betöltött helyükre
és szűkebb értelemben a férfiak és nők közötti egyenlőségre is. Legyen szó akár a tőzsdén
jegyzett nagyvállalatok igazgatótanácsairól vagy a politikai képviseletről, a nők számára
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is biztosítani kell a lehetőséget, hogy képességeiknek megfelelő pozíciókba juthassanak.
A nőket néha megfosztják a felelős beosztástól, ami egyensúlytalanságot eredményez a
képzettségük és szerepük között. Mivel 2010 a szegénység elleni küzdelem európai éve
volt, külön figyelmet kell szentelni a nők legkiszolgáltatottabb csoportjainak. Amennyiben
a kiszolgáltatottság valamely fogyatékosságból vagy bevándorlói státuszból ered, különleges
intézkedéseket kell hozni annak megakadályozása érdekében, hogy az érintettek tartósan
bizonytalan helyzetbe kerüljenek, valamint azzal a céllal, hogy elő lehessen segíteni a
társadalmi integrációjukat. Az egyenlőség előmozdításának feltételei közé tartozik a
küzdelem a nőkkel szembeni túlzott erőszak ellen. Meg kell jegyezni, hogy az erőszak
valamennyi formáját, a fizikai, pszichológiai és nemi erőszakot egyaránt üldözni kell és el
kell ítélni, függetlenül az elkövetett cselekmény súlyosságától. A Nemzetközi Nőnap 100.
évfordulóján szeretnék minden nőt üdvözölni.

Tunne Kelam (PPE),    írásban. – Az eredeti szöveg 66. bekezdésében foglalt, az abortuszhoz
való hozzáférés megkönnyítéséről szóló felhívás ellen szavaztam. Miközben elismerem
az egyén önrendelkezési jogát a saját teste fölött, hangsúlyozom, hogy az abortusz melletti
döntés egy másik emberi élet kioltásáról szóló döntést is jelenti. Továbbá pedig ha a döntés
megszületik, ennek mindig mindkét szülő beleegyezésével kellene történnie (kivéve a
súlyos betegségeket és a nemi erőszakot). Az abortuszhoz való könnyű hozzáférésre való
felszólítás ezért félrevezető, és azt az üzenetet továbbítja a társadalom felé, hogy az abortusz
fogamzásgátlásként is használható, és nem szükséges semmilyen morális és etikai értéket
szem előtt tartani.

A mai európai társadalomban, amelyben az emberek tájékozottabbak és könnyebben
hozzáférnek az egészségügyhöz, mint valaha, támogatnunk kell a felelősségteljes viselkedést,
amibe beletartozik a saját tetteinkért való felelősségvállalás. Az abortuszhoz való könnyű
hozzáférés ellentmond ennek a felelősségvállalásnak. Az abortuszt túl gyakran használják
arra, hogy egy nehéz helyzetből könnyedén megszabaduljanak. Az Európai Uniónak nem
kellene támogatnia ezt a viselkedésmódot, hanem el kellene fogadnia a tagállamok
szubszidiaritását.

David Martin (S&D),    írásban. – A jelentés mellett szavaztam, amely megjegyzi, hogy a
szegénység elleni küzdelemben fel kell erősíteni a nemek kérdését. Mivel 2010 a szegénység
elleni küzdelem európai éve volt, külön figyelmet kell szentelni a nők legkiszolgáltatottabb
csoportjainak. Amennyiben a kiszolgáltatottság valamely fogyatékosságból, a bevándorlói
státuszból vagy valamely kisebbséghez tartozásból ered, különleges intézkedéseket kell
hozni annak megakadályozása érdekében, hogy az érintettek tartósan bizonytalan helyzetbe
kerüljenek, valamint azzal a céllal, hogy elő lehessen segíteni a társadalmi integrációjukat.

Jiří Maštálka (GUE/NGL),    írásban. – (CS) Képviselőként és orvosként is egyetértek a
jelentés következtetéseivel. A legtöbb uniós tagállam által bevezetett társadalomellenes
politikák okozta kár előbb-utóbb megjelenik a társadalom gyengébb csoportjainak –
különösen a nők – egészségromlásában. Európa jelenlegi és jövőbeli lakosságának egészséges
fejlődéséért – amely egyenesen arányos a nők egészségének minőségével és teljes körű
társadalmi egyenlőségével – érzett aggodalmaim vezettek arra, hogy támogassam az előbb
említett jelentést. Ha érdekel minket Európa jövője, vagy más szóval az Unió életképessége
és fejlődése, nem tudjuk megoldani a problémákat a nők egyenlőségének biztosítása nélkül.
Ennek a problémának az alulbecsülése azt jelenti, hogy nem vesszük figyelembe az uniós
állampolgárok 50%-ának jogait. Ez tulajdonképpen rengeteg állampolgárt elidegenítene
az EU-tól, bár az Európa 2020 stratégiában van megoldás ezekre a problémákra. Az Európai
Unió férfiakból és nőkből áll. Ők az Unió lehetőségei és kreatív fejlődésének letéteményesei.
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Amíg a szegénység és a társadalmi kirekesztés szinte minden hatodik állampolgárt érint
az uniós statisztikák szerint, rajtunk, európai parlamenti képviselőkön múlik nemcsak a
Bizottság és a tagállamok felszólítása, hanem a hatékony nyomásgyakorlás is a szegénység
és a társadalomellenes költségcsökkentő intézkedések elleni harc terén elfogadott különleges
intézkedések végrehajtása érdekében, valamint a szociális szféra további romlásának
megakadályozása – különös tekintettel a nőkre.

Clemente Mastella (PPE),    írásban. – (IT) A jelenlegi pénzügyi válság katasztrofális hatással
van a munkanélküliségi rátára és az állampolgáraink életkörülményeire általában, különösen
a nőkére. Gondoljanak csak a munkakörülményeikre, a foglalkoztatáshoz való
hozzáférésükre, vagy pedig a társadalmunkban elfoglalt helyükre!

Ebben a 2010-es évről szóló jelentésben az Európai Bizottság helyesen emelte ki azokat a
kihívásokat, amelyek a férfiak és nők közötti egyenlőség terén várnak ránk, hangsúlyozva,
hogy ezt a válságot lehetőségként kell felfognunk arra, hogy felülvizsgáljuk a férfiak és nők
társadalmunkban elfoglalt szerepeit egy olyan stratégia segítségével, amely minden
politikába integrálná ezt a látásmódot. Ezt az ideális helyzetet konkrét és tartós intézkedések
révén kell megvalósítani, például az oktatás terén.

Hangsúlyozzuk a hagyományosan a férfiak területének számító döntéshozatali pozíciókban
a nők által játszott szerep fontosságát. Az egyenlőség előmozdításának feltételei közé
tartozik a küzdelem a nőkkel szembeni túlzott erőszak ellen. Meg kell jegyezni, hogy az
erőszak valamennyi formáját, a fizikai, pszichológiai és nemi erőszakot egyaránt üldözni
kell és el kell ítélni, függetlenül az elkövetett cselekmény súlyosságától. A nemi erőszak
elleni küzdelemhez tartoznak a figyelemfelkeltő kampányok, valamint a gyermekek és a
fiatalok oktatása az erőszak veszélyeiről.

Marisa Matias (GUE/NGL),    írásban. – (PT) A jelentés mellett szavaztam, mivel
hangsúlyozza a férfiak és nők közötti fizetésbeli különbségek mielőbbi leépítésének
szükségességét, valamint támogatja az „egyenlő munkáért egyenlő bért” alapelvet. Azért
is szavaztam mellette, mert felszólítja a Bizottságot, a Tanácsot és a tagállamokat, hogy a
nemek közötti egyenlőség területén részesítsék előnyben a kötelező erejű javaslatokat a
nem kötelező erejű stratégiai és politikai dokumentumokkal szemben, valamint hogy
fordítsanak különös figyelmet a nők kiszolgáltatott csoportjaira: a fogyatékkal élőkre, az
időskorúakra, a bevándorlókra, a leszbikusokra, a biszexuálisokra és a transzszexuálisokra,
a kisebbségekhez tartozókra, az alacsony képzettségű vagy képzettséggel nem rendelkező,
de eltartott családtagokért felelős nőkre, a fogyatékkal élőkre, valamint az egyedülálló
anyákra.

Elismeri, hogy a nőknek különösen a fogamzásgátláshoz és az abortuszhoz való könnyű
hozzáférésen keresztül kell tudniuk irányítani saját szexuális és reprodukcióval kapcsolatos
jogaikat. Szeretnék minden nők elleni erőszakot elítélni. Sajnálom, hogy erre a jelentésre
2011. március 8-án még szükség van.

Erminia Mazzoni (PPE),    írásban. – (IT) A nők és a férfiak közötti egyenlőségről szóló
éves jelentés idén a gazdasági válság nőkre tett hatására összpontosít, kiemelve a meglévő
érintett problémás területeket.

Nedelcheva asszony a javaslat útján indult el, nem pusztán a követeléseket és a viktimizálást
követte. A célzott cselekvés kiindulópontja a női munkaerőpiac gazdasági adatainak
elemzése, amely negatív eredményeket adott. Az előző felmérések adatai szerint a nők
nagyobb társadalmi-gazdasági sérülékenysége hatással van a gazdaság egészére, és mérhető
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veszteségeket okoz a rendszernek. Ebből egy olyan folyamat indul ki, amely – bár a
különbségek csökkentését tűzte ki célul – a teljes lakosságra vonatkozik, mivel rendszerbeli
módosításokat tartalmaz.

Nem értek egyet a nők szexuális jogainak előmozdításáról szóló résszel, különösen azzal
nem, ahol az abortusz „könnyűvé” tételéről beszél – főleg annak fényében, hogy a Ház
elvetette Silvestris úr szóbeli módosítását, amely a meg nem született gyerek védelmére
vonatkozó utalást vezette volna be a szövegbe. Ezt a kényes kérdést nem lehet
többféleképpen értelmezhető szlogenekkel megközelíteni. Nem fogadom el, hogy a nők
szabadsága és a társadalmi előrelépés elérése az abortuszon keresztül vezet.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    írásban. – (FR) A Nedelcheva-jelentés fájdalmas
megjegyzést tesz a nők és férfiak közötti egyenlőség tekintetében az uniós előrelépésről.
Szomorú, hogy március 8-ig kellett várni ahhoz, hogy emlékezzünk arra, hogy Európa
lakosságának 50%-a nőnemű, és hogy az egyenlőséghez való jogukat egész Európában
semmibe veszik.

Üdvözlöm ezt a jelentést azért a kifejezett törekvéséért, hogy az egyenlő jogok biztosításának
érdekében kötelező intézkedéseket vezessen be. Ugyanakkor sajnálatosnak tartom, hogy
az Európa 2020 stratégiával és a 64 éves nyugdíjkorhatárral dicsekszik, valamint kijelenti,
hogy „a család társadalmunk alapjának egyik sarokköve”. Társadalmunk alapjának sarokköve
az állampolgárság és a jog. Szeretném leleplezni ezt a folyamatot, amely olyan,
társadalomellenes és kulturális visszaesést okozó pirulákat akar lenyeletni velünk, amelyeket
tehetetlen jóindulatban áztattak.

Willy Meyer (GUE/NGL),    írásban. – (ES) Ma, 2011. március 8-án az Európai Unióban
élő férfiak és nők egyenlőségéről szóló Nedelcheva-jelentés mellett szavaztam. A jelentés
aggódik a tagállamok által elért elégtelen előrehaladás miatt a férfiak és nők egyenlőségével
kapcsolatban. Ezért a jelentés felszólítja a tagállamokat arra, hogy olyan mechanizmusokat
hozzanak létre, amelyek megszüntetik ezt az egyenlőtlenséget.

Louis Michel (ALDE),    írásban. – (FR) A nők és a férfiak közötti egyenlőség az Európai
Unió egyik alapelve. Sajnos még ma is rengeteg egyenlőtlenség van a nők és a férfiak között.
Továbbá pedig a jelenlegi pénzügyi, gazdasági és társadalmi válság súlyosan érintette a
nőket a munkakörülményeikben, a munkahelyekhez való hozzáférésükben, a
társadalomban elfoglalt helyükben és a bérezésükben.

A férfiak és a nők közötti egyenlőségnek a foglalkoztatottságban valósággá kell válnia. Az
egyenlőségi politikákat mindenképpen fenn kell tartani, és főként nem szabad csökkenteni
a költségvetéseiket. A férfiak és a nők közötti egyenlőséget minden politikába be kell emelni
különleges és fenntartható intézkedések segítségével, különösen az oktatás, a képzés és a
pályaválasztási tanácsadás terén.

A nőknek fontos szerepet kell játszaniuk a döntéshozatalban is, mind igazgatótanácsi
tagként, mind pedig politikai funkciókban. Végül pedig nem tudom említés nélkül hagyni
a nők elleni fizikai, pszichológiai és szexuális erőszak rettentő megpróbáltatásait. Ezek
ellen a bűncselekmények ellen minden erőnkkel küzdenünk kell, függetlenül súlyossági
szintjüktől.

Elisabeth Morin-Chartier (PPE),    írásban. – (FR) Ezen a napon, a Nemzetközi Nőnap
100. évfordulóján és a nők és a férfiak közötti egyenlőségről szóló jelentés megszavazásakor
azon gondolkodom, vajon milyen társadalom fosztaná meg magát értelmének és
energiájának 50%-ától.
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Mégis ilyen világban élünk, de nem akarjuk, hogy ez továbbra is így legyen. Szeretném, ha
általános kampányt jelentenének be az egyenlőség érdekében. Ha megnézzük, milyen
összegeket fektetünk a fiatal nők képzésébe, láthatjuk azokat a szakadékokat, amelyek
egyre mélyülnek az emberek között a munka világában.

Ez elfogadhatatlan, és ezért támogatom a szavazásra bocsátott jelentést: minden nehézséget
kiemel, amelyekkel a nőknek szembe kell nézniük. Az előttünk álló csata nem a jobb- és
baloldal csatája, hanem olyan közös csata, amelyben mindenkinek, nőknek és férfiaknak
egyaránt együtt kell működnie.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE),    írásban. – (RO) A nők reprodukciós jogairól és az
abortuszhoz való jogról szóló bekezdések mellett szavaztam. Olyan országból származom,
amelyben az abortuszt több mint 25 évig törvény tiltotta, és így pontosan tudom, milyen
fontos ez a jog, és ismerem azokat a súlyos következményeket, amelyek akkor merülnek
fel, ha valaki ezt a jogot kétségbe vonja.

Franz Obermayr (NI),    írásban. – (DE) Amire a nőknek valóban szükségük van, az a
tényleges választási lehetőség az életükben: bizonyosnak kell lenniük afelől, hogy egyik
döntésüknek sem fognak kisebb értéket tulajdonítani. Fontos lépés lenne ebbe az irányba
a minden tagállamban bevezetett családi adózás, hogy a családalapítás ne váljon szegénységi
csapdává. A női kvóta bevezetése azonban téves lépés. Olyan területeken kell kezdenünk,
ahol a nők tényleges hátrányt szenvednek el: meg kell vizsgálnunk a rosszul fizetett ápolók
helyzetét, a részmunkaidős foglalkoztatást, valamint azon nők áldatlan helyzetét, akik
keményen megküzdenek azért, hogy össze tudják egyeztetni a családot és a karriert. Ez a
jelentés nem tárgyalja ezeket a problémákat, és ezért szavaztam ellene.

Alfredo Pallone (PPE),    írásban. – (IT) A nők és férfiak egyenlőségéről szóló 2010. évi
jelentés hangsúlyozza, hogy európai kötelességvállalásra van szükség a nemek közötti
egyenlőség biztosítása érdekében egy olyan gazdasági válság idején, amely azzal fenyeget,
hogy aláássa a nők jogainak támogatása érdekében tett eddigi erőfeszítéseket. A
munkanélküliség és a recesszió azzal fenyeget, hogy tovább növeli a munkahelyeken a
férfiak és a nők közötti szakadékot. Ezért Nedelcheva asszony jelentése azokra a pontokra
összpontosít, ahol megelőzhetjük a megkülönböztetést: a pénzügyi és gazdasági
igazságosság biztosítására minden állampolgár számára – és közben utal a javadalmazásra,
a jövedelmekre és a nyugdíjakra –, valamint a női kvóták megemeléséért folytatott
küzdelemre a jobb képviselet és a személyes jogok biztosítása érdekében. Úgy gondolom
azonban, hogy eközben tiszteletben kell tartani a szubszidiaritás alapelvét, valamint olyan
tipikus nemzeti jellemzőket, amelyeket szerintem védeni és óvni kell.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    írásban. – (PT) A jelenlegi általános válság az európaiak
többségét érinti, de legsúlyosabban a nőket. Ebben a tekintetben aggodalomra ad okot,
hogy a nagy – bár lassú és fájdalmas – győzelmek, amelyeket a nők nyertek meg az Európai
Unióban, jelentősen visszaszorulhatnak, ami – eltekintve attól, hogy ez közvetlenül és
tisztességtelenül érinti őket – a társadalmainkat is érintené, amelyek egészségesebbek
volnának és jobb kilátásaik lennének a fejlődésre, ha biztosítanák a nemek közötti
egyenlőséget. Fontos tehát továbbra is az egyenlőségi politikákba történő befektetés, nem
feledve a férfiak és a nők közötti egyenlőség bevezetését a munkahelyi körülmények, a
jövedelmek szintje, a munkahelyhez való hozzáférés és általában a társadalomban elfoglalt
helyük terén. Ami az egyenlőségi politikákat illeti, a cselekvésnek két különböző, egymást
kiegészítő szemszögből kell kiindulnia: az egyikben kívülről befelé megteremtjük a nemek
közötti egyenlőség feltételeit, a másikban pedig belülről kifelé olyan körülményeket hozunk
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létre, amelyek lehetővé teszik a nők emancipációját. Mindezek fényében, bár egyetértek a
jelentés több pontjával, tartózkodtam a végső szavazás során, mivel nem fogadom el az
abortuszhoz való általános szabad hozzáférést és azt a feltételezést, hogy az abortusz
egyfajta fogamzásgátlási módszer, mert nyilvánvalóan nem az.

Miguel Portas (GUE/NGL),    írásban. – (PT) A jelentés mellett szavaztam, mivel
hangsúlyozza a férfiak és nők közötti fizetésbeli különbségek mielőbbi megszüntetésének
szükségességét, valamint támogatja az „egyenlő munkáért egyenlő bért” alapelvet. Felszólítja
a Bizottságot, a Tanácsot és a tagállamokat, hogy a nemek közötti egyenlőség területén
részesítsék előnyben a kötelező erejű javaslatokat a nem kötelező erejű stratégiai
dokumentumokkal szemben, valamint hogy fordítsanak különös figyelmet a nők
kiszolgáltatott csoportjaira: a fogyatékkal élőkre, az időskorúakra, a bevándorlókra, a
leszbikusokra, a biszexuálisokra és a transzszexuálisokra, a kisebbségekhez tartozókra, az
alacsony képzettségű vagy képzettséggel nem rendelkező, de eltartott családtagokért felelős
nőkre, a fogyatékkal élőkre, valamint az egyedülálló anyákra. Elismeri, hogy a nőknek
különösen a fogamzásgátláshoz és az abortuszhoz való könnyű hozzáférésen keresztül
kell tudniuk irányítani saját szexuális és reprodukcióval kapcsolatos jogaikat. Minden nők
elleni erőszakot elítél. Sajnálom, hogy erre a jelentésre 2011. március 8-án még szükség
van.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    írásban. – A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Nedelcheva-jelentését 366 : 200 : 32 arányban elfogadták. A jelentéstervezet és a végleges
eredmény elfogadható volt számunkra. Örvendetes, mert az alábbiakat tartalmazza: a
bérszakadék 0,5%-os szintre való leszorítása 2020-ig; felszólítja a tagállamokat az egyenlő
munkáért egyenlő bérről szóló jogszabályok végrehajtására (27. bek.); szankciók
alkalmazása az ezt be nem tartó tagállamok esetében (27. bek., eredetileg a Zöldek/ az
Európai Szabad Szövetség Képviselőcsoportja módosítása a Nőjogi és Esélyegyenlőségi
Bizottságban); kötelező célok megállapítása a férfiak és nők közötti egyenlőség biztosítására
(53. bek.); kvótarendszer alkalmazása a vállalatok igazgatóságaiban az egyenlőség biztosítása
érdekében, amely példát ma már Spanyolország és Franciaország is követi (53. bek.);
kötelező célok megállapítása a férfiak és nők közötti egyenlőség biztosítására a vállalatok,
a közigazgatási szervek és a politikai testületek felelős beosztásaiban (56. bek.); reproduktív
egészséggel kapcsolatos jogok, a fogamzásgátláshoz való könnyű hozzáférés és az
abortuszhoz való hozzáférés (67. bek.).

Oreste Rossi (EFD),    írásban. – (IT) Annak ellenére, hogy a jelentés sok támogatandó
kijelentést tartalmaz, ugyanakkor az állampolgárok egy különleges kategóriáját különíti
el, ebben az esetben a roma nőket, akiket a megkülönböztetés miatt különösen hátrányos
helyzetűnek tart. Nem értünk egyet azzal, hogy a nők jogos követeléseit, amelyek a
munkaerőpiacon való egyenlő részvétel tekintetében a munkahelyi figyelemre és elismerésre,
a jövedelemre, a felelős pozíciók betöltésére irányulnak, faji megkülönböztetéssé alakítsák.

Nem fogadjuk el, hogy a tagállamok különös figyelmet szenteljenek a nőknek a romák
integrációjáról szóló európai stratégia keretén belül: először azért, mert a nők és a férfiak
egyenlőségével foglalkozó intézkedésnek semmi köze a romákhoz, másodszor pedig azért,
mert szerintünk, ha a megkülönböztetésben szenvedő emberekről beszélünk, akkor a mi
állampolgáraink azok, akik a gyakran illegálisan jelen lévő romák jelenlététől szenvednek.

Ezért – és az abortusz megkönnyítése, valamint a női kvóták bevezetése miatt – a jelentés
ellen szavazunk.
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Birgit Schnieber-Jastram (PPE),    írásban. – (DE) Ami a 66. bekezdést illeti, a „könnyű
hozzáférés” kifejezés túlságosan messzire megy. Másrészről viszont az abortusz lehetőségét
biztosítani kell.

Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE),    írásban. – (PL) A mai szavazás során A nők és
férfiak közötti egyenlőség az Európai Unióban – 2010 című jelentés több fontos pontját
támogattam. Szeretném felhívni a figyelmet a vállalatokban lévő egyenlőség kérdésére.

Nagyon fontos ez a lépés annak biztosításában, hogy a nők által betöltött pozíciók száma
egyenlő legyen a férfiakéval a vállalat vezetésében. A célunk nem az, hogy a nemi kritérium
legyen az egyetlen szempont, amikor az igazgatótanácsi tagok kinevezése megtörténik.
Fontos számunkra azonban annak biztosítása, hogy az egyenlő képzettséggel rendelkező
ambiciózus nőket válasszák az általában férfiak által betöltött helyekre, mivel kutatások
bizonyítják, hogy ez a vállalatok jobb és fenntarthatóbb vezetéséhez, azaz jobb pénzügyi
eredményhez vezet.

Bogusław Sonik (PPE),    írásban. – (PL) A Nedelcheva-jelentésben javasolt állásfoglalás
elfogadása mellett szavaztam, mivel szerintem a nemek közötti egyenlőség kiemelten
fontos. Egyetértek az előadó következtetéseivel, aki szerint európai intézkedések szintjén
kell fellépnünk a probléma ellen, például megfelelő stratégiák és pénzügyi eszközök
létrehozásával. Úgy gondolom, hogy az oktatással és a kommunikációval kapcsolatos
megoldások különösen értékesek, valamint azok is, amelyek a javadalmazásbeli különbségek
megszüntetését és a vezetői pozíciókhoz való hozzáférés biztosítását tűzték ki célul.

A fő kezdeményezés ezen a területen azonban továbbra is a tagállamok kezében marad.
Az Európai Parlamentnek az uniós állampolgárok képviselőjeként az a feladata, hogy
nyomást gyakoroljon a kormányokra, az Európai Bizottságra és az Európai Unió Tanácsára,
hogy következetes és hatékony intézkedéseket hozzanak a nemek közötti egyenlőségért
küzdő szervezetekkel folytatott párbeszéd keretein belül.

Az egyenlő jogok kérdéséről széles körű vita folyik Lengyelországban, de annak ellenére,
hogy sikerült megvalósítani a szavazási listák paritását, még sok a tennivaló például szociális
téren. Véleményem szerint az Uniótól érkező ösztönzés különösen értékes volna az
országom számára.

Catherine Stihler (S&D),    írásban. – A jelentés mellett szavaztam, amely le szeretne
számolni a nemek közötti egyenlőtlenséggel a tagállamokban. Kiábrándító, hogy a
Nemzetközi Nőnap 100. évfordulóján brit konzervatív kollégáim nem támogatták ezt a
jelentést.

Michèle Striffler (PPE),    írásban. – (FR) A nők és férfiak egyenlőségéről szóló 2010. évi
jelentés különösen fontos, mivel ma ünnepeljük a Nemzetközi Nőnap 100. évfordulóját.
Teljesen nyilvánvaló, hogy Európában még mindig jelentős különbségek vannak a férfiak
és a nők között. Kötelező erejű célkitűzésekre van szükség a férfiak és a nők egyenlő
képviseletének biztosítására a felelős politikai pozíciókban és a vállalatokban is. Ezért
szavaztam a jelentés mellett.

Alf Svensson (PPE),    írásban. – (SV) A nők és férfiak egyenlőségéről szóló 2010. évi
jelentés ellen szavaztam, és éppen ma van a Nemzetközi Nőnap! Az Európai Néppárt
(Kereszténydemokraták) Képviselőcsoportban több kollégám és más képviselőcsoportok
is a saját kezdeményezésű jelentés ellen szavaztak – mindenkinek megvolt rá a maga oka.
Engedjék meg, hogy röviden elmondjam a sajátjaimat. A legproblematikusabb bekezdések
szerintem azok, amelyek kötelező erejű célokat javasolnak a tagállamok számára a női
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kvóták tekintetében. Eltekintve attól, hogy ezzel az Unió megsérti a tagállamok
önrendelkezési jogát, ellenzem magának a kvótának a gondolatát is. Mintha a nők nem
lennének képesek arra, hogy a saját érdemeik szerint ítéljék meg őket, ahogyan a férfiakat
is. A szöveg beszél még a minimáljövedelemről is, amelynek rendezése természetesen a
szociális partnerek feladata, nem pedig a nemzeti vagy nemzetközi szinten dolgozó
politikusoké. Összességében tehát a fenti pontok miatt döntöttem a jelentés ellen, amelyet
az Európai Parlament ettől függetlenül elfogadott.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D),    írásban. – (RO) A nők és férfiak közötti egyenlőség az
Európai Unióban – 2010 című jelentés mellett szavaztam. Bár az Európai Unióban az
egyetemet végzettek 59%-a nő, ez az arány nem tükröződik a politikai vagy gazdasági
életben. Az Európai Parlamentben a képviselők pusztán 35%-a nő, a nemzeti
parlamentekben a nők aránya 15%, míg a főbb európai vállalatok igazgatótanácsának csak
3%-át vezeti nő. A nők képviseleti aránya azért fontos, mivel ez arra buzdítja a nőket, hogy
politikai karriert tervezzenek, és hogy politikai, közigazgatási vagy pénzügyi felelősséggel
járó pozíciókra pályázzanak. Az Európai Unió a nemek közötti díjazásbeli különbség 17%,
és nincs elég gyermekgondozási intézmény a 3 év alatti gyermekek számára. Ez azt jelenti,
hogy a fiatal anyák jobban ki vannak téve a határozott idejű munkaszerződések vagy a
munkanélküliség kockázatának. Az állami és magánfinanszírozáshoz való hozzáférés
megkönnyítésével nemzeti és európai szintű intézkedéseket kell hozni a nők körében a
vállalkozási kedv előmozdítására. Felszólítjuk az Európai Bizottságot, hogy ösztönözze a
tagállamokat arra, hogy a médiában általánosságban, különösen pedig a reklám- és
promóciós anyagokban mozdítsák elő a nők olyan ábrázolását, amely tiszteletben tartja
a nők méltóságát, szerepük különbözőségét és a nők identitását.

Thomas Ulmer (PPE),    írásban. – (DE) A jelentés ellen szavaztam, mivel kerülő úton
akarja újból bevezetni az abortuszt. Egyébként pedig közhelyek sorozata.

Angelika Werthmann (NI),    írásban. – (DE) A nők és férfiak közötti egyenlőség az Európai
Unióban – 2010 című Nedelcheva-jelentés mellett szavaztam. A nemek közötti egyenlőség
és a nemek közötti egyenlő bánásmód az Európai Unió egyik alapelve. A nők számáról az
üzleti életben, a fizetésbeli hatalmas különbségekről, valamint a nők által a munkahelyen
tapasztalt rengeteg hátrányról szóló társadalmi vita azonban világosan jelzi, hogy még
nagyon sok idő telik el, míg a nemek egyenlők lesznek. A tagállamokat felszólítottuk arra,
hogy a válságra lehetőségként tekintsenek, amely révén más szemszögből láthatják a
politikáikat, és fokozhatják erőfeszítéseiket ezen a fontos területen.

Marina Yannakoudakis (ECR),    írásban. – Az ECR Képviselőcsoport elismeri, hogy a
férfiak és nők közötti egyenlőség az európai szerződések egyik alapelve, és ezt minden
tagállam tiszteletben tartja. Ezzel együtt különböző okoknál fogva nem szavazhattunk a
jelentés mellett. Először azért, mert egyáltalán nem értünk egyet azzal, hogy uniós szinten
bizonyos szakmákban célkitűzéseket és női kvótákat vezessenek be, szerintünk ez a
tagállamok feladata. Másodszor azért, mert egy politikai jelentésben nincs helye lelkiismereti
kérdéseknek, és úgy gondoljuk, hogy a tagállamoknak kell dönteniük az abortuszról és a
fogamzásgátlásról szóló jogszabályokról. Harmadszor pedig a foglalkoztatást érintő
kérdésekben, azaz a nyugdíj és a nyugdíjkorhatár megszabásában a tagállamok az illetések,
és bár teljes mértékben támogatjuk a nemek közötti díjazásbeli különbség felszámolását,
nem az Európai Unió feladata, hogy előíró célkitűzéseket határozzon meg.
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Jelentés: Rovana Plumb (A7-0031/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    írásban. – (PT) Támogatom ezt a jelentést, amely hangsúlyozza
az európai női lakosság szegénységben élő 17%-ának, különösképpen az édesanyáknak
és az idős nőknek a súlyos helyzetét. Hangsúlyozza továbbá, hogy 16 tagállamban a nők
még inkább ki vannak téve a mélyszegénységnek és annak, hogy a gazdasághoz való
hozzájárulásukat rendszeresen alábecsülik és alulfizetik. Megjegyzendő, hogy az Európa
2020 stratégia a szegénység csökkentését jelölte ki egyik célkitűzéseként, amely kizárólag
foglalkoztatás- és szociálpolitikával, illetve a családi élet és a munka összeegyeztethetősége
és a méltóságteljes élethez szükséges eszközök nők számára való előteremtése révén
valósítható meg.

Roberta Angelilli (PPE),    írásban. – (IT) A nőket egyre jobban fenyegeti a szegénység, és
ez különösen igaz a speciális szükségletekkel rendelkezőkre, így az egyedülálló anyákra és
a fogyatékossággal élő vagy idős nőkre, akik gyakran létminimumot súroló nyugdíjban
részesülnek. Felesleges ismételni, hogy a szegénység elkerülése és csökkentése érdekében
egyenlő munkaerő-piaci részvételt kell biztosítani a nők és a férfiak számára. Sajnálatos
módon, az európai nők körében négyszer valószínűbb a részidős munkavégzés, sokkal
valószínűbb, hogy határozott időre szóló szerződéssel foglalkoztatják őket, valamint
gyakran az informális gazdaságban dolgoznak, ahol jellemzően nem kötnek
munkaszerződést. Tény ugyanakkor, hogy nem pusztán munkához kapcsolódó okai
vannak a szegénység elnőiesedésének, ugyanis a gyermek- és idősgondozási létesítmények
hiányával is összefügg ez a jelenség.

A tagállamok felelőssége, hogy egyedi programokat vezessenek be a nők munkaerő-piaci
aktív befogadásának és újbóli integrációjának elmozdítására, valamint az egész életen át
tartó tanulási lehetőségként egyedi képzéseket azzal a céllal, hogy biztosítsák a szükséges
szakismereteket és képesítéseket. Megemlítendő továbbá, hogy a hátrányos helyzetű nők
számára egyenlő hozzáférést kell biztosítani az egészségügyi rendszerekhez és a
nőgyógyászati, illetve szülészeti ellátáshoz, csak úgy, mint a méltó lakhelyhez, az
igazságszolgáltatáshoz, a sporthoz és a kultúrához is.

Sophie Auconie (PPE),    írásban. – (FR) Osztom ezen állásfoglalás női szegénységről szóló
elemzését. A jelenlegi munkanélküliség kétségkívül a legutóbbi gazdasági válság
következménye, ám ezzel egyidejűleg a sztereotípiák, a nők és a férfiak közötti
bérszakadékok, a családi élet és a munka közötti összhang hiánya, a várható élettartam
meghosszabbodása és számos egyéb tényező is szerepet játszott a kialakulásában.
Előadónkhoz hasonlóan nekem is örömömre szolgál, hogy létrejött egy európai
mikrofinanszírozási eszköz, melynek célja, hogy könnyebben hozzáférhetővé és elérhetővé
tegye a mikrofinanszírozást az olyan nők számára, akik nehézséggel szembesülnek a
munkaerőpiacra való belépés során, illetve önálló vállalkozóként kívánnak dolgozni, illetve
saját kisvállalkozást kívánnak indítani.

Liam Aylward (ALDE),    írásban. – (GA) . Történelmileg a nőket – különösen az egyedülálló
anyákat és a 65 év feletti nőket – fenyegeti leginkább a szegénység. A becslések szerint a
nők körében 36, míg a férfiaknál 11%-os a szegénység aránya. Az EU-ban az időskorú nők
vannak a legnagyobb veszélyben – náluk 22%-os a szegénység aránya a férfiak 16%-ához
képest – gyakran ugyanis nehézséget jelent számukra társadalombiztosítási és
nyugdíjrendszerekhez való hozzáférés.

E jelentés mellett szavaztam. Az előadó helyesen fogalmaz azt illetően, hogy a nők
szegénysége rejtve marad, ugyanis ők teszik ki az „inaktív” népesség kétharmad részét.
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Üdvözlöm a jelentésben megfogalmazottakat arra vonatkozóan, hogy nem szabad hagyni,
hogy a gyermekekről, betegekről, időskorúakról vagy fogyatékkal élőkről gondoskodó
nők hiányt szenvedjenek e gondoskodás miatt, amely a család és a közösség számára is
alapvető fontosságú.

Megfelelő módon kell gondoskodnunk ezeknek a nőknek a szociális jólétéről, gondolnunk
kell az idősödésükre. Egyetértek azzal, hogy az EU 2020 stratégiának javítania kell a
munkaerőpiacon való egyenlő jelenlétet és részvételt, valamint teljes mértékben támogatnia
kell a munkaerő-piaci és szociálpolitikák reformját a nők gazdasági és társadalmi
egyenlősége érdekében.

Zigmantas Balčytis (S&D),    írásban. – (LT) Támogatom ezt a jelentést. A szegénység
továbbra is óriási problémát jelent az EU-ban, és a szegénység elleni küzdelem egyike a
Bizottság által az Európa 2020 stratégia keretében javasolt öt mérhető célkitűzésnek. Az
Európa 2020 stratégiához tartozó integrált iránymutatásoknak (a társadalmi integráció
előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem) az a céljuk, hogy védelmet biztosítsanak a
szegénység kockázatával szemben, különösképpen a szegénység által az átlag lakosságnál
még inkább fenyegetett nők, gyermeküket egyedül nevelő szülők és idősek számára. A
társadalombiztosítási és munkaerő-piaci politikák rendkívül fontos szerepet játszhatnak
a szegénység csökkentésében. A tagállamoknak és az Európai Bizottságnak hatékonyabb
intézkedéseket kell hozniuk annak érdekében, hogy a társadalom leginkább kiszolgáltatott
helyzetben lévő csoportjai szakmai és egyetemi tanulmányokat folytathassanak, ami
segítené őket abban, hogy jobban integrálódjanak az aktív munkaerőpiacba és a szegénység
kockázatát is megszüntetné.

Elena Băsescu (PPE),    írásban. – (RO) A szövegtervezet mellett szavaztam. Ez a jelentés
számos intézkedésre tesz javaslatot az Európai Unióban élő nők szegénységének leküzdése
érdekében. Többet támogatok ezek közül, így a nők rugalmas munkaidejének ösztönzését
vagy az azonos munkáért járó fizetések közötti bérszakadékok csökkentését. A nők helyzete
rendkívül nehéz. Gondoskodniuk kell az otthonukról, a gyermekeikről és férjükről, és
ezzel egyidejűleg dolgozniuk is kell. Meglehetősen gyakran válnak munkahelyi
megkülönböztetés vagy erőszak áldozatává − ezek a problémák továbbra is gyakoriak az
EU-ban. Borzalmas realitással kell szembenéznünk, különösképpen a vidéki térségekben
élő és a roma származású nők esetében. Ebben a helyzetben oly módon kell felhasználnunk
a strukturális alapokat, hogy azok javítsák a nők munkaerőpiacra való belépési lehetőségeit.
Ezt a mikrofinanszírozási lehetőségekhez való fokozott hozzáféréssel és a nők vállalkozói
készségének fejlesztésével és ösztönzésével is támogatnunk kell.

Regina Bastos (PPE),    írásban. – (PT) A nők esetében ma a nők és férfiak közti
esélyegyenlőségért vívott harc dacára is nagyobb (17%-os) a szegénység kockázata a férfiak
(15%-os) arányához képest. Az időskorúak esetében pedig még nagyobb különbséget
láthatunk (a nők esetében 22, míg a férfiaknál 17%-os ez az arány). A női szegénység
nagyobb kockázata részben a férfiak és a nők közötti bérezési egyenlőtlenségből adódik.
Ez a bérszakadék továbbra is 18% körül van az Európai Unióban, és az egész életen át
szerzett jövedelemre, a szociális védelemre és a nyugdíjakra is kihatással van.

Ez az jelentés, amely támogatást érdemelt tőlem, arra szólítja fel a tagállamokat, hogy
recesszióból való fellendüléssel kapcsolatos terveikben vegyék figyelembe a nemi dimenziót
azzal, hogy előmozdítják és fellendítik a nők foglalkoztatását, valamint, hogy célzott
munkaerő-piaci beilleszkedésre, rugalmas munkaidőre, béregyenlőségre és az adó- és
nyugdíjrendszerek felülvizsgálatára irányuló intézkedéseket fogadnak el.
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Sergio Berlato (PPE),    írásban. – (IT) A legutóbbi pénzügyi és gazdasági válság számos
olyan negatív következménnyel járt, amelyek hatással vannak az állampolgárok, és
különösképpen a nők életszínvonalára és munkájára. A statisztikák egyértelműen
tanúskodnak a nők helyzetéről: az európai nők majdnem 17%-a szegénységben él.

A 2010-es évet „a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai évének”
nyilvánították, tehát úgy gondolom, hogy az év során véghezvitt tevékenységeknél a nők
és férfiak társadalmi kirekesztésének eltérő kockázatára is tekintettel kell lennünk. Úgy
gondolom továbbá, hogy a nőket sújtó szegénység megfékezése, illetve a nőket veszélyeztető
kockázatok megszüntetése terén kulcsfontosságú szempont a munka és a családi élet
összeegyeztethetőségének előmozdítása annak érdekében, hogy azok a nők, akik úgy
szeretnék, szakmai életutat járhassanak be, illetve teljes munkaidőben dolgozhassanak.

A strukturális alapok − különös tekintettel az Európai Szociális Alapra − kulcsfontosságú
eszközt jelentenek a tagállamok számára a szegénység és a társadalmi kirekesztés
leküzdésére. Szeretném ezért olyan egyedi programok társfinanszírozási lehetőségére
felhívni a Bizottság figyelmét, amelyek előmozdítják a nők munkaerő-piaci aktív befogadását
vagy újbóli integrációját, továbbá különleges szakmai minősítés megszerzésére irányuló
képzési programokat indítanak.

Mara Bizzotto (EFD),    írásban. – (IT) Nem szeretném támogatni ezt a jelentést. Nem a
céljai miatt ellenzem, hanem a képviselőtársam által megfogalmazott módszerek terén
vannak kifogásaim. A szegénység 2011-ben általános sorscsapás Európában. Kétségkívül
igaz, hogy néhány társadalmi csoport esetében súlyosabb hatása volt a gazdasági
világválságnak. Nem gondolom ugyanakkor, hogy a nemen vagy külön csoportokon
alapuló megközelítés ideális megoldás lenne. Éppen ellenkezőleg: egy ilyen nagyságú
problémát csak úgy lehet megoldani, ha a kevesek javát szolgáló módszerek helyett inkább
a minden érintett számára előnyös megközelítéseket helyezzük előtérbe.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    írásban. – (LT) Támogatom ezt a jelentést, mert úgy
gondolom, megoldást kell találnunk a recesszió miatt még súlyosabbá vált női szegénység
problémájára. Noha a gazdasági és pénzügyi válság mindkét nem esetében a
munkanélküliség jelentős növekedését eredményezte, tény, hogy a nőket sokkal súlyosabban
érintette a válság. A recesszió alatt drasztikusan csökkentek a fizetések a nők által dominált
ágazatokban, illetve sok nő a munkáját is elveszítette. Ezenkívül az alacsony fizetések
következtében nyugdíjba vonulásukkor is alacsony nyugdíjat kapnak a nők, így gyakran
elszegényedés vár rájuk. A nők recesszió alatti egyre súlyosbodó szegénységének −
különösképpen az egyedülálló anyák körében – a gyermekszegénységre is közvetlen hatása
van, ma Európában körülbelül 20 millió gyermek szegénységben él. Ha nem hozunk
különleges intézkedéseket a nők szegénységének csökkentésére, a gyermekszegénységet
sem fogjuk tudni csökkenteni. Hangsúlyozni szeretném, hogy a nemi dimenziót mind az
európai, mind pedig a nemzeti jogszabályozás során figyelembe kell venni. Az európai
uniós tagállamoknak külön programokkal kell segíteniük a nők munkaerő-piaci bevonását
és újbóli integrálását. Megemlítendő továbbá, hogy minden nő számára biztosítani kell a
szülési szabadságot. Manapság sajnos nem nézik túl jó szemmel az anyaságot, mint ahogy
a házimunka, a gyermeknevelés, illetve az időskorúak vagy fogyatékkal élők gondozása
sem örvend túlságosan nagy megbecsülésnek. Bízom benne, hogy a tagállamok megfelelő
intézkedéseket hoznak a jövőben a nők szegénységének felszámolása érdekében, és a
nőknek a család, a társadalom és a gazdaság fejlődéséhez való hozzájárulása is nagyobb
megbecsülést kap majd.
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Vito Bonsignore (PPE),    írásban. – (IT) Támogatom ezt a jelentést, amelyet a Nemzetközi
Nőnap 100. évfordulóján fogadtak el ebben a Házban. A legfrissebb adatok szerint az
európai nők 17%-a továbbra is szegénységben él, és tovább rontja a helyzetet, hogy a
munkaerőpiacon és a szociális védelem terén is hátrányt szenvednek. Ezzel egyidejűleg a
nőknek a család, a társadalom és a gazdaság fejlődéséhez való hozzájárulását is rendszeresen
alábecsülik és alulfizetik.

A Bizottság éves jelentése szerint a szegénység, és ennek eredményeként a társadalmi
kirekesztés kockázata is jobban fenyegeti a nőket, különös tekintettel az idős nőkre, akiknél
2008-ban 22%-os volt a szegénység kockázata, míg az idős férfiaknál 16%-os, a
gyermeküket egyedül nevelő szülők és az egyéb kategóriába sorolható, így fogyatékkal élő
vagy etnikai kisebbséghez tartozó nők esetében pedig 35%-os ez az arány. Különösen
támogatom az előadó, Mariya Nedelcheva kérelmét a családi élet és a munkahely közötti
egyensúly megteremtésére, illetve az egyedülálló anyák támogatását célzó intézkedések
meghozatalára.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    írásban. – (PT) Támogatom az állásfoglalást, amelyet
a nők szegénységének munkaerő-piaci és szociálpolitikákon keresztüli leküzdéséhez
fogadtak el. Kiemelném viszont, hogy több helyen ismétlődést véltem felfedezni a
szövegtervezetben, illetve nem értek egyet a közös adózásra és az eltartottak gondozásáért
járó segélyekre vonatkozó pontokkal, azok ugyanis ellentétesek az Európai Néppárt
(Kereszténydemokraták) Képviselőcsoport álláspontjával.

Andrea Češková (ECR),    írásban. – Az ECR képviselőcsoport elismeri, hogy a jelentésben
említett számos pontra, így a rugalmas munkaidőre, a gyermekgondozással és szülési
szabadsággal kapcsolatos rendelkezésekre is szükség van ahhoz, hogy ösztönözzük a nők
munkaerőpiacra való belépését, és a nemek közötti bérszakadék eltörlésére irányuló
felhívást is üdvözöljük. Ettől függetlenül az ECR képviselőcsoport úgy véli, hogy nem
európai uniós szinten, hanem nemzeti szinten kellene foglalkozni a politika e területeivel.
Az ECR képviselőcsoport ellenzi, hogy szükségtelen és bürokratikus charta jöjjön létre a
nők számára, ahogyan a szociális biztonsági rendszerek uniós országok közötti
harmonizációját sem támogatja. Ezért döntöttünk úgy, hogy tartózkodunk a jelentésről
való végleges szavazástól, és csupán néhány általunk fontosnak tartott, egyedi bekezdéssel,
így a 34., 58., 60., 65. és 69. bekezdéssel kapcsolatosan tettük le voksunkat.

Ioan Enciu (S&D),    írásban. – (RO) Támogatom ezt a jelentést, mert úgy gondolom, hogy
a hatóságoknak sokkal több figyelmet kellene fordítaniuk a

kiszolgáltatott helyzetben lévő társadalmi csoportokra, amelybe a nők is beletartoznak. A
gazdasági és pénzügyi válság az egész lakosságra hatással volt, ugyanakkor az idős és vidéki
térségekben élő nőket és az egyedülálló anyákat sújtotta leginkább. Az Európai Uniónak
és tagállamainak figyelembe kell venniük ezeket a tényezőket és javítaniuk kell ezeknek a
különösen kiszolgáltatott helyzetű társadalmi csoportoknak a szociális helyzetén. Ebben
a tekintetben indokolt lenne, hogy célkitűzésként rögzítsék a nemek közötti igazságtalan
bérszakadék évi 1%-os csökkentését és azt mind európai uniós, mind pedig nemzeti szinten
hatékony módon, változatos eszközökkel hajtsák azt végre.

Diogo Feio (PPE),    írásban. – (PT) Az Európa 2020 stratégia öt legfontosabb célkitűzése
közül a szegénység elleni küzdelem az egyik, ezért a nőket sújtó szegénységet is meg kellett
vizsgálni az EU-ban. Ez a jelentés rávilágít a nők szegénységének legfontosabb okaira és
következményeire és a fenntartható növekedés, a foglalkoztatás, a versenyképesség és a
társadalmi kohézió érdekében hangsúlyozza a nemek közötti esélyegyenlőség fontosságát.
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Az Unióban jelenleg a nők 17%-a szegénységben él és ez az arány drasztikusan növekedett
az utóbbi időben a férfiak szegénységéhez képest. Így tehát a jelentéssel összhangban
kijelenthetjük, hogy a szegénység elnőiesedett. A szubszidiaritás elvével összhangban az
Uniónak és a tagállamoknak sürgős megoldást kell találniuk az általános, és különösképpen
a nőket sújtó szegénység leküzdésére. Törekednünk kell a nemek közötti esélyegyenlőségen
alapuló munkaerő-piaci és szociális védelmi politikák kialakítására és a családi élet munkával
való összehangolására. Párbeszédet kell folytatnunk továbbá a szociális partnerekkel és a
civil társadalom azon szereplőivel, akik hozzájárulhatnak egy egyenlőbb társadalom
kialakításához.

José Manuel Fernandes (PPE),    írásban. – (PT) Az Európai Parlament és az Európai Unió
Tanácsa 2008-as határozatában a 2010-es évet a szegénység és a társadalmi kirekesztés
elleni küzdelem európai évének nyilvánította, ugyanis úgy gondolta, növelni kell a
nyilvánosság és a tagállamok tudatosságát a szegénység leküzdésének fontosságát illetően.
A válság, a háborúk és a népirtások során a nők és a gyermekek szenvednek leginkább,
ezért a társadalomnak, de legfőképpen az intézményeknek különös figyelmet kell
fordítaniuk a helyzetükre. Az európai intézményeknek és tagállamoknak kötelességük,
hogy küzdjenek a nők életkörülményeinek javításáért és ezt a vállalatoknál is tudatosítsák
annak érdekében, hogy a nők jobb munkalehetőségeket kaphassanak, hiszen alapvető
elemei a munkaerőpiacnak. Üdvözlöm ennek a jelentésnek az elfogadását, mert ezáltal
beigazolódott, hogy a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem továbbra is
az EU prioritásai közé tartozik, és bízom benne, hogy az Európa 2020 stratégia
célkitűzéseivel összhangban a szegénység és a kirekesztés elleni küzdelemhez tovább
erősödnek a strukturális alapok – különös tekintettel az Európai Szociális Alapra.

João Ferreira (GUE/NGL),    írásban. – (PT) A nők jogaiért vívott harc történelmi dátumáról
megemlékezve a nőket, és különösképpen a dolgozó nőket sújtó társadalmi problémákat,
így az egyre növekvő munkanélküliséget, az alacsony bérezéssel együtt járó bizonytalan
munkahelyeket, a bérszakadékokat és az anyaságon alapuló megkülönböztetést sem
hagyhatjuk figyelmen kívül. A nők egyre gyakrabban szembesülnek jövedelem-kieséssel
és egyre inkább elszegényednek. A fogyatékkal élő, a bevándorló, a munkanélküli és a
nyugdíjas nők különösen súlyos helyzetben vannak.

A Portugáliához, Görögországhoz és Írországhoz hasonló országokban bevezetett
megszorító intézkedéseknek sok esetben a nők az elszenvedői, mind munkavállalókként,
mind pedig állampolgárként és anyaként is. A bércsökkentések, az egyetemi képzések
befagyasztása, a kollektív tárgyalások akadályoztatása, valamint az egészségügyben, az
oktatásban, a társadalombiztosításban és a szociális támogatások egyéb formáiban
végrehajtott megszorítások egyaránt kedvezőtlenül befolyásolják a nők helyzetét. A ma
megfogalmazott szép szavak és kinyilvánított jó szándékok nem bizonyulnak elegendőnek
a probléma megoldásához. Tényleges változtatásra van szükségünk azokban a politikákban,
amelyek miatt ez a helyzet kialakult.

Lorenzo Fontana (EFD),    írásban. – (IT) Mindig helyénvalónak találom a nők problémáinak
megoldására irányuló közös vitákat és tanácskozást. Ugyanakkor Rovana Plumb Európai
Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége képviselőcsoportbeli
képviselőtársamnak a jelentése meglátásom szerint kizárólag a roma közösség helyzetére
tesz állandó utalást. Nem gondolom, hogy ideális lenne ez a megközelítés, és biztos vagyok
benne, hogy nem válik az európai dolgozó nők javára, ha kizárólag a roma nők helyzetével
foglalkozunk. Ez az oka annak, hogy a jelentés ellen szavaztam.
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Juozas Imbrasas (EFD),    írásban. – (LT) E jelentés mellett szavaztam, mert megoldást kell
találnunk a nők szegénységének problémájára, amely még súlyosabbá vált a pénzügyi és
gazdasági válság ideje alatt. Az európai nőknek majdnem 17%-a szegénységben él. A
munkaerőpiaccal és a szociális védelemmel kapcsolatos mutatókat vizsgálva kiderül, hogy
a szegénység strukturális okai aránytalan mértékben sújtják a nőket. A recesszió alatt
drasztikusan csökkentek a fizetések a nők által dominált ágazatokban, illetve sok nő a
munkáját is elveszítette. Ezenkívül az alacsony fizetések következtében nyugdíjba
vonulásukkor is alacsony nyugdíjat kapnak a nők, így gyakran elszegényedés vár rájuk. A
nők recesszió alatti egyre súlyosbodó szegénységének − különösképpen az egyedülálló
anyák körében – a gyermekszegénységre is közvetlen hatása van, ma Európában körülbelül
20 millió gyermek szegénységben él. Tekintve, hogy a nőknek a család, a társadalom és a
gazdaság fejlődéséhez való hozzájárulását rendszeresen alábecsülik és alulfizetik,
elengedhetetlenül fontos, hogy intézkedéseket hozzunk a nők szegénységének
csökkentésére.

Jarosław Kalinowski (PPE),    írásban. – (PL) A nőket a széles körű törekvések és tájékoztató
kampányok ellenére is fokozottabban sújtja a szegénység, és a férfiaknál gyakrabban
szembesülnek megkülönböztetéssel. Szomorú, hogy még nálunk, a demokratikus és emberi
jogok védelméért síkra szálló Európai Unióban is gyakran van példa erre. Ugyanazért a
munkáért a nők alacsonyabb bérezésben részesülnek, mint a férfiak, ráadásul nagyobb
eséllyel válnak zaklatás áldozatává. Az esetek többségében ők gondoskodnak a
gyermekekről, és ez megfosztja őket a lehetőségtől, hogy önálló bevételi forrásuk legyen,
amit személyes fejlődésükre, vagy a fáradozásukért járó jutalomként kikapcsolódásukra
fordíthatnának.

Nem részesülnek méltányos bérezésben azok, akik a jövő generációját nevelik és azokat
a fiatalokat oktatják, akik a jövőben kormányozni fognak minket, orvosi ellátást nyújtanak
és hidakat építenek számunkra, illetve gondoskodni fognak rólunk a kórházban. Első és
legfontosabb feladatként úgy kell módosítanunk a jogszabályokat, hogy azok biztosítsák
a bölcsődékhez és óvodákhoz való szabad hozzáférést, valamint lehetőséget kell teremteni
a fiatal anyák gyógyulására és meg kell akadályozni, hogy elbocsássák őket közvetlenül a
szülés vagy a szülési szabadságról való visszatérésük után. Kétségkívül az azokban a vidéki
térségekben élő nőknek a legkedvezőtlenebb a helyzete, ahol az európai uniós, sőt az
országukat jellemző átlagnál is lényegesen alacsonyabbak a fizetések. Nem férnek hozzá
kulturális szolgáltatásokhoz és árukhoz, rendkívül nehéz munkát végeznek és gyakran
például szabadságra sincs lehetőségük. A demográfiai válság ijesztő árnyékában
mihamarabbi intézkedésekre van szükség a kontinensünkön élő nők helyzetének javítása
érdekében.

Giovanni La Via (PPE),    írásban. – (IT) E jeles napon, amely a nők modern társadalomban
betöltött nélkülözhetetlen szerepére emlékeztet bennünket, úgy gondolom, erkölcsileg
tartozunk azzal a több ezer szegénységben élő nőnek, hogy támogatjuk ezt a jelentést.

A szegénységi küszöb, a létbizonytalanság, a nem megfelelő bérezés és a munkahelyi,
nemen alapuló megkülönböztetés olyan, sajnálatos módon gyakran ismétlődő kifejezések,
amelyeket nemcsak ma, de máskor sem szeretnénk a nőkkel összefüggésben hallani. A
realitás azonban sajnos eltér ettől, a számok pedig magukért beszélnek. Minden szakmában
és bármely gazdasági tevékenységnél előforduló jelenség a nők alacsony bérezéssel történő
háttérbe szorítása és társadalomból való kirekesztése, és gyakran jelentős nehézségekbe
ütközik a nők számára, hogy rendes társadalmi életet éljenek.
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Az időskorú, a fogyatékkal élő gyermeket nevelő, a fogyatékkal élő és az álláskeresés
nehézségével szembesülő nők is teljes mértékben számíthatnak az én és az erre a jelentésre
szavazó képviselőtársaim támogatására annak érdekében, hogy a jövőben ne kelljen
folyamatosan a „szegénység feminizálódása” kifejezést hallanunk a médiában és az Európai
statisztikákban.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE),    írásban. – (PL) Úgy gondolom, hogy a nők
szegénységéről szóló Plumb-jelentés óriási lépést jelent a nők helyzetének jobbá tétele felé
a modern világban. Ez az oka annak, hogy e dokumentum elfogadása mellett szavaztam.
A jelentésben felvetett kérdések nem csupán a szegénység elnőiesedésével, hanem a családi
élet és a szakmai karrier összehangolásával, az időskorú nők szegénysége elleni
küzdelemmel és a nők helyzetével való visszaélés következményeivel is foglalkoznak,
továbbá – amit különösen fontosnak tartok ebben a tekintetben – a szegénység elleni
küzdelem részeként a finanszírozási garanciákra, a foglalkoztatási politikákra és a szociális
védelemre is kitér a jelentés.

David Martin (S&D),    írásban. – Bár a nők szegénységének realitása hosszú időre nyúlik
vissza, csak az utóbbi időkben kezdtek szisztematikusan foglalkozni a kérdéssel. Az Európai
Uniót és a világ többi részét jelenleg sújtó gazdasági, pénzügyi és szociális válság számos
olyan negatív következménnyel jár, amely közvetlen hatással van a nők élet- és
munkakörülményire, és a társadalomban általánosan elfoglalt helyüket is befolyásolja.
Ilyen körülmények között érthető, hogy az Európai Parlamentben előtérbe került annak
fontossága, hogy a szegénység női arcáról szóló jelentésben nemeken alapuló megközelítést
alkalmazzanak a szegénységgel kapcsolatosan. Globális szinten nézve a nők szegényebbek,
mint a férfiak. Ez a megállapítás az Európai Unió összes tagállamára is igaz, bár vannak
egyedi eltérések a különböző országok között. A besorolás alapján az európai nők majdnem
17%-a szegénységben él. A munkaerőpiaccal és a szociális védelemmel kapcsolatos
mutatókat vizsgálva kiderül, hogy a szegénység strukturális okai aránytalan mértékben
sújtják a nőket. Ezzel egyidejűleg az is megállapítható, a nőknek a család, a társadalom és
a gazdaság fejlődéséhez való hozzájárulását rendszeresen alábecsülik és alulfizetik.

Clemente Mastella (PPE),    írásban. – (IT) A nők életét, munkáját és társadalomban elfoglalt
helyét egyaránt kedvezőtlenül érintik a jelenlegi pénzügyi válság következményei. Ma az
európai nők majdnem 17%-a szegénységben él. A politikai stratégia kialakítását megelőzően
átfogó, minden nemi szempontot figyelembe vevő elemzést kell készítenünk:
meggyőződésünk, hogy a nők munkaerő-piaci integrációja létfontosságú a szegénység és
a társadalmi kirekesztés felszámolása érdekében.

A nők szegénységének csökkentése, illetve a nőket veszélyeztető kockázatok megszüntetése
terén kulcsfontosságú szempont a munka és a családi élet összeegyeztethetőségének
előmozdítása annak érdekében, hogy azok a nők, akik úgy szeretnék, szakmai életutat
járhassanak be, illetve teljes munkaidőben dolgozhassanak.

További intézkedéseket várunk a dolgozó anyák segítésére: vagy úgy, hogy megkönnyítik
a rugalmas munkaidőben elvégezhető foglalkoztatási formákat, hogy eleget tudjanak tenni
kiterjedtebb családi kötelezettségeiknek is, vagy pedig úgy, hogy megfelelő gondozási
létesítményeket biztosítanak a gyermekek, időskorúak és eltartott személyek számára.
Meggyőződésünk, hogy az Európa 2020 stratégia sikeres lesz a nemi integráció
szempontjából, így kedvezően hat a munkaerőpiacon való jelenlétre és egyenlő részvételre,
gátat szab a szegregációnak és a magasabb beosztású állásokat is könnyebben elérhetővé
teszi a nők számára.
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Barbara Matera (PPE),    írásban. – (IT) Ezen a napon, amikor a Nemzetközi Nőnap századik
évfordulóját ünnepeljük, két olyan jelentésről kell szavaznunk, amelyek arra keresik a
választ, vajon miért vannak még mindig ennyire háttérbe szorítva és kirekesztve a
társadalomból a nők.

A nőket hagyományosan nagyobb mértékben fenyegeti a szegénység, ami különösen az
egyedülálló anyákra és a 65 év feletti nőkre igaz. A Bizottság által az Európa 2020 stratégia
keretében javasolt öt mérhető célkitűzés között a szegénység elleni küzdelem is szerepel,
ami az Európát sújtó gazdasági és pénzügyi válság fényében kifejezetten időszerűvé teszi
ezt a jelentést a nemi politikák tekintetében.

Kiszolgáltatott helyzetüknél fogva az egyedülálló nők a szegénység, a társadalmi kirekesztés,
ebből adódóan pedig az elszigeteltség veszélyének is fokozottan ki vannak téve, ezért az
általunk képviselt intézményre hárul, hogy végrehajtsa a Rovana Plumb jelentésében
említett egyedi stratégiákat és programokat.

Marisa Matias (GUE/NGL),    írásban. – (PT) A jelentés mellett szavaztam. Minden mutató
arról tanúskodik, hogy világszinten a nők átlagosan szegényebbek a férfiaknál. A gazdasági
recesszió idején különösen igaz, hogy azok, akiket már eddig is szegénység fenyegetett –
és akiknek többsége nő –, még inkább kiszolgáltatottá válnak. A jelentés elismeri, hogy az
EU-szerte alkalmazott megszorító intézkedések rendkívül kedvezőtlenül érintik a nőket,
különösen a halmozottan hátrányos helyzetűeket. A 65 évnél idősebb európai nők jelentős
része nyomorúságosan kevés nyugdíjban részesül. A nőket sújtó szegénység nemcsak a
legutóbbi gazdasági válság eredménye, hanem olyan egyéb tényezők következménye is,
amelyek a megkülönböztető nemi sztereotípiákból, a férfiak és nők közötti bérszakadékból
és a munka és a családi élet megfelelő összhangjának hiányából adódnak – ez utóbbi
különösen nagy gondot okoz a gyermeküket egyedül nevelő szülők esetében. Ezek a
tényezők a „szegénység feminizálódásához” vezetnek, amely ellen sürgősen küzdenünk
kell.

Véronique Mathieu (PPE),    írásban. – (FR) E jelentés mellett szavaztam, ugyanis rendkívül
nehéz elfogadnom, hogy Európában a nők 17%-a továbbra is a szegénységi küszöb alatt
él. Az Európai Uniót nemrégiben sújtó, példátlan gazdasági válság még tovább rontotta
ezt a helyzetet. Elérkezett tehát az idő, hogy nagyobb hangsúlyt fektessünk a kérdésre és
olyan intézkedési csomagot fogadjunk el, amellyel felvehetjük a küzdelmet e sorscsapás
ellen. Az Európai Uniónak és tagállamainak gátat kell szabnia a főként nőket sújtó
szegénységnek és társadalmi kirekesztésnek, ehhez pedig biztosítani kell a nők színvonalas
oktatáshoz és állásokhoz való hozzáférését azáltal, hogy segítjük őket a munka és a családi
élet közötti egyensúly megtalálásában és az erőszak elleni küzdelemben, melynek sajnos
túlságosan gyakran esnek áldozatául. Támogatom ezért ezt a saját kezdeményezésű jelentést,
amely rámutat modern demokráciánk egyik legnagyobb hibájára: a nőkkel szembeni
megkülönböztetésre.

Erminia Mazzoni (PPE),    írásban. – (IT) A szegénység és az esélyegyenlőség ellentétes
változók a gazdasági előrejelzésben. A nők teljes foglalkoztatására irányuló cselekvések
csökkenthetik az általános szegénységet.

Európában a női lakosság több mint 17%-a szegénységben él. A gazdasági és pénzügyi
válságnak további hatásai voltak és lesznek ezekre a már így is eléggé sokkoló adatokra. A
szegénység elleni küzdelem nem mindig képezi a nemi esélyegyenlőségi politikák részét,
ezért gyakran veszít a jelentőségéből. Az illetékes bizottságok munkája hangsúlyozza
ezeknek a kapcsolódási pontoknak a fontosságát és ezek mentén vizsgálja a lehetséges
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cselekvési lépéseket. Szerencsés módon az EU 2020 stratégiának is részét képezik ezek,
ahol az öt mérhető célkitűzés egyike a szegénységhez kapcsolódik.

A szegénység három – nemi, generációs és földrajzi – dimenziójának megemlítésével
kezdődik Rovana Plumb jelentése, amely kivételes szilárdsággal és újítókészséggel képes
megszervezni a folyamatot, amellyel már a megszorító intézkedések elfogadása előtt
megtervezhető a válság hatásainak kivédése. A jelentésben megfogalmazott szisztematikus
megközelítés elősegítéséhez megfelelő módon jelölték ki a hét érdeklődésre számot tartó
területet.

A Bizottság, a Tanács és a tagállamok nem hagyhatják figyelmen kívül ezt a kedvező pozitív
javaslatot, bízom benne, hogy megfelelően koordinált válaszlépést kapunk tőlük.

Nuno Melo (PPE),    írásban. – (PT) A nőket sújtó szegénység rendkívül súlyos, megoldásra
váró problémát jelent az EU-ban. A jelenlegi válsághelyzet egyáltalán nem könnyíti meg
a dolgunkat, de fokozott erőfeszítéssel kell megoldásra törekednünk. Mivel a szegénység
leküzdése az Európa 2020 stratégia egyik legfontosabb célkitűzése, elérése érdekében
mindent meg kell tennünk, különösen a nők, valamint a hátrányos helyzetű és időskorú
nők vonatkozásában. Ezért olyan munkaerő-piaci és szociális védelmi politikákra van
szükségünk, amelyek a nők munkája és a családi élet közötti összhang megteremtésére
irányulnak. A méltányosabb és egyenlőbb társadalomhoz a szociális partnerekkel és civil
társadalommal folytatott párbeszéd is elengedhetetlen.

Willy Meyer (GUE/NGL),    írásban. – (ES) 2011. március 8. van, a Nemzetközi Nőnapot
ünnepeljük. E jelentés mellett szavaztam, mert úgy gondolom, hogy a nőket sújtó szegénység
csökkentése kulcsfontosságú részét képezi a társadalmi szolidaritás alapelvének, amely
mellett az Európai Unió elkötelezett.

A nőket sújtó szegénység nem csupán a legutóbbi gazdasági válság eredménye, hanem
kialakulásában számos, többnyire nőket érintő tényező is közrejátszott, így a sztereotípiák,
a nemek közötti bérszakadék, a munka és a családi élet összhangjának hiánya miatt kialakuló
gondok, a nők magasabb várható élettartama és még általánosabban, a nemen alapuló
megkülönböztetés számos formája.

A jelentés olyan mechanizmusok bevezetésére sürgeti az európai uniós tagállamokat,
amelyek a női arcú szegénység elleni küzdelemre irányulnak, ezért a szövegtervezet mellett
szavazok.

Louis Michel (ALDE),    írásban. – (FR) Noha a nőket sújtó szegénység régóta fennálló
problémát jelent, a gazdasági, pénzügyi és szociális válság nagymértékben súlyosbította
ezt a helyzetet, miközben a szegénység elnőiesedését láthatjuk. A szegénység egyike azoknak
a területeknek, ahol megmarad a férfiak és nők közötti különbség. A nők munkaerő-piaci
részvétele hatékony eszközt jelenthet a szegénység és a társadalmi kirekesztés leküzdéséhez.
Megjegyzendő továbbá, hogy ezzel egyidejűleg szorgalmaznunk kell az egyenlő bérezést,
a felelősségteljes állásokhoz való egyenlő hozzáférést és a nyugdíjakhoz és
társadalombiztosításhoz való személyes jogok biztosítását. A nők elleni erőszak, így az
emberkereskedelem és a szexuális kizsákmányolás olyan súlyos problémákat jelentenek,
amelyeket bármilyen, rendelkezésünkre álló eszközzel fel kell számolnunk.

Az ilyen típusú erőszak – az egészségügyi problémák és az állásvesztés után– meglehetősen
gyakran áll a nőket sújtó szegénység hátterében. Európai és nemzeti szinten is határozott
elkötelezettséget kell tanúsítanunk a nemek közötti esélyegyenlőség iránt és megfelelő
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pénzügyi forrásokkal támogatott, specifikus és tartós intézkedésekkel kell küzdenünk a
társadalmi kirekesztés ellen.

Miroslav Mikolášik (PPE),    írásban. – (SK) A szegénység olyan állandó negatív jelenség
Európában, amellyel nagyon sok európai állampolgár, különösképpen nő szembesül.

A legfrissebb kutatások alapján a nők minden eddiginél súlyosabb helyzetben vannak és
közel 17%-uk a szegénységi küszöb alatt él. A nők helyzete továbbra sem kielégítő
Európában, a gazdasági válság és a válság előtt a nőket legnagyobb arányban foglalkoztató
állami szektor szerkezetátalakítása miatt még inkább romlott a helyzet.

Úgy gondolom, hogy az Európa 2020 stratégia keretén belül – melynek alapvető célkitűzése
a szegénység 25%-kal való csökkentése – fokozottabban kellene törekednünk arra, hogy
specifikus megoldásokat találjunk és gondoljunk ki a nők szegénységének kérdésével
kapcsolatosan. Szeretném kiemelni a nők megfizethetetlen hozzájárulását a család
egészséges fejlődéséhez és a gyermekneveléshez, amit nem lenne szabad kedvezőtlenül
befolyásolnunk a nőkkel szembeni megkülönböztetéssel, hiszen az effajta nemkívánatos
jelenség magára a társadalomra is rányomná a bélyegét.

Támogatom ezért az indokolatlan különbségek csökkentését és a nők társadalomban
betöltött szerepének javítását célzó kezdeményezéseket, méghozzá nemcsak a
jogszabályozás keretén belül, hanem a hétköznapi életben is.

Alexander Mirsky (S&D),    írásban. – Részletesen megvizsgáltam a jelentést. Szeretnék
rávilágítani a nőket sújtó szegénység elleni küzdelem legfontosabb irányvonalaira: a nők
szegénységének leküzdése munkaerő-piaci politikák és szociális védelem révén; a szociális
párbeszéd és a civil társadalom fontossága a nőket sújtó szegénység leküzdésében; a
pénzügyi támogatások fontossága a szegénység elleni küzdelem során. Rendkívül nagy
jelentőséggel bír, hogy a Parlament ilyen fontos állásfoglalásokat fogadott el március 8-án.
Az igazságtalanságok felszámolásának reménysugaraként tekinthetünk ezekre.

Mellette szavaztam.

Elisabeth Morin-Chartier (PPE),    írásban. – (FR) Támogatom az európai uniós szegénység
női arcáról szóló jelentést, az ugyanis rámutat arra, hogy a nők a szegénység első számú
áldozatai. Felszólítom Európát, hogy tegyen gyakorlati intézkedéseket a férfiak és nők
közötti bérszakadék csökkentésére.

Meddig kell még elfogadnunk, hogy a nők alacsonyabb bérezésben részesülnek, mint a
férfiak? Miért kell egy nőnek öt évig dolgoznia ugyanazért a jövedelemért, amiért egy férfi
négy évig dolgozik, és legfőképpen miért kell végül szegényebben zárnia pályafutását
amiatt, hogy felnevelte a gyermekeit?

Ezt a társadalmat nem szívesen hagynám hátra a gyermekeim és unokáim számára. A
dolgozó nők létbizonytalansága túlságosan nagy terhet ró rájuk, különösen a nyugdíjas
kor elérésekor. Európának ténylegesen egyenlő fizetési politika előmozdításával kell
védekeznie a nők további elszegényedésével szemben.

Cristiana Muscardini (PPE),    írásban. – (IT) Különösen megbotránkoztatónak tartom az
elhagyatott, idős nőket sújtó szegénységet. Egész életükben dolgoztak, részt vettek egy
család felnevelésében, és mindezek után méltánytalan nyugdíjat kapnak, ha pedig állami
nyugdíjban részesülnek, még rosszabb a helyzet.
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A nyugdíjrendszerek nem bántak túlságosan bőkezűen ezekkel a nőkkel. Sokan közülük
megszakították szakmai pályájukat a gyermeknevelés miatt, és a részmunkaidős állás egész
életükre nézve csökkentette a jövedelmüket. Adott esetben beteg, idős vagy fogyatékkal
élő családtagokat gondoztak, ugyanis a szociális ellátás nem bizonyult alkalmasnak erre
a feladatra. Tény, hogy nem túlságosan irigylésre méltó a helyzetük.

Segítő és támogató programokat kell kialakítanunk az Európai Szociális Alap segítségével.
A helyi önkormányzatoknak kell – közvetlenül vagy nem kormányzati szervezeteken
keresztül – felelősséget vállalniuk ezekért a kérdésekét és együtt kell működniük a régiókkal
a strukturális alapok kvótáinak jobb elosztása érdekében. A szegénység elleni küzdelemnek
nem szabad megrekednie a statisztikai hivatalok asztalain, hanem el kell jutnia az arra
rászoruló nőkhöz legközelebb lévő közigazgatási szintekre.

Európában továbbra is túl sok olyan nő él, akinek alacsonyabb a fizetése férfitársainál, és
az állást vagy gyermekgondozási szolgáltatást keresők között is túlságosan sokan vannak.
Rendkívül sok nő esik erőszak áldozatául, a bevándorló lányok közül sokaknak csonkítják
meg nemi szervüket és túlságosan sok nőnek kell egyedül, elhagyatottan élnie idős korában.

Franz Obermayr (NI),    írásban. – (DE) Tragikus problémát jelent a nőket sújtó szegénység,
különösen a fejlődő országokban. Nem lenne szabad azonban – úgy, ahogyan ebben a
jelentésben láthatjuk – a tagállamok migrációs politikáinak enyhítésére felhasználni ezt a
közvetett megközelítést. Ez az oka annak, hogy e jelentés ellen szavaztam.

Alfredo Pallone (PPE),    írásban. – (IT) Az Európai Uniónak egyértelmű állásfoglalással
kell rendelkeznie, mielőtt terveket sorakoztatna fel a gazdasági válság leküzdésére. Ebben
az esetben az a cél, hogy megvédjük a nőket a szegénység kockázatától és megakadályozzuk,
hogy még inkább kiszolgáltatottá váljanak a társadalomban a férfiakhoz képest és még
kevésbé legyenek képesek válaszolni a foglalkoztatási válság kihívásaira.

Az Európa 2020 stratégia szegénység elleni küzdelemmel kapcsolatos célkitűzésének
érdekében több forrást, jobb munkaerő-piaci politikákat és fokozott támogatást kell
biztosítanunk az Európai Szociális Alapból a nők számára, valamint meg kell teremtenünk
a lehetőséget, hogy az anyaszerep feladása nélkül találják meg a munka és a családi élet
közötti egyensúlyt. Úgy gondolom ugyanakkor – mint ahogyan azt a ma szavazásra
bocsátott más jelentések kapcsán már kifejtettem – ezen ajánlások végrehajtásakor
tisztelnünk kell a szubszidiaritás elvét és meg kell védenünk a nemzeti sajátosságokat.

Georgios Papanikolaou (PPE),    írásban. – (EL) Az Európai Unióban élő nőket sújtó
szegénységről szóló jelentés mellett szavaztam. A gazdasági válság mostani időszakában
alkalmazott megszorító intézkedések rendkívül kedvezőtlen hatással vannak a nőkre, akik
emiatt hátrányos helyzetbe kerültek a munkaerőpiacon. Görögországban a dolgozó nők
körében a férfiak arányánál sokkal magasabb, 10%-os a szegénység kockázata, Európában
pedig 36%-os a nők szegénysége, szemben a férfiak 11%-os arányával. A legfontosabb cél
a nemek közötti bérszakadék és az általa okozott egyenlőtlenségek felszámolása, valamint
a munkaidő rugalmasabbá tételére vonatkozó intézkedésekkel kell támogatni a dolgozó,
gyermeküket egyedül nevelő anyákat. Arra szólítom fel a tagállamokat, hogy lehetőség
szerint teremtsenek új munkahelyeket a nők számára, és könnyítsék meg a felsőoktatáshoz
való hozzáférésüket annak érdekében, hogy képesítéseket és szakismereteket
szerezhessenek, és ezáltal jobb minőségű állásokhoz juthassanak.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    írásban. – (PT) Elegendő tanulmány áll
rendelkezésünkre és a meglehetősen kedvezőtlen adatok fényében azt hiszem, kategorikusan
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kijelenthetjük, hogy a szegénység általában véve a nőket sújtja elsőként és a legsúlyosabban.
Minden társadalomra igaz ez, a leggazdagabbaktól kezdve – mert tény, hogy eddig egyetlen
társadalom sem volt képes teljesen felszámolni azt – a legszegényebbekig, ahol fertőző
járványként terjed a várható élettartamot megrövidítő és az életbe vetett hitet romba döntő
szegénység. Úgy gondolom ugyanakkor, hogy a testre szabottabb és hatékonyabb cselekvés
érdekében mélyrehatóbb és specifikusabb ismeretekkel kell rendelkeznünk erről a realitásról
az Európai Unió tagállamaiban, hogy ezáltal érhessük el közös célunkat, a nők
szegénységének megelőzését és csökkentését. A nőket sújtó szegénység kapcsán azt is
érdemes hangsúlyoznunk, hogy számos tényező szemlélteti a közösségi társadalom
fejlődésére gyakorolt jelentős befolyásukat: a nők alapvető és állandó családban betöltött
szerepével bebizonyosodott, hogy minél többet fektetünk be oktatásukba és társadalmi
érvényesülésükbe, annál inkább fejlődik a közösség gazdaságilag és társadalmilag. A nőket
sújtó szegénység elleni küzdelem nemcsak erkölcsi kötelezettséget, de társadalmi befektetést
is jelent. Ez az oka annak, hogy támogatom ezt a jelentést az európai uniós szegénység női
arcával kapcsolatosan.

Rovana Plumb (S&D),    írásban. – Az EU jelentős gazdasági, pénzügyi és szociális válsággal
szembesül, amely mindannyiunkat, nőket és férfiakat egyaránt érint. Ugyanakkor különösen
a nőket hozza hátrányos helyzetbe a munkaerőpiacon és a magánéletükben, tekintve, hogy
nagyobb a valószínűsége, hogy bizonytalan álláshelyet töltenek be, nagyobb az esélyük
arra, hogy elbocsátják őket és kevésbé valószínű, hogy rendelkeznek társadalombiztosítással.

Az EU-szerte alkalmazott megszorító intézkedések különösen kedvezőtlenül befolyásolták
a nők helyzetét, akik alkalmazottként és a szolgáltatások igénybevevőiként is dominánsak
az állami szektorban. A nők szegénységének megelőzése és csökkentése fontos eleme a
társadalmi szolidaritás alapvető elvének, amely mellett az Európai Unióról szóló szerződés
3. cikkének megfelelően a nők és férfiak közötti egyenlőségre, a társadalmi igazságosságra
és védelemre, valamint a társadalmi kirekesztés és a megkülönböztetés elleni küzdelemre
való utalással az Európai Unió elkötelezte magát. A Bizottságnak és a tagállamoknak az
EU 2020 stratégia részeként intézkedéseket kell hozniuk a foglalkoztatásban a nemek
közötti egyenlőtlenségek felszámolása érdekében. Határozottan arra bátorítom őket, hogy
célkitűzésként rögzítsék a nemek közötti bérszakadék évi 1%-os csökkentését, hogy 2020-ra
elérjük a 10%-os csökkentési célt. Hangsúlyozni szeretném továbbá, hogy pozitív fellépésre
van szükség a nők politikai, gazdasági és vállalati döntéshozó szervekben való
képviseletének növeléséhez.

Miguel Portas (GUE/NGL),    írásban. – (PT) A jelentés mellett szavaztam. Minden mutató
arról tanúskodik, hogy világszinten a nők átlagosan szegényebbek a férfiaknál. A gazdasági
recesszió idején különösen igaz, hogy azok, akiket már eddig is szegénység fenyegetett –
és akiknek többsége nő –, még inkább kiszolgáltatottá válnak. A jelentés elismeri, hogy az
EU-szerte alkalmazott megszorító intézkedések rendkívül kedvezőtlenül érintik a nőket,
különösen a halmozottan hátrányos helyzetűeket. A 65 évnél idősebb európai nők jelentős
része nyomorúságosan kevés nyugdíjban részesül. A nőket sújtó szegénység nemcsak a
legutóbbi gazdasági válság eredménye, hanem olyan egyéb tényezők következménye is,
amelyek a megkülönböztető nemi sztereotípiákból, a férfiak és nők közötti bérszakadékból
és a munka és a családi élet megfelelő összhangjának hiányából adódnak – ez utóbbi
különösen nagy gondot okoz a gyermeküket egyedül nevelő szülők esetében. Ezek a
tényezők a „szegénység feminizálódásához” vezetnek, amely ellen sürgősen küzdenünk
kell.
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Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    írásban. – A Plumb–Nőjogi és Esélyegyenlőségi
Bizottság-jelentést a szavazatok többségével elfogadták. Több bekezdését támogattuk,
amelyekről az S&D, a PPE és az ALDE képviselőcsoport nevében külön szavazást
kezdeményeztünk. Ezek a bekezdések többnyire ismétlődések, a végső eredmény rendben
van. Pozitív, mert elfogadták a következőket: a nemek közötti egyenlőtlenségek felszámolása
az Európa 2020 stratégia részeként (38. bekezdés); a szülési szabadság alatti teljes fizetés
az Estrela-jelentésben 2010. október 20-án elfogadottaknak megfelelően (39. bekezdés);
a nők politikai, gazdasági és vállalati döntéshozó szervekben való képviseletének növelése.
A magas színvonalú közszolgáltatásoknak (43. bekezdés) is összhangba hozhatóknak
kellene lenniük a teljes munkaidős foglalkoztatással. Ugyanakkor negatív is, mert a nemi
dimenzió figyelembe vétele a fellendülésekkel kapcsolatos tervekben (15. bekezdés) nem
nyert támogatást.

Joanna Senyszyn (S&D),    írásban. – (PL) Támogattam az Európai Unióban élő nők
szegénységéről szóló jelentést. Az elmúlt 10 évben a szegénységben élő nők száma
aránytalanul megnőtt a férfiakéhoz képest. Több mint 84 millió európai uniós állampolgár
él szegénységben, és több mint 50%-uk nő. Ez részben a gazdasági válság következménye,
részben pedig a nők és férfiak bérezése közötti különbségek, a családi élet munkával való
összeegyeztetésével kapcsolatos nehézségek, a hosszabb átlagéletkor és számos olyan
nemen alapuló megkülönböztetés következménye, melyeknek elsősorban a nők esnek
áldozatul. Határozott intézkedésekre szólítok fel mind az EU, mind pedig a tagállamok
szintjén a bérezéssel kapcsolatos megkülönböztetés eltörlése és a nők vonzó állásokhoz
való hozzáférése érdekében. Hangsúlyozni szeretném annak szükségességét, hogy erősíteni
kell a nők és férfiak közötti bérkülönbség eltörlését célzó jogi eszközöket. Továbbra is
jelentős ellentmondások mutatkoznak ebben a tekintetben, ugyanis a férfiak átlagosan
20–25%-kal többet keresnek a nőknél, ami nagymértékű szegénységet eredményez az
egyedülálló nők, nyugdíjasok és özvegyek körében. Alapvető fontosságúak a nők egész
életen át tartó tanulása és szakképzése tekintetében az Európa 2020 stratégia keretén belül
elfogadandó európai uniós programok a nők foglalkoztatási szintjének növelésére. Ezeknek
a programoknak hosszú távon a jövő számára fontos foglalkozásokra kell összpontosítaniuk
és fel kell számolniuk a nők vagy férfiak által dominált képzési területekkel kapcsolatos
sztereotípiákat, valamint az iskolai tananyagban a hagyományos szerepmintákat.

Bogusław Sonik (PPE),    írásban. – (PL) . A szegénység elnőiesedése olyan egyre gyakrabban
megfigyelhető jelenség mind Európában, mind pedig Európán kívül, amely többek között
a kor, a családi feladatok, az etnikai hovatartozás és a nők ellen elkövetett erőszak
következtében alakul ki. Az alacsony bérezésű vagy részmunkaidős állásokban alkalmazott
nők magas aránya arról tanúskodik, hogy több nő, mint férfi él a szegénység peremén.

Európai szintű kutatásokra van szükség e jelenséggel kapcsolatosan, ugyanis a kutatások
segítségével pontos és hatékony módszerek alakíthatók ki a nőket sújtó szegénység és
társadalmi kirekesztés leküzdéséhez. Ezenkívül a nők szegénységének felszámolásához a
munkaerő-piaci politikákra is összpontosítanunk kell (így a rugalmas foglalkoztatásra, a
pályaorientációra, és a magasabb végzettséghez szükséges szakképzésekre és a vidéki
térségekben élő nőket célzó intézkedésekre).

A probléma felszámolásában az oktatás is rendkívül fontos szerepet játszik. Erre a célra
kellene felhasználni az EU pénzügyi lehetőségeit és különös hangsúlyt kellene fektetni arra,
hogy a nemi esélyegyenlőséggel kapcsolatos kérdéseket a jelenlegi gazdasági válságra
vonatkozó, és az Európa 2020 stratégia hatékony végrehajtását célzó tervekkel kössük
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össze. Az ezen a területen végrehajtott európai uniós intézkedéseknek a társadalmi
szolidaritás kifejezéseként kell szolgálniuk.

Catherine Stihler (S&D),    írásban. – Támogatom ezt a jelentést, amely elismeri, hogy a
nőket az egész EU-ban súlyosabban érinti a szegénység, és közösen kell együtt dolgoznunk
e probléma megoldása érdekében. Ismételten csalódnom kellett: a brit konzervatívok a
Nemzetközi Nőnap 100. évfordulóján elutasították ezt a jelentést.

Niki Tzavela (EFD),    írásban. – (EL) A szegénység felszámolása egyike az Európa 2020
stratégia célkitűzéseinek. A nőket sújtó szegénységnek gyakran a nőkkel szembeni
megkülönböztetés az oka. A legutóbbi recesszió kedvezőtlenül befolyásolta a társadalomban
elfoglalt helyüket, fokozta a velük szemben alkalmazott megkülönböztetést és szegénységbe
sodorta őket. Rovana Plumb az Európai Unióban élő nők szegénységéről szóló jelentésében
arra törekedett, hogy hatékony megoldást találjon a nők társadalom egészében betöltött
szerepének kedvezőbbé tételére, ezért mellette szavaztam.

Derek Vaughan (S&D),    írásban. – Az Európai Unióban a nők átlagosan 17,5%-kal
kevesebbet keresnek, mint a férfiak, és ez az arány az elmúlt tizenöt év során változatlan
maradt. Itt az ideje, hogy cselekedjünk a bérszakadék felszámolása érdekében. Az egyenlő
munkáért járó egyenlő bérezést a nőkkel való méltányos megállapodás érdekében
megfelelően kell végrehajtani a tagállamokban. Alapvető fontosságú, hogy szemügyre
vegyük a nemek közötti bérszakadék női nyugdíjakra gyakorolt hatását, hiszen a nőknek
gyakran csak a családi állapotukból adódóan van joguk nyugdíjhoz. Egyenlő nyugdíjat kell
biztosítanunk a nők számára. Ez az oka annak, hogy támogattam az arra vonatkozó
javaslatot, hogy a nőket jogok illessék meg nyugdíj és a társadalombiztosítás tekintetében.
Az EU-ban a nők körülbelül 17%-a a szegénységi küszöb alatt él, ezért elengedhetetlennek
tartom a nők számára minimális jövedelmet és társadalmi igazságosságot biztosító
munkaerő-piaci és szociálpolitikák elfogadását. Egyetértek a felhívásokkal, amelyek a
szegénység és a társadalmi kirekesztés felszámolása érdekében több támogatásra szólítják
fel az EU-t az Európai Szociális Alapon keresztül – alapvető fontosságú, hogy a nők teljesen
integrálódjanak a munkaerőpiacba.

Angelika Werthmann (NI),    írásban. – (DE) Az európai uniós szegénység nőies arcáról
szóló jelentés mellett szavaztam. A Bizottság nők és férfiak közötti esélyegyenlőségről
szóló 2010-es éves jelentése arról tanúskodik, hogy a szegénység egyike azoknak a
területeknek, ahol nyilvánvalóak a nemek közötti specifikus különbségek. A gazdasági,
pénzügyi és szociális válság „a szegénység feminizálódásához vezetett”. A jelentős
költségvetési szigorítások és az állami szektor szerkezeti átalakítása különösen veszélyezteti
a nőket legnagyobb arányban foglalkozató állásokat. Ugyanakkor a kormányok által
támogatott, a válság felszámolását célzó intézkedések elsősorban a gazdaságilag férfiak
által dominált ágazatokra összpontosítanak. Ezért sürgősen szükség van az előadó által
életre hívott „szegénység feminizálódásának” jelenségéről szóló elemzésre ahhoz, hogy
megfelelő ellenintézkedéseket lehessen tenni.

Jelentések: Mariya Nedelcheva (A7-0029/2011) és Rovana Plumb (A7-0031/2011)

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    írásban. – (RO) A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság
által előterjesztett és a Nemzetközi Nőnap 100. évfordulóján tárgyalt két állásfoglalás arról
tanúskodik, hogy a Parlament előmozdítja és támogatja a férfiak és a nők közötti egyenlő
bánásmódot. A Parlament elnöke nemrégiben megjegyezte, hogy túlságosan kevés a nők
aránya a nemzeti parlamentekben, jóllehet az Európai Parlamentben már más a helyzet.
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Megerősítem, hogy Romániára is igaz ez, ahol a nők sokkal nagyobb arányban képviseltetik
magukat az európai jogalkotói szervnél, mint a nemzeti parlamentben. Eltekintve
ugyanakkor ettől a csupán a jéghegy csúcsaként jelentkező kérdéstől, fel kell számolnunk
a nemek közötti bérszakadékot, több nőt kell döntéshozói állásokba kineveznünk és
dinamikus és életszerű politikák révén kellene növelnünk a nők foglalkoztatását, tekintve
hogy őket sokkal nagyobb mértékben sújtja a munkanélküliség. Elemzések támasztják alá,
hogy nem csupán beszéd tárgyát képezi a nők és férfiak egyenlő bánásmódja, hanem
ezeknek a politikáknak jelentős hatásuk van a gazdaságokra, és a GDP 30%-os növekedését
eredményezik. Az átlagos bérszakadék továbbra is 18% az EU-ban. Üdvözlöm a
tagállamokhoz intézett felhívást az egyenlő bérezésre vonatkozó jogszabály végrehajtására.

11. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok: lásd a jegyzőkönyvet

(Az ülést 14.25-kor felfüggesztik, és 15.00-kor újra megnyitják.)

ELNÖKÖL: SILVANA KOCH-MEHRIN
alelnök

12. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása: lásd a jegyzőkönyvet

13. Az euróövezet 2011. március 11-i csúcstalálkozójának előkészítése (vita)

Elnök.   – A következő napirendi pont a Bizottság elnökének nyilatkozata az euróövezet
2011. március 11-i csúcstalálkozójának előkészítéséről (2011/2615/RSP).

José Manuel Barroso,    a Bizottság elnöke. – (FR) Elnök asszony, tisztelt képviselők, jelenleg
egy olyan különleges pillanatot élünk át, amikor a történelmi folyamat felgyorsulni látszik.
Küszöbünkön, a Földközi-tenger túlsó partján elkezdett fújni a szabadság szele.

Ez egy olyan fontos és sürgető kérdés, hogy először is szeretném tájékoztatni Önöket, hogy
a biztosi testület éppen most hagyta jóvá a Bizottság azon hozzájárulását, hogy a
Földközi-tengertől délre fekvő országokat segítse az átalakulási folyamatban és új életet
leheljünk mediterrán szomszédainkkal fenntartott kapcsolatainkba. Ezt a hozzájárulást
Ashton bárónővel együtt fogom prezentálni az Európai Tanács jövő pénteki rendkívüli
ülésén.

A Földközi-tenger déli partjain élő férfiak és nők, különösen a fiatalok, hangot adnak annak,
hogy elutasítják az önkényuralmi rendszereket, illetve, hogy politikai szabadságra és
társadalmi igazságra vágynak.

Bár tisztában vagyunk a helyzet rendkívüli összetettségével, valamint az általa felvetett
kihívásokkal és nehézségekkel, az Európai Unió nem engedhet meg magának semmilyen
félreérthetőséget. Vállvetve kell állnunk mindazok mellett, akik politikai szabadságot és
társadalmi igazságot követelnek. Nem szentesíthetünk semmilyen kétértelműséget az
Európai Unió részéről. Egy olyan rezsimnek, amely tüzet nyit saját polgáraira nincs helye
a nemzetek összefogásában.

Egy olyan, a demokrácia és a közös jólét érdekében létrehozott partnerséget kínálunk
ezeknek a népeknek, amely három pilléren nyugszik: a demokratikus átalakuláson, a civil
társadalom bevonásán és a kölcsönösen támogató jellegű fejlődésen.
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Tisztában vagyunk az előttünk álló kihívásokkal. Nemet mondani a zsarnokságnak nem
garantálja automatikusan a jogállamiságot és a demokráciát. A demokratikus átalakuláshoz
vezető út sohasem könnyű. Gyakran kanyarog, és minden esetben megterhelő. Ennek
ellenére Európának vállvetve kell állnia mindazok mellett, akik politikai szabadságra és
társadalmi igazságra szomjaznak.

Tisztelt képviselők, most szeretnék néhány szót ejteni a másik ülésről – az euróövezethez
tartozó tagállamok kötetlen csúcstalálkozója –, amely március 11-én, pénteken kerül
megrendezésre.

A válság megmutatta, hogy gazdaságaink milyen mértékben is függenek egymástól, és
számos strukturális gyengeségre is rávilágított. Ez az egyik oka annak, hogy miért is van
szükség gazdasági kormányzásunk megerősítésére.

A Bizottság régóta harcol a koordináltabb gazdasági politikákért és erősebb kormányzásért
Európán belül. Javaslatunk gazdasági és monetáris uniónk gazdasági pillérének a
továbbfejlesztése. Erre a kérdésre az euróövezet első tíz évéről szóló jelentésünkben, az
EMU@10-ben is rávilágítottunk. Mindazonáltal az igazság az, hogy egyes kormányok
nagyon vonakodtak attól, hogy felkaroljanak egy ilyen jellegű fejlesztést.

Ma már mindenki elismeri, hogy szükség van tényleges európai gazdasági kormányzásra,
továbbá azt is, hogy a piacok állandó jelleggel emlékeztetnek minket arra, hogy ez milyen
alapvető fontossággal is bír. Ez az oka annak, hogy a munkacsoport elvégzett feladatainak
következtetéseiben az Európai Tanács elnöke által vezetett tagállamok nagy vonalakban
egyetértésre jutottak a gazdasági kormányzás megerősítéséről szóló bizottsági javaslatok
tekintetében – azokról a javaslatokról, amelyek még most is zajlanak a Parlamentben és a
Tanácsban.

Ezenfelül meg tudtunk állapodni az európai szemeszter végrehajtásáról, aminek segítségével
ki fogjuk tudni terjeszteni a gazdasági kormányzást azzal, hogy nem kizárólag a
költségvetési politikára helyezzük a hangsúlyt, hanem már a folyamat elején kitérünk az
egyes tagállamokra külön-külön vonatkozó gazdaságpolitikára és szerkezeti reformokra.
Ennek a megerősített gazdasági kormányzásnak az összefüggésében merült fel egy
„versenyképességi paktum” ötlete, amely további erőfeszítések megtételére buzdítaná a
tagállamokat, főként saját nemzeti kompetenciáik alapján, annak érdekében, hogy még
versenyképesebbé váljanak.

Való igaz, hogy amíg az Európai Unió államai rendkívüli mértékben függenek egymástól,
az euróövezet országaira ez még inkább igaz.

A versenyképességi különbségek valós problémát jelentenek az azonos valutával működő
országok számára. Versenyképességük és gazdaságaik konvergenciája alapvető fontosságú
az erős és stabil euróövezet életképessége szempontjából, ami az egész Európai Unió
hasznára fog válni.

Ezzel együtt fel kell ismernünk, hogy ez számos aggályt is felvet: a kétsebességes Európától
való félelem (az euróövezet és a többi ország), a gazdasági kilábalás bizonyos egyéb
szempontjai figyelmen kívül hagyásának veszélye, amelyek legalább olyan fontosak, mint
a versenyképesség, valamint a közösségi megközelítés megkérdőjelezése. Ezek egytől egyig
jogos kérdések és egyértelmű választ kell adnunk rájuk. Itt a kölcsönös bizalomról és
hitelességről van szó.
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Tisztelt képviselők, számomra is meglepetés volt, hogy a legutóbbi február 4-i európai
tanácsi ülésen fel kellett hívnom a résztvevők figyelmét, hogy a versenyképességre, illetve
az euróövezetre vonatkozó bármely konkrét kezdeményezésnek – magától értetődően –
összhangban kell lennie a Szerződéssel.

Következtetéseiben az Európai Tanács döntése szerint „a gazdasági kormányzás új keretéből
erőt merítve az állam- és kormányfők további intézkedéseket fognak hozni az euróövezet
gazdaságpolitikai koordinációja minőségének javítása céljából, a versenyképesség javítása
érdekében, amely folyamat nagyobb fokú konvergenciát fog eredményezni az egységes
piac veszélyeztetése nélkül”.

Továbbá az is nagy örömömre szolgált, hogy végül is ezekben a következtetésekben konkrét
utalás történt arra, hogy ezeket a további intézkedéseket a „Szerződéssel összhangban”
kell végrehajtani. Azt gondolhatnák, hogy ez magától értetődő, de jobb, hogy elhangzik
ez a kijelentés.

Ezért az Európai Tanács megbízta az Európai Tanács elnökét, hogy az Európai Bizottság
elnökével szoros együttműködésben tartson konzultációkat az euróövezeti tagállamokkal
az ehhez szükséges konkrét eszközök meghatározása érdekében.

Ezek a konzultációk egyértelműen megmutatták, hogy a tagállamok általánosságban véve
támogatják a közösségi megközelítés elfogadását.

a Bizottság elnöke. – Most pedig szeretnék nagyon egyértelműen fogalmazni azon
alapelvekről, amelyeknek a Bizottság álláspontja szerint egy ilyen versenyképességi paktum
érdekében mindenféleképpen meg kell felelni, amely paktumot lehet, hogy szerencsésebb
volna „konvergencia- és versenyképességi paktumnak” nevezni, hiszen az euróövezeten,
sőt az Európai Unión belüli különbségek csökkentésére irányuló intézkedéseket tartalmaz.

Az első ilyen alapelv az, hogy ezt a paktumot a Szerződésben meghatározott feltételek
mellett, illetve a gazdasági kormányzás fennálló rendszerében kell végrehajtani. Ezzel
minden kétséget kizáróan biztosítjuk egy valóban közösségi megközelítés érvényesülését.
Azért, mert a történelem, de főként a Stabilitási és Növekedési Paktum tapasztalatai
megmutatták számunkra, hogy csak a közösségi módszerrel érhetünk el európai szinten
demokratikusan legitimálható, kötelező érvényű és ellenőrizhető eredményeket.

A paktumnak természetesen tiszteletben kell tartania a Bizottság szerepét is. Ez alapvető
annak érdekében, hogy garantálni lehessen az objektivitást és függetlenséget a tagállamok
erőfeszítésének figyelemmel kísérése során, az egységes piac, valamint a közösségi
vívmányok sértetlenségét, illetve az euróövezetben és az Európai Unió egészében meghozott
kezdeményezések elkülönítését.

Ragaszkodom továbbá az Európai Parlamentnek a konvergencia- és versenyképességi
paktum figyelemmel kísérésében betöltött szerepéhez, mivel a Bizottság természetesen
mindenről tájékoztatja majd az Európai Parlamentet.

A paktumnak ezenfelül nyitottnak kell maradnia más olyan tagállamok felé is, amelyek
szeretnének abban részt venni és nem tagjai az euróövezetnek. Fontosnak tartom, hogy
elkerüljük a rétegződés bármilyen formáját Uniónkon belül, hiszen ez pontosan a
szolidaritás alapelveit sértené, amelyek közös projektünk gerincét képezik.

Ahhoz, hogy valóban meg tudjunk indokolni egy ilyen – nemzeti intézkedéseket is magában
foglaló – paktumot, ahhoz annak valós hozzáadott értéket kell jelentenie az eddig
beterjesztett gazdasági kormányzási javaslatokhoz képest. Szeretném emlékeztetni Önöket,
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hogy a Szerződés 121. cikke értelmében a tagállamoknak koordinálniuk kell nemzeti
gazdaságpolitikájukat. Egy ilyen paktumnak ügyelnie kell arra, hogy ne legyen hátrányos
hatással az egységes piac sértetlenségére, sőt segítenie kell fokoznia azt. Ezenfelül,
tiszteletben kell tartania a társadalmi párbeszédet, valamint össze kell kapcsolnia a
versenyképességgel kapcsolatos erőfeszítéseket központi célkitűzéseinkkel, nevezetesen
a növekedéssel és munkahelyteremtéssel, pontosan úgy, ahogy azt az Európa 2020
stratégiában is lefektettük.

A versenyképesség valóban gazdaságaink alapvető eleme. A munkahelyteremtő növekedés
bebetonozásának alapvető feltétele. Éppen ezért rendkívül fontos, hogy ez a paktum valós
hozzáadott értéket képviseljen, és ne terítsen le bennünket a növekedés és a foglalkoztatás
kiemelkedő fontosságú céljainak elérése felé vezető útról. Számomra a növekedés és a
foglalkoztatás a lényeg. Pontosan ezért is hangsúlyozom a növekedést; azt a fajta
fenntartható, befogadó növekedést, amely az Európa 2020 stratégia központi eleme.

Én pontosan ezért emelem ki oly sokszor a szociális dimenziót, hiszen a szükséges
erőfeszítéseket egyenlően kell megosztani. Ezzel a kérdéssel kapcsolatban a Bizottság
továbbra is dolgozik egy, a pénzügyi tevékenységek megadóztatásával kapcsolatos
javaslaton. Hasonlóképpen, ha a költségvetési konszolidáció és a szerkezeti reformok
elengedhetetlenek a versenyképesség szempontjából, akkor az olyan jövőbeni kiválasztott
ágazatokba történő beruházások, mint a kutatás és az innováció, pontosan ugyanennyire
szükségesek.

Szem előtt kell tartanunk továbbá azt is, hogy ez a paktum csak egy része válaszunknak,
amellyel biztosítani szeretnénk az euróövezet stabilitását. Előrehaladást kell elérnünk
válaszunk többi területén is, azaz, a fennálló Európai Pénzügyi Stabilitási Alap effektív
finanszírozási képességének javítása, hatókörének szélesítése, egy 2013-tól induló állandó
mechanizmus létrehozása, illetve a bankok szigorúbb stressz-teszteknek való alávetése
területein is. Mindez hozzájárul majd a fokozott átláthatósághoz, a fokozott bizalomhoz
és a fokozott hitelességhez.

A konvergencia- és versenyképességi paktum így jelentős hozzájárulásnak bizonyulhat,
ha számos lépés közül egyként értelmezzük azon erőfeszítések összességében, amelyeket
az euróövezet stabilitása érdekében tettünk, és amelyek reményeink szerint márciustól
kezdve elkezdik kifejteni hatásukat.

Ez jelentős lépés lehet az Európán belüli tisztességes és fenntartható növekedés felé,
amennyiben zökkenőmentesen össze lehet egyeztetni a kormányzás közösségi rendszerével.
Ha valóban így van, ha a közösségi megközelítés mentén valóban hatékonyan végre lehet
hajtani ezt az intézkedést – hiszen ez a Bizottság és a tisztelt Parlament szándéka – akkor
véleményem szerint a konvergencia- és versenyképességi paktum valós hozzáadott értéket
tud majd adni és megerősítheti a gazdasági és monetáris unió gazdasági pillérét. A Parlament
és a Bizottság is ezt akarja. A Bizottság erejét nem kímélve, mindent meg fog tenni a cél
elérése érdekében. Köszönöm a figyelmüket.

Joseph Daul,    a PPE képviselőcsoport nevében. – (FR) Elnök asszony, Barroso úr, hölgyeim
és uraim, milyen tanulságokat szűrtünk le a pénzügyi válságból?

A második világháború legfontosabb tanulsága az volt, hogy nemzeteinknek össze kell
fogniuk, és többé nem szabad rombolniuk egymást.
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A berlini fal leomlása után levontuk az autoriter és kommunista rendszerek tanulságait is,
és újra tudtuk egyesíteni kontinensünket a szabadság, a demokrácia és a szociális
piacgazdaság értékei mentén.

A szeptember 11-i terrortámadások nyomán rájöttünk, hogy meg kell találnunk a biztonság
és a szabadság új egyensúlyát.

Ebből a pénzügyi válságból pedig azt a tanulságot kell levonni, hogy tagállamaink ne
tekintsék tabunak a költségvetési, adóügyi és társadalmi együttműködéseket. Pontosan
látom, milyen nagy előrehaladást értünk el eddig. A 27-ek költségvetési prioritásai
tekintetében ez évben elért együttműködés már önmagában is hatalmas attitűdváltozást
jelent. Azok a szabályok, amelyeket a pénzügyi piacok etikusabbá tétele érdekében hoztunk
meg, szintén példaértékűek, de nem elégségesek.

Képviselőcsoportom kezdeményezi, hogy szülessen megállapodás a megerősített gazdasági
kormányzásról a Parlament és a Tanács között még a nyár vége előtt. Képviselőcsoportom
szeretne további erőfeszítéseket életre hívni a szociális és fiskális koordináció terén. Ez
adja a versenyképességi paktum erejét, amelynek eredeti változata módosításokon esett
át a közösségi értékeknek való jobb megfelelés érdekében. Ugyanakkor még ennél tovább
kell lépnünk és biztosítanunk kell, hogy mind a Parlament, mind a Bizottság megfelelően
gyakorolja az e tekintetben a rendelkezésére álló összes előjogát, és ebben számítunk a
Bizottság elnökének támogatására is.

Az Európai Néppárt Képviselőcsoport (Kereszténydemokraták) üdvözli és támogatja ezeket
a javaslatokat, csakúgy, mint a párt nemzeti vezetői tették azt Helsinkiben.

Hölgyeim és uraim, hogyan magyarázhatnánk el polgártársainknak, hogy bár minden év
július közepére nehéz pénzügyi helyzetbe kerülünk, legtöbb tagállamunk mégis ugyanúgy
költekezik, mintha minden a legnagyobb rendben volna? Hogy lehet az, hogy államaink
túlzott eladósodottsága elfogadhatóbb, tolerálhatóbb, elviselhetőbb, mint a háztartások
vagy vállalkozások túlzott eladósodása? Én ennek már vállalati szinten is tanúja voltam.
A válság munkahelyek megszűnéséhez és családi drámákhoz vezetett; és a legkevesebb,
amit tehetünk, hogy levonjuk a megfelelő tanulságokat és őszintén beszélünk a helyzetről.

Az első tanulság az, hogy ezentúl nem lehetünk elnézőek a tagállamok – bármekkorák
legyenek is – költségvetési korlátokra vonatkozó kötelezettségeit illetően.

A második tanulság pedig a következő: Az európai szolidaritás akkor és csak is akkor
működhet, ha társadalmi és fiskális szabályozásunk legalábbis hasonló. Nem kell feltétlenül
mindenben megegyezniük – de legyenek hasonlóak. Jelenleg ettől még nagyon messze
állunk.

A harmadik tanulság pedig az, hogy Európának szociális piacgazdaságunk megvédése
érdekben európai stabilitási mechanizmust kell létrehoznia.

A negyedik és egyben utolsó tanulság pedig az, hogy még egy ilyen viharos helyzet kellős
közepén is biztosan állunk a lábunkon, és egyre erősebbé válik az európai integráció.

Amerikai és japán partnereink eladósodottsági rátái bőven meghaladják a miénket, és
hozzá kell tenni, hogy olyan nagyon azért nem aggódnak miatta. Valószínűleg ez nem lesz
mindig így. Részünkről most jött el az ideje annak, hogy konszolidáljuk gazdaságunkat és
versenyképességünket. Most kell erőfeszítést tennünk azért, hogy munkahelyeket
teremthessünk a jövőben. Most kell őszintének lenni. Ne szalasszuk el ezt a lehetőséget!
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Martin Schulz,    az S&D képviselőcsoport nevében. – (DE) Elnök asszony, hölgyeim és uraim
– azok, akik még maradtunk, hetek óta beszélünk Merkel kancellárasszony és Sarkozy
elnök úr egyik előterjesztéséről, amely, mint utóbb kiderült, soha nem is létezett. Annak
ellenére, hogy a dokumentum soha nem is létezett, még sajtókonferenciát is tartottak róla
az Európai Tanács csúcstalálkozóján. Tudjuk azonban, hogy ez a dokumentum igenis
létezett és rendkívül érdekes olvasmány volt. Ugyanakkor a tartalma furcsa módon elveszett.
Legfontosabb elemei soha sem fognak napvilágot látni. Mindazonáltal eredménye lesz
dolognak, mégpedig a biztonsági háló kiterjesztésének formájában. Tehát egy nem létező,
megfoghatatlan tartalmú, ál-sajtókonferencián bemutatott dokumentum végül is a
biztonsági háló kiterjesztéséhez vezetett. Ez nagyszerű. Lehet azonban, hogy még azzal is
keveset mondok, ha a helyzetet kafkaiként aposztrofálom. Így nem lehet megmenteni az
eurót.

Szeretném elmondani a Bizottság elnökének, hogy véleményem szerint nyilatkozata jó
volt. Jó volt, mert fény derült arra, hogy ezekből a javaslatokból hiányzik a társadalmi
egyensúly. Néha azért én is meglepődöm: Németország a kancellárjával csakúgy, mint
Sarkozy elnök – a francia közvélemény-kutatások hercege – olyan intézkedéseket követel,
amelyeket maga ebben a formában sohasem hozott meg. A görög költségvetési kiadásokat,
sőt valójában minden költségvetés kiadásait – függetlenül attól, hogy melyik országhoz
tartoznak – csökkenteni kell. Rehn úr, egyetért Ön ezzel?

Németország mit tett saját válsága legsötétebb órájában? Kitalált egy úgynevezett „autócsere
programot”, más szavakkal a nemzeti költségvetését használta fel az autóipar stabilizációját
célzó program finanszírozására. A csökkentett idejű foglalkoztatásért járó állami támogatás
– amelynek segítségével kezelhető szinten maradt a német munkanélküliség – úgyszintén
intervenciós intézkedés volt az állam részéről. Más államok miért nem hozhatnak ehhez
hasonló döntéseket, hogy saját helyzetükön javítsanak?

A Moody’s hitelminősítő ügynökség nemrégiben a fehérorosz és egyiptomi államadósság
minősítésénél alacsonyabbra értékelte a görög államadósságot. Most már tényleg el kell
gondolkozni azon, hogy vajon tényleg látszanak-e a majdani gazdasági fellendülés jelei.
Nem tudom. Görögország alacsonyabb besorolást kapott, mint Vietnám. Ez a dráma mindig
az Európai Tanács csúcstalálkozója előtt három nappal zajlik le. Mindig történik valami
ehhez hasonló az Európai Tanács ülése előtt három nappal. Az emberek azonban kíváncsiak
arra, hogy mit mond a Moody’s. Tudják, mit mond a Moody’s? Azt mondja, hogy le fogja
minősíteni az országot, mert az a költségvetési szigorítások következtében már nem tud
beruházásokra pénzt fordítani, és így a gazdasági növekedést sem tudja beindítani.

Tehát tulajdonképpen pénzügyi értelemben vett „hajvágásról” beszélünk. Ha rám néznek,
láthatják, tudom, miről beszélek, amikor azt mondom Önöknek, hogy egy ilyen „hajvágás”
nem fog minden problémát megoldani. Sőt ennek pontosan az ellenkezője fog történni,
hiszen mi is történik egy ilyen „hajvágásnál”? A cél – úgy tűnik – az, hogy egy adott ország
hitelminősítését javítsák azzal, hogy azt mondják a hitelezőinek, hogy minden leírásukat
el fogják bukni. Mi vethet véget ennek az egésznek? A biztonsági háló, természetesen. Ezért
van értelme a biztonsági háló kiterjesztésének, és az euró stabilizációjának. Ezért tökéletesen
időszerű ez a paktum is. De van egy bizonyos fokú kiegyensúlyozatlanság ebben. Biztos úr,
ha az Ön ötletei is megjelennek ebben a paktumban, és helyre áll az Ön által is említett
gazdasági és társadalmi egyensúly, akkor a paktum ismét a jó útra kerülhet. Ezért üdvözlöm
az Ön által előterjesztett javaslatot.

Nem szeretnék több időt az intézményi kérdésre fecsérelni. Intézményi szempontból az
egész koncepció eredendően rossz volt. Ha ezt most átalakítják oly módon, hogy minden
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működéssel összefüggő döntést a megfelelő, illetékes hatóság hozhasson meg, más szavakkal
a Bizottság – biztosítva a demokratikus legitimációt az Európai Parlament bevonásával –
akkor minden rendben lesz. Tehát bár nem indultunk valami szerencsésen, és voltak
bizonyos riasztó esetek és vargabetűk is az út során, a biztonsági hálót ki fogják terjeszteni,
és ez csodálatos. A Német Szabad Demokrata Párt is támogatja ezt az elképzelést, és ennek
nagyon örülünk. Elnök asszony, biztos vagyok benne, hogy Németország is támogatni
fogja ezt a paktumot, tehát e terén is sikerült előre lépnünk. Most már csak meg kellene
találnunk a paktum megfelelő elnevezését, nevezetesen a „Paktum az euróért” elnevezést,
és akkor lehet, hogy elmondhatjuk, sikerült valami hasznosat is elérni.

Guy Verhofstadt,    az ALDE képviselőcsoport nevében. – (FR) Elnök asszony, először is azt
hiszem, most már elmondhatjuk, hogy a gazdasági unió lehetőségének évekig történő
elutasítása után, a monetáris unió mellett ma már el tudjuk fogadni a gazdasági unió
lehetőségét is, ami előrelépést jelent. Természetesen, ez nem igaz Farage úrra, viszont
mindenki más számára ez valóban előrelépést jelent.

Mindezek ellenére, elnök asszony, véleményem szerint nem a megfelelő kifejezést
használjuk. Mit jelent az, hogy „paktum”? A paktum egy államok közötti megállapodás.
Nekünk nem államok közötti megállapodásokra van szükségünk. Nekünk közösségi
fellépésre van szükségünk, európai uniós szintű kezdeményezésre és nem tagállamok
közötti paktumra, amely jellegéből adódóan egy kormányközi paktum. Ezért, ez nem a
legjobb elnevezés, hiszen félrevezető is lehet.

Másodsorban pedig ott van a megközelítés kérdése. Nincs szükség kormányközi
eseményekre. A kormányköziség eddig még egyszer sem működött az Európai Unióban.
A lisszaboni stratégia kormányközi stratégia volt, és megbukott. Amikor Németország és
Franciaország 2003–2004-ben figyelmen kívül hagyta a stabilitási paktumot, azzal
bizonyosságot nyert, hogy a kormányközi megközelítés nem a megfelelő megközelítés.
Közösségi megközelítést kell alkalmaznunk.

Harmadsorban pedig, Barroso úr, véleményem szerint, amit most tárgyalunk az nem
elégséges, és inkább csak a nagyon specifikus intézkedésekre összpontosít. Merkel asszony
és Sarkozy úr versenyképességi paktuma hat konkrét intézkedésből áll. Például, a nyugdíjak
tekintetében a nyugdíjkorhatárra teszi a hangsúlyt. Ugyanakkor a nyugdíjrendszerek ennél
azért jóval összetettebbek. Nemcsak nyugdíjkorhatár kérdése ez, hanem annak a kérdése
is, hogy hány évnyi nyugdíjjárulék-fizetés vagy nyugdíj-előtakarékosság áll a nyugdíjazottak
mögött, illetve, hogy van-e az adott ország nyugdíjrendszerében második pillér.

Ezért, nem hat specifikus intézkedésre van szüksége egy kormányközi paktumba foglalva,
amely sohasem fog létrejönni vagy működni. Széleskörű (nyugdíjrendszer, munkaerő-piaci,
bérpolitikai és fiskális politikai szintű) gazdasági kormányzásra van szükség az Európai
Unióban, amelyről a Bizottság dönt, és amelyet a tagállamok egy konvergencia kódex –
ezt a kifejezést használta, ha jól emlékszem – segítségével vehetnek át. Ezt kell tennünk,
amilyen gyorsan csak lehet.

Kérésem egyszerű. Megnéztem a február 25-i, a Tanács elnökével közösen készített
dokumentumot. Véleményem szerint most a Bizottságon a sor, hogy kidolgozza saját
kezdeményezését. Erre most kell sort keríteni. Még mindig van idő arra a következő
hetekben, hogy előkészítsék ezeket a gazdasági kormányzásról és konvergenciáról szóló
közösségi aktusokat, és a Tanács, illetve az Európai Parlament elé terjesszék őket. Ezután
már rajtunk lesz a sor, hogy döntsünk és támogassuk Önt e tekintetben. Ugyanakkor, azt
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gondolom, most reaktívan viselkedünk. Ebben a már említett 25-i dokumentumban – itt
van a kezemben – azt olvasom, hogy

az ALDE képviselőcsoport nevében . – „az állam- és kormányfők általi nyomon követés”, „az
állam- és kormányfők által vállalt konkrét kötelezettségvállalások”.

az ALDE képviselőcsoport nevében . – (FR) Ez nem így fog működni. Az államok és a
miniszterelnökök nem fogják saját magukat szabályozni! Ez már a múltban sem működött,
és a jövőben sem fog!

Végezetül, pedig – és ez az utolsó kérdés, amiről beszélni szeretnék – azt hiszem, hogy
eljött az ideje annak, Barroso úr, hogy az első adandó alkalommal nem nemzeti – ahogy
arról korábban szó volt –, hanem európai kezdeményezést indítsunk el a bankok
válságmechanizmusai tekintetében. Önnek jogában áll ezt a lépést megtenni, hiszen Ön
az Európai Unió versenyjogi szabályainak effektív szavatolója, és az Ön pozíciója lehetővé
teszi, hogy ilyen kezdeményezést indítson.

Rebecca Harms,    a Verts/ALE képviselőcsoport nevében. – (DE) Elnök asszony, hölgyeim és
uraim, már nem érzem szükségét, hogy bármit is mondjak a versenyképességi paktum
valamelyest kínos történetéről. Kissé bizarr volt hallani, hogy ez a bizonyos dokumentum
nem is létezett, tekintve, hogy a Tanács brüsszeli székhelyének folyosóin osztogatták
mindenkinek. Amint azt már Brüsszelben is elmondtam, az, ahogyan a Tanács épületeiben
tagadják a tényeket, az magán viseli egy szocialista vagy kommunista rezsim haldoklásának
minden jelét.

Az én szemszögemből nézve, tény, hogy mi itt Európában hónapok óta egy szimpla
valutaválságnál jóval többel küzdünk meg nap mint nap, hiszen nemzeti kormányaink
azon képességének válságával is szembe kell néznünk, hogy felvállalják a problémáért való
felelősség rájuk eső részét, és olyan közös stratégiát kövessenek, amelyek kivezetnek ezekből
a nehézségekből.

Ha most állandósítjuk a válságmechanizmust, – függetlenül attól, hogy hogyan jutottunk
el ide – azzal mindenféleképpen előrelépést érünk el. Ugyanakkor, ha megnézzük
Görögországot, azt mondanám, hogy csak hitegetjük magunkat, ha azt gondoljuk, hogy
kontroll alatt tudjuk tartani a válságot. Hasonlóképpen egyértelmű, hogy Görögországban
az intézkedések egyoldalúsága, a szigorító intézkedésekre és költségcsökkentésre fordított
kizárólagos figyelem valójában nem működik. Egy országnak beruházásokra is képesnek
kell lennie. Amikor egy olyan ország, mint amilyen Görögország ilyen radikális mértékű
kiadáscsökkentéseket eszközöl, akkor tudnia kell, honnan várhat bevételt később.

Bosszantónak tartom, hogy az Európai Tanács e heti ülése előtt, illetve a 14 nap múlva
esedékes tanácsi üléssel összefüggő nyilatkozataiban Németországról azt lehet hallani,
hogy nem fog tudni érdemben hozzászólni a görögországi helyzethez, illetve a szükséges
változtatásokról tárgyalni. Ugyanazok a régi hibák jönnek elő: az egyoldalúság és egy
bizonyos módszer erőltetése. Ha a Verhofstadt úr által leírt modellt kívánjuk követni, illetve
döntéseket kívánunk hozni a konkrét konszolidációs intézkedésekről, a gazdasági unió a
valós szolidaritást is szükségessé teszi. Ezért aztán Görögország többet várhat el tőlünk,
mint amit eddig kapott tőlünk.

Teljes mértékben egyetértek Schulz úrral és az előttem szólókkal és szeretném
képviselőcsoportom azon tagjainak nevében, akik már hónapok óta foglalkoznak ezzel a
témával egyértelműen kifejezésre juttatni, hogy a közösségi módszer tényleg különleges.
Hiteles és érthető döntési folyamatokra van Brüsszelben szükség annak érdekében, hogy
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a görög, dán, német és spanyol polgárok is megbízzanak bennünk. Ha tényleg létrehozzuk
a versenyképességi paktumban javasolt „zártkörű klubot”, amelybe a kormányfők egy kis
csoportja kaphat csak bejárást, el fogjuk veszíteni az emberek Európai Unióba vetett
bizalmát. Valójában egyre inkább erről szól a válság. Csak remélni tudom, hogy valahogyan
megmenekülünk ettől az ostobaságtól, és a soron következő tanácsi ülésbe több értelem
fog szorulni.

És mivel említette a fenntartható növekedés témáját, Barroso úr, engedje meg, hogy
elmondjak még valamit. Egyszerűen érthetetlen a számomra, hogy miért nyilatkozik úgy
az energiaügyi biztos Brüsszelben, hogy az ambiciózus klímavédelmi célok Európa
dezindusztrializációjával egyenlők. 14 nappal ezelőtt a német környezetvédelmi miniszter
Brüsszelben járt, ahol ismertetett egy tanulmányt, mely szerint, ha 30%-os klímavédelmi
célt tűznénk ki, azzal hatmillió európai uniós munkahelyet teremthetnénk. Ez fenntartható
növekedés lenne. Barroso úr, kérem, állítsa meg Oettinger urat!

Vicky Ford,    az ECR képviselőcsoport nevében. – Elnök asszony, egy válsághelyzetben van
olyan, amikor gyorsan kell reagálni – és egyértelmű, hogy az euróövezet korántsem tudott
még kilábalni a válságból –, ugyanakkor nem árt okosan is reagálni. Az Egyesült Királyság
a kiadások megállítására, illetve az államadósság csökkentésére irányuló reformjai révén
vissza tudta állítani a piacok bizalmát. Ezek mára a versenyképességi paktum alapvető
felvetéseivé nőtték ki magukat.

A Parlament eljárásai nem teszik lehetővé a gyors döntéseket, de vannak olyan európai
parlamenti képviselők által előterjesztett javaslatok, amelyek talán az Európai Tanács
segítségére lehetnek. Az ír kamatokra reagálva, azon társainkkal együtt, akik pénzt adtunk
kölcsön egy másik országnak megérdemeljük, hogy olyan kamattal tegyük ezt, ami hűen
tükrözi a kockázatot, ugyanakkor kérjük vissza pénzünket. Javasoltam az előtörlesztés
ösztönzését, egy olyan jutalmi rendszert, amely jutalmazná a korai végtörlesztést. A
gazdasági kormányzási paktum szerint a tagállamoknak költségvetéseik szintjén nagyobb
átláthatóságot kell mutatniuk. Azt gondolom, hogy ugyanennek kellene megtörténnie az
EU költségvetéséhez hozzájáruló adófizetőkkel is.

Remélem, hogy a válság ellenére nemzeti kormányaink képesek lesznek e Ház javaslatait
meghallgatni, és konstruktív módon együtt dolgozni.

Lothar Bisky,    a GUE/NGL képviselőcsoport nevében. – (DE) Elnök asszony, Barroso úr,
örömmel konstatáltam, hogy értékelik e kérdés szociális dimenzióját, és támogatják a
társadalmi megállapodást. Erre mindenféleképpen szükség lesz. Nincs szükség arra, hogy
elismételjem, amit kollégáim már elmondtak, hiszen teljes mértékben egyetértek velük.

Rendkívül szkeptikus vagyok a Merkel kancellárasszony és Sarkozy elnök úr által ismertetett
paktummal kapcsolatban. Miért vagyok szkeptikus? Azért, mert nem világos a számomra,
hogy mi a motivációjuk erre az intézkedésre. Az már megint más kérdés, hogy valójában
ennek paktumnak nincs is létjogosultsága. Mindketten okos stratégák. Nem tudom
elfogadni, amikor azt mondják, hogy pusztán csak így alakultak a dolgok. Én biztos vagyok
benne, hogy mindent úgy értenek, ahogyan az ott szerepel. Ehhez a kérdéshez szeretnék
ismét visszatérni. Azt gondolom, ez egy nagyon komoly kérdés. Bár ők azt hiszik, hogy a
fizetések és bérek indexálásról szóló klauzula a helyes válasz, én nem vagyok ebben olyan
biztos. Ha sarkítva nézzük, akkor azt lehet mondani, hogy a nyugdíjkorhatár kitolásával
csökkentik a nyugdíjakat. Így nagyon nehéz lesz csökkenteni az adósságot. Hiszen még
az olyan országok, mint Németország is nagyon nehezen élik ezt meg. El tudom képzelni,
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hogy Írország és Görögország még nagyobb nehézségekkel találná magát szemben e
tekintetben.

Egy kicsit szkeptikus vagyok a tekintetben, hogy mi is a javasolt megoldás valódi célja.
Átláthatóságot várok ebben a kérdésben. Csak akkor kaphatja meg bárki a Parlament
támogatását, ha felvállalja a nagyobb fokú átláthatóság előmozdítását, illetve annak
biztosítását, hogy senki se játszhasson ilyen játékot a Parlament háta mögött. Ha ezek az
emberek szociális biztonsági kiadáscsökkentést akarnak, akkor azt egyértelműen jelezniük
kell ahelyett, hogy számos vargabetűvel próbálnak meg elérni egy célt, amelyet, Barroso úr,
Ön sem és mi sem tudunk támogatni.

Készen állunk a koordinált európai gazdasági kormányzás koncepciójáról tárgyalni Önnel
feltéve, ha ez a gazdasági kormányzás fel tud nőni nevéhez, más szavakkal szerkezetében
feltétlenül demokratikus marad, és segíteni tud a fenntartható, társadalmilag felelős európai
közösség létrehozásában. Továbbá hajlandóak vagyunk a Szerződés módosításáról is
tárgyalni, például a társadalmi előrehaladási klauzulával kapcsolatosan. Ugyanakkor
részletesebb és előbbi információkat és konzultációt várunk. Csak így biztosítható, hogy
a Parlament nyomon tudja követni ezt a folyamatot. Információ nélkül ez nem megy!

Nigel Farage,    az EFD képviselőcsoport nevében. – Elnök asszony, élveztem Barroso úr ma
kifejtett véleményét a világról, ugyanakkor lehet, hogy ironikusabbra sikerült annál, mint
amilyenre tervezte.

Beszélt az egyiptomi és más országokban végbe menő eseményekről, és közben elmondta,
hogy csodálatos, ahogyan az emberek fellázadnak a demokráciáért. Szeretném emlékeztetni,
hogy a demokrácia egy olyan módszer, amelyben az ember szavazataival megválaszt
másokat, hogy azok kormányozzanak helyette, és ha nem tetszik, amit csinálnak, akkor
meg lehet tőlük szabadulni, ki lehet őket szorítani és másokat lehet a helyükbe választani.
Ironikus volt, mert a következő mondat az volt, hogy „ezért Európában az euróválsággal
szemben meg kell erősítenünk a közösségi módszert”.

A kívülről figyelő nyilvánosságnak – amely egyre inkább ezt teszi – a közösségi módszer
mindössze annyit jelent, hogy a jogszabálytervezetek titokban, meg nem választott
bürokraták – amilyen Ön is, Barroso úr – által kerülnek előterjesztésre. Tudom, hogy az
Európai Parlament választotta meg Önt, de Ön volt az egyetlen jelölt, akire szavazni lehetett.
Ez nem demokrácia!

Ezért Barroso úr az egyik oldalról azt mondja, hogy a demokrácia jó dolog, de a másik
oldalról azt is mondja, hogy ez itt elérhetetlen a számunkra Európában. Ezt Verhofstadt úr
is megerősítette, aki belga, és azt gondolja, hogy minden nemzetállamot meg kellene
szüntetni – hát lehet, hogy a sajátja nem sokára valóban így fog járni. Azt mondja, gazdasági
uniót akarunk. Ezt senki sem szavazta meg. Senkit sem kérdeztek meg arról, hogy szeretné-e
ezt. Ő lehet, hogy megszavazza, de Európa népei nem szavaztak erre.

Amiről a pénteki csúcstalálkozón mindenféleképpen beszélni kell az Portugália. A görög
és ír mentőcsomagok után egyre inkább egyértelmű, hogy a piacok üzenete a következő:
„Melyik lesz a harmadik, a gondolkodási időnek vége!”. A portugál kötvényhozamok
7,6%-ra ugrottak hétfőn. Ezt Barroso úr maga is tudja. Írország akkor kapta meg a
mentőcsomagot, amikor a kötvényhozamok elérték a 7%-ot. Áprilisban a portugál adósság
újabb hatalmas részét kell megújítani — további 20 milliárd EUR összegű hitelt kell
megújítani. Emlékezzünk rá, hogy az utóbbi hat hónapban a portugál adósság 80%-át az
Európai Központi Bank vásárolta fel.
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Az Európai Unió nem folytatódhat ebben a formában, ha továbbra is saját adósságunkat
kívánjuk felvásárolni. Ha így teszünk, a következő adósságválság nem egy országot fog
érinteni, hanem az Európai Központi Bankot magát.

(A felszólaló beleegyezik, hogy az eljárási szabályzat 149. cikkének (8) bekezdése alapján kékkártyás
kérdést intézzenek hozzá.)

Martin Schulz (S&D).   – (DE) Elnök asszony, felteszem, hogy nem fogja tudni a választ
Farage úr, de mégis felteszem a kérdést. Ön folyamatosan úgy beszél Belgiumról, mint egy
nem létező országról. Ezt már Van Rompuy úrnak is mondta, és most valami hasonlót
mondott Verhofstadt úrnak is. Tudja Ön, hogy mi volt a belga állam megalapításának
alapja?

Nigel Farage (EFD).   – Elnök asszony, örömömre szolgál, hogy Schulz úr feltette nekem
ezt a kérdést.

A nehézség abban rejlik, hogy amikor egy mesterséges államot hoznak létre, amelyben
több nyelvcsoport él együtt – és Belgiumra ez teljes mértékben igaz – azt ideig-óráig össze
lehet tartani, de legyen szó Belgiumról, Jugoszláviáról vagy az Európai Unióról, ha merőben
eltérő nyelvek és kultúrák vannak, az biztos, hogy nem tud egységes maradni. Ön azért
van ennyire felháborodva Belgium kapcsán, és Van Rompuy úr is nagyon felbosszantotta
magát, de Verhofstadt úr sem szereti ezt a témát, mert – így van ez Schulz úr, nem igaz? –
Belgium az egész európai projekt kicsinyített mása.

Martin Schulz (S&D).   – (DE) Elnök asszony, engedje meg, csak 30 másodperc lesz.
Érdekes, hogy egy olyan párt képviselője, amely a Független Egyesült Királyság Pártjának
nevezi magát, nincs tisztában azzal, hogy Belgiumot az Egyesült Királyság javaslata nyomán
hozták létre.

Proinsias De Rossa (S&D).   – (az eljárási szabályzat 149. cikkének (8) bekezdése alapján
kékkártyás kérdést intéz Farage úrhoz) Elnök asszony, remélem, Farage úr nem tekinti sértőnek,
ha az Ír Köztársaság egy polgára kérdez tőle valamit. Megkérdezhetném tőle, hogy mi az
Egyesült Királyság alapja? Ha jól tudom az angol, a skót, a walesi és az észak-ír nemzet. Ez
talán nem nemzeteket tömörítő unió? Ráadásul egy felettébb büszke unió.

Nigel Farage (EFD).   – Elnök asszony, ez egy remek kérdés. Schulz úr, Önnek valóban
igaza van abban, hogy Belgium egy brit találmány; egy brit baklövés. Az évek alatt több
hibát is elkövettünk. Egyes dolgokat eltaláltunk, másokat kevésbé; pontosan ahogyan az
Ön hazája, Németország is. Gondolom, abban Ön is egyetért, hogy Németország történelme
sem makulátlan.

Teljes mértékben igaza van. Az az igazság, hogy az Egyesült Királyság összetartása egy
olyan dolog, ami régóta aggasztó irányba halad. Való igaz, hogy Írország úgy döntött, hogy
külön úton halad tovább, ha jól emlékszem 1921-ben, amikor kikiáltották a független ír
államot. Igaza van. Nehéz dolog különböző kultúrákat összetartani. Az én meglátásom
szerint Anglia, Skócia, Wales és Észak-Írország uniója azért is működik jelenleg, mert a
lakosság egyetért vele. Ha ez nem lenne, akkor a közvélemény népszavazás kiírását kérné,
és ezek a nemzetek kiválnának az Egyesült Királyságból. Ezzel azt szeretném mondani,
hogy ebben az Európai Unióban ezt a lehetőséget senki sem kapja meg.

Corien Wortmann-Kool (PPE).   – (NL) Elnök asszony, a Tanács nagyobb fokú ambíciót
kíván látni, hogy képesek legyünk megerősíteni a versenyképességet és növelni a
konvergenciát. Ez dicséretre méltó. Szeretnék csatlakozni a Barroso elnök urat méltatókhoz,
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amiért felvette a kesztyűt, és eljött hozzánk magyarázatot fűzni a versenyképességi
paktumhoz, és ezzel még Martin Schulz urat is barátságossá változtatta a mai napra. Ez
mindenképpen említést érdemelt. Ön Van Rompuy elnök úrral együtt felvette a kesztyűt.

Úgy tűnik azonban, hogy a paktum nehezen találja a kezdősebességet, mivel a Parlamentnek,
elsődleges okként, egy igen jelentős jogalkotási csomaggal kell megbirkóznia. Ez az első
alkalom arra, hogy a Parlament társ-jogalkotói szerepet tölt be a gazdasági kormányzás
kapcsán. Pontosan ezért olyan fontos, hogy összekapcsoljuk a dolgokat; mert azért van
átfedés. Hölgyeim és uraim, ebben a Parlamentben 2 000 módosítást nyújtottunk be, és
ha megvizsgáljuk ezt az ügyet, láthatjuk, hogy a versenyképességi paktum által lefedett
ügyek egytől egyig visszaköszönnek ezekben a módosításokban. A Parlament több ambíciót
kíván látni, és ez az, ami aggaszt engem. Hogyan fogjuk összekapcsolni a versenyképességi
paktumot az EU 2020 stratégiával? Továbbá Barroso elnök úr, aktívan fog érvényt szerezni
kezdeményezési jogunknak annak érdekében, hogy összekapcsolhassuk a versenyképességi
paktumot és a jogalkotási csomagot? Amennyiben ezt nem teszi meg, a Ház,
társ-jogalkotóként, maga fogja felvenni ezt a kesztyűt.

Elisa Ferreira (S&D).   – (PT) Elnök asszony, én egy nyolc évszázada létező országból
származom, amely ennek ellenére érdekelt ennek a globalizálódott világnak a létezésében,
benne egy erős Európával, egy olyan Európával, amely egyenlő félként jelenik meg a Kínával,
Indiával és az Egyesült Államokkal ápolt kapcsolataiban. Ez a mostani a válság, amely
mindannyiunkat érint, nem egy válság az euróövezetben, hanem – amint azt már valaki
más is mondta – az euróövezet válsága. Azért van ez így, mert a közös valuta csak ott tud
működni, ahol kitartóan együttműködnek a különböző területek a növekedési ráták,
hozamok és foglalkoztatás területén is; csak akkor tud működni, ha a konvergencia valós.
Egészen mostanáig a nominális konvergencia mutatószámain dolgoztunk, ami véletlenül
sem ugyanaz.

Ezért Európának sürgősen be kell fejeznie, amit elkezdett. Annak érdekben, hogy Európa
be tudja fejezni amit elkezdett – főként a közös valutára gondolok itt –, arra van szükség,
hogy létrehozzon egy erős Stabilitási Alapot: olyan alapot, amely lehetővé teszi a
nehézségekkel küzdő országok számára, hogy elfogadható és nem korlátozó feltételekkel
vállalhassák a kamatkonvergenciát, amely nem kényszeríti arra őket, hogy abból a stratégiai
beruházási képességből vonjanak el, amely az egész konvergencia-folyamatot lehetővé
teszi, illetve, hogy az elért növekedést arra használhassák fel, hogy a válság alatt felvett
összegeket törlesszék.

Elnök úr, aktív Bizottságra van szükségünk; olyan Bizottságra, amely részt vesz nemcsak
a Stabilitási Alap, de az eurókötvények kiépítésében, és meghallja a Parlament mai, a saját
erőforrások új forrásán keresztül adott üzenetét, amellyel hatékonyan meg kell majd
erősíteni a költségvetést, amely egyértelműen elégtelen. Pont most fogadtuk el a
Podimata-jelentést, ami egyértelműen támogatja a pénzügyi tranzakciókra kivetített adót.
A túlélés érdekében most Európának is változtatnia kell. Erős Parlamentre van szüksége,
de emellett egy cselekvésre, és nem csak reagálásra képes Bizottságra is, amely képes
elindítani a kezdeményezéseket, amelyeket oly feszülten várunk, hogy ez a kísérlet ne
süllyedjen, ne tűnjön el, és meghozza a tőle várt eredményt.

Sylvie Goulard (ALDE).   – (FR) Elnök asszony, Barroso úr, biztos úr, sok olyan dolog
hangzott el, amellyel egyetértek. Mindössze három szót szeretnék említeni.

Az első a „tisztelet”: nem ez a Parlament volt az, amelyik társ-jogalkotói szerepet adott az
Európai Parlamentnek a gazdasági kormányzás kapcsán. Erről a kormányok döntöttek a

211Az Euròpai Parlament vitàiHU08-03-2011



lisszaboni szerződésben. Előadókként nem hisszük, hogy a kormányzási csomaggal
kapcsolatos fontos megbeszélésekről a Google-on vagy az angol nyelvű sajtón keresztül
kellene értesülnünk. A legelső dolog, amit Öntől kérnék, Barroso úr, és kérem ezt
Van Rompuy úr ma jelenlevő kollegáitól is, az, hogy legyenek irántunk tisztelettel, és
hagyják dolgozni ezt a Parlamentet.

A második szó a „demokrácia”. A 18. század óta nem láttunk demokratikus rendszert úgy
visszautasítani a hatalommegosztást, mint ahogyan az Európai Tanács teszi most. A
hatalommegosztásban vannak, akik döntenek és vannak, akik irányítanak. A Tanács, az
Ön segítségével, Barroso úr, jelenleg jogot formál arra, hogy egyszerre döntsön és irányítson,
azaz más szóval ne tegyen semmit.

A harmadik szó a „hatékonyság”. Ha továbbra is felhígítjuk javaslataink tartalmát, akkor
eredményképpen a legkisebb közös nevezőt kapjuk, ami mindannyian tudjuk, hogy
micsoda. Ez a lisszaboni stratégia! Ez az a 10 év, ami nem vezetett minket sehova.

Folytatnunk kell a munkát. Ez a Parlament tiszteletet követel, és óvni fogja a demokráciát
és a hatékonyságot.

Miguel Portas (GUE/NGL).   – (PT) Elnök asszony, két hete a nemzetközi sajtó kielemezte
azzal a lehetőséggel kapcsolatos kijelentéseit, hogy Portugália az európai pénzügyi stabilitási
eszközhöz (EFSF) fordulna segítségért és ezeket a kijelentéseket bátorításként értelmezték.
Mivel nagy valószínűséggel a Bizottságban Barroso elnök úr az, aki legjobban megérti a
portugál valóságot, három kérdést tennék fel neki, és három őszinte választ várnék.

Az első kérdés az, hogy mit nyer Portugália azzal, hogy az EFSF-hez és a Nemzetközi
Valutaalaphoz folyamodik segítségért, annak jelenlegi helyzetében.

A második kérdés, hogy az EFSF milyen változásait tekintik alapvetően szükségesnek
ahhoz, hogy megelőzzék az Írországban történt szégyenletes helyzet újbóli előfordulását?
Tiltó kamatlábakkal nyújtott kölcsön, csökkentett munkabérek és tovább folytatódó fiskális
dömping a nagyvállalatok részéről.

A harmadik és egyben utolsó kérdés, hogy Ön szerint hogyan leszünk képesek ismét
kiépíteni a bizalmat, amikor minden monetáris politikai döntésünkkel – illetve az Európai
Központi Bank legutóbbi döntéseivel – tovább romboljuk a legveszélyeztetettebb országok
növekedési potenciálját?

Jean-Paul Gauzès (PPE).   – (FR) Elnök asszony, biztos úr, hölgyeim és uraim, nem tehetek
mást, mint csatlakozom ahhoz, amit Goulard asszony mondott azokról az alapvető
előfeltételekről, amelyek azt jelentik, hogy miközben maximálisan tisztában vagyunk a
hatékonyság és a gyorsaság szükségességével a döntéshozatali folyamaton belül, hasonlóan
elengedhetetlen a Parlament részvétele is. Ez az egyetlen módja annak, hogy polgártársaink,
akiknek mi megválasztott képviselői vagyunk, megértsék, hogy pontosan mi is történik,
és ezt elmagyarázzuk nekik.

Egy konkrét témát szeretnék megemlíteni. Napi szinten kapjuk az ütéseket a pénzügyi
piacoktól, azoktól a pénzügyi piacoktól, amelyek egyszerre jelentik a mindent és a semmit,
és amelyeket javarészt a fiatalok uralnak, akik a Game Boyról különösebb gondolkodás
nélkül áttértek a számítógépre, és ennek ellenére képesek félelmet kelteni országaink
szívében. A piacokat nem azzal tudjuk irányítani, hogy megszüntetjük őket. Én nem
tartozom azok közé, akik szeretnék eltörölni a piacokat. Mire is törekednek azonban a
piacok? Igyekeznek elkerülni a kockázatokat, és a piacon uralkodó játékszabályok
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értelmében azokat áthárítják valaki másra. Ez azt jelenti, hogy egy spekuláns addig nem
lesz elégedett, amíg létezik kockázat.

Azon a véleményen vagyok, hogy ha hatni szeretnénk a pénzügyi piacokra, Európának
egyértelmű irányvonalakat kell húznia, nem szabad naponta irányt váltania, és olyan
ötletekkel játszadoznia, amelyeket nem szándékozik átültetni a gyakorlatba.

Ha uralni akarjuk ezt a pénzügyi dimenziót – és ez létfontosságú országaink gazdasági
stabilitása szempontjából – akkor képesnek kell lennünk arra, hogy egyértelmű célokat és
egyértelmű intézkedéseket határozzunk meg, illetve elkötelezetten haladjunk a jó gazdasági
koordináció felé.

Proinsias De Rossa (S&D).   – Elnök asszony, a gazdasági kormányzás és a bankszektor
szabályozásának szándékos nemzeti és európai szintű kikerülése taszított minket a válságba,
és a válság mindenki számára egyértelművé vált a munkahelyek csökkenésén, a növekedés
hiányán, az elveszített nyugdíjellátásokon stb. keresztül. Ezért tehát sem Önnek, Barroso
elnök úr, és természetesen Önnek sem, Olli Rehn biztos úr, nem kell engem meggyőznie
arról, hogy szükség van a gazdasági kormányzásra, hogy erős lábakon kell állnia, és hogy
minden tagállamnak – de főleg az euróövezetben lévőknek – hinniük kell benne. Meg kell
győznünk Európa polgárait hogy ez szükséges, és ezt azzal tudjuk elérni, ha biztosítjuk a
törvényességét. Ezt úgy biztosíthatjuk, ha nem fogadunk el olyan javaslatokat, amelyek
nem a Szerződéseken és nem a közösségi módszeren alapszanak.

Az nem lesz elfogadható, ha az az általános vélekedés, hogy ez egy, kettő, három, négy
vagy öt gazdasági hatalom birtokában lévő ország érdekeit szolgálja csak. Ez a valóság. Az
Unió szempontjából tehát kiemelten fontos az, amiről a március 11-i informális tanácsi
ülésen megállapodás született, valamint az, hogy amiről döntés születik március végén azt
Európa lakossága nagy részben támogatni tudja.

A most megválasztott ír kormányzás erős felhatalmazással került kormányra. Idézem a
most elfogadott programot: „Vissza kell lépnünk az államcsőd szakadékának szélétől (...)
az EU-IMF támogató programnak – egyelőre – nem sikerült helyreállítania a bizalmat az
ír gazdasággal szemben (...) ez azt jelenti, hogy nem vagyunk biztosak abban, hogy ez a
mentőcsomag valóban megéri-e a számunkra”.

Ha megengedik, ezzel zárnám mondandómat, mivel ez egy nagyon fontos pont. A program
kudarca hozzájárul a tágabb értelemben vett euróövezet pénzügyi labilitásához.

(Az elnök félbeszakítja a felszólalót.)

Sharon Bowles (ALDE).   – Elnök asszony, a sajtó hétről hétre tele van olyan új vagy
módosított javaslatokkal, amelyek egy adott országtól, az Európai Tanácstól vagy a Bizottság
elnökétől származnak. Szeretném méltatni az EKB elnökét, mert figyelmet szentelt a
Parlamentben elhangzott vitáknak és jelentéseknek, és elismerte céljainkat és eltökélt
szándékunkat.

A versenyképességi paktum és annak alakulása pontosan ezt bizonyítja. A gazdasági
kormányzás módosításaiban már ennél is több ötlet áll a rendelkezésünkre, tehát az
együttdöntési eljárás, azaz a Parlament és a Tanács álláspontjainak egymás felé terelése
nem fog problémát jelenteni a számunkra.

Nem szabad azonban csak a legjobbat választanunk az egységes piacról, és nem szabad
továbbra is helytelenül értelmeznünk a dolgokat. Az egységes piac nem egy erőd, amelyen
belül mindenki egyenlő esélyekkel léphet be a játékba. Itt arról a külső versenyképességről
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van szó, amelyet egy nagy egységes piac képes generálni, tehát ebből a szempontból ez
szorosan összekapcsolódik a gazdasági kormányzás fellendüléssel összefüggő oldalával.

Ezenfelül egy olyan állandó pénzügyi stabilitási mechanizmusra is szükség van, amely
idővel képes fejlődni a kormányzás és prioritások függvényében. Azoknak a német
polgároknak, akik összerándultak a „transzferunió” kérdésétől, azt mondanám, hogy
„nézzék meg, mivel járnak saját kormányuk követelései - a bankok feltőkésítésével és a
szuverén adósság másodlagos piacon történő felvásárlásával”. A német bankoknak legalább
tíz évre lesz szüksége ahhoz, hogy az értékvesztéssel érintett eszközeiket kivezessék a
válságból és ez magában foglalja a szuverén adósságot is. A német bankok nem fognak
megfelelni az új banki tőkekövetelményeknek, tehát a német bankokba irányuló
transzferekről is beszélniük kellene. Pontosan ezért van szükségük a mechanizmusra, és
ez igaz az euróövezet egészére.

Végezetül pedig, ami a kamatlábakat illeti, egyensúlyt kell teremteni a fenntarthatóság és
az erkölcsi kockázat között.

(Az elnök félbeszakítja a felszólalót.)

Diogo Feio (PPE).   – (PT) Elnök asszony, ilyen nehéz időkben bátor politikai döntésekre
van szükség. Pontosan ezért csináljuk, amit csinálunk, és ezért szeretnék gratulálni Barroso
elnök úrnak az ötletekért, amelyeket megosztott itt velünk. Az Európai Parlament már
számos jelentésben is egyértelműen állást foglalt az euró-kérdéssel és a stabilitás
szükségességével, csakúgy, mint a növekedés problémájával kapcsolatban. Nem elég csupán
az érme egyik oldalát nézni.

A válságból való kilábalás megköveteli például, hogy az állandó alap működése figyelembe
vegye azon tagállamok sajátos helyzetét, amelyek jelenleg egyre emelkedő kamatot fizetnek
államadósságuk után. Ennek a politikának is el kell köteleződnie a versenyképesség, a jobb
hitelek és a befektetők számára vonzó adópolitika iránt is; tehát tulajdonképpen minden
iránt, ami a vagyonteremtés célját szolgálja. Pontosan ezért van azonban szükség még több
európai intézményre. Az Európai Parlament állásfoglalásainak megfogalmazása egyértelmű,
és ez nem a médián keresztül történt. Ez most nem az ideológiai döntések ideje, most a
nyilvánosságra is gondolni kell. Értelmes és gyors döntéseket vár tőlünk a közvélemény.

Jacek Saryusz-Wolski (PPE).   – Elnök asszony, ez itt most nem az euróövezet válsága,
hanem bizonyos tagállamok államháztartási válsága, amelyek az euróövezet tagjai - ez
akár Magyarország is lehetne. Miért kell olyan találkozót tartani, amely kizárólag az
euróövezeti államfőknek szól – 17-üknek – anélkül, hogy másokat meghívnánk rá? A
tagállamokat miért kell indokolatlan elválasztó vonalakkal megosztani, amelyeket pontosan
hat évvel ezelőtt töröltek el, és miért van szükség egy kétsebességes unióra?

Az Ön által vezetett Európai Bizottság a Szerződés őre. Milyen, a Szerződésben foglalt alap
teszi lehetővé ezt a kizárást? Miért kell kizárni azokat, akikben megvan a képesség és a
hajlandóság is? Miért nem lehet az 5. és 121. cikket alkalmazni a fiskális és szociális politika
erősítéséhez? Miért ne alkalmazzuk a Szerződés alapján létrejövő intenzív együttműködést
a Szerződések céljára, amelyben központi szerepet kapna az Európai Bizottság?

Az egységes piac 27 tagállamot foglal magában és ez igaz a versenyképesség által támasztott
kihívásra is. A Tanács és az Európai Bizottság elnöke legyen egy 27 országból álló EU
vezetője, és ne egy csoport válogatott tagállam titkára.
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Roberto Gualtieri (S&D).   – (IT) Elnök asszony, hölgyeim és uraim, tegnap este az
Alkotmányügyi Bizottság nagy többséggel elfogadta a Parlament Szerződés módosításával
kapcsolatos véleményét a stabilitási mechanizmus bevezetéséről.

A szöveg a Lisszaboni Szerződés módosításának megváltoztatását javasolja, amely olyan
eljárást határoz meg, amely az alap kormányközi jellegének megőrzése mellett a szabály
Szerződésbe foglalását is megindokolja. Emellett a mechanizmus működése szempontjából
egyértelmű javaslatokat is tartalmaz, amelyek célja, hogy összeegyeztethetővé tegyék a
Szerződés által az európai intézményekre hárított feladatokkal, illetve a valódi gazdasági
kormányzás szükségességével, amely kormányközi formában egyszerűen nem lenne
működőképes.

Hogy egy Ön által a legutóbbi vitában említett metaforával éljek, Barroso úr, a Parlament
ezt a kormányközi vasúti kocsit az unió mozdonyához köti, és megadja a Bizottságnak az
őt megillető mozdonyvezetői szerepet.

Mit gondol a Bizottság a Parlament javaslatairól? Hajlandó nyomást gyakorolni rájuk a
következő napok tárgyalásai során?

(Az elnök félbeszakítja a felszólalót.)

Pat the Cope Gallagher (ALDE).   – Elnök asszony, országom, Írország egy kis nyitott
gazdaságú ország, nagyarányú külföldi működőtőke-befektetésekkel. A tizenkét és fél
százalékos társasági adó létfontosságú a gazdasági fellendülés előmozdítása, a munkahelyek
megőrzése és a foglalkoztatás növekedése szempontjából. Az alacsony társasági adó
következtében a világ tíz legjobb technológia-vállalata Írországban van bejegyezve. Az
Európai Unió tagállamai társasági adójának harmonizálására irányuló bármilyen törekvés
jelentős mértékben károsítaná Írország azon képességét, hogy továbbra is vonzó tudjon
maradni a működőtőke-befektetések szempontjából, és ezzel a gazdasági fellendülés felé
vezető utat is elállná.

Ne felejtsük el, hogy történelmileg és földrajzilag Írország – mint sok más kis ország –
mindig is Európa perifériáján volt, és az alacsony társasági adó csupán egy eszköz, amellyel
megpróbáljuk valamelyest feloldani a perifériás országokra jellemző gazdasági korlátokat.
Szeretnék egy kérdést intézni az elnök úrhoz. Meg tudja erősíteni, hogy a Lisszaboni
Szerződés szerint az adóügyi illetékesség minden tagállam sajátja?

Ilda Figueiredo (GUE/NGL).   – (PT) Elnök asszony, a mai napon, miközben
megemlékeztünk a Nemzetközi Nőnapról, mindenki nagyon szépen beszélt a nők jogairól.
Most azonban, hogy gazdasági és pénzügyi kérdésekről van szó, az úgynevezett gazdasági
kormányzáson belüli pénzügyi érdekek dominálnak, amely kormányzás ragaszkodik a
Stabilitási és Növekedési Paktum kritériumainak mélyítéséhez, figyelmen kívül hagyva az
egyes országok sajátos jellemzőit, az alapvető gazdasági eltéréseket, társadalmi
egyenlőtlenségeket, a munkanélküliséget és a szegénységet.

Ezért tehát egy ilyen versenyképességi paktum a már most is fennálló társadalmi problémák
súlyosbodását fogja eredményezni. A munkavállalók, a nők és fiatalok szenvedésével is
szembe kell azonban majd nézniük – és erre már megvannak a tervek a következő
hétvégékre – különösen a portugál munkavállalók általános szakszervezete által március
19-én tartandó demonstráció alkalmával. Reményeink szerint meg fognak történni a
szükséges változások.
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Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Elnök asszony, szeretném azzal kezdeni, hogy emlékeztetem
kollégámat, Verheugen alelnököt, hogy az EU-t független tagállamok egyetértése hozta
létre, amelyek önkéntesen adták át bizonyos jogköreiket az új intézménynek – az Európai
Uniónak –, amelyet együtt hoztak létre a szuverén államok bizonyos kiválasztott
jogköreinek közösen koordinált gyakorlása céljából. Amennyiben tehát az európai államok
úgy döntenek, hogy közös gazdasági kormányzatot kívánnak létrehozni az EU rendeleteinek
keretén belül, akkor ez csakis szabad és önkéntes döntésük alapján jöhet létre,
semmiféleképpen sem brüsszeli utasításra.

Ha egy paktumról, és ez által a szuverén államok közötti, az EU égisze alatti további
együttműködésről szóló egyetértésről beszélünk, akkor minden rendben van. Ha a gazdasági
vezetés területén kívánjuk szorosabbra húzni az együttműködést, akkor ezt természetesen
legelőször az euróövezeti országokban kell kipróbálni, amelyek már kötelezettséget vállaltak
a közös valuta használatára.

Hölgyeim és uraim, ne ringassuk magunkat azonban illúziókba. A gazdasági szabályozások
és adótörvények országonként eltérnek, ezért ez a folyamat felettébb bonyolult lesz ...

(Az elnök félbeszakítja a felszólalót.)

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Elnök asszony, szeretnék köszönetet mondani, elsősorban
azért, hogy volt olyan tisztességes és előre közölte a felszólalók listáját. Az egységes
nyugdíjkorhatár mellett a fiskális unióra vonatkozó javaslatok megkövetelik a forgalmi
adókulcsok és a bérpolitikák harmonizálását is. Ez újabb lépés a gazdasági kormányzás
felé, amely jelentős betolakodást jelent a tagállamok adószuverenitásába. Mindezt tovább
rontja az, hogy az Európai Parlamentnek nem lesz lehetősége, hogy véleményt mondjon
ezekről az ügyekről, illetve arról, hogy vissza lehetett nyúlni a Lisszaboni Szerződés 136.
cikkéhez. Merkel asszony és Sarkozy úr minden bizonnyal képesek lesznek elfogadtatni
javaslataikat, az euróövezet többi országának ellenvetése ellenére.

Ami a mentőcsomag megerősítésének kérdését illeti, egyértelmű, hogy a spekulánsok
továbbra is nyomást fognak gyakorolni a gyengélkedő országokra, anélkül, hogy viselnék
az ennek eredményeképpen kialakuló kockázatot. Amennyiben válság következik be, a
mentőcsomag elérhető lesz. A nyereséget privatizálják, míg a veszteséget a lakosságnak
kell majd viselnie, és szét fogják teríteni az egész euróövezetben. Barroso úr, Ön azt mondta,
hogy a növekedést tisztességesebben kell elosztani. Azt kérdezném Öntől: mi a helyzet a
pénzügyi kötelezettségekkel? A mentőcsomag azt fogja eredményezni, hogy a terhek még
igazságtalanabbul oszlanak majd el. Ezenfelül társadalmi problémákat fog okozni, és
féktelenül teszi majd kockára a nettó hozzájárulók jólétét.

José Manuel Barroso,    a Bizottság elnöke. – (PT) Elnök asszony, konkrét kérdések
hangzottak el Portugáliát illetően, és ezeket most megválaszolom. Az, hogy vajon
Portugáliának az európai pénzügyi stabilitási eszközhöz (EFSF) kell-e fordulnia vagy nem,
a portugál hatóságok döntése. Ez Portugália szuverén döntése, pontosan azért, mert a
szuverén adósságállománnyal függ össze. Annyit mondhatok Önöknek, hogy természetesen
az EFSF-hez és a Nemzetközi Valutaalaphoz való folyamodásra végső megoldásként, ultima
ratio-ként tekintettek. Egyértelmű, hogy ha egy ország képes elkerülni, hogy ehhez a
mechanizmushoz folyamodjon, akkor így kell tennie, hiszen a mentőalapokhoz fordulásnak
költségei vannak, és nem csupán a jó hírnév szempontjából. Amennyiben tehát egy ország
képes erre, akkor mindenképpen igyekeznie kell elkerülni ezt. Szeretném azonban
megismételni, hogy a mentőalaphoz való folyamodás döntése vagy legalábbis aktiválásának
kérése a nemzeti hatóságokra tartozik.

08-03-2011Az Euròpai Parlament vitàiHU216



Másodszor pedig, ami azt illeti, hogy mit szeretnék látni az EFSF-ben; ez nem szeretet,
hanem politika kérdése: mi itt a Bizottságban aktívan együtt dolgozunk a tagállamokkal,
különösen azokkal, amelyek az euróövezethez tartoznak, azért, hogy megerősítsük az
EFSF hitelezési kapacitását tevékenységi körének bővítése érdekében, beleértve a fokozott
rugalmasságot. Ezek közül a kérdések közül több is felettébb érzékeny a piacok
szempontjából, ezért számomra nem tűnik körültekintőnek olyan szándékokat
kinyilatkoztatni, amelyek nem véglegesek, hanem inkább folyamatban levő munkák az
euróövezet szempontjából. Továbbá, ahogyan Önök is tudják, a Bizottság egyértelműen
meghatározta az EFSF-et erősítő és annak tevékenységét kibővítő javaslatát, egész pontosan
annak éves növekedési jelentésén belül.

Azzal kapcsolatban, hogy ezt a politikát meg kellene-e, vagy hogy meg lehet-e változtatni,
most azt mondom Önöknek, hogy a legsebezhetőbb országok tekintetében nem lehet
megváltoztatni. Hatalmas felelőtlenség lenne az ilyen szintű államadóssággal vagy
magánadósságokkal rendelkező országok részéről, ha jelenlegi, költségvetési
konszolidációra és szerkezeti reformokra irányuló erőfeszítéseiket felhígítanák. Amikor
egy ország ekkora adóssággal rendelkezik, a piac bizalmának is helyre kell állnia, mert ha
ez nem történik meg, a gazdasági helyzet tarthatatlanná válik. Ezért tehát, ha szeretnénk
segíteni a jelenleg legsebezhetőbb országoknak, ne délibábokat vagy irreális dolgokat
kínáljunk nekik: éppen ellenkezőleg, támogatnunk kell bármilyen ésszerű, a részükről a
költségvetési konszolidációra és szerkezeti reformokra irányuló erőfeszítést. A piac bizalmát
csak így lehet visszanyerni. Természetesen itt nem csupán az elszigetelt ország
erőfeszítéseiről van szó; közös lépésre van szükség az egész euróövezet részéről. Pontosan
ez áll jelenleg kidolgozás alatt, különböző szintű hozzájárulásokkal az érintett felek részéről.

Annyit mondhatok Önöknek, hogy a Bizottság minden tőle telhetőt megtesz, hogy nagyobb
ambíciót sugalmazzon. Ahogyan azonban a tisztelt képviselők is tudják, a Bizottság tesz
javaslatokat, de a döntés végül a tagállamok kezében van, különösen azoknál, amelyek az
euróövezet részét képezik, és különösen olyan, a Szerződés által mellőzött ügyeket illetően,
amelyek szigorúan nemzeti kompetenciáknak minősülnek, mint például az EFSF.

a Bizottság elnöke. –  (FR) Mindenesetre azt szeretném közölni a Parlament egészével, hogy
ha jól értelmeztem a dolgokat, akkor a ma általam itt hallott bírálatok közül sokat –
miközben többségükben támogatták a Bizottság általános megközelítését – konkrét
kormányokhoz vagy konkrét tagállamokhoz címeztek. Ennek következtében nem az én
tisztem, hogy az így érintettek nevében beszéljek.

Amit el kell mondanom az az, hogy a Bizottság a gazdasági kormányzással összefüggésben
egész sor javaslattal állt elő. Elmentünk egészen kormányaink tűrőképességének határáig.
Még a kollégámmal, Rehn úrral együtt ismertetett kormányzati csomag esetében sem
mutattak azonban a tagállamok hajlandóságot a célkitűzések eredeti szintjének elfogadására.
Ez az igazság az ügyben, hiszen mi benyújtottunk jogalkotási javaslatokat.

Ami végül is megszületett, az egy új elképzelés. Nevezetesen, a versenyképességi paktum,
amit – és most szeretnék igen közérthető lenni, és kifejezni tiszteletemet a Parlament iránt
– amennyire csak lehet, megpróbálunk összhangba hozni a közösségi megközelítéssel.

Teljes nyíltsággal beszámoltam már Önöknek a Bizottság azon erőfeszítéseiről, hogy
hasznosítsa és értékteremtővé tegye a versenyképesség hatásával kapcsolatos elgondolását,
akár a növekedés és a foglalkoztatás – melyet, mint már említettem, a Bizottság továbbra
is prioritásként kezel –, akár a kormányzási rendszer megerősítése tekintetében.
Természetesen nincs szükségem arra, hogy emlékeztessenek a Bizottság Szerződés
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szavatolói szerepére. Folyamatosan és töretlenül igazoljuk ezt, legyen szó a belső piac, a
verseny vagy a diszkriminációmentesség kérdéseiről. Ismét biztosíthatom Önöket arról,
hogy a Bizottság habozás nélkül felhasználja az összes rendelkezésére álló eszközt, ha azt
hisszük, hogy a Szerződésnek bármely alapelvét vagy bármely rendelkezését az Európai
Tanács vagy bármely más intézmény döntései veszélyeztetnék.

Ezért is hosszú kifutású az általunk végzett munka, és természetesen ez komoly munka,
amelyet felelősségünk teljes tudatában valósítunk meg. Nyilvánvaló, rendkívül érzékeny
időszakot élünk át, hiszen mint tudják, most a legelső dolog, amit a kormányok reggelente
megnéznek, az az államadóssági hozamok növekedése.

Ennél fogva, amit mi mondunk, annak súlya van. Az általunk ébresztett remények
jelentőséggel bírnak. Így a Bizottság számára kötelezettség, hogy ambiciózus legyen, de
ugyanakkor felelősséggel is fogalmazza meg javaslatait. Annak is tudatában, hogy azoknak
van valami esélyük arra, hogy megvalósuljanak. Tehát korántsem egy puszta publicitási
mutatványról van szó, amelyet a kiábrándulás érzése követne. Ez az, amit szeretnék
elkerülni, és ez az, amit a Bizottságnak is el kell kerülnie. El kell kerülnünk a kiábrándulást
vagy pusztán a megosztottságot, legyen szó az euróövezetről vagy az Európai Unió
egészéről.

Ezért is biztosíthatom Önöket arról, hogy célkitűzéseit illetően a Bizottság magasan tartja
a lécet. A Bizottság folyamatosan szorgalmazza a kormányoknál, hogy a Parlamentet be
kell vonni a versenyképességi megállapodásba. A Bizottság folyamatosan közli a
kormányokkal, hogy magának is központi szerepet kell vállalnia ebben a versenyképességi
paktumban. Nem az intézményi lojalitás, nem valamiféle intézményi önzés okán, hanem
– és úgy gondolom, aligha kell ezt kifejtenem – mert a közösségi eljáráson túl is a Bizottság
szolgáltathat biztosítékot arra, hogy elkerülhessük a megosztottságot az euróövezet és
Európa más részei között. A Bizottság jelenti a garanciát arra, hogy elkerülhessük az
egységes piac sértetlensége elleni támadásokat, vagy hogy elkerüljük más működési
mechanizmusok, mint például a Stabilitási és Növekedési Paktum megkérdőjelezését. Ő
a biztosíték arra, hogy európaiak maradjunk az Európai Unió keretein belül, európai
szolidaritással.

Ezért is voltam végtelenül őszinte és végtelenül nyílt. A Bizottság végtelen átláthatóság
mellett, természetesen építőszellemben fejti ki tevékenységét és próbál meg egy olyan
elképzelést védelmezni, amely, ha jól tálalják és hajtják végre a közösségi megközelítés
keretein belül, akkor tekintélyes értéknövekedést jelenthet a kormányzással kapcsolatos
erőfeszítéseink tekintetében, szemben azzal, mint amit Önök közül néhányan kifejtettek.
Kormányaink fokozott erőfeszítései, a gazdaságpolitikai koordináció létrehozására irányuló
erőfeszítések valóban mindenkor a Bizottságnak és a parlamenti tagok többségének
általános megközelítése részét képezték.

Mindez egy lehetőséget teremt számunkra. Amennyiben az állam- és kormányfők most
elszánják magukat arra, hogy foglalkozzanak a gazdaságpolitikai koordinációval, ráadásul
bizonyos olyan területeken is, amelyeket eddig kizárólag a nemzeti hatáskörbe tartozónak
ítéltek, akkor – úgy gondolom – ezt üdvözölnünk kell, hiszen ez hozzáadott értéket jelent
a növekedés és a foglalkoztatás tekintetében, és emellett tiszteletben tartja a közösségi
kormányzás rendszereit. Ez az, ami kockán forog.

Úgy vélem, hogy ebből a szempontból, a vita igen hasznosnak bizonyult. Ráadásul, úgy
hiszem, e Parlament üzenete eljutott az Európai Tanácshoz. Buzek úr, a Parlament elnöke
továbbította azt, amikor legutóbb jelen volt az Európai Tanács ülésén. Úgy gondolom,
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hogy alapvető kérdések esetén – azon meggyőződés tudatában, hogy ez az egyetlen út
Európa számára, hogy az Unió egészében elérjük az euróövezetben a stabilitás, valamint
a növekedés és a foglalkoztatás tekintetében magunk elé tűzött célokat – mind a Bizottság,
mind a Parlament határozottan síkra száll a közösségi megközelítés védelmében.

ELNÖKÖL: RODI KRATSA-TSAGAROPOULOU
alelnök

Elnök.   – A vitát lezárom.

Írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 149. cikke)

João Ferreira (GUE/NGL),    írásban. – (PT) A dráma, amely ismét itt zajlik a szemünk
előtt, most már nagyon sokadszorra ismétli önmagát és mutatja meg az Európai Unió
valódi lényegét, hogy ki is hozza meg a szabályokat és mely érdekcsoportok érdekei mentén.
Szokás szerint ebben a drámában sincs hiány fő- és mellékszereplőkből, valamint puszta
statisztákból. Az úgynevezett „versenyképességi paktumot”, amelyet Németország és
Franciaország hívott életre, amely nem más, mint a többi euróövezeti országra gyakorolt
aljas nyomás, és amelynek létezését még saját szerzői is tagadtak kezdetben, most már az
Európai Bizottság elnöke, Barroso úr veszi védelmébe az Európai Parlamentben. Mindez
történik azután, hogy Barroso úr előtte hetekig kritizálta Merkel kancellárt, hogy nem
ismerte el a Bizottság szerepét. Most végül már egyértelmű, hogy mi is pontosan a Bizottság
és elnökének szerepe. Az említett paktum – amelyről Barroso elnök úr most azt mondja
nekünk, hogy ne válasszuk el a foglalkoztatási és növekedési céloktól – a munkaügyi és
szociális jogaink ellen intézett valóságos bosszúhadjárat, amely a bérek elleni támadások,
a nyugdíjkorhatár megemelése, a kollektív tárgyalási folyamatok lerombolása és a szociális
jogok csökkentése formájában ölt testet. Továbbá gyarmati stílusú gazdasági függőség
létrehozására tett próbálkozás ez olyan országokban, mint Portugália.

14. A Törökország által elért eredményekről szóló 2010. évi jelentés (vita)

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

Enikő Győri,    a Tanács soros elnöke. – (HU) Elnök asszony, tisztelt képviselő hölgyek és
urak! Először is szeretném kifejezni örömömet a bővítés kérdése irányába mutatott
érdeklődésük iránt. Annak ellenére, hogy mind a tagállamok, mind pedig a tagjelölt országok
érzékelhető kihívások előtt állnak, hiszek abban, hogy a bővítési folyamatnak a
teljesítményre alapozva töretlenül és következetesen haladnia kell. Ennek eléréséhez
mindkét félnek elkötelezettnek kell maradnia. Ismervén az Európai Parlament tevékenységét,
világos, hogy ez az a fórum, ahol minden résztvevő tudatában van a Törökországgal
fennálló kapcsolataink jelentőségének.

Nagy múltra visszatekintő kapcsolatok ezek, melyek az ország tagjelölt státuszával még
szorosabbá válnak. Ugyanakkor Törökország fontos regionális szereplő is egyben, amely
több fontos területen, így az energiabiztonság és a regionális biztonság terén és a civilizációk
közötti párbeszéd előmozdítása szempontjából is kulcsszerepet játszik. A közvetlen
szomszédságunkban zajló drámai nemzetközi események pedig még inkább rávilágítanak,
hogy mekkora jelentőséggel bír Törökország az említett területeken. Az országgal folytatott
csatlakozási tárgyalások az Európai Tanács és a Tanács vonatkozó következtetéseivel,
valamint a tárgyalási kerettel összhangban haladnak előre. Annak ellenére, hogy az
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előrehaladott tárgyalások egyre összetettebbé is válnak, a magyar elnökség elkötelezett
amellett, hogy előrelépést érjen el mindazon fejezetek tekintetében, ahol erre csak lehetőség
van. A munka jelenleg is tart, és most elsősorban a nyolcadik fejezetre, azaz a
versenypolitikára irányul.

Bízom benne, hogy török partnereink folytatják erőfeszítéseiket, és hamarosan
eredményeket könyvelhetünk el. A Tanács a tavaly decemberben elfogadott
következtetéseiben üdvözölte Törökországnak a tárgyalási folyamat iránti folyamatos
elkötelezettségét és politikai reformprogramját. A Törökország által 2010-ben elfogadott
alkotmányos reformcsomag a megfelelő irányba tett újabb fontos lépés, mivel ez a csomag
az igazságszolgáltatás, az alapvető jogok és a közigazgatás területén a csatlakozási
partnerség számos prioritásával foglalkozik. A legfontosabb feladatot most annak biztosítása
jelenti, hogy a reformok megvalósítására az európai normákkal összhangban és a lehető
legszélesebb körű, tehát valamennyi politikai párt és civil társadalmi szervezet bevonásával
zajló konzultáció révén kerüljön sor.

Egyértelmű, hogy a politikai kritériumokkal kapcsolatos munka folytatása továbbra is
rendkívüli jelentőséggel bír. Több területen jelentős erőfeszítésekre lesz szükség, amint
azt a 2010. december 14-i tanácsi következtetések, az Európai Parlament
állásfoglalás-tervezete és a Bizottság elért eredményekről szóló 2010. évi jelentése, a progress
report is kiemeli.

Kérem, engedjék meg, hogy kiemeljek néhányat e területek közül. Törökországnak,
különösen a véleménynyilvánítás szabadsága és a vallásszabadság területén tovább kell
javítania az alapvető jogok és szabadságok tiszteletben tartásán, mind a jogalkotás terén,
mind pedig a gyakorlatban. A koppenhágai kritériumoknak való teljes körű megfelelés
érdekében is további erőfeszítéseket kell tenni, többek között a tulajdonjogok, a
szakszervezeti jogok, a kisebbséghez tartozó személyek jogai, a nők és a gyermekek jogai,
a megkülönböztetés elleni küzdelem és a nemek közötti egyenlőség, valamint a kínzás és
az embertelen bánásmód elleni küzdelem területén.

A véleménynyilvánítás szabadsága tekintetében az aggodalomra okot adó területek között
említhetjük a sajtószabadság korlátozását, az újságírók jogainak nem megfelelő védelmét,
valamint a weboldalak gyakori és széles körű betiltását, amire az Önök állásfoglalás-tervezete
is felhívja a figyelmet. Hadd utaljak itt most az elmúlt napok fejleményeire. Március 3-án
a török rendőrség újságírókat tartóztatott le. Ezt az ügyet kiemelten kell figyelemmel
követnünk, és folyamatosan fel kell hívnunk a török hatóságok figyelmét a szabadságjogok
folyamatos érvényesítésének fontosságára.

Ami a vallásszabadságot illeti, Törökországnak a jogszabályokban és a gyakorlatban
egyaránt biztosítania kell annak gyakorlását. Az európai normákkal összhangban álló
vallási pluralizmus szavatolásához pedig átfogó jogi megoldásra van szükség. Az elnökséget
hasonlóképpen aggodalommal tölti el a kínzásról és embertelen bánásmódról, ezen belül
is a hivatalos fogvatartási helyeken kívül elkövetett bántalmazásokról beszámoló híradások
nagy száma. Az emberi jogok megsértését megakadályozandó figyelemmel kell kísérni a
rendőrség feladatairól és hatásköréről szóló 2007-ben módosított törvény szigorú
végrehajtását. Amint azt az európai parlamenti állásfoglalás-tervezet is kiemeli, az ENSZ
kínzás elleni egyezményéhez csatolt fakultatív jegyzőkönyv megerősítése és a büntetlenség
elleni küzdelem alapvető fontosságú lépés e tekintetben.

Ami a török–kurd viszonyt és a dél-keleti területek kérdését illeti, reméljük, hogy a
demokratikus nyitás megvalósítása és folytatása hamarosan meghozza a várt eredményeket,
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és végül a térség gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődéséhez vezethet. Hadd
emlékeztessek arra is, hogy a Tanács határozottan elítéli a Törökország területén elkövetett
terrorcselekményeket. Arra is fel kell hívni a figyelmet, hogy a kurd munkáspárt továbbra
is rajta van a terrorszervezetek uniós listáján.

Az EU és Törökország közötti kapcsolatokra rátérvén mély sajnálattal állapítom meg, hogy
Törökország az ismételt felhívások ellenére továbbra is megtagadja a társulási megállapodás
kiegészítő jegyzőkönyvének teljes körű és megkülönböztetésmentes végrehajtására
vonatkozó kötelezettségének teljesítését. Ez központi kérdés, ezért a Tanács fenntartja a
2006-os intézkedéseit, amelyek viszont egyértelműen hatással vannak - mindannyian
tudjuk - a csatlakozási tárgyalások ütemére.

A Tanács továbbra is szorosan nyomon követi és felülvizsgálja az elért eredményeket.
Hasonlóképpen nincsen előrelépés a Ciprus és Törökország közötti kapcsolatok
normalizálása terén. A Tanács elvárja, hogy Törökország aktívan támogassa a ciprusi
problémának az ENSZ keretében, az ENSZ Biztonsági Tanácsának vonatkozó határozatai
szerint, és az Unió alapját képező alapelvek tiszteletben tartása mellett történő igazságos,
átfogó és életképes rendezésére irányuló folyamatban levő tárgyalásokat. Egy ilyen átfogó
rendezéshez ugyanis kulcsfontosságú Törökország elkötelezettsége és hozzájárulása.

Hangsúlyozni szeretném azt is, hogy Törökországnak egyértelműen el kell köteleződnie
a jószomszédi kapcsolatok, valamint a viták békés rendezése mellett. Törökország az EU
felé irányuló illegális bevándorlás egyik kulcsfontosságú származási és tranzit országa,
ezért üdvözöljük, hogy lezárultak az EU és Törökország közötti visszafogadási
megállapodásra irányuló tárgyalások. A Tanács várakozással tekint a megállapodás mielőbbi
megkötése, majd eredményes végrehajtása elé. Jól tudjuk, hogy a legutóbbi B.I. Tanácson
ez megtörtént, és várjuk, hogy Törökország is ellássa aláírásával a szerződét. Ennek
megtörténtéig a Tanács ismételten hangsúlyozza a már meglévő kétoldalú visszafogadási
megállapodások teljes körű és megfelelő végrehajtására vonatkozó kötelezettséget.

Az EU és Törökország közötti vámunióval kapcsolatban szeretném megjegyezni, hogy itt
az ideje, hogy Törökország végre teljesítse azt a nagyszámú kötelezettségvállalást, amellyel
ezidáig még nem foglalkozott. Ide tartoznak a kereskedelem útjában álló technikai és
adminisztratív akadályok, a nyilvántartási követelmények, a behozatali engedélyek, az
állami támogatások, a szellemi tulajdonjogok érvényesítése és más megkülönböztető
gyakorlatok és rendelkezések. Ezek mind olyan kérdések, amelyekre sürgősen megoldást
kell találni. Törökországnak továbbá meg kell szüntetnie mindazokat a korlátozásokat,
amelyek az uniós tagállamok és Törökország közötti kereskedelmet és közlekedést érintik.
Köszönöm türelmüket, és örömmel fogadom esetleges kérdéseiket.

Štefan Füle,    a Bizottság tagja. – Elnök asszony, szeretném megköszönni a Parlamentnek
és különösen Oomen-Ruijten asszonynak a Törökországról szóló jelentést. Erre a vitára
és az Önök állásfoglalására az EU és Törökország közötti kapcsolatok szempontjából
nagyon fontos időpontban kerül sor, és az állásfoglalás-tervezet számos, a Bizottság számára
nagy jelentőségű kérdést hangsúlyoz.

A Bizottság továbbra is elkötelezett Törökország csatlakozási folyamata mellett. A bővítési
folyamat politikai és gazdasági reformokat ösztönöz az országban. Az EU és Törökország
közötti kapcsolat erős. Törökországnak szüksége van az Európai Unióra és az Európai
Uniónak pedig szüksége van Törökországra – ez az egyensúly változatlanul fennáll. Az
Európai Unió most is, és továbbra is kulcsfontosságú szereplő Törökország számára.
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A kapcsolat mély gazdasági integráción alapul: Törökország külkereskedelmének 40%-a
az EU-ba irányul, Törökország közvetlen külföldi befektetéseinek 80%-a pedig az EU-ból
érkezik. Az Európai Unió hatékonyan hozzájárul Törökország modernizálódásához a
technológiaátadásokon keresztül, valamint azáltal, hogy Törökország részt vesz az EU
oktatási és kutatási programjaiban, illetve az előcsatlakozási pénzügyi támogatásunk révén.

A csatlakozási tárgyalások azonban lelassultak. Sőt mi több, azon tárgyalási fejezetek,
amelyek megnyitását Törökország a jelenlegi körülmények között megcélozhatja, jelentős
reformokat és kiigazításokat igényelnek. Mindezt szem előtt tartva még inkább üdvözlöm
a közelmúltban, különösen a versenyről szóló fejezet terén elért haladást. Bízom abban,
hogy hamarosan megnyithatjuk ezt a fejezetet, feltéve, hogy Törökország teljesíti az utolsó,
még fennmaradó feltételeket.

Nyilvánvaló, hogy a ciprusi kérdés beárnyékolja a tárgyalásokat. Kedvező hatással lenne a
csatlakozási tárgyalásokra, hogyha pozitív lépések történnének az ankarai megállapodás
kiegészítő jegyzőkönyvének végrehajtása terén, illetve a rendezésről folytatott párbeszéd
során.

Most pedig hadd térjek rá a törökországi reformokra. Üdvözlöm a tavalyi alkotmányos
reformot és az azt követő jogszabály-módosításokat, mint a helyes irányba tett lépéseket.
Fontos, hogy megfelelő törvényeket alkossanak. Ugyanakkor, kizárólag az új törvények
objektív és pártatlan végrehajtása biztosíthatja az alkotmányos reform sikerét.
Törökországnak folytatnia kell az alkotmányos reformot. A folyamatnak a lehető
legátfogóbbnak és legátláthatóbbnak kell lennie, a különböző politikai pártok, a civil
társadalom, a nem kormányzati szervezetek és a lakosság aktív részvétele mellett.

A Bizottság aggodalommal követi figyelemmel az újságírókkal szemben közelmúltban
történt fellépéseket. A sajtó függetlensége és szabadsága elsődleges fontosságú a demokrácia
szempontjából. A Bizottság az elért eredményekről szóló 2010. évi jelentésében már
hangsúlyozta az újságírók ellen indított nagyszámú bírósági eljárást, illetve a médiával
szembeni indokolatlan nyomásgyakorlást, amelyek a gyakorlatban veszélyeztetik ezt az
alapjogot. A sajtószabadság azt jelenti, hogy az eltérő és ellentétes nézeteket meg kell
hallgatni – és ami még ennél is fontosabb – tolerálni kell. A sajtószabadság azt jelenti, hogy
nyilvános teret biztosítunk a szabad vitának, többek között az interneten is. Az Európai
Parlament állásfoglalás-tervezete helyesen emeli ki ezeket a kérdéseket.

Ami pedig a vallásszabadsághoz való jogot illeti, üdvözöljük a törökországi nem muzulmán
vallási közösségek érdekében tett kezdeményezéseket. Ugyanakkor további és rendszeres
erőfeszítésekre van szükség a nem muzulmánok és alaviták problémáinak megoldásához.

Hadd térjek most a migráció kérdésére. Két héttel ezelőtt a Tanács jóváhagyta az EU és
Törökország közötti visszafogadási megállapodást. Ez a megállapodás előnyös az uniós
tagállamok számára, mivel Törökország az EU felé irányuló migrációs hullámok fontos
tranzitországa. A visszafogadási megállapodással kapcsolatos fejlemény következtében
most először nyílik új és konkrét kilátás arra, hogy a vízum- és migrációs politika terén
további együttműködésre kerüljön sor Törökországgal annak érdekében, hogy javítsunk
a polgáraink és üzleti vállalkozásaink közötti mobilitáson és kapcsolatokon.

Törökországnak és az Európai Uniónak közös érdeke, hogy szorosan együttműködjön
ezen a területen. Sok jó okunk van arra, hogy nagyobb mértékben tegyük lehetővé a török
állampolgárok, üzletemberek és diákok számára, hogy Európába utazzanak: hogy jobban
megismerkedhessenek az európai normákkal; hogy fokozzuk az EU és Törökország közötti

08-03-2011Az Euròpai Parlament vitàiHU222



kereskedelmet, amely mind az Európai Unió, mind a török vállalkozások számára előnyös,
valamint hogy megadjuk a Törökországgal folytatott együttműködésünkhöz égetően
szükséges lendületet. Elnök asszony, biztosíthatom Önt arról, hogy az Európai Parlamentet
megfelelő módon bevonjuk majd mind a visszafogadási megállapodás, mind pedig a
vízumpárbeszéd kérdésébe, a Szerződésben foglalt követelményeknek megfelelően.

A Törökországgal fenntartott kapcsolatokat szélesebb összefüggésben is meg kell vizsgálni.
Törökország aktív külpolitikája jelentős potenciális értéket jelent az Európai Unió számára,
amennyiben ennek továbbfejlesztésére Törökország uniós csatlakozási folyamatának
keretei között kerül sor. Az Európai Unió készen áll arra, hogy fokozza a kölcsönös
érdeklődésre számot tartó külpolitikai kérdésekről Törökországgal jelenleg folytatott
párbeszédét.

Amikor ma Törökországról beszélünk, nem hagyhatjuk figyelmen kívül a tágabb térségében
zajló fontos eseményeket. A tunéziai és egyiptomi események felhívták a figyelmet
Törökország stabilitására, jólétére és demokráciájára. Ezen országok állampolgárai úgy
tekintenek Törökországra, mint az Európai Unióra, mint követendő példákra. Látják, hogy
Törökország olyan normákat és értékeket támogat, amelyekért most ők maguk harcolnak,
és amelyek Európához kapcsolódnak.

Fogalmazzunk világosan: miközben másoknak példaként szolgál, Törökországnak még
mindig nagyon sok a tennivalója. Az ország előtt álló több ilyen kihívás is szerepel a
jelentésükben. Itt a lehetőség Törökország számára, hogy még közelebb kerüljön az Európai
Unió politikai kritériumainak teljes körű végrehajtásához. A kormánynak nagyon fontos
felelőssége van abban, hogy fenntartson egy ilyen privilegizált helyzetet, és példamutatóan
járjon el a saját polgárai, de a térség egészének érdekében is.

Ria Oomen-Ruijten,    a PPE képviselőcsoport nevében. – (NL) Elnök asszony, Győri asszony,
biztos úr, hölgyeim és uraim, erre a vitára és a Törökországról szóló jelentésre három
hónappal a törökországi parlamenti választások előtt kerül sor. Korábban, mint az előző
években, és éppen ezért próbáltam minden tőlem telhetőt megtenni annak érdekében,
hogy a jelentés hangneme nagyon objektív és konstruktív legyen. Bizonyítéka ennek a
Külügyi Bizottságban szavazásra bocsátott 22 kompromisszumos módosítás. Az elmúlt
évek fejleményei alapján, mi mint az Európai Parlament kívánjuk meghatározni
prioritásainkat, valamint az új török parlament és a következő kormány prioritásait. Úgy
tűnik számomra, hogy hat prioritás létezik.

Először is, súlyos felelősség terheli a kormányt és az ellenzéket azért, hogy sikerüljön
kompromisszumra és konszenzusra jutniuk a további reformok érdekében. Az ellenzék
és a kormány is jelezte, hogy az alkotmány teljes körű reformját kívánják, és számítok arra,
hogy ez meg is történik.

Másodszor, a fékek és ellensúlyok jelentik minden demokrácia alapját. További lépéseket
kell tenni a független és pártatlan igazságszolgáltatásnak, a parlament felügyeleti szerepének,
és különösen a sajtószabadságnak valamint a véleménynyilvánítás szabadságának
megerősítése érdekében, de erre még visszatérek.

Harmadszor, a kisebbségi jogok. Gratulálok Törökországnak az általa megtett jelképes
lépésekhez és ahhoz a párbeszédhez, amire kifejezetten törekedett a kormány. A párbeszéd
azonban önmagában nem elegendő. Az ország dél-keleti részén élő emberek az alaviták,
a keresztény kisebbségek, ők valami kézzelfoghatót várnak. Különösen a Mor Gabrielról
szóló nyilatkozat bizonyítja, hogy még nagyon sok mindent kell tenni, és gyanítom, hogy
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káros lenne a török kormány számára, hogyha ebben az ügyben ismét a Bíróságnak kellene
ítélkeznie. Éppen ezért kell valamit tenni a demokratikus nyitás érdekében.

Negyedszer, a nők jogai. Sok minden történt az elmúlt években, de a törvények önmagukban
nem elegendők. Meglátogattam a nők számára létesített menedékotthonokat. Beszéltem
török nőszervezetekkel. Egyértelmű, hogy mind a török kormány, mind a parlament is
erőfeszítéseket tett nemzeti és helyi szinten, de úgy tűnik, hogy a dolgok elakadnak, amikor
a rendőrséghez vagy a bíróságokhoz kerülnek. Ennek meg kell változnia. A törvények
mind nagyon jók, de a végrehajtás is fontos. Ma, a Nemzetközi Nőnap századik évfordulóján,
szeretnék ismét lándzsát törni amellett, hogy a nők nagyobb számban képviseltethessék
magukat a török parlamentben. Ebben a tekintetben a dolgoknak meg kell változniuk a
soron következő választásokon.

Ötödször, véleményem szerint az ankarai jegyzőkönyv létfontosságú. A felelősség itt
Törökországot terheli. Különösen ez az oka a tárgyalási fejezeteknél kialakult
patthelyzetnek: hadd ismételjem ezt meg.

Hatodszor, a külpolitika. Mi európaiak támogatjuk, hogy Törökország aktív szerepet
játsszon a térségben. Ennek ellenére, arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy Törökország
e tekintetben csak addig tud hídszerepet játszani, amíg ennek a hídnak tartóoszlopa a
Boszporusz európai oldalán is szilárd alapokon áll. Ashton asszonynak ebben a kérdésben
is a Törökországgal való nagyon aktív együttműködésre kell törekednie, az eddigieknél
sokkal aktívabbra. Mellesleg, ezek nem csak az én prioritásaim. Mindazokról, amiket
említettem, a török társadalomban is vita folyik. Most a politikusokra vár az a feladat, hogy
ebből a vitából konszenzust és kompromisszumot kovácsoljanak.

Röviden, további két aggodalomra okot adó terület. Riasztónak tartjuk a PKK bejelentését,
miszerint a tűzszünetet fel akarja függeszteni. A biztos úr már beszélt erről. A
sajtószabadság: múlt pénteken, egy nyílt levelet kaptam. Hadd mondjam el újfent, hogy
bárki, aki egy adott országban korlátozza a véleménynyilvánítás szabadságát, az az ország
kultúráját támadja. Egy szabad és toleráns vita minden ország számára kulcsfontosságú.

Richard Howitt,    az S&D képviselőcsoport nevében. – Elnök asszony, a demokrácia
folyamatos megszilárdítása és az emberi jogok tiszteletben tartása Törökországban, ami
az Európai Uniónk teljes jogú tagságához vezethet, egyre fontosabbá válik most, amikor
az Európa határaihoz közel eső arab és közel-keleti országok válságban vannak.
Üdvözölnünk kell, hogy a törökországi reformfolyamatba visszatért a lendület, és elismerve
a múlt szeptemberi népszavazás ellentmondásosságát, ezt az alapvető alkotmányos reform
platformjává kell tenni, melyet minden párt támogat a jövőben.

Határozottan támogatom Füle biztos úr e tekintetben végzett munkáját, és a
véleménynyilvánítás szabadságáról ma délután elhangzott, minden kétséget kizáró szavait,
különösen azért, mivel európai képviselőtársammal együtt megakadályoztak minket abban,
hogy a múlt hónapban törvényes megfigyelőkként vehessünk részt a diyarbarkari bíróságon
zajló KCK-ügyeknél. Arra is kérem azonban a biztos urat, hogy a vízumkérdés terén is
tegyenek előrelépést, különösen az üzletemberek esetében, és tartassák be Törökországgal
a szakszervezeti törvénytervezettel kapcsolatban tett ígéreteit.

A szocialisták és demokraták képviselőcsoportja úgy véli, hogy a csatlakozási tárgyalásokat
nem egy vasúti baleset, hanem a kisiklás okozta halál veszélye fenyegeti. Egyetlen új fejezet
sem nyílt meg nyolc hónapja, ami a tárgyalások kezdete óta eltelt leghosszabb időszak.
Holnap, az alapvető jogokról és igazságügyről, valamint a közös kül- és biztonságpolitikáról

08-03-2011Az Euròpai Parlament vitàiHU224



szóló fejezetek megnyitása mellett fogunk szavazni, és nem azért mert puhák, hanem azért,
mert kemények kívánunk lenni ezekben a kérdésekben. Azért tesszük ezt, mert változatlan
nyomást kívánunk gyakorolni minden oldalra annak érdekében, hogy megbékélést lehessen
elérni Ciprus szigetén.

Éppúgy, ahogy lendületre van szükség a törökországi reformfolyamatban, lendületre van
szükség az Európai Unióval folytatott tagsággal kapcsolatos tárgyalásainál is.

Alexander Graf Lambsdorff,    az ALDE képviselőcsoport nevében. – (DE) Elnök asszony,
Füle biztos úr éppen az imént szögezte le nagyon egyértelműen, hogy Törökországnak és
az Európai Uniónak szükségük van egymásra. Fontos szomszédok vagyunk, szövetségesek
vagyunk a NATO-ban és sok török származású ember él az Európai Unió tagállamaiban.
Tiszteletet kell mutatnunk egymás iránt. Nagyon támogatom a vízumkönnyítést az
üzletemberek és diákok számára, pontosan úgy, ahogy azt Ön mondta. Támogatom továbbá
azt is, hogy Törökországot sokkal szorosabban integráljuk a közös biztonság- és
védelempolitika struktúráiba. Szeretném látni, hogy Ciprus megszünteti a blokádját ezen
a területen. Amikor megnézzük Észak-Afrikát, akkor teljesen egyértelmű, hogy Törökország
példaértékű a térség többi országa számára. Mindez nagyon jó.

A csatlakozási folyamathoz elérkezve azonban azt találjuk, hogy számos fejezetet
befagyasztottak. Rendkívül nehéz új fejezeteket megnyitni. Már csak három fejezet van
hátra, és a versenyről szóló fejezet már majdnem a megnyitás szakaszában van. Mi történik
majd az utolsó fejezetek megnyitását követően? Törökországnak és az Európai Uniónak
többé már semmi mondanivalója sem lesz egymás számára? Erről szó sem lehet! Éppen
ezért kell nagyon alaposan megfontolnunk, hogy hogyan is vigyük tovább a csatlakozási
folyamatot, és vajon fenn tudjuk-e tartani avagy sem a jelenlegi eljárást, amibe az is
beletartozik, hogy a Parlament egy állásfoglalás révén véleményezheti a Bizottság elért
eredményekről szóló jelentését.

A 2010. évi jelentésünk nagyon kritikus, ugyanakkor építő jellegű. Olyan alapvető jogokkal
foglalkozik, amelyek magától értetődőek, különösen a liberálisok számára: a
sajtószabadsággal, a véleménynyilvánítás és gyülekezés szabadságával, a diáktüntetésekkel,
a szakszervezeti jogokkal és a vallásszabadsággal. Évek óta kedvező változtatásokat
követelünk a vallásszabadság területén, de rendkívül kevés előrelépés történt. Ahmet Şık
és Nedim Şener letartóztatása és a törökországi politikai alapítványok munkájába történő
beavatkozás komoly aggodalomra ad okot számunkra. Ez az első koppenhágai kritérium
alá tartozik. Ez egy központi kérdés, mivel ez a politikai kritérium. Amennyiben
Törökország belső demokratikus alkotmányát illetően nem tud előrehaladni, akkor
szerintem változatlanul súlyos problémáink lesznek egyes területeken, teljesen függetlenül
a Tanácsban kialakult patthelyzettől.

Diplomáciai szempontból, nekünk szükségünk van Törökországra, és Törökországnak is
szüksége van ránk. A demokrácia tekintetében pedig még nagyon sok mindent kell
Törökországban tenni.

Hélène Flautre,    a Verts/ALE képviselőcsoport nevében. – (FR) Elnök asszony, szeretném
megragadni ezt az alkalmat, hogy megköszönjem Oomen-Ruijten asszonynak a munkáját,
amely révén egy szigorúan részletes dokumentációt nyújtott be, és a lehető legjobb
szándékkal készített el egy jelentést azzal a céllal, hogy egyértelmű politikai üzenetet
küldjön, különösen a törökországi parlamenti választások előestéjén, és én támogatom
ezt a munkát.
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Ez a jelentés – Önnel ellentétben, miniszter asszony, de hiszen ez érthető is – a
véleménynyilvánítás és a média szabadságát hangsúlyozza. Sajnálatos módon nyilvánvalóan
nagyon nagy szükség van erre, és a jelenlegi események is erre hívják fel a figyelmünket,
amelyek során két újságírót, Nedim Şenert és Ahmet Şiket, az Ergenekon and
Sledgehammer-ügyben folytatott vizsgálattal összefüggésben a közelmúltban letartóztattak.
Benyújtottam egy módosítást erről a témáról, és arra kérem Önöket, hogy támogassák ezt
a munkát, hogy Parlamentünk olyan helyzetbe kerülhessen, amelyből a lehető legnagyobb
éberséget tanúsíthat a sajtószabadság kulcsfontosságú kérdésével kapcsolatban, ami az
igazságszolgáltatás függetlenségének és az új alkotmány kidolgozásának kérdését is érinti.

A következő politikai jellegű kérdést szeretném azonban feltenni Önnek: amikor azt látjuk,
hogy a csatlakozási folyamat kifulladt, és elakadtak azok a fejezetek, amelyek
kulcsfontosságúak, amennyiben előrelépést akarunk elérni az alapvető jogok, az
igazságszolgáltatás és az új alkotmány kérdéseiben, akkor a mi határozatunk és a Tanács
határozata is, miszerint azzal büntetünk, hogy lezárunk fejezeteket, és további fejezetek
megnyitását és lezárását pedig nem tesszük lehetővé, nem teljesen kontraproduktív tényezők
ma?

Semmi értelme annak, hogy az Európai Unió megfossza magát cselekvésének egyik legfőbb
mozgatórugójától Törökországban, vagyis a tárgyalásoktól – különösen a 22., 23. és 24.
fejezet vonatkozásában – és arra szeretném kérni a Tanácsot, hogy még egyszer vizsgálja
meg ezt a helyzetet, mivel ma kétségtelenül úgy tűnik, mintha a csatlakozási folyamat
túszhelyzetbe került volna e szankciók révén, amelyek végső soron csakis akkor lehetnek
hatásosak, hogyha a csatlakozási folyamat tovább halad. Most, mindenki láthatja, hogy ez
nincs így. Éppen ezért rendkívül aggasztó helyzetben találjuk magunkat akkor, amikor a
Földközi-tenger déli országai úgy tekintenek Törökországra, mint amelyből ösztönzést
meríthetnek saját demokratikus átmenetükhöz.

Nem azt kérem, hogy döntés szülessen Törökország csatlakozásáról. Azt kérem, hogy a
különböző szinteken hozott döntéseink teljes egészében összhangban legyenek a tárgyalási
folyamatunk megbízhatóságával, hitelességével, komolyságával és lojalitásával. Nagyon
egyértelmű, hogy ez ma kérdéses.

Geoffrey Van Orden,    az ECR képviselőcsoport nevében. – Elnök asszony, elismerem, hogy
a török csatlakozást illetően eltérő vélemények vannak a Parlament képviselőcsoportjai
között és képviselőcsoportjain belül is, a sajátomat is idesorolva. Ami a személyes
véleményemet illeti, én mindig is nagyon támogattam az Európához való közeledésre
irányuló török erőfeszítéseket. Természetesen léteznek aggályok, de úgy vélem, hogy az
Észak-Afrikában és Közel-Keleten látható zavargások miatt, illetve az iszlám terrorizmus
folyamatos veszélyének tükrében, még sohasem volt ennyire fontos, hogy pozitív jelzést
küldjünk Törökországnak arról, hogy szívesen látjuk az európai demokráciák klubjában.

Különösen a ciprusi görög és görög barátainkat kérem arra, hogy adják fel a ciprusi
problémával kapcsolatos egyoldalú megközelítésüket, hogy legyenek pártatlanabbak, és
érjenek el egy átfogó rendezést a törökökkel, még mielőtt túl késő lenne. Kritizáljuk
Törökországot a kiegészítő jegyzőkönyv miatt, - ugyanezt hallhattuk ma délután a soros
elnökség részéről is – arról azonban nem történik említés, hogy nem tudtuk végrehajtani
az Európai Unió Tanácsának 2004. április 26-i határozatát.

Törökország az Atlanti Szövetség kulcsfontosságú tagja, egy demokrácia, amely központi
szerepet játszik a nyugat és kelet közötti határterületen, egy gyorsan változó ország olyan
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növekedési ütemmel, amely alapján a világ vezetői közé sorolható. Lépjünk hát! Ne veszítsük
el Törökországot ezen a ponton!

Takis Hadjigeorgiou,    a GUE/NGL képviselőcsoport nevében. – (EL) Elnök asszony, nem
fűzök megjegyzést Van Orden úr érveihez, először is azért, mert nem akarom elhasználni
a rendelkezésemre álló időt, másodszor pedig azért - és ezt nem most tette először –, mert
összekeverte a ciprusi áldozatot a tettessel. Mi, Törökország csatlakozása mellett vagyunk,
amennyiben ez az ország polgárainak akarata, és feltéve, ha minden csatlakozási feltételnek
eleget tesz.

Ennek feltétele, hogy Törökországnak valódi politikai megoldást kell találnia a kurd kérdésre
és szabadon kell engednie a börtöneiben fogva tartott több száz kurd polgármestert és
városatyát, munkálkodnia kell a jogállamiság megteremtésén, el kell ismernie az örmény
népirtást, és meg kell oldania a Görögországgal, különösen az Égei-tengeren fennálló
problémáit.

Ami Ciprust illeti, nem bújhat tovább a 2004-ben történt események mögé. Már 2011
van. Famaguszta városát haladéktalanul át kell adnia lakosainak – egy olyan európai városról
beszélünk, amelynek több ezer évre visszanyúló európai történelme van, egy olyan városról,
amely közel négy évtizede az idő pusztításának van kitéve – és haladéktalanul meg kell
kezdenie megszálló csapatainak kivonását Ciprusról.

Befejezésképpen, emlékeztetném Önöket a ciprusi törökök tiltakozásaira, akik azt követelték
Törökországtól, Van Orden úr, hogy beleszólást kaphassanak a saját ügyük alakulásába.
Ehelyett viszont Ergolu azt követelte, hogy a tüntetőket állítsák bíróság elé. Törökországnak
tiszteletben kell tartania a ciprusi törökök akaratát azzal, hogy engedélyezi, hogy
népszámlálást tartsanak a megszállt területen, és hogy véget vet a gyarmatosításnak, és
lehetővé teszi, hogy a városok és falvak nevei úgy szerepeljenek a térképen, ahogyan több
ezer éven keresztül szerepeltek.

Nikolaos Salavrakos,    az EFD képviselőcsoport nevében. – (EL) Elnök asszony, gratulálok
Oomen-Ruijten asszonynak a beterjesztett szöveghez, amely kiegyensúlyozott és pontos
képet ad a törökországi helyzetről. Különösen nagyra értékelem Füle úr álláspontját. Az
Oomen-jelentésből az az üzenet hallható ki, hogy Törökországnak maradéktalanul
teljesítenie kell az Európai Unió felé tett kötelezettségvállalásait, amennyiben csatlakozni
kíván az Unióhoz. Amennyiben nem kíván csatlakozni az Európai Unióhoz, akkor ezt
meg kell mondania, mert egy olyan nagy ország esetében, mint amilyen Törökország,
helytelennek tartom, hogy a kérdést állandóan az egyik térfélről a másikra üssük és kizárólag
a diplomácia nyelvezetét használjuk. Ugyanakkor Európa, Törökországhoz intézett
egyértelmű üzenete ellenére, nagyon ellentmondásos módon jár el. Úgy tűnik, mintha
valami probléma lenne a politikai vezetés és a katonai rendszer között. Amíg azonban az
egyik percben jó szándékot tanúsít szomszédai iránt, a következőben pedig „szitává” alakítja
az Égei-tengert a török repülőgépekkel és hajókkal, amelyek napi rendszerességgel haladnak
keresztül és sértik meg Görögország szárazföldi és légi határait.

Tiszteljük Törökországot és a török embereket, de úgy érezzük, hogy most már itt az ideje
annak, hogy Törökország is némi tiszteletet mutasson szomszédai és a Római Szerződésben
meghatározott európai gondolat iránt.

Barry Madlener (NI).   – (NL) Elnök asszony, mi itt Törökországról beszélünk, de Erdoğan
miniszterelnök úr sokkal szívesebben látna egy Török-Arab Uniót. Törökország nagy
barátja a diktátor Ahmadinejadnak. Törökország többé már nem akar világi ország lenni.
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Törökország továbbra is megszállva tartja Észak-Ciprust, és Törökország már nem barátja
Izraelnek. Ehelyett inkább a Hamász Muzulmán Testvérisége mellett tört lándzsát.
Törökország figyelme egyre fokozottabb mértékben az iszlám világ felé fordul.

Hölgyeim és uraim, mikor hagyunk fel végre ezzel a színleléssel? Európa nem akarja
Törökországot és Európa nem akarja az iszlámot. Sarkozy úr már elmondta ezt.
Merkel asszony is már elmondta ezt, és az európai polgárok többsége sem akarja
Törökországot az Európai Unió tagjaként látni. Törökország évek óta megalázkodik
cserében az Európai Uniótól érkező pénzekért és az uniós tagsággal kapcsolatos ígéretekért.
Egy maradi iszlám kultúrának azonban nincs helye Európában. Erdoğan miniszterelnök,
Ön igazi férfi vagy pedig szolgalelkű gyáva ember? Meddig fogja még továbbra is megalázni
a török népet? Lépjen a tisztes távozás mezejére, és fejezze ezt be.

Ioannis Kasoulides (PPE).   – Mindazok, akik támogatják Törökország európai uniós
csatlakozását, vagy legalábbis néhányuk itt a Parlamentben, kötelességüknek érzik, hogy
támogassák a Ciprus ellenes módosításokat. Törökország kezd kifogyni a fejezetekből és
fennáll a veszélye annak, hogy a csatlakozási folyamat elakad. Tizennégy fejezet van
befagyasztva, mivel Törökország mereven elutasítja az ankarai jegyzőkönyv kiterjesztését.

A Ciprus megszállásának megoldásáról jelenleg folytatott tárgyalások sikeres kimenetele
esetén automatikusan lehetőség lesz 14 fejezet megnyitására. Ban Ki-moon minden
nemzetközi szereplőt arra szólított fel, hogy erőfeszítéseiket egy ilyen rendezésre
összpontosítsák. Egy olyan módosítás megszavazása, mint amilyen a közvetlen
kereskedelemről szóló április 26-i módosítás egy megosztott Cipruson belül, jóllehet egy
egységes Ciprus esetében ez szükségtelen, hajthatatlanságra buzdít, kudarcra ítéli a
megoldásra irányuló erőfeszítéseket és állandósítja a fejezetek befagyasztását. Semmit sem
fog Törökország azzal elérni, ha beleköt Ciprusba.

Raimon Obiols (S&D).   – (ES) Elnök asszony, úgy gondolom, hogy holnap majd
egyértelművé válik, hogy a Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége Európai
Parlamenti Képviselőcsoportja a lehető legszélesebb körű konszenzusra törekedett a
Parlamentben, mivel azt akarjuk, hogy az Unió összes intézményében döntő mértékben
egységes megközelítés legyen.

Éveken keresztül hasznos volt ez a tárgyalási folyamat a törökországi politikai és gazdasági
reformok megvalósítása szempontjából: megvoltak a maga ellentmondásai, visszalépései
és előrelépései, de összességében hasznos volt. Ez lehet most az igazság pillanata, és a
Földközi-tenger térségében jelenleg zajló változások is erre hívják fel figyelmünket.

Amikor Füle biztos úr legutóbb megjelent a Külügyi Bizottság előtt, egy olyan új realizmust
indítványozott, amely nem csak kizárólag rövid távú elképzelésről szól. Pontosan ez az új
realizmus az, amire szükségünk van a Törökországgal folytatott tárgyalási folyamatban:
a lehető legnagyobb elővigyázatosságra, de egyben elkötelezettségre és komolyságra is
szükség van, melyek révén nem veszítjük el a lendületet és a hitelességet, és elkerüljük a
rengeteg célozgatást; annak egyértelmű kimondására van továbbá szükségünk, hogy a
megállapodásokat és kötelezettségvállalásokat tiszteletben kell tartani. Mindez pedig
határozott megközelítést igényel minden érintett részéről.

Remélhetőleg a következő jelentésben azt találjuk majd, hogy újabb előrelépés történt
ebben a tárgyalási folyamatban.

Graham Watson (ALDE).   – Elnök asszony, amit az iszlám országokban az emberek ma
tesznek, az nagyon hasonló ahhoz, ahogyan a törökök 1950-ben megszabadultak az
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egypárti diktatúrától. Törökországhoz hasonlóan, Egyiptom is meg fogja látni, hogy sokkal
nehezebb a mélyen begyökeresedett államot megdönteni, és ezért olyan fontosak az
Ergenekon-ügy és az ehhez hasonló vizsgálatok.

A liberálisok ebben a Parlamentben sok sikert kívánnak Erdoğan úrnak és kormányának
ahhoz, hogy valódi demokráciát teremtsenek, és sikerüljön ezt a demokratikus nemzetekből
álló európai klubunkba bevezetni. A vámunió óriási siker volt, és Törökország európai
uniós tagsága is ugyanilyen sikeres lehet.

Sajnáljuk, hogy a csatlakozási folyamat elakadt, és miközben Törökországot terheli a
felelősség egy része, bizonyos tagállamok rosszhiszeműsége – mint ahogy azt a Wikileaks
feltárta – szégyen az Uniónk számára. Sarkozy úr semmivel sem beszél többet Európa
nevében Törökországról, mint amennyit az Unió a Mediterrán Térségért kezdeményezéséről
beszél. Ankarai látogatása lázító volt, és sajnálatos, hogy a német kereszténydemokraták
nem fogadják meg Max Fischer tanácsát, miszerint tükörbe kellene nézniük, mert az AKP
ma az ötvenes évek német CDU-jának tükörképe – itt nem kereszténydemokratákról,
hanem iszlámdemokratákról van szó – és biztosan ezért mondja a biztos úr, hogy megérti
és osztja Törökország frusztrációját.

Ez a jelentés őszinte – egyesek számára túlságosan is az. Törökországnak még sok mindent
kell elérnie, nekünk viszont nagyon sok a veszítenivalónk, hogyha nem fogadjuk szívesen
és nem működünk együtt az olyan iszlám demokráciákkal, mint Törökország és Indonézia.

Paweł Robert Kowal (ECR).   – (PL) Elnök asszony, szeretnék az előadónak gratulálni
az érdekes és kiegyensúlyozott jelentéséhez, jóllehet bizonyos témákat illetően kételyeim
vannak. Kételyeim vannak például azzal kapcsolatosan, hogy vajon hangsúlyt kell-e helyezni
Törökország dél-kaukázusi szerepvállalásának fokozására.

Ez egy olyan térség, amely különösen körültekintő és jól kiegyensúlyozott politikákat
követel. Ugyanakkor le kell szögezni, hogy leginkább Törökország tárgyalásokhoz való
megváltozott hozzáállása számít. Minden olyasmire, ami a társulási megállapodás
végrehajtásából következik, ami jó előjele Törökország Európai Unióval folytatott
együttműködése kiterjesztésének, annak reményével kell tekintenünk, hogy esélyt jelent
a jövő számára, és az Európához vezető ajtók Törökország számára is nyitva állnak.

Ezt ma nagyon világosan ki kell jelenteni ebben a Parlamentben, különösen mivel arra
számítunk, hogy az észak-afrikai eseményekről folytatott tanácskozások, valamint a velük
kapcsolatos együttműködés a Törökországgal folytatott jó együttműködés kulcsfontosságú
elemének bizonyulhat. Éppen ezért, a ma megvalósítandó alapvető célunkat az jelenti,
hogy úgy mutassuk be Törökországot, mint az EU értékes partnerét az energia terén, illetve
mint az EU jövőbeni politikai partnerét.

Charalampos Angourakis (GUE/NGL).   – (EL) Elnök asszony, a recesszió súlyosbodása
új lendületet adott annak az imperialista központok közötti harcnak, amit az piacok és
energiaforrások feletti ellenőrzésért és ezek szállítására használt hálózatokért folytatnak.

A líbiai fejlemények és a Földközi-tenger térségében közelmúltban felfedezett olaj
következtében már kialakult feszültség is ezt bizonyítja. Ugyanakkor a NATO és az Európai
Unió is fokozza a térségbe történő beavatkozását. Törökország viszont egy olyan térségben
próbál stratégiai helyzetén javítani, ahol gyakoriak a konfliktusok és az ellenállás fokozódik.
Ezt a célt szolgálta az alkotmány közelmúltbeli reformja, amit az Európai Unió és az
Egyesült Államok is olyan nagy lelkesedéssel üdvözölt. Ugyanakkor Törökország továbbra
is megszállás alatt tartja Ciprus északi részét, megsérti az Égei-tenger légterét és felháborító
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módon semmibe veszi az alapvető emberi jogokat és demokratikus szabadságokat. A
törökországi munkavállalók tudják, hogy semmilyen előnyük sem származik az Európai
Unióból, mivel a munkavállalók és az emberek alapjogait elveszik az Európai Unióban, és
mivel az Európai Unió ugyanúgy, mint ahogy a múltban, továbbra is egy sor reakciós
rendszert támogat a térségben.

Lorenzo Fontana (EFD).   – (IT) Elnök asszony, hölgyeim és uraim, amennyiben
Törökország kérdése kizárólag gazdasági jellegű lenne, akkor meglátásom szerint
valószínűleg nem lenne probléma. Azonban nagyon súlyos problémák léteznek, mivel
egyértelmű, hogy Törökország kérdése nem kizárólagosan gazdasági.

Különösen a vallási tolerancia kérdését szeretnénk hangsúlyozni, ami sajnálatos módon
nem létezik Törökországban, és nemcsak azért, amiért bizonyos papok, többek között két
olasz pap, Monsignor Luigi Padovese és Don Andrea Santoro meggyilkolását említhetnénk,
hanem azért is, mivel a legutóbbi Európa Tanácson a török küldöttek sajnálatos módon a
keresztények ellen világszerte elkövetett támadásokat elítélő indítvány ellen szavaztak.

Megdöbbentőnek találjuk ezt és nem értjük, hogy hogyan fogadhatunk be egy olyan
országot, amely a vallásszabadságot nem tekinti alapvető jognak. Azt sem értjük, hogy
Erdoğan úr helyettese, Barbacan úr hogyan mondhatta azt, hogy az Európai Unió egy
„keresztény klub”. Mégis mire számított, hogy mit talál majd? Ettől függetlenül, nem
gondolja, hogy talán nem az „európai keresztény klub” jelenti a problémát, hanem az, hogy
Törökországban nem léteznek a vallásszabadsággal kapcsolatos jogok?

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Elnök asszony, Füle úr, van egy török közmondás, miszerint:
„Az embert a cselekedetei tükrözik. A szavak nem sokat érnek.” Törökország támogatói
azonban hagyták, hogy a jól csengő, üres szavak megtévesszék őket. Az elért eredményekről
szóló 2010. évi jelentés valójában a hiányosságokról szóló jelentés. Megmutatja, hogy
Törökországról sok mindent el lehet mondani, de azt biztosan nem, hogy készen áll az
Európához való csatlakozásra. Az alapvető jogok gyakran csak papíron léteznek, a
szólásszabadságot pedig jelentősen korlátozzák. A két újságíró közelmúltbeli letartóztatása
is ezt igazolja. Semmi változás sem történt az etnikai és vallási kisebbségekkel, például a
kurdokkal és keresztényekkel szembeni hátrányos megkülönböztetés terén. Erdoğan
miniszterelnök képmutatóan iszlámellenességgel vádolja az európai országokat annak
ellenére, hogy a muzulmánok itt szabadon gyakorolhatják vallásukat, ellentétben a
keresztényekkel Törökországban. A Mor Gabriel kolostor földterülete körüli vita is egy
további bizonyítéka ennek. Annak ellenére, hogy az ellenkezőjét állítja, az Erdoğan-kormány
az iszlamizáció folyamatát ösztönzi. Tudjuk, hogy ez történik.

Egy közelmúltban készült felmérés megmutatja, hogy a törökök valójában hogyan is látják
az EU-t. Jóllehet támogatják az Európai Unióhoz való csatlakozást, ugyanakkor nagyfokú
bizalmatlansággal tekintenek az európaiakra. A csatlakozási tárgyalásokat a lehető
leggyorsabban meg kell szakítanunk.

Elmar Brok (PPE).   – (DE) Elnök asszony, Győri asszony, Füle úr, az Ön történelmi
összehasonlításai, Watson úr, ennél hibásabbak már nem is lehetnének. Nem hasonlíthatja
össze az Igazságosság és Fejlődés Pártját (AKP) egy olyan párttal, amely a náci korszak
végén visszavezette Németországot a demokratikus kormányzáshoz és a jogállamisághoz.
Ez különösen azért igazán ijesztő, mivel a szóban forgó német párt az 50-es évek során
együttműködött és koalícióban volt a liberálisokkal.
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Én a Törökország és Európai Unió közötti szoros kapcsolatok mellett vagyok. Törökország
stratégiailag fontos számunkra, de nem minden áron. Először is, nem törölhetjük el a
csatlakozás feltételeit, beleértve a szólásszabadságot, egy független igazságszolgáltatást, a
kisebbségek jogait és a vallásszabadságot. A Bizottság jelentései és Oomen-Ruijten asszony
jelentése is egyértelműen leszögezte ezt. Másodsorban, nem veszélyeztethetjük az Európai
Unió integrációs kapacitását. Más módszereket kell találnunk. Harmadsorban pedig,
Törökország a felelős annak biztosításáért, hogy ne akadjon el ez a folyamat, és végre
betartsa például az ankarai jegyzőkönyvvel összefüggésben tett ígéreteit.

Törökország olyan helyzetben van, amelyben egyértelműen meg tudja mutatni, hogy
lehetséges az Európai Unióba való integrációja. Ugyanakkor, amikor Erdoğan úr egy
németországi beszédében azt mondja, hogy a német állampolgárságú törökök elsődlegesen
Törökországnak tartoznak hűséggel, akkor ez komoly problémát jelent az integrációt
illetően. Ez egy sajátos gondolkodásmód kifejeződése, és egyben kialakításának eszköze
is.

Éppen ezért, véleményem szerint, Törökország még nem áll készen. Ugyanakkor azt kértük
Törökországtól, hogy konstruktív módon működjön együtt velünk a Berlin plusz
megállapodással és más területekkel összefüggésben annak érdekében, hogy minél
szorosabb kapcsolatokat tudjunk kialakítani. Mor Gabriel példája részét képezi ennek a
kérdéskörnek.

(A felszólaló beleegyezik, hogy az eljárási szabályzat 149. cikkének (8) bekezdése alapján kékkártyás
kérdést intézzenek hozzá.)

Graham Watson (ALDE).   – (DE) Elnök asszony, Brok úr, közel két- vagy hárommillió
német és angol él Spanyolország déli részén. Mit szólnának ezek az emberek, ha a spanyol
kormány azt követelné, hogy a német vagy angol előtt gyermekeik először spanyolul
tanuljanak meg? Természetesen elleneznék. Nem lehet egyszerűen azt mondani németül,
hogy az embereknek először németül kell megtanulniuk. Természetesen mindkét nyelvet
meg kell tanulniuk, de Németországnak még hosszú utat kell megtennie ahhoz, hogy valódi
integrációs politikát alakítson ki.

Elmar Brok (PPE).   – (DE) Elnök asszony, Watson úr, azok számára, akik Németországban
élnek és vissza kívánnak térni hazájukba, az első nyelvet természetesen az anyanyelvük
jelenti. Azoknak azonban, akik fel akarják venni a német állampolgárságot és tartósan
Németországban akarnak maradni, először németül kell megtanulniuk, hogy esélyük
legyen jól teljesíteni az iskolában, hogy oktatásban részesülhessenek és éppen ezért sikeres
pályafutásuk lehessen, illetve beilleszkedhessenek a társadalomba. Ebben az esetben a nyelv
kérdése elsődleges fontosságú válik. Különbséget kell tennünk azok között, akik külföldre
utaznak télen üdülni és azok között, akik tartósan akarnak egy másik országban maradni.
A különbségtétel itt az integrációt érinti. Nem lehet összehasonlítani azokat, akik Mallorcára
mennek nyaralni azokkal, akik fel akarják venni egy ország állampolgárságát és tartósan
ott akarnak élni.

Maria Eleni Koppa (S&D).   – (EL) Elnök asszony, biztos úr, Törökország Európai Unióhoz
való csatlakozási folyamata mind Európa, mindig pedig Törökország számára továbbra is
stratégiai jelentőségű. Ez a folyamat mind Európa hitelességének, mind pedig annak
fokmérője, hogy mennyire komolyak Törökország szándékai a szükséges demokratikus
reformok végrehajtását illetően. Ugyanakkor a kormány azon kifejezett szándékát, miszerint
demokratikus változtatásokat hajt végre, a tények cáfolják. Aggodalommal követtük
figyelemmel az újságírók elmúlt napokban történt egymást követő letartóztatását. Február
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20-án, Nedim Şener újságírót, aki arról ismert, hogy az örmény újságíró Hrant Dink
megölése kapcsán kritizálta a rendőrség fellépését, hat kollégájával együtt letartóztatták.
Valamennyiüket annak vádjával börtönözték be, hogy terrorista szervezetekhez tartoznak,
ezáltal a bebörtönzött újságírók száma jóval száz fölé emelkedett. Úgy tűnik, hogy végső
soron ezekben az esetekben a valódi vádat sokkal inkább az Erdoğan-kormánnyal szembeni
kritikájuk, semmint valamilyen bűncselekmény jelenti.

Az Unió támogatta a kormány lázadó mozgalmak megszüntetésére irányuló erőfeszítéseit.
Ugyanakkor ez nem használható fel ürügyként arra, hogy korlátozzák a személyes
szabadságokat, különösképpen a véleményszabadságot. Arra kérem Füle biztos urat, hogy
mondja el nekünk, hogy hogyan kíván a Bizottság ezekre az eseményekre reagálni.

Andrew Duff (ALDE).   – Nagyon sajnálom, hogy a török csatlakozási folyamat megrekedt.
Törökország nem éri el az általunk megkívánt előrehaladást, a ciprusi probléma továbbra
is megoldhatatlannak tűnik, Franciaország és Németország rendíthetetlenül ellenzi a török
tagságot, és világosan látható, hogy a Parlamenten belül is igen nagy a Törökországgal
szembeni előítélet.

Óriási stratégiai válsággal nézünk szembe. Európa elveszíti Törökországot, Törökország
pedig elveszíti Európát. Az a feladatunk, hogy a 2011-es évet egy valóban új partnerségnek
szenteljünk, amely mindkét fél valódi érdekeinek radikális újraértékelésén alapul.

Evžen Tošenovský (ECR).   – (CS) Elnök asszony, a Törökország által elért eredményekről
szóló 2010. évi jelentés biztos, hogy egyik legösszetettebb jelentés az itt valaha is
megvitatottak közül. Minden összetettség ellenére azonban nem hagyhatjuk, hogy
történelmileg megalapozott előítéletek befolyásoljanak. Vitathatatlan, hogy a közelmúltbeli
törökországi események olyan elemeket tartalmaznak, amelyek elfogadhatatlanok az
európai demokratikus elvek szemszögéből. Az eddigieknél sokkal intenzívebbé kell tennünk
a Törökországgal folytatott tárgyalásokat. Törökország alapvető geopolitikai jelentőséggel
bír Európa számára, tekintettel a Közel-Kelet összetett térségére. Ezzel a helyzettel
természetesen nem szabad visszaélni. Amennyiben azonban nyílt és elvszerű párbeszédet
folytatunk Törökországgal, akkor ez a demokratikus szabályok jobb megértéséhez vezethet.
Törökország utóbbi években elért gazdasági fejlődése igazán figyelemre méltó volt, és
ipara több területen is az európai vállalatok jelentős partnerévé kezd válni. Éppen ezért
fontos e gazdasági kapcsolatok számára, hogy világos jövőképpel rendelkező,
hasonlóképpen megfelelő politikai kapcsolatok is kialakuljanak az Európai Unióval.
Amennyiben Törökország valóban érdekelt abban, hogy csatlakozzon az EU-hoz, akkor
nem tehet olyan lépéseket, mint amilyeneket a közelmúltban láttunk. Több okból is
határozottan támogatom Törökország Európai Unióhoz való közeledési folyamatának
folytatását.

Philip Claeys (NI).   – (NL) Elnök asszony, fel kell hagynunk az „elért eredményekről szóló
jelentés” kifejezés használatával, amikor a Törökországgal folytatott tárgyalásokról
beszélünk. Ez egy helytelen elnevezés, mivel Törökország semmilyen alapvető eredményt
sem ért el az EU-hoz való csatlakozás feltételeinek teljesítése terén.

Teljesen elakadtunk a Ciprusról szóló dossziéval, mivel a törökök folyamatosan nem
hajlandóak eleget tenni kötelezettségvállalásaiknak, és mivel továbbra is jogellenesen
katonai megszállás alatt tartják a sziget északi részét. Nem történt előrelépés a demokratikus
jogok terén sem. Embereket üldöznek azért, mert elmondják véleményüket, weboldalakat
blokkolnak, a keresztényeket és más nem-muzulmánokat pedig minden elképzelhető
módon ellehetetlenítik. Amikor a tisztelt Ház képviselői újra és újra rákérdeznek erre,
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akkor a Bizottság azt a választ adja, hogy nagyon szorosan és aggodalommal kíséri
figyelemmel a törökországi helyzetet. Ugyanakkor semmilyen konkrét lépést sem tett, és
a tárgyalások pedig a végtelenségig elhúzódnak.

Nyílt titok, hogy azok, akik a Bizottságon, a saját tagállamukon és a Parlamenten belül
támogatják Törökország csatlakozását, a magánbeszélgetésekben elismerik, hogy ez az
egész elképzelés egy katasztrófa. Ne csapjuk hát be önmagunkat és ne csapjuk be a
közvéleményt Európában és a törököket sem, és szüntessük be végre a Törökországgal
folytatott tárgyalásokat.

Elisabeth Jeggle (PPE).   – (DE) Elnök asszony, hölgyeim és uraim, egyetértek azzal az
őszinte és éppen ezért kritikus értékeléssel, melyet a Törökország által elért eredményekről
szóló mostani jelentés a csatlakozási tárgyalásokkal kapcsolatosan megfogalmazott. Sok
ígéret hangzott el a tárgyalások kezdete óta, de konkrét előrelépés szinte alig történt. Épp
az ország kimondott iszlám jellege miatt minden keresztény és nem muzulmán hitet valló
közösségnek egyenlő jogokat kell élveznie, ami azt jelenti, hogy szabadon gyakorolhatják
saját vallásukat anélkül, hogy hátrányos megkülönböztetés érné őket. A magam részéről
ennek alapvető fontosságot tulajdonítok. Törökországnak kötelezettséget kell vállalnia
arra, hogy teljesen szétválasztja az államot és a vallást, és az iszlámon kívüli vallásokat is
elfogadja. A Mor Gabriel kolostor esete egy példa erre a problémára.

Az Európai Unió tagállamait arra szeretném emlékeztetni, hogy az országgal folyatott
minden tárgyalásukon kötelességük erélyesen felszólítani Törökországot az egyetemes
emberi jogok és különösen a vallásszabadság biztosítására.

Wolfgang Kreissl-Dörfler (S&D).   – (DE) Elnök asszony, hölgyeim és uraim, való igaz,
hogy Törökországgal az EU-hoz történő csatlakozásáról folytatunk tárgyalásokat, és nem
pedig valamilyen más témáról, és én támogatom Törökország csatlakozását. Üdvözlöm a
török kormány által tavaly elindított reformokat. Ugyanakkor Törökországnak végre
kötelezettségeinek is eleget kell tennie, az ankarai jegyzőkönyvet pedig végre kell hajtania,
hogy a tárgyalásokon haladást lehessen elérni. Nem hibáztathatja állandóan az EU-t vagy
Ciprust a patthelyzetért, mint ahogy azt, Erdoğan úr, Ön oly boldogan teszi.

Törökországnak végre fel kell hagynia azzal a gyakorlattal, hogy a rendszert bíráló
újságírókat letartóztatja. Ahmet Şıknek, Nedim Şenernek és a többieknek védelemre van
szükségük az igazságszolgáltatási rendszer önkényes jellegével szemben. Ez mindössze
néhány előfeltétele a 23. fejezet megnyitásának. Erdoğan úr, Önnek ezzel kapcsolatosan
kell egyértelmű nyilatkozatot tennie, és nem pedig honfitársai beilleszkedése ellen buzdítani,
vagy a pántörök világnézetét terjeszteni, mint ahogy azt Ön Düsseldorfban tette.
Természetesen az EU-nak is hozzá kell járulnia a tárgyalások sikeréhez és meg kell mutatnia,
hogy készen áll új tagok befogadására. Mindkét félnek el kell végeznie a maga házi feladatát.
Egy dolog azonban világos. A labda most az Önök térfelén van, és most Önöknek kell
lépniük.

Metin Kazak (ALDE).   – Elnök asszony, tudatában vagyok annak, hogy ez a jelentés
nagyon ellentmondásos, és hogy időnként rendkívül nehéz kompromisszumot találnunk
ebben a Parlamentben, nekünk azonban mégis meg kell próbálnunk kiegyensúlyozott és
tényszerű vitákat folytatni.

Először is ne feledkezzünk meg arról, hogy az Ankarai Megállapodás előírta a mozgás négy
szabadságát, valamint a Törökország és az EU közötti vámuniót. Emellett az Európai
Bíróság számos ítélete, valamint a többi tagjelölt ország számára már létező
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vízumrendszerek is azt bizonyítják, hogy a török állampolgárok, különösen az üzletemberek
és diákok számára egyértelműen támogatni kellene a vízumliberalizációt ebben a
jelentésben.

Másodszor, fel kell szólalnunk annak érdekében, hogy a ciprusi patthelyzet új lendületet
kapjon. A Tanács 2004. április 26-i határozatának végrehajtása nagymértékben ösztönözné
Törökországot az EK és Törökország közötti társulási szerződés végrehajtására. Ez nemcsak
gazdasági és politikai előnyökkel járna mindkét fél számára, hanem a sziget minden lakosa
számára is lehetővé válna, hogy szabadon kereskedhessen, és megszüntetné az EU-n belül
jelenleg meglévő kettős mércéket. Ideje megmutatni, hogy a Parlament képes változtatni
a helyzeten.

Peter van Dalen (ECR).   – (NL) Elnök asszony, Törökország Európához való csatlakozása
a mindenkori történelmi hibák egyik legnagyobbika lenne. Egy 80 milliós ország csatlakozna
hozzánk, amely igényeket fogalmazna meg az európai költségvetéssel, az európai
döntésekkel és külpolitikával kapcsolatban. Láthatjuk a Törökország Hamasszal,
Hezbollahhal és Iránnal fenntartott kapcsolataiból, hogy ez mihez vezetne.

Törökország csatlakozása az integrációra is káros hatással lenne. Már most is látjuk ezt. A
közelmúltban Erdoğan miniszterelnök arra szólította fel a Németországban élő török
bevándorlókat, hogy mindenekelőtt törökül tanuljanak meg. Számomra azonban az tűnik
logikusnak, hogy ha valaki Németországban él, akkor annak a német nyelv elsajátítását
kell előnyben részesítenie.

Erdoğan úr programja valójában egy iszlamista párt programja, és ezen a téren is eltolódna
az egyensúly, amennyiben Törökország csatlakozna az EU-hoz. Több millió olyan emberrel
kellene foglalkoznunk, akik sajnálatos módon nem ismerik Európa zsidó-keresztény
gyökereit, és akik változtatni kívánnának ezeken. Éppen ezért biztosítsuk, hogy az elért
eredményekről szóló 2010. évi jelentés legyen az utolsó jelentés. Szüntessük be ezeket az
értelmetlen tárgyalásokat! Egy privilegizált partnerség – ez az, ami a két világ legjobb
elemeit ötvözné.

Emine Bozkurt (S&D).   – (NL) Elnök asszony, kizárólag akkor lesz csak előrelépés és
kölcsönös bizalom, hogyha Törökország és az Európai Unió is eleget tett saját
kötelezettségeinek. Az új tárgyalási fejezetek megnyitása pontosan azt a fajta új lendületet
eredményezi majd az emberi jogok és az igazságszolgáltatás területén elért előrehaladással
kapcsolatosan, amilyet látni kívánunk.

A sajtószabadság ügye rendkívül aggasztó. E szabadság védelme, amely nehéz időszakokat
élt meg, rendkívül nagy érték. Egy demokráciában a sajtónak fontos szerepe van abban,
hogy a hatalmon lévőket ellenőrizze. Nyilvánvaló, hogy Törökországnak rendkívül nagy
a felelőssége abban, hogy az uniós jogszabályokat végrehajtsa, de Európának is megvan a
maga felelőssége, ilyen például a társulási megállapodásban a személyek szabad mozgásával
kapcsolatosan megfogalmazott kötelezettségek és a Ciprusról szóló 2004. áprilisi tanácsi
következtetetések teljesítése.

Végezetül, a Nemzetközi Nőnap századik évfordulójának napján szeretnék néhány
gondolatot szentelni a nők törökországi jogainak. Sok minden javult jogi szempontból,
de arra kérem a török kormányt, hogy feltétlenül tegyen meg mindent a megfelelő
végrehajtás biztosítása érdekében, és – tekintettel a közelgő választásokra – reagáljon a
Parlament kvótákkal kapcsolatos kérésére, hogy a nők nagyobb számban tölthessenek be
különböző tisztségeket.
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Konrad Szymański (ECR).   – (PL) Elnök asszony, meglátásom szerint nyilvánvaló, hogy
Törökország hatalmas potenciális előnyöket jelenthet majd a térséggel, a Kaukázussal és
a Közel-Kelettel kapcsolatos saját politikánk számára. A térséggel kapcsolatos új és
szokatlanul aktív török politika nyilvánvalóan felveti annak kérdését, hogy vajon ez egy
török politika lesz-e európai zászló alatt, vagy pedig valójában egy európai politika lesz
Törökország segítségével. Akárhogyan is alakul, ez egy értékes perspektíva.

Az a benyomásom, hogy ezt az együttműködést a lehető leggyorsabban, sokkal
pragmatikusabb alapra kell helyezni, és a tagságról folytatott nagyon elhúzódó tárgyalások
– teljesen szükségtelenül – mindkét fél számára csalódást jelentenek. Számos oka van
annak, amiért ennyire elhúzódtak, és a tárgyalások lezárásával kapcsolatos kilátások sem
kifejezetten jók jelenleg. Szeretnék ma köszönetet mondani az Oomen-Ruijten asszony
által előterjesztett jelentésért, amely a tőle megszokott módon, most is egy jól
kiegyensúlyozott dokumentum. Különösen hálás vagyok azért, hogy ilyen jól kezelte a
Törökországban élő keresztények vallásszabadságával kapcsolatos kérdéseket. Ez a kérdés
továbbra is problémát jelent, és ebbe beletartozik a keresztény közösség jogi személyisége,
a tulajdon visszaszolgáltatása, illetve a papok képzésének lehetősége. Nem szabad erről
megfeledkeznünk.

Jarosław Leszek Wałęsa (PPE).   – (PL) Elnök asszony, először is szeretnék köszönetet
mondani Oomen-Ruijten asszonynak, aki ismét egy nagyon átfogó jelentést nyújtott be a
Törökország által elért eredményekről. Az Európai Bizottság minden évben elfogad egy
„bővítési csomagot”, mi pedig egy jelentést készítünk, amelyben értékeljük, hogy e csomag
alapján milyen előrehaladást tettek az egyes tagjelölt országok az uniós csatlakozás felé az
elmúlt 12 hónap során. A Bizottság értékelésében az áll, hogy Törökország megfelelően
teljesíti a politikai kritériumot. A közelmúltban végrehajtott alkotmányos reformok számos
területen megteremtették az előrelépés feltételeit, ilyen például az igazságszolgáltatás és
az alapvető jogok területe. A tavalyi népszavazáson jóváhagyott alkotmánymódosító
csomag előrelépést jelent a helyes irányba, viszont a reformok kidolgozását és elfogadását
nem előzte meg a politikai pártokat és civil társadalmat bevonó konzultációs folyamat.
Nagyon üdvözlendő, hogy a reformok megteremtik az ombudsman kinevezésének és egy
nemzeti emberi jogi intézmény létrehozásának alapját.

Kulcsfontosságú lesz most annak biztosítása, hogy ezen új javaslatok átlátható módon és
demokratikus eljárások alapján, az európai normákkal összhangban kerüljenek
végrehajtásra. Sajnálatos módon, Törökország szomszédaival fenntartott kapcsolatai
tartósan árnyékot vetnek a tárgyalási folyamatra. Úgy gondolom, hogy amennyiben
Törökország jó szándékról ad tanúbizonyságot, kedvező légkört teremt a Ciprusról jelenleg
folytatott tárgyalások számára, és támogatja is e tárgyalásokat, és amennyiben az ország
konkrét formában járul hozzá a probléma átfogó rendezéséhez, akkor Törökország
szívélyesebb fogadtatásban részesül majd az európai és nemzetközi színtéren. Köszönöm.

Kyriakos Mavronikolas (S&D).   – (EL) Elnök asszony, különösen Ciprus kérdését
szeretném érinteni, amint az Oomen-Ruijten asszony állásfoglalásra irányuló indítványában
is szerepel. Egy év elteltével nemcsak hogy még mindig folytatódik a gyarmatosítás, a
megszálló hadsereg még mindig Cipruson van, de közel egy hónapja azt láthatjuk, hogy
a ciprusi törökök tiltakoznak a török csapatok ciprusi jelenléte ellen és a török megszálló
hadsereg jelenléte következtében a megszállt területeken kialakult gazdasági helyzet ellen.

Hogyan reagált erre Törökország miniszterelnöke? Azt mondta, hogy nem a ciprusi törökök
érdekében, hanem Törökország stratégiai érdekei miatt van Cipruson.
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Az Európai Unió erkölcsi értékei és elvei nem fogják megengedni, hogy feláldozza Ciprust
a Törökország csatlakozása felé tett előrehaladás oltárán, és el kell mondanom, mint ahogy
arra egy szocialista képviselő is emlékeztette a Házat – amitől égnek áll a hajam – hogy
nem Ciprus szállta meg Törökországot, hanem Törökország szállta meg Ciprust. Ne
feledkezzünk meg erről.

(Taps)

James Elles (ECR).   – Elnök asszony, csatlakozni szeretnék azokhoz, akik gratuláltak az
előadónak a nagyon átfogó és kiegyensúlyozott jelentéshez, de azokhoz is csatlakozom,
akik már említették, hogy ez aligha nevezhető elért eredményekről szóló jelentésnek: ez
sokkal inkább egy helyzetjelentés.

Annak hangsúlyozására, hogy ez a szóban forgó legfőbb kérdésekben elért rendkívül
csekély eredmények jegyzéke, a 40. bekezdésben gondosan felsorolja annak szükségességét,
hogy a török csapatokat ki kell vonni Ciprusról; a 47. bekezdésben, a többi felszólalóhoz
hasonlóan elítéli, hogy Törökország még mindig nem hajtotta végre a kiegészítő
jegyzőkönyvet; majd pedig ezt követően, mivel a többiek nem említették, utal a „Berlin
plusz” megállapodásokon túlmutató NATO–EU stratégiai együttműködés akadályozására.

Nagyon fontosnak tartom, hogy az Unió egyik kérdésben se engedjen, vagy ne nyisson
meg további tárgyalási fejezetet egészen addig, amíg nem látjuk, hogy Törökország hajlandó
partnerként részt venni ebben a megbeszélésben. Lehetséges, hogy végül, amikor megnézzük
ezt az egész folyamatot, elgondolkozunk azon, hogy vajon mindkét oldal rendelkezik-e
olyan vezetéssel, amellyel ez megvalósítható, vagy pedig egyszerűen egy 20. századi
elképzelés volt, amelynek a 21. században semmi értelme sincs.

Georgios Koumoutsakos (PPE).   – (EL) Elnök asszony, miniszter asszony, biztos úr,
Törökország egy nagy ország, amely stratégiai jelentőséggel bír, de készen áll Európára?
Nem, még nem. Európa készen áll Törökországra? Nem, még nem. Elállt Törökország a
csatlakozási szándékától? Nem, még nem. Három kérdés és három válasz, biztos úr, amelyek
reálisan meghatározzák azt a kritikus fordulópontot, amelyhez Törökország a
csatlakozásához vezető útján elérkezett. Összegzik a Törökország és Európa közötti
bonyolult kapcsolatot is. Történelmi, politikai és kulturális okok miatt ez a kapcsolat
mindig is a bizalom és gyanakvás, a vonzódás és taszítás között ingadozott. E realitás
politikai vetülete abban nyilvánul meg, hogy Törökország csatlakozáshoz vezető útja
hosszú és fájdalmas.

Annak ellenére, hogy Törökország figyelemre méltó előrelépést tesz, az emberi jogi kérdések
még mindig aggodalomra adnak okot. Törökország minden egyes, az Európai Unióval
szembeni legkisebb kötelezettsége tekintetében is még mindig megpróbál alkudozni. Nem
hajlandó normalizálni egy tagállammal, a Ciprusi Köztársasággal fenntartott kapcsolatait,
továbbra is háborúval fenyeget egy másik tagállamot, Görögországot és nem hajlandó
elismerni és alkalmazni a tengerjogi egyezményt.

A közelmúltban még a ciprusi törököket is feldühítette a török vezetés arroganciája. Európa,
a maga részéről, továbbra is kétértelmű üzeneteket küld a csatlakozásról, amelyek egyáltalán
nem segítenek. Éppen ezért világosabb álláspontra van szükségünk. Törökországnak
maradéktalanul eleget kell tennie vállalt kötelezettségeinek, mert csak ez esetben lehet és
– úgy méltányos, hogy – kell is a csatlakozáshoz eljutnia. Azonban ha igazságosak akarunk
lenni, akkor Törökországgal szigorúnak is kell lennünk.
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Befejezésképpen, szeretnék Oomen-Ruijten asszonynak gratulálni jelentéséhez, én a jelentés
mellett fogok szavazni, és a többi képviselőtársamat is arra kérem, hogy hasonlóképpen
tegyen.

Michael Cashman (S&D).   – Elnök asszony, büszke vagyok, hogy felállhatok és
üdvözölhetem Törökország Európai Unióhoz való csatlakozása terén elért előrehaladását.
Régóta támogatom a török csatlakozást. Az EU-nak és ténylegesen Törökországnak is
érdeke ez. Most vagy egy szűklátókörű, populista álláspontra helyezkedhetünk, vagy pedig
vezetésről és jövőképről adhatunk tanúbizonyságot. Ez a vezetés és jövőkép pedig nem
jelent mást, mint bejuttatni Törökországot az EU-ba, oda, ahova tartozik.

Vannak ugyan bizonyos pozitív fejlemények, de ezzel együtt sok mindent kell még tenni.
Néhány konstruktív javaslattal élnék. Többet kell tenni a hátrányos megkülönböztetés
leküzdése és a nemre, fajra, etnikai származásra, vallásra vagy meggyőződésre, korra vagy
szexuális irányultságra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód előmozdítása terén. Mindezt
törvény által kell biztosítani. Éppen ezért arra kérem a török hatóságokat, hogy a szexuális
irányultságra való utalást újra szerepeltessék a hátrányos megkülönböztetés és az
egyenlőtlenség elleni küzdelemről szóló törvénytervezetben.

Kezdünk kifutni az időből. Nagyon sokáig tudnék még erről a témáról beszélni. Érdemes
emlékeztetni arra, hogy Törökország egy modern, világi ország és Törökországban a nők
jóval korábban szavazhattak, mint az EU néhány részében – nem szabad erről
megfeledkeznünk, amikor a feminizmus száz évére tekintünk vissza.

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Elnök asszony, úgy tűnik, hogy Törökországnak az
emberi jogok és alapvető szabadságok védelmén alapuló valódi pluralista demokráciává
történő átalakítása továbbra is kihívást jelent.

Törökország az előző évhez képest semmilyen jelentős előrelépést sem tett a reformok
végrehajtása és a koppenhágai kritériumok teljesítése terén, jóllehet az ezeknek való teljes
körű megfelelés az uniós tagság alapvető előfeltétele. Vannak még hiányosságok,
mindenekelőtt az igazságszolgáltatásban, ahol még mindig nem biztosított a tisztességes
és gyors eljáráshoz való jog, a kisebbségi jogok és a nők jogainak terén, továbbá a
vallásszabadság, a véleménynyilvánítás szabadsága, a sajtószabadság és a korrupció elleni
harc kérdéseinél is. Különösen szembetűnő a vallásszabadság hiánya.

Törökországnak jobban össze kell hangolnia saját külpolitikáját az uniós külpolitikával,
megmutatva ezáltal, hogy az EU-val közös értékeket és érdekeket vall. Konkrét eset lehetne
erre például azon uniós erőfeszítések támogatása, amelyek annak megakadályozására
irányulnak, hogy Irán nukleáris fegyverekhez juthasson, valamint a Nemzetközi
Büntetőbíróság alapokmányának aláírása, amit Törökország szemmel láthatóan
folyamatosan halogat. Azt is elvárom Törökországtól, hogy sokkal aktívabb legyen a ciprusi
kérdés megoldásában – ahogy azt szlovákul mondjuk – azzal, hogy kivonja katonai erőit
erről a megszállt területről.

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Elnök asszony, nagyon köszönöm, hogy lehetőséget adott
arra, hogy feltegyek egy kérdést. Sajnálatos módon, most már egy kicsit túl késő van. Mint
ahogy láthatták, Cashman úr már elhagyta az üléstermet. Van néhány fontos kérdésem,
amit szerettem volna Cashman úrnak feltenni. Kérem Önt, hogy gondoskodjon arról, hogy
amikor egy képviselőnek a kékkártyás eljárás szerint lehetősége van kérdezni, akkor azonnal
adjon neki szót. Ellenkező esetben elképzelhető, hogy az a képviselő, akinek a kérdést
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címezték elhagyja az üléstermet, ahogy ez az imént megtörtént. Ugyanakkor talán
lehetőségem lesz a „catch-the-eye” eljárás szerint felszólalni, amit előre is köszönök Önnek.

Eleni Theocharous (PPE).   – (EL) Elnök asszony, biztos úr, amint azt
Oomen-Ruijten asszony nagyon helyesen megállapította jelentésében, Törökország egészen
addig nem csatlakozhat az Európai Unióhoz, amíg a ciprusi kérdés nem oldódik meg, amíg
nem vet véget Ciprus megszállásának, amíg a hadsereg nem hagyja el Ciprust; Törökország
maga fonja szorosabbra ezt a hurkot a csatlakozási folyamat nyaka körül. Éppen ezért,
biztos úr, annak, aki segíteni kíván Törökországnak, végre azt is meg kellene hallgatnia,
amit a ciprusi törökök mondanak, aki jelenleg is tiltakoznak, nem a közvetlen
kereskedelemért vagy annak megvalósításáért, ahogy azt ma az április 26-i határozat
keretében hallhattuk, hanem azért, hogy szabadítsák meg Ciprust a megszállástól és őket
pedig személy szerint engedjék szabadon és mentsék meg. Nem gondolom biztos úr, hogy
a Ciprus tönkretételére irányuló folyamattal Törökország csatlakozhatna, és aki
Törökországnak akar segíteni, annak pedig fel kell azzal hagynia, hogy mindenért Cipruson
töltse ki a mérgét. Ezt az alapvető elemet valamennyiünknek tiszteletben kell tartanunk,
mivel amennyiben nem sikerül igazságosan megoldani a ciprusi kérdést, az maga az Európai
Unió számára is katasztrófa lesz.

Mario Mauro (PPE).   – (IT) Elnök asszony, hölgyeim és uraim, el kell ismernem, hogy az
Oomen-Ruijten asszony által végzett kiváló, kiemelkedő munka olyan vitát váltott ki,
amelyhez azonban még mindig egy jó adag álszentség társul, amikor Törökország témájáról
beszélünk.

Nem sikerül levetkőznünk ezt az álszentséget, de talán jobban tudnánk kezelni, hogyha
néhány általános háttértényezőt megvizsgálnánk. Először is el kell ismernünk, hogy teljes
kudarcot vallottuk, vagy talán soha nem is próbáltunk valódi stratégiát kezdeményezni a
Földközi-tenger déli partjain fekvő országokra vonatkozóan. A török kérdés szorosan
kapcsolódik ehhez.

Amikor néhány nappal ezelőtt Tunéziába utaztunk, az egyetlen iszlamista párt, az al-Nahda,
nagyon őszintén elmondta nekünk, hogy inspirálóan hat rá Recep Tayyip Erdoğan AKP-ja,
és bizonyos szempontból az emberek úgy tekintenek Törökországra, mint amely Európa
előtere lehet, de nem tudják, hogy vajon a szemben lévő oldal, Európa is hajlandó-e ezt
figyelembe venni.

Fel kell tennünk magunknak a kérdést, hogy mit érdemes Törökországgal kapcsolatban
tennünk: érdemes-e teljesen őszintének lennünk és gyorsan előrehaladnunk az egész
földközi-tengeri térségre kiterjedő privilegizált partnerség különféle formáinak irányába,
vagy pedig érdemes-e továbbra is húzni az időt és határozatlan időre elhalasztani
döntéseinket, hogy aztán végül a törökök, nagy büszkeségüktől vezérelve, maguk
mondjanak egyszer s mindenkorra „nemet” nekünk, tovább bonyolítva ezzel a helyzetet
a Földközi-tenger térségében?

Úgy gondolom, hogy nekünk kell ezt eldöntenünk, nem pedig arra várnunk, hogy mások
döntsenek. Nagyon konkrét felelősségünk van ebben, amit teljes egészében magunkra kell
vállalnunk. Kellő bátorsággal kell rendelkeznünk ahhoz, hogy „igent” vagy „nemet”
mondjunk, és akkor majd meglátjuk, hogy a helyzet kimenetele kedvező lesz.

Andrey Kovatchev (PPE).   – (BG) Elnök asszony, gratulálok Oomen-Ruijten asszonynak
ahhoz a kiváló munkához, amit végzett. Törökországot fontos euro-atlanti partnernek
tekintjük. Éppen ezért vagyok abban biztos, hogy nézeteltéréseink ellenére valamennyien
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egyetértünk abban, hogy egy megreformált, demokratikus, világi és európai Törökországra
van szükségünk.

Személy szerint engem mélységesen aggaszt annak veszélye, hogy Törökország bel- és
külpolitikája is az iszlamizálódás irányába tolódik. Láthatjuk, hogy a török politikai vezetés
egy része egyértelműen nem kívánja betartani a vallás és a politikai szigorú szétválasztásának
elvét, Atatürk örökségét.

Európának segítenie kell Törökországnak felszámolni a török társadalomban meglévő
belső megosztottságot, amibe a kisebbségek helyzetének és a szomszédaival fenntartott
kapcsolatoknak a javítása is beletartozik. Természetesen nem lehet vádaskodó ujjal kizárólag
csak Törökországra mutogatni. Szomszédainak is lépéseket kell tenniük ebbe az irányba.

Azt várom, hogy partnerségben működjünk együtt minden általános érdekű közös kérdés,
különösképpen a NATO-n belüli együttműködés és az energiainfrastruktúra
vonatkozásában. Végezetül pedig azt remélem, és várom, hogy Törökország mielőbb
aláírja az Európai Unióval a jelzett visszafogadási megállapodást, mindenféle késedelem,
illetve további feltételek kikötése nélkül.

Monika Flašíková Beňová (S&D).   – (SK) Elnök asszony, Törökország esetleges belépése
az Európai Unióba olyan széles körű gazdasági, politikai és kulturális következményekkel
járna, amilyenekkel az EU-nak eddig még egyetlen bővítés során sem kellett szembe néznie.
Az európai kultúrához, hagyományhoz és értékekhez képest meglévő különbözőségek
ellenére Törökország nem egy fundamentalista ország, a vallás pedig az egyének szabad
kifejeződésének módja.

Nem tagadhatjuk meg Törökországtól, hogy megpróbálja teljesíteni az EU-hoz való
csatlakozás kritériumait annak ellenére, hogy természetesen kívánatos lenne sokkal
erőteljesebb intézkedéseket hozni a ciprusi törökök és görögök közötti viták rendezésének
elősegítése érdekében. A ciprusi kérdés megoldása nagyobb stabilitást, jólétet és biztonságot
is hozhat a Földközi-tenger keleti térsége számára, és bizonyos mértékig segíthetne
felgyorsítani Törökország EU-hoz való csatlakozásának folyamatát.

Befejezésképpen azonban szeretnék valamit elmondani. A bizottságbeli és tanácsbeli
kollégáinkhoz hasonlóan mi is azért vagyunk itt, hölgyeim és uraim, hogy őszinték legyünk,
és hogyha azt állítjuk, hogy Törökország fokozatosan teljesíti a kritériumokat, akkor nem
kell előre privilegizált partnerségről beszélnünk. Jobb lenne Törökországnak egyenesen
megmondani, hogy a kritériumok teljesítése ellenére sohasem lesz az Európai Unió teljes
jogú tagja. Véleményem szerint, ekkor járnánk el őszintén.

ELNÖKÖL: ROBERTA ANGELILLI
alelnök

Jelko Kacin (ALDE).   – (SL) Elnök asszony, Győri asszony, biztos úr, a látott drámai és
mélyreható változások arra figyelmeztetnek bennünket, hogy miközben egy
demokratizálódási folyamat zajlik az arab világban, egyre jobban érzékeljük az energiaellátás
sebezhetőségét és energiafüggőségünket.

Törökország a legértékesebb, legnyilvánvalóbb és legmeggyőzőbb példája egy működő
demokráciának az arab világban, és természetesen egy fellendülő gazdaságnak is jó példája.
Ugyanakkor mind az Európai Uniót, mint pedig Törökországot még mindig túszként tartja
fogva a megoldatlan ciprusi kérdés. Törökország számára néhány fontos fejezetet továbbra
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is befagyasztva tartanak. Ma ki kell emelnünk, hogy sürgetően szükség van az energiafejezet
mielőbbi megnyitására, és erőteljes üzenetet kell a Nicosiában élő ciprusi barátainknak
küldenünk arról, hogy e fejezet megnyitása mind a mi, mind pedig Ciprus és Törökország
javát is szolgálná. A fejezet befagyasztása hátrányosan érintené Ciprust, Törökországot és
az egész Európai Uniót, illetve a térség és a világpiacok stabilitását.

Ezen túlmenően, amennyiben még idén megnyitnánk ezt a fejezetet, akkor ezzel a
lépésünkkel bebizonyítanánk, hogy mi az Európai Unióban alkalmasak és képesek vagyunk
hatékonyan felismerni a múlt és a jövő kihívásait és buktatóit. Amennyiben nem sikerül
megnyitnunk ezt a fejezetet, akkor viszont továbbra is pusztán tehetetlen és erőtlen
megfigyelők maradunk.

Charles Tannock (ECR).   – Elnök asszony, Törökország lendülete a csatlakozás felé
vezető úton továbbra is akadozik. Ennek egyik oka természetesen az, hogy nem hajtja
végre az ankarai megállapodáshoz fűzött kiegészítő jegyzőkönyveket, és nem ismeri el,
illetve továbbra is megszállás alatt tartja Ciprust.

Elfogadhatatlan, hogy a török kormány nem hajlandó megnyitni kikötőit és repülőtereit
a Ciprusi Köztársasággal folytatandó kereskedelem előtt, de azt is szeretném megemlíteni,
hogy sokkal konstruktívabb magatartást tanúsíthatnának szomszédjukkal,
Örményországgal szemben is, és ebbe beletartozik az Örményországgal közös határ
újramegnyitása, és az örmények ellen 1915-ben elkövetett szándékos tömeggyilkosság
elismerése. Ezen túlmenően az a tény, hogy Törökország szinte leplezetlenül nyújt politikai
támogatást Iránnak, hátráltathatja az Unió azon erőfeszítéseit, amelyekkel megpróbálja
megakadályozni, hogy a teheráni vallási vezetők atombombát állítsanak elő, és ez
mélységesen sajnálatos.

Amiatt is aggódom, hogy egyre ellenségesebb Izraellel, a szövetségesünkkel szemben, mint
ahogy azt a gázai flottilla elleni támadás, valamint Törökország hivatalosan közzétett
megállapításai kapcsán is láthattuk. Törökország továbbra is minden nyilvánvaló ok nélkül
megpróbálja zárva tartani a görög ortodox kolostort Halkinál, az ősi szír keresztényeinek
pedig nem hajlandó teljes körűen megadni a közösségi jogokat. Számomra teljesen
egyértelmű, hogy Törökországnak kétszer ekkora erőfeszítést kell tennie, hogyha további
előrelépést akar elérni az EU és értékeinek irányába.

Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL).   – (EL) Elnök asszony, azon problémák közül,
amelyekkel Törökországnak a csatlakozáshoz vezető útján szembe kell néznie, amint azt
Oomen-Ruijten asszony jelentése is megállapítja, akinek köszönetet mondok ezért, mint
például az örmény probléma, a sajtó szabadsága és annak szükségessége, hogy tiszteletben
tartsák a nők jogait, a legkonkrétabb a ciprusi probléma.

Egy tagjelölt ország nem szállhat meg európai uniós területet. Amennyiben tovább kíván
haladni a csatlakozáshoz vezető útján, akkor ki kell vonnia csapatait Ciprusról és véget
kell vetnie a ciprusi törökök és görögök megszállásának.

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Elnök asszony, először is üdvözölni kívánom a török
kormányzat arra vonatkozó erőfeszítéseit, hogy politikai struktúráit egy európai
értékrendhez közelítse. Másrészt azonban nem lehet figyelmen kívül hagyni az emberi
jogok tiszteletben tartása, különösen a kisebbségek és nők jogainak, valamint a
vallásszabadság elnyomása terén felmerülő tartós problémákat.

Úgy tűnik azonban, hogy a legsúlyosabb problémát az jelenti, hogy Törökország még
mindig megszállás alatt tartja egyik tagállamunk - Ciprus területének közel 50%-át. Éppen
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ezért, az EU közvetve érintett a Törökországgal fennálló katonai konfliktusban. A konfliktus
következtében sok ciprusi lakos veszítette el otthonát, és egészen mostanáig még csak
remény sincs e jogellenes állapot megoldására.

Éppen ezért gondolom, hogy a Brüsszel és Isztanbul közötti párbeszédben nagyobb
nyitottságra van szükség, hogy török barátaink megérthessék, hogy az EU-hoz kizárólag
a kritériumokon keresztül vezet út, amelyeket nem lehet megkerülni. Hogyha török
barátaink úgy látják, hogy nem állnak készen az EU szigorú kritériumainak teljesítésére,
akkor helyénvaló lenne, ha ezt őszintén elismernék, és ésszerű alternatívát javasolnának
a közös együttélésünkre.

Andrew Henry William Brons (NI).   – Elnök asszony, a jelentés meglehetősen enyhén
fogalmaz. Idézem, „jelentős erőfeszítések szükségesek az alapvető jogok terén” Az író
Orhan Pamuk csak nemzetközi hírneve miatt kerülte el, hogy a török történelemmel
kapcsolatos eretnek nézete miatt büntetőjogilag felelősségre vonják. A törvény még mindig
hatályban van. Eltűrheti-e az EU, hogy egy eretnek tudományos véleményt elfojtsanak egy
tagállamban?

A jelentés később azt mondja, hogy nem történt előrelépés a Ciprussal fenntartott
kapcsolatok normalizálódásának irányába. Egyszerűen szólva ez azt jelenti, hogy
Törökország katonai erővel még mindig megszállás alatt tartja az ország északi részét,
kisajátítja a ciprusi görögök tulajdonát, megszentségteleníti és kifosztja vallási és temetkezési
helyeiket. Egészen addig, amíg Törökország feltétel nélkül nem vonja ki csapatait, nem
adja vissza a tulajdont, nem állítja helyre a kárt, semmilyen kapcsolatot sem szabad
Törökországgal fenntartani, nemhogy uniós tagságáról tárgyalni.

Štefan Füle,    a Bizottság tagja. – Elnök asszony, ez egy valóban jó és hasznos vita volt,
amely számos véleményt és nézetet tükrözött.

Amint azt azonban Önök többen is hangsúlyozták, akkor tudjuk elkerülni a néhányuk
említette csalódottság jelentős részét, és akkor tudunk továbblépni, hogyha Törökország
valóban minden vonatkozó kötelezettségét teljesíti, mi pedig elkötelezettek és komolyak
maradunk.

Azokkal is egyetértek, akik egyértelműen azt mondják, hogy a kiegészítő jegyzőkönyv és
az ankarai megállapodás végrehajtása, valamint a ciprusi kérdés átfogó rendezéséről folyó
tárgyalásokban történő előrelépés lendületet adna a csatlakozási tárgyalásoknak.

Azokkal is egyetértek, akik jelezték, hogy a játékszabályokon nem lehet félidőben
változtatni. Szeretném azonban egyértelműen leszögezni, hogy számomra ez nem játék;
számomra ez egy komoly folyamat. Szilárd meggyőződésem, hogy a folyamat végén az
európai és török polgárok többsége egyértelműen látni fogja az előnyeit annak, hogyha
egy új és modern Törökország az Európai Unió tagjává válik.

A második megjegyzésem az lenne, hogy az ez évi jelentés valóban nagyon
kiegyensúlyozott. Amit nagyon nagyra értékelek, és amit az előadónak nagymértékben
sikerült is figyelembe vennie, mint ahogy a mai vitának is, az annak szükségessége, hogy
tágabb értelemben kell a kérdést megvizsgálni, és nem csak az eseményekről és
problémákról készült listát kell a Parlament elé terjeszteni.

A harmadik pontom az, hogy azokkal is egyetértek, akik világosan leszögezik, hogy számos
fejezet kulcsa török partnereink kezében van.
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Egyike vagyok azoknak, akik azt szeretnék látni, hogy az energiaügyről szóló 15. fejezet
és különösen az igazságszolgáltatásról és alapvető jogokról szóló 23. fejezet megnyíljon.
Ez rendkívül fontos, különösen a 23. fejezet esetében. Úgy gondolom, hogy mind
Törökországnak, mind az Európai Uniónak érdeke lenne, hogy rögzítse az e fontos kérdések
terén elért eredményeket.

Elmondták, hogy az ankarai jegyzőkönyv miatt 14 fejezetet fagyasztottak be. Engedjenek
meg egy személyes megjegyzést. Úgy gondolom, hogy különbség van az egyoldalúan
befagyasztott és a Bizottság ajánlása alapján befagyasztott fejezetek között, amiért
Törökország nem teljesítette a vámunióval kapcsolatos kötelezettségeit, amit azután a
tagállamok konszenzussal elfogadtak. A 23. és a 15. fejezet az egyoldalúan befagyasztott
fejezetek közé tartozik.

Utolsó pontként engedjék meg, hogy egy olyan kérdést érintsek, amellyel mostanában
nagyon sokat foglalkozunk, és ez pedig a média szabadsága Törökországban. Múlt hét
csütörtökön egy nagyon világos nyilatkozatot adtam ki annak egyértelmű biztosítása
érdekében, hogy török kollégáinkhoz eljusson az üzenet, miszerint a török jogszabályok
nem garantálják megfelelő mértékben a véleménynyilvánítás szabadságára vonatkozó, az
emberi jogokról szóló európai egyezményben rögzített normákat és az Emberi Jogok
Európai Bírósága joggyakorlatát, és teljesen egyértelművé tegyük, hogy Törökországnak
sürgősen módosítania kell jogi keretein, hogy a sajtószabadság gyakorlása mind a
gyakorlatban, mind pedig jelentős mértékben javuljon.

Pontosan ugyanilyen megközelítésben vetettem fel ezt a kérdést múlt pénteken a török
külügyminiszter, Davutoğlu úr előtt is. Engedjék meg nekem a következő megjegyzést.
Fontosnak tartom, hogy ne térjünk ki a kritikus bírálatok elől ott, ahol problémát látunk.
Ugyanakkor az is fontos, hogy segítsünk Törökországnak a jogszabályokat oly módon és
olyanná átalakítani, hogy azok megfeleljenek a fent említett egyezménynek.

Gondolkodom azon, hogy hogyan lehetne mind az Európa Tanácsot, mind az EBESZ-t is
bevonni ebben a folyamatba, és tájékoztatom majd a tisztelt Házat e konzultációk
eredményeiről, illetve annak módjáról, ahogy szerintem előre kell haladnunk.

Enikő Győri,    a Tanács soros elnöke. – (HU) Biztos úr! Elnök asszony, tisztelt képviselő
hölgyek és urak! Köszönöm szépen Önöknek ezt a kiváló vitát. Rengeteg pro és kontra
érvet hallottunk, mind a török felkészültséggel, mind az egész csatlakozási folyamattal
kapcsolatosan. Ez is mutatja, hogy mennyire komplex a helyzet, és milyen nehéz dolga
volt Ria Oomen-Ruiten asszonynak. Én azt gondolom, hogy kiváló munkát végzett, hogy
született egy jelentés, ami kiválóan tükrözi, hogy mennyire nehéz a helyzetnek és
Törökország felkészültségének a megítélése.

Vannak azonban olyan pontok, és azt hiszem, hogy ez a vita is azt tükrözte, amelyekben
egyetértés van. Azt hiszem, hogy egyetértés van nemcsak itt a pártok között, hanem mind
a Bizottság, mind a Tanács részéről. Az első, hogy európai Törökországra van szükségünk,
és ezt a folyamatot érdekünk segíteni. Stratégiai partnerről van szó. Nem tudom kellően
hangsúlyozni, hogy mennyire fontos, hogy egy kis európai területtel rendelkező állam a
mi barátunk legyen. Nincs vita arról sem, hogy egy feltételeken alapuló folyamatról van
szó, és Törökországnak be kell tartania a kötelezettségeit, mindazokat, amelyeket vállalt
és ahhoz, hogy tovább léphessünk a tárgyalásokban, a benchmarkokat, azokat az
elvárásokat, amelyeket megfogalmaztunk. És abban sincs vita, hogy Törökországnak
jószomszédi viszonyra kell törekednie. Ez egy olyan ügy, amely egyetlen csatlakozási
tárgyalás esetén sem kérdőjelezhető meg.
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Azt láttuk, hogy vita van arról, hogy mekkora az előrehaladás, hogy mennyi mindent
végzett el Törökország. Én azt gondolom, hogy nem vonhatjuk kétségbe az
alkotmányreform révén elérteket, illetve hogy példádul kisebbségi ügyekben is, ha nem is
teljes, de részleges előrelépést tapasztalunk. Senki nem vonta kétségbe, hogy rengeteg a
teendő, elég említeni újra a sajtószabadság kérdését, a nők helyzetét, vagy az
igazságszolgáltatás működését. Ha azt nézzük, hogy hogyan lehetne további életet lehelni
a csatlakozási tárgyalásokba, vizsgáljuk meg a mozgásteret. Füle biztos úr is említette, hogy
bizony 13 fejezet van nyitva, egyet tudtunk csak lezárni, és 16 fejezet be van fagyasztva,
azokban nem tudunk ebben a pillanatban előrelépni. De facto 3 fejezettel foglalkozhatunk,
a verseny, a közbeszerzések és a szociálpolitikai és foglalkoztatási fejezet. Ezek közül
legjobb előkészítettsége a verseny fejezetnek van, a belga elnökség alatt is sok minden
történt annak érdekében, hogy megnyithassuk a fejezetet, és a Bizottság nagyon keményen
dolgozik a mi maximális támogatásunkkal, hogy ez a fejezet legalább a magyar elnökség
alatt megnyíljon. Ehhez megint nagyon sok feltételt kell török részről teljesíteni. Én bízom
abban, hogy ebben lesz előrelépés, és valóban nem szeretném, ha még további hónapokkal
húzódna, hogy nem vagyunk képesek fejezetet nyitni.

Többen kérdezték, illetve jelezték, hogy vízumügyben jó volna előrelépni. Hadd legyek
őszinte Önökkel. A magyar elnökség bátorítaná a Bizottságot, hogy induljon el a párbeszéd,
de mindannyian tudjuk, hogy a Tanács ülésén e téren nem volt egyértelmű a helyzet, több
tagállam kétségét fejezte ki. Én azt gondolom, mint magyar elnökség, hogy a párbeszéd
elindítása az az érdekünkben állna. Elhangzott többek részéről a vallásszabadsággal
kapcsolatos helyzet, illetve a keresztényüldözéseknek a témaköre. Kapott kritikát a Tanács,
hogy nem foglalkozik ezzel. Ugyan ez Ashton bárónő kompetenciája, mint a Külügyi
Tanács vezetője, de hadd mondjam el Önöknek, hogy januárban a Külügyi Tanács
napirendre vette a témát. Akkor nem volt egyetértés, de a februári Külügyi Tanácson igenis
megszületett egy állásfoglalás, amelyben a mindenféle vallási kisebbségek és kimondottan
a kereszténység üldözésének az elítélése is megtörtént, tehát igenis a Tanács foglalkozott
ezzel a témakörrel.

Végezetül engedjék meg, hogy feltegyek önmagunknak is egy kérdést. Mert beszéltünk
arról, hogy Törökország mit tett, eleget tett-e és megfelelően dolgozik-e a csatlakozás
érdekében. De gondoljunk arra is, hogy mi múlik rajtunk. És ha őszinték vagyunk
önmagunkhoz, akkor azt látjuk, hogy Európa nem a befogadó korszakát éli. Megnézzük,
mi történik Észak-Afrikában, de ha megnézik, hogy mi történik az Európai Unión belül
vagy a még közvetlenebb szomszédságunkban, Törökország egyike az öt tagjelölt
országnak, de ott van másik négy ország is. Mennyiben tudjuk a folyamatokat segíteni?
Mennyiben vagyunk készek arra, hogy Horvátországgal lezárjuk a csatlakozási
tárgyalásokat? Mennyire vagyunk készen arra, hogy a schengeni térségbe beengedjük
Romániát és Bulgáriát? Mennyire vagyunk készek arra, hogy felemeljük Európa nehéz
sorsú közösségét, a romákat? A befogadás a napirenden szerepel, a legkülönbözőbb
összefüggésekben.

Európa most kicsit befelé fordult. Hadd mondjam én ezt ki elég nagy nyíltsággal. Van egy
bővítési fáradtság. Foglalkoznunk kell a saját közvéleményünkkel, hogy mennyire vagyunk
nyitottak ezek iránt a problémák iránt. Én azt gondolom, hogy talán lehetnénk egy kicsit
hosszabb távra gondolkodók. Ha arra gondolunk, hogy mi hosszú távon az Európai Unió
érdeke, hogy megmaradjon az Európai Unió vonzereje, mind az uniós állampolgárok iránt,
mind a közvetlen szomszédságunk iránt, legyen az Törökország, vagy legyen az
Észak-Afrika összes többi állama, én azt hiszem, hogy akkor a befogadóbb Európai Uniót
kellene visszahoznunk magunkban. Természetesen mindazzal, hogy ez semmilyen esetben
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sem lehet feltételek nélküli, és nem lehet megtakarítani azt a munkát, amely minden
tagjelölttől elvárható. Azt hiszem, hogy az egy nagyon súlyos pillanat lenne az Európai
Unió számára, hogy ha Törökország elveszítené az érdeklődését az Európai Unió iránt.

Ria Oomen-Ruijten (PPE).   – Elnök asszony, először is szeretném újfent elmondani,
hogy én – és mi is – igen körültekintően készítettük el a jelentést. Az ügyrendi javaslatom
a következő lenne: kérem a képviselőket, hogy ne nyújtsanak be újabb módosításokat,
mivel hogyha nem akarjuk, hogy polarizált vita alakuljon ki erről, és hogyha nagyfokú
elkötelezettséget szeretnénk az egész plenáris ülés részéről …

(Az elnök félbeszakítja a felszólalót.)

Elnök.   – Egy állásfoglalásra irányuló indítványt (1)  kaptam, amelyet az eljárási szabályzat
110. cikkének (2) bekezdésével összhangban nyújtottak be.

A vitát lezárom.

A szavazásra 2011. március 9-én, szerdán kerül sor.

Írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 149. cikke)

Cristian Silviu Buşoi (ALDE),    írásban. – (RO) Üdvözlöm a Törökország által eddig
megtett lépéseket, de hangsúlyozni szeretném, hogy még mindig jelentős fejlődést kell
elérni. Konkrét intézkedéseket kell tenni olyan területeken, mint a sajtószabadság, a nők
török társadalomban elfoglalt helyzete, a politikai pártok közötti párbeszéd és
különösképpen Ciprus elismerése, amely európai uniós tagállam. A konfliktus hatalmas
árnyékot vet a Törökország uniós csatlakozásáról folytatott tárgyalásokra. Ezért kell
Törökországnak kellő eltökéltséget tanúsítania a vita megoldása iránt.

Ugyanakkor azt gondolom, hogy a Törökországgal folytatott csatlakozási tárgyalásokat
folytatni kell, hogy az országot további reformokra ösztönözze, szem előtt tartva, hogy
Törökország modellértékű az arab országok számára. Törökország elősegítené a stabilitás
kiterjesztését a keleti és déli határain túli ingatag térségekbe.

Érdemes továbbá megemlíteni, hogy Törökország milyen fontos az Európai Unió számára,
mivel kulcsszerepet játszik az energiaágazatban. Törökország európai uniós integrációja
mindkét fél számára előnyös lehet rövid és közép-, de leginkább hosszú távon.

Ioan Enciu (S&D),    írásban. – (RO) Üdvözölni kívánom azt a jelentős előrehaladást,
melyet Törökország az Európai Unióhoz való csatlakozása tekintetében tett. Úgy vélem,
hogy ez az ország megmutatta, hogy teljes mértékben elkötelezett amellett, hogy a teljes
jogú uniós tagságához szükséges minden kritériumnak megfeleljen, a mi feladatunk pedig
ennek támogatása. Több képviselőtársam is felvetette ma az alapvető jogok kérdésének
megvitatását. Szeretném azonban megkérdezni, hogy ez a jelentés miért nem szólítja fel
a Tanácsot arra, hogy az igazságszolgáltatásról és az alapvető jogokról szóló fejezetről is
kezdeményezzen tárgyalásokat. Ezt a fejezetet a Tanács befagyasztotta annak ellenére,
hogy ez a legfontosabb fejezet a tekintetben, hogy Törökország megfelelhessen az Európai
Unió demokratikus normáinak. Képviselőtársak, meg kell holnap szavaznunk azokat a
módosításokat, amelyek e fejezet megnyitását kérik. Ellenkező esetben az Európai Unió
negatív jelzéséket fog Törökországnak küldeni, ami megkérdőjelezi hitelességünket.

(1) Lásd a jegyzőkönyvet
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Jaromír Kohlíček (GUE/NGL),    írásban. – (CS) Két év választ el minket egy nagyon fontos
évfordulótól. Idén lesz 48 éve annak, hogy Törökország az EU-csatlakozás tagjelölt
országává vált. Vitathatatlan, hogy nagyon sok minden történt azóta. Egyértelmű szerepe
volt ebben az ország gazdasági fejlődésének és annak, hogy az Európai Unió piacai
megnyíltak. Az országnak azonban számos olyan tényező vonatkozásában van még mindig
problémája, amely a modern török állam kialakulására vezethető vissza. Az 1924-es
szerződés egyértelműen kimondja, hogy az iszlám hitet valló polgárokat törököknek, míg
a más hitet valló polgárokat pedig görög katolikusoknak tekintik. A szerződés nem ismer
el más etnikai csoportot. Ami 1924-ben haladó volt, nevezetesen annak elismerése, hogy
az iszlám mellett valaki másmilyen vallású is lehet, annak ma egészen másmilyen kicsengése
van. Semmiképpen sem könnyű Törökországban egy töröktől eltérő nemzetiségi
hovatartozást kinyilvánítani, legyen szó akár a kurdokról, a cserkeszekről vagy bármely
más olyan nemzetiségűekről, akik hosszú évek óta egyértelműen léteznek Törökországban,
de akiknek a valós életben történő elismerésükhöz, beleértve a nemzetiségi jogaik
előmozdítását is, még nagyon hosszú időre lesz szükség. Jelenleg a tárgyalások
problematikus helyzetének kulcskérdései a következők: nem sikerült megoldani Ciprus
megszállását, a Famagusztáról szóló ENSZ határozattal kapcsolatosan tétlenség
tapasztalható, illetve nem történt meg a korábbi jelentésekből adódó „feladatok” teljesítése.
A hadsereg szerepének csökkentése kedvező, de csak abban az esetben, amennyiben a
világi erők maradnak hatalmon. Ellenkező esetben ez az egész térség stabilitását
veszélyeztetheti.

Cristian Dan Preda (PPE),    írásban. – (RO) Üdvözlöm képviselőtársamnak,
Ria Oomen-Ruijtennek a jelentés kidolgozására tett erőfeszítéseit, de fenntartom magamnak
a jogot, hogy ne értsek egyet a jelentés teljes tartalmával. Először is úgy gondolom, hogy
a csatlakozási tárgyalásoknak meg kell indulniuk azon fejezetek esetében, amelyeknél a
technikai előkészítést már befejezték. Egyszerű oka van ennek. Olyan párbeszédre lenne
lehetőségünk ezáltal, amely a közösségi vívmányok átvételére kényszeríti Törökországot.
Miközben elismerjük, hogy Törökország előrehaladást ért el a versenyről szóló tárgyalások
megnyitásához szükséges technikai kritériumok teljesítésében, azt is el kell mondanunk
az ankarai hatóságoknak, hogy további erőfeszítésekre van szükség ezen a területen. Úgy
gondolom, hogy az igazságszolgáltatásról és alapvető jogokról szóló fejezetről folytatandó
tárgyalások megkezdése is ideális környezetet biztosíthat ahhoz, hogy Törökországot a
reform útjának továbbvitelére ösztönözzük ezen a területen, ami, véleményem szerint, a
közös célunkat jelenti. Úgy vélem továbbá, hogy a Tanácsot pedig arra kell kérnünk, hogy
fokozottabb párbeszédet folytasson Törökországgal a külpolitikáról, mivel, különösen a
közelmúltbeli észak-afrikai eseményekkel összefüggésben, ez az ország szövetségesként
léphet fel, ami ösztönzőleg hat majd a térség demokratizálódására és fejlődésére.

Czesław Adam Siekierski (PPE),    írásban. – (PL) Minden évben vitát tartunk Törökország
európai uniós tagságáról. Általános szabályként elmondható, hogy mindig ugyanazokat
a problémákat vetjük fel – Törökország bizonyos előrehaladást ér el az uniós normákhoz
való igazodása terén, de ez az előrehaladás sohasem elég kielégítő ahhoz, hogy
csatlakozásának várható időpontját egyértelműen meg lehessen határozni, vagy, hogy meg
lehessen azt állapítani, hogy vajon az ország valójában valaha is csatlakozni fog-e az EU-hoz.
A már megtett változtatások hasznosak, de az, hogy az EU-nak nem sikerült egyértelmű
álláspontot elfogadnia Törökország csatlakozásáról, csalódottságot okozhat a török
hatóságok és az ország polgárai számára. Természetesen nem követelhetjük, hogy a
tagállamok teljesen azonos módon vélekedjenek a kérdésről, de határozatlanságunk miatt
az EU nem tűnik szavahihetőnek. Az uniós tagság támogatottsága csökken a török polgárok
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körében. Elképzelhető, hogy az ország új szövetségeket keres és elfordul a nyugattól, ami
hátrányosan érintené az Európai Uniót. Törökország a gazdasági, regionális és energiaügyi
kérdésekben is stratégiai partnerünk, továbbá jelentős katonai erő és kulcsfontosságú
szereplő a Közel-Keleten. A problematikus területek mindig ugyanazok – emberi jogok és
polgári szabadságjogok, a nők és a nemzeti kisebbségek jogai, a jogállamiság, az
igazságszolgáltatás reformja, a korrupció, a sajtószabadság és szólásszabadság –, és ezek
még mindig messze nem felelnek meg az európai normáknak, minden eddig tett erőfeszítés
ellenére. A tárgyalási folyamat felgyorsítása attól függ, hogy Törökország milyen gyorsan
és milyen hatékonyan tud eleget tenni a számára előírt feltételeknek, illetve attól, hogy az
EU milyen tagsági formát javasol az ország számára.

Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE),    írásban. – (PL) Kétség sem férhet ahhoz, hogy
Törökország európai uniós tagsága vitatott kérdés, amelyben sokan ellenzik, sokan pedig
támogatják a csatlakozást. Ugyanakkor ahhoz sem férhet kétség, hogy az európaiasodási
folyamat részeként, számos demokratikus reformot hajtottak végre Törökországban,
melynek eredményeként 2005. október 3-án megállapodás született a Törökországgal
folytatott csatlakozási tárgyalások keretéről. A tárgyalások megkezdése nemcsak
Törökország, de Európa számára is sikernek tekinthető, mivel Törökország számára a
reformok végrehajtásának legfőbb indítékát európai törekvései jelentették. Miközben
elismerjük, hogy mostanáig milyen jelentős előrelépést tett Törökország, arról a nagyon
sok problémáról sem szabad azonban megfeledkeznünk, amelyek az Európai Unióba való
integrációját akadályozzák. Ezek közé tartozik mindenekelőtt az alkotmányos reform, a
sajtószabadság, a nők jogai, és a nemzeti kisebbségek védelme. Egy modern, demokratikus
államnak a hatalom megosztásának elvén, a végrehajtó, törvényhozó szervek és igazságügyi
hatóságok közötti egyensúlyon, az emberi jogok és alapvető szabadságjogok és különösen
a véleménynyilvánítás szabadságának tiszteletben tartásán, valamint a nők jogait és a
nemek közötti egyenlőséget biztosító jogi kereten kell alapulnia. Üdvözöltem a török
kormány és ellenzék bejelentését, miszerint készek reformokat végrehajtani annak
érdekében, hogy Törökország egy teljesen kimunkált pluralista demokráciává alakuljon,
és remélem, hogy minden politikai párt és a társadalom is részt vesz majd az alkotmányos
folyamat egészében.

Zbigniew Ziobro (ECR),    írásban. – (PL) Törökország kulcsfontosságú szerepet játszik
stabilizáló erőként a Kaukázus és a Közel-Kelet térségében. Annak a tervnek is alapvető
fontosságú eleme, amely Európa üzemanyag-ellátásának diverzifikációját célozza. Ankara
politikája mintául szolgálhat a térség arab országai számára. Az Európai Uniónak éppen
ezért kell továbbra is aktív megközelítést alkalmaznia a Törökországgal való pozitív
kapcsolatok kiépítése érdekében, többek között azáltal, hogy növeljük az energia területén
történő, a Nabucco gázvezetékhez hasonló közös stratégiai jelentőségű beruházások
finanszírozását, illetve nagyobb támogatást nyújtunk a kereskedelmi kapcsolatok
fejlődéséhez. Brüsszelnek meg kell mutatnia, hogy elismeri azt az előrelépést, amit Ankara
az elmúlt évek során az EU-integráció irányába tett. Ennek ellenére még sok olyan kérdés
van, amelynél az EU-nak még mindig nyomást kell Törökországra gyakorolnia, és egészen
addig szóba sem jöhet a tárgyalások folytatása, amíg ezek meg nem oldódnak. Elég, ha
csak a ciprusi megbékélést és újraegyesítést említem és azt, hogy Ankarának el kell ismernie,
hogy felelős az örmény népirtásért illetve, hogy a demokratikus rendszert tovább kell
fejleszteni.
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15. Montenegró európai integrációs folyamata (vita)

Elnök.   – A következő téma a Tanács és a Bizottság beszámolója Montenegró európai
integrációs folyamatáról.

Enikő Győri,    a Tanács soros elnöke. – (HU) Elnök asszony! Biztos úr! Tisztelt képviselő
hölgyek és urak! Önök holnap szavaznak a Montenegró európai integrációs folyamatáról
szóló állásfoglalásról. Igen elismerésre méltónak tartom az Európai Parlament
elkötelezettségét, hogy megőrizze az Európai Unió nyitottságát. Egyúttal fontos szerep
hárul Önökre abban is, hogy a tagállamok közvéleményét megnyerjük a bővítés ügyének,
a feltételességen alapuló bővítés ügyének. Jelen állásfoglalás, amelyet holnap fognak
elfogadni, szintén visszaigazolja e felelősségnek a felismerését.

Hadd mondjam el Önöknek, hogy a Tanács is maximálisan elkötelezett. Az Európai Tanács
által jóváhagyott, megújított bővítési konszenzusnak megfelelően, 2010. december 14-i
következtetéseiben a Tanács megerősítette, hogy az Unió határozottan támogatja, hogy
az elfogadott elvek és következtetések alapján folytatódjék a bővítési folyamat a
nyugat-balkáni országokban.

Ezen célkitűzés mellett az EU Tanácsának magyar elnöksége is mélyen elkötelezett.
Szeretnénk köszönetet mondani Önöknek az elvégzett jó munkáért, azért, hogy ezzel az
állásfoglalással hozzájárulnak a Montenegró által elért eredmények megszilárdításához,
amelyre nagy szükség van az egész csatlakozási folyamat során.

Montenegró európai perspektíváját számos alkalommal megerősítettük már. Az ország
stabil helyzete, európai irányultsága, amelyet mindegyik politikai párt és a polgárok többsége
is támogat, és a különböző etnikai csoportok közötti nagyfokú egyetértés, mind olyan
jellemzők, melyek Montenegrót a Nyugat-Balkán egyik stabilizáló tényezőjévé teszik.

Ne felejtsük el, hogy Montenegró 12 hónap alatt elérte a vízumliberalizációt, a stabilitási
és társulási megállapodás megkötését és a tagjelölti státuszt. Ezek komoly eredmények,
amelyek igazolják, hogy az európai perspektíva motorként hajtja egy ország felkészülését.
Az Uniónak el kell hát ismernie a csatlakozni kívánó országok elkötelezettségét és
eredményeit. Az előrehaladásnak köszönhetően tovább lehet lépni az ország európai
programjában, újabb kötelezettségvállalásokra kerülhet sor, és újabb elvárásokat
fogalmazhatunk meg. Ennek érdekében az uniós intézmények és a tagállamok különböző
szintű és különböző területekkel foglalkozó delegációi mostanában naponta üléseznek.

Üdvözöljük tehát Montenegró jelenlegi lépéseit, különösen a kormány frissen elfogadott
cselekvési tervét, amelyet a Bizottság véleményében megfogalmazott ajánlásokra válaszul
készített, és üdvözöljük az alkalmazott módszert is, nevezetesen, hogy a cselekvési terv
kidolgozása előtt a kormány széles körű konzultációt folytatott a civil társadalommal.

Engedjék meg, hogy gyorsan felsoroljam azokat a területeket – „key priorities”, ahogy
hívjuk őket –, ahol előrelépésre van szükség. Ezeket a Bizottság 2010. évi novemberi
véleménye is említi. Ilyenek a jogállamiság megszilárdítása, a közigazgatási reform
továbbvitele, és a közigazgatási kapacitás megerősítése, az alkotmánynak megfelelő
választási törvény elfogadása, és a médiaszabadság növelése. Ez nem csak jogi szempontból
fontos, hanem a hatóságok politikai érettségének is próbaköve egyben. Rendkívül fontos
továbbá a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek jogi státuszának garantálása és
jogaik tiszteletben tartása, továbbá a szervezett bűnözés és a korrupció felszámolásáért
folytatott küzdelem. E téren is komoly előrelépést várunk Montenegrótól.
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Ahhoz, hogy általában a stabilizációs és társulási folyamat bármely következő lépésére, s
konkrétan a csatlakozási tárgyalások megkezdésére sor kerülhessen, nagyon fontos, hogy
Montenegró ezeken a területeken előrelépést érjen el, és további erőfeszítéseket tegyen.
Elengedhetetlen, hogy a vállalásait teljesítse, és kézzelfogható eredményeket tudjon
felmutatni.

Tisztelt képviselők! Montenegró fontos szerepet játszik a regionális együttműködésben.
Szorosan együttműködik szomszédaival, és őszintén üdvözöljük azt a konstruktív szerepet,
amelyet a régió stabilitásában és a jó szomszédi kapcsolatok előmozdításában betölt,
különösen a délkelet-európai együttműködési folyamat soros elnökeként.

Montenegró ezen kívül otthont ad a Regionális Együttműködési Tanács kultúrával és
társadalommal foglalkozó új munkacsoportjának, a Cetinjei Parlamenti Fórumnak. Az
integráció elképzelhetetlen regionális együttműködés nélkül, Montenegró pedig példaértékű
e tekintetben.

A Parlament által elfogadandó állásfoglalás az eredmények valós leltárát jelenti. Korrekt
leírása az adott helyzetnek, s a tagjelölt számára hasznos sorvezető a feladatokról. Gratulálok
a jelentéstevőnek, és mindannyiuknak, akik aktívan bekapcsolódtak a dokumentum
alakításába.

Végezetül arra szeretném ösztönözni Montenegrót, a montenegrói hatóságokat, hogy
folytassák a reformtörekvéseket, és törekedjenek arra, hogy megfeleljenek saját polgáraik
várakozásainak.

Štefan Füle,    a Bizottság tagja. – Elnök asszony, nagy megtiszteltetés számomra, hogy
Montenegró európai integrációs folyamata kapcsán beszélhetek az Európai Parlamentben.
Hadd kezdjem ott, ahol az elnökség befejezte, gratulálva Montenegró előadójának, Charles
Tannock úrnak, a jelentéséhez, és kifejezve hálámat mindazon tisztelt képviselőknek, akik
ehhez hozzájárultak. A Parlament kulcsszerepet játszik a bővítési politikában. Hiszek
abban, hogy az összes európai intézmény összehangolt cselekvése révén többet is el tudunk
érni.

Montenegró előrehaladása az európai uniós tagság kritériumainak teljesítése terén jelentős
volt. Egyre erősödik a politikai konszenzus. Az ország jelentős előrelépést tett a jogi és
intézményi keretek kiépítése terén. Erőteljesen elkötelezett továbbá a regionális
együttműködés mellett is. A strukturális gazdasági reformok, és a közösségi vívmányok
legtöbb területén is komoly az előrelépés.

Az Európai Tanács határozata, hogy tagjelölti státuszt ad Montenegrónak, a fenti
eredmények elismerése és egyben olyan erőteljes jelzés, ami megerősíti az Európai Unió
bővítési politikájának hitelességét. Az ország döntő szakaszba lépett. A tagjelölti státusz
nagy felelősséget jelent Montenegró számára. Kézzelfogható eredményekre van szükség
ahhoz, hogy Montenegró be tudjon lépni az európai integráció következő szakaszába.
Meg vagyok győződve arról, hogy az Európai Parlament állásfoglalása a megfelelő üzenetet
küldi Montenegrónak a múltbeli eredmények elismeréséről, de azokról a szigorú
elvárásokról is, miszerint a reformfolyamatot céltudatosan kell folytatni, és hogy a
Montenegró európai uniós tagsága felé vezető úton az összes fontos kihívást megfelelően
kell kezelni.

A múlt héten találkoztam Montenegró új miniszterelnökével, Dr. Igor Lukšić úrral. Biztató
a reformfolyamat folytatása melletti elkötelezettsége és a Bizottság véleményében
megfogalmazott kulcsfontosságú prioritások teljesítése iránti erőteljes kötelezettségvállalása.
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Február 17-én, a civil társadalommal folytatott nyilvános konzultációt és a Bizottság
szolgálataival folytatott megbeszéléseket követően, a kormány elfogadott egy akciótervet
a prioritások kezelése érdekében. Most már a megvalósításra és a kézzelfogható
eredményekre kell koncentrálni.

A véleményben meghatározott kulcsfontosságú prioritások jelentősek, de megvalósíthatók
és olyan kihívást jelentenek, amely esetében az összes montenegrói szereplő bevonására
és kötelezettségvállalására van szükség. A korábbi bővítések megmutatták annak
fontosságát, hogy már a csatlakozási folyamat legelején foglalkozni kell a politikai
kritériumok között a kulcskérdésekkel és a 23. fejezettel. Ha a fenti területeken, nevezetesen
a közigazgatás átpolitizálása, a bírói testület függetlenségének megerősítése és a korrupció
és a szervezett bűnözés elleni hatékony fellépés terén Montenegróban korán, hatékony
eredményeket érnek el, az a későbbiekben egyszerűsíti a tárgyalások menetét és az Európai
Unióba való integráció folyamatát.

Montenegrónak, a Demokratikus Intézmények és Emberi jogok Hivatalának (OSCE/ODIHR)
és a Velencei Bizottság javaslatai alapján, javítania kell a választási rendszerét. A Parlamentet
meg kell erősíteni, mivel ez fontos prioritás a Bizottság és az Európai Parlament számára
egyaránt. Rendkívül fontos az európai normáknak való megfelelés az emberi jogok területén,
különös tekintettel a szólásszabadságra és a civil társadalommal való kapcsolatokra. További
erőfeszítésekre van szükség a diszkriminációellenes politika megerősítésében, nevezetesen
a nemek közötti egyenlőség és a legsebezhetőbb csoportok hatékony védelme területén.
A hontalan személyek esetében fenntartható megoldásokra van szükség.

Foglalkozni kell a véleményben és az állásfoglalás-tervezetükben megfogalmazott további
hiányosságokkal is. Montenegrónak meg kell erősítenie igazgatási kapacitását, és javítania
kell a felkészültségi szintjét az Európai Unió vívmányainak több területén. Montenegró
jövőjét kétségtelenül az Európai Unió jelenti, és nekünk felelősségteljesen kell cselekednünk.
Bővítési politikánk hitele attól függ, hogy a bővítési körbe tartozó országok mennyire
tartják tiszteletben az Európai Unió feltételeit, és hogy az Európai Unió mennyire tartja
tiszteletben a bővítési körbe tartozó országokkal szemben vállalt kötelezettségeit.

Mindannyiunk érdeke annak biztosítása, hogy Montenegrónak az Európai Unió irányába
tett előrelépése szilárd vívmányokon és konkrét eredményeken alapuljon. Montenegró ez
évi teljesítményének értékelésére a 2011 októberében esedékes bővítési csomagban kerül
sor. A Bizottság majd csak azt követően tud javaslatot tenni a tárgyalások megkezdésére,
ha meggyőződött arról, hogy Montenegró teljesítette a csatlakozási kritériumok esetében
szükséges megfelelőségi szintet, különös tekintettel a véleményben meghatározott hét
kulcsfontosságú prioritásra.

Charles Tannock,    az ECR képviselőcsoport nevében. – Elnök asszony, az elmúlt tizennyolc
hónap során két alkalommal látogattam el Montenegróba, a PPE képviselőcsoportbeli
árnyékelőadó, Anna Ibrisagic társaságában, hogy saját magam tudjam értékelni az ország
előrehaladását először a tagjelölti státusz, most pedig az európai uniós tagság felé.

Engem rendkívüli mértékben lenyűgözött az egész montenegrói kormány szorgalma és
elkötelezettsége. Függetlenül attól, hogy milyen kicsi, nyilvánvalóan olyan, amely nagyon
keményen dolgozik. Külön tiszteletet érdemel részemről a korábbi miniszterelnök, Milo
Ðjukanović és mostani követője, Igor Lukšić, akik mindketten pragmatikusak, és egyben
céltudatosak voltak a megközelítéseikben és azon törekvésükben, hogy eljuttassák az
országukat az európai uniós csatlakozásig és a NATO csatlakozásig.
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Most Montenegróé a felelősség azért, hogy megfeleljen az EU elvárásainak. Elsősorban a
montenegrói kormánynak kell foglalkoznia a Bizottság véleményében Füle biztos úr által
megfogalmazott hét prioritásnak való megfelelés kérdésével. Én elsősorban a korrupció
és a szervezett bűnözés kérdését hangsúlyoznám, amelyek területén világos és jól
meghatározott kritériumok léteznek az előrehaladás mérésére.

Örülök annak, hogy a múlt hónapban a kormány elfogadott egy olyan, rendkívül jól
megfogalmazott akciótervet, amelynek célja a fenti prioritásokra és követelésekre való
reagálás. Véleményem szerint Montenegró mostanra készen áll arra, hogy hivatalos
tagjelöltként megkezdje az uniós tagsággal kapcsolatos tárgyalásokat, és furcsa, hogy a
Bizottságnak ragaszkodnia kell ahhoz, hogy jelentős idő teljen el a hivatalos tagjelölt státusz
megadása és a tárgyalások megkezdése között. Erre a késedelemre, a Szerződés általam
történő értelmezése szerint, nincs valós magyarázat, illetve kézzel fogható alap. Ami még
ennél is fontosabb, ez aligha nevezhető a Podgorica, illetve a régió más országai, így
Macedónia részére küldött pozitívabb jelzésnek, amelyek keményen dolgoznak a tagjelölti
státusz elérésén.

Azt remélem, hogy ez a kierőltetett várakozás, ami most elkerülhetetlen, és ami frusztrálja
Montenegrót, nem gyengíti az ország által az Európai Unió felé vállalt kötelezettségeket.

Montenegrót pusztán csak az érdemei, a tények és az eredmények alapján kell megítélni.
Az ügyét nem szabad összekapcsolni a Nyugat-Balkán más, szomszédos államaiban elért
eredményekkel. Montenegró olyan kicsi, de gyönyörű ország, amely jelentős stabilitást és
gazdasági fejlődést ért el a Szerbiától való békés szétválása óta. Belső etnikai, illetve vallási
problémái alig vagy egyáltalán nincsenek, eltérően néhány nagyobb szomszédjától. Kisebb
határvitája van Horvátországgal, amit a Nemzetközi Döntőbíróság előtt békés úton meg
fog oldani. Nemrégiben tárgyalásokat folytatott, és ratifikálta is a kiadatási egyezményeket
mind Szerbiával, mind Horvátországgal a szervezett bűnözés elleni küzdelem terén.

Euróalapú ország: az euró a fizetőeszköz, anélkül, hogy az euróövezet tagja lenne, akár
hiszik, akár nem. A gazdasága továbbra sem diverzifikált – sajnálatos módon -, és elsősorban
a turizmustól és egyetlen alumíniumkohótól függ. Több munkahelyet kell teremtenie a
vízierőművek területén az export érdekében, és valószínűleg a pénzügyi szolgáltatások
jelenthetik a másik megoldást.

Személy szerint én továbbra is optimista vagyok azzal kapcsolatban, ami lényegében
nagyon jó hír a Nyugat-Balkánon.

Anna Ibrisagic,    a PPE képviselőcsoport nevében. – (SV) Elnök asszony, az Európai Néppárt
(Kereszténydemokraták) Képviselőcsoport montenegrói ügyekért felelős árnyékelőadójaként
először is köszönetet szeretnék mondani Tannock úrnak a kiváló együttműködéséért és a
rendkívül megalapozott és kiegyensúlyozott jelentéséért. Szeretném képviselőtársaimat
is arra kérni, hogy holnap támogassák az előttünk levő jelentést.

Elsősorban azt a tényt szeretném hangsúlyozni, hogy nagyon pozitív véleményem van az
Európai Tanács 2010. decemberi határozatáról, ami Montenegró számára biztosítja a
tagjelölt státuszt, az európai uniós csatlakozás kilátásával. Ugyanakkor számunkra fontos,
hogy ne álljunk meg ezen a ponton, hanem gyorsan folytassuk az utat a célkitűzés,
Montenegró európai uniós tagsága elérésének irányába. Az a politikai és gazdasági stabilitás,
amit Montenegró a függetlensége kivívásától kezdve folyamatosan felmutatott, jelentős.
Ezt az országot igen gyakran sikertörténetként említik – és ma is ezt hallottuk a Tanácstól.
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Tannock úrhoz hasonlóan én is sajnálatosnak tartom, hogy a tagjelölti státuszt elválasztották
a tárgyalások megkezdéséhez való jogtól. Ezért úgy vélem, hogy a Bizottságnak minél
hamarabb kezdeményeznie kellene a tagsággal kapcsolatos tárgyalásokat, és meg kellene
határoznia a fenti tárgyalások megkezdésének időpontját Montenegróval. Nyilvánvaló,
hogy a reformfolyamatnak folytatódnia kell, például a bírói testülettel és a közigazgatás
terén meglévő összeférhetetlenség elleni küzdelemmel kapcsolatosan. Egyértelmű továbbá,
hogy a Bizottság által javasolt prioritásokkal is foglalkozni kell, de én mindezek mellett
arra szeretném kérni a montenegrói kormányt, hogy folytassa a már megkezdett pozitív
reformokat.

A mai napon a körünkben van Montenegró nagykövete itt az ülésteremben, és én remélem,
és várom azt a napot, amikor nemcsak a nagykövetet, hanem egész Montenegrót
üdvözölhetjük az Európai Unióban, a montenegrói képviselőket pedig ebben a
Parlamentben.

Göran Färm,    az S&D képviselőcsoport nevében. – (SV) Elnök asszony, az Európai Szocialisták
és Demokraták Progresszív Szövetsége nevében is szeretnék köszönetet mondani
Tannock úrnak az építő jellegű együttműködéséért. Örülök annak, hogy Montenegró most
már folytathatja az európai uniós tagság felé vezető utat. Egyetértek azzal, hogy a
Bizottságnak a lehető leghamarabb kezdeményeznie kellene a tárgyalásokat, feltéve,
természetesen, hogy Montenegró tovább folytatja az EU célkitűzéseinek való megfelelést.

Az a tény, hogy Montenegró most megkapta a tagjelölti státuszt, határozott jelzés arról,
hogy az Unió elkötelezett a volt Jugoszlávia Európai Unión belüli jövője mellett.
Horvátországhoz hasonlóan Montenegró is meg tudja mutatni a fennmaradó országoknak
az európai uniós tagság felé vezető utat. Az Európai Unióhoz való közeledés kulcsfontosságú
a régió stabilitása és prosperitása szempontjából egyaránt. Ez a napnál is világosabb.

Montenegró olyan kicsi, új és békés ország, amely erőteljesen elkötelezett a regionális
együttműködés mellett. Jó kapcsolatokat ápol a szomszédos országokkal, ami előfeltétele
az uniós tagságról a jövőben folytatandó tárgyalások sikerének. Ugyanakkor azonban
vannak még olyan területek, ahol erőteljes reformokra van szükség. Megerősítették a teljes
mértékben életképes, a jogállamiságon alapuló társadalom kiépítéséhez szükséges jogi és
igazgatási kapacitást, de ennél még többre van szükség. A korrupció és a szervezett bűnözés
elterjedt, és a jogrendszert még tovább kell javítani ahhoz, hogy megfeleljen az EU
követelményeinek.

Számos módosítást terjesztettem elő azért, hogy rámutassak arra, hogy Montenegrónak
meg kell erősítenie a nők helyzetét, biztosítania kell a sajtószabadságot, garantálnia kell a
dolgozók és a kisebbségek alapvető jogait és különösképpen fejlesztenie kell a civil
társadalmat. Nem szabad elfelejtenünk, hogy ezek is fontos területei az elkövetkező uniós
tárgyalásoknak. Örömmel üdvözlöm Montenegró mihamarabbi európai uniós tagságát.

Ivo Vajgl,    az ALDE képviselőcsoport nevében. – (SL) Elnök asszony, gratulálni szeretnék
Tannock úrnak a jelentéséhez és az annak elkészítése során tanúsított együttműködési
készségéhez. Ha a Montenegróról szóló állásfoglalás elfogadásával elviekben meg kívánjuk
újítani az Európai Unió bővítésével és a kontinens valamennyi országa esetében az uniós
tagság égisze alatt megvalósuló fejlődéssel kapcsolatos elkötelezettségünket, akkor
elsősorban az elkövetkező lépések teljesítését kell biztosítanunk, mindenekelőtt
Montenegró, majd azt követően Szerbia, Macedónia, Bosznia és Hercegovina és Albánia
számára, nem feledkezve meg, természetesen, Törökországról sem.
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Montenegró esetében ez azt jelentené, hogy a tagjelölti státusz megadását és a tárgyalások
megkezdéséről szóló határozat meghozatalát elvben a tárgyalások tényleges megkezdése
követi. Eközben még igen sok munka vár a montenegrói kormányra a jogrendszerek
harmonizálása és az igazgatási kapacitás megerősítése terén. Folytatni kell a korrupció
minden megjelenési formája elleni küzdelmet, aminek eredményeként el kell ítélni
mindazokat, akik korrupt gyakorlatot folytattak.

A nők egyenlőségének és tiszteletben tartásának biztosítása nem olyan feladat, amire csak
a mai napon kell koncentrálni. A szólásszabadság, a média függetlensége és a kisebbségek
védelme olyan értékeket jelentenek, amelyeket az európai uniós tagságra pályázó minden
tagjelölt országban feltétel nélkül tiszteletben kell tartani.

A fiatal montenegrói demokráciának megfelelő és kitüntetett helyet kell biztosítania a
társadalomban a nem kormányzati szervezetek részére. Biztos úr, fel szeretném hívni a
figyelmét egy olyan különleges óhajra, amiről montenegrói tartózkodásom alatt, az ottani
politikusokkal beszélgetve hallottam. Fontos, hogy a Montenegró és Szerbia közötti
kapcsolatok anélkül fejlődhessenek, hogy Szerbia, az etnikai szerb pártokon keresztül,
kísérletet tenne a szomszédos ország fejlődésébe való beavatkozásra. Az effajta
gondolkodásmód már eddig is sok kárt okozott Délkelet-Európa történelme során.

Ulrike Lunacek,    a Verts/ALE képviselőcsoport nevében. – Elnök asszony, biztos úr, én is
köszönetet szeretnék mondani kollégánknak, Charles Tannock úrnak, a kiváló és
kiegyensúlyozott jelentéséért, és örülök, hogy konszenzusra jutottunk a tekintetben, hogy
sajnáljuk Montenegró tagjelölti státuszának és a tárgyalások megkezdésének időbeli
szétválasztását. Az előttem felszólalókhoz hasonlóan én is azt szeretném, ha Montenegró
előrelépést tenne a tárgyalások irányába, és remélem, hogy a késedelem nem lesz túl hosszú.
Örömmel hallom az Európai Unió magyar elnökségétől, hogy ők is a bővítési folyamat
elkötelezett támogatói. Így azt remélem, hogy még ebben az évben, de legkésőbb az
előrehaladási jelentést követően, lesz előrelépés. Montenegró a múltban és az elmúlt évek
során nagyon sokat ért el, de még van egy sor aggodalomra okot adó terület. Ezek közül
hármat szeretnék megemlíteni: a korrupció és a diszkrimináció elleni küzdelem, valamint
az ökológiai kérdések.

A korrupció és a szervezett bűnözés elleni küzdelem kapcsán nagy örömömre szolgál,
hogy ebben a jelentésben azt is kérjük a hatóságoktól, hogy tartózkodjanak attól, hogy
nyomást gyakoroljanak azokra a nem kormányzati szervezetekre és a civil társadalom
azon szervezeteire, amelyek a korrupciót és a szervezett bűnözést vizsgálják. Szabadon
kell végezni a munkájukat, és támogatniuk kell az államot a korrupció és a szervezett
bűnözés megszüntetésében.

A második szempont a diszkriminációellenesség. Még most is több olyan csoport van,
ahol a jó törvénykezés ellenére nem működik a diszkriminációellenesség: romák, askélik,
egyiptomiak, leszbikusok, melegek, biszexuálisok és transzneműek; de meg kellene említeni
a társadalmi nemek közötti egyenlőséget is a Nemzetközi Nőnapon.

Végezetül, ami az ökológiai kérdéseket illeti, Montenegró az alkotmányában ökológiai
államként határozza meg magát, ami nagyszerű. A probléma az, hogy a csodálatos
tengerpart és hegyek ellenére, ha nem történik előrelépés a környezetértékelés terén, akkor
ezt a csodálatos vidéket a tönkretétel veszélye fenyegeti. Ezért azt remélem, hogy ez az
ország előrehalad, magába foglalja a civil társadalmat és átlátható folyamatokat alkalmaz
az ökológiai területeken, különös tekintettel a vízierőművekre.
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György Schöpflin (PPE).   – Elnök asszony, egyetértek az eddig előttem felszólalókkal
abban, hogy Montenegró, a rossz kiinduló helyzet ellenére, jelentős előrelépést tett az
európai uniós integráció felé. A volt jugoszláv köztársaságokhoz hasonlóan meg kellett
birkóznia a kommunizmus összeomlásával, ami egyszerre zajlott le az állam
összeomlásával, az azt követő háborúval, majd a régi rendszer romjain fel kellett építeni
az új rendszert.

Mindez nem egyszerű feladat, és a korábbi rendszer néhány negatív jellemzője új formában
továbbél. Ugyanakkor azonban az a fontos, hogy feltörekvőben van az új, fiatalabb elit,
amely elkötelezte magát az európai jövő mellett, amiben minden bizonnyal segítette a
Szerbiával való sikertelen egyesülés. Természetesen vannak fennmaradó problémák. Ezek
némelyikéről, a szokványosakról, amelyekkel a korábbi kommunista országoknak meg
kellett birkózni, hallottunk: korrupció, bűnözés, visszaélések az igazságszolgáltatás
területén, a nem túl hatékony közszolgálat és ehhez hasonlók.

Ahhoz, hogy ezeket és a velük párhuzamosan a politika, a gazdaság, a jogi és igazgatási
rendszer területén meglévő hiányosságokat orvosolni lehessen a vezetés részéről komoly
erőfeszítésre lesz szükség, és fel kell készülniük a meglévő rendszer kedvezményezettjei
részéről megnyilvánuló passzív és aktív ellenállásra is. Mindegyik korábbi kommunista
országnak hasonló nehézségekkel kellett szembenéznie. Az elit és a közvélemény közös
eltökéltsége arra, hogy biztosítsa az európai jövőt, minden valószínűség szerint a
legfontosabb tényező Montenegró lehetséges európai uniós csatlakozása szempontjából.

Monika Flašíková Beňová (S&D).   – (SK) Elnök asszony, az előrelépés az európai
integrációs folyamatban az egyik olyan alapvető tényező, ami hozzájárul Montenegró
további fejlődéséhez. Gazdasági szempontból az ország elért egy bizonyos szintű
makrogazdasági stabilitást, és sikeres lépéseket tett a koppenhágai csúcstalálkozón, illetve
a Tanács koppenhágai ülésén meghatározott politikai kritériumok teljesítése terén is.

Ugyanakkor azonban még nagyobb nyomást kell gyakorolnunk, különösen a jogállamiság
megerősítése területén – beleértve a bírói testület reformját –, és rendkívül fontos az is,
hogy folytatódjanak a jelenlegi erőfeszítések a korrupció és a szervezett bűnözés elleni
küzdelem terén is. Kívánatos lenne az is, ha fejlődést tapasztalnánk a közigazgatási reform
és a választási reform területén, és a parlament szerepének megerősödésében is.

Hangsúlyt kell helyezni a szólásszabadság és a média szabadságának a megvalósulására is.
Helyes lenne a civil társadalommal való együttműködés megvalósulása és az is, ha
foglalkoznának a diszkrimináció kérdésével, továbbá a kisebbségi csoportok, köztük a
romák társadalmi és gazdasági integrációjával. A regionális együttműködés és a korrekt
szomszédsági viszony minden kétséget kizáróan a legfontosabb előfeltételét képezi a
sikeres európai integrációs folyamatnak.

Biztos úr, hölgyeim és uraim, Montenegró komoly erőfeszítéseket tett az Európai Unióba
való sikeres integráció érdekében meghatározott kritériumok teljesítésének megkísérlésére,
ezért eljött az ideje a tagjelölt ország státusz megadásának megfontolására. Hiszem, hogy
ezt el fogják érni.

Eduard Kukan (PPE).   – Elnök asszony, először is köszönetet szeretnék mondani, és
szeretnék gratulálni az előadónak, Tannock úrnak, a kiváló jelentéséhez és a vonatkozó
állásfoglalás kiváló előkészítéséhez.

Montenegró komoly előrelépést tett az integrációs folyamat terén. Az ország konstruktív
szerepet játszik a regionális stabilitás fenntartásában is. A jó úton jár, amint azt tavaly a
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Bizottság és a Tanács is megerősítette azzal, hogy megadta Montenegrónak a tagjelölti
státuszt. Remélem, hogy ez majd biztosítani fogja, hogy a csatlakozási tárgyalások
megkezdéséhez szükséges, fennmaradó kritériumokat is hamarosan teljesítsék, lehetővé
téve a tárgyalások megkezdését.

Amíg mindez bekövetkezik, Montenegró kormányának az egyértelműen meghatározott
kulcsterületeken megvalósuló fejlődés elérésére kell koncentrálnia. Ezeket az alábbiakban
szeretném összegezni: jogállamiság, a korrupció és a szervezett bűnözés elleni küzdelem,
választási jogszabályok, a Parlament felügyeleti szerepének megerősítése a kormánnyal
szemben és a civil társadalom szélesebb bevonása a kormánnyal való kapcsolattartásba,
az igazságszolgáltatás reformja, a bírói és ügyészi testület függetlenségének folyamatos
megerősítése mellett, valamint a korrupció kezelése, ami aláássa az állami intézményeket,
a gazdasági és társadalmi fejlődést és a közigazgatás működését.

Végezetül, örömmel látom, hogy Montenegró folyamatos előrehaladást ér el az integrációs
folyamat terén. Ezért azt remélem, hogy a Tanács hamarosan az országgal folytatandó
csatlakozási tárgyalások megkezdése mellett dönt.

Zoran Thaler (S&D).   – (SL) Elnök asszony, Győri asszony, Füle biztos úr, gratulálni
szeretnék az előadónak, Charles Tannock úrnak, azért az eredményért, amit a holnapi
napon szavazásra bocsátott, Montenegróval kapcsolatos állásfoglalás jelent. Montenegró
nagy reményt jelent az egész Nyugat-Balkán számára az Európai Unió bővítési folyamata
szempontjából. Montenegró olyan állam és társadalom, ahol nincsenek olyan objektív
problémák, amelyek megakadályozhatnák abban, hogy elérje mindazt, ami az európai
uniós tagsághoz szükséges. Ugyanakkor azonban a szomszédos országok, Bosznia és
Hercegovina, valamint Macedónia, nem ilyen szerencsések.

Az Európai Bizottság hét kulcsfontosságú prioritása egyértelmű, és én azt szeretném
javasolni, hogy Igor Lukšić miniszterelnök úr kormánya eltökélten foglalkozzon azokkal,
megnyitva ezáltal a Montenegró teljes jogú tagságára irányuló tárgyalásokat. Eközben a
kormánynak támaszkodnia kell Montenegró civil társadalmára, a szabadgondolkodású
értelmiségiekre és a nem kormányzati szervezetekre. A kritikusok nem Montenegró
ellenségei, a független média nem ellenség, hanem érték Montenegró számára. Nyilvánvaló,
hogy a korrupció és a szervezett bűnözés elleni küzdelem továbbra is fontos marad. A
montenegrói népdal szövegével élve: „Montenegró lehet, hogy kicsi, de tiszteletre méltó
és tisztességes”.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Elnök asszony, a nyugat-balkáni régió stabilitása tovább
fog erősödni, ha az Európai Bizottság tagjelölt országnak javasolja Montenegrót.
Ugyanakkor meg szeretném említeni a koppenhágai kritériumoknak való pontos megfelelés
jelentőségét, mely kritériumok kulcsfontosságúak az uniós integráció elérése szempontjából.
Habár jelentős haladás történt, a montenegrói hatóságoknak még további reformokat kell
megvalósítaniuk a kulcsfontosságú szektorokban. Kötelességemnek érzem például
megemlítni a Bizottság jelentését az elterjedt korrupcióról és az illegális, adóelkerülő
ügyletekről. Mindezt szem előtt tartva a legfontosabb intézkedés a fenti problémák
leküzdéséhez szükséges speciális struktúrák kiépítése.

Másrészt, a kisebbségek, és itt elsősorban a romákra utalok, jogai esetében továbbra
sincsenek meg a szükséges jogi alapok. Az kisebbségek helyzetére való utalás az alapjogban,
a jogaikkal egyetemben, pozitív jel lesz az európai integráció szempontjából. Örömmel
üdvözlöm Montenegró kinevezését a zöld mozgalom bajnokának. Az Európai Unió egyik
legfontosabb célkitűzése a környezet védelme. Ezzel kapcsolatban fel szeretném hívni a
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figyelmet arra a negatív hatásra, amit a túlzott, rosszul menedzselt turizmus okoz. Ennek
egyik lehetséges következménye a csatlakozási tárgyalások meghosszabbítása.

Végezetül, meg szeretném említeni, hogy Montenegró lehetősége az európai uniós
integrációra segíti Európát abban, hogy kiegyezzen a múltjával az egész balkáni régiót
illetően.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D).   – (HU) Tisztelt Győri államtitkár asszony! Füle biztos úr!
Örülök annak, hogy a magyar elnökség egyik kiemelt feladatának tekinti a nyugat-balkáni
bővítést, és bízom benne, hogy érdemileg elősegíti, hogy ne csak tagjelölt legyen
Montenegró, hanem végre elkezdődjenek a csatlakozási tárgyalások. Kollégáim már szóltak
arról, hogy egy nyugat-balkáni ország csatlakozásakor mennyire fontos a korrupció elleni
fellépés, de van még két másik kulcskérdés. Egyik, hogy milyen a szomszédsági viszony.
E téren nagyon jó Montenegró teljesítménye, hiszen Horvátországgal, Szerbiával
megállapodásokat írt alá.

A kisebbségi kérdésben pedig van egy példamutató kisebbségi törvényük, amely sok
tekintetben fölhasználta országom, a magyarországi kisebbségi önkormányzati modell
tapasztalatait is, de sajnálom, hogy jelen pillanatban, éppen a választási törvény a kisebbségi
képviselet megoldatlansága miatt megfeneklett. Remélem, hogy montenegrói barátaink
megoldják ezt a problémát is.

Jan Kozłowski (PPE).   – (PL) Elnök asszony, azzal szeretném kezdeni, hogy gratulálok
Montenegrónak ahhoz, hogy 2010 decemberében eljutott az európai uniós csatlakozás
tagjelölti státuszáig. Az ország és az Európai Unió intézményei közötti politikai párbeszéd
rendkívül előrehaladott szakaszban van, annak ellenére, hogy még nem régen zajlik.
Montenegró erőteljes elkötelezettségének és politikai akaratának a ténye láthatóvá teszi a
változásokat azon az úton, amelyen a Bolognai folyamat során végrehajtotta például a
reformokat vagy azokon a változásokon keresztül, amelyek javították a munkaerőpiac
működését.

Amint azonban a Montenegró kérelméről szóló bizottsági közleményből is kiderül, a
továbbra is fennálló magas munkanélküliségi arány rámutat a rendelkezésre álló és a
szükséges szakképzettség közötti eltérésekre, feltárva ezáltal az oktatási rendszer gyenge
pontjait. Montenegrónak tehát mindent meg kell tennie annak biztosítása érdekében, hogy
minden társadalmi csoport, beleértve a társadalmi kirekesztésnek kitetteket is, lehetőséget
kapjon a magas szintű általános oktatás és képzés megszerzésére, azért, hogy állampolgárai
olyan szakképzettséggel rendelkezzenek, amelyek növelik a foglalkoztatási esélyeiket.

Janusz Władysław Zemke (S&D).   – (PL) Elnök asszony, ez a vita rámutatott arra, hogy
Montenegró egyre jobban felkészült az Európai Unió struktúráiba való beilleszkedésre.
Egyértelmű, hogy mindez Montenegró számára is fontos, de fel szeretném hívni a
figyelmüket arra, hogy ennek a folyamatnak van még két másik dimenziója is. Az első az
európai dimenzió, ami azt bizonyítja, hogy az Európai Unió fellépéseit irányító elvek és
értékek továbbra is vonzóak Európa többi része számára. A második dimenzió a Balkánra
vonatkozik, mivel ez a folyamat megmutatja a többi balkáni államnak, hogy milyen úton
járhatnak, illetve kell járniuk. Ez az út rögös, de nem járhatatlan.

Van egy rövid kérdésem: Füle biztos úr meg tudná-e mondani nekünk, hogy mikorra
várható Montenegró európai uniós csatlakozása? Nagyon köszönöm.

László Tőkés (PPE).   – Elnök asszony, olyan román állampolgárként, aki erőteljesen hisz
a nemzetek közötti békés egymás mellett élésen és megbékélésen alapuló prosperáló,
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többetnikumú ország előnyeiben, örömmel üdvözlöm Montenegrónak a koppenhágai
kritériumoknak való megfelelés irányába tett erőfeszítéseit a demokráciát biztosító
intézmények stabilitása és az európai és nemzetközi normáknak való megfelelés terén.

Montenegró alkotmányon és a jogállamiságot, az emberi jogokat és a kisebbségek védelmét
és tiszteletben tartását biztosító jogi kereteken alapuló parlamentáris demokrácia.

Ugyanakkor azonban súlyos hiányosságok vannak a jogszabályok végrehajtása terén. A
korrupció továbbra is elterjedt, a szervezett bűnözés továbbra is súlyos probléma, és a
bírói testület hatékonysága is aggodalomra ad okot.

Bátorítom Montenegrót arra, hogy folytassa építő jellegű részvételét a regionális
együttműködés és a szomszédos országokkal való kétoldalú kapcsolatok erősítése terén.

Katarína Neveďalová (S&D).   – (SK) Elnök asszony, Füle biztos úr múlt heti látogatása
azt mutatja, hogy a montenegrói kormány elkötelezettsége az európai integráció iránt
valós, és a legjobb út egy olyan ország számára, amely az Európai Unió felé tart.

Az elmúlt évek során Montenegróban lezajló társadalmi és politikai változások pozitív
jelek nemcsak az EU, hanem a szomszédos országok számára is. A montenegrói kormány
elnyerte az ENSZ tetszését is azáltal, hogy milyen sok problémát sikerült megoldania. Az
Egyesült Nemzetek Fejlesztési Programja által készített jelentés szerint Montenegró 2015-re
elérheti a millenniumi fejlesztési célokat, beleértve a szegénység megszüntetését, az
egyetemes általános iskolai oktatást és a csecsemőhalandóság csökkentését.

A montenegrói miniszterelnök, Igor Lukšič úr, nemrégiben Brüsszelben tett látogatása
során kijelentette, hogy Montenegró prioritásai az európai uniós és a NATO tagság. Ezért
én személy szerint úgy vélem, hogy Montenegró erőfeszítései rendkívül fontosak, és teljes
mértékben támogatom azt a segítséget és segélyt, amit az EU nyújt az országnak, és hiszek
abban, hogy ez az ország a közeljövőben csatlakozni fog az Európai Unióhoz.

Raffaele Baldassarre (PPE).   – (IT) Elnök asszony, biztos úr, hölgyeim és uraim, habár
néhány rendkívüli eredményt már elértek az európai integrációhoz vezető úton, a
demokratikus rendszer kialakítása és a jogállamiság teljes megerősítése mint alapvető
területek terén még fennmaradt néhány hiányosság.

Azon előrehaladás ellenére, amit a büntetőeljárásokkal kapcsolatos jogszabályok módosítása
és más alapvető jogszabályok terén elértek, néhány területen továbbra is jelentős a lemaradás
az ütemtervtől. Elsősorban arra a sürgős igényre utalok, hogy biztosítani kell a bírói testület
felelősségét és hatékonyságát, valamint átláthatóságát, nem beszélve az államügyészi
hivatalról, és ezeknek a politikai befolyástól való függetlenségéről.

Ezért alapvető változásokra van szükség a bírók és az ügyészek kinevezési rendszere terén,
véget vetve annak a gyakorlatnak, hogy a kinevezésükre csak a parlamentben és a
kormányon belül kerül sor.

Végezetül, (...) javítani kell az igazságszolgáltatáshoz és az ingyenes jogsegélyhez való
hozzáférést.

Corina Creţu (S&D).   – (RO) Elnök asszony, az, hogy Montenegró elnyerte a tagjelölti
ország státuszát, az Európai Unió nyitott kapuk politikájának a következménye, ami
kedvező hatást gyakorolt nemcsak Kelet-Európára, hanem ebben az esetben a
Nyugat-Balkánra is. Montenegró egy olyan út kezdetén jár, ami nem lesz sem könnyű, sem
egyszerű, de lehetősége van a csatlakozásra, és van útvonalterve, és profitálni tud a régió
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azon országainak a tapasztalataiból, amelyek nemrégiben fejezték be a csatlakozáshoz
vezető út megtételét. Fontos, hogy a következő országjelentés pozitív legyen, ami lehetővé
teszi a csatlakozási tárgyalások tényleges megkezdését.

Úgy vélem, hogy az Európai Unió sikeresen és erőteljesen hozzájárult a volt Jugoszlávia
területén megvalósuló megbékélési folyamathoz. Majd ha minden, a Jugoszláv Szövetség
széthullása után létrejött állam felvételt nyer az Európai Unióba, akkor begyógyulnak az
egész európai közösség számára még napjainkban is problémát jelentő erőszakos múlt
által ejtett utolsó sebek is. Sok sikert kívánok a montenegrói nemzetnek a csatlakozási
feltételek teljesítése érdekében az országa modernizálására tett erőfeszítésekhez.

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Elnök asszony, a várakozások szerint a Szerbia, Montenegró
és Macedónia számára biztosított vízumliberalizálásnak bátorítania kellett volna a turistákat
és az üzletembereket a lehetőségek jobb kihasználására. Ehelyett a gazdasági migráció
növekedésének lehettünk szemtanúi. Ebből a szempontból kétségtelenül rendkívül fontosak
az információs kampányok a fenti országokban annak egyértelművé tétele érdekében,
hogy a látogatói vízum nem azonos a menekült státusszal, illetve a munkahellyel az
Unióban. Az a tény, hogy az Európai Uniónak nyomást kellett gyakorolnia azon úgynevezett
utazási irodák bezárása érekében, amelyek az Unióba történő bevándorlásra
specializálódtak, rámutat a probléma felismerésének hiányára. Várnunk kell arra, hogy
meglássuk, mennyire hatékony a tervezett korai figyelmeztető rendszer a roma problémával
kapcsolatos tömeges mozgások esetében.

Úgy tűnik, sokan azt hiszik, hogy a jövőjük nem a Balkánon található hazájukban, például
Montenegróban rejlik, hanem ki akarják használni az újonnan megszerzett utazási
szabadságukat az Unióba való illegális belépésre. Ugyanakkor azonban nincs joguk arra,
hogy hozzáférésük legyen Európa szociális biztonsági rendszereihez.

Montenegró számára fontos, hogy nagyobb erőfeszítéseket tegyen az uniós normák
bevezetésére olyan területeken, mint az igazságszolgáltatás, a korrupció elleni küzdelem,
a kisebbségek védelme, annak érdekében, hogy megteremtse az európai jövőt.

Štefan Füle,    a Bizottság tagja. – Elnök asszony, tisztelt képviselőtársak, megbeszéléseink
termékenynek bizonyultak azon elkövetkező lépések ismételt megerősítése terén, amelyekre
Montenegrónak az Európai Unióba vezető úton elérendő előrehaladás érdekében szüksége
van. Amint a mai napon megvitatott állásfoglalás-tervezet és a Bizottság múlt novemberi
véleménye is elismeri, Montenegró sok mindent elért, de még lényegesen többet kell tennie.

Az ország most döntő szakaszba érkezett. Kézzelfogható eredményekre van szükség ahhoz,
hogy Montenegró eljuthasson az európai integráció következő szakaszába. A tagjelölti
státusz által megteremtett lehetőséget nem szabad elszalasztani; a reformokat kellő
határozottsággal kell végrehajtani. A célok jól ismertek: Montenegrón múlik, hogy
megfeleljen a megkövetelt prioritásoknak, és ha már megtette, részt vegyen a tárgyalási
folyamatban. Montenegrónak az európai uniós tagság irányába tett fejlődésének üteme a
saját eredményeitől függ, és ez megmagyarázza a habozásomat is a sokuk által kért bővítési
naptár előzetes meghatározása terén. Optimista vagyok azonban azzal kapcsolatban, hogy
támogatásunkkal, de elsősorban lakossága eltökéltségével Montenegró valós előrehaladást
tud elérni az Európai Unió irányába.

Enikő Győri,    a Tanács soros elnöke. – (HU) Elnök asszony! Biztos úr! Tisztelt képviselő
hölgyek és urak! Szeretném megköszönni először is Önöknek ezt a rendkívül gyümölcsöző
eszmecserét. Bíztató azt látni, hogy az Európai Parlament továbbra is teljes szívvel támogatja
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Montenegró európai integrációs törekvéseit. Szeretném Önöket megnyugtatni, hogy az
eszmecsere során Önök által felvetett aggályok, teendők szerepelnek annak a párbeszédnek
a napirendjén, amelyet az európai uniós intézmények Montenegró európai perspektívájáról
folytatnak, és igyekszünk azokat megfelelően kezelni.

Elhangzott több utalás, kérdés is arra vonatkozóan, hogy mit történik a tagjelölti státusz
megadása és a tárgyalások megkezdése között, tehát, hogy miért nem kezdjük meg most
rögtön, haladéktalanul a tárgyalásokat. Talán Önök előtt is ismert, biztos úr is ejtett róla
szót, én is utaltam rá, hogy most, amikor már megvan ez a tagjelölti státusz, így a Bizottság
lefektetett feltételeket, amelyeket Montenegrónak teljesítenie kell. Hét ilyen feltétel van.
Jogállamiság, szervezett bűnözés elleni fellépés, korrupció elleni harc stb., és ezeken a
területeken való előrelépést fogja majd értékelni a Bizottság és kerül így majd a Tanács
asztalára az ősz folyamán, és akkor lehet majd eldönteni, hogy vagyunk-e már olyan
fázisban, hogy meg lehessen indítani a tárgyalásokat.

Köszönöm még egyszer a vitát és azt hiszem, hogy ez is azt bizonyítja, hogy az Európai
Parlament kész arra, hogy pozitív jelet küldjön a nyugat-balkáni térségnek. Olyan üzenetet,
ami azt bizonyítja, hogy a bővítési folyamat folyik, fennáll és hiteles kell, hogy legyen. Ez
azt jelent, hogy a térség minden államával személyre szabottan és a teljesítményhez
igazodóan van lehetőség az előrelépésre. Ez Montenegró esetén az elhangzottakat jelenti,
Szerbia esetén azt jelenti, hogy a kapott kérdőívre elkészítették a válaszokat, amelyeket a
Bizottság majd most értékel, Horvátországgal pedig azt, hogy fejezze be a házi feladatát,
készüljön fel minden lehetséges módon annak érdekében, hogy a tárgyalásokat még a
magyar elnökség alatt le lehessen zárni. Így marad a folyamat hiteles, és így tudhatjuk a
közvetlen szomszédságunkat, igazi európai országokat a megfelelő úton, hogy végülis ők
majd a felkészültség megfelelő fokán csatlakozni tudjanak az Unióhoz.

Elnök.   – Egy állásfoglalásra irányuló indítványt (2)  kaptam, amelyet az eljárási szabályzat
110. cikkének (2) bekezdésével összhangban nyújtottak be.

A vitát lezárom.

A szavazásra 2011. március 9-én, szerdán kerül sor.

16. A romák integrációjának európai uniós stratégiája (vita)

Elnök.   – A következő napirendi pont Járóka Lívia jelentése az Állampolgári Jogi, Bel- és
Igazságügyi Bizottság nevében, a romák integrációjának európai uniós stratégiájáról
(2010/2276(INI)) (A7-0043/2011).

Lívia Járóka,    előadó. – Elnök asszony, szeretnék köszönetet mondani valamennyi
kollégámnak itt az Európai Parlamentben és a különféle civil szervezetekben is, e nehéz
jelentés elkészítéséhez nyújtott támogatásukért és értékes közreműködésükért.

Ha megengednek egy személyes megjegyzést, ez az a hely és időpont, ahol köszönetet kell
mondanom hivatali kollégáimnak, politikai tanácsadómnak a LIBE bizottságban, aki évek
óta támogatta ezt a stratégiát, valamint titkárságvezetőmnek az utóbbi pár évben, aki annyit
küzdött velem.

Ugyancsak hálával tartozom a családomnak, akik lehetővé tették, hogy e harc élvonalába
kerüljek, egy olyan küzdelembe, amely végül eredményt hozott. Lett egy hat

(2) Lásd: Jegyzőkönyv
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képviselőcsoportot, 27 tagállamot és öt nagyon fontos parlamenti bizottságot összefogó
megállapodásunk. Úgy vélem, ezzel a Bizottságnak, a Tanácsnak és a tagállamoknak olyan
üzenetet tudunk közvetíteni, amellyel számolni kell, és ezáltal nagyot léptünk előre abba
az irányba, hogy uniós szinten törekedjünk a kontinens legnagyobb etnikai kisebbségét
sújtó szegénység és társadalmi kirekesztés enyhítésére.

Az európai romák jelentős aránya olyan rossz körülmények között él – a gazdaságtól való
csaknem teljes elszigeteltségben, melynek következtében alapvető emberi jogaik nem
érvényesülhetnek –, hogy társadalmi befogadásuk előmozdítása immár nem képzelhető
el az általános szakpolitikai útkeresés keretei között, hanem az az alkotmányos és emberi
jogok érvényesülése terén Európában keletkezett egyik legjelentősebb hiányállapot
orvoslásának tekinthető.

Az európai romák szegénységének és társadalmi kirekesztésének enyhítését célzó, uniós
szintű erőfeszítésekben a fő hangsúlyt ezért mindenekelőtt a foglalkoztatáshoz, lakhatáshoz,
egészségügyi ellátáshoz és oktatáshoz való alapjogok érvényesítésére és támogatására kell
helyezni.

Hadd vázoljam fel röviden a jelentésem legfontosabb elveit és ajánlásait. A stratégiának
mindenekelőtt egy belső uniós stratégiának kell lennie, a kiemelt területek és célok általános
felügyeletét ezért a közösségi struktúrákon belül kell megoldani, és a stratégia semmiképpen
sem oszthatja meg az Uniót, és nem vezethet a tagállamok közötti nézeteltéréshez. Éppen
ellenkezőleg, nincs szükség új szerv létrehozására a stratégia koordinálása és felügyelete
céljából, és ez felesleges többletköltségekkel is járna.

A felügyeletet, koordinációt és nyomon követést a Bizottságnak kell végeznie, és e célból
érdemes fontolóra venni a roma munkacsoport állandó testületként való fenntartását.

A Bizottságnak évente be kell számolnia a stratégia előrehaladásáról és az eredmények
értékeléséről, és továbbfejlesztési javaslatokat kell megfogalmaznia a Tanács számára. E
célból az egységes piaci eredménytábla mintájára ki lehetne dolgozni az európai roma
stratégia eredménytábláját.

Gyakorlati szempontból rendkívül előnyös volna egy adminisztratív testület vagy
kormánytisztviselő nemzeti kapcsolattartónak való kijelölése, amely/aki nyomon követi
a stratégia célkitűzéseinek végrehajtását, valamint tanáccsal és információval látja el a
Bizottságot, amely a stratégia felügyeletéért felel.

A stratégiának ugyancsak figyelembe kell vennie a kirekesztés területi jellegét, mivel a
szociális hátrányok nem egyenletesen oszlanak el a tagállamok területén, hanem a
szegénység és a társadalmi kirekesztés az alulfejlett mikrorégiókra koncentrálódik,
amelyekben – sok új tagállam esetében – túlnyomórészt a roma közösség él.

Ahhoz, hogy reálisan tudjuk elemezni az előrehaladást és megfeleljünk a hatékony
ellenőrzés követelményének, közös, összevethető és megbízható mutatókra van szükség.
Én a laekeni mutatók és azok kiegészítő komponenseinek alkalmazását ajánlom a társadalmi
és területi kirekesztettség mérésére és az előrehaladás értékelésére.

Szükség van egy összeurópai válságtérképre, hogy ezeket a mikrorégiókat megkülönböztető
jegyeik szerint fel lehessen mérni és beazonosítani.

A kohéziós költségvetésből a következő többéves pénzügyi keretben teljesítéshez kötött
tartalékot lehetne elkülöníteni a stratégia céljaira. Ez létfontosságú forrásként és
meghatározó ösztönzőként mozdíthatná elő a stratégia végrehajtását, a források kompetitív
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alapon történő odaítélése révén, amelynek egyetlen kritériuma az lenne, hogy a javasolt
projekt vagy fellépés hogyan mozdítja elő és hajtja végre a stratégia célkitűzéseit.

Ezzel egyrészt eltérhetnénk attól az általános gyakorlattól, hogy a nagy támogatók a fel
nem használt források lehető legnagyobb fokú hasznosítására törekednek, másrészt
közvetlen kapcsolatot lehetne teremteni a források felosztása és az eredmények
megismétlése között.

Úgy vélem, az európai roma stratégiának ezeket az elveket és prioritásokat kellene
fenntartania, most pedig érdeklődve várom az Önök észrevételeit a jelentésemmel
kapcsolatban.

(Taps)

Zoltán Balog,    a Tanács soros elnöke. – (HU) Tisztelt elnök asszony! Tisztelt biztos asszony!
Tisztelt biztos úr! Tisztelt képviselők! A magyar elnökség nagy jelentőséget tulajdonít a
roma integráció kérdésének, és hálás az Európai Parlamentnek az ebben a témában nyújtott
aktív támogatásért.

Ne felejtsük el, hogy mi is a tét! Több millió uniós polgártársunk életesélyéről van szó,
akiknek joguk van ahhoz, hogy ugyanazokkal a lehetőségekkel élhessenek, mint mindenki
más, és társadalmaink nem engedhetik meg maguknak, hogy mellőzzék a bennük rejlő
potenciált. Ezért hadd gratuláljak Önöknek ahhoz a kiváló állásfoglalás-tervezethez,
melynek az elfogadására készülnek, és amelyet erőteljesen támogatok. Osztjuk az Önök
törekvését arra, hogy az ígéreteket tettek kövessék.

Április 8-án ünneplik a nemzetközi roma napot világszerte. A magyar elnökség ezen a
napon, Budapesten szervezi a romák társadalmi befogadásával foglalkozó integrált uniós
fórum ötödik találkozóját, amelyre Önök közül is bizonyára többen eljönnek majd. Ennek
az eseménynek a központi elemeként a Bizottság ismertetni fogja a témában készített
stratégiai közleményét, valamint fölkérjük Járóka Lívia képviselő asszonyt, hogy itt mutassa
be az állásfoglalás főbb elemeit.

A magyar elnökség ezt követően ki fog dolgozni egy tanácsi következtetéstervezetet,
amelyet a Foglalkoztatási, Szociálpolitikai, Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Tanács
reményeink szerint a május 19-i ülésén el fog fogadni. Ezek a következtetések kizárólag a
roma integráció kérdésével foglalkoznak majd, és törekedni fogunk az EU és tagállamai
közti együttműködés megerősítésére, a romák gazdasági és társadalmi integrációja területén.

Ezenkívül véleménycserét szándékozunk szervezni a Bizottság elképzeléseiről, a Tanács
egyéb formációiban is. Május végén pedig az Általános Ügyek Tanácsa, az Európai Tanács
júniusi ülésének előkészítéseként, irányadó vitát fog tartani ebben a témában.

Ahhoz, hogy előrelépést tudjunk tenni, meg kell szabadulnunk a sztereotípiáktól, az
általánosításoktól és az előítéletektől. Tudatában kell lennünk annak, hogy a romák
életfeltételei koránt sem egyformák mindenütt. Szem előtt kell tartanunk továbbá a
társadalmi kirekesztettségük történelmi okait. A Közép- és Kelet-Európában bekövetkezett
politikai rendszerváltás és a piacgazdaságra történő átállás előnyeit nem minden állampolgár
élvezheti azonos mértékben. Nagyon sok roma éppen az utóbbi 20 évben sodródott a
társadalom peremére.

Ma különösen fontos, hogy határozottan elítéljük a rasszista indítékból elkövetett agresszív
cselekményeket, bárki követi el azokat. Nehéz gazdasági helyzetben a kiszolgáltatottak
még kiszolgáltatottabbá válnak, és sokszor egymásban keresik nyomorúságuk okát. Közös
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értékeink és eszközeink vannak viszont arra, hogy védelmükre keljünk, hiszen immár több
mint 10 éve annak, hogy a Tanács elfogadta a faji alapú megkülönböztetést tiltó irányelveket.

Különösen üdvözlöm azt, hogy kiemelt hangsúlyt helyeztek a szegregáció megszüntetésére.
A szegregáció ördögi kört alkot és törésvonalakat hoz létre az egyes társadalmakon belül.
Annak is nagyon örülök, hogy ez az állásfoglalás kitér a nemek közötti egyenlőségre is.
Hadd emlékeztessem Önöket egy korábbi, 2006-ban elfogadott állásfoglalásukra, amely
a roma nők helyzetével foglalkozik. Minden nő számára lehetővé kell tenni, hogy
kamatoztassa képességeit. A döntéshozatalban is több roma nőre van szükségünk. Tisztelt
képviselők! A téma előadója, Járóka Lívia, ebben is inspirálhat mindannyiunkat, főleg a
nőket, de a férfiakat is.

Köszönöm még egyszer Járóka képviselő asszonynak és Önöknek mindannyiuknak, hogy
részt vesznek ebben a kulcsfontosságú folyamatban, és még egyszer emlékeztetném Önöket,
hogy a magyar elnökség eltökélt abban, hogy érdemi eredményeket érjen el ezen a területen.
Kérem, legyenek ebben segítségünkre!

Viviane Reding,    a Bizottság alelnöke. – Elnök asszony, az Európai Unió, mint tudjuk,
jogokra és értékekre épül, és ezek közé tartozik a kisebbségek védelme, a szabad mozgás
elve és a megkülönböztetés tilalma – és mindezek a romákra teljes mértékben érvényesek.

A romák társadalmi és gazdasági integrációja véleményem szerint erkölcsi kötelesség, de
emellett, ahogy arra a Parlament jelentése nagyon helyesen rámutatott, az európai
társadalmak gazdasági érdeke is. Kiemelten fontos az EU számára, és a nemzeti és helyi
hatóságoktól, a civil társadalomtól és az uniós intézményektől egyaránt elkötelezettséget
és közös erőfeszítéseket kíván.

Szeretnék gratulálni Járóka Líviának, aki nagyszerű munkát végzett. Munkája során arra
törekedett, hogy az egész Házat összefogja, és olyan javaslatot állítson össze, amely minden
politikai párt parlamenti képviselőinek érdemi hozzászólásait tartalmazza, és szerintem
ez igazán nagy eredmény. Ennek segítségével, Járóka asszony, a romák integrációjának
ügyét kiemelt helyen tudjuk tartani a politikai napirendben. Hozzá fog segíteni ahhoz,
hogy megtegyük a szükséges lépéseket a roma emberek helyzetének javítása és a
társadalomba való szociális és gazdasági beilleszkedésük érdekében.

Engedjék meg, hogy bemutassam, most hol tartunk. Mint talán emlékeznek rá, a Bizottság
2010. április 7-én közleményt fogadott el a romák európai társadalmi és gazdasági
integrációjáról, és ez volt a legelső olyan politikai dokumentum, amely kifejezetten a
romákkal foglalkozott.

A közleményben szerepelt egy konkrét felsorolás az intézkedésekről, hogy a tagállamok
ezek segítségével hatékonyabbá tehessék roma integrációs szakpolitikáikat, és
meghatározzák a jövőbeli kihívásokat: idetartozik a megkülönböztetés, a szegénység, az
alacsony iskolai végzettség, a munkaerő-piaci akadályok, a lakhatás, a szegregáció és így
tovább. Ezután következett a Bizottság 2010. szeptember 7-én létrehozott belső roma
munkacsoportjának értékelése, amely nagyon világosan megmutatta, hogy nincs bizonyíték
arra, hogy a tagállamokban erős és arányos intézkedések lennének hatályban az EU roma
népességének nagy részét érintő szociális és gazdasági problémák megoldására.

Ezt a helyzetet sem elfogadhatónak, sem fenntarthatónak nem tekinthetjük, ezért a Bizottság
most dolgozik egy uniós kereten a nemzeti roma integrációs stratégiákhoz, amelyet április
elején fog bemutatni. Ez a Ház uniós stratégiát kért, a Bizottság pedig reagál erre a kérésre.
Úgy vélem, mindnyájan egyetértünk abban, hogy hatékony politikai tervezésre és
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végrehajtásra van szükségünk, hogy stratégiai megközelítésre van szükségünk. Azt hiszem,
abban is egyetértünk, hogy a roma népességért elsődlegesen azok a tagállamok felelnek,
ahová az adott roma népesség települ, és a Bizottság ezért dolgozza ki ezt az uniós keretet
a nemzeti roma integrációs stratégiákkal kombináltan, mert mindkettőre szükségünk van:
tudnunk kell, hogy együttesen merre tartunk, és tudnunk kell, hogy az egyes tagállamok
merre tartanak, hogy a konkrét szakpolitikákat hozzáigazíthassuk az adott tagállamban
élő roma népesség problémáihoz.

Az áprilisban bemutatni kívánt uniós keret az Ön állásfoglalására fog épülni, Járóka asszony,
valamint a Bizottság roma munkacsoportjának munkájára és természetesen a tagállamoktól
és a civil társadalomtól kapott különféle hozzászólásokra. Konkrét intézkedésekre, világos
kötelezettségvállalásokra van szükség, hogy a rendelkezésre álló különböző jogi és pénzügyi
eszközök jobb felhasználásával áttörést lehessen elérni. Erről nem fogok hosszan beszélni,
mert kollégám, Andor úr felel ezért a témakörért, de az Európa 2020 stratégia új utakat
nyit meg a perifériára szorult csoportokat segítő, kitartó gazdasági és szociális intézkedések
előtt, és tudjuk, hogy a szegénység nagyon nagy probléma Európa legnépesebb
kisebbségében. Ezen a téren elszánt fellépésre van szükség, országos és uniós szinten
egyaránt.

A Bizottság ezenkívül nagyon fontosnak tartja, hogy okuljunk a múlt tanulságaiból, és
gondoskodjunk arról, hogy az összes érdekelt erőfeszítéseit nagyon jól összehangoljuk,
az EU szintjétől egészen a helyi szintekig. Ehhez a koordinációs munkához rendelkezésünkre
áll a roma integráció platformja, amely egy egyedülálló mechanizmus az összes érdekelt
fél bevonására. Úgy gondolom, a jövőben nagyon hasznos lenne, ha megerősítenénk e
platform szerepét.

Ugyancsak nagy érdeklődéssel hallottam azt a parlamenti javaslatot, hogy kellene egy
nemzeti kapcsolattartó, és ezt az uniós keret elkészítésekor meg fogjuk fontolni. Arról is
szeretném biztosítani Önöket, hogy a keret összeállítása során a Bizottság külön figyelmet
fog fordítani a fejlődés ellenőrzésének és a folyamat, illetve az előrehaladás helyszíni
nyomon követésének szükségességére, és itt egy kéréssel fordulok a Parlamenthez. Nem
szabad, hogy ez úgy nézzen ki, hogy van egy nagyon jó jelentés a Parlamenttől, és aztán
egy érdekes keret az Európai Uniótól; folyamatos munkának kell lennie, mérhető
előrehaladással és ellenőrzött módon haladó munkával, hogy lássuk, merre tartunk a
jövőben, és e tekintetben továbbra is szorosan együtt fogunk működni a tagállamokkal és
a Parlamenttel, akárcsak az összes érdekelt féllel.

(Taps)

László Andor,    a Bizottság tagja. – Elnök asszony, én is szeretném megköszönni az
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságnak a romák integrációjának európai uniós
stratégiáján végzett kitűnő munkát, és gratulálni az előadónak, Járóka Líviának ahhoz,
hogy a Ház részéről ilyen meggyőző támogatást kapott.

A jelentés egyszerre hasznos és biztató. Hasznos, mert hozzájárul az arról folyó vitához,
hogy hogyan lehetne továbbvinni a romák gazdasági és társadalmi integrációját. Biztató,
mert azt mutatja, hogy a Bizottság és Parlament ugyanabba az irányba mozdult el, és a
továbblépésről alkotott nézeteink nagyrészt egybeesnek.

A Bizottság először is egyetért azzal, hogy a romakérdés az Európa előtt álló stratégiai
kihívások közül az egyik legfontosabb, ugyanakkor ez kínálja a legígéretesebb lehetőségeket
is a kontinens számára. Amikor lehetőségekről beszélünk, gazdasági lehetőségekre is
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gondolunk. Ebben az ügyben valójában a szociális és gazdasági szükségszerűség párosul
a morális kötelességgel.

Másodszor, a Parlament jelentése meggyőzően kiáll amellett, hogy holisztikus megközelítést
kell elfogadni a romák társadalmi-gazdasági helyzetének megoldására. Azt javasolja, hogy
koncentráljunk néhány kiemelt területre, így például az oktatásra, a foglalkoztatásra, a
lakhatásra és az egészségügyi ellátásra. Ezek valóban kritikus fontosságú területek a romák
sikeres integrációja szempontjából.

Harmadszor, annak is örülök, hogy a jelentés foglalkozik az uniós források legmegfelelőbb
felhasználásának fontosságával. Döntő fontosságú, hogy a szakpolitikákat elegendő
pénzügyi forrással támasszuk alá. Bár ezen a téren már értünk el némi előrehaladást, ennél
többre van szükség.

Negyedszer, egyetértek a Parlamenttel abban, hogy be kell vezetnünk egy erős
mechanizmust, hogy ezzel ellenőrizzük a romák integrációjának nemzeti stratégiáit.

Végül azt is érdeklődve tapasztaltam, hogy a jelentés javasolja a szegénység területi
jellegének előtérbe helyezését, különös tekintettel az alulfejlett mikrorégiókra. A Bizottság
gondosan meg fogja vizsgálni ezt az érdekes javaslatot.

Világosan látszik, hogy néhány tagállam csak akkor tud majd kellő mértékű előrehaladást
elérni az Európa 2020 stratégiában kitűzött célok megvalósításában, ha konkrét lépéseket
tesznek a romák integrációjának javítására. Ezért legfőbb ideje, hogy határozottan
cselekedjünk, nemzeti és uniós szinten egyaránt. Bár elsősorban a tagállamok felelnek a
roma integrációs stratégiák megtervezéséért és végrehajtásáért, az EU is képes támogatni
ezeket. Gondoskodnunk kell arról, hogy az erőfeszítéseket minden szinten egy összefüggő,
következetes politikai keret fogja össze.

Bízom benne, hogy a nemzeti roma integrációs stratégiák uniós kerete – amelyet, mint az
alelnök asszony az imént elmondta, a Bizottság áprilisban fog bemutatni – lehetőséget
nyújt majd az uniós intézményeknek és valamennyi érdekeltnek, hogy egyesített erővel
kézzelfogható változást érjenek el az európai romák életében.

Kinga Göncz,    a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményének előadója. – (HU)
Elnök asszony! Hadd kezdjem egy történettel. B. Józsefet és feleségét kiskorú veszélyeztetése
miatt jogerősen 10-10 hónap börtönbüntetésre ítélte egy magyarországi bíróság 2009-ben.
Bűnük az volt, hogy két gyermekük nem járt iskolába. Amíg azonban bejártak, a gyerekeket
inkább hazaküldték, mert sáros cipővel, piszkosan állítottak be. A cigánytelepen, ahol
laknak, nincs betonút, így aztán a gyerekek mindannyiszor a mezőn átkelve, sáros lábbal
érkeztek az iskolába. Bírták, ameddig bírták a megaláztatást, hogy leszidják és hazaküldjék
őket, aztán egyre többször elkerülték az iskolát. A szüleiket meg emiatt börtönbüntetésre
ítélték.

B. Józsefék gyermekei nem azért nem jártak iskolába, mert nem akartak tanulni. A
körülményeik nem engedték, hogy tanulhassanak. Megfelelő ruha és cipő, otthoni víz és
áram nélkül, tanszerek híján esélyük sem volt arra, hogy elvégezzék az általános iskolát.
A halmozottan hátrányos helyzetű közösségek fölzárkóztatása komplex folyamat. Ez csak
lépésről lépésre, a helyi szükségletekhez igazodva, hosszú távon valósulhat meg.

Európa ebben segíthet, hogy valós adatokra támaszkodva meghatározza a célokat,
eszközöket biztosít hozzá, számon kéri a célok megvalósítását, követi a romák helyzetének
változását. Az eddigieknél kevésbé bürokratikus, gyorsabb, átláthatóbb módszereket dolgoz
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ki, hosszabb távon támogatva egy-egy közösséget, amíg az valóban gondoskodni tud saját
magáról.

Nem elég iskolát építeni B. Józsefék gyerekeinek, megélhetést nyújtó munka kell, etetni,
ruházni, iskolába járatni tudják a gyerekeket a szülők. Emberhez méltó lakhatási
körülmények kellenek, ahol fel lehet készülni a másnapi iskolai órákra, ahol van világítás
és fűtés. Járható út kell, amin el lehet jutni iskolába és munkahelyre. És emberi szó, amely
feledtetni tudja a megaláztatásokat.

Az európai roma stratégia nem hoz azonnali változást, de esélyt ad rá. Az igazi kérdés az,
hogy tudunk-e olyan szabályokat, feltételeket teremteni, amelyek eljuttatják a segítséget
azokhoz, akik nem tudnak versenyezni a forrásokért, akiknek alig van érdekérvényesítő
képességük. Szükség van diszkriminációmentesség garantálására, nemcsak a
munkaerőpiacon, hanem a társadalmi élet minden területén. Szükség van települési, iskolai
szegregáció megszüntetésére, valós esélyek teremtésére, a roma közösségek bevonására
európai, tagállami és helyi szinten is. És mindenekelőtt politikai elköteleződésre mindenki
részéről, aki hozzá tud járulni a helyzet változásához európai szinten is.

Nem elég a tagállami roma stratégiákhoz keretet adni, hanem igazi európai roma stratégia
kell, európai szintű felelősségvállalással, természetesen nem vitatva a tagállami felelősséget.
Kérem a Bizottságot és a Tanácsot, hogy a Parlament állásfoglalásában megfogalmazottakat
teljes egészében ültessék át az anyagaikba, és az eredményekről rendszeresen számoljanak
be a Parlamentnek.

Andrey Kovatchev,    a Regionális Fejlesztési Bizottság véleményének előadója. – (BG)
Elnök asszony, gratulálok Járóka asszonynak a kitűnő együttműködéshez. Az Európai
Unióban élő nagyjából 12 millió roma integrációját nem lehet megvalósítani anélkül, hogy
ez a szándék egyrészről a romákban, másrészről a tagállamok többségi népességében
meglegyen.

A roma népesség integrációjáért a tagállamok és az Európai Unió egyaránt felelősek. Európai
forrásokat kell használni az infrastruktúra javítására, új házak építésére vagy a meglévők
felújítására, az oktatás és a munkaerőpiacra való bejutás javítására.

Nincs általános, mindenhol egyformán jól alkalmazható megoldás. Akár egy tagállamon
belül is eltérő megközelítésekre lehet szükség a különböző régiókban. Úgy vélem, az
európai alapok kedvezményezettjeit be kellene vonni az otthonuk vagy környezetük
építésébe, hogy a velük szemben tanúsított szolidaritás miatt kialakuljon bennük az
elkötelezettség érzése, és így gondos gazdává váljanak.

A politikai vezetésnek és az üzleti közösségnek újra fel kell fedeznie a romákat, és
biztosítania kell, hogy könnyebben bejussanak a munkaerőpiacra, hogy hozzá tudjanak
járulni az Európai Unió gazdasági fejlődéséhez és jólétéhez. Őszintén remélem, hogy ez a
jelentés megfelelően megvalósul, és hozzá fog segíteni a romák jobb társadalmi és gazdasági
integrációjához itt Európában.

Hannu Takkula,    a Kulturális és Oktatási Bizottság véleményének előadója. – (FI) Elnök asszony,
nem könnyű dolog mindent összeszedni egy percben, mindenesetre néhány gondolatot
elmondanék a Kulturális és Oktatási Bizottság romakérdéssel kapcsolatos álláspontjából,
amely kérdéssel összefüggésben Járóka asszony kiváló munkát végzett. Amikor én magam
voltam e bizottság előadója, akkor és ott teljes mértékben egyetértettünk abban, hogy ez
egy emberi jogi kérdés.
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10–12 millió roma él az EU-ban, amelynek ők is teljes jogú tagjai. Teljes körű jogokkal is
kell rendelkezniük: emberi jogokkal a szó valódi értelmében. Ebbe az is beletartozik, hogy
részt vehetnek a társadalmi döntéshozatalban és az európai döntéshozatali folyamatban.

Ha vetünk egy pillantást a jövőre, jól tudjuk, hogy az oktatás a kulcs. Egyúttal az oktatás
a helyes módszer arra, hogy integráljuk a roma kisebbséget a társadalomba, és aktivitásra
ösztönözzük őket. Gyors javulást kell elérni például a lakhatás és az infrastruktúra területén.
Mindenekelőtt az a legfontosabb, hogy hangsúlyozzuk az attitűd megváltoztatásának
szükségességét magunk között, a többi európai körében. Meg kell szüntetni a szegregációt
és a megkülönböztetést. Megfelelő lehetőségeket kell teremtenünk, és meg kell értenünk,
hogy minden gyermek és roma fiatal külön egyéniség, ugyanolyan egyedi polgára az
Európai Uniónak, mint mindenki más.

ELNÖKÖL: DIANA WALLIS
alelnök

Marian-Jean Marinescu,    a PPE képviselőcsoport nevében. – (RO) Elnök asszony, ma a roma
kisebbségről szóló európai stratégiát vitatjuk, ami fontos előrelépés az Európai Unió
legnagyobb kisebbségének integrációja felé. Az Európai Uniónak szembe kell néznie a
romaprobléma valóságával, amelyet egyrészről a romák általában vett gazdasági helyzete
határoz meg, de ugyancsak szerepe van a saját hagyományaiknak is: a nomád életstílusnak
és az alacsony iskolázottságnak, illetve – ennek folytán – a szakképesítés hiányának. Az
oktatás lehetőséget jelent arra, hogy az egyén képesítést, szakmát és munkahelyet szerezzen,
és ezek elengedhetetlenül szükséges lépést jelentenek a romák társadalmi integrációja felé.

Az integrációért való felelősség nem kizárólag a hatóságoké. A roma közösségnek meg
kell értenie, hogy neki is meg kell tennie a szükséges erőfeszítéseket, és ténylegesen akarnia
kell a társadalomba való beilleszkedést, származási vagy tartózkodási országtól függetlenül.
A stratégiában szereplő kiemelt területek közé kell sorolni az állampolgári ismeretek
oktatásának erősítését, a roma népesség kultúrájának és hagyományainak hozzáigazítását
a modern társadalomhoz, valamint a szakképzés és átképzés ösztönzését. Véleményem
szerint az oktatás mellett ezeket a területeket is kiemelt célkitűzésnek kell tekinteni.

A származási tagállamoknak kell a legnagyobb mértékben hozzájárulniuk az integrációs
folyamathoz, de az uniós megközelítésre is rendkívül fontos szerep vár. A Bizottság által
tervezett jövőbeni stratégiában olyan keretprogramokat kell javasolni, amelyek illeszkednek
a roma közösség egyes részeinek nomád életmódjához, és ezeket minden tagállamban
hasonló módon kell kidolgozni és végrehajtani.

Hannes Swoboda,    az S&D képviselőcsoport nevében. – (DE) Elnök asszony,
képviselőcsoportom szerte Európában számos roma közösséget felkeresett, és látta az ott
uralkodó szörnyűséges körülményeket. Nehéz elképzelni, hogy némelyik európai
fővárosban hogyan élnek ezek az emberek. Ez egy ördögi kör, amelyből nagyon nehéz
kitörni.

Hálás vagyok azért, hogy mindkét biztos megemlítette a szegénység kérdését. Úgy hiszem,
a romák részéről a küzdelem mindenekelőtt a szegénység ellen folyik, és ez nemcsak a
romák körében jellemző. Vigyáznunk kell, hogy ne okozzunk újabb megosztottságot
azzal, hogy a roma közösségen kívüli szegények kritikusan szemlélik azt a tényt, hogy a
romák hirtelen nagyobb pénzösszegekhez vagy több figyelemhez jutnak. Gondoskodnunk
kell arról, hogy ez egy közös küzdelem legyen, amely természetesen a megkülönböztetés
összes formája ellen is irányul.
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A helyi szinten tett erőfeszítések szintén fontosak. Nagyon gyakori, hogy a közösségek
vagy régiók sokat tesznek, de sajnos nem mindig a nemzeti kormány támogatásával. Módot
kell találnunk arra, hogy helyi szinten is bevezessük az európai finanszírozást. Ennek
érdekében összeállítottunk egy alternatív állásfoglalást, amelyről rövidesen beszélni fogok.
Ezt az állásfoglalást főként Enciu úr javaslatára dolgoztuk ki, aki szintén ki fogja fejteni
álláspontját ebben a kérdésben, hogy jobban megvilágítsa a problémát.

Remélem, hogy a Bizottság jó romastratégiával tud előállni. Amint azt mindkét biztos
nagyon helyesen elmondta, ez az egész egy nyomon követő, támogató folyamatról szól,
vagy ahogy ők mondták, a „work in progress”-ről. Ki kell derítenünk, ténylegesen mi
történik a finanszírozással, mert már túl régóta ülünk és nézzük, hogy alig-alig történik
valami. Nem akarom azt mondani, hogy semmi nem történt, de annyi bizonyos, hogy
messze nem volt elég, és a források felhasználása nem a lehető legjobban történt.

Sok sikert kívánunk a magyar elnökségnek! Maximálisan támogatni fogjuk ebben az ügyben,
hogy új stratégiát tudjunk készíteni, Önök pedig elmondhassák, hogy ez volt az elnökségük
egyik sikeres eredménye. Számíthatnak a támogatásunkra.

Befejezésül szeretném megköszönni Járóka asszonynak ezt a kitűnő jelentést. Mivel
támogatni akarjuk a jelentését, vissza fogjuk vonni az alternatív állásfoglalásunkat.
Egyszerűen csak szerettük volna felhívni a figyelmet a helyi közösségekkel és hatóságokkal
kapcsolatos problémára. Ugyanakkor támogatni akarjuk Járóka asszony jelentését is az
Európai Parlament világos nyilatkozataként.

(Taps)

Renate Weber,    az ALDE képviselőcsoport nevében  .  – Elnök asszony, végre eljött a pillanat,
hogy szavaznunk kell erről a jelentésről. Véleményem szerint ez a pillanat nem feltétlenül
az ünneplésé: inkább úgy tekintem, hogy most kell bölcsnek lennünk, és megnézni, hogy
eddig mit értünk el, és mit akarunk elérni a jövőben. Mivel azonban tudom, hogy milyen
rengeteg munkába került e jelentés elkészítése, engedjék meg, hogy gratuláljak és
megköszönjem, nemcsak az előadónak és a többi érintett képviselőnek, hanem az
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság munkatársainak és politikai
tanácsadóinknak is.

Amikor először elkezdtünk tárgyalni erről a kérdésről, mindnyájan abban reménykedtünk,
hogy az Unió tényleg a romák integrációjának európai uniós stratégiája felé halad. Ehelyett
lesz egy keretünk, és majd a tagállamok fogják eldönteni, hogy elkészítik-e saját stratégiáikat.
A korábbi tapasztalatokra való tekintettel attól tartok – és hadd legyek most az egyszer
pesszimista –, hogy ez olyan folyamat lehet, amely nagyon nagymértékben a pénztől, a
finanszírozástól függ. Véleményem szerint a fejlett országokban az emberek nem feltétlenül
azért „fedezték fel” a romákat, mert belátták, hogy a romák milyen rossz körülmények
között élnek a származási országaikban, hanem mert zavarta őket a romák látványa az
utcákon és a városok peremén.

Többről van itt szó, mint a finanszírozás. Nagyon sok szempontból e népcsoport alapvető
emberi jogairól van szó. A biztos asszony arról beszélt, hogy dolgozni fogunk az
előrehaladáson. Remélem, hogy ebből nemcsak a munkát fogjuk látni, hanem a valódi
előrehaladást is.

Hélène Flautre,    a Verts/ALE képviselőcsoport nevében. – (FR) Elnök asszony, sajnos a sajtóban
nap mint nap olvashatunk tudósításokat a romákkal szembeni diszkriminatív vagy rasszista
cselekményekről. Ezért ezt a bizottsági közleményt természetesen maguk a romák is
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lelkesen várták, akárcsak az összes támogatójuk és mindenki, aki jelentőséget tulajdonít
az Európai Unió alapvető értékeinek.

A Bizottságnak ezért ki kell dolgoznia egy keretet, egy európai stratégiát a nemzeti cselekvési
tervekhez. A felelőssége messze túl fog mutatni a nemzeti cselekvési tervekhez szükséges
európai keret kidolgozásán, mert a tagállamok ebben a témában csak akkor fognak
előrehaladást elérni, ha erős ösztönzést kapnak a Bizottságtól, hogy elkötelezzék magukat
az ügy mellett. Ehhez – mint azt a jelentés nagyon jól elmagyarázza – szükség lesz a kapott
eredmények rendkívül pontos értékelésére, teljesítménymérő kritériumok és mutatók
alkalmazásával. Ugyancsak szükség lesz az összes érdekelt fél és mindenekelőtt a roma
közösségek bevonására. Szerintem nagyon fontos kapcsolatot teremteni az Európa Tanács
roma közvetítők képzésével foglalkozó programjával. Ez alapfeltétel, ha azt akarjuk, hogy
az integrációs projekteket regionális szinten siker koronázza.

Ezt követően az Európai Bizottságnak is részt kell vennie a saját projektjei – a saját maga
által működtetett projektek, mint azt a jelentés javasolja, kísérleti projektek – révén,
amelyeket folytathatna például az itt emlegetett mikrorégiókban, hogy ezek a példaértékű,
figyelemreméltó projektek minden érdekelt felet meggyőzhessenek arról, hogy érdemes
részt vennie az integrációs folyamatban.

Úgy vélem továbbá, hogy az Európai Bizottságnak is meg kell engedni, hogy éljen a hivatalos
panasztételhez való jogával, amennyiben az értékek, európai jogszabályok és nemzeti
cselekvési tervek nem a várakozásnak megfelelően alakulnak, szem előtt tartva a jogokhoz
való egyenlő hozzáférést, a megkülönböztetésmentességet és a szabad mozgást.

Cornelia Ernst,    a GUE/NGL képviselőcsoport nevében. – (DE) Elnök asszony, hölgyeim és
uraim, hogy rögtön a lényegre térjek, ez az egész arról szól, hogy egységes, kötelező uniós
stratégiát vezessünk be, ahelyett hogy az egyes tagállamok 27 különböző, egyéni stratégiát
készítenének. Amikor majd sikerül egy ilyenfajta egységes stratégiát végrehajtanunk, csak
akkor válik lehetővé, hogy az EU-ban élő romák és szintik egyenrangú uniós polgárhoz
méltó bánásmódban részesüljenek.

Miről van szó egyáltalán? Arról, hogy mindenkinek garantáljuk a szabad mozgást. Arról,
hogy haladéktalanul eltöröljük a speciális roma iskolákat, és ha szabad így fogalmaznom,
hogy véget vessünk a romákat sújtó apartheid rendszernek Európában. Az oktatáshoz,
egészségügyi ellátáshoz és szociális szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférésről van szó.
Nem szívességet teszünk ezeknek az embereknek, csak megadjuk a törvényes jogaikat.

Mi, az Egységes Európai Baloldal/az Északi Zöld Baloldal Képviselőcsoportja határozottan
elutasítjuk a romákra és a szintikre vonatkozó külön politika gondolatát. Olyan politikára
van szükségünk, amely kezdettől fogva az integráció szellemében működik, és amely
kompenzálja a romák és szintik által elszenvedett hátrányokat, például a munkához jutás,
a letelepedéshez való jog vagy az uniós finanszírozás igénybevétele terén. Egy dolgot
azonban szeretnék hozzátenni. Mindennek a világon semmi hatása nem lesz, ha nem
sikerül megoldanunk egy problémát, amelynek része a rasszizmus és a romák és szintik
megbélyegzésének leküzdése szerte Európában. Ezt Európa egyik központi feladatának
kell tekintenünk, és könyörtelen lépéseket kell tennünk a megkülönböztetés ellen. Nem
szabad megtűrnünk a kétszínű hozzáállást a tagállamok körében és az EU egészében.
Egyhangúlag kell fellépnünk.

Mario Borghezio,    az EFD képviselőcsoport nevében. – (IT) Elnök asszony, hölgyeim és
uraim, nem értek egyet a jelentéssel, amikor azt mondja, hogy a romákkal foglalkozó

267Az Euròpai Parlament vitàiHU08-03-2011



politikát a Bizottságnak kell diktálnia a tagállamok felé. Ez a hozzáállás nem tartja be a
szubszidiaritás elvét, ha igaz – márpedig igaz –, hogy ezeket az intézkedéseket helyi,
regionális és országos szinten kell kigondolni és végrehajtani, mivel a hatásuk a régiókat
és az ott élő lakosságot érinti.

Teljes mértékben egyetértek a befogadással és a megkülönböztetésmentességgel, de még
mindig azt szeretném megtudni Reding biztostól, hogy hazájában, a Luxemburgi
Nagyhercegségben mikor fogják végre engedélyezni a roma táborokat, mert ha nem tévedek,
ott nem megengedettek. Ez a jelentés egy kicsit kiegyensúlyozatlannak tűnik, mert nagyon
sok bekezdés szólít fel a romák támogatására, legyen szó férfiakról, nőkről, gyerekekről
vagy idősekről (...). Ugyanakkor egy mondat sincs például arról, hogy súlyosan büntetni
kellene az antiszociális viselkedést tanúsító romákat. Ki gátolja meg a roma gyerekeket az
iskolába járásban, ha nem bizonyos roma szülők?

Úgy hiszem, ezek olyan témák, amelyeket bátran, szókimondóan kellene kezelnünk,
dacolva a politikai korrektséggel. Nem a szirupos jótékonykodás, hanem a komoly, sebészi
pontosságú intézkedések fogják lehetővé tenni, hogy felszámoljuk a bűnszervezeteket, a
gyermekek kizsákmányolását és a szervkereskedelmet.

Andrew Henry William Brons (NI).   – Elnök asszony, mindenki a romákról beszél,
bármilyen kérdésről is van szó, a romák kerülnek elő. Erről szerintem Sarkozy úr tehet,
mert úgy tett, mintha kiűzné őket.

Biztosra vettem, hogy a pénzügyi ügyletek utáni adóról szóló vitában is meg fognak jelenni.
Valahányszor egy roma lókereskedő megpróbál felszámolni lábanként még pár eurót,
előugrik majd egy keménykalapos adószedő, és követeli a szegény jószág egyik lábát,
Barroso elnök járandóságaként.

Amikor eljött az ideje, hogy megvitassuk az Atlanti-óceánról szóló uniós stratégiát, teljesen
arra számítottam, hogy javasolni fogják, hogy az óceán egy szakaszát tartsuk fenn e nemes
törzs vízi ága számára. Árulhatnának horgokat az arra haladó hajóknak, és megígérnék,
hogy a hajótestet bevonják a hátrahagyott kátrány egy részével.

Azt hiszem, érdemes lenne találnunk egy konkrét romát is, lehetőleg valamilyen
fogyatékossággal és problémás szexuális irányultsággal. Aztán kinevezhetnénk a Bizottság
elnökévé. Első lépésként kiárusítaná ezt a helyet, és senki nem merne panaszkodni.

Edit Bauer (PPE).   – (HU) Elnök asszony! Elsősorban szeretnék Járóka Líviának gratulálni.
Sokéves munkája ért ma egy fontos mérföldkőhöz. Hosszas küzdelem után mára világossá
vált, hogy a romák problémája európai probléma, és ez így van akkor is, hogyha Borghesio
kollégám rámutatott arra, hogy a megoldásokat a tagországokban kell keresni. De az
egységes európai térség bizony egységes stratégiát is kíván. Nem lehet a roma stratégiát
megközelíteni csak kulturális szempontból. Ez nem csak kisebbségi probléma. S
megoldhatatlan éppen úgy csak a szociálpolitika eszközeivel. Ezért fontos, hogy a stratégia
átfogó intézkedéseket tartalmazzon, célirányosakat és fókuszált célkitűzéseket fogalmazzon
meg. A stratégia kulcsterületei közül az oktatást, az oktatáshoz való hozzáférést kell
kiemelni. Az iskolázottság ugyanis alapvető kérdése a foglalkoztathatóságnak. Több
tagországban nagyszámú romacsoport él a szegénység csapdájában, miközben számukra
soha nem lesz már megfelelő számú munkahely, mert képesítés nélkül gyakorlatilag
foglalkoztathatatlanok. Külön figyelmet érdemel a roma lányok képzése, akik talán
gyakrabban kerülnek korai iskolaelhagyók sorába, annak a gyakorlatnak a nyomán is,
hogy a lányokat sokkal inkább kihasználják az otthoni munkákban.
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Monika Flašíková Beňová (S&D).   – (SK) Elnök asszony, egy újabb nagyon kényes
kérdéssel foglalkozunk, és véleményem szerint ezt az Európai Parlamentnek meg kell
oldania, a Bizottságnak meg kell oldania és a Tanácsnak is meg kell oldania, mert a romák
befogadása immár nem lehetséges kizárólag az egyes uniós tagállamok szintjén.

A Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetségének Képviselőcsoportja nagyon régóta
foglalkozik ezzel a kérdéssel. Csak az elmúlt nyolc hónapot tekintve képviselőcsoportunk
szinte minden olyan tagállamba ellátogatott, ahol a romák helyzete gyakran valóban
nagyon bonyolult. Nemcsak azokat a telepeket tudtuk felkeresni, ahol a romák rendkívül
rossz körülmények között élnek, hanem szerencsére néhány jó példát is láttunk. Ebbe
beletartoznak az olyan esetek, amikor a helyi hatóságok szintjén nagyon jó együttműködést
tapasztaltunk az e településeken élő romákkal, és láttunk olyan jó példákat is, ahol a helyi
politikusok valódi erőfeszítéseket tettek annak érdekében, hogy a romáknak kedvező
megoldást találjanak a helyzetre.

A mi problémánk az, hogy a társadalmainkban nagyon nagyfokú előítéletet is tapasztaltunk
– és most itt azokra a tagállamokra gondolok, ahol a többi tagállamhoz képest talán
súlyosabb problémák vannak a romákkal. Ezek az előítéletek a népesség többségi részében
élnek, és ezért úgy gondolom, biztos asszony, hogy bármilyen cselekvési tervet terjeszt
elénk, abban foglalkozni kell ezzel a nagyfokú előítélettel a többségi társadalom részéről,
hogy elmagyarázza a többségi társadalomnak, hogy a romáknak nyújtott segítség és a
társadalmi befogadásuk nemcsak a romáknak kedvez, hanem a társadalom egészének és
ezáltal a többségnek is.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE).   – Elnök asszony, nagyon örülök a Járóka-jelentésnek,
mert lehetőséget ad arra, hogy megemlítsünk néhány konkrét kérdést.

A roma integráció stratégiáját egy bennfentes megközelítésnek kell vezérelnie, amelyet
romák alakítanak ki a romák számára, ami a romák felhatalmazását jelenti, a döntéshozatali
folyamatba való bevonásukat, roma munkatársak és közvetítők felvételét a helyi, országos
és uniós szinten fontos pozíciókba. Véget kell vetni az uniós tagállamokban most is
büntetlenül folyó jogellenes gyakorlatoknak: a romákkal szembeni erőszaknak, a szabad
mozgáshoz való joguk megsértésének, a szélsőséges politikai pártok és politikusok fokozódó
aktivitásának, a roma gyermekek szisztematikus szegregációjának az oktatásban, a romák
széles körű települési szegregációjának, az emberkereskedelemnek, az egészségügyi
ellátáshoz és a szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés megtagadásának, a roma nők
kényszersterilizálásának.

Ezt a jelentést tehát számos ok indokolja, és a stratégiát még sokkal több indok támasztja
alá, ezért én nagyon örülök a jelentésnek, a stratégiának; és ahogy Ön mondta,
biztos asszony, folytassuk a munkát!

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Elnök asszony, miközben az EU többségi társadalma
gyorsan öregszik, a roma népesség létszáma gyorsan nő. Magyarországon, ahol a romák
ma a népesség 6–8%-át képezik, 2050-re a munkaképes korú népesség több mint 50%-át
ők fogják alkotni. Ezt természetesen tovább nehezíti, hogy a romák életét az EU-ban –
ahogy korábban is volt – a munkanélküliség, az átlagtól jócskán elmaradó iskolai végzettség,
a szervezett bűnözés és prostitúció, valamint a párhuzamos társadalomba való
visszahúzódás határozza meg.

Ez a jelentés foglalkozik a problémák némelyikével, de egyoldalúan. Az integráció nem
egyirányú utca. A romáknak is hozzá kell járulniuk mindehhez. El kell küldeniük a
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gyerekeiket iskolába, és be kell illeszkedniük a munkaerőpiacra. A régimódi struktúrák
szerint működő roma közösségekben a nők gyakran különösen rossz helyzetben vannak.

Az iskolázottságuk hiánya és a munkaerőpiacról való kirekesztettségük csak tovább fog
romlani, ha most nem cselekszünk, és még tovább fogja súlyosbítani a demográfiai
változások által okozott integrációs problémákat.

Marco Scurria (PPE).   – (IT) Elnök asszony, hölgyeim és uraim, nagy öröm és büszkeség,
hogy ma este ezt a stratégiát tárgyaljuk itt: öröm, mert Járóka Lívia kitűnő munkát végzett,
és ezért köszönetet mondok neki, és büszkeség, mert ez olyan kezdeményezés, amelyet
mi az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) Képviselőcsoportban már nagyon akartunk.

Ez egy kiváló jelentés, mert természetesen elítéli a romákkal szembeni megkülönböztetés
vagy rasszizmus minden formáját, és azért is szeretjük, mert egy bámulatra méltó kulturális
megközelítéssel ösztönzi a valódi integrációt. Azért is tetszik ez a jelentés, mert nemcsak
a jogokat határozza meg, hanem bizonyos szükségletekre is felhívja a figyelmet.

Ezzel a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről megfogalmazott véleményben is
foglalkoztunk. Gondolok itt különösen a roma gyermekek iskoláztatásával foglalkozó
egész részre, ahol rámutattunk, hogy az iskoláztatás nemcsak jog, de kötelesség is, és ebbe
a gyermekek családját is be kell vonni.

Arra is felhívnám a figyelmet, hogy a roma kisebbségről szóló jövőbeli stratégiának az
oktatásra kell összpontosítania, mivel ez a társadalmi integráció előmozdításának
legfontosabb eszköze. A roma kultúra terjesztése mellett a romáknak törekedniük kellene
arra, hogy megismerjék azon népek szokásait és kultúráját, akikkel együtt élnek, ezáltal
elősegítve a valódi integrációt.

Talán az egyetlen dolog, ami hiányzik ebből a jelentésből, az uniós polgárok szabad
mozgásáról szóló 2004/38/EK irányelvre való hivatkozás. Ezzel kapcsolatban régóta
várjuk, hogy a Bizottság adjon egy értelmezést arról, hogyan kellene átültetni a gyakorlatba,
és most meg kellene tudnunk, hogy a tagállamok részéről mi a helyes és elvárható. Minden
más szempontból ismét csak köszönöm az előadónak mindazt, amit sikerült elérnie.

Ioan Enciu (S&D).   – (RO) Elnök asszony, nagyra értékelem Járóka asszony rendkívül jó
munkáját e jelentés összeállításában, és őszintén gratulálok hozzá. Szeretnék azonban
rámutatni, hogy a roma integrációs szakpolitikák eddigi kudarcának oka nem az volt, hogy
ne lettek volna stratégiák, kiadott tervek vagy akár források.

A tényleges integrációt csak a roma közösség bevonásával, magukkal a romákkal együtt
lehet elérni, más szóval azokkal az emberekkel, akikben – a helyi hatóságok mellett –
megvan a képesség és különösen a vágy a programok végrehajtására. Ki ismerné jobban e
közösség mélyen gyökerező problémáit, ha nem maga a közösség? Nem beszélve a helyi
igazgatásról, amely napi szinten kezeli a problémákat. A leendő stratégiának a roma
közösségek, a helyi hatóságok és a civil szektor közötti strukturált párbeszéden és
együttműködésen kell alapulnia. A romáknak a néző szerepéből aktív résztvevői szerepbe
kell átlépniük, hogy ezeket a nekik szánt intézkedéseket valóra válthassák. Eljött az idő,
amikor a szavak után a tettek mezejére kell lépnünk.

Lambert van Nistelrooij (PPE).   – (NL) Elnök asszony, tisztelt biztosok, Járóka asszony,
nagyon nagyra értékelem a jelentését. Rengeteget dolgozott ezen a jelentésen, és bennünket
is elvitt néhány látogatásra Magyarország azon részére, ahonnan Ön származik. A Regionális
Politikai Bizottság azóta Romániában is járt, hogy a helyszínen ismerje meg az ottani
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helyzetet. Ezáltal az ember tényleg megláthatja a dolgok valódi állását. Kedves fogadtatásban
részesül, az emberek zenélnek neki, ugyanakkor ott van a másik oldal is: az elmaradottság
és az integráció hiánya. Mindezen okokból én előadóként a tavalyi év elején foglalkoztam
ezzel a változással a Regionális Alapban.

Most már lehetőség van arra, hogy a regionális alapok 4%-át a kiszolgáltatott csoportok,
ez esetben a romák lakhatására különítsék el. Be kell látnunk, hogy ez a finanszírozás még
elmarad a szükséges mértéktől, és a programok nem elsősorban a romák lakhatási igényeit
szolgálják ki. Mármost ez tényleg teljesen értelmetlen. Európa felkínálja a lehetőségeket,
de a másik oldalon senki nem él velük. Ugyanez vonatkozik a Szociális Alapra is.
Egyértelmű, hogy együtt kellene lebonyolítanunk azt a vitát.

A Regionális Politikai Bizottság soron következő ülésén a román Udrea fog ellátogatni
hozzánk, hogy közösen megbeszéljük ezt a kérdést. A bizottság keretei lehetőséget adnak
a nagyobb fokú kormányzásra, amikor az országok nem támogatják a régiókat és a helyi
hatóságokat. Én tényleg sokat várok ettől. Néha az embernek akár kényszerhez is kell
folyamodnia, ha a szokásos érvek nem használnak. Az Önök kísérleti projektjei nagyon
jó kezdetet fognak jelenteni.

Corina Creţu (S&D).   – (RO) Elnök asszony, én is csatlakozom azokhoz, akik értékelik
a ma tárgyalt jelentés készítőinek erőfeszítéseit és munkáját. Ugyanakkor azonban a
realitások talaján kell maradnunk, és fel kell ismernünk, milyen sok dokumentumunk van
már a romák helyzetéről, amelyek nem mindig tükröződnek a helyszínen látható konkrét
eredményekben.

Hivatalosan egyik tagállamban sincs semmilyen rejtett vagy nyílt jogszabályi akadály vagy
diszkriminatív politika, amely érintené a romákat. A megkülönböztetés bizonyos formái
azonban mégis élnek, és erről itt a Házban is szoktunk beszélni, amikor az Európai Unió
által kinyilvánított és elfogadott értékekre hivatkozunk. Azt is el kell ismernünk, hogy
vannak olyan kulturális különbségek, amelyek időnként összeegyeztethetetlennek tűnnek.
Úgy hiszem, hogy a társadalmi integrációra irányuló összes szakpolitikánál fontosabb az
oktatás, mivel ez a leghatásosabb eszköz e közösség helyzetének javítására.

Ugyanakkor szem előtt kell tartanunk ennek az etnikai csoportnak a sajátosságait, amelyek
sok esetben a problémáikat okozzák. Románia például pozitív diszkriminációs
mechanizmusokat vezetett be, többek között a középiskolákban és az egyetemi karokon
fenntartott helyeket. Sok esetben azonban ezeket a közpénzből finanszírozott helyeket –
nagy csalódásra – nem töltötték be.

A jelentés fontos és szükséges intézkedéseket irányoz elő. Remélem, hogy ezeket mindegyik
tagállami kormány végre fogja hajtani. Ugyanakkor szükség van a roma közösség
együttműködésére, amelynek fel kell vállalnia a rá jutó felelősséget és törekednie kell a
helyzete megváltoztatására.

Sari Essayah (PPE).   – (FI) Elnök asszony, tisztelt biztosok, mindenekelőtt szeretnék
gratulálni különösen az előadónak, Járóka Líviának, valamint az árnyékelőadóknak ehhez
a kitűnő jelentéshez, amely bemutatja a Parlament határozott iránymutatásait az EU közös
romastratégiájának kialakításához. A Bizottságnak ezek alapján kellene összeállítnia egy
stratégiát, amely kiegészítené és támogatná a tagállamok saját intézkedéseit, mert az
állampolgáraikért elsődlegesen most és ezután is a tagállamok a felelősek.

A leendő stratégiának minden esetben átfogó, konkrét megközelítésre, valamint a Bizottság,
a tagállamok és különösen a roma szervezetek közötti együttműködésre kell épülnie.
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Hazám, Finnország kész felkínálni a saját nemzeti romastratégiáját közös használatra. Az
is létfontosságú, hogy a romák részt tudjanak venni a helyzetük javítására szolgáló
intézkedések megtervezésében, és érdemben befolyásolhassák is a terveket. Nem szabad
politikai tárgyakká válniuk, akiket fentről igazgatnak.

A romák társadalmi-gazdasági helyzetének javítására irányuló rövid távú projektek sem
fognak semmilyen strukturális társadalmi változást eredményezni, és ezért a romapolitika
végrehajtásának szorosan kapcsolódnia kell az élet különböző területein zajló országos
fejleményekhez. Ehhez hasonlóan az uniós pénzügyi rendszereket is szorosan össze kell
kapcsolni a szakértői értékelés folyamataival. Befejezésül a Bizottságnak azt a koncepciót
javasolnám, hogy a romapolitika nyomon követésének legyen egy saját állandó ellenőrzési
rendszere. A tagállamok számára ki kell dolgoznunk egy nyomon követési rendszert a
romaügyek végrehajtásához, mégpedig egy állandó struktúrával rendelkező rendszert.

Kinga Gál (PPE).   – (HU) Államtitkár úr! Reading és Andor biztosok! Először is engedjék
meg, hogy gratuláljak Járóka Líviának a kiváló jelentéséhez, illetve mindahhoz a munkához,
amit ő itt 2004 óta következetesen folytat az európai roma közösségek védelmében.

Én ezt a mai vitát a gyermekek szemszögéből ragadnám meg. Hiszen minden gyermeknek
gyakorlatban is biztosítania kell ma Európában az esélyekhez, a felemelkedéshez való
hozzáférést. Legyen ez egy többségi közösséghez tartozó, vagy éppen egy kisebbségi
közösséghez tartozó gyermek. Jelenti ez, hogy esélyt kapjon minden gyermek a testi és
szellemi fejlődéshez, ami jelenti épp úgy a napi meleg ételt, mint az oktatáshoz való jogot.

Mindez, ami ma természetesen jogként kellene megjelenjen a gyermek, így a roma gyermek
oldalán, az a másik oldalon az állam, és aláhúzom, a szülők kötelességeként és
felelősségeként kell megjelenjen. Ma a mélyszegénységben halmozottan hátrányos
helyzetben élő gyermekek aránya uniós szinten 19%, és ezen gyermekek nagy száma roma.
Egy uniós szintű roma stratégiának éppen ezért a Járóka-jelentést alapul véve, például a
krízistérképek révén kell erősítenie a tagállami és társadalmi összefogást, és szükséges
bátorítania a helyi kezdeményezéseket. Hiszen mindnyájunknak az az érdeke, hogy
bebizonyítsuk, hogy lehetséges a szemléletváltás a környezetünkről. Üdvözlöm, hogy a
magyar elnökség egyik legfőbb prioritásaként kezeli ezt a roma stratégia kialakítását, és
hogy ebben szorosan együttműködik Járóka képviselő asszonnyal.

Csaba Sógor (PPE).   – (HU) A romák társadalmi kirekesztettségének gazdasági, szociális
helyzetének problémája a közép-kelet-európai államok csatlakozása óta ad okot vitára
Európában. Ám ez nem azt jelenti, hogy a jelenség ne lett volna jól ismert már azelőtt is.
Magam is egy olyan tagállamban, Romániában élek, ahol évtizedek óta együtt él az
egyébként sokszínű roma közösség románokkal, magyarokkal. Bár a kapcsolat soha nem
volt súrlódásoktól mentes, a kommunizmus bukása óta eltelt két évtizedben felerősödtek
a feszültségek. A volt szocialista országokban a piacgazdaságra való áttérés legnagyobb
vesztesei éppen a romák voltak, hiszen eltűntek, vagy visszaszorultak azok a tevékenységi
formák, amelyekből megéltek ezek a közösségek. A felelősség közös, felelősek vagyunk
mindannyian, de felelősek sorsukért a roma közösségek, felelős Európa is, amely eddig
nem vett tudomást a problémáról. Járóka Lívia jelentésének legfontosabb mondanivalója,
hogy a diszkrimináció tilalmával, annak teljes megszűnésével távolról sem lehet megoldani,
ismétlem, ezt az európai problémát.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D).   – (FR) Elnök asszony, szeretném megdicsérni a magyar
elnökség, valamint Andor és Reding biztosok őszinte elkötelezettségét. Mindazonáltal,
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Reding asszony, tisztáznunk kell az Európában élő nemzeti kisebbségek jogainak védelmére
vonatkozó alapvető elveket.

Először is, a nemzeti kisebbségi státus nem tisztán országos ügy, hanem európai ügy is.
Másodszor, a nemzeti kisebbségeket hatékonyan lehet integrálni a többség és a kisebbség
kölcsönös, közös, de aszimmetrikus felelőssége alapján. A többségnek nagyobb a felelőssége,
de azért a kisebbségre is jut. A nemzeti kisebbségeket asszimilációs kényszer nélkül kell
integrálni. A megkülönböztetés tilalma pedig önmagában nem elegendő, csak a pozitív
intézkedésekkel szembeni kedvezményes elbánás tud hozzájárulni a nemzeti kisebbségek
valódi integrációjához.

Iosif Matula (PPE).   – (RO) Elnök asszony, a roma népesség társadalmi-gazdasági
integrációja az EU tagállamainak többségét kihívások elé állítja. Ez egy sokszínű, nagy
létszámú népesség, amelyet azonban egy egészként kell kezelni. E közösség sorsából jó
néhány alkalommal lett már választási kampánytéma.

Ahhoz, hogy érdemben hozzá lehessen járulni a roma polgárok jólétéhez, mindenekelőtt
a strukturális alapokból származó forrásokat kell felhasználni, és ezekkel jól kell
gazdálkodni. Az új házak építése vagy a meglévők felújítása, a közművekhez, valamint az
oktatáshoz, egészségügyi ellátáshoz és munkahelyekhez való hozzáférés javítása olyan
életképes megoldások, amelyek lehetővé teszik a célkitűzésünk megvalósítását. Ugyanakkor
fel kell használnunk a roma népesség sajátosságait is, a szokásaikat, kultúrájukat és
hagyományos kézműiparukat.

A Roma Integráció Európai Évének kijelölésével segítenénk ráirányítani a figyelmet e
közösség problémáira. A tömegsport és az élsport ugyancsak jó módszer a roma népesség
integrálására.

Rovana Plumb (S&D).   – Elnök asszony, Európán belül Románia ad otthont a legnagyobb
roma közösségnek, e kisebbség nagyjából 1,5 millió tagjának. A romák társadalmi
integrációja nagymértékben el van maradva – sőt, sokan utópiának is tartják –, úgy az
igazgatásban, mint a közösségben. Jelenleg teljes mértékben a román kormány foglalkozik
e kisebbség integrációjával. Ezért szükségünk van egy európai stratégiára, hogy keretbe
foglalja a romák társadalmi-gazdasági befogadására, oktatási, képzési lehetőségek és
munkahelyi támogatás biztosítására irányuló nemzeti erőfeszítéseket, különös tekintettel
a nőknek szóló programokra.

Kulcsfontosságú az olyan erőfeszítések támogatása, amelyek segítségével tartós
foglalkoztatáshoz jutnak, hogy ezáltal elkerülhessék a társadalmi kirekesztést és a
szegénységet. Határozottan támogatom azt a gondolatot, hogy a Bizottság minden évben
mutasson be egy jelentést a romák integrációjának európai uniós stratégiájában elért
előrehaladásról. Szeretnék gratulálni Járóka Líviának és Göncz Kingának, és üdvözlöm a
Tanács és a Bizottság kötelezettségvállalását.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Elnök asszony, azzal, hogy ma a roma polgárokról szóló
európai stratégia összeállításáról folytatjuk a vitát, végre beismerjük, hogy ez a probléma
uniós hatáskörbe is tartozik, nemcsak nemzetibe. A stratégia jobb végrehajtása érdekében
támogatom egy európai roma ügynökség létrehozásának ötletét. Ezáltal sikeresen véget
tudnánk vetni az etnikai alapú megkülönböztetésnek, az ezzel járó összes következménnyel
együtt.

Amennyiben lesz egy ellenőrzési rendszer a stratégia végrehajtásának nyomon követésére,
ezt az összes tagállamra alkalmazni kell, és nemcsak azokra, ahol ez a közösség nagy
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létszámban van jelen. Fennáll a veszély, hogy az NGO-k kezelésében lévő uniós források
nem fognak konkrét eredményeket hozni. Az állami hatóságoknak közre kellene
működniük a projektek kedvezményezett szervezeteiként. Ugyancsak támogatom a
jelentésben felvetett ötletet egy európai válságtérkép létrehozásáról, amely megmutatná a
szegénységtől, társadalmi kirekesztéstől és hátrányos megkülönböztetéstől leginkább
sújtott uniós mikrorégiókat.

László Andor,    a Bizottság tagja. – Elnök asszony, hálás vagyok ezért a parlamenti vitáért.
Úgy hiszem, a Bizottság sokat fog belőle profitálni az európai keret elkészítése során, és
személyesen nekem is sokat jelent, amikor a jövőre szóló kohéziós politikán, különösen
az Európai Szociális Alap jövőjén dolgozunk.

Ebből a vitából megtudtam, hogy tovább kell törekednünk az egyszerűsítésre. Tovább kell
dolgoznunk azon, hogy az ESZA-n belül nagyobb teret kapjon a társadalmi befogadás. Ki
kell dolgoznunk egy olyan területi megközelítést, amely igazodik azoknak a régióknak a
sajátos szociális körülményeihez, ahol a romák többsége él, és többet kell tennünk azért,
hogy munkahelyeket teremtsünk a szakképzetlen vagy alacsony képzettségű embereknek.

Két dolgot azonban szeretnék nagyon röviden tisztázni. Először is, a szegénységnek nagy
a szerepe, de ne higgyük azt, hogy a romák mint kategória azonos helyzetben vannak az
általában vett szegényekkel, mert a szegénység és a munkanélküliség a romák körében
sokkal magasabb, mint a többségi társadalomban. Ezért gondolom úgy, hogy az Európa
2020 stratégia jó keretet nyújt, és hozzá fog segíteni a megfelelő stratégiák, szakpolitikák
és pénzügyi támogatás kialakításához.

Végül elérkeztünk ahhoz a kérdéshez, hogy a Bizottság miért európai keretet dolgoz ki, és
nem európai stratégiát mint olyat. Nincs időm hosszan kifejteni, de egyszerűen a helyszínen
tapasztalt sokszínűség az oka. Van egy közös európai probléma, de Romániától
Franciaországig, Szlovákiától Portugáliáig nagyon különböző, hogy az egyes tagállamokban
hogyan jelenik meg, és hogyan kellene beépíteni a nemzeti stratégiákba, és nekünk ezzel
tisztában kell lennünk.

Viviane Reding,    a Bizottság alelnöke. – Elnök asszony, csatlakozva a kollégám által
elmondottakhoz, a mai vita igazán hasznos volt, akárcsak az Önök előadásában leírtak
legnagyobb része. Figyelembe fogjuk venni a Bizottságnál most folyó munka részletes
kidolgozása során.

A nemzeti romastratégiák európai uniós keretét elsőként az európai roma integrációs
platform keretében fogjuk bemutatni, mivel – mint ezt a parlamenti képviselők közül is
sokan elmondták – a munkánkba be kell vonnunk a roma népességet, és szükség van a
felelősségvállalásukra. Az is nagyon fontos – és most az elnökséghez fordulok –, hogy az
elkövetkező hónapokban végzett munkánkhoz nyomon követés is tartozzon, hogy lássuk,
a projektek hogyan fognak megvalósulni a gyakorlatban. Egyetértek a képviselőkkel, akik
szerint a regionális alapok sajnos nincsenek a lehetőségeknek megfelelően kihasználva, és
azokkal is egyetértek, akik azt mondták, hogy olykor leginkább a helyi hatóságok tudják
megkeresni a megoldást. Segítenünk kell őket a továbblépésben.

Néhány képviselő kérdezte a szabad mozgásról szóló irányelvet. Elkészült a végleges
elemzés az irányelv átültetéséről az összes tagállamban. 2010-ben 21 tagállamba
látogattunk el, és további hat látogatás van tervben. A tagállamok jelentős számban
módosították a szabályaikat, vagy most folyik a szabályok módosítása, így a szabad
mozgásról szóló irányelvet a korábbiaknál sokkal jobban fogják alkalmazni.
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Zoltán Balog,    a Tanács soros elnöke. – (HU) Elnök asszony! Biztos asszony! Biztos úr!
Valóban, a mai vitát nem lehetett volna jobban időzíteni. Tehát a legjobb időzítés, hiszen
áprilisban meg fog jelenni a Bizottságnak a közleménye, és aztán pedig szeretnénk a
Tanácsnak a munkájába is beépíteni ezt a közleményt. Ez azt jelenti, hogy az illetékes
tanácsi formációkban lefolytatott viták után a következtetések elfogadásához kérni fogjuk
az Európai Tanács támogatását is. Vagyis a legmagasabb állam és kormányfői szinten is
kell, hogy legyen roma ügyben kötelezettségvállalás az Európai Unió részéről.

Ahhoz a vitához szeretnék még néhány gondolatot mondani, amelyik azt a kérdést veti
föl, hogy etnikai kérdésről beszélünk, vagy pedig valamifajta szociális, gazdasági kihívásról.
A vitát nem szeretném eldönteni, nem is tudom eldönteni. Úgy gondolom, hogy mind a
kettőről szó van és fontos, hogy megtartsuk mind a két megközelítést. Tehát annyiban
szociális, gazdasági kérdésről van szó, ahogy a biztos úr is mondta, hogy a mélyszegénység,
az egy általános probléma még mindig nagyon sok helyén az Európai Unió tagállamainak.
Ugyanakkor a mélyszegénységen belül van egyfajta etnikai diszkrimináció, és ezért
különösen oda kell figyelni a romákra akkor, amikor esélyeket nyújtunk. De ha nem
nyújtunk esélyeket, akkor a kevéshez, a semmihez hiába követeljük emberi jogi alapon a
hozzáférést, mert nincs mihez hozzáférni. De ha adunk, akkor ha lehetőséget teremtünk,
akkor oda kell figyelni arra, hogy ezekhez a lehetőségekhez a romák is hozzáférjenek, ne
szorítsák ki őket ebből.

Úgy gondolom, hogy mindannyiunknak új megközelítésre van szüksége. Jó lenne fölfedezni
ebben a problémában a lehetőséget, hogyha átvinnénk a probléma oldaláról a lehetőség
oldalára a roma ügyet. Hiszen gondoljunk bele abba, hogy micsoda munkaerőbázis, micsoda
munkaerőkincs és lehetőség van a belső munkaerő utánpótlás biztosításában ebben az
embercsoportban, ebben a tömegben.

A legjobb beruházás, ez több helyen elhangzott, az oktatásnak a javítása. Valóban: a jövőbe
való beruházás, az az oktatás. És ez egy kulcspont, amikor arról beszélünk, hogy hogyan
lesz emberekből, akik inaktívak, nemcsak azért, mert nincs munkájuk, meg nincs tanulási
lehetőségük, hanem azért inaktívak a szó mélyebb értelmében, mert föladták a reményt.
Úgy gondolják, hogy nekik úgysincs semmi esélyük, és ezért nem is akarnak már semmit
az élettől. Talán már az államtól is legfeljebb segélyeket akarnak. Nagyon fontos, hogy az
intézkedések tárgyából ezek az emberek az intézkedések alanyává válhassanak, hogy
partnerként ők maguk is vegyenek részt ebben.

Ma kevés szó esett a jó gyakorlatokról. Fontosnak tartom, hogy nyilvántartsuk a jó
gyakorlatokat, és legalább olyan fontosnak tartom, hogy a rossz gyakorlatokat is
nyilvántartsuk, hiszen azokból sokszor többet lehet tanulni, a rossz gyakorlatok hibáiból,
mint a jó gyakorlatokból. És úgy gondolom, hogy a források megvizsgálása, a források
felhasználásának a megvizsgálása, az európai uniós forrásokról van szó, mind jó
gyakorlatokat, mind pedig rossz gyakorlatokat mutat.

És végül valóban talán a legfontosabb az, hogy meggyőzzük a többséget. Meggyőzzük a
többséget, a nem roma többséget Európában arról, hogy az integráció az nem kizárólag
valamilyen humanitárius parancs, hanem ez az ő alapvető érdekük is, mert hiszen Európa
mindannyiunké és csak akkor lehet jó a többségnek a közérzete, hogyha a kisebbség is jól
érzi magát. Köszönöm szépen ezt a vitát, és bízom benne, hogy továbbra is számíthatunk
a támogatásukra.

Lívia Járóka,    előadó. – Elnök asszony, nagyon rövid leszek. Mindenkinek nagyon szépen
köszönöm a sok hasznos észrevételt. Engem és kiváló árnyékelőadóimat egyaránt
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megerősítettek abban a véleményünkben, hogy a politikai jelszavak soha nem válnak
valóra, ha nincs mögöttük megfelelő jogalap, pénzügyi támogatás és ösztönzők, illetve
egy uniós mechanizmus az érdekelt felek intézkedéseinek koordinálására – a
önkormányzatoktól egészen a Tanácsig, kihasználva a többszintű kormányzás előnyeit.
Ez az egész helyzetet új megvilágításba fogja helyezni. Szilárdan hiszem, hogy egy nagyon
erős roma integrációs stratégia jöhet létre a Szerződésekben és az Alapjogi Chartában
meghatározott feladatok, célok, alapelvek és eszközök, valamint az Unió megosztott
kompetenciái, támogatása, koordinálása és kiegészítő fellépései alapján.

Befejezésül szeretnék hangot adni annak az elmúlt hat évben kialakult reményemnek, hogy
a készülő bizottsági közlemény támogatni tudja majd ezeket a pontokat, és jó alapot nyújt,
amelyre a magyar elnökség bátran támaszkodhat az európai romastratégia elindítására
tett kötelezettségvállalásával. Nagyon hálás vagyok ezért. Tisztában vagyok vele, hogy ez
az európai stratégia nem fogja megoldani a problémát; tudom, hogy nagyon sok múlik
rajtunk, romákon is. A szavak és ígéretek semmit nem érnek, ha nincsenek melléjük tettek
Brüsszelen kívül, a romatelepeken.

A kormányoknak és a romáknak meg kell tenniük, amit vállaltak: határozottan cselekedniük
kell, hogy kézzelfogható eredményeket érjenek el. Megértjük, hogy ebben milyen felelősség
jut ránk, és teljes mértékben pártoljuk a közös partnerségünket. Ez a folyamat nekünk,
romáknak és szerintem az Európai Unió egészének is sokkal többről szól, mint a kölcsönös
bizalom. Egy értékközösség építéséről is szól, amelyben mindnyájan osztozhatunk, és
amelyből mindnyájan részesülhetünk, hogy tényleg szembe tudjunk nézni az elmúlt hat
évben itt tárgyalt számtalan nehézséggel. Köszönöm az Önöktől kapott támogatást, és
Renate Weberhez és más árnyékelőadókhoz csatlakozva én is szeretnék köszönetet mondani
az Állampolgári Jogi Bizottság titkárságának és az összes tanácsadónak, akik velünk együtt
nagyon keményen megküzdöttek ezért.

Elnök.   – A vitát lezárom.

Sajnálom, hogy ilyen kegyetlenül kellett gazdálkodnom a felszólalási idővel, de mint
láthatják, nagyon el vagyunk késve a következő napirendi pont megkezdésével, ami a
kérdések órája.

Írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 149. cikke)

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    írásban. – (LT) A tavalyi év eseményei, köztük a romák
kiűzése egyik országból a másikba, illetve az ezzel az etnikai csoporttal szembeni
megkülönböztetés és a társadalomból való kirekesztésük arra késztették az Európai Uniót,
hogy konkrét lépéseket tegyen. Ebbe beletartozik a romák integrációjának európai uniós
stratégiája, amelyet az Európai Parlament kezdeményezett. Ennek az etnikai csoportnak
a befogadása nem csupán emberi jogi szempontból kötelesség, hanem gazdasági
szükségszerűség is, nem pusztán erkölcsi kötelesség, hanem valamennyi tagállam elemi
pénzügyi érdeke. Figyelembe véve, hogy a kirekesztés milyen méreteket ölt, a romák
általános integrálása lényegében emberi jogi kérdéssé vált. Szeretném hangsúlyozni, hogy
az Európa egészére vonatkozó roma integrációs stratégia elfogadásával mi itt az Európai
Parlamentben azt demonstráljuk, hogy az Európai Unió nem hagyja magukra a tagállamokat
a romák integrációs problémáinak kezelésében. Mint a közelmúlt eseményeiből láthattuk,
ezeket a problémákat nem lehet tisztán nemzeti szinten megoldani, következésképpen
szorosabb együttműködésre van szükség az Európai Unió és a tagállamok között. Az is
nagyon fontos, hogy az Európai Bizottság és a tagállamok mozgósítsák a meglévő uniós
stratégiákat és intézkedéseket, összehangolják a fellépéseiket és közös alapot találjanak a
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romák társadalmi és gazdasági befogadása érdekében. A stratégia csak úgy tud aktívan
megvalósulni, ha sikerül közös európai megközelítést kialakítani az európai romák
integrációjának kérdéseiben. Emellett a romaügyekről szóló uniós politika
megfogalmazásának folyamatába a lehető legnagyobb mértékben be kell vonnunk a roma
közösség képviselőit is.

Robert Dušek (S&D),    írásban. – (CS) A romák integrációjának európai uniós stratégiájáról
szóló jelentés felsorolja az EU-ban élő roma közösségeket érintő problémákat és
nehézségeket. Az utóbbi két évtizedben Közép- és Délkelet-Európában a szegénység
természete drámaian megváltozott. A politikai és gazdasági változások a hagyományos
közösségek felbomlásához vezettek, a romák pedig ezáltal elvesztették a mozgási
lehetőségüket, és a társadalom legerősebben kirekesztett, legkevésbé iskolázott alcsoportjává
váltak. A roma népesség ráadásul a demográfiai növekedés tipikus sajátosságait mutatta.
Miközben a többségi társadalom elöregszik, a nagy népességnövekedés folytán a romák
aránya egyre nő a társadalomban. Mindebből világosan látható, hogy ha a romák körében
nem sikerül javítani a foglalkoztatási szinteken, és ha nem illeszkednek be jobban a többségi
társadalomba, a helyzet elviselhető szinten tartásának költsége folyamatosan emelkedni
fog, beleértve a szociális támogatás és juttatás költségeit, az oktatás nélkülözhetetlen
költségeit, a biztonság fenntartásának pluszköltségeit, a szociális kiadások felügyeletére
fordított adminisztratív költségeket és az egészségügyi ellátás megnövekedett költségeit.
A romák integrációja ezért nem csupán erkölcsi kötelesség és emberi jogi szempontból
vett kötelesség, hanem mindinkább gazdasági szükségszerűség is. Az eddig bevezetett
intézkedések többsége úgynevezett jogilag végrehajthatatlan szabályozás. Ha azonban
ebben az ügyben előrehaladást akarunk elérni, a romák integrációjának európai uniós
stratégiájával túl kell lépni ezen az úgynevezett puha jogon, és a stratégiát fel kell venni az
elsődleges jog révén létrehozott eszközök közé.

Katarína Neveďalová (S&D),    írásban. – (SK) Úgy vélem, most már mindnyájan tudjuk,
hogy a romakérdés nemcsak egyes tagállamok vagy tagjelölt országok számára probléma.
Páneurópai problémáról van szó, amely haladéktalanul megoldást kíván.

A romák többségi társadalomba való beilleszkedésének legnagyobb akadálya a szegénység
és az alacsony iskolai végzettség. Az oktatás kulcsfontosságú az életszínvonal emeléséhez
és a hőn áhított civil társadalom megteremtéséhez. A munkahelyteremtés nagyon nehéz,
és – számos ifjúsági szervezet tagjaként – tudom, jelenleg milyen helyzet vár a fiatalokra
a munkaerőpiacon. A roma népesség körében sokkal rosszabb a helyzet, ami a romák
marginalizálódásához és a bűnözés megnövekedéséhez vezet, ez pedig csak tovább
súlyosbítja a helyzetet.

Nem volt olyan régen, hogy Franciaország kitelepítette a bulgáriai és romániai romákat.
Ezek az intézkedések nemcsak az alapvető emberi jogok feltételezett megsértése miatt
kerültek ellenőrzés alá, hanem az uniós szabályozás megsértése miatt is. Ezért teljes
mértékben egyetértek a Bizottság nyilatkozatával, miszerint hozzá kell járulni az érdekelt
felek közötti, belföldi, nemzetközi és különösen európai szintű jobb együttműködéshez.

Algirdas Saudargas (PPE),    írásban. – (LT) Bár az Európai Unió legnagyobb etnikai
kisebbségét képezik, a tagállamokban élő roma közösség még mindig megkülönböztetésnek
és szegregációnak van kitéve. Egyetértek több képviselőtársammal, akik azt mondták, hogy
a romák integrációja terén nagyon fontos egy európai szintű stratégia kialakítása. Minden
tagállamban kitűnő példákat találhatunk arra, hogyan csökkentsük a romák kirekesztését
a különböző területeken: az oktatásban, a kultúrában, a foglalkoztatásban, az egészségügyi
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ellátásban, illetve hogyan növeljük a romák részvételét a politikai és társadalmi életben.
Az ilyen kezdeményezések azonban nem elég ismertek. Véleményem szerint az Európai
Unió ezért megfelelő platform lehetne a tagállamok közötti együttműködés javításához,
a bevált gyakorlatok és tapasztalatok összegyűjtéséhez és terjesztéséhez, illetve a
finanszírozás biztosításához. Bár az uniós szint nagyon fontos, úgy gondolom, a
leghatékonyabb eredményeket helyi vagy regionális szintű fellépéssel lehet elérni. Csak
konkrét helységekben vagy városokban fogjuk jobban megérteni az adott térség problémáit,
szükségleteit és társadalmi közegét, és ebből következően a végrehajtott projektek közelebb
lesznek azokhoz, akiknek ezeket szánják.

Monika Smolková (S&D),    írásban. – (SK) Nagyon közelről kísérem figyelemmel a
romakérdést, mert Kelet-Szlovákiában élek, ahol a romák többségben vannak. Támogatom
a romák integrációjának stratégiájáról szóló állásfoglalás-tervezetet.

Ma, március 8-án ünnepeljük a nők jogaiért folytatott küzdelem 100. évfordulóját. A
nőkkel szembeni megkülönböztetést is a mai napon tárgyaljuk, és amikor erről a stratégiáról
beszélünk, emiatt külön kell beszélnünk a kisebbségi csoportból származó nőket érő
megkülönböztetésről is. A romák a népesség leginkább hátrányos helyzetű csoportjai közé
tartoznak Európa-szerte. Olvastam Járóka Lívia nyilatkozatát: „A szegénység az új generációt
is fenyegeti – nem a roma származásuk miatt, hanem a szüleik munkanélkülisége miatt”.
Szeretném hozzátenni, hogy ez a társadalmi kirekesztés következménye is. A
munkanélküliség folytatódni fog, különösen a roma népesség körében, de azt tudjuk,
hogyan integráljuk a romákat a kulturális tevékenységekbe és a társadalmi életbe, akár
azonnal.

A nemek közötti egyenlőség problémája a kisebbségi csoportokban még rosszabb. A
romák integrációjával kapcsolatban ezért nem szabad megfeledkeznünk a roma nőkkel
való párbeszédről, akik érzelmileg jobban tudnak hatni a gyermekeikre és a jövő generációra.

László Tőkés (PPE),    írásban. – (HU) Mindenekelőtt őszinte elismerésemet fejezem ki
azért, hogy a magyar EU-elnökség a romák befogadásának kérdését prioritásai közé felvette.
A magyar kormány ez irányú elkötelezettségének ékes bizonyítéka az a körülmény, hogy
a magyar néppárti delegáció soraiban üdvözölhetjük Járóka Lívia jelentéstévőt, az Európai
Parlament egyedüli roma képviselőjét, valamint az, hogy Balog Zoltán, az ügy előadója,
az újan létrehozott felzárkóztatási államtitkárság élén foglalkozik a többszörösen hátrányos
helyzetű cigányság feltámogatásával. Ezek alapján joggal állapíthatjuk meg, hogy a magyar
EU-elnökség a cigányok ügyének rendezése terén jó példával jár Európa előtt. A roma
stratégia vonatkozásában fontosnak tartom kihangsúlyozni, hogy az Unió területén élő,
12 milliónyi roma népesség integrációjának kérdése olyan közös európai ügy, melynek
megoldásában egyaránt ki kell venniük a részüket az egyes tagországoknak és az uniós
intézményeknek. Találóan mutatott rá Orbán Viktor miniszterelnök, hogy amennyiben a
mélynyomorban és a társadalmi, etnikai kirekesztettségben élő cigányok problémáit nem
akarjuk a "nomadizálás" – a kivándorlás – útján az EU fejlett országaiba "exportálni", úgy
egységes fellépéssel és közös erővel kell megoldást találnunk tarthatatlan helyzetükre.
Eredményes munkát kívánok az Európai Parlamentnek, az Európai Bizottságnak és az
Európai Tanácsnak, nem utolsó sorban pedig a magyar EU-elnökségnek ahhoz, hogy idén
júniusra elkészítsék és véglegesen tető alá hozzák a romák integrációjának korszakos
jelentőségű stratégiáját.
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17. Kérdések órája (a Bizottsághoz intézett kérdések)

Elnök.   – A következő napirendi pont a kérdések órája (B7-0019/2011).

A kérdések órája megkezdése előtt, mivel késésben vagyunk, szeretnék mondani néhány
dolgot arról, hogyan fogom vezetni a kérdések óráját. Ha megkérhetem Önöket, hálás
lennék, ha mindenki figyelne, ideértve a válaszoló biztosokat is. Kiegészítő kérdésekre csak
a kérdés szerzője kap lehetőséget, mivel másra nincs időnk, ha elegendő kérdésen végig
akarunk menni. Szeretném megkérni a válaszoló biztosokat, hogy ne hosszú esszéket
olvassanak fel. Jó és informatív válaszokat akarunk kapni a kérdésekre, hogy párbeszéd
alakuljon ki a kérdezővel.

A következő kérdéseket a Bizottsághoz intézik.

Jörg Leichtfried (S&D).   – (DE) Elnök asszony, teljes mértékben megértem érveit a
rendelkezésre álló időről. Szeretném azonban megkérni Önt, hogy egy dolgot vegyen
figyelembe. Nem a kérdéseket feltevő képviselők felelősek azért a tényért, hogy késésben
vagyunk. Az a problémám, hogy kérdést intéztem a Tanácshoz egy olyan ügyben, amely
most a 2. kérdésben kerül megvitatásra. A Tanácshoz intézett kérdésem ezzel azonos, de
a Tanácshoz intézett kérdések óráját most törölték, és pótlására nem kerül sor. Ez elég
kellemetlen, ezért szeretném arra kérni Önt, hogy ezzel az egy kérdéssel kapcsolatban
vizsgálja felül amúgy teljesen logikus és érthető megközelítését.

Elnök.   – A ma esti körülmények között nincs más választásom. Nagyon sajnálom a
kérdezőket, de a legjobb, amit tehetek, az, hogy minél több kérdésen végigmegyünk, hogy
a kérdezőknek legyen legalább egy rövid kis ideje. Nem örülök, hogy így kell eljárnom. De
gondolom, tudják, hogy jelenleg – a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése utáni új helyzetnek
megfelelően – lépéseket teszünk annak érdekében, hogy a kérdések órája valódibb
lehetőségeket nyújtson. Annál jobb, minél hamarabb sikerül ezt elérnünk. De most kezdjük
el a kérdések óráját!

Első rész

15. kérdés, előterjesztette: Vilija Blinkeviciute (H-000075/11)

Tárgy: Keretirányelv a minimálbérről az Európai Unióban

A múlt évben az Európai Parlament jelentést fogadott el a minimálbér szerepéről a
szegénység elleni küzdelemben, valamint a befogadó társadalom előmozdításában
Európában, amelyben kifejti, hogy egy keretirányelvet kellene elfogadni a minimáljövedelem
biztosításáról az Európai Unióban.

Tekintettel arra, hogy Európában már több mint 85 millió ember él a szegénységi küszöb
alatt, nem gondolja-e úgy a Bizottság, hogy szükséges lenne egy keretirányelv elfogadására
egy megfelelő minimálbér egész Európában történő biztosításáról?

László Andor,    a Bizottság tagja. – Gyakran hallhatjuk, hogy a társadalmakat az alapján
lehet megítélni, hogyan bánnak legelesettebb tagjaikkal. Nyilvánvaló, hogy ha a szükséget
szenvedőknek nem adunk megfelelő támogatást, akkor azzal még inkább kirekesztjük
őket, és még tovább nehezítjük társadalmi és munkaerő-piaci integrációjukat.

A Bizottság úgy gondolja, hogy a minimálbérrendszer olyan védőhálót jelent, amely egyrészt
automatikus stabilizátorként működik, másrészt fontos szerepet játszhat a legsérülékenyebb
csoportoknak a válság legrosszabb hatásaitól való megvédésében.
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A munkaerőpiacról kiszorultak aktív befogadásának elősegítéséről szóló bizottsági ajánlás
és a 2008. december 17-i EPSCO Tanács következtetései az aktív befogadás közös elveiről
a szegénység elleni hatékonyabb küzdelem érdekében egyaránt hangsúlyozzák a megfelelő
forrásokhoz való hozzáférés, a minőségi szolgáltatások és a befogadó munkaerőpiacok
fontosságát.

Az ajánlás felszólítja a tagállamokat, hogy „a társadalmi kirekesztettség megszüntetésének
átfogó és konzisztens részeként” ismerjék el „az egyének azon alapvető jogát, miszerint az
emberi méltósággal összeegyeztethető életvitelhez elégséges erőforrást és szociális
segítségnyújtást kell biztosítani számukra”.

Az ajánlásban megfogalmazott megközelítés helyesnek bizonyult, különösen a gazdasági
válság idején. Az aktív befogadás reformjának teljes megvalósításához azonban további
lépésekre van szükség.

Ahogy azt a Bizottság a szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai
platformjáról szóló közleményében bejelentette, 2012-ben jelentést fog tenni az aktív
befogadás közös elveinek végrehajtásáról, többek között a minimálbérrendszerek
hatékonyságára fókuszálva.

A Bizottság ezen értékelés alapján fog javaslatot tenni a további cselekvésre, ideértve azt
is, hogy milyen módon lehetne az uniós pénzügyi eszközökkel előmozdítani az aktív
befogadást.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D).   – (LT) Elnök asszony, biztos úr, köszönöm válaszát, de a
kérdésemre valójában nem válaszolt. Kérdésem úgy hangzott, hogy tervezi-e az Európai
Bizottság egy keretirányelv elfogadását egy megfelelő minimálbér biztosításáról, mivel
máshogy nem fogjuk tudni felszámolni a szegénységet. Egyes tagállamokban még tavaly,
a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai évében is nőtt a szegénység.
És biztos úr, még egy kérdés. Az idősebbek közül nagyon sokan szegényednek el. Mit
gondol a Bizottság a minimálnyugdíjra vonatkozó egységes, uniós szintű kritériumok
bevezetéséről?

László Andor,    a Bizottság tagja. – A Bizottság támogatja a minimálbért, de itt tagállami
hatáskörökről és felelősségekről van szó, így ebbe a vitába nagyon erőteljesen beleszól a
szubszidiaritás elve.

Egyetértek azzal, hogy válság idején kiemelt figyelmet kell szentelnünk a társadalom
sérülékeny csoportjainak, különösen azoknak, akik munkanélküliek, és így nem
rendelkeznek jövedelemmel. A tagállamokat különböző olyan módszerek – ezek közül
csak az egyik a minimálbér – alkalmazására kell ösztönöznünk, amelyekkel megelőzhető
a szegénység növekedése.

Tehát ezen a téren nagyon csekély lehetőség nyílik jogalkotási kezdeményezésekre, habár
az erre vonatkozó politikai követelések bizonyos időszakokban erőteljesen jelentkeznek.

Ami az időskorúak szegénységét illeti, ez nagyon összetett kérdés, amelyet a foglalkoztatás,
a szociális szolgáltatások és a szociális védelem területeiről kell megközelítenünk. Ezért
indítjuk jövőre az aktív időskorral foglalkozó kampányt, amelyet támogatni fognak az
egészségügyi ellátási és egészség-megőrzési, valamint az egész életen át tartó tanulást
népszerűsítő politikák, mivel úgy gondoljuk, hogy az időskorúak életkörülményeinek és
társadalmi befogadásának terén munkaerő-piaci részvételük erősítésével érhetjük el a
legnagyobb fejlődést. Erre a későbbiekben további politikákat építhetünk.
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Elnök.     – 16. kérdés, előterjesztette: Silvana Koch-Mehrin (H-000084/11)

Tárgy: Az energiatakarékos izzók

Ismert-e a Bizottság előtt a német Szövetségi Környezetvédelmi Hivatal azon tanulmánya,
amely szerint a háztartásokban használt energiatakarékos izzók az általuk tartalmazott
higany miatt széttörésük esetén mérgezést okozhatnak? Milyen következtetéseket von le
a Bizottság e tanulmányból?

Készen áll-e a Bizottság arra, hogy újragondolja a hagyományos izzók forgalomból való
kivonására vonatkozó határozatát?

Kész-e a Bizottság arra, hogy a hagyományos izzókra vonatkozó tilalmat legalább a
magánháztartásokra vonatkozóan felfüggessze?

Günther Oettinger,    a Bizottság tagja. – (DE) Elnök asszony, Koch-Mehrin asszony,
hölgyeim és uraim, a Bizottság ismeri a német Szövetségi Környezetvédelmi Hivatal
tanulmányát, és természetesen ismét alaposan megvizsgálta a tényeket. Ismertetném a
helyzet hátterét. Az Európai Tanács 2007-es határozatát és az Európai Parlament, illetve
az Energiaügyi Tanács ezt követő állásfoglalásait – más szóval a Parlamenttel és a
tagállamokkal folytatott, széles körű konzultációt – követően a Bizottság 2009-ben
javaslatot terjesztett elő egy, a környezetbarát tervezésre vonatkozó rendeletre. Ez
tartalmazta a hagyományos izzókról az energiatakarékos izzókra történő fokozatos áttérést
a hatékonyabb energiafelhasználás érdekében. Úgy gondoljuk, hogy az európai világítási
piacon és az izzók piacán összesen 40 milliárd kilowattóra megtakarítást tudunk majd
elérni, ami 5 és 10 milliárd EUR közötti villamosenergia-költségnek felel meg. Az irányelv
számos biztonsági intézkedést is tartalmaz, főként a higanyra és a felső határértékekre
vonatkozóan. Ezeket tavaly szeptemberben ismét jelentősen mérsékelték a lehetséges
biztonsági kockázatok további csökkentése érdekében.

A német Szövetségi Környezetvédelmi Hivatal tanulmánya arra ösztönzött minket, hogy
újabb jelentést kérjünk az egészségügyi és környezeti kockázatok tudományos bizottságától.
A bizottság az idevágó szakirodalom áttekintése után arra a következtetésre jutott, hogy
nagyon valószínűtlen, hogy az eltörött kompakt izzók bármiféle kockázatot jelentenének
az emberi egészségre nézve.

Egy probléma azonban mégis van ezen a területen. A tanulmányok felnőtteken végzett
vizsgálatokon alapulnak. Nyilvánvaló, hogy a gyermekeket külön kell vizsgálni, ezért
együttműködünk a német Szövetségi Környezetvédelmi Hivatallal annak érdekében, hogy
mihamarabb rendelkezésünkre álljanak a gyermekekre vonatkozó, megfelelő eredmények
is. Nagyon alaposan nyomon követjük a helyzetet. Kapcsolatban állok az említett hivatallal,
így a hivatal által végrehajtott bármilyen újabb vizsgálatot közösen és gyorsan ki tudunk
értékelni.

Általános következtetésünk az, hogy továbbra is fokozatosan fogjuk végrehajtani a
rendeletet, mivel fontos, hogy minden érintett bizalmát elnyerjük. Természetesen jelentést
fogunk azonban tenni a Parlamentnek, ha a vizsgálatok eredményei alapján változik a
helyzet értékelése. Ez a jelenlegi helyzet.

Silvana Koch-Mehrin (ALDE).   – (DE) Elnök asszony, Oettinger úr, helyes, hogy felkérték
az egészségügyi és környezeti kockázatok tudományos bizottságát a kérdés ismételt
megvizsgálására. Ennek örülök. A kérdésem azonban még mindig ugyanaz: hogyan
magyarázzuk el az európai polgároknak, hogy egy uniós rendelet miatt olyasmit kell
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bevinniük otthonaikba, ami egészségügyi kockázatot jelent gyermekeikre nézve? Önnek
is vannak gyerekei, tehát átérzi a helyzetet. A dolgok gyakran eltörnek. Leichtfried úr
Ausztriából és én nagyon aggódunk emiatt. Hogyan értethetnénk meg Önökkel, hogy ez
veszélyes? Úgy tűnik, nem tanulunk a múlt hibáiból. Az eredeti döntésért nem Ön volt
felelős, tehát presztízsveszteség nélkül mutathatna hajlandóságot. Mondhatta volna, hogy
legalább a magánháztartásokra vonatkozóan fel fogják függeszteni ezt a tilalmat. Esetleg
hajlandó lenne felülvizsgálni a döntését?

Günther Oettinger,    a Bizottság tagja. – (DE) Elnök asszony, a kérdésre válaszolva
szeretném kijelenteni, hogy az átállás után közvetlenül elérhetőek lesznek a piacon ezek
az izzók, amelyek semmiféle potenciális kockázatot nem fognak jelenteni. A kérdés a
kompakt fénycsövekre vonatozik. Ezért fontolóra kell vennünk a környezetbarát tervezési
irányelvre vonatkozó PR-tevékenységünk fokozását, így tájékoztatva a polgárokat a
LED-lámpákról és az új generációs halogén izzókról. Ezzel két dolgot is elérünk: egyrészt
a rendelet környezeti és energiatakarékossági céljainak megvalósítását, másrészt a lehetséges
kockázatok megelőzését. Örülök, hogy még egyszer alaposabban megvizsgáltuk ezt a
kérdést.

Elnök.     – 17. kérdés, előterjesztette: Claude Moraes (H-000079/11)

Tárgy: Az áldozatok jogairól szóló csomagok

A bűncselekmények áldozatainak hatékonyabb támogatása fontos részét képezi a
stockholmi programnak. Különösen a határokon átnyúló bűnözés áldozatainak nyújtott
segítséggel kapcsolatos nehézségek jelentenek tényleges aggodalmat az uniós polgárok
számára. Kevés olyan gyakorlati eljárást alkalmaznak, amely segítséggel vagy tanáccsal
szolgál a külföldön bűncselekmény következményeinek áldozatául esett vagy komoly
sérülést szenvedett áldozatok, illetve családok számára. Jelenleg egy olyan polgárnak
nyújtok segítséget, akinek a fia krétai nyaralása közben erőszakos támadás áldozata lett.
A polgárok Európája ígéretének betartása érdekében valós igény van az Unió beavatkozására
ezen a területen.

Reding biztos bejelentett egy a bűncselekmények áldozatául esett személyek védelmére
irányuló intézkedéscsomagot. Mindezek ismeretében, mikor kívánja a Bizottság
előterjeszteni ezt a bűncselekmények áldozatainak védelmére irányuló intézkedéscsomagot?
Ki tudná fejteni bővebben, hogy miből fog állni ez a jogalkotási javaslat? Tudná a Bizottság
részletezni a csomagban foglalt nem jogalkotási intézkedéseket?

Viviane Reding,    a Bizottság alelnöke. – Elnök asszony, Európában évente több mint 30
millió olyan esetet jelentenek be, amelyben a polgárok bűncselekmény áldozatává válnak.
Fontos az áldozatok jogainak biztosítása, és fontos az is, hogy megkapják a szükséges
segítséget és védelmet. Ez stratégiai prioritás a Bizottság számára.

Hadd ragadjam meg az alkalmat, hogy felhívjam a figyelmet Hughes asszony
elkötelezettségére, aki Európa-szerte kampányol az áldozatok jogainak megerősítéséért.
Úgy gondolom, hogy az ő elkötelezettsége mindannyiunkat az áldozatok jogainak, illetve
a polgárok igazságszolgáltatási rendszerünkbe vetett bizalmának megerősítésére kell, hogy
ösztönözzön. Szükségünk van a megerősített és kölcsönös bizalomra, mert csak így tudjuk
határokon átnyúló módon – és nem csak otthon – biztosítani az áldozatok szükségleteinek
felismerését és védelmét. Azt is biztosítanunk kell, hogy az igazságszolgáltatási rendszer
és a jogrendszer ne feledkezzen el az áldozatokról.
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Ezért a Bizottság májusban elő fog terjeszteni egy, az áldozatokra vonatkozó átfogó
intézkedéscsomagot. A csomag foglalkozni fog az áldozatokkal szembeni bánásmód
minőségével a bűncselekmény után és a büntetőeljárás során. A csomag minden tagállamban
biztosítani fogja az áldozatokkal szembeni bánásmód minimális követelményeit, függetlenül
az áldozatok nemzetiségétől vagy származási országától. Javaslataink célja az áldozatokkal
szemben tanúsított attitűdök megváltoztatásának előmozdítása. Célunk az is, hogy többet
tegyenek az áldozatok felépülésének biztosítására, valamint hogy minimalizáljuk az
ismétlődő viktimizáció kockázatát az eljárás alatt.

És hogy konkrétan miből fog állni a csomag? Először is tartalmazni fog egy horizontális
irányelvet a sértettek jogállásáról a büntetőeljárásban. Ez az irányelv biztosítani fogja
például a következő érvényesíthető jogokat: könnyen hozzáférhető áldozatsegítő
szolgáltatások valamennyi tagállamban; tolmácsoláshoz való jog; az elkövető és az áldozat
közötti kapcsolat minimalizálása az eljárás során, ennek érdekében valamennyi új bíróságot
úgy kell megtervezni, hogy elkülönített várótermek álljanak rendelkezésre; ezenkívül
valamennyi tagállamban biztosítani kell a perújítási kérelem jogát.

Ezenkívül javaslatot akarok tenni a polgári védelmi intézkedések kölcsönös elismerésére.
Ez biztosítaná, hogy egy veszélyben lévő áldozatnak, akinek az egyik tagállamban védelmet
biztosítanak egy potenciális elkövető ellen, ez a védelem a többi tagállamban is
rendelkezésére álljon, ha elutazik vagy elköltözik. Ezt az eszközt ki fogja egészíteni egy
másik eszköz: a büntetőjogi védelmi intézkedések kölcsönös elismerése.

Számos nem jogalkotási intézkedést is szándékunkban áll bevezetni az új jogszabályok
hatékony végrehajtása érdekében. Elő fogunk terjeszteni egy, az áldozatok jogainak
megerősítésére vonatkozó ütemtervet is, ezzel biztosítva, hogy az áldozatok jogai az
elkövetkező években is a politikai napirend fontos részét képezzék.

Claude Moraes (S&D).   – Mint tudja, Maggie Hughes-zel, a bűncselekmények sok ezer
bátor áldozatának egyikével, múlt héten felkerestük az Ön irodáját.

El kell mondanom, hogy az ott dolgozókkal beszélve úgy éreztük, hogy ez talán olyan
intézkedéscsomag lehet, amely hozzáadott értéket jelenthet, és így visszaadja azoknak a
polgároknak a bizalmát, akik bűncselekmény áldozataivá váltak, és segítségre van
szükségük.

Maggie Hughes és sok más áldozat is azt mondta, hogy tetszenek nekik az Önök által
előterjesztett intézkedések, de szeretnék, ha a segítség koncentráltabb lenne. Például ha
van egy áldozatokat segítő iroda, akkor annak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie, és
szükség van olyan személyekre, akik segítenek a kórházban, a rendőrségen és a bíróságon.

Polgáraink ezt kérik, és eddig még nem kapták meg. Tehát azt szeretnénk kérni Öntől,
hogy hozzák ki ebből a javaslatból a lehető legtöbbet, mivel benne van az a lehetőség, hogy
egy kitűnő javaslat legyen belőle.

Viviane Reding,    a Bizottság alelnöke. – Teljes mértékben egyetértek Önnel. Valahogy én
is úgy éreztem, hogy az áldozatok valahogy nincsenek jelen.

Ami az eljárási jogokat illeti, mindig is nagyon odafigyeltünk azokra az emberekre, akik
bajba kerültek, mert felmerült a gyanú, hogy talán bűncselekményt követtek el.
Odafigyeltünk arra, hogy tiszteletben tartsák a jogaikat, ahogy ennek lennie is kell egy
jogállamban. Nagyon gyakran előfordul azonban, hogy az áldozatok a bírósági eljárás
során másodlagos viktimizációnak vannak kitéve, és ezzel viszont senki nem foglalkozik.
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Ez az áldozatok jogainak semmibevételével egyenlő, ami nagyon igazságtalan helyzet.
Ezért remélem, hogy ez az áldozatok jogairól szóló csomag nemcsak a törvényeket, hanem
a mentalitást is meg fogja változtatni, és hogy a bíróságokon, a rendőrségeken és a
kórházakban mindenhol kiemelt figyelemmel fogják kezelni az áldozatokat – amit a tisztelt
képviselő jogosan sürget –, és mindenhol tudni fogják, hogy az áldozatokat nem lehet úgy
kezelni, mint bárki mást. Nagyon fontos, hogy ezt határokon átnyúló módon valósítsuk
meg, tehát azokra is vonatkozzon, akik nem a származási országukban, hanem egy másik
tagállamban tartózkodnak.

Számítok a Parlamentre, hogy támogatni fogja a Bizottságot a lehető legjobb jogszabály
kidolgozásában. Tekintettel a csomag együttdöntési aspektusaira remélem azt is, hogy a
Parlament gyors lesz, hogy a csomagot a Tanács elé terjeszthessük.

Második rész

Elnök.    – 18. kérdés, előterjesztette: Marian Harkin (H-000063/11)

Tárgy: A Bizottság közös konszolidált társasági adóalapra irányuló javaslatai

Ismertetné-e a Bizottság a közös konszolidált társasági adóalapra irányuló bizottsági
javaslatokkal kapcsolatos jelenlegi helyzetet?

Algirdas Šemeta,    a Bizottság tagja. – A közös konszolidált társasági adóalap (KKTA)
fontos kezdeményezés az egységes piac akadályainak felszámolása szempontjából, amely
az Éves növekedési jelentésbe mint növekedést elősegítő kezdeményezés került be, amelyet
előtérbe kell helyezni. A KKTA valóban kezelni fogja a vállalatok versenyképességének
útjába álló bizonyos fő adózási akadályokat.

Jelenleg a társasági adóra vonatkozó közös szabályok hiánya és a nemzeti adórendszerek
különbségei gyakran túladóztatáshoz vagy kettős adóztatáshoz vezetnek. Ezenkívül a
vállalkozások súlyos adminisztratív teherrel és magas adómegfelelési költségekkel
szembesülnek. Ez a helyzet visszafogja az európai uniós beruházásokat, és így nem felel
meg az Európa 2020 stratégiában meghatározott prioritásoknak.

A KKTA-ra irányuló javaslat technikai előkészítése terén már jelentős előrelépések történtek.
Most itt az ideje, hogy egységes szabályokat tegyünk lehetővé a vállalatok számára, amelyek
segítségével könnyebben és olcsóbban tudnak majd működni az egységes piacon.

A KKTA-t a tervek szerint 2011. március 16-án fogja elfogadni a biztosi testület.
Meggyőződésem, hogy a javaslat végső formájában nagymértékben hozzá fog járulni
ahhoz, hogy jobb környezetet teremtsünk az EU-ban a vállalkozások, a növekedés és a
munkahelyek számára.

Marian Harkin (ALDE).   – Biztos úr, köszönöm válaszát. Még három rövid kérdést
szeretnék feltenni, amelyekre remélem, tud válaszolni.

Az Önök elképzelései szerint a KKTA önkéntes lesz?

Második kérdésem az, hogy az Önök elképzelései szerint lesznek-e olyan esetek, amelyekben
a nemzeti bíróságok elveszíthetik illetékességüket az adózási kérdésekben, amennyiben
olyan határozatot hoznak, amely befolyásolja más tagállamok bevételét?

Végezetül pedig gondolom, hogy a jelenlegi fázisban már megvan néhány képlet a
különböző tagállamokban fizetendő adó felosztására vonatkozóan. Bármilyen képletekről
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is legyen szó, végzett-e a Bizottság hatáselemzést a pénzügyi értelemben vett nyertesekről
és vesztesekről?

Algirdas Šemeta,    a Bizottság tagja. – Nagyon tömören fogok válaszolni arra a kérdésre,
hogy a KKTA önkéntes vagy kötelező lesz-e. A válaszom az, hogy igen, önkéntes lesz, a
javaslat értelmében a vállalatok önkéntesen dönthetnek a KKTA alkalmazása mellett.

A nemzeti bíróságok szerepével kapcsolatosan elmondanám, hogy a KKTA-ra irányuló
javaslat tartalmaz vitarendezésre vonatkozó szabályokat, és a javaslat nem fog a nemzeti
bíróságok szerepének aláaknázásához vezetni.

A javaslat tartalmaz egy felosztási képletet, amely azonos súlyozást ad az értékesítés
árbevételének, a munkaerőnek és az eszközöknek. A munkaerő-tényező két összetevőből
fog állni: bérköltség és munkavállalók száma.

Igen, végeztünk hatásvizsgálatot, amelyet javaslatunkkal együtt nyilvánosságra fogunk
hozni. Meggyőződésem, hogy a javaslat az európai vállalkozások javára fog szolgálni - így
természetesen az ír vállalkozások javára is.

Elnök.   – Tisztelt képviselők, látom, hogy néhány képviselő a kérdések órájának
megkezdése után érkezett meg az ülésterembe, így talán nem tudják, mennyire sietnünk
kell, ha haladni akarunk. Célunk most az, hogy minél több kérdésre kapjunk választ. Ezért
az elején elmondtam, hogy kiegészítő kérdésekre most csak a kérdés szerzője kap
lehetőséget.

Engedjék meg, hogy elmondjam, hogy jelen pillanatban az a célom, hogy 20.45 előtt a
következő kérdésekre sor kerüljön: Jensen asszony, Papanikolaou úr, Posselt úr és
Ţicău asszony kérdései – de ez valamennyire függ a Bizottság válaszainak hosszától is. Ez
a tervem most.

19. kérdés, előterjesztette: Anne E. Jensen (H-000086/11)

Tárgy: Héa-mentesség mezőgazdasági termékek számára Romániában

A romániai mezőgazdaságba beruházó dán vállalkozások azt a tájékoztatást kapták, hogy
a közvetítőknek értékesített áruk után a jövőben nem kell felszámítaniuk
hozzáadottérték-adót. A végfogyasztóknak (azaz kenyérüzemeknek, más gazdálkodóknak
stb.) értékesített áruk után azonban továbbra is fel kell számítani a héát. A közvetítőknek
való értékesítésre alkalmazandó héa-mentességre vonatkozó javaslatot a román kormány
állítólag már megküldte a DG TAXUD-nek.

Jóváhagyta-e a Bizottság, hogy a közvetítőknek értékesített mezőgazdasági termékek
héa-mentesek legyenek? Ha igen, miért? Úgy véli-e a Bizottság, hogy egy efféle rendszer
következtében Romániában megváltoznak majd a mezőgazdasági termékekkel kapcsolatos
kereskedelmi szokások? Nem véli-e úgy a Bizottság, hogy ha a gazdálkodók számára olyan
pénzügyi ösztönzőket nyújtanak, hogy termékeiket bizonyos vevőknek értékesítsék, az a
belső piacon a verseny torzulásához vezet? Biztosítani fogja-e a Bizottság, hogy Romániában
valamennyi mezőgazdasági termékre egységes héa-szabályok legyenek érvényesek?

Algirdas Šemeta,    a Bizottság tagja. – A bizonyos mezőgazdasági termékekkel kapcsolatos
héa-csalás ügyében a Bizottság felvette a kapcsolatot Romániával, hogy meghatározzák a
probléma további kezelésének legmegfelelőbb módját.

Az úgynevezett körhintacsalás kezelésének egyik lehetséges módja ebben az ágazatban a
fordított adókivetési mechanizmus. Ez nem mentességet jelent, hanem azt, hogy a
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szállítmányokat továbbra is megadóztatják, de a héát nem az értékesítő, hanem az
árubeszerző adóalanynak kell az adóhatóság számára megfizetnie.

A normál rendszerben az az adóalany, aki más adóalanyok számára szállít termékeket,
beszedi és befizeti az államnak a héát, míg az árubeszerző adóalany ezt az összeget
héa-bevallásában levonhatja. A normál rendszerhez képest az egyetlen változtatás az, hogy
az adót az értékesítő helyett az árubeszerzőnek kell megfizetnie.

Amennyiben az árubeszerző a végfogyasztó, sem a normál, sem a fordított adókivetési
mechanizmus esetén nem vonhatja le a héát, hanem azt teljes mértékben ő viseli.

Így az adófizetők számára a héa továbbra is semleges marad, így a verseny nem torzul.
Mivel az árubeszerző héa-bevallásában egyszerre befizetheti és levonhatja ugyanazt az
összeget, a módosítás azzal az előnnyel jár, hogy ténylegesen nem kell befizetnie a héát az
adóhatóságnak. Így elkerülhetők azok a csalások, amelyeknek lényegük az, hogy az
árubeszerző, akinek érvényes számlája van a szállítmányról, levonja a héát, de az értékesítő
nem fizeti be.

A rendszer hátránya, hogy más csalási kockázatokat teremt, mivel az összes héát a szállítási
lánc utolsó szintjén szedik be.

Ezért a Bizottság nézete szerint ezt a rendszert jobb lenne csak azoknál a mezőgazdasági
termékeknél bevezetni, amelyeket általában közvetítők számára (a szállítási láncban
közvetítő szerepet betöltő adóalanyok számára), nem pedig végfogyasztók számára
értékesítenek.

Mivel ez a rendszer eltérne a héára vonatkozó irányelvben meghatározott, rendes
héa-szabályoktól, a Tanácsnak ideiglenes mentesítést kellene biztosítania Románia számára
az irányelv alól; a Bizottság még vizsgálja a kérdést.

Anne E. Jensen (ALDE).   – (DA) Köszönöm, biztos úr. Nem vagyok benne biztos, hogy
valamennyi részletet megértettem, de természetesen később utána tudok nézni. Ez a – ha
jól értettem a csalás megelőzésére szolgáló – új rendszer azonban problémát jelenthet
azoknak a más országbeli termelőknek, akik beruháztak Romániában, ezért héát kell
fizetniük egy másik országban, de ezt a héát nem ellensúlyozza a Romániában szerzett
héa-bevétel, mivel nincs héa-bevételük Romániában. Fontolóra vette a Bizottság, hogyan
lehetne megoldani azoknak a más uniós tagállambeli termelőknek a problémáját, akiknek
mind Romániában, mind más uniós tagállamokban van vállalkozásuk? Hogyan lehetne
biztosítani, hogy héa-bevételük ellensúlyozza héa-kifizetésüket? Köszönöm.

Algirdas Šemeta,    a Bizottság tagja. – Szeretném elmondani, hogy a fordított adókivetési
mechanizmus nem új dolog, hanem számos más tagállamban is alkalmazzák. Alkalmazható
például bizonyos tagállamokban a kibocsátás-kereskedelmi rendszerben. Igaz, hogy a
fordított adókivetési rendszer a szállítási lánc végén szedi be a héát, nem pedig a szállítási
lánc közben.

Amikor megvizsgáljuk az egyes tagállamoknak a fordított adókivetési mechanizmus
alkalmazására irányuló kérelmeit, akkor természetesen minden részletet alaposan fontolóra
veszünk, és figyelembe vesszük a belső piac torzulásának kérdését is. Tehát a Bizottság
nem automatikusan teszi meg javaslatait, hanem előbb vizsgálatot végez, és ennek alapján
nyújtjuk be a Tanácsnak a javaslatot.

Románia esetében már fél éve vagy talán még régebben dolgozunk azon, hogy megtaláljuk
a megfelelő megoldást a mezőgazdaság terén előforduló héa-csalások kezelésére.
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Gay Mitchell (PPE).   – A kérdések órájának – amelynek 19.30-kor kellett volna kezdődnie
– eleje óta itt vagyok. Hazámnak holnaptól új kormánya lesz, és hazámban sok ember van,
akit érdekel az általam Rehn biztos úrnak feltett kérdés. Szeretném megkérni, hogy még
ha pár perccel tovább is kell itt ülnünk, engedélyezze a kérdésemet, és hogy a Bizottság
válaszolhasson rá.

Elnök.   – Vannak képviselők, akik már távoztak az ülésteremből, mivel azt mondtam,
hogy nem tudunk foglalkozni az általuk feltett kérdéssel, vagy azért, mert nem tehetnek
fel kiegészítő kérdéseket. Nehéz délutánunk volt. Az este is nehéz lesz. Már jeleztem, mely
kérdésekre akarok sort keríteni 20.45-ig. Meglátjuk, hogy sikerül, de én valóban minden
tőlem telhetőt megteszek, hogy valamennyi érdekelt félhez és a válaszadásra váró
biztosokhoz igazságos legyek.
22. kérdés, előterjesztette: Georgios Papanikolaou (H-000061/11)

Tárgy: Az OECD főtitkárának nyilatkozata az euróövezethez tartozó tagállamok
adósságának lehetséges átütemezéséről és a Bizottság ezzel kapcsolatos álláspontja

2011. január 28-án , csütörtökön a davosi gazdasági fórum keretében az OECD főtitkára,
Angel Gurría rámutatott, hogy ha van ország, amelyiknek esetleg szüksége lenne
átütemezésre, az Görögország. Ki kell emelni, hogy ez volt az első nyilvános állásfoglalás
egy euróövezethez tartozó ország adósságának átütemezéséről egy olyan felhatalmazott
nemzetközi szervezet vezetője részéről, amely politikai, gazdasági és társadalmi kérdések
széles körében szorosan együttműködik az Unióval.

Mi a Bizottság álláspontja e konkrét kérdésben, különös tekintettel az OECD főtitkárának
állásfoglalására?

Olli Rehn,    a Bizottság tagja. – Elnök asszony, a Bizottság az EKB-val és az IMF-fel együtt
nemrég fejezte be a Görögországra vonatkozó gazdaság-értékelési program harmadik
felülvizsgálatát. Közös átfogó értékelésünk kettős, és most ezt szeretném összefoglalni.

Először is, további előrelépések történtek a program céljainak megvalósítása terén.
Másodszor pedig, még számos nehéz kihívást kell legyőzni a költségvetési fenntarthatóság
biztosítása, a versenyképesség helyreállítása és az életképes bankszektor megteremtése
érdekében.

Bizonyos területeken késések voltak, de a program középtávú célkitűzéseinek
megvalósításához szükséges költségvetési és egyéb reformokat már megkezdték. További
fontos reformokat kell még azonban kidolgozni és végrehajtani a költségvetési
fenntarthatóság és a gazdaságélénkítés biztosítására.

Papandreou miniszterelnök kijelentette, hogy a konszolidáció nehéz folyamatát határozott
privatizációs programmal fogják elősegíteni. A kormány elkötelezte magát a privatizációs
program jelentős fokozása mellett azzal a céllal, hogy 2015-re 50 milliárd eurót realizáljanak
a privatizációból. Ez lehetőséget teremt arra, hogy a következő öt évben az államadósság
GDP-arányosan több mint 20 százalékponttal csökkenjen. Ezenkívül a privatizációs
program végrehajtása terén mutatott eltökéltség növelni fogja a gazdasági hatékonyságot,
és elő fogja mozdítani a beruházások és az export növekedését.

Mindezen okokból a kormány teljes elkötelezettsége a privatizációs folyamat és nem
utolsósorban az előjogok és hagyományos érdekek kezelése mellett valóban nagyon fontos
lesz az ambiciózus célkitűzések megvalósításához és a Görögországgal szemben tanúsított
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piaci hangulat létfontosságú javulásának megvalósulásához. A Bizottság ezért arra ösztönzi
Görögországot, hogy mutasson határozottságot a privatizációs program terén.

Az OECD főtitkára szerint az idei, 2011-es év döntő lesz Görögország számára
gazdaságpolitikai hitelessége helyreállítása terén, ami pedig meg fogja határozni, hogy a
jövő év folyamán vissza tud-e lépni a piacra.

Ezért az államnak ebben az évben meg kell valósítania, vagy akár túl is kell teljesítenie a
költségvetési célt, és erős középtávú költségvetési stratégiát kell bejelentenie.

Ezenkívül Görögországnak az elkövetkező hetek és hónapok során határozott áttörést
kell elérnie a strukturális reformok terén. A program határozott végrehajtása erősíti a
hitelességet, valamint a polgárok és befektetők bizalmát.

Az adósságok átütemezésével kapcsolatos kétségeket el tudja és el is fogja oszlatni e politikai
intézkedések (a költségvetési cél megvalósítása és a privatizációs program végrehajtása)
és az uniós intézkedések (a hitelek futamidejének meghosszabbítása, valamint az árképzési
politika felülvizsgálata az adósság fenntarthatóságának szem előtt tartásával) kombinációja.

Georgios Papanikolaou (PPE).   – (EL) Elnök asszony, biztos úr, tavaly megállapodást
írtunk alá Görögországgal, amely biztosítja a három és fél évre adott hitel visszafizetését.
Ma személyesen Ön azt nyilatkozta, hogy ezt meg kell hosszabbítani hét évre, ami
nyilvánvalóan mutatja, hogy számítási hiba történt. Ugyanakkor a Moody’s Angolával
azonos szintre minősítette le Görögországot; ez indokolatlan és elfogadhatatlan.

Biztos úr, végeredményben mindannyian azt akarjuk tudni, mi tudná végül is talpra állítani
Görögországot. Egész egyszerűen a hitelek futamidejének meghosszabbítása? A kamatlábak
csökkentése, amit Ön is említett? A megállapodás feltételeinek újratárgyalása?
Eurókötvények? Az európai növekedési kötvény? A fentiek mindegyike? Vagy talán valami
más? Talán további megszorító intézkedések bevezetése Görögországban? Ön szerint,
biztos úr?

Olli Rehn,    a Bizottság tagja. – Elnök asszony, a legfontosabb és elengedhetetlen feltétel
a költségvetési konszolidáció céljainak megvalósítása, valamint a megállapodással
összhangban a strukturális reformok határozott végrehajtása.

Ezenkívül, ahogy előző válaszomban is elmondtam, létfontosságú, hogy Görögország
nagyarányú privatizációs programba kezdjen, amely segíteni fog az adósságteher
csökkentésében. Az Európai Unió márciusban fog dönteni az átfogó stratégiáról. Ebben
az összefüggésben az is nagyon fontos, hogy a tagállamok megvizsgálják az adósság
fenntarthatóságának kérdését. Arra ösztönzöm a tagállamokat, hogy hosszabbítsák meg
a Görögországnak nyújtott hitelek futamidejét, valamint vizsgálják felül e hitelek árképzési
politikáját.

Jim Higgins (PPE).   – Ez kész komédia. Ez ügyrendi kérdés. Úgy tudtuk, hogy a kérdések
órája 19.30-tól 20.30-ig fog tartani. Ön vagy valaki más úgy döntött, hogy az előző vitát
a kérdések órája kárára meghosszabbítják. A kérdések órája azon kevés lehetőség közé
tartozik, amikor kérdéseket tehetünk fel a biztosoknak. Írországban válság van;
képviselőtársaim, Gay Mitchell, Pat the Cope Gallagher és jómagam kérdéseket terjesztettünk
elő. Ki döntött így? Tudni akarom, ki döntött úgy, hogy egy húszperces ülésszakot, amelynek
most csak a nyolcadik percénél tartunk, nyolc vagy kilenc percesre rövidítsenek - és ez egy
nagyon indokolt kérdés. Ki döntött így, elnök asszony?
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Elnök.   – Higgins úr, én is éppen bejelentést akartam tenni, mielőtt megadtam volna a
szót a következő kérdéssel kapcsolatban a következő biztosnak, mert higgye el, én is éppen
olyan mérges vagyok, mint Ön. Jelen körülmények között én sem szívesen ülök itt. Nem
örülök, hogy sok képviselőnek csalódást kell okoznom, a Bizottság tagjait pedig
várakoztatnom kell. Az Ön képviselőcsoportjának vezetőihez akarok szólni, és ismét
hangosan és világosan kimondom: ők állították össze a napirendet, miattuk kerülünk
szinten minden héten olyan helyzetbe, hogy nincs elég időnk megfelelően foglalkozni a
Bizottsághoz vagy a Tanácshoz intézett kérdések órájával. Ez így nem helyénvaló; ezt már
korábban is elmondtam. Szeretnék megkérni minden képviselőt, akit érdekel ez a dolog,
hogy vegye fel a kapcsolatot képviselőcsoportja vezetőivel, és mondja el nekik a véleményét,
mivel nekem tartanom kell magamat a napirendhez, amikor átveszem az elnöklést, és ez
elég kellemetlen.

Gay Mitchell (PPE).   – De ki döntött úgy, hogy Šemeta biztos úr három kérdésre
válaszolhat, Rehn biztos úr viszont csak egyre? Higgins úr tette volna fel a második kérdést
Rehn biztos úrnak, én pedig a harmadikat. Hogy lehet az, hogy az egyik biztos több kérdést
is kap, a másik meg csak egyet? Ezt nem értem.

Elnök.   – Kettő kérdés már megvolt, most pedig Šemeta úr megkapja a harmadik kérdést
is, amely tulajdonképpen De Gucht biztos úrnak szól. Így lehet. Sajnálom, de tartanom
kell magamat bizonyos rendhez. Sajnálom, hogy Önök hárman nem tehetik fel a kérdéseiket.
De tudom, hogy Rehn biztos úr nagyon megértő, ezért biztos vagyok benne, hogy miután
távozik az ülésteremből, hajlandó lesz Önökkel beszélni. Csak ezt a megoldást tudom
javasolni, de tudom, hogy ez nem igazán kielégítő megoldás.

Pat the Cope Gallagher (ALDE).   – Ismerve a három kérdést – a 23., 24. és 25. kérdést,
azaz Higgins úr kérdését, Mitchell úr kérdését és a sajátomat –, feltételezem, hogy a biztos
ezt a hármat egy csoportba sorolta. Van Önnek joga meghosszabbítani a kérdések óráját,
hogy belenyúljon a következő vita idejébe? Mert mindig a kérdések órája szenved csorbát.
Tehát ha egy kicsit meghosszabbítjuk a kérdések óráját, talán a biztosok lesznek olyan jók,
és adnak még egy kis időt nekünk 9 óra után.

Elnök.   – Gallagher úr, a következő ülés kezdési időpontját nem tehetem későbbre. Már
jeleztem Posselt úrnak, hogy most az ő kérdése következik, valamint Ţicău asszonynak,
hogy utána pedig az ő kérdése jön. És az Önök három kérdése lett volna a három utolsó,
ha gyorsabban haladtunk volna, de nem haladtunk gyorsabban. Most már Posselt úr
kérdésére is alig maradt időnk. Ez a valóság. Tényleg sajnálom, és ahogy mondtam, mérges
vagyok, de ez a helyzet. Önök is láthatták, mi történt a nap során a napirenddel, ami
egyáltalán nem volt helyénvaló. Tehát ha szabad, megadom a szót Šemeta úrnak, hogy
válaszoljon a De Gucht biztos úrhoz intézett kérdésre. És sajnálattal kell közölnöm, hogy
ma este ez lesz az utolsó kérdés.
31. kérdés, előterjesztette: Bernd Posselt (H-000068/11)

Tárgy: A külkereskedelem és a keleti partnerség

Mi a véleménye a Bizottságnak az EU és a keleti partnerség országai közötti kereskedelem
fejlődéséről, és milyen szerepe van ebben a fekete-tengeri stratégiának, illetve a Dél-Kaukázus
országainak?

Algirdas Šemeta,    a Bizottság tagja. – A pénzügyi és gazdasági világválság negatívan hatott
az EU és a keleti partnerség országai közötti kétoldalú kereskedelemre. 2008 és 2010
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között összességében 20%-kal visszaesett az EU és a keleti partnerség hat országa közötti
kereskedelem.

Emlékeztetem Önöket, hogy a keleti partnerség végrehajtása a pénzügyi válság tetőpontján
kezdődött. A keleti partnerséget elindító csúcstalálkozóra 2009. május 7-én került sor.
Ebben a korai szakaszban hoztuk létre a munkaszervezeteket, és tartottuk a többoldalú
fórumok első találkozóit. A keleti partnerség egyszerűen még túlságosan új volt ahhoz,
hogy enyhíteni tudta volna a pénzügyi és gazdasági válság negatív hatásait.

A fekete-tengeri szinergiának az EU-val való kereskedelemben játszott szerepe
elhanyagolható, mivel a fekete-tengeri szinergia nem kereskedelmi megállapodás, hanem
regionális együttműködési keret.

A Dél-Kaukázus országai, sem külön, sem együtt nem játszottak és nem játszanak semmiféle
különleges szerepet az EU és a keleti partnerség országai közötti kereskedelem alakulásában.

Folyamatban vannak a jövőbeli tárgyalások előkészületei kétoldalú, mélyreható és átfogó
szabadkereskedelmi térség létrehozásáról Grúziával és Örményországgal, míg az
Azerbajdzsánnal való partnerségi és együttműködési megállapodás kereskedelmi
rendelkezéseit jelenleg korszerűsítik.

Bernd Posselt (PPE).   – (DE) Šemeta úr, köszönöm ezt a nagyon pontos választ. Nagyon
rövid leszek. Gondolja, hogy lehetséges lenne a Dél-Kaukázus országaival való kereskedelem
fokozása - különös tekintettel a külső energiapolitikára – például a közöttük lévő
feszültségek csökkentése révén?

Algirdas Šemeta,    a Bizottság tagja. – Elnök asszony, ahogy válaszomban elmondtam,
dolgozunk egy mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térség létrehozásán, és kiemelt
ajánlásokat tettünk ezeknek az országoknak azzal kapcsolatban, hogy mit kell tenniük az
ilyen megállapodásokról folytatandó tárgyalások megkezdése érdekében.

Ezek a megállapodások természetesen jelentős fejlődést hoznának, és ha ezek az országok
elvégzik a házi feladataikat – és vannak közöttük olyanok, amelyek komolyan próbálják
–, akkor a kereskedelem fokozásának kilátásai sokkal jobbak lesznek.

Brian Crowley (ALDE).   – Elnök asszony, vártam, amíg végzünk a kérdésekkel, mert
nem akartam ezeket félbeszakítani, mivel tudtam, hogy idő szűkében voltunk. De más
képviselőtársaimhoz hasonlóan én is szeretném, ha jegyzőkönyvbe vennék, hogy ez a
képviselők egyik fő lehetőségének további megnyirbálása – különösen a nem vezető
szerepet betöltő képviselők esetén. Úgy gondolom, hogy nem jó, hogy Önt ebbe a helyzetbe
kényszerítették, és így Ön kénytelen volt csökkenteni a kérdések számát. De nem hiszem,
hogy ez csak a képviselőcsoportok vezetőinek hibája lenne, mivel a napirend betartása a
mindenkori elnök dolga. Nyilvánvaló, hogy az Ön előtt elnöklők nem ragaszkodtak a
napirendhez, emiatt került Ön ebbe a kellemetlen helyzetbe.

Talán megállapodást hozhatnánk létre, és Ön megállapodhatna az Elnökséggel és az
alelnökökkel, hogy a kérdések órája szent és sérthetetlen, és hogy ezen nem lehet változtatni.
Ha egy vitát félbe kell szakítani, és a kérdések órája után kell folytatni, akkor tegyünk így!
Ezt fel fogom vetni saját képviselőcsoportom vezetőjének, és remélem, mások is követik
majd a példámat, de Önt is megkérném, hogy vesse fel ezt a problémát az Elnökségnek.

Elnök.   – A képviselőcsoportok vezetőivel együtt foglalkozni fogunk a problémával,
melynek végső oka – sajnálom, hogy ezt kell mondanom – az Elnökök Értekezletében
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keresendő, ahol a napirendet összeállítják. A problémát az okozza, hogy a kérdések órája
elé túl sok témát vesznek fel a napirendre. Önnek igaza van. Valahogyan biztosítani kell a
kérdések órájának tiszteletben tartását, hiszen a képviselők ilyenkor kérdezhetnek a
Bizottságtól. Egyetértek Önnel, és biztosíthatom, hogy holnap reggel ez lesz az első dolgom.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Korábban azt mondta, hogy sor kerülhet az általam
De Gucht biztos úrnak feltett kérdésre. Sajnos értesültem, hogy a biztos úr már távozott,
én pedig itt maradtam az ülésteremben, és hiába várom a választ. Nem értem, milyen
eljárást követtek, és mi történt.

Elnök.   – Ţicău asszony, az Ön kérdésére is sort akartam keríteni, de azt is elmondtam,
hogy szorít az idő, és háromnegyedkor be kell fejeznünk, és háromnegyedig nem értünk
el az Ön kérdéséig. Ez az egyszerű magyarázat. Sajnálom.

Ahogy mondtam, én sem örülök ennek a helyzetnek, de a legtöbb, amit ma este tehettem,
az volt, hogy megpróbáltam minél több kérdésre sort keríteni. Nem adtam lehetőséget
kiegészítő kérdésekre, hogy így minél több kérdésre sor kerülhessen, de sajnálom, így sem
sikerült az Ön kérdéséig eljutnunk.

Az idő hiányában megválaszolatlanul maradt kérdésekre írásban kapnak választ (lásd a
mellékletet).

Ezzel a kérdések óráját lezárom.

(Az ülést 20.50-kor felfüggesztik, és 21.05-kor újra megnyitják.)

ELNÖKÖL: ISABELLE DURANT
alelnök

18. Iparpolitika a globalizáció korában (vita)

Elnök.   – A következő napirendi pont Lange úr „Iparpolitika a globalizáció korában”
(2010/2095(INI)) (A7-0022/2011) című jelentése az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
nevében.

Bernd Lange,    előadó. – (DE) Elnök asszony, Tajani úr, hölgyeim és uraim, ez a jelentés
igen világosan mutatja be az Európai Parlament álláspontját. Szeretnék köszönetet mondani
az árnyékelőadóknak, akik hozzájárultak a jelentéshez, valamint az érintett bizottságok
véleménye előadóinak is.

Tajani úr, közösen sikerült világos üzenetet továbbítanunk, amely szerint jó okunk van
arra, hogy az iparpolitikát közelebb akarjuk hozni a politikai színtér középpontjához.
Először is, az iparpolitika segíteni fog bennünket jó minőségű, jövőt álló munkahelyek
létrehozásában Európában, másrészt pedig segíteni fog a befektetések biztosításában is
Európában. A világon minden versenytársunk eredménnyel használja fel az iparpolitikát,
például az Egyesült Államok, Kína, Brazília és India. Harmadrészt, a fenntarthatóságot
érintő kihívások állnak előttünk, mind az éghajlat, mind pedig a társadalmunk gazdasági
és társadalmi alapjai tekintetében. Ilyen háttérrel valóban fontos számunkra, hogy az
iparpolitikát a politikai színtér középpontjába állítsuk.

Ez másfelől azt jelenti, hogy az iparpolitika olyan módon történő integrációjára számítunk,
Tajani úr, hogy az az Európai Unión belüli jogalkotási kezdeményezések középpontjába
kerüljön. Nem akarjuk, hogy először elkészítsék a környezetvédelmi, kereskedelmi és
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versenypolitikák tervezetét, majd azokat csupán utólag próbálják összhangba hozni az
európai ipar érdekeivel. Épp ellenkezőleg, a fenntartható iparpolitika stratégiai érdekei
alapján kell meghatároznunk a többi politikai területet.

Másodszor, Tajani úr, jobb koordinációra van szükség a különböző tagállamok iparpolitikái
között. Szeretném ezért arra kérni Önt – amint az a jelentésben is szerepel –, hogy a
tagállamok iparpolitikáinak hatékonyabb koordinációja érdekében használják fel a
Lisszaboni Szerződés 173. cikkének (2) bekezdését, hogy mindannyian valóban ugyanabba
az irányba haladjunk.

Természetesen számos konkrét területre kell összpontosítanunk. Horizontális szinten
különösen az egész értékláncban megjelenő innovációs politikára kell tekintenünk. Sikerrel
kell támogatnunk az egész gazdasági láncot, az alapkutatástól egészen a termékek piaci
bevezetéséig, illetve sikert kell elérnünk abban, hogy a társadalmunk számára legjobb
megoldásokat a piacra vigyük.

Több figyelmet kell fordítanunk továbbá az erőforrásokra. Egyszerűen azt mondani, hogy
ez fontos – ez nem elég. Gyakorlati jogszabályokat kell bevezetnünk, amelyek jelentősen
növelik a forrástermelékenységet. Az iparban a munkaerő jelenti a költségek 20%-át, az
erőforrások pedig azok 40%-át. Ez a nyersanyagokat érintő cselekvés kiindulópontja. A
mindenki által használt mobiltelefonok ritkaföldfémeket és fémeket tartalmaznak, amelyek
újrahasznosítására ritkán kerül sor. A mobiltelefonok újrahasznosítási rátája csupán 1,5%.
Ez lehet az új munkahelyek teremtésének és az európai ipar versenyképessége növelésének
kiindulópontja.

E tekintetben szeretnék még egy dologra rámutatni. Az innováció és a forrástermelékenység
nem magától következik be, hanem a részt vevő munkavállalóktól függően. Emiatt egy
értelmes iparpolitikának tekintetbe kell vennie a munkavállalók képességeit és részvételét.
Ha ezt meg tudjuk valósítani, biztos vagyok benne, hogy jövőt álló munkahelyek lesznek
az európai iparban.

Antonio Tajani,    a Bizottság alelnöke. – (IT) Elnök asszony, hölgyeim és uraim, először is
szeretnék köszönetet mondani az előadónak, Lange úrnak a munkájáért. Tudom, az ehhez
hasonló, számos képviselőcsoporttal rendelkező parlamentekben nem könnyű olyan
szintézisre jutni, amely lehetővé tenné az iparpolitikáról szóló vita kedvező lezárását.
Szeretnék ezért köszönetet mondani a munkájáért, mivel nekünk – a Bizottságnak, a
Parlamentnek és a Tanácsnak – együtt kell dolgoznunk, ha a reálgazdaság előmozdítását
valóban a szociális- és piacgazdaságot előnyben részesítő politikai cselekvésünk
középpontjába szeretnénk állítani.

Egyetértek azzal, hogy a tagállamok közötti nagyobb kohézióra hív fel, de bíztató jel
tapasztalható a Tanács részéről is, amely lényegében támogatta a Bizottság álláspontját.
Azokban az országokban továbbá, amelyekben az iparpolitikáról szóló dokumentumot
be lehetett nyújtani, némi – bár az egyes országok között eltérő mértékű – szándék volt
tapasztalható, hogy az iparpolitika kormányzása alatt együttes fellépésben vegyenek részt.
Mivel az Európai Unió nem akar döntéseket róni az egyes tagállamokra, ez csupán a politika
koordinálására irányuló kísérlet.

Ez az Ön kérésének irányába történő elmozdulásnak tűnik számomra, de ez is megerősíti,
hogy Európának saját iparra van szüksége ahhoz, hogy foglalkozhasson a válságból kivezető
út megtalálásával összefüggő, haladékot nem tűrő kihívásokkal. Nem tudjuk legyőzni a
jelenlegi nehézségeinket – amelyeket csak súlyosbít a mediterrán térségben folyamatban
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lévő válság – anélkül, hogy határozottan lépnénk fel iparpolitikáink és üzleti politikáink
előmozdítása érdekében, mivel kizárólag ezek segítségével dolgozhatunk ki és hozhatunk
létre új munkahelyeket.

Lange úr, az Ön által készített jelentés helyesen emeli ki az előttünk álló gazdasági,
környezeti és társadalmi kihívásokat: röviden szólva az iparpolitikánk fenntarthatóságát.
A fenntarthatóságot a versenyképességgel egy szintre helyezi, mivel ez a két dimenzió
szoros kapcsolatban áll egymással. Meggyőződésem, hogy a mai világban ez a két aspektus
nem létezhet egymás nélkül.

E cél elérése érdekében modern, versenyképes iparral kell felvérteznünk magunkat, amely
egyértelműen szakít az iparpolitika kidolgozásának korábbi módszerével. Mit jelent az,
hogy modern iparunk legyen? Azt jelenti, hogy az iparunk hatékony a forrásfelhasználás,
az energiafogyasztás és az üvegházhatást kiváltó gázok kibocsátása terén, és amely a
környezetbarátabb gazdasághoz vezető úton olyan gazdaságot feltételez, amelynek célja
a környezetbarát gazdasággá válás. Ennek az iparnak továbbá elszámoltathatónak kell
lennie és a szociális partnerekkel folytatott állandó és gyümölcsöző párbeszéd alapján kell
megküzdenie a kihívásokkal.

Meggyőződésem, hogy határozott jelzést kell küldenünk, hogy a 2010-es ipari modell
nem alapulhat állami segélyen, illetve az európai ipar – ha versenyképes kíván maradni a
globális kihívások korában – nem engedheti meg magának, hogy ne az innovációra és a
kutatásra összpontosítson. Ez az oka, hogy az iparpolitikáról szóló dokumentum kiadása
előtt a Bizottság benyújtotta az innovációs politikáról szóló dokumentumot, amely –
álláspontom szerint – elengedhetetlen a valódi iparpolitika kidolgozásához, és amely
egyúttal segít azonosítani a nyersanyag-kutatási és -innovációs ágazat által követendő
utakat.

Nem véletlen, hogy a Bizottság által említett egyik innovációs partnerség épp a
nyersanyagokkal foglalkozik, és azok újrafelhasználására, helyettesítésére szolgáló
megoldásokat kutat. Világos tehát – nem utolsósorban azért, mert a ritkaföldfémekről a
következő vita során fogunk beszélni –, hogy az innováció, a nyersanyagok és az iparpolitika
egy egységes stratégia részei és – álláspontom szerint – ugyanezen stratégia részét képezi
a kisvállalkozói intézkedéscsomag felülvizsgálata is. E politikai és jogalkotási aktusok
gyakorlatba történő átültetésével tehát a Bizottság azt fejezi ki, hogy megvan az akarat az
ipar és az üzlet számára kedvező politikai cselekvések végrehajtásához.

Az irányítással és az iparpolitikával kapcsolatban úgy vélem, hogy a folyamat már – ahogyan
azt már korábban is mondtam – mind a Bizottságon, mind pedig a tagállamokon belül
megkezdődött. Mint tudja, a Bizottságban Barroso elnök úr a mandátum kezdetekor felkért
engem, hogy legyek az iparpolitikával foglalkozó biztosok csoportjának elnöke.

Mindeddig két ülést hívtam össze: az elsőt a közlemény elfogadása előtt a politikai
prioritások, a másodikat pedig a közlemény gyakorlati végrehajtásának megvitatása
érdekében, különös figyelemmel a versenyképesség vizsgálatára és a szabványosítási
stratégiára. Meglátásom szerint a biztosok csoportja egy különleges eszköz, amelyet a
politikai iránymutatás céljából és annak biztosítására hoztak létre, hogy a kezdeményezések
iparpolitikai szempontból konzisztensek legyenek.

A tagállamok tekintetében úgy vélem, a reakció kedvező volt. Mint elmondtam, 2010.
december 10-én a magyar elnökséggel megkezdtük az első kooperációs gyakorlatokat a
kis- és középvállalkozás hitelhez való hozzáférése tekintetében, amelyet a tagállamok
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szoros együttműködésben végzett más, hasonló gyakorlatok követnek majd. A Parlament
és a Bizottság közötti folyamatos együttműködés érdekében továbbra is tájékoztatjuk
Önöket a szükséges részletekről.

Mielőtt befejezném, elnök asszony, engedje meg, hogy szót ejtsek a nők körében a vállalkozó
szellem támogatásának fontosságáról. Nem véletlen, hogy ma március 8. van, én pedig
mindig azt mondtam, hogy több női vállalkozóra van szükségünk; miután azonban
elkötelezték magukat, nekünk továbbra is képesnek kell lennünk arra, hogy legalább jó
tanácsokat adhassunk számukra.

Úgy határoztunk, hogy ezt azzal tesszük meg, hogy eseti fellépést vettünk fel a kisvállalkozói
intézkedéscsomag felülvizsgálata során. A már elindított női vállalkozók képviselőinek
hálózata továbbra is fennmarad, de a tájékoztatáson túl szeretnénk lépni. Azt akarjuk,
hogy a női vállalkozók szakértőktől kaphassanak tanácsokat, e célból pedig rövidesen
konzultációs gyakorlatot indítunk be, hogy támogassunk bizonyos arra irányuló
kezdeményezéseket, hogy mentorokat biztosítsanak az őket igénybe venni kívánó női
vállalkozók számára.

Ezek az emberek konkrét tanácsokat adhatnak a női vállalkozók számára a vállalkozásuk
létrehozásával és irányításával kapcsolatban. A cél, hogy ezt a kezdeményezést legalább
10 tagállamban bevezethessük, majd azt kiterjesszük a 27 tagállam mindegyikére.

Elnök.   – Biztos úr, köszönjük a rövid tájékoztatást a női vállalkozókkal kapcsolatban.
Feltételezem, nem véletlen, hogy ma, március 8-án van a Nemzetközi Nőnap, de
mindenesetre üdvözlöm e tekintetben a kezdeményezését.

Francesco De Angelis,    az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság véleményének előadója. –
(IT) Elnök asszony, hölgyeim és uraim, az iparpolitika kulcsfontosságú tényező a régióink
és országaink növekedése és foglalkoztatása számára. Súlyos gazdasági válság idején ezért
üdvözöljük a Bizottság kezdeményezését, hogy közös közép- és hosszú távú megközelítést
nyújtson Európa számára, így legalább három ok miatt támogatjuk Lange úr kiváló
jelentését.

Az első ok, hogy a jelentés olyan megközelítéssel fordul az ipari fejlődés témája felé, amely
az ipari és üzleti érdekeket nem bontja piaci ágazatokra, hanem közös célkitűzések szerint
egységesen tekinti azokat. A második ok, hogy a jelentés a klaszterek, innovációs hálózatok,
a tudásátadás, a kutatás, az ismeretek javítása és az infrastruktúra fejlesztése hatékonyabb
támogatása révén kiemeli a regionális struktúrák fontosságát.

A harmadik ok – és ezzel zárom a felszólalásomat –, hogy a jelentés kiemeli a kis- és
középvállalkozások szerepét és funkcióját, amelyek azt várják, hogy Európa találjon kiutat
a jövőjüket súlyosan veszélyeztető válságból.

Gianluca Susta,    a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság véleményének előadója. – (IT)
Elnök asszony, biztos úr, hölgyeim és uraim, a gazdasági és pénzügyi válság sokakat
ráébresztett az ipar központi fontosságára. Minden erőfeszítése ellenére, alelnök úr, a
Bizottság erre még mindig nem ébredt rá.

Számos cselekvés – amelyek közül nem az utolsók az Európa 2020 stratégiával kapcsolatos
dokumentumok, illetve a közelmúltban jóváhagyott vagy tárgyalás alatt álló
szabadkereskedelmi megállapodások – még mindig a szolgáltatás alapú gazdaság, illetve
a szolgáltatások – különösen a pénzügyi, banki és biztosítási ágazatokban – fejlesztése felé
részrehajló. Ezzel szemben a reálgazdaság ellentétes jelzéseket küld számunkra, ahogyan
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azt Ön is mondta. A termelés és az export nő, az áthelyezési tendenciák azonban ezzel
ellentétesek.

Ösztönöznünk kell ezeket a jelzéseket, mivel a világ egyetlen hatalmas gazdasága sem
bújhat ki az ipar központi fontossága alól. Be kell fejeznünk tehát a belső piac létrehozását
és gyorsítanunk kell az innováció és a kutatás, a technológiaátadás, a termék nyomon
követhetősége, a szellemi tulajdon védelme és az európai termelés támogatására irányuló
határozott kezdeményezéseket, nem is említve a hatékony dömpingellenes szabályokat
és a kétoldalú tárgyalások során a valódi viszonosságot. Ez a jelentés egy lépés ebbe az
irányba, én pedig igen hálás vagyok Lange úrnak és mindazoknak, akik részt vettek a
munkában.

Françoise Grossetête,    a PPE képviselőcsoport nevében. – (FR) Elnök asszony, van még
egyáltalán valódi törekvés az Európai Unió iparának lebontásával szemben? Tudjuk, hogy
a gazdaságok nem virágozhatnak nehézipar nélkül, az ipar pedig nem létezhet gyárak
nélkül.

Ma mindannyian azért gyűltünk össze ebben a Házban, hogy fellépjünk az európai ipari
munkahelyek védelmében. Az ipar jövője nem képzelhető el a tudományos és műszaki
haladásba vetett hit nélkül. Ezért, amikor Európának kiterjedt munkába kellene fognia a
2050-es Ariane rakéták és Airbus repülőgépek meghatározása érdekében, a Bizottságnak
fel kell ismernie, hogy a válság következtében a bevezetett szabályok már nem felelnek
meg a ma gazdaságának.

A szabadkereskedelem, illetve a szabad és torzítatlan verseny kérdései mára dogmákká
váltak. Nem lehetünk az egyetlen gazdasági térség a világon, ahol egyoldalúan alkalmazzák
a szabadkereskedelem elveit, miközben elképzelésünk sincs róla, hogy mit csinálnak a
versenytársaink.

Sajnálom ezért, biztos úr, hogy némi idegesség tapasztalható, amikor az Európai Unió
dömpingellenes arzenáljának megerősítésével kapcsolatos kérdésekről és a harmadik
országokkal folytatott kereskedelem tekintetében a viszonosság általános elvének
alkalmazásáról van szó. A legrosszabb helyzet az, ha az európai piac túlságosan nyitott,
miközben a versengő piacok túlságosan zártak.

Az éghajlatváltozás elleni küzdelem tekintetében szeretném továbbá, biztos úr, ha az
üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei kereskedelmén túl is eszközöket hajtanánk
végre, például a határainkon történő széndioxid-költségfelszámítási mechanizmust. Ezzel
helyreállíthatnánk az egyensúlyt, hogy a harmadik országokba történő áttelepülést kevésbé
vonzóvá tegyük vállalkozásaink számára.

Javítanunk kell a kkv-ink számára elérhető segítséget és csökkentenünk kell a költségeiket;
erősítenünk kell az európai szabadalmakat és a „készült” eredetmegjelöléssel harcolnunk
kell a hamisítás ellen. Ehhez hasonlóan, ha Európa nem fér hozzá nyersanyagokhoz, nem
beszélhetünk többé semmilyen innovatív iparpolitikáról.

Az aggodalmaink az oktatással, képzéssel és kutatással, valamint az innováció és tudomány
kultúrájával kapcsolatosak, amelyeknek újra megbecsült helyre kell kerülniük az Európai
Unióban.

(Taps)

Patrizia Toia,    az S&D képviselőcsoport nevében. – (IT) Elnök asszony, hölgyeim és uraim,
csatlakozom azokhoz a képviselőtársaimhoz, akik felszólalásukban megjegyezték, hogy
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végre újra beszélünk a közös iparpolitikáról, és bízom benne, hogy a cselekvés és a konkrét
döntések ideje is hamarosan eljön. Hálás vagyok a Lange-jelentésért, a képviselőtársunk
által végzett kiváló munkáért, és Tajani alelnök úr közleményéért.

Ez a határozat néhány igen fontos dolgot jelent, amelyek közül az első, hogy az európai
gazdaság élénkítése és fellendítése, a foglalkoztatás ellenálló képessége – amint már
elhangzott – részben, talán különösen, a teljes – mind a fejlettebb, mind pedig a
hagyományos – feldolgozóipar fellendülésétől és az annak adott támogatástól függ. Azért
van így, mert még mindig lehet tágítani a feldolgozóipar határait – ami egészen a
közelmúltig nem volt ennyire nyilvánvaló.

Másodszor, az európai ipar talpra állítása azt is jelenti, hogy versenyképességünk nemcsak
a pénzügyi vagy szolgáltató ágazatban lenne fontos, hanem itt is, és még nincs késő, hogy
vállaljuk a kihívást, hogy az európai ipart a világ más részeivel szemben versenyképessé
tegyük.

A harmadik pont – mint már elhangzott –, hogy az új iparpolitika ágazatok helyett inkább
tényezőkre összpontosít; olyan tényezőkre és eszközökre, amelyek valóban előmozdíthatják
az új vállalkozásokat és az új ellenálló és modernizációs képességeket.

Fontosnak tartom újra kiemelni, hogy az új tényezők, amelyek tekintetében cselekednünk
kell, a következők: hitel – új kezdeményezésekre szólítunk fel a hitelek terén a biztos úr
által már bejelentett kezdeményezéseken túl – nyersanyagok, energiaárak, innováció,
kutatás, az európai vállalkozások új termékekre, új termelésirányítási megoldásokra irányuló
kutatási és innovációs erőfeszítései eredményeként létrejövő technológia átadására való
képesség erősítésének szükségessége.

Jól kell felhasználnunk Európa – különösen egyes országok – különleges ipari szövetét,
vagyis a kis- és középvállalkozásokat, a vállalkozások és termékeik minőségét, valamint
az európai ipar különleges természetét. Úgy vélem, újra fel kell fedeznünk e gyártási
hagyományokat és gyökereket számos országban, hogy azokban innovációt végezhessünk
és megváltoztassuk azokat.

Felmerül végül a helyszín kérdése, ami rendkívül fontos. Az európai politikák akkor
sikeresek, ha találnak olyan régiót, amelyik megbirkózik velük. Köszönetet mondunk ezért
Lange úrnak, és várjuk a Bizottsággal folytatott kiváló együttműködést, hogy igen hamar
konkrét eredményeket érhessünk el.

Jorgo Chatzimarkakis,    az ALDE képviselőcsoport nevében. – (DE) Elnök asszony, Tajani úr,
köszönöm határozott kötelezettségvállalásukat az európai iparpolitika mellett. Néztem
Lange urat és azt gondoltam, hogy jó nagy izgalom övezte ezt a saját kezdeményezésű
jelentést. Összesen 500 módosítást és 50 kompromisszumos javaslatot nyújtottak be abból
a célból, hogy az európai ipar ismét világvezető legyen. Ezt a célt csak integrált és
fenntartható politikával érhetjük el. Biztosítanunk kell, hogy a kutatás és az innováció
stratégiánk középpontjában legyen. Olyan szabályozási kereteket kell ezért bevezetnünk,
amelyek egyszerre támogatják az innovációt és a fenntarthatóságot. A jelentése előtt álló
legnagyobb kihívás a környezeti célok és a gazdasági versenyképesség közötti helyes
egyensúly megtalálása volt, elkerülve egyúttal a protekcionizmust. Grossetête asszonyra
nézek itt, mivel a franciák mindig is előszeretettel alkalmaznak egy kis protekcionizmust.
Ugyanakkor támogatnunk kell a kis- és középvállalkozásokat, elő kell mozdítanunk az
európai szabadalmakat és meg kell előznünk a tudás ellopását, különös tekintettel Kínára.
Arról is gondoskodnunk kell, hogy adminisztratív terhek formájában kevesebb szabályozás
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terhelje az európai ipart. Ez azt jelenti, hogy a bürokrácia mennyiségének csökkentésére
kell összpontosítanunk. Lange úr, ezeket a kérdéseket igen jól fedte le a jelentésében, így
szeretnék köszönetet mondani Önnek a kemény munkájáért.

Ez a jelentés azonban csak az első lépést jelentheti. Az euróövezet védelme érdekében az
iparpolitikai koncepciót – amelyről sok tagállamban az emberek nem szívesen beszélnek,
és amelyről különösen a németek nem akarnak beszélni soha – a versenyképességi
paktumhoz kell kapcsolnunk, amelyet a következő hetekben nyújtanak be az állam- és
kormányfők elé. Ha ebben nem járunk sikerrel, komoly problémákra számíthatunk.
Koordinálnunk kell az olyan területeket, mint például a kohézió, az ipar, a kereskedelem,
a kutatás és innováció, de az olyanokat is, mint a társadalmi kérdések, az éghajlat és a
környezet.

A németországi E10 jelenlegi példája bizonyítja, hogy nem ez történik. Az egész ügy arról
szól, hogy bioetanolt adnak az üzemanyaghoz. Az Európai Unió bevezetett egy fontos
stratégiát, meghatározta a 20-20-20 célokat, és megmondtuk a tagállamoknak, hogy
azokat végre is kell hajtaniuk. A tagállamok – különösen Németország – részt vettek a
döntéshozatali folyamatban és minden döntést támogattak. Amikor arról van szó azonban,
hogy a döntéseket otthon át kellene ültetni a gyakorlatba, a tagállamok hirtelen csökkentik
az adókedvezményeket, a fogyasztók pedig befejezték az együttműködést.

Ha úgy járunk, mint Németország az E10-zel és nem tudjuk meggyőzni a fogyasztókat,
akkor képtelenek leszünk az iparpolitikát az éghajlati politikával kombinálva végrehajtani.
A fogyasztókat magunk mellé kell állítanunk. Ez a legfontosabb üzenet. Emiatt tehát sok
sikert kívánok az iparpolitika projektnek.

Reinhard Bütikofer,    a Verts/ALE képviselőcsoport nevében. – (DE) Elnök asszony, a vitában
részt vevő képviselők java részét jellemző lelkesedés következtében némileg
túlhangsúlyozzuk Lange úr jelentésének fontosságát. A jelentés kitér szinte mindenre, és
egyes helyeken ellentmondó információkat tartalmaz.

Ennek ellenére úgy vélem, hogy a jelentés fontos előrelépést jelent. A múltban gyakran az
volt a helyzet, hogy csak a franciák vagy csak a szigorú állami ellenőrzést pártoló baloldal
szólalt fel az iparpolitika mellett. Mindenki más számára tabu volt a téma. Most azonban
új helyzetben vagyunk, mivel alapvető konszenzusra jutottunk abban a kérdésben, hogy
szükségünk vagy egy európai iparpolitikára, illetve hogy annak európai szintű közös
politikának kell lennie. Ezt jelentős előrelépésnek tekintem, és hálás vagyok Tajani úrnak,
hogy erre egyértelműen rámutatott.

Nem mehetünk úgy tovább, mint azt tettük korábban – ebben Grossetête asszonynak
tökéletesen igaza van. Nem kezelhetjük úgy az iparpolitikát, mint egy, a szabadkereskedelmi
politikánk végén szinte véletlenszerűen előálló valamit. A dolgokat vissza kell terelnünk
a rendes kerékvágásba, de nem az állami irányítás illúziói alapján és nem azzal az
elképzeléssel, hogy az államnak szabályozói szerepet kell betöltenie és közvetlenül be kell
avatkoznia az üzleti életbe. Az államnak értelmes, az innovációt – és különösen a környezeti
innovációt – előmozdító kereteket kell teremtenie, amely a verseny kihasználásával lehetővé
teszi, hogy előrelépést tegyünk. Nem akarunk azonban szigorú állami irányítást vagy
protekcionizmust látni.

A jövőben csak úgy tudjuk biztosítani az európai ipar szilárd helyzetét, ha központi szinten
komolyan vesszük a környezeti innováció feladatát. Összefoglalásul ezért azt szeretném
mondani, Tajani úr, hogy hálás vagyok Önnek, amiért kifejtette, hogy a fenntarthatóság
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és a versenyképesség nem egymás ellentétei, hanem azokat azonos alapra kell helyezni és
koordinálni kell.

Evžen Tošenovský,    az ECR képviselőcsoport nevében. – (CS) Elnök asszony, az iparról
szóló vita jelenleg rendkívül fontos Európa számára. Az európai cégek versenyképessége
Európa folyamatos gazdasági stabilitásától függ. Biztosan mindannyian ismerjük ezeket
az érveket, másfelől azonban – akár rendkívüli környezetvédelmi követelmények vagy
kötelező adózási kötelezettségek formájában – folyamatosan próbálunk kötelezettségeket
vállalni a pénzügyi stabilitás biztosítása érdekében. Természetesen fontos szigorú módon
értékelni az ipari termeléssel járó környezeti hatásokat, de nem terhelhetünk közvetett
módon szinte túlzó szabályozásokat az iparra. Ez olyan helyzethez vezethet, amelyben –
a globalizáció világában – a politikai döntések az európai ipari termelés számára nagyobb
terhet jelentenének, mint máshol.

A jelentésben szerintem az a legfontosabb, hogy hangsúlyt helyez a tudomány, a kutatás
és az innováció támogatására. Európa már hosszú ideje nem vezető az innováció területén.
Alapvető fontosságú, hogy támogassuk az innovatív projekteket. Teljes mértékben
egyetértek azzal, hogy át kell alakítani az innovatív projektek pénzügyi támogatására
irányuló eljárásokat. Célul kell kitűznünk az adminisztráció egyszerűsítését és – egyúttal
– az általános megközelítés megváltoztatását is. Létfontosságú, hogy figyelembe vegyük
a kutatás üzletivé válását és az európai alapok finanszírozását.

Ilda Figueiredo,    a GUE/NGL képviselőcsoport nevében. – (PT) Elnök asszony, ideje az Európai
Unió iparágait minden tagállamban védelmezni. Ehhez a mai napig képviselt álláspont
megváltoztatására van szükség, amely azt jelentette, hogy az Európai Bizottság a legkevésbé
sem ügyelt arra, hogy egyensúlyt teremtsen a virágzó ipar – nevezetesen a feldolgozóipar
– védelmének szükségessége és a nemzetközi kereskedelem között.

Az ipari termelés alapvető jelentőségű Európa fenntartható növekedése és foglalkoztatása
számára, amely más uniós és külkereskedelmi politikát tesz szükségessé az iparágaink
védelmében, ideértve azokat az iparágakat is, amelyek az egyébként is magas
munkanélküliséggel rendelkező országokban és régiókban munkahelyeket biztosítanak.
E célból elengedhetetlen, hogy kiemelt figyelmet fordítsunk a kis- és középvállalkozásokra
(kkv-kra) és a kutatásra és fejlesztésre; hogy figyelembe vegyük a regionális fejlődést és az
egyes országok és iparágak sajátos jellegzetességeit; továbbá, hogy javítsuk a munkavállalók
képesítését és képzését.

Ugyanakkor azonban számos ellentmondó álláspont található a vita tárgyát képező
jelentésben. Egyfelől az ipar és a kkv-k védelmét hirdeti, másfelől azonban a nemzetközi
kereskedelem liberalizálására, a szabad versenyre, a belső piac elmélyítésére és a köz- és
magánszféra közötti partnerségekre irányuló felhívásokra vonatkozó javaslatokat tartalmaz.
Ezek a javaslatok azonban a szükségessel szemben nem védelmezik az iparunkat – amint
azt az európai valóság is bizonyítja. Ezért az ilyen káros pontok eltávolítására irányuló
javaslatokat nyújtottunk be és bízunk benne, hogy azokat holnap elfogadják.

Olyan ipart hirdetünk, amely a forrásfelhasználás tekintetében hatékonyabb, kevésbé függ
a széntől, értékeli a jogokkal járó munkahelyeket és a nők munkahelyhez, előléptetéshez,
fizetéshez és a vezetői és adminisztratív testületekben való részvételhez való egyenlő jogát.

Mindezek biztosítása érdekében elengedhetetlen egy uniós keretrendszer létrehozása, és
ebben az értelemben az Európai Bizottságnak fontos szerepet kell játszania az iparpolitika,
a külkereskedelem, a pénzügyi politika, a kutatás, a tudomány és a kkv-kat támogató
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innováció, továbbá a munkavállalók képzése és átképzése, valamint a munkavállalók
méltósága melletti kötelezettségvállalás terén.

Niki Tzavela,    az EFD képviselőcsoport nevében. – (EL) Elnök asszony, mindenekelőtt
szeretnék gratulálni Lange úrnak az iparpolitikáról szóló igen részletes jelentéshez. Biztos úr,
a gazdasági válság megmutatta számunkra, hogy az ipari bázissal rendelkező országok
nemcsak túlélnek, hanem egyenesen virágzanak. Nézzünk Németországra, Kínára vagy
Spanyolországra. Spanyolország azért tart ki a gazdasági válság közepette is, mert
rendelkezik ipari bázissal.

Az én országom, Görögország is rendelkezett, biztos úr, ipari bázissal, de különböző okok
miatt azt sikeresen felszámoltuk. Szeretnék egy Görögország előtt álló, a héten igen
jellemzőnek mondható problémára összpontosítani. Trichet úr olyan kijelentést tett, amely
szerint lehetséges, hogy az európai központi banki alapkamat a következő hónapban
emelkedni fog. Ez lökést adott a három hónapos Euribor bankközi kamatlábnak, amelyhez
görög vállalkozási hitelek ezrei kötve vannak. Az Euribor 2008 szeptemberében mutatta
a legnagyobb növekedést, ami súlyos problémákat okozott a már egyébként is recessziótól
szenvedő görög vállalkozások számára.

Ugyanazon a napon azonban a Nemzetközi Valutaalap európai igazgatója kijelentette,
hogy az Európai Unió monetáris politikája ki fog tartani, és azt nem szükséges tovább
szigorítani. Nem azt mondjuk, hogy Trichet úrnak nem kellene kamatlábat emelnie. Lehetne
azonban zökkenőmentes átmenet az általunk tapasztalt hitelrobbanás elkerülése érdekében.
Gondolja, biztos úr, hogy be tudna avatkozni?

Béla Kovács (NI).   – (HU) Elnök asszony! Örömmel tapasztaltam, hogy az iparpolitikai
jelentés anyagában több helyen utalás található a kis- és középvállalkozások meghatározó
jelentőségére az európai ipar, az európai munkavállalók, mindannyiunk jelene és jövője
szempontjából. Mostantól minden dokumentumban, minden témakörben fő helyen kellene
szerepeltetni a kkv-k működésének az elősegítését. Ezek a kis cégek adják a munkahelyek
többségét, ezek képesek a legkönnyebben megújulni, a legnagyobb szerepet vállalni az
innovációban, az európai gazdaság leszakadásának a megállításában. Nem mellesleg a
legtöbb adót is fizetik be a költségvetésekbe, tehát döntően ők tartják el a bürokratikus
apparátusokat. Cserébe olyan jogi intézményi és gazdasági környezetet teremtett a
bürokrácia, karöltve a bankokráciával, mely a kkv-k működését igyekszik ellehetetleníteni.
Ez a rövidtávú szemléletű, a multinacionális cégek profithajhászását szolgáló gyakorlat
nem folytatható tovább.

A jelentés helyesen rögzíti, hogy a spekulációs pénzpiaci tevékenységet meg kell
akadályozni, de ma már ennél többet kell lépni. Kifejezetten szankcionálni kell azokat a
bankokat, amelyek nem segítik elő hitelpolitikájukkal a kis- és középvállalkozások
tőkeellátását. A jelentés halványan utal arra is, hogy az újonnan csatlakozott országokban
az ipar visszaszorulóban van, illetve az EU-nak eszközöket kell találnia a tisztességtelen
nagyvállalati magatartás megállítására. Nyíltan ki kell mondani, hogy az európai uniós
bürokrácia asszisztálása mellett a régi tagországok multinacionális vállalatai az elmúlt
években felvásárolták és tönkretették az újonnan csatlakozott tagországok
feldolgozóiparának nagy részét, majd ezeket a vállalatokat csődbe vitték, és piacaikat
megszerezték. Az eredmény munkahely és jövőkép nélküli milliók, keleten könnyen
szerzett profit és nagy adóbevételek nyugaton. Ugyancsak a bürokrácia asszisztálása mellett
sajnos nagyon sok technológia, amely felhalmozódott Európában, Kínába került át.
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Pilar del Castillo Vera (PPE).   – (ES) Elnök asszony, biztos úr, szeretném én is azzal
kezdeni, hogy köszönetet mondjak Lange úrnak az erőfeszítéseiért, hogy oly sok különböző
véleményt és jövőképet közös nevezőre hozzon – ami jellemző állapot a Parlamentben.
Szeretnék továbbá köszönetet mondani a különböző képviselőcsoportokhoz tartozó
árnyékelőadóknak is.

Ez a jelentés tulajdonképpen egy, már hosszú ideje megfontolás tárgyát képező kérdésre
próbál választ adni: van-e az európai iparágaknak jövőjük a globális világban?

Azt gondolom, a válasz az, hogy igen. Igen, mert az Európai Unió tagállamai azt bizonyítják,
hogy van. Igen, mert számos olyan további európai ipari ágazat van, amely bizonyítja,
hogy van.

Mindezek számos szemponthoz kötődnek: egyesek a munkaerőpiachoz kapcsolódnak –
mivel rugalmas, nem pedig merev munkaerőpiacra van szükségünk –, mások a
termelékenységhez, a pénzügyi politikákhoz és az adókedvezményekhez. Engedjék meg,
hogy kiemeljek hármat, amelyek most már magához az Európai Unióhoz kapcsolódnak.

Az első az innováció és a vállalkozó szellem kultúrája. Ez két kulcsfontosságú kérdés. A
vállalkozás és az innováció minden európai ipar jövőjének kulcsfontosságú tényezője.
Különös figyelmet kell fordítani a fiatal vállalkozókra.

A második a belső piac megerősítése és annak biztosítása, hogy a belső piac versenyképes
legyen és – belül – a szabad versenyen alapuljon. Csökkenteni kell tehát a közlekedés, az
energia és az állami tulajdonú vállalatok számára máig adott támogatás összegét, hogy
biztosítsuk a szabad versenyt az európai belső piacon.

A harmadik a verseny nemzetközi keretek közötti feltételeinek tiszteletben tartása: a
környezeti politikák és termék kiszervezés tekintetében elengedhetetlen, hogy egyenlő
feltételek mellett versenyezzünk.

Nem akarunk protekcionizmust az Európai Unióban és akkor sem, amikor az iparunk
harmadik országokkal és harmadik régiókkal verseng.

Marita Ulvskog (S&D).   – (SV) Elnök asszony, a mai vita résztvevői közül sokan azzal
kezdték a felszólalásukat, hogy „végre”. Ez sokat elmond az iparpolitika társadalmi vitában
és politikában hosszú ideje elfoglalt helyzetéről. Most azonban az iparpolitika mindenesetre
visszatért – ez, úgy gondolom, a jelentésből is látható. A szolgáltatási ágazat továbbra is
fontos lesz, de az is világossá válik, hogy annak fejlődése jelentős mértékben függ attól,
hogy erős ipari termeléssel és erős ipari ágazattal rendelkezzünk. E két dolog kéz a kézben
jár.

Az iparpolitika ezért központi szerepet játszik az egyik legfontosabb politikai kérdés
tekintetében: munkát mindenkinek, teljes foglalkoztatást. Ha azonban a modern iparpolitika
itt megállt volna, semmi nem történt volna az elmúlt 25 évben. A modern iparpolitika oly’
sok mindennel többet jelent ennél. Ma, a modern iparpolitikához tartozik a jelentős
átmenetben – a környezeti és éghajlati fenntarthatóságra történő radikális váltás – való
részvétel, továbbá annak meg nem akadályozása, sőt, az ahhoz való tényleges hozzájárulás
is. Jelenleg ez hozzátartozik az ipar versenyképességéhez – ez világos, ha megnézzük a
beruházásokat, amelyeket számos versenytárs országban jelenleg is végeznek.

A nyersanyagokhoz való hozzáférés is része ennek – követelmény tehát az ipar számára,
de, ugyanakkor, része az átmenetnek is. Érint mindent az energiahatékonyságtól az
erőforrás-gazdálkodáson át az újrahasznosításig, például, az úgynevezett
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„hulladékbányászat” formájában is. Egy másik kulcsfontosságú kérdés a modern és
fenntartható ipar számára az ismétlődő képzési programok. Nem fogunk versenyezni és
nem is versenyezhetünk az alacsony bérek és rossz munkakörülmények tekintetében,
hanem a képesített és képzett emberekkel versenyezhetünk, akik az iparban dolgoznak és
ott is akarnak dolgozni.

Vladko Todorov Panayotov (ALDE).   – (BG) Elnök asszony, Tajani biztos úr, hölgyeim
és uraim, Európának egy új integrált iparpolitika létrehozásával ma új útra kell lépnie.
Ebben kulcsfontosságú szerepet fog játszani az ipart befolyásoló minden tényező integrálása
az Európai Unióban. Ezek közül csak néhányat említek meg.

Először is, biztosítani kell az európai csúcstechnológiai ágazatok fejlesztése szempontjából
kulcsfontosságú nyersanyagok fenntartható és hosszú távú szállítását. E tekintetben
megerősített együttműködést sürgetek a nyersanyagokban bővelkedő harmadik országokkal.

Másodszor, az innováción és a tudás szabad mozgásán alapuló gazdaság. Az oktatás,
szakképzés és szakmai élet közötti kulcsfontosságú kapcsolat megerősítését sürgetem.
Európa termeli a legtöbb, PhD-val rendelkező dolgozót a világon, azonban nem képes az
ő képességeiket és tudásukat igazán gyakorlatias piaci megoldásokká alakítani. Európai
innovációs központokat kell létrehoznunk, ahol a tudás és a piaci szükségletek közötti
együttműködést aktívan ösztönözni kell.

Harmadszor, kulcsfontosságú lépés az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való
átállás. Európa csúcstechnológiai előnye lehetővé teszi számunkra, hogy a jövőben
kihasználjuk a környezetbarát gazdaság teljes potenciálját és előnyeit. Mindezen elemekhez
a tagállamok és az európai intézmények közötti együttműködés új szintjére van szükség.

James Elles (ECR).   – Elnök asszony, szeretnék gratulálni Lange úrnak a nagyszerű és
érdemi jelentéshez, amely elgondolkodtat mindannyiunkat az iparpolitika tendenciáin.
Amint kilábalunk az elmúlt 60 év legnagyobb recessziójából, valóban galvanizálnunk kell
az iparágainkat, hogy versenyképesek legyenek a globális piacokon – segítenünk kell a kis
cégeket, fel kell lendítenünk a vállalkozásokat és támogatnunk kell mindazokat, akik
munkahelyeket akarnak teremteni. Nyilvánvaló tehát a kapcsolat az innováció, a képességek
és a fenntarthatóság között. Nem szükségszerűen alapok felhasználásával – elérhetjük ezt
a belső piac erősítésével, a kereskedelem előmozdításával és egy támogató innovációs
keretrendszer biztosításával is.

Végül pedig egy tényezőt hiányolok csupán, a digitális menetrendet. Európában
mindenkinek, minden vállalkozásnak jogosultnak kellene lennie a legjobb információs
technológiához való, mobil és szélessávú, nagysebességű hozzáférésre. Tudta Ön, biztos úr,
hogy Dél-Korea a múlt héten tűzte ki azt a célt, hogy a jövő év végére minden háztartásban
az Egyesült Államok átlagos háztartásaiban található internet hozzáférésnél 200-szor
gyorsabb hozzáférés legyen? Amint azt egy IT-vezető megfogalmazta, Európa
versenyképességéhez fel kell ismernünk, hogy azt sokkal inkább erősíti az információs
technológiákba történő beruházás, mint a fizikai infrastruktúrát érintő beruházások.

Miloslav Ransdorf (GUE/NGL).   – (CS) Elnök asszony, csupán három megjegyzést
szeretnék tenni. Az első arra vonatkozik, hogy Európának úttörő szellemre kell törekednie,
hogy a technológiai prioritások egyes területeken az első helyen álljanak, és ezzel ne csak
komparatív előnyökre, hanem abszolút előnyökre is szert tegyünk, mivel az átlagos
minőségű termékekért átlagos árat fizetnek csupán. Másodszor, szeretném elmondani,
hogy fontos a kétirányú közvetítés a nagy- és kisméretű rendszerek között, mivel a nagy
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rendszerekre összpontosítva nem érjük el a kívánt célokat. A General Motors bukása egy
példa, ami az amerikai adófizetőknek 57,6 milliárd dollárba került. A harmadik témakör,
hogy az iparpolitika nem függhet kizárólag az úgynevezett politikai és gazdasági elitektől,
hanem annak a kisméretű innovációs cégek armadáján kell alapulnia; más szavakkal, a
jelentős műszaki áttörések a munkaközösségektől származó jelentős számú és kisebb
innovációktól függnek.

Claudio Morganti (EFD).   – (IT) Elnök asszony, Tajani alelnök úr, hölgyeim és uraim, a
jelentés címe már tartalmazza a kulcsszót, mivel az iparpolitikára vonatkozik. Az elmúlt
években, hacsak nem évtizedekben, Európában a piacokkal kapcsolatos túlzott laissez-faire
hozzáállás következtében egyre inkább csökkent a politikai érdeklődés e terület iránt, azt
gondolván, hogy az egész rendszer beavatkozás nélkül szabályozni fogja magát.

A politikai beavatkozás olyan szabályok létrehozását jelenti, amelyek támogatják
vállalkozásaink piaci jelenlétét, én pedig elégedetten nyugtázom, hogy e jelentés külön
említést tesz a kis- és középvállalkozásokról és a feldolgozóiparról, amelyekről a múltban
túlságosan gyakran feledkeztünk meg.

Az adminisztrációs egyszerűsítésre vonatkozó és a hitelhez való hozzáférést megkönnyítő
javasolt eszközök a megfelelő irányba tett lépések. Szeretném kiemelni a harmadik
országokkal folytatott tisztességes versenyről szóló részt, mivel a múltban túlságosan
engedékenyek voltunk ezen a területen, és – ebben biztos vagyok, hiszen Pratóból
származom – egész alapvető ágazatokat – például a toszkán textilágazat – kényszerített
térdre a tisztességtelen verseny, amelyet a forrásánál kellett volna bizonyosan megállítani
és megakadályozni.

Herbert Reul (PPE).   – (DE) Elnök asszony, szeretnék köszönetet mondani Lange úrnak
és az árnyékelőadóknak áldozatos munkájukért.

Sikerrel alakították át egy jelentéssé azt felismerést, amely mindannyiunkat ért a válság
alatt, nevezetesen azt, hogy az ipar nyilvánvalóan sokkal fontosabb, mint azt sokan
gondolták volna, továbbá gondoskodtak arról, hogy az iparpolitika közelebb kerüljön az
Európai Parlament napirendjének csúcsához. Hátrányos lehet az a tény, hogy erre a vitára
este kerül sor. Ez a téma annyira fontos, hogy máskor is beszélnünk kell majd róla.

Amint azt néhány képviselő már elmondta, az iparpolitika lényege nem az állami
beavatkozás, hanem a megfelelő keretek létrehozása. Az államnak nem kell eldönteni az
iparpolitika tartalmát, és nem kell különbséget tennie jó és rossz ipar között. Ehelyett
lehetőséget kell teremtenie arra, hogy az ipar keretek között fejlődjön. Azokra a területekre
kell összpontosítanunk, ahol az innováció és a kutatás tekintetében valóban segíteni tudunk.

Úgy vélem, sokat segít, hogy Tajani úr információt nyújtott számunkra, amely világossá
teszi, hogy a versenyképesség az egyik legfontosabb kérdés az európai politika számos
területén. A jövőben igen hasznos lesz ezt kritériumként felhasználni, és megfontolni,
hogy a politikai döntéseink mindig, gyakran vagy éppen elég alkalommal segítik az európai
ipar fejlesztését vagy épp ártanak-e annak.

Szeretném, ha nemcsak egy jelentésünk és egy, a jövőben megvitatandó témánk lenne,
hanem a jövőben változtatnánk is a hozzáállásunkon, és komolyan vennénk ezt a témát,
mivel az ipar fontos.

(A felszólaló beleegyezik, hogy az eljárási szabályzat 149. cikkének (8) bekezdése alapján kékkártyás
kérdést intézzenek hozzá.)
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Paul Rübig (PPE).   – (DE) Elnök asszony, van egy kérdésem Reul úrhoz. Ma reggel
ünnepeltük a Nemzetközi Nőnap 100. évfordulóját. Ennek figyelembevételével szeretném
megkérdezni Öntől, hogy milyen lehetőségeket tart elérhetőnek a nők számára az
iparpolitika területén a jövőben? Milyen esélyei vannak az iparban a nőknek, mivel úgy
vélem, sürgős szükségünk van a hozzájárulásukra? Mit kellene tanácsolni a nőknek, hogy
milyen képességeket és képesítéseket szerezzenek meg, hogy az iparban dolgozhassanak?

Herbert Reul (PPE).   – (DE) Elnök asszony, úgy vélem, nagyszerű lehetőségeik vannak
és, szükség esetén, magam fogok foglalkozni a kérdéssel.

Teresa Riera Madurell (S&D).   – (ES) Elnök asszony, a válság bizonyosan kiemelte az
ipar mint a gazdaság hajtóerejének fontosságát. Biztos úr, üdvözöljük, hogy a Bizottság
ezt megértette, és visszahozta az uniós iparpolitikát.

Az előadónk – akinek szeretnék gratulálni a kiváló munkához – már kifejtette, hogy
környezeti és társadalmi szempontból hogyan értelmezzük az intelligens, forráshatékony
és fenntartható iparpolitikára való átállást. Az általa elmondottakból szeretnék csak egy
szempontot kiemelni, amelyet alapvető fontosságúnak tartok: a humán tőkét.

Feltételezve, hogy minden munkahelynek környezetbarátnak kell lennie, létfontosságú az
európai munkavállalók számára, hogy megfelelő készségekkel rendelkezzenek, nemcsak
az iparunk versenyképességének javítása érdekében, hanem azért is, hogy egyetlen
munkavállaló se maradjon le.

Szilárd alapokkal rendelkezünk: a fiatal európaiak soha nem voltak ilyen jól felkészültek,
mi mégis a fiatal mérnökök, a fiatal vállalkozók, a humán erőforrás kezelésére szolgáló
innovatív politikák hiányával küzdünk. Ösztönöznünk kell ezért a szinergiákat a határozott
vállalkozói kultúrával rendelkező egyetemek és a valóban tudás által vezérelt vállalkozások
között.

A képzés tekintetében a készségeket az új gazdaság szükségleteihez kell igazítanunk,
mégpedig úgy, hogy gazdaságilag hozzáférhető legyen a munkavállalók és a vállalkozások
számára.

Az iparnak továbbá nagyobb hangsúlyt kell fektetnie a – vállalkozásokon belüli kockázatok
és feladatok rugalmasabb és dinamikusabb megosztásaként értelmezett – szervezeti
innovációra is. Csak ekkor lesz képes befogadni és tőkésíteni munkavállalói tehetségét és
tudását.

Végül szeretnék néhány szót mondani egy olyan képviselőcsoport tagjaként, amely ellenezte
az uniós szabadalommal kapcsolatos megerősített együttműködés megkezdését, mivel
álláspontunk szerint az kihatással van a belső piacra, a területi kohézióra és a jogbiztonságra
is. Az Európai Unió Bírósága a 2011. március 8-i 1/09 számú véleményében támogatta
ezt az álláspontot, amelynek következtetése szerint egy európai és közösségi szabadalmi
bíróság létrehozásáról szóló megállapodás-tervezet összeegyeztethetetlen a Szerződés
rendelkezéseivel.

Riikka Manner (ALDE).   – (FI) Elnök asszony, biztos úr, mindenekelőtt szeretnék gratulálni
az előadónak a kiváló és rendkívül fontos jelentéshez. A jelentés lényegében arról szól,
hogy miként tehetjük versenyképessé az európai iparpolitikát, illetve miként válaszolhatunk
az alapvető ipar egyes területein bekövetkezett munkaerő-leépítések kiváltotta strukturális
változásokra.
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Úgy vélem, hogy az iparpolitika a változás része. Látnunk kell ezt a változást és képesnek
kell lennünk az ahhoz való alkalmazkodásra. Előre kell tekintenünk az iparpolitikában és
a saját európai erősségeinken és a regionális erőforrásainkon alapuló fenntartható
iparpolitikát kell kialakítanunk. Példa erre a bioenergia ágazat, amely terén úgy vélem,
Európa jelentős potenciállal rendelkezik.

A regionális struktúrák lehetővé teszik számunkra a fenntartható európai iparpolitika
támogatását, és ennek következtében hangsúlyoznunk kell a még inkább innovatív
klaszterek és a szereplők, oktatási intézmények és vállalkozások közötti széles körű
együttműködés fontosságát.

Amikor az európai iparpolitikáról beszélünk, igen fontos a kkv ágazat – a kis- és
középvállalkozások figyelembevétele. Csökkentenünk kell a kkv-k adminisztratív terheit
– amint azt már sok alkalommal elmondtuk –, és mindent meg kell tennünk a kkv-kat
érintő vállalkozó szellem támogatása érdekében most és a jövőben is.

Jacky Hénin (GUE/NGL).   – (FR) Elnök asszony, hölgyeim és uraim, a jelentés végre
kiemeli az ipar kulcsfontosságú szerepét az Európai Unió jövője tekintetében, és megerősíti
az európai iparpolitika szükségességét. Hallgatólagosan elismeri a lisszaboni stratégia
fiaskóját azzal a kéréssel, hogy az Unió bruttó hazai terméke 3%-át szánjuk kutatásra és
fejlesztésre, illetve – mindenekelőtt – azzal a javaslattal, hogy fokozottan hasznosítsuk a
magánszférát.

Sajnálatos módon a jelentés versenyképességgel kapcsolatos jövőképe még mindig a
jelentősen csökkentett munkaerőköltségekre összpontosít, amikor a versenyképességet
éppen a képzés, a tőkemegtakarítás, az energia és a nyersanyagok alapján kell fejlesztenünk.
A jelentés hallgatólagosan elismeri a pénzügyi piacok kudarcát abban, hogy a
megtakarításokat a jólétet teremtő beruházások felé tereljék. E probléma megoldásához a
foglalkoztatás, a kutatás és fejlesztés és a jólét megteremtése érdekében a hitelezés vagy a
hitel igénybevételének társadalmi ellenőrzésére van szükség. Parlamentünk nem cselekedhet
egyszerűen annak biztosítása érdekében, hogy a nagy európai ipari csoportok jobb
eredményeket érjenek el. Legfontosabb célkitűzésünknek annak kell lennie, hogy több és
jobb ipari munkahelyet teremtsünk az Európai Unióban.

Amalia Sartori (PPE).   – (IT) Elnök asszony, hölgyeim és uraim, Európának soha nem
volt akkora szüksége iparpolitikájának újragondolására, mint most, és át kell gondolnia
néhány, a közelmúltban hozott döntést is.

Ez az Európa 2020 stratégiához kapcsolódó kiemelt kezdeményezés ezért hasznos volt
és megfelelő időben zajlott, ezért pedig hálás vagyok a Bizottságnak és különösen Tajani
biztos úrnak. Köszönöm az előadó, Lange úr munkáját is, valamint kollégám,
Grossetête asszonyét is, aki az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) Képviselőcsoport
nevében jelentős mértékben hozzájárult a biztos úr által benyújtott álláspontok
megerősítéséhez.

Részemről úgy határoztam, a hozzájárulásomat a mindenki által az európai alapvető ipar
horgonyláncának tekintett kis- és középvállalkozások szerepét bemutató módosításokkal
fejezem ki, amelyek a legjobban tudják, hogy miként álljanak szilárdan válság idején, és
miként folytassák az innovációt, miközben az árak versenyképesek maradnak.

Úgy vélem, az európai kis- és középvállalkozások ezreinek szerepét az általuk számos
alkalommal kiemelt nehézségek és korlátok megoldásával kell támogatni: a hitelekhez
való könnyebb hozzáférésre, a közbeszerzési felhívásokban való átláthatóbb és kevésbé
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költséges részvétel lehetőségére és – mindenekelőtt – az általános adminisztrációs
egyszerűsítésre gondolok, amely mindenki szerint maga az igazi forradalom, amelyre e
kontinensnek szüksége van.

Örülök, hogy a Bizottság kiemelte a hatékony és felelősségteljes nyersanyag-felhasználás
kérdését, és én is fontosnak tartom, hogy rövidesen a ritkaföldfémekről fogunk vitázni.
Jelentős figyelmet fordítunk a szellemi tulajdon védelmének kérdésére.

Végre azt az utat látom magunk elé tűzve, amelyen – reményeim szerint – hamarosan az
egész Európai Unióban érvényes szabványokat és garanciákat határozunk meg. Ez egyben
reményt is ad, különösen a fiataloknak, gyakran maguk az európai polgárok által javasolt
válaszokon keresztül.

Catherine Trautmann (S&D).   – (FR) Elnök asszony, szeretnék köszönetet mondani
Bernd Lange úrnak a kiváló munkájáért. Együttműködési módszerét holnap siker fogja
koronázni. Ez, biztos úr, lehetőséget jelent továbbá a Bizottságnak, amely egy eléggé
csalódást okozó közleményt adott számunkra.

Olyan valakiként, aki az ipari szerkezetátalakításon már átesett, a válság által súlyosan
érintett nagy régióból érkeztem, meghallgattam a szakszervezetek üzenetét, amelyek
folyamatosan támadtak bennünket. Iparpolitikára van szükségünk, amely minden elemének
egyazon célra kell irányulnia: a fenntartható és munkaerő-központú növekedésen alapuló
stratégia kidolgozására, amely a készségek optimalizálása köré épül, és amely megmutatja,
hogy a társadalmi és a műszaki innovációk egymással összeegyeztethetőek.

Ez az európai versenyképesség kulcsa, nem pedig az, hogy – amint azt a Bizottság az európai
szemeszter során javasolta – a munkaerőt csupán igazítható változónak tekintjük. A
Bizottság előtt álló legjobb lépés a munkavállalók kiküldetéséről szóló irányelv mielőbbi
integrálása a munkatervbe és a fiskális harmonizáció megkezdése, kezdve a társasági adóval.

E politikának továbbá nemcsak nemzeti és európai szinten kell formálódnia, hanem egy
hatékony kohéziós politika alapján helyi szinten is. A szabályozott pénzügyi piacot
választottuk, és közös szándékunk az egységes piac konszolidálása, de nem egy
kiegyensúlyozatlan, szociális dömpingnek kitett munkaerőpiac árán.

Ma, elnök asszony, egy nagyra törő iparpolitikáról vitázunk, ma reggel pedig a pénzügy
tranzakciók adóztatásáról és az eurókötvényekről szavaztunk.

Hölgyeim és uraim, fel kell használnunk ezeket az eszközöket a finanszírozásra.

Maria Da Graça Carvalho (PPE).   – (PT) Elnök asszony, biztos úr, szeretném azzal kezdeni,
hogy köszönetet mondok az előadónak, Lange úrnak és az árnyékelőadóknak az elvégzett
munkáért, különösen pedig Grossetête asszonynak. Jelenleg azt látjuk, hogy Európa
versenyképessége a globális piacokon csökkent. Európának ezért megoldást kell találnia
ipari bázisa megerősítésére és az új kihívásokkal való szembenézésre. E jelentés legfontosabb
célja az európai ipar talpra állítására irányuló javaslatok benyújtása. Egy integrált és
fenntartható iparpolitikának tudományos kutatáson, innováción, megnövekedett
forráshatékonyságon, árustratégián, a kkv-k megerősítésén és a regionális hálózatok
fejlesztésén kell alapulnia. Különösen fontos az energiahatékonyság és az információs és
kommunikációs technológiák bevezetése tekintetében, hogy létrehozzuk ezen új ipari
forradalom alapját, hogy növeljük a versenyképességet, a gazdasági növekedést és a
foglalkoztatást.
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Különösen üdvözlöm, hogy a jelentés hangsúlyt helyez a hagyományos európai iparra,
amely gazdaságunk számára alapvető fontosságú. Létfontosságúak az olyan intézkedések,
mint például az új technológiák bevezetése, a tudományos kutatás növekvő megerősítése
és az innováció például a feldolgozóiparban. Ez az egyetlen megoldás, amellyel Európát
újra globális vezetővé tehetjük, ami egyaránt szükséges Európa versenyképessége és
gazdasági növekedése számára.

Judith A. Merkies (S&D).   – (NL) Elnök asszony, szeretnék mindenekelőtt gratulálni
képviselőtársamnak, Bernd Lange úrnak a kiváló jelentéshez és az általa tanúsított
fantasztikus együttműködéshez. Visszatér az iparpolitika! Nem egyedül tér azonban vissza,
mivel nincs is egyedül. Két másik zászlóshajóval, két másik stratégiával együtt e stratégia
a munkahelyekre és egészséges gazdaságra irányuló európai menetrend középpontjában
áll. Elsősorban azonban egy stratégiáról van szó, amely nemcsak a jelenre vonatkozik,
hanem a jövőre, egy élhető jövőre is.

Az iparpolitikát minden más, az innovációs unióra, nyersanyagokra és a természeti
erőforrások hatékony felhasználására irányuló stratégiával együtt kell figyelembe venni.
Ez a három képezi a magot. Holisztikus megközelítésnek kell lennie, amelyben a különböző
politikai területek szorosan együttműködnek. Másfelől kérdés, hogy valóban különböző
politikai területekről van-e szó, hiszen – mint azt a biztos úr maga is elmondta – az ipar a
fenntarthatóságnak nem ellensége, hanem szövetségese?

Az iparpolitika nem működhet integrált piac nélkül. A belső piac még mindig túlságosan
töredezett és befejezésre szorul. Az ipar egésze, különösen a kis innovációs vállalkozások,
ebből csak profitálhatnak. A gyártók hangot adhatnak véleményüknek, de el kell fogadnunk
a felelősséget is, ami a termékre vonatkozó végső felelősséget jelenti. A cél az, hogy
előmozdítsuk a tiszta termelést és a fenntartható termékeket, mivel – úgy vélem – végső
soron ez Európa jövője. Ez segíteni fog bennünket a „bölcsőtől bölcsőig” ipar létrehozásában,
a nyersanyagok intelligens felhasználásának és az egészséges gazdaságnak az
előmozdításában. Túl sokáig hanyagoltuk el és bíztuk a piacra az iparpolitikát. Ideje, hogy
újra példát állítsunk, mind mások, mind pedig magunk számára.

Jean-Pierre Audy (PPE).   – (FR) Elnök asszony, biztos úr, szeretnék köszönetet mondani
az ipari kérdésekre fordított figyelemért, és képviselőcsoportom nevében elismerésemet
fejezem ki a képviselőtársam, Grossetête asszony által végzett hatalmas munkáért.

Az ipar minden ipari munkahely mellett 60 millió további munkahelyet és a kapcsolódó
szolgáltatásokban két további munkahelyet biztosít, vagyis elmondhatjuk, hogy
összességében 180 millió munkahelyet. Az ipar teszi ki az exportunk háromnegyedét,
azaz 5,5 millió vállalkozást. Mit kell tennünk? Cselekednünk kell és meg kell védeni
magunkat. Az önvédelem nem protekcionizmus; ezért tehát szükségünk van iparpolitikára.
Van, aki azt mondja, hogy Dél-Amerika a mezőgazdaság, Kína az ipar, Európa pedig a
szolgáltatások hazája. Hölgyeim és uraim, ha nem gyártunk több autót, több repülőgépet,
több hajót, több vonatot, több műholdat, több gyógyszert, több atomerőművet,
tönkremegyünk! A szolgáltatásaink azért maradnak meg, mert rendelkezünk iparpolitikával.

Szeretnék ezért három javaslatot tenni. Az első az ipari szabványokra vonatkozik. Amikor
ipari szabványokat határozunk meg, hatástanulmányokat kell végeznünk annak biztosítása
érdekében, hogy termékeinket az Európai Unió területén e szabványoknak megfelelően
gyártsák.
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A második javaslat az oktatásra és kutatásra vonatkozik. Nekünk kell rendelkeznünk a
világ legjobb mérnöki iskoláival és azokat támogatnunk kell. A nyilvánosságot össze kell
békítenünk a tudománnyal. A kutatás tekintetében felül fogjuk vizsgálni a hetedik
keretprogramot. 2011-ben, 2012-ben és 2013-ban 30 milliárd eurót költhetünk el. E
borítékok egy részét sürgősen az iparhoz kell eljuttatnunk.

A harmadik pedig a finanszírozás. Létrehozhatnánk egy Európai Ipari Beruházási Alapot.
Szeretnék itt egy javaslatot tenni. Az EU személyzetének nyugdíjához összesen 37 milliárd
euróval tartozunk; ezt az összeget tegyük egy nyugdíjalapba, amely a hosszú távú
megtakarítások motorja lenne. Egyetértek a monetáris politikákra vonatkozó
véleményekkel. A válságból való kilábalásnál legyünk igen óvatosak. Biztosítsuk, hogy
kamatlábaink ne legyenek túlságosan magasak, ami erős eurót eredményezne és fékezné
ipari exportunkat.

Lambert van Nistelrooij (PPE).   – (NL) Elnök asszony, biztos úr, a feldolgozóipar továbbra
is fontos marad, még a ma és a holnap tudásalapú gazdaságában is. Elengedhetetlen az
európai magas értékű termelés fenntartása, ugyanakkor talpkövét jelenti számos
országunkban sok ember tudásának és tanulásának, valamint versenyképességünk további
fejlesztésének. Ez a jelentés igen helyesen magasra helyezi az ipart az európai menetrendben,
ami egyaránt fontos a nagy ipari és a kis- és középvállalkozások számára. Európában
számos területen érhetjük el a kiválóságot. Gondolok itt az energiára, az űrutazásra, a
gépjárműiparra, amelyek jelenleg nagyszerűen teljesítenek. Gondolok továbbá a
gépjárműipar ellátási láncára, amely létfontosságú Európa számára. Nézzük csak meg,
hogy milyen okos és tiszta az EU 2020 stratégia!

Van azonban egy aggodalmam, mégpedig a globalizáció. Létrehoztuk – helyesen – az
Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapot és nemsokára lesz európai szabadalmunk
is. Ugyanakkor Tajani biztos úr napirendre tűzte a világméretű és egyenlő esélyeket biztosító
játéktér szükségességének kérdését is. Nagyszerű, hogy kínai cégek Európában ruháznak
be, azonban egyenlő esélyeket biztosító játéktérre van szükségünk. Ha valóban az a helyzet,
hogy itt jelentős állami alapok beruházásáról van szó, akkor valami rosszul működik. Nem
célunk – ahogyan Audy úr az imént mondta –, hogy visszatérjünk a protekcionizmushoz;
a kulcsfontosságú ágazatok – például az IKT és más kulcsfontosságú európai ágazatok –
szükséges átláthatóságának biztosításáról van szó. Ez nem egy európai vétó. Nem azt
mondjuk, hogy „ezek a részvényesek, ezek pedig a felügyelők”, de az valóban fontos, hogy
mi, Európa képviselői, ezt megfelelően szemléljük. Nem lenne helytelen Lange úr kiváló
jelentésére válaszul vitát kezdeni erről. Folytatódni fog. Tajani biztos úr, szeretném
meghívni, hogy vegyen részt velünk ebben a vitában.

Kathleen Van Brempt (S&D).   – (NL) Elnök asszony, a Lange-jelentéssel Ön, biztos úr,
holnap valószínűleg azt fogja látni, hogy a Parlament meglehetős egységgel áll ki az
iparpolitika fontossága mellett. Ez Önnek biztosként valószínűleg ösztönzést jelent. Jelentős
egyetértés van a különböző képviselőcsoportok között azzal kapcsolatban, hogy az
iparpolitikának van jövője Európában és azt támogatni kell.

Ugyanakkor eddig terjed a konszenzus, mivel ha megpróbálnánk meghatározni, hogy
milyen iparpolitikára is gondolunk és annak mely elemeit kellene megőrizni a jövőben,
akkor már nem lenne egyetértés. Ön is utalt arra a tényre, hogy kevesebb energiát és anyagot
felhasználó iparra van szükségünk. Ebben egyetértek Önnel, legalábbis a rövid távú
célkitűzések tekintetében. A hosszú távú célkitűzések esetén sokkal nagyobb lépést kell
tennünk. Mint Ön is tudja, biztos úr, a vezetés előretekintést jelent. Elég bátornak kell
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lennünk annak kimondásához, hogy 2050-re teljes mértékben megújuló és fenntartható
energián alapuló energiaellátó rendszerrel fogunk rendelkezni, amire már most el kell
kezdenünk az ipar felkészítését.

Másodszor vegyük az anyaggazdálkodást. Valóban biztosítanunk kell a következő években
a mobiltelefonok hatékonyabb újrahasznosítását, a jövőben azonban biztosítanunk kell,
hogy a „bölcsőtől bölcsőig” elvet teljesen mértékben megvalósító mobiltelefonokat
gyártsunk, hogy a mobiltelefonok valamennyi elengedhetetlen összetevőjét rendszeres
jelleggel összegyűjtsük és azokból új mobiltelefonokat gyártsunk. Ilyen jellegű általános
politikát kell 2050-re kidolgoznunk, én pedig azt várom a Bizottságtól, hogy már most
hozzon döntéseket, hogy az ipar előtt világos keretek álljanak.

Antonio Cancian (PPE).   – (IT) Elnök asszony, biztos úr, hölgyeim és uraim, véleményem
szerint a Lange-jelentés szövege kiegyensúlyozott és legfőbb érdeme, hogy a vizsgálatot
egyes létfontosságú tényezőkre összpontosítja, különösen az európai iparpolitika
fellendülésére és a figyelem elmozdulására a pénzügyi tevékenységektől a reálgazdaság
felé. Megjegyzendő azonban, hogy ezek a vállalkozásokhoz közvetlenül vagy közvetve
kapcsolódó szolgáltatások azok integráns részét képezik.

Szeretnék néhány kritikus észrevételt és javaslatot tenni. Az uniós szabadalommal
kapcsolatos megerősített együttműködésről szóló 89. bekezdéssel kapcsolatban úgy vélem,
Tajani úr, hogy az egységes uniós szabadalom létfontosságú és elengedhetetlen, különösen
nekünk, olaszoknak. A megerősített együttműködéssel létrehozott zsákutcából véleményem
szerint csak az uniós szabadalom angolul történő továbbvitelével lehet kitörni, mivel három
másik nyelv használata példátlan precedenst jelentene.

A második meglátásom az innovatív finanszírozási javaslatok hiányával kapcsolatos. A
szöveg gyakran említi, hogy zökkenőmentesen kell továbbhaladnunk a kontinens
fejlesztéséhez elengedhetetlen transzeurópai infrastruktúrák építése felé, de keveset szól
e hálózatok finanszírozásának módjáról.

Ma már elfogadtunk egy saját kezdeményezésű jelentést, amely mélységében elemzi a köz-
és magánszféra közötti partnerségi rendszerben a projektkötvények rendszerét, amely így
garanciát nyújtana az ilyen infrastruktúrákat létrehozó és üzemeltető vállalkozások által
kibocsátott értékpapírok számára; Audy úr az imént idézett néhány példát.

Nincs hivatkozás az Európai Unió iparpolitikája és annak más stratégiai politikái – például
a Galileo, az ITER és mások – közötti kapcsolatra. Erősebb kapcsolatra van szükség a kutatás
és az innováció között. Tajani úr, azt gondolom, az előttünk álló kihívás létfontosságú a
társadalmi háttér fenntartása számára. Az eddig általunk tapasztalt némi talpra állás nem
képes újra felszívni az elmúlt három évben leépített embereket. Sajnos, időben és gyorsan
kell cselekedni.

Henri Weber (S&D).   – (FR) Elnök asszony, Lange úr kiváló jelentése három pozitívummal
rendelkezik.

Először is, integrált ipari stratégiát javasol az Európai Unió számára; vagyis egyszerre
kontinentális és együttműködésen alapuló stratégiát, amely minden tekintetben különbözik
az elmúlt 15 évben Európában működő szűk nemzeti és nem együttműködésen alapuló
politikáktól.

Másodszor, ez a stratégia finanszírozott, ami szembetűnő kontrasztot jelent a 2000-es
lisszaboni stratégiával. Finanszírozás nélkül csupán az üres szavak maradnának. E
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finanszírozás legfontosabb forrása az uniós projektkötvények, az eurókötvények és az
európrojektek. A ma reggeli szavazással ennek eleget tettünk.

Harmadszor, ez a stratégia az iparunkat védi. Ez a jelentés Európa megnyitása mellett szól;
de ellenzi annak eladását. Viszonosságon és kiegyensúlyozottságon alapuló cseréket
támogat. Számos cikk foglalkozik ezekkel a kérdésekkel. Ez alapvető fontosságú, mivel e
területen naivnak és erőtlennek tűnünk.

Alajos Mészáros (PPE).   – (HU) Tisztelt elnök asszony! Tisztelt biztos úr! A válság alatt
megbizonyosodhattunk róla, hogy milyen fontos szerepet tölt be az ipar a gazdaságunkban.
Sajnos politikánk e téren gyakran még azon az elképzelésen alapul, hogy a piacoknak saját
magukat kell szabályozniuk. Ebből a szempontból az Európa 2020 stratégia úttörő
kezdeményezés, amely elsőként ismeri el egy új megközelítés szükségességét. Az európai
iparnak meg kell őriznie vezető pozícióját a kulcsfontosságú területeken, és nem szabad
hagyni, hogy csupán az események követőivé váljon.

Prioritásként kell kezelnünk a pénzügyi ágazat új struktúráját, és az adóügyi makrogazdaság
koordinációját, hiszen csak ezek megreformálásával tudjuk iparpolitikánkat sikerre vinni.
Új, átfogó szabályozási keretre van szükségünk, amely képes visszavezetni a pénzügyi
rendszert a produktív befektetésekhez. Az iparpolitika középpontjába a globálisan
versenyképes ipari bázist és a termelésre összpontosuló tudásközpontú ipart kell helyezni.
Ehhez azonban a teljes innovációs láncra szükségünk van. Jelen esetben nem csupán
technológiai innovációról kell beszélnünk, hanem a terméktervezés és a minőség
innovációjáról is.

Ösztönözni kell továbbá az ágazaton belüli szinergikus hatásokat. Ilyen például az energia-
és az iparpolitika kapcsolata. Az energiaellátás nélkülözhetetlen és az új, növekvő piacokat
a megújuló energiaforrások jelentik, amelyek ezáltal új munkahelyek létrejöttét
eredményezhetik. Létfontosságú a nyersanyagokhoz való megbízható hozzáférés is, amely
egyre nagyobb kihívást jelent számunkra. A már meglévő erőforrások biztosítása mellett
meg kell tudnunk valósítani az újrahasznosításra irányuló törekvéseinket.

A kkv-k megerősítése érdekében is mindent el kell követni, hiszen az európai ipari termelés
kulcsfontosságú szereplői. Ösztönöznünk kell minél nagyobb arányú részvételüket a
közbeszerzésben és hozzáférést kell biztosítanunk számukra a kedvező bankkölcsönök
terén.

Ioan Enciu (S&D).   – Elnök asszony, mindenekelőtt szeretnék gratulálni Lange úrnak e
fontos jelentés elkészítéséhez. Rendkívül fontos a gazdasági megszorítások idején, hogy
az európai intézmények határozott és összetartó iparpolitikára törekedjenek az európai
munkahelyek fenntartása érdekében, és támogassák a versenyképesség megújulását. Tajani
alelnök úr azt mondta, hogy az ipar Európa szívügye és elengedhetetlen, hogy megoldásokat
találjunk a társadalmunk előtt álló mai és jövőbeli kihívásokra.

A Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége Európai Parlamenti
Képviselőcsoportjának álláspontja szerint az ipar kulcsfontosságú szerepet tölt be az
európai munkahelyek tekintetében. Ezért fokoznunk kell a szilárd európai ipari bázis
fenntartására irányuló erőfeszítéseinket. Különösen aggódom amiatt, hogy fejlesszük a
szükséges infrastruktúrát azokon a helyeken, ahol az nem létezik.

Végül pedig örömmel látom, hogy a végleges jelentés határozottan kiemeli a
nyersanyagoknak a jövő ipari ágazatában betöltött jelentőségét.
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Lara Comi (PPE).   – (IT) Elnök asszony, hölgyeim és uraim, gratulálok Tajani biztos úrnak
és az előadóknak az elvégzett munkához. Támogatom ezt a fontos jelentést, amely a
Parlament hozzájárulását képviseli az európai iparpolitikáról folyó vitához.

Számos pozitív pont van a jelentésben, amelyeket határozottan támogatok. Először is,
véleményem szerint minden lehetséges erőfeszítést meg kell tennünk az európai ipar
világpiacon játszott, kulcsfontosságú szerepének megerősítése érdekében, illetve azért,
hogy különös támogatást kínáljunk a belső piac létfontosságú pillérét alkotó kis- és
középvállalkozások számára.

Teljes mértékben egyetértek továbbá a jelentésben azzal kapcsolatban írottakkal, hogy
sürgősen európai rendelkezéseket kell elfogadni az eredetmegjelölésre vonatkozóan a
vállalatok versenyképességének javításához és ahhoz, hogy az európai fogyasztók végre
tájékozott döntést hozhassanak a rendesen minőségükről ismert termékekkel kapcsolatban.
Sajnos köztudott, hogy egyes országok a Tanácsban már 2005 óta ellenzik ezt a konkrét
pontot. Meg kell próbálnunk azonban a Parlament által számos alkalommal elfoglalt
határozottan pártoló álláspont alapján kitörni ebből a zsákutcából, ez pedig fontos számos
uniós jogi aktus jogalkotási folyamata során. Nem lehet újra figyelmen kívül hagyni az
európai nyilvánosság hangját, különösen, amikor az ilyen szilárd alapokon nyugszik: arról
van szó, hogy politikáinkat demokratikusabbá kell tennünk.

Egy másik fontos pont természetesen a fiatal vállalkozókat érintő rész – akikre többször
hivatkozott Ön is, biztos úr, a jelentésében –, mivel úgy vélem, ők az iparpolitikánk valódi
jövője. Még mindig kétségeim vannak egyes szempontokkal kapcsolatban, mint például
a forráshatékonyságról szóló új jogszabályokra történő kifejezett hivatkozás, a
szerkezetátalakítással foglalkozó munkacsoportok nemzeti szintű létrehozása és különösen
az uniós szabadalommal kapcsolatos megerősített együttműködés.

Ivari Padar (S&D).   – (ET) Elnök asszony, először is szeretnék köszönetet mondani az
előadónak. Európának új megközelítésre van szüksége az iparpolitikával és az ahhoz
kapcsolódó programok finanszírozásával kapcsolatban. Az Európai Unió pénzügyi keretét
érintő strukturális reformok mellett hangsúlyt kell fektetni az innovatív finanszírozási
eszközökre. Nem csupán az eurókötvényekről és projektkötvényekről beszélek, hanem
az iparpolitikával, tudománnyal és az innováció finanszírozásával kapcsolatos teljesen új
megközelítésekről. Meg kell ragadnunk az innovatív kisvállalkozásokat és segítenünk kell
növekedésüket. Új megoldásokat kell találnunk, hogy segítsük a vállalkozások
kockázat-megosztását és a különböző eszközök kombinálását, páneurópai alapon.

Észtország például rendelkezik – a támogatások és közvetlen segítségnyújtás helyett – a
kockázatot biztosító forgóalapokkal kapcsolatos tapasztalatokkal. Az innovációs ciklusban
ezek az alapok megkönnyítették a vállalkozások ilyen jellegű finanszírozásának jelentős
növekedését. A támogatások fontosak, ami azonban az alapkutatási szakaszban még
fontosabb az az, hogy új megoldásokat találjunk a közpénzek hatékonyabb
felhasználásához.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Elnök asszony, az Európai Unió iparpolitikájának
megfelelő keretet kell biztosítania ahhoz, hogy növekedjen az ipari ágazat hozzájárulása
az Unió GDP-jéhez. Javítania kell továbbá az Európai Unió versenyképességét, és
munkahelyeket kell teremtenie az egész Unióban. Az ipari stratégiának azonosítania kell
a befektetési célú stratégiai területeket, valamint a szükséges nyersanyag-forrásokat.
Felhívom a Bizottságot és a tagállamokat annak biztosítására, hogy ezeket a prioritásokat
támogassák a jövőbeli pénzügyi keretek, az éves költségvetések és az uniós ágazati politikák.
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Az energiafogyasztás az ipari termelés indikátora. Ökohatékony iparpolitikára van
szükségünk, amely az EU termelési képességét fenntartható módon biztosítja, és csökkenti
az Unió energiafüggőségét. Az Unió versenyképessége nagyrészt az innovációs, kutatási
és fejlesztési képességétől függ, illetve az innováció és a termelési folyamat közötti
kapcsolattól. Növelni kell az állami finanszírozást a kutatás és fejlesztés terén a
magánberuházások mobilizálása érdekében, miközben az eljárások egyszerűsítése és az
adminisztratív terhek csökkentése az ipar megnövekedett részvételének előfeltételét jelentik.

Edit Herczog (S&D).   – (HU) A gazdasági válság megmutatta, hogy a szolgáltatási ágazatok
sokkal érzékenyebbek, mint az iparpolitika, ezért Európának újra az iparpolitikát kell
előtérbe helyezni. Ezért nagyon üdvözlöm mind Tajani biztos úr hozzáállását, mind
kollégánk, Bernd Lange jelentését ezen a területen. Öröm volt ezen a jelentésen dolgozni.
A kollégák mindegyike hozzá akart tenni valamit. Nem azon vitatkoztunk, hogy mi a nehéz
benne, hanem hogy hogyan tudjuk gyorsítani ezt a folyamatot. Muszáj, hogy megértsük,
az Európai Uniónak vezető szerepet kell játszania a saját célok megalkotásában, másfelől
pedig a tagállamok maga után húzásában.

Az Európai Uniónak koordinálnia, vezetnie, számon kérnie kell a tagállamokat, hogy mit
tettek ezen a területen. Az iparpolitika lehetőséget teremt, hogy Európa versenyelőnyre
tegyen szert a feldolgozóiparok, a biotechnológia, a nanotechnológia, a vegyipar, vagy
akár az űriparhoz kapcsolódó területeken. Meg kell értenünk, hogy a 21. század
iparpolitikájában a tudás intenzitása növekszik, az anyagfelhasználás hatékonysága pedig
javul. Ugyanakkor erősíteni kell a vertikális kapcsolatokat az oktatástól, a kutatáson
keresztül a piaci lehetőségekig. Ki kell építeni a beszállító-kapcsolatokat, a kis- és közepes
vállalkozókat is beleértve, és a horizontális kapcsolatokat. A szociális párbeszédet
megkerülhetetlennek tartjuk.

Alejo Vidal-Quadras (PPE).   – (ES) Elnök asszony, ez az iparpolitikáról szóló jelentés,
amelyről holnap fogunk szavazni, tartalmaz egy pontot, amelyet a spanyol képviselők
nem fognak támogatni, mivel az egységes uniós szabadalom létrehozása megfelelő jogi
eszközeként üdvözli a megerősített együttműködést.

Nemcsak a spanyol, hanem más országokból érkező képviselők is – először is –
megkérdőjelezik a megerősített együttműködési eljárás – mint a jelen esetben megfelelő
jogi eszköz – jogszerűségét, illetve – másodsorban – elítélik az egyhangúság szabályának
be nem tartását, amelyet a nyelvekre vonatkozó minden szabály esetén alkalmazni kell.

Azért kértem azonban szót, elnök asszony, hogy felhívjam a Parlament figyelmét az Európai
Unió Bíróságának ma megjelent 1/09 sz. véleményére, amely kijelenti, hogy az európai és
közösségi szabadalmi bíróság létrehozása – a jelenlegi javaslat szerinti formában –
összeegyeztethetetlen a Szerződés rendelkezéseivel.

A Bíróság által kifejezett egyértelmű álláspont jelentős akadályt jelent a megerősített
együttműködés útjában, én pedig bízom benne, hogy ez a döntés más képviselőket is arra
ösztönöz majd, hogy csatlakozzanak hozzánk a tagállamok egyenlőségének és az elsődleges
uniós jog szigorú alkalmazásának védelme érdekében.

Giovanni Collino (PPE).   – (IT) Elnök asszony, hölgyeim és uraim, az iparpolitikáról
szóló jelentés alapos, megvizsgálja a rendszer valamennyi gyengeségét, minket pedig a
szociális piacgazdaság elveinek tiszteletben tartása felé vezérel. Realisztikusan nézve
azonban el kell fogadnunk, hogy Európa mindeddig nem rendelkezett saját iparpolitikával.
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Az európai feldolgozóipar termelékenysége valójában nehéz időszakon megy keresztül,
miközben a feltörekvő országok nem csupán nőnek, de erőteljesen beruháznak a kutatásba
és a technológiába. Az európai ipar és foglalkoztatás növekedéséhez a jelenlegi szabályok
mellett különleges intézkedéseket is be kell vezetnünk, akár olyan mértékben is, hogy
felülvizsgáljuk a hatáskörök tagállamok és az Unió közötti megosztását.

Az ipari kapcsolatokra vonatkozó új kulturális megközelítéssel, valamint a gondolataink
középpontjában álló társasági nyereség-megosztási modellel összhangban felül kell
vizsgálnunk az újraelosztási politikákat és rendszereket is. Az Európa 2020 stratégia olyan
célokat határoz meg, amelyek elvétését az Európai Unió nem engedheti meg magának és,
ha el akarjuk érni a meghatározott célkitűzéseket, Európának a kis- és középvállalkozásokat
támogatva a képzés és kutatás megerősítésével le kell győznie az ipari növekedés előtt álló
kihívásokat.

Mairead McGuinness (PPE).   – Elnök asszony, szeretnék köszönetet mondani az
előadónak ezért a rendkívül fontos jelentésért. Jó az ipart újra Európa napirendjén látni.

Úgy vélem, hogy kiegyensúlyozott európai gazdaságra van szükségünk. Elsősorban a
mezőgazdasággal és az élelmiszerpolitikával kapcsolatban szólalok fel, de részt kell vennem
ebben a vitában, mivel igen fontosnak tartom, hogy beszéljünk az iparról, a
mezőgazdaságról és a szolgáltatásokról. Európának e három tényező kiegyensúlyozására
van szüksége – ezt bolondság volna fel nem ismerni.

Különösen szeretném felhívni a figyelmet a 112. bekezdésre, amely szerint a
szabadkereskedelem Európa gazdasági növekedésének sarokköve, és amely tisztességes
globális versenyről szól, illetve amely különösen azt sürgeti, hogy a két- és többoldalú
kereskedelmi megállapodások megkötésekor vegyük figyelembe a fenntartható fejlődés
elveit, a szociális és ökológiai szempontokat, valamint a megállapodásokban szereplő
mérvadó normákat. Azok közülünk, akik mezőgazdasággal foglalkoznak, ugyanezeket
mondanák. Azt gondolom tehát, hogy ez egy minden tekintetben fontos jelentés.

Adam Gierek (S&D).   – (PL) Elnök asszony, az Európai Unióban az ipari növekedést
érintő döntő tényező a környezetbarát gazdaság irányába történő elmozdulás tendenciája.
Ez jó hír. A jelenlegi uniós szabályozások azonban vakon és önkényesen működnek, éppen
ellentétes hatást érve el, vagy – másként fogalmazva – korlátozzák az e cél felé tett
előrehaladásunkat. Az európai rézipar lett az ilyen mellékhatások egyik példája. Nem
kérdőjelezhető meg, hogy mind az éghajlat-változási és energetikai csomag, mind pedig
a határértékekről szóló irányelv a réztermelés csökkenéséhez vezet majd, hiszen
mindannyian tudjuk, hogy a réz egy olyan fém, amely iránt nagy a kereslet az innovatív
és energiahatékony technológiák terén, különösen az elektromos vezetéssel és a
hőcserélőkben a hő átadásával kapcsolatban.

Szeretném megkérdezni a biztos úrtól, hogy nincs-e itt az ideje – bár még van időnk –,
hogy legalább felülvizsgáljuk e szabályozások egyes aspektusait és a jövőben tartózkodjuk
az ilyen káros intézkedésektől?

Mario Pirillo (S&D).   – (IT) Elnök asszony, Tajani biztos úr, hölgyeim és uraim, a
mélyreható nemzetközi gazdasági válság különösen súlyosan érintette az ipart. Hibásnak
bizonyult az az elképzelés, hogy a piacoknak magukat kell szabályozniuk. Európa nem
volt képes arra, hogy egységes választ adjon, vagy gazdasági elemzést végezzen. Európának
ezért szilárd, versenyképes és diverzifikált ipari bázissal kell felvérteznie magát.
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Az új európai iparpolitikának képesnek kell lennie a jövőre tekinteni úgy, hogy globális
hozzáállással viszonyul az ipar – különösen a feldolgozóipar – központi fontosságának
megerősítésére irányuló saját politikáira, amelynek továbbra is gazdaságunk hajtóerejének
kell lennie és elő kell mozdítania az új, intelligens, fenntartható és inkluzív növekedési
módokat.

Gratulálok Lange úrnak és támogatom a jelentését, amely mindezen tényezőket megvizsgálja
és érdekes gondolatébresztő felvetéseket tartalmaz.

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Elnök asszony, a világgazdaság már hosszú ideje jelentős
változásokon megy keresztül. A hagyományos ipari övezetek mellett hatalmas új ipari
központok emelkednek fel. Erősen versengő környezet alakul ki, amelyben egyre
keményebben kell megpróbálnunk fenntartani polgáraink tartalmas foglalkoztatását.

A más ipari központokkal folytatott versenyben két jelentős hátulütő miatt vagyunk
hátrányban. Az elsőt, az üzleti életet, vitarendezést vagy a kötelezettségek végrehajtását
szabályozó jogi környezet hatalmas különbségei alkotják, amely különbségek
megakadályozzák a tagállamok joghatóságán átnyúló üzleti élet szélesebb megnyitását.
Ehhez kapcsolódik a második hátulütő is – a kiterjedt bürokrácia, amely nemcsak felemészti
az ipar által termelt pénzt – anélkül, hogy hozzáadott értéket hozna létre –, hanem
mindenféle kijelentésekkel, szabályozással és útmutatással zaklatja azokat, akik munkájából
fenntartja magát.

Biztos úr, a gyorsan fejlődő országok egyike sem rendelkezik olyan adminisztratív
nehézségekkel, mint mi Európában.

Antonio Tajani,    a Bizottság alelnöke. – (IT) Elnök asszony, tisztelt képviselők, a tény, hogy
az európai parlamenti képviselők ilyen szép számban vannak jelen egy esti ülésen, úgy
vélem, megmutatja, hogy milyen fontos mindannyiunk számára az iparpolitika, és – mivel
konszenzusos megállapodás született – hogy mennyire helyénvaló, hogy az iparpolitikát
és a vállalkozáspolitikát – lényegében a reálgazdaságot, ami egyben a belső piacot, az
innovációt, a versenyt és a szociálpolitikát is jelenti – a válság lezárására és a fejlődés és
munkahelyek teremtésére irányuló politikai cselekvésünk szívügyének tekintjük. Azért
mondom ezt, mert – és úgy vélem, ezt világossá tettem mind a felszólalásomban, mind
pedig az iparpolitikáról szóló, a Bizottsághoz benyújtott jelentésben – nem hihetjük, hogy
a vállalkozás és az ipar pusztán gazdasági tőkét jelent, mivel ide tartozik a humán tőke,
továbbá a régió és a helyi közösség is, ahol működnek.

Ahogyan azt a parlamenti meghallgatásomkor is elmondtam, mielőtt iparügyi biztosnak
jelöltek volna, ez az én jövőképem – egy szélesebb jövőkép –, amely a Lisszaboni Szerződés
részét képező koncepcióból, nevezetesen a szociális piacgazdaságból ered.

Mind gazdaságpolitikai, mind pedig reálgazdasági értelemben vett fellépéseink végső célja
a szociálpolitika. Nem a vállalkozók vagy beruházók gazdagítása a célunk, jóllehet a
beruházók gazdagítása az egyik eszköz arra, hogy választ adjunk az Európai Unió
polgárainak.

Most kemény erőfeszítéssel alkalmaznunk kell és meg kell védenünk a meghozott
döntéseket – amelyek az Európa 2020 dokumentumban találhatóak –, hogy alkalmazzuk
a meghozott politikai döntéseket. Nem titkolom sem Önök, sem magam előtt, hogy még
mindig vannak veszélyek. A spekulánsok még mindig aktívak, én pedig nem zárom ki
annak lehetőségét, hogy még egy új dobással próbálkozzanak.
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Világosnak kell lennie, hogy a reálgazdaság oldalán állunk. A spekuláció, ami csak az
ügyleteket végzőket gazdagítja, rendkívül eltér egy üzleti vállalkozás vagy iparág fellépésétől,
amely számos polgár számára jólétet teremt. Ébernek kell maradnunk, dolgoznunk kell
az iparpolitikánkon, és alkalmaznunk kell azt. Következésképpen a Bizottság iparpolitikáról
szóló dokumentuma számos versenyképességi tesztet tartalmaz, amelyeket vállalkozási
rendszerünk számára a globalizált világ kihívásainak való megfelelést lehetővé tevő, komoly
iparpolitika nyomon követésére használunk majd.

Nem kerülöm el van Nistelrooij úr kérdését sem: úgy vélem, minden játékot egyenlő
esélyeket biztosító játéktéren kell játszani, azonos szabályok szerint. Elnök asszony, amikor
az Anderlecht játszik Liège ellen, a szabályoknak otthon és idegenben is ugyanazoknak
kell lenniük, és ugyanezeknek az elveknek kell vonatkozniuk az ipari rendszerünkre is.
Amikor az iparaink játszanak Európában, ugyanazon szabályok alkalmazását kell
tapasztalniuk, mint amikor az Európai Unión kívül játszanak.

Ezt jó szabálynak tartom nemcsak a piac, a verseny és a növekedés védelmére, hanem az
Európai Unió dolgozói jogainak védelmére is. Mégis, amikor az európai ipari rendszer
védelméről van szó, helyesnek tartom az eredetmegjelölés mellett kiálló dokumentumban
meghatározott elvek támogatását. Azt gondolom, a Parlament az Európai Bizottsággal
összhangban ismét igen határozott jelzést küld.

Kétségtelen, hogy még számos más dolgot meg kell tenni a vállalatokra és az iparra nehezedő
bürokratikus teher csökkentése érdekében. Amint a felülvizsgált kisvállalkozói
intézkedéscsomag is kimondja, csökkentenünk kell a vállalkozások létrehozásához
szükséges időt és az adminisztratív terhet, amely túlzó lehet és elveheti a vállalkozási kedvet.
Segítenünk kell a fiatalokat, hogy vállalkozókká váljanak, és sokat kell dolgoznunk a
képzéssel kapcsolatban is. Hiszek ezért a klaszterek fontosságában, ahol az iskolák,
egyetemek, kkv-k, nagyvállalatok, a kutatás és az innováció közösen dolgoznak vállalkozói
rendszerünk versenyképességének fokozása érdekében. Európában már 2 000 klaszter
van, és azt hiszem, ideje élesíteni ezt a kísérleti rendszert.

A hitelhez való hozzáférés tekintetében sok mindent megtettünk már, de még többet
tehetünk. Örömmel hallom, hogy a londoni értéktőzsde igazgatója – az Egyesült Királyság
az egyik ország, amely sokat tett a szolgáltatások, a bankok és a finanszírozás megsegítése
érdekében – teljes mértékben részt fog venni az Európai Bizottság által a hitelhez való
hozzáféréssel kapcsolatban szervezett fórumon, hogy megmutassa, hogy a pénzügyi világ
– legalábbis annak egy része – részt kíván venni a kkv-k és az ipari rendszerünk
növekedésében és fejlesztésében.

Ez a Londonból érkező jel – és nem ez az egyetlen jel az Egyesült Királyságból – reményt
ébreszt bennem azzal kapcsolatban, hogy a tendencia meg fog fordulni. A reálgazdaság
megsegítéséhez ezt el kell érnünk Európában.

A nyersanyagokkal kapcsolatban – ez a téma számos vitában felmerült már – tökéletesen
meg vagyok győződve arról, hogy tovább kell haladnunk a megkezdett úton. Az Európai
Bizottság kiadott egy dokumentumot és lesz egy vita is, amely eredményeként most a
nyersanyagok kérdésének egy részén dolgozunk. Amint azt az első felszólalásomban
elmondtam, teljes mértékben támogatom a nyersanyagok újrahasznosításával kapcsolatos
kutatások folytatását. Azon is dolgozhatunk, hogy a ritka nyersanyagokat helyettesítő
anyagokat találjunk.
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Az innovációs politikánkhoz kapcsolódó tevékenység során ezért az Európai Bizottság
által előirányzott egyik innovációs partnerség pontosan a nyersanyagágazatot érintő
innovációhoz kapcsolódik. Megismétlem, az újrahasznosítás és a helyettesítés azok a
területek, amelyeket álláspontom szerint tovább kell vizsgálnunk, hogy konkrét válaszokat
adhassunk az iparunk számára, ideértve – amint azt már számos alkalommal elmondtam
– a nemzetközi politikai kezdeményezéseket is.

Az Afrikai Unióval kötött megállapodást követően és miután a nyersanyagok kérdéséről
vitát nyitottunk az Orosz Föderációval, június elején Dél-Amerikába utazom, hogy
megvitassam a nyersanyagok kérdését Brazíliával, Argentínával és Chilével.

E tekintetben Európának konkrét válaszokat kell adnia az ipar és a kkv-k számára. Tovább
kell tehát dolgoznunk a kisvállalkozói intézkedéscsomag végrehajtásán. Sok tennivaló van
még; megkértünk minden tagállamot, hogy az Európai Bizottsághoz hasonlóan ők is
jelöljenek ki egy kkv-nagykövetet. A beérkező visszajelzések pozitívak; egyes országok
már ki is jelölték a nagykövetet, illetve jelezték erre irányuló szándékukat, illetve szélesebb
kontextusban is kedvezőek, mivel nem választhatjuk el a nagy iparvállalatokat a kkv-któl.
A reálgazdaság növekedése a belső piachoz, az iparpolitikához és a kkv-kra vonatkozó
politikához kötődik.

Mivel többször megemlítették a szakszervezetek szerepét, szeretném azzal zárni a
felszólalásomat, hogy az iparügyi biztos találkozott az ipar, a kkv-k és a szakszervezetek
képviselőivel a szerkezetátalakítási politika megvitatása céljából. A vita új szakasza
kezdődött meg, amely során a munkavállalók és munkáltatók képviselői az Európai
Bizottság által szervezett találkozón közösen ülnek asztalhoz a gazdasági növekedés
előmozdítása és az uniós polgárok jóléte érdekében.

Elnök.   – Biztos úr, észrevettem a belga futball-bajnoksággal kapcsolatos célzásait és
utalásait, remélem azonban, hogy nem kell valamiféle előrejelzésnek tekintenem azokat.

Bernd Lange,    előadó. – (DE) Elnök asszony, Tajani úr, hölgyeim és uraim, köszönöm
inspiráló felszólásaikat.

Tajani úr, a bennünket összehozó négy kulcsfontosságú üzenet világos. Először is,
biztosítani akarjuk, hogy az iparpolitika az uniós politika szívügye legyen. Másodszor,
össze akarjuk kapcsolni és tovább akarjuk fejleszteni a fenntarthatóságot és a
versenyképességet. Harmadszor, nem választhatjuk a dogmatikus megközelítést, mivel
ezt a területet sem a piac, sem az állam nem szabályozhatja kizárólagosan. Gyakorlati,
értelmes intézkedésekre van szükségünk. Negyedszer, az Európai Unió iparpolitikájának
modernizációjáról zajló vitának ez csupán a kezdete, nem pedig a vége.

Kezet nyújtunk Önnek, Tajani úr, de azzal is tisztában vagyunk, hogy számon kell kérnünk
a szavait. Konkrét jogalkotásra irányuló javaslatokat és konkrét intézkedéseket várunk a
– különösen a kutatás területére vonatkozó – pénzügyi támogatás biztosítása tekintetében.

Tajani úr, ha sikerrel járunk, és ha az Ön felé nyújtott kéz és az Ön által tett kijelentések
összeegyeztethetőek, talán a csodálatos „Casablanca” című film zárójelenetéhez hasonló
helyzetben találjuk majd magunkat, amikor Humphrey Bogart ezt mondja a
rendőrkapitánynak: „Azt gondolom, hogy ez egy csodálatos barátság kezdete!”

Elnök.   – A vitát lezárom.

A szavazásra 2011. március 9-én, 11 óra 30 perckor kerül sor.
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Írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 149. cikke)

Adam Gierek (S&D),    írásban. – (PL) A kereskedelem internalizációja és a szupranacionális
vállalatok jelentik a globalizáció néhány aspektusát. Amikor az Unió iparpolitikájáról
vitázunk, a következő kérdésre kell válaszolnunk: milyen jellegű iparra van szüksége
Európának – vállalati, ágazatilag vezérelt iparra, amelyet nagyléptékű tömegtermelés
jellemez vagy kis léptékű regionális iparra, esetleg akár nemzeti iparra?

A nagy, szupranacionális vállalatok – amelyek akár egyes országoknál is gazdagabbak
lehetnek – hatalmas nyereséget, ugyanakkor adót – ideértve a hozzáadottérték-adót is –
gyűjtenek össze egy helyen, legtöbbször a származási helyükön. A foglalkoztatáson túl a
termelés helyéül szolgáló országokban csupán a kiadások jelentkeznek. A Fiat
szupranacionális vállalat például statisztikailag Lengyelország GDP-je 4%-ával egyenlő
bevételt termel, a profit és az adóbevételek jelentős része azonban más költségvetésekbe
vándorol.

Mindezen túl, a társaság a Panda gépkocsik gyártását a közelmúltban politikai és nemzeti
okok – de biztosan nem gazdasági okok miatt – miatt áthelyezte Olaszországba. Az
összeférhetetlenség itt nyilvánvaló. A szociális helyzet Lengyelországban hanyatlik,
Olaszországban azonban javul. A szupranacionális vállalatok már feldúlták Lengyelországot,
piaci értékük 10%-áért felvásárolva az ipari cégeket a Lengyel Népköztársaság végét
követően. A liberális doktrínák – ideértve Balcerowiczot is – hibái oda vezettek, hogy
Lengyelország határai a globális versenyben nyitva állnak a tehetős vállalatok előtt. Ez
pedig gyorsan az iparunk pusztulását, a versenyképes gyárak és a tudományos infrastruktúra
bezárását okozta, egyúttal hatalmas munkanélküliséghez vezetett. Némi késést követően
ez érinti most az uniós tagállamokat. Józan iparpolitikára van szükség, gazdasági
nacionalizmusra nincs.

19. Európa ritkaföldfémekkel való ellátásának biztosítása (vita)

Elnök.   – A következő napirendi pont a következők tárgyalása:

– szóbeli választ igénylő kérdés a Bizottsághoz (Ioannis A. Tsoukalas, Paul Rübig, Daniel
Caspary és Birgit Schnieber-Jastram a PPE képviselőcsoport nevében): „Európa
ritkaföldfémekkel való ellátásának biztosításával” kapcsolatban(O-000036/2011 –
B7-0017/2011),

– szóbeli választ igénylő kérdés a Bizottsághoz (Lena Ek, Todorov Panayotov, Fiona Hall,
Marielle de Sarnez, Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake és Michael Theurer az ALDE
képviselőcsoport nevében): „Európa ritkaföldfémekkel való ellátásának biztosításával”
kapcsolatban(O-000043/2011 – B7-0020/2011), továbbá

– szóbeli választ igénylő kérdés a Bizottsághoz (Konrad Szymański az ECR képviselőcsoport
nevében) „A nyersanyagokra vonatkozó hatékony stratégia Európa számára” témakörben
(O-000041/2011 - B7-0207/2011).

Ioannis A. Tsoukalas,    szerző. – (EL) Elnök asszony, biztos úr, hölgyeim és uraim! A
ritkaföldfémek nélkülözhetetlenek több száz csúcstechnológiai alkalmazás gyártása során,
továbbá a környezetbarát technológiák fejlesztése során is kulcsfontosságúak. Az Európai
Unió ipara teljes mértékben a kínai ritkaföldfém importtól függ, hiszen Kína a világ
termelésének több mint 97%-a felett monopóliummal rendelkezik, és a globális gazdasági
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tartalék 36%-át birtokolja. Ezenkívül jelentős tudományos kutatásokat folytat a területen
és kézzelfogható versenyelőnyre tett szert a fémötvözetek és végtermékek gyártásában.

Ezzel szemben az EU-ban mind a nyersanyagokhoz való hozzáférés, mind a
feldolgozásukhoz szükséges ismeretek terén hiányosságok mutatkoznak. Noha a
ritkaföldfémek nem annyira ritkák, mint ahogyan a nevük sejteti: szakértők becslése szerint
10–15 évet vesz igénybe egy hatékony gyártási folyamat újraszervezése. Az Európai Unió
középtávú nyersanyag-stratégia kifejlesztésén dolgozik, a ritkaföldfémek problémája
azonban sokkal sürgetőbb. Kínában a megnövekedett hazai igény és a környezeti hatások
csökkentésére irányuló erőfeszítések rendkívül szigorú exportkorlátozásokhoz vezettek,
miközben a globális kereslet folyamatosan nő. Az előző évihez képest Kína 35%-al
alacsonyabb exporthatárokat állapított meg 2011 első felére, az év második felére pedig
még szigorúbb korlátozások várhatók. Az elkövetkezendő hat hónapban valószínűleg
egyértelműen érzékelhető lesz a csökkenés. amely a ritkaföldfémek drágulását és a gyártási
folyamat akadozását vonja maga után. Szakértők becslése szerint 2014-re 40 000 tonnányi
globális ritkaföldfém-hiánnyal kell számolni.

Egyenes és sürgető kérdésekkel szeretnék a Bizottsághoz fordulni:

- Milyen rövidtávú intézkedéseket tervez a Bizottság, partnereivel együtt a ritkaföldfémek
alternatív forrásainak előteremtésére?

- Mi a Kínával, illetve nemzetközi partnereinkkel folytatott tárgyalások jelenlegi állása a
kérdéssel kapcsolatban?

Lena Ek,    szerző. – Elnök asszony! Vajon minden felmerülő kihívás esetén a Kínától való
rettegés, a kereskedelmi szankciók és állami beavatkozás emlegetése kell, hogy legyen
Európa válasza?

A sikeres európai uniós nyersanyag-stratégiának a szabadkereskedelem ösztönzésére kell
irányulnia. Biztosítania kell a fenntartható és erőforrás-hatékony gazdálkodást és innovációt,
valamint a nyersanyaghoz való hozzáférést az európai vállalatok számára, de nem az
adófizetők pénzén kellene készletezni a nyersanyagot.

Európa egyre inkább függővé válik néhány kulcsfontosságú forrástól, az alternatív
forrásokért folyó versenyben pedig alulmarad. Ám a tartalékok képzése iránti igényt a
magánvállalatok, és nem a politikusok képesek meghatározni. Amennyiben hatékony
erőforrás-felhasználáshoz vezet, akkor a tartalékolás mellett döntenek. Amire szükségünk
van, nem más, mint egy átfogó, a ritkaföldfémekhez való hozzáférés minden szempontjára
kiterjedő nyersanyag-stratégia. A belső források fejlesztése érdekében a kereskedelem, a
kutatás, az innováció, az újrahasznosítás, valamint a közlekedés és az infrastruktúra
fejlesztése is a stratégia részét kell, hogy képezze. A nyersanyag-ellátás jobb megszervezésére
van szükség Európán belül, és hatékony intézkedéseket kell tennünk az újrahasznosítás
ösztönzésére és a hulladék mennyiségének csökkentésére.

Európa természeti erőforrásokban gazdag, ráadásul a szintén erőforrásokban gazdag
Barents-térség közelében helyezkedik el. Az ásványokban és fémekben gazdag észak-európai
régiókban adott a lehetőség arra, hogy jelentős mértékben és fenntartható módon járuljanak
hozzá az EU nyersanyagszükségleteinek kielégítéséhez.

Ösztönöznünk kell továbbá az alternatív megoldásokra irányuló kutatást és innovációt és
a helyettesítést az európai vállalatok által túlságosan drágának tartott anyagok esetében.
Az Európai Unió stratégiájának szabad kereskedelmen kell alapulnia és lehetővé kell tennie,
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hogy a fejlett és fejlődő országok egyaránt részesülhessenek a fenntartható
nyersanyag-ellátásból.

Európának innovációra törekvő cselekvésre és a harmadik országokkal szemben fennálló
kereskedelmi korlátok megszüntetésére van szüksége, nem pedig egy, a ritka és alapvető
nyersanyagokat felhalmozó és a demokráciát más országokban aláásó politikára. A
Bizottságtól javaslatokra van szükségünk a nyersanyagokat és ritkaföldfémeket illetően.
Továbbra is várjuk ezeket a javaslatokat.

Konrad Szymański,    szerző. – (PL) Elnök asszony! A ritkaföldfémekhez való hozzáférés
meghatározó jelentőségű az európai ipar helyzete és versenyképessége szempontjából. Ha
nem teremtjük elő ezeket az anyagokat, azzal gazdaságunk legfejlettebb technológiájú
ágazatait lehetetlenítjük el. Ezért egyetlen területet sem hagyhatjuk figyelmen kívül
politikánkban. Hatékonyan kell felhasználnunk a már rendelkezésre álló, ám eddig
indokolatlanul elhanyagolt erőforrásainkat. A kereskedelempolitika eszközeivel meg kell
akadályoznunk a szabadkereskedelem elvének megsértését. Nem hagyatkozhatunk tehát
kizárólag a nyersanyagok használt gépekből való visszanyerésének módszerére, hiszen ez
drága és továbbra is rendkívül korlátozott lehetőséget jelent.

Számos kérdést kellene legalább felvetni az Európai Bizottság számára a nyersanyagokról
szóló közlemény kontextusában. Először is megkérdezném, készített-e elemzést a Bizottság
Kína protekcionista nyersanyag-politikájának az európai iparra gyakorolt hatásáról?
Másodszor, a kereskedelempolitika és a saját erőforrások által kínált lehetőségekhez képest
milyen szerepet tölthet be az újrahasznosítás? Harmadszor, rendelkezik-e a Bizottság
felméréssel arról, milyen költségekkel jár, ha az európai nyersanyag-politikában növeljük
az újrahasznosítási arányát?

Antonio Tajani,    a Bizottság alelnöke. – (IT) Elnök asszony, tisztelt képviselők! Mint ahogyan
Önök is tudják, február elején a Bizottság elfogadta az Európa Unió
nyersanyag-stratégiájának módosítását, amely három pilléren alapul.

Az első pillér az Európai Unión kívülről származó nyersanyag-ellátásra vonatkozik az
Afrikai Unióval kötött megállapodások révén. A nyersanyagok kérdését az Orosz
Föderációval folytatott tárgyalások során is napirendre tűztük. Ezenkívül – ahogy az előző
vita során említettem – júniusban Brazíliába, Argentínába és Chilébe utazom, hogy ezekkel
a latin-amerikai országokkal is diplomáciai lépéseket kezdeményezzek. Ezt követően térek
rá a Kínával fenntartott kapcsolatokra.

A második pillér a fenntarthatóbb európai uniós belső ellátás biztosítására vonatkozik. Ez
az oka annak, hogy Potočnik biztossal egyetértésben módosítottuk a Natura 2000
területekre vonatkozó végrehajtási szabályokat. Biztosítani kívánjuk a szabályok olyan
értelmezését, amely nem okoz kárt a kitermelési tevékenységben, a környezetvédelmi
szempontok maradéktalan figyelembe vételével.

A harmadik pillér az újrahasznosításra és az erőforrások hatékony felhasználására
vonatkozik. Szeretném megismételni az előző vita során tett kijelentésemet: az innovációs
politika részeként több ágazatban, köztük a nyersanyag ágazatban is innovációs
partnerkapcsolatokat kívánunk kialakítani. Az innovációs partnerségek egyike kifejezetten
azokra a tevékenységekre összpontosít majd, amelyek a nyersanyagok újrahasznosításával
és helyettesítésével foglalkozó ágazatban hajthatók végre.

Az új közlemény kiemelten foglalkozik a ritkaföldfémekkel és más alapvető
nyersanyagokkal kapcsolatos helyzettel. Tény, hogy a ritkaföldfémekre meghatározott
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exportkvóták kínai csökkentése jelentős mértékben korlátozza a globális kínálatot.
Elemezzük a helyzetet annak eldöntése érdekében, melyek a legmegfelelőbb többoldalú
eszközök, beleértve a Kereskedelmi Világszervezetet és a Kínával kialakított kétoldalú
kapcsolatainkat.

A WTO-nál 2009-ben vitarendezési eljárást kezdeményeztünk Kínával szemben a kilenc
alapvető nyersanyaghoz való hozzáféréssel kapcsolatban. Az eset kivizsgálása már
előrehaladott fázisban tart, és az eredmény természetesen rendkívül fontos lesz majd a
ritkaföldfémekkel kapcsolatos WTO-eljárás elindításáról szóló vitáink során.

Bilaterális szinten a Bizottság már számos alkalommal felvetette a kérdést a kínai
kormánynak, mind politikai, mind pedig technológiai szempontból. 2010 végén a
ritkaföldfémek és más nyersanyagok kérdéseivel kapcsolatos párbeszéd megkönnyítése
céljából külön munkacsoport alakult Kína és az EU között.

A stratégiai partnerségek és a jövőre vonatkozó politikákkal kapcsolatos párbeszédek
keretén belül az EU aktív diplomáciai tevékenységet kíván folytatni a nyersanyagok terén,
melynek célja a nyersanyagokhoz és különösképpen az alapvető nyersanyagokhoz való
hozzáférés biztosítása. Egyik példa erre, mint ahogyan említettem, a 2011–2013 közötti
EU–Afrika közös stratégia keretében elindított kétoldalú párbeszéd, melynek egy fejezete
kifejezetten a nyersanyagokkal foglalkozik. Már említést tettem Önöknek az oroszországi
és latin-amerikai kapcsolatainkról.

Az EU-n belül a Bizottság támogatja az alapvető nyersanyagok lelőhelyeinek feltárását, és
erre a célkitűzésre a hetedik keretprogramhoz tartozó ProMine 2009–2013 projekt is nagy
hangsúlyt helyez.

Az újrahasznosítás rendkívül nagy technológiai kihívásokat támaszt, hiszen a termékek
nagy részében elenyészően kevés a nyersanyag mennyisége. Stratégiánk olyan
intézkedésekkel kívánja előmozdítani az újrahasznosítást, amelyek az európai uniós
hulladékgazdálkodási jogszabályok végrehajtásának és alkalmazásának javítására irányulnak.

Ezenkívül továbbra is ösztönöznünk kell a kutatást és innovációt az újrahasznosítás és
helyettesítés ágazatában, ahogyan eddig is történt a ritkaföldfémek helyettesítésével
kapcsolatos projektek finanszírozására irányuló hetedik keretprogramban. Ebben a
tekintetben a Bizottság már vizsgálja annak lehetőségét, hogy új innovációs partnerséget
alakítson ki a nyersanyagok területén és reményei szerint néhány hónapon belül már
konkrét javaslatot tehet ezzel kapcsolatban. Az Egyesült Államokkal is elindítottunk egy
innovációs együttműködést, valamint vizsgáljuk a Japánnal való együttműködés lehetőségét.

A kiemelten fontos intézkedések meghatározásához természetesen szoros figyelemmel
kell kísérnünk az alapvető nyersanyagok kérdését, és meggyőződésünk, hogy a
nyersanyag-ellátás biztonsága elsősorban a vállalatok felelőssége. Ettől függetlenül készen
állunk rá, hogy a tagállamokkal szorosan együttműködve megvitassuk egy esetleges
nyersanyag-tartalékolásra irányuló program költségeit, lehetséges előnyeit és hozzáadott
értékeit.

Ezen az úton haladunk jelenleg, de természetesen mindig kész vagyok meghallgatni a
Parlament javaslatait annak érdekében, hogy a Bizottság továbbra is aktívan dolgozhasson
ezen az európai vállalkozói rendszer versenyképessége szempontjából kulcsfontosságú
kérdésen.
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Paul Rübig,    a PPE képviselőcsoport nevében. – (DE) Tisztelt elnök asszony, tisztelt Tajani úr!
Nagyon hálás köszönettel tartozunk Önöknek a kezdeményezésükért. A nyersanyagok
megléte feltétele az ipari ágazatunk jövőbeni egészséges működésének, ezért fontos, hogy
ne csak a kereskedelempolitika területén, hanem más területeken is legyenek kétoldalú
megállapodásaink Kínával, és sok más országgal is. Többek között a beruházásvédelmi
megállapodásokra is összpontosítanunk kellene, tekintve, hogy ezen a területen olyan
hosszú távú szerződéseket írhatunk alá, amelyek védenék az új bányákba való beruházások
megtérülését, amelyekre sürgősen szükségünk lenne. Más szóval: a hosszú távú szerződések
védelmet biztosítanának befektetéseinknek, és ezáltal a már meglévőkkel versenybe szálló
új bányák megkaphatnák a működésükhöz szükséges pénzügyi támogatást.

A Kereskedelmi Világszervezet (WTO) dohai fordulóhoz kapcsolódó konferenciájának
keretén belül a Szingapúrban felvetett problémák helyzetét is megvizsgálhatjuk.
Szingapúrban már összeállítottunk egy kiváló, már akár a jelenlegi dohai tárgyalásokkal
párhuzamosan megvalósítandó intézkedési csomagot.

Látván az európai iparra kivetett különadókat, illetve azokat az árakat, amelyeket néhány
esetben a kínai ipar a feldolgozandó nyersanyagért fizet, ki kell derítenünk, nem szegték-e
meg a dömpingellenes szabályozást. Már folyamatban van ennek vizsgálata. Ez egyébként
nemcsak a ritkaföldfémekre, hanem például a magnezitre is vonatkozik, amely a tűzálló
termékek legfontosabb nyersanyaga, valamint az acél, az üveg, a cement és egyéb anyagok
gyártásánál is alapvető fontosságú. Végig kellene gondolnunk, mely helyettesítő termékeket
használhatnánk a jövőben, és azokkal kapcsolatban akár saját kutatási programokat is
indíthatnánk.

Üdvözlöm továbbá Connie Hedegaard a szénlábnyom megadóztatására irányuló javaslatát,
amellyel a magas CO2-kibocsátással készült, hosszú távokon szállított árukra magasabb
hozzáadottérték-adót lehetne kivetni.

Marita Ulvskog,    az S&D képviselőcsoport nevében. – (SV) Tisztelt elnök asszony, tisztelt
biztos úr! Úgy gondolom, ez a vita kellőképpen szemlélteti, mennyire fontos, hogy a
nyersanyag-stratégia hosszú távú és átfogó legyen. A ritkaföldfémekből természetesen
kevés van a piacon, a földben viszont korántsem ez a helyzet. Ennek számtalan oka van.
Egyszerűen nem volt kellő gazdasági érdekeltség ahhoz, hogy valamennyi általunk ismert
lelőhelyen bányászati tevékenységet végezzünk. Ezenkívül néhány környezetvédelemmel
és munkakörnyezettel kapcsolatos vita is megakadályozta ezt.

Az EU-nak jelentős összeget kellene kutatásba és fejlesztésbe fektetnie. Mint ahogyan az
este folyamán már elhangzott, az erőforrás-hatékonyságra, és különösképpen az
újrahasznosításra irányuló befektetésekre is nagy szükség lenne. Ennek természetesen
számos feltétele van, az intelligens, egyszerű és okos gyűjtési stratégiáktól kezdve egészen
az olyan környezetbarát tervezésig, amely megkönnyíti az elem eltávolítását az
újrahasznosítandó készülékekből. Megemlítendő továbbá, hogy alább kellene hagynunk
gyarmatosító törekvéseinkkel a világ más országaival folytatott együttműködéseink során.
Ezen a téren nem igazán jeleskedtünk idáig.

Niccolò Rinaldi,    az ALDE képviselőcsoport nevében. – (IT) Tisztelt elnök asszony, tisztelt
biztos úr, hölgyeim és uraim! A biztos úr már tájékoztatott néhány dologról, de szeretnék
még rákérdezni pár részletre. Először a WTO-val kapcsolatban. Milyen konkrét lépéseket
teszünk a WTO-ban azzal a már 2009-ben indított kezdeményezéssel kapcsolatban, amely
azonban – ha jól tudom – a magnéziumra és a bauxitra vonatkozik? Indult-e a WTO-ban
ritkaföldfémekkel kapcsolatos eljárás? Lehetséges-e egy ilyen eljárás létrehozása, és egyedül

08-03-2011Az Euròpai Parlament vitàiHU320



kívánjuk-e kezdeményezni, vagy – ahogyan véleményem szerint kívánatos – indíthatnánk-e
az Egyesült Államokkal és Japánnal közösen?

Második kérdésem: Ön említette, hogy növelnünk kell a más, így európai készletekből
érkező ellátást. Szerepet kapna ebben Grönland? Egészen pontosan hogyan vélekednek
erről a kérdésről?

A harmadik kérdés a ritkaföldfémek újrahasznosítás általi visszanyerésére vonatkozik.
Történt-e előrelépés az úgynevezett hulladékbányászatról szóló európai szintű
szabályozáscsomag kialakítása felé? Várható-e erre vonatkozó irányelv vagy rendelet? Mik
a tervek erre vonatkozóan?

A negyedik kérdés a tanulmányokkal és kutatásokkal, illetve a kutatások indításával
kapcsolatos: a nyolcadik keretprogram is tartalmaz majd konkrét rendelkezéseket? Továbbá,
a tartalékolás rendszerét illetően, a tartalékolásról is születik erre a területre vonatkozó
közös európai szabályozás?

Végül, mekkora hangsúlyt fektetnek erre a kérdésre a Kínával folytatott kétoldalú, magas
szintű gazdasági és kereskedelmi párbeszéd során, illetve a Kínával folytatott új partnerségi
és együttműködési megállapodásra irányuló tárgyalások során?

Reinhard Bütikofer,    a Verts/ALE képviselőcsoport nevében. – (DE) Elnök asszony! A kínai
ritkaföldfém-importtól való függőségünk természetesen problémát jelent rövid- és
középtávon. Nem értek egyet azzal, hogy Európa stratégiailag gyenge volna, meg kell
szabadulnia a függőségtől. Még világosabban szólva; a kínaiak szívességet tesznek nekünk
azzal, hogy teljesen nyilvánvalóvá teszik: meg kell szabadulnunk a jelenlegi függő helyzettől.

Ezért nem szabad elkövetnünk azt a további hibát, hogy ellentéteket szítunk Európa és
Kína között, hiszen több együttműködési lehetőség is nyílik ezen a területen. Mindemellett,
ha Ázsia felé fordulunk, Japánról sem szabad megfeledkeznünk. A ritkaföldfémekhez való
hozzáférést illetően Japán Európánál is nehezebb helyzetben volt az elmúlt évben. Japán
ugyanakkor gyorsabban és hatékonyabban reagált: a japán kormány egymilliárd dollárt
költött a ritkaföldfémek helyettesítésével és újrahasznosításával kapcsolatos kutatásokra.
Mennyi pénzt fordítunk erre a hetedik keretprogramban?

Magától értetődik, hogy kereskedelempolitikára szükségünk van. Ezenkívül fejlesztenünk
kell a saját tartalékainkat, ahol ez lehetséges. Azonban úgy gondolom, hogy a
ritkaföldfémekkel kapcsolatos politikánk stratégiájának középpontjában az innovációnak,
a nyersanyag-hatékonyságnak és a technológiai vezető szerepnek kell állnia. A
nyersanyag-hatékonyság terén kötelező célokra van szükségünk, továbbá egyedi és konkrét
tervekre a ritkaföldfémek újrahasznosításáról. A bizottsági közlemény nem tesz közvetlen
említést az újrahasznosításról. Ez a megoldás többé már nem a jövőre vonatkozik, a jelen
helyzetben van rá szükségünk. Egy ideje a Rhodia, a BASF, az Osram és számos más vállalat
is végez újrahasznosítást.

Egy másik kulcstényező a helyettesítés. Még Kína is kezd befektetni a ritkaföldfémek
helyettesítőibe, hiszen nyilvánvaló, hogy nem lesz képes továbbra is ekkora arányban
használni ezeket az anyagokat, még saját igényeinek kielégítésére sem.

Gyorsan ki kell használnunk a jelenlegi helyzet kínálta lehetőségeket és nem szabad arra
panaszkodnunk, hogy azok nem állnak nyitva előttünk.

Zbigniew Ziobro,    az ECR képviselőcsoport nevében. – (PL) Elnök asszony! A ritkaföldfémek
több száz technológiai alkalmazás számára döntő fontosságúak. Éppen ezért elengedhetetlen
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tényezői a folyamatos műszaki fejlődésének és a fokozottabb innovációnak az Európai
Unióban. Széles körű felhasználásuk megnövekedett keresletet jelent, a kitermelt mennyiség
növelésére azonban egyre kevesebb lehetőség kínálkozik.

Jelenleg évi 124 000 tonna ritkaföldfémet termelnek ki világszerte, és a kereslet akár
50%-kal is megnövekedhet 2012 végére. A globális ellátás körülbelül 97%-át Kínában
termelik ki, ami azért döntő jelentőségű, mert Kína 2006 óta a kitermelést és az exportot
is folyamatosan csökkenti. Augusztusban bejelentette, hogy több mint 50%-kal csökkenteni
fogja exportját és stratégiai tartalékokat hoz létre. Tovább súlyosbítja a helyzetet, hogy
számos, a világ egyéb pontjain ritkaföldfémeket kitermelő vállalat is kínai tulajdonban
van. Ausztráliában nemrég akadályozták meg, hogy egy kínai bányászati vállalat
felvásároljon egy ritkaföldfémbányát. Ez rendkívül súlyos probléma, amely e nyersanyagok
kitermelésére jellemző monopolhelyzetből adódik. Minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk
annak érdekében, hogy elkerüljük az esetleges kockázatokat e körül a kulcsfontosságú,
Európa növekedését és jövőjét biztosító gazdasági ágazat körül.

Helmut Scholz,    a GUE/NGL képviselőcsoport nevében. – (DE) Tisztelt elnök asszony, tisztelt
Tajani úr! Múlt ősszel az Európai Parlament kifejezetten üdvözölte, hogy az Európai Unió
állam- és kormányfői a madridi csúcstalálkozón tett nyilatkozatban egyértelműen elismerték
az államok szuverén jogát arra vonatkozóan, hogy saját természeti erőforrásaikkal
gazdálkodjanak és használatuk felett ellenőrzést gyakoroljanak. A nyilatkozat a
fenntarthatósági kritérium fontosságára is kifejezett utalást tett. A csúcstalálkozón
latin-amerikai országok is részt vettek, de Kínára és a többi államra is ugyanezek a jogok
vonatkoznak.

A ritkaföldfémek kitermelése súlyos környezeti károkat okozott Kínában, mint ahogyan
korábban az USA-ban és más országokban is. Ennek nem szabad folytatódnia. Nemzetközi
megállapodásra van szükségünk. Kínának és a többi termelő országnak a környezetkímélő
bányászati tevékenység és a bányászok fokozottabb biztonsága érdekében szakértelemre,
illetve technológiatranszferre van szüksége.

Kínának is érdeke, hogy csúcstechnológiájú termelőlétesítményekbe fektessen a
ritkaföldfémek feldolgozásához, hiszen nem csupán nyersanyag-ellátó kíván lenni. Ezért
ezen a téren a Bizottságnak kell felvállalni a közvetítést.

A modern nyersanyag-politikát partnerségre alapozva kell kialakítani. Ezzel egyidejűleg
az újrahasznosításra és a helyettesítő technológiák továbbfejlesztésére is hangsúlyt kell
fektetnünk, ugyanis a ritkaföldfémekből még kevesebb lelhető majd fel a jövőben:
egyszerűen túl kevés ahhoz, hogy csupán egyszer használjuk fel azokat.

Daniel Caspary (PPE).   – (DE) Tisztelt elnök asszony, tisztelt biztos úr! Biztos úr, a mai
napon Ön ismét tett néhány bejelentést azzal kapcsolatban, hogy milyen tervei vannak a
Bizottságnak az elkövetkezendő néhány hónapra nézve a nyersanyag-ellátás kérdését
illetően. A Bizottság már 2007-ben is tett egy bejelentést, és akkor is ismertette
nyersanyag-stratégiáját. Az én problémám az, hogy az elmúlt napokban és hetekben hallott
bejelentések kísértetiesen hasonlítanak a 2007-ben elhangzottakhoz, ugyanakkor úgy
érzem, nagyon kevés előrelépés történt azóta.

Kevés előrelépés történt, legalábbis érdekeink érvényesítésének szempontjából. Úgy tűnik
számomra, hogy számos más állam meglehetősen agresszívan védi érdekeit. Ezt
„gyarmatosító reflexként” is szokás emlegetni. Nem az Európai Unió országainál látom
ezt, hanem kimondottan Kínánál, amely a nyersanyagok és különösen ritkaföldfémek
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kérdését használja fel arra, hogy monopóliumát fenntartsa és más országokat kedvezőtlen
helyzetbe hozzon.

Egyre gyakrabban teszem fel a kérdést, Tajani úr: vajon kinek a felelőssége, hogy végre
történjen valami? Az Ön főigazgatóságáé? Talán az Öné? A Kereskedelmi Főigazgatóságé?
De Gucht úré? Vagy esetleg a többi biztosé? Kié ténylegesen az átfogó felelősség? Milyen
konkrét lépéseket kellene tenni? Mikor és kinek a munkáját kellene értékelnünk ahhoz,
hogy az Európai Unió tényleges intézkedéseket tegyen? Rendkívül hálás lennék, ha utána
tudna járni ennek a kérdésnek, ugyanis mindannyian tudjuk, hogy a kínaiak továbbra is
aktív szerepet játszanak, ugyanakkor egyre több export-korlátozást hoznak és egyre több
vámot vetnek ki, ami meglehetősen nagy problémát állít vállalataink elé.

Készített-e végre a Bizottság listát azokról a termékekről, amelyek terén a kínaiak jelenleg
versenyelőnnyel rendelkeznek az export-korlátozások miatt? Tervezi a Bizottság, hogy
szükség esetén dömpingellenes intézkedéseket hozzon vállalataink versenyhátrányának
megszüntetése érdekében? Nagyon hálás lennék, ha figyelmet tudna fordítani ezekre a
kérdésekre.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Elnök asszony! A ritkaföldfémek a monitorok és
mobiltelefonok gyártásánál, illetve a szélturbináknál, elektromos járműveknél,
gépkocsi-katalizátoroknál, PCB-knél és üvegszálas anyagoknál használatos nagy
teljesítményű állandó mágnesek előállításánál is alapvető szükségletet jelentenek. Éppen
ezért az új, tiszta energiák számára is kulcsfontosságúak. Noha ezen összetevők
kereskedelme világszintű, nem kimondottan átlátható a piac és bizonyos nyersanyagok
és ritkaföldfémek esetében rendkívül kevés mennyiséggel kereskednek

Az Európai Unió szinte teljes mértékben függ a ritkaföldfém-importtól, és a globális termelés
97%-a Kínában összpontosul. A feltörekvő gazdaságok növekedésével és az új technológiák
gyors terjedésével még inkább megnő majd a nyersanyagok iránti kereslet. A ritkaföldfémek
bányászata, finomítása és újrahasznosítása komoly következményekkel jár a környezetre
nézve, ha nem megfelelően végzik azokat. Az Európai Uniónak a ritkaföldfém-felhasználás
és -újrahasznosítás modernizálására kellene összpontosítania erőforrásait, illetve az olyan
kutatásokra, amelyek a kritikus jelentőségű nyersanyagok más, kevésbé kritikus jelentőségű
nyersanyagokkal való helyettesítésére irányulnak.

Biztos úr, szeretnénk kérni, hogy rendszeresen frissítsék a nyersanyagok listáját.

Charles Goerens (ALDE).   – (FR) Elnök asszony! A szóbeli választ igénylő kérdésekben
elhangzott és a jelenlegi vita alapját képező megfigyelések továbbra is csak az erőforrások
hiányát, és különösképpen néhány alapvető erőforrás hiányát szemléltetik. Rámutatnak
továbbá az importáló államoknak a monopóliummal rendelkező államokkal szembeni
sebezhetőségére.

Az Európai Unió válaszlépésének két tényezőre kell összpontosítania: egyrészről el kell
kerülnünk, hogy „túszul ejtsenek minket”, ezért minden fontosabb fórumon (WTO, G20,
ENSZ) védenünk kell pozíciónkat, másrészről a lisszaboni stratégia keretének megfelelően
kell cselekedünk, hogy enyhíthessünk a ritkaföldfémektől való függésünkön.

Legfontosabb jelszavunk a használt anyagok hatékony újrahasznosítása és az alternatív
termékekre irányuló kutatási és fejlesztési programok előmozdítása kell, hogy legyen.
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Végül pedig az EU-nak is segítenie kell megakadályozni a fejlődő országok
ritkaföldfém-készleteinek kizsákmányolását az ezekkel az országokkal kialakított
partnerségei révén.

(Taps)

Teresa Riera Madurell (S&D).   – (ES) Tisztelt elnök asszony, tisztelt Tajani úr! Egyértelmű
a helyzet: biztosítani kellene az EU ritkaföldfémekkel való ellátását, ugyanakkor tény, hogy
egyre kiélezettebb versennyel kell szembenéznünk ezen a piacon.

Tény, hogy Kína a globális termelés 95%-át ellenőrzés alatt tartja, és az export-kvóták
folyamatos csökkentése a G20 napirendjének középpontjába emelte a kérdést.

Az egész európai gazdaság számára kritikus jelentőségű problémát tárgyalunk tehát,
amelyet természetesen a tartalékokkal bíró országokkal együttműködve, azonban emellett
és mindenekelőtt kutatással, fejlesztéssel és innovációval kell megoldanunk.

Már említésre került, hogy a befektetés a kutatás és fejlesztés terén szükséges feltétele a
hatékonyabb kitermelési technikák kidolgozásával, a függőséget csökkentő alternatív
nyersanyagok keresésével és az újrafeldolgozással járó technológiai nehézségek
megoldásának. Ez utóbbi rendkívül fontos, mivel az úgynevezett „hulladékbányák” fontos
nyersanyagforrások lehetnek az Európai Unió számára.

Gratulálni szeretnénk ezért a biztos úrnak a kérdéssel kapcsolatos kötelezettségvállalásaihoz.
Szoros figyelemmel fogjuk kísérni a Bizottság minden lépését a kérdéssel kapcsolatban.

Seán Kelly (PPE).   – Elnök asszony! Azt kell mondanom, hogy a Parlamentben az utóbbi
időkben felmerült témák közül néhány meglehetősen nagy aggodalommal tölt el – ma
este a ritkaföldfémek hiányáról, tegnap éjjel a 80%-os protein-hiányról, néhány héttel
ezelőtt pedig a cukorrépagyárak bezárásáról volt szó, tehát már cukorban is hiányt
szenvedünk. Úgy gondolom, itt az ideje, hogy az Európai Unió önmagát helyezze előtérbe
és megpróbálja támogatni a saját iparát.

A ritkaföldfémeket illetően természetesen üdvözlöm a biztos úr elkötelezettségét az
innováció iránt, nevezetesen a helyettesítés (és újrahasznosítás) stb., ám legfőképpen az új
technológiák utáni kutatások iránt. Néhány héttel ezelőtt olyan szemináriumon vettem
részt Brüsszelben, amelyen egy újonnan kifejlesztett, a ritkaföldfémeket a tengerfenékről
kitermelő technológiáról volt szó.

Végső soron önállóságra kell törekednünk. Értékelendő, hogy a biztos úr Brazíliába utazik
és Kínával tárgyal, de mit teszünk akkor, ha a diplomácia mégsem jár sikerrel és nem kapjuk
meg, amire szükségünk van? Ha nem elég erős a gazdaságunk, politikailag sem lehetünk
jelentősek.

Zigmantas Balčytis (S&D).   – (LT) Elnök asszony! A nyersanyagok kérdése
elválaszthatatlanul hozzátartozik az Európai Unió növekedésével és gazdasági fejlődésével.
Ezért gratulálunk a Bizottság új nyersanyag-stratégiájához. Mindazonáltal a jövőben esetleg
bekövetkező nyersanyaghiány okán nem kizárólag a nyersanyaghoz való hozzáférés
problémájának megoldására kell koncentrálnunk. Egyetértek vele, hogy ez rendkívül jó
lehetőséget teremthet arra, hogy az Európai Unió gazdasága egy, az erőforrásokat
hatékonyabban felhasználó modell felé közelítsen. Minden bizonnyal a
nyersanyag-felhasználás csökkentése és a nyersanyagok hatékony felhasználására való
fokozottabb összpontosítás jelenti a legrövidebb utat az Unió import-szükségleteinek
csökkentéséhez. Az új feldolgozó-technológiákba való megfelelő befektetéssel és a

08-03-2011Az Euròpai Parlament vitàiHU324



nyersanyagok helyettesítőinek előteremtésével nagymértékben enyhíthetnénk az importált
ritkaföldfémektől való függésünkön. Európa ezáltal vezető szerepet vívhatna ki magának
ezen a területen, és az Európa 2020 stratégiában megfogalmazott célok végrehajtása felé
is jelentős lépést tehetne.

João Ferreira (GUE/NGL).   – (PT) Elnök asszony! A nyersanyagokhoz, így a
ritkaföldfémekhez való hozzáférés nehézségeiről zajló vitánk valójában a világgazdaság
fejlődésének jelenlegi állapotával és a mindannyiunkat szorongató rendszerszintű válsággal
van összefüggésben. A pénzügyi válságként elhíresült jelenség valójában egy sokkal
nagyobb, globális válságot takar. Egy olyan válságot, amelynek egyik gyökere a kapitalista
értelemben vett gazdasági növekedés és egy termékeny, de véges bolygó, a Föld közötti
ellentét. A rendszer gyökerét jelentő, mindent a profitnak és a felhalmozásnak alárendelő
kapitalizmus nem képes korlátaival együtt megérteni a természetet, márpedig a
természetnek vannak korlátai.

A gazdasági és politikai szempontból többközpontú világ felé való elmozdulás még
kiélezettebb, erőforrásokért zajló versenyt idéz elő: konfliktusokat kelt és táplál. Az általunk
már tapasztalt valuta- és kereskedelmi háborúk aggodalmat keltő, ám nem egyedüli jelei
ennek. További háborúk fenyegetnek minket a jelenben és a jövőben, és ezek a dolgok is
hozzátartoznak a témához, mikor megvitatjuk a ma felmerült kérdéseket.

Edit Herczog (S&D).   – Tisztelt elnök asszony, tisztelt biztos úr! A nagyszüleim születése
idején kétmilliárd, az én születésem idején ötmilliárd ember élt a Földön, mire pedig az
unokám megszületik, kilencmilliárdra nő ez a szám. Így tehát minden erőforrás esetében
intenzívre kell cserélni az extenzív technológiákat, így a ritkaföldfémeknél is. Ezen a ponton
szeretnék emlékezni valakire, aki száz évvel ezelőtt kémiai Nobel-díjat kapott a rádium,
illetve polónium szétválasztásáért és kinyeréséért: a Madame Curie néven ismert Maria
Sklodowskáról van szó. Madame Curie-k kellenek nekünk, tudósokra és áttörő technológiára
van szükségünk. Biztos úr, szeretném ezért megkérni Önt, hogy mindent tegyen meg annak
érdekében, hogy a kémia terén továbbra is nyitottak legyen a lehetőségek a fiatal európai
tehetségek előtt.

Judith A. Merkies (S&D).   – (NL) Tisztelt elnök asszony, tisztelt biztos úr, hölgyeim és
uraim! Igen, importálhatunk nyersanyagokat, de ehelyett inkább a megóvásukra kellene
összpontosítanunk. Akár mi magunk is elkezdhetnénk termelni azokat. Üdvözlöm az új,
helyettesítést is magában foglaló partnerségek iránti kezdeményezésüket, ám úgy gondolom,
mint ahogyan más képviselőtársaim már nagyon helyesen kifejtették: meg kell próbálnunk
megőrizni a nyersanyagokat itt, Európában. Ez rendkívül fontos kérdés. Fokoznunk kell
a hulladékgyűjtési tevékenységeket. Más üzleti modelleket kell alkalmaznunk annak
érdekében, hogy az újrahasznosítás révén a lehető legnagyobb mértékben nyerhessünk
vissza ritkaföldfémeket. Ezt az innováció által valósíthatjuk meg, ahhoz pedig nagyobb
hatékonyságra van szükség.

Úgy vélem, a legfontosabb szempont az, vajon tudja-e Ön biztosítani, hogy amennyiben
a ritkaföldfémek még ritkábbá válnak, azokat ténylegesen a legfontosabb alkalmazásokhoz
használják majd fel? Tudja-e garantálni, hogy amennyiben ezek a fémek még ritkábbá
válnak, a számunkra leginkább szükséges és sürgető igényű alkalmazások akkor is
folyamatosan elérhetőek legyenek? Mennyiben tudná garantálni, hogy ezek a fémek ne
egy McAkármiben kerüljenek felhasználásra, hanem például szélmalmok gyártása során?
Kérném, hogy ezt a kérdést is vizsgálja meg! Véleményem szerint ez rendkívül fontos.
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Adam Gierek (S&D).   – (PL) Elnök asszony! A piaci szereplők versenyképességük
érdekében a gyorsan megtérülő befektetéseket részesítik előnyben, más szóval az olyan
üzemekbe fektetnek be, amelyek termékei közvetlenül a fogyasztókhoz jutnak el. A
nyersanyagok, és különösképpen az ásványi tartalékok területén való befektetések hosszú
és költséges folyamattal járnak, hosszú idő alatt térülnek meg. Éppen ezért csak a legnagyobb
befektetők engedhetik meg maguknak, hogy ilyesmibe fektessenek. Ezek általában
monopóliumok és saját maguk szabhatják a feltételeket, mint ahogyan az a ritkaföldfémek
esetében is történt. Nemrég tudtuk meg, hogy a cériumvegyületek, különösképpen a
szélerőművek és az elektromos járműveknél használatos nagy energiájú állandó mágnesek
gyártásához szükséges neodímium és szamárium hiánya az, ami gátat szab Európa
növekedésének.

Itt az ideje, hogy az Európai Unió ugyanakkora figyelmet szenteljen a nyersanyagok
biztonságának, mint az energiabiztonságnak. Ez nemcsak a ritkaföldfémekre vonatkozik,
hanem más, katalizátorként használatos nyersanyagokra is, így a réniumra és a
platinafémekre, a volfrámra, a molibdénre, a lítiumra, a szelénre stb. Köszönöm.

Antonio Tajani,    a Bizottság alelnöke. – (IT) Elnök asszony, tisztelt képviselők! Köszönettel
tartozom a Parlamentnek, hiszen ezzel a vitával lendületet ad az Európai Bizottság – és
különösképpen a második Barroso-Bizottság – arra irányuló tevékenységének, hogy
megoldja a nyersanyagok kényes kérdését.

Ahogy Scholz úr is hangsúlyozta, az Európai Bizottság a madridi találkozó óta határozott
cselekvésbe kezdett. Más szavakkal élve, nem csupán bejelentéseket tett, hanem konkrét
intézkedéseket is. Konkrét intézkedések alatt például annak a 14 nyersanyagból álló listának
az elkészítését értem, amelyekkel kapcsolatban lépésekre van szükség – attól tartok, hogy
a lista sajnos további bővítésre szorul majd.

Ezen túlmenően, az Afrikai Unióval kötött első megállapodás tető alá hozása több hónapos
munkát vett igénybe, amelynek lezárásaként az Afrikai Unió és az Európai Unió olyan
közös cselekvési tervéről született megegyezés, amelyben Afrika közvetlenül működik
együtt az Európai Unióval és az Európai Bizottsággal. Ez az erőfeszítés egyaránt vonatkozik
az EU-n belüli szükségleteink, illetve az afrikai kitermelés tényleges lehetőségeinek
vizsgálatára, továbbá egy geológiai szolgálat esetleges létrehozására és egy transzafrikai
hálózati infrastruktúra tervére az olyan bányák támogatása érdekében, amelyek révén
bővíteni lehetne a kitermelő ipart.

Az Orosz Föderációval létrejött megállapodás a nyersanyag-megállapodások napirendre
tűzéséről szintén konkrét eredmény – nem csak pusztán bejelentés –, két találkozót már
magunk mögött tudhatunk.

Hasonlóképp az Európai Bizottság nyersanyagokról szóló dokumentuma sem puszta
bejelentés, hanem egy Bizottság által elfogadott szövegtervezet, amely világos és pontos
stratégiát fogalmaz meg, mint ahogyan már kifejtettem, három konkrét pillérre alapozva,
amelyek mentén folytatni kívánjuk a munkát.

Szintén nem puszta bejelentés, hanem konkrét intézkedés az Európai Bizottság részéről
az innovációs partnerség létrehozásáról szóló határozat, amely partnerség olyan
cselekvéshez kapcsolódik, melynek során a magánszektor – és remélhetőleg a Parlament
és a többi intézmény is – részt vesz a konkrét eredményekre törekvő innovációban és a
kutatásokban az újrahasznosítással és helyettesítéssel kapcsolatos hathatós intézkedések
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kialakítása érdekében. Ez a biztosi testület által jóváhagyott kérelem, amely ezért a Bizottság
innovációs stratégiájának részét képezi.

A WTO-t illetően természetesen továbbra is dolgoznunk kell azon, hogy diplomáciai úton
oldhassuk meg a problémát. A latin-amerikai látogatás ugyancsak konkrét lépés, nem
pedig puszta bejelentés, hiszen az effajta érzékeny kérdésekkel kapcsolatos látogatások
alapos felkészülést igényelnek és következtetésképpen valódi eredményeket kell hozniuk.
Természetesen be fogok számolni a Parlamentnek az elvégzett munkáról.

Néhány európai helyszínen – itt Grönlandra, a Barents-tengerre és egyéb észak-európai
helyszínekre gondolok – érdemes lenne megvizsgálni, vannak-e nyersanyagok a
fenékrétegen. Ezzel kapcsolatban meg kell vizsgálnunk, lehetséges-e a kitermelési
tevékenység és hogy gazdaságilag életképes volna-e. Egyébként minden olyan
kezdeményezést támogatunk, amelyek esetleges kutatások végrehajtására irányulnak.

Jövő héten politikai, ám technikai szempontokat is tartalmazó vitára kerül sor Brüsszelben,
az Európai Parlament épületében. A Barents-tengerben rejlő lehetőségekről lesz szó, és én
magam fogom megvitatni a jelenlévő svéd miniszterekkel és szakértőkkel, mennyire
bizonyulnak gazdaságilag életképesnek ezek a lehetőségek, illetve hogy életképesek-e
környezeti szempontból nézve – hiszen ez egy másik olyan terület, amelyet meg kell
vizsgálnunk ahhoz, hogy eldöntsük, helyénvaló lenne-e kutatásokba kezdenünk.

A WTO-t illetően én vagyok a nyersanyag-kérdés ipari aspektusának a felelőse, Karel De
Gucht biztos úr pedig a kereskedelmi aspektusért felelős, és világosan kinyilvánította, hogy
szándékában áll megvédeni az EU érdekeit. Ténylegesen igaz, hogy a nyersanyagokról
szóló közleményhez tartozó dokumentum 5. bekezdésének (2) albekezdése kitér az esetleges
dömpingellenes intézkedésekre és kereskedelmi lépésekre. Ezt azoknak is mondom, akik
érdekeltek a témában, többek között Caspary úrnak, mert ha jól emlékszem, ő tette fel a
kérdést – ha kívánja, akkor holnap reggelig eljuttatom az Ön számára.

Ugyanakkor a WTO-beli fellépéssel kapcsolatban, amelynek – ahogyan azt már
beszédemben is említettem – Karel De Gucht biztos úr a felelőse, Mexikóval és az Egyesült
Államokkal közösen eljárást indítottunk kilenc nyersanyaggal kapcsolatban, bár ezek közt
nincsenek ritkaföldfémek. Ez a vizsgálódás már előrehaladott állapotban van. Ennek
következtetései is kulcsfontosságúak lesznek a Bizottság ritkaföldfémekkel kapcsolatos
lépéseinek kijelölése során. Részleteiben elemezzük a helyzetet, hogy meghatározhassuk,
melyek lennének a legmegfelelőbb eszközök ezen a téren.

Egyébiránt a ritkaföldfémek újrahasznosítását illetően, valamint a Rinaldi úrnak a beszéde
alatt feltett kérdésére az Európai Bizottság által jelenleg tervezett újrahasznosítással
kapcsolatos intézkedések ismertetésével tudok válaszolni. A jelenlegi jogszabályok az
EU-ban keletkezett hulladék 40%-át fedik le.

A Bizottság Potočnik biztos úr javaslata alapján – ami nem az én javaslatom – jelentős
mértékű bővítésre tett javaslatot, amely alapján a ritkaföldfémeket tartalmazó elektromos
és elektronikus berendezések hulladékai is újrahasznosításra kerülnének. Más intézkedéseket
is tervbe vettünk a termékek kezelésének fejlesztésére és az újrahasznosításuk
megkönnyítésére. A jogszabályok már a kidolgozás fázisában vannak, Potočnik biztos úr
pedig az említett szempontok mentén szándékozik folytatni a munkát.

A ritkaföldfémekkel kapcsolatos iparpolitikát illetően minden erőmmel az eredményekre
törekszem, és nem szeretnék csupán ígérgetni, hiszen ez nem szokásom – mindig betartom
a kötelezettségvállalásaimat, különösképpen, ha azt a Parlament előtt teszem, mint ahogyan
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azt mindig is tettem, valahányszor bizalmat kaptam azoktól a bizottságoktól, amelyekben
megjelentem. Igyekszem továbbra is előrelépni és anélkül megfelelni az általam vállalt
kötelezettségeknek, hogy bejelentéseket tennék, ám egyúttal az európai vállalatok és
állampolgárok kérdéseire is igyekszem konkrét válaszokat adni, méghozzá az ipari készletek
ezen érzékeny területén is.

elnök   – A vitát lezárom.

Írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 149. cikke)

Elisabetta Gardini (PPE),    írásban. – (IT) A ritkaföldfémek az európai gazdaság
kulcsfontosságú tényezői. Az Európai Bizottság nyersanyag-politikai kezdeményezéssel
kapcsolatos közleményének megfelelően arra kell törekednünk, hogy nagyratörő közös
stratégiát alakítsunk ki az ágazattal kapcsolatban, méghozzá a lehető leggyorsabban.
Ténylegesen meg kellene akadályoznunk, hogy Európa teljesen függővé váljon a napjainkban
Kína által képviselt monopóliumtól, amely jelenleg 97%-át termeli ki a
csúcstechnológiákhoz létszükségletet jelentő fémeknek. Ezért nemcsak arra van szükségünk,
hogy újra megvizsgáljuk az Európán belüli kitermelési lehetőségeket, hanem arra is, hogy
a hatékonyabb újrahasznosítás által a hulladékokból nyerjük ki ezeket az értékes elemeket.
Ebben a tekintetben az Európai Uniónak mihamarabb több erőforrást kell befektetnie
azokba a technológiai kutatásokba, amelyek kifejezetten a ritkaföldfémek elektronikus
berendezések hulladékaiból való kinyerésének egyszerűbb és gazdaságosabb módszereire
irányulnak. Elég, ha például arra gondolunk, hogy egy tonna mobiltelefonból akár 350
grammnyi arany nyerhető ki, amennyiben azt megfelelően hasznosítják újra. Továbbra is
meglehetősen hosszú út vezet odáig, hogy biztosíthatóvá váljon a fenntartható ellátás
ezekből az összetevőkből, és mindenképp szükség van a fokozott együttműködésre az
erőforrásokban gazdag országokkal, stratégiai partnerségek és folyamatosan ápolt
kapcsolatok révén. Végül, szeretném látni az európai ipar számára stratégiai jelentőségű
anyagok áremelkedésére választ adó aktuális intézkedéseket.

Jarosław Leszek Wałęsa (PPE),    írásban. – (PL) Az elmúlt időszakban egyre inkább
világossá vált, hogy a ritkaföldfémek döntő fontosságúak a technológiai alkalmazásoknál,
valamint a környezetkímélő technológiák, így a szélturbinák, hibrid járművek stb.
fejlesztésekor. Megjegyzendő ugyanakkor, hogy kitermelésük rendkívül körülményes
folyamat.

Az európai uniós ipar teljes mértékben a kínai ritkaföldfém-importtól függ, amely szemmel
láthatóan monopóliumot élvez ezen a területen, hiszen a globális termelés 97%-át ellenőrzi.
Kína a feltárt globális ritkaföldfém-tartalékok 36%-ával, és az összes becsült tartalék 59%-val
rendelkezik, és ezzel egyidejűleg folyamatosan kétoldalú megállapodásokat köt a feltárt
készletek megszerzésére. Az európai uniós ipar hiányosságokkal küzd a ritkaföldfémekhez,
mint nyersanyagokhoz való hozzáférés terén, illetve a feldolgozásukhoz szükséges kellő
tudományos és ipari szakértelemmel sem rendelkezik. Megemlítendő továbbá, hogy míg
a ritkaföldfémek iránti globális kereslet továbbra is nő, Kína nemrégiben az export drasztikus
csökkentését jelentette be, ahogy azt egy japán szakértőkből álló csoport is meggyőzően
bemutatta egy rendkívül érdekes előadás során európai parlamenti látogatásakor 2011
februárjában. Kétségkívül nagy szükség van rá, hogy az európai uniós tagállamokban
működő ipar ritkaföldfémeket tárjon fel és kutatásokat végezzen azokkal kapcsolatban,
ugyanakkor azt is sürgetem, hogy folytassunk párbeszédet a Kínai Népköztársasággal e
nyersanyagok exportjának növelését illetően, valamint növeljük a kitermelésükhöz
szükséges alternatív források feltárására irányuló erőfeszítéseinket.
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20. Az európai alternatív forrásokból származó gáz felhasználásának lehetősége
(vita)

Elnök.   – A következő napirendi pont a Bizottság nyilatkozata az európai alternatív
forrásokból származó gáz felhasználásának lehetőségéről (2010/2978(RSP)).

Günther Oettinger,    a Bizottság tagja. – (DE) Tisztelt elnök asszony, hölgyeim és uraim!
Ez a napirendi pont olyan kérdéssel foglalkozik, amely minden bizonnyal komolyan
foglalkoztat majd bennünket az elkövetkező hónapok során: hogyan néz majd ki a gázpiac
az elkövetkező néhány évtizedben? A kérdés az, a közeljövőben milyen szerepet játszik
majd a gáz hőelőállításban, a megtermelt hő villamos energiává való átalakításában, az
iparban és a szállítás tüzelőanyagaként, és – ennélfogva – 2050-ig terjedő energiapolitikai
menetrendünkben, amelynek nagyon fontos eleme lesz.

Meg kell vizsgálnunk azt is, hogyan kell továbbfejlesztenünk a szállítási útvonalakat, köztük
a csővezetékeket, az infrastruktúrát és a terminálokat. A további kérdések között a
beruházási költségek és a gázár energiaszerkezetbeli helyzetével kapcsolatos előrejelzések
szerepelnek. Az európai gázpiac volumene jelenleg évente 520 milliárd köbméter körül
alakul. Ennek egy része az egyesült királyságbeli és hollandiai saját készleteinkből származik,
ám gázkészleteink több mint 60%-át harmadik országokból importáljuk, és ez az arány
hamarosan meghaladja majd a 80%-ot. Emiatt az új, például a sziklás kőzetekben lévő
földgázkészletek hasznos kiegészítői lesznek a meglévő készleteknek, és ilyen módon
csökkenteni fogják a behozataltól való függőségünket.

Az USA-ból származó, alacsony áteresztőképességű kőzetekből kinyert gáz és az
agyagpalából kinyert gáz kereskedelme virágzik. Tíz évvel ezelőtt senki nem hitte volna
el, hogy a földgáz kőzetekből való kitermelése – ami nagy nyomású vízzel és vegyi anyagok
alkalmazásával történik – milyen gyorsan és milyen jelentős mértékben alakítja majd át a
piacot. Néhány évvel ezelőttig az USA gázimportőr volt. Most a saját egyre növekvő
gázigénye ellenére is exportőr. Ennélfogva az európai cseppfolyósföldgáz-terminálokhoz
szállított amerikai gáz révén a gázpiac, amely mindig is kontinentális piac volt, most először
tart a globális piaccá válás felé.

Most még semmilyen következtetést nem szeretnék levonni e fejlemény alapján. A növekvő
függőség elkerülésének kérdése, a nyitott piac és a világkereskedelem mind mellette szólnak.
És egyes tagállamoknak is érdekében áll. Másfelől azonban fontos egyértelművé tenni azt,
hogy a folyó- és talajvizekre, valamint a nyersanyagok kinyerésére vonatkozó
környezetvédelmi előírásaink is vannak. A szénhidrogén-erőforrásokkal kapcsolatos
jogszabályaink is vannak, amelyeknek a környezethez való, megkülönböztetéstől mentes
hozzáférés és a környezet védelmének biztosítása a célja. Vannak emellett az európai uniós
polgárok egészségének és biztonságának védelmére irányuló előírásaink is. Ezeket
mind-mind figyelembe kell venni.

Van kutatási és – ha kell – kitermelési potenciál, elsősorban Lengyelországban, valamint
az Egyesült Királyságban és Németországban is. Németországban azonban felmerül az
elfogadás kérdése is. A regionális és a helyi lakosság általi elfogadás nélkül azonban nem
lehetne kitermelni ezt a gázt.

A Bizottság figyelemmel kíséri a folyamatot, és készen áll arra, hogy szakértői jelentéseket
adjon ki. Úgy vélem, nem lesz egyértelmű elképzelésünk arra nézve, hogy a kőzetből kinyert
saját földgázunk mekkora részesedést ér majd el az európai piacon három–öt év távlatában.
A nélkül kell nyomon követnünk ezeket a tendenciákat, hogy előzetesen értékelnénk őket.
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Azt azonban el kell mondanunk, hogy még ha hasznosítjuk is ezeket a készleteket, akkor
is csak kiegészíteni tudják a meglévő földgázforrásokat. Ez azt jelenti, hogy a hagyományos
készletekből kitermelt földgáz harmadik országokból, például Norvégiából, Oroszországból
és Algériából, illetve tengerei úton Katarból és más államokból szállítva az elkövetkező
évtizedekben is mindenképpen központi szerepet játszik majd az európai földgázpiac
igényeinek kielégítésében. Az infrastruktúra – például az új, biztonságos csővezetékek és
a további LNG-terminálok – továbbra is fontos tényező marad. Úgy vélem, lehetőségünk
van a behozatalt kiegészítő saját gázkészletek kiaknázására, de e készletek semmiképpen
nem helyettesíthetik a földgázbehozatalt.

Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz,    a PPE képviselőcsoport nevében. – (PL) Tisztelt
elnök asszony, biztos úr! Örülök, hogy az Európai Parlamentnek sikerült a földgáz nem
konvencionális energiaforrásokból – például az agyagpalából, az alacsony
áteresztőképességű kőzetekből és a széntelepek metántartalmából – való kinyerésének
lehetőségéről szóló vitát kezdeményeznie.

Figyelemmel az Energiaügyi Tanácsnak az energiáról szóló közelmúltbeli következtetéseire
és a széles körben folytatott nyilvános vitára, úgy vélem, hogy az alacsony
áteresztőképességű kőzetekből kinyert gáz hasznosítása – hosszú távon – esetleg egyik
módja lehet az energiaforrások diverzifikálásának. Az Európai Uniónak nem a megtértekhez
kellene prédikálnia, hanem közelebbről kellene megvizsgálnia – például – az Egyesült
Államokat, hogy megnézze, miként forradalmasította az alacsony áteresztőképességű
kőzetekben lévő gáz kinyerése az ottani energiapiacot. Feltételezve, hogy ez még jelentősebb
következményekkel jár majd a jövőben a globális piacra nézve, az alacsony
áteresztőképességű kőzetekben lévő gáz kinyerésének szintén prioritásnak kell lennie
Európa számára, különösen mivel a második energiapolitikai stratégiai felülvizsgálat szerint
e gáz készletei négyszeresen múlják felül a hagyományos gázkészleteket.

Biztos úr! Az Európai Uniónak el kell végeznie az európai alacsony áteresztőképességű
kőzetekben lévő gáz kinyerésének kezdeti elemzését. Az alacsony áteresztőképességű
kőzetekben lévő gáz kitermelésének lehetősége eddig – többek között – Németország,
Franciaország, Románia, Bulgária, Hollandia, Svédország, Lengyelország és Nagy-Britannia
esetében merült fel. Amennyiben lehetséges, pénzügyi támogatást kell nyújtani a kutatási
programokhoz, ami lehetővé tenné a gáznak a nem hagyományos készletekből való
kinyerésére szolgáló, gazdaságilag is megvalósítható technológiai megoldások kifejlesztését.

Két kérdést szeretnék feltenni. Az első, hogy tesz-e lépéseket a Bizottság az európai alternatív
forrásokból származó gáz kitermelése lehetőségei kezdeti elemzésének elvégzésére, és
elkészíti-e az ilyen kinyerés technikai és gazdasági megvalósíthatósági tanulmányait a jelen
és 2020 közötti energiainfrastrukturális prioritásokkal kapcsolatos munkával
összefüggésben? Második kérdésem a következő: tett-e valamilyen rendelkezést a Bizottság
a tervezett 2014–2020-as pénzügyi tervben a geológiai kutatás támogatása érdekében,
figyelemmel a meglévő készletek potenciáljának felbecslésére és az európai alacsony
áteresztőképességű kőzetekben lévő gáz kinyerésének lehetőségére, ami felgyorsítja a
terület technológiai fejlődését?

Zigmantas Balčytis,    az S&D képviselőcsoport nevében. – (LT) Tisztelt elnök asszony! A
tagállamok gazdaságának és iparának helyreállásával egyre növekedni fog a földgáz iránti
igény is. Ugyanakkor a saját földgázkészleteink gyors kimerülése még inkább függővé teszi
az uniót a harmadik országokbeli szállítóktól, és meggyengíti iparágunk versenyképességét
is. Az alternatív forrásokból származó gáz hatékony megoldás lehet, amely alapjában
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rajzolja át Európa gázellátásának térképét és osztja újra a gazdasági eszközöket. Fontos
azonban, hogy haladéktalanul intézkedjünk, és lehetőségünk van a más országok által már
megszerzett tapasztalatok felhasználására is. A közelmúltban sok vita folyt az alacsony
áteresztőképességű kőzetekben lévő gáz felhasználásának lehetőségeiről, és most Ön is
azt jelezte, biztos úr, hogy e kérdés a február 4-i Európai Tanács következtetéseiben is
szerepelt. Úgy vélem, hogy az Európai Uniónak haladéktalanul konkrét tervekkel kell
előállnia, és meg kell kezdenie az ilyen gázok lehetséges készleteinek feltárására és
felhasználására irányuló kutatást. Ahogyan azt Ön is említette, az alacsony
áteresztőképességű kőzetekben lévő gáz nem lehet és ne is legyen az energiafüggőség
csökkentésének kizárólagos módja. Amennyiben azonban az Európai Unió geológusainak
előrejelzései megerősítést nyernek, akkor nem csak Lengyelországban és Németországokban
lelhetünk gáztartalékokra, hanem esetleg más országokban is. A jövőben ez elősegítheti
a harmadik országoknak az Európai Unió gazdaságára és versenyképességére gyakorolt
hatásának csökkentését. E területen sajnos legalább egy évtizeddel vagyunk lemaradva az
Egyesült Államok mögött, hol az alacsony áteresztőképességű kőzetekből egyre növekvő
mennyiségben kitermelt gáz teljes mértékben átalakította a gázpiacot. Úgy vélem, hogy
az e területen kifejtett erőfeszítéseket intenzívebbé kell tenni, továbbá konkrét
intézkedéseket kell elfogadni az említett erőforrásoknak a gazdaságban való felhasználásra
vonatkozóan.

Corinne Lepage,    az ALDE képviselőcsoport nevében  .  – (FR) Tisztelt elnök asszony,
biztos úr, hölgyeim és uraim! Teljes mértékben megértem az abból eredő lelkesedést, hogy
az európai altalaj alacsony áteresztőképességű kőzeteiben gáz van, az energiafüggetlenség
megteremtése iránti vágy pedig nagyon dicséretes.

Mindemellett úgy vélem, hogy ezt az optimizmust jelentős mértékben vissza kellene fogni
– először az Egyesült Államokban, ahol azt valóban széles körben alkalmazzák az alacsony
áteresztőképességű kőzetekben lévő gázt. Több állam is moratórium bevezetését tervezi,
a független szakértői bizottságot (Independent Panel of Experts, IPE) pedig megbízták a
feltárás környezeti következményeit elemző – több mint két évig tartó – hatásvizsgálat
elvégzésére.

Másodsorban pedig olyankor, amikor jelentős mértékben próbáljuk csökkenteni az
üvegházhatást okozó gázkibocsátásainkat, az EU politikáival teljes mértékben
összeegyeztethetetlennek tűnne, ha nem kerülne sor az ilyen készletek kiaknázásának a
tisztán éghajlati hatások szempontjából való hatásvizsgálatára az üvegházhatást okozó
gázok tekintetében azt megelőzően, hogy sor kerülne bármiféle részletes kutatásra.

A harmadik pedig, tisztelt biztos úr, hogy Ön azt mondta: meg kell felelnünk a
környezetvédelmi normáknak. Ezt tudomásul vesszük és üdvözöljük. Mindazonáltal
azokban az országokban, ahol a feltárási engedélyeket adják – és itt különösen a saját
hazámra gondolok –, ma már egyértelmű, hogy a környezetvédelmi jogot teljes mértékben
figyelmen kívül hagyták: nem alkalmazzuk és megsértjük a jogszabályt. Nem alkalmazzuk
az Aarhusi Egyezményt, nem figyelmeztettük az embereket, nincs nyilvános vizsgálat,
nincs hatásvizsgálat, az alkalmazott veszélyes vegyi anyagokat pedig elrejtjük.

Ennélfogva teljes mértékben elfogadhatatlan a dolgok ilyetén módon való folytatása, a
valódi kérdés pedig, tisztelt biztos úr, az, hogy az alacsony áteresztőképességű kőzetekben
lévő gáznak az európaiakhoz hasonlóan sűrűn lakott területeken – amelyek semennyire
nem hasonlítanak az amerikai területekhez – való kitermelése vajon nem
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összeegyeztethetetlen-e a környezet védelmére irányuló és az emberek információkhoz
való hozzáférésével foglalkozó jogszabályainkkal.

Érdeklődéssel várom válaszát!

Michèle Rivasi,    a Verts/ALE képviselőcsoport nevében. – (FR) Tisztelt elnök asszony,
biztos úr! Teljes mértékben elfogadom, amit Lepage asszony mondott, és a következőt
szeretném kérdezni: lehetőségről van szó, vagy előre megjósolható ökológiai katasztrófáról?

A kiaknázás tekintetében 10 évvel vagyunk lemaradva az Egyesült Államok mögött. Mik
a tapasztalatok? Azt láthatjuk, hogy a talajvizet beszennyezték a hidraulikus repesztési
eljárás során alkalmazott vegyi anyagok. Láthatjuk a légszennyezést is. Azt láthatjuk, hogy
illékony szerves vegyületek (VOC) jelentek meg, sőt, a levegőbe kibocsátott mindenféle
anyag miatt az ózon is jelen van. Azt tapasztalhatjuk, hogy az egészségügyi következmények
nem csak a közelben élő embereket sújtják, de a szarvasmarha-állományt is, és –
természetesen – a felszín alatti vízkészletek felhasználóit is, mivel a továbbiakban e
vízkészletek nem fogyaszthatók. A New York Times a múlt héten arról számolt be, hogy
a talajvíz szénhidrogénekkel és biocidokkal való szennyezése mellett a szennyezőanyagok
radioaktív elemeket is kibocsátanak.

Franciaországban – ahogyan arra Lepage asszony is rámutatott – nyolc engedélyt írtak alá
mindennemű vita, konzultáció vagy hatásvizsgálat nélkül. És akkor Ön a társadalmi
elfogadhatóságról beszél? Egyértelmű a tiltakozás. A legutóbb Ardèche megyében tartott
demonstrációkon több mint 20 ezer ember vett részt, pontosan azért, mert ők törődnek
a szülőföldjükkel. Ön azt is mondta, hogy „gazdasági lehetőség”-ről van szó. De kinek
származik előnye ennek a gáznak a kitermeléséből? Beszélünk-e arról, hogy kinek jó ez?
Arról van-e szó, hogy a gázt választjuk az ipar igényeinek kielégítésére, és mindennek a
felszín alatti vízkészletek látják kárát? A New York-i moratórium kiválóan szemlélteti a
problémát.

Ezért egyszerűen az engedélyek visszavonását kérjük. Nem kérdés, hogy ne kerülhessen
sor a kitermelésre akkor, ha nincsenek garanciák a talajvízről szóló keretirányelv, a
levegőminőségről szóló keretirányelv vagy az Aarhusi Egyezmény betartására. Ezért elvárjuk
Öntől, hogy választ adjon, mi pedig – Európában, Franciaországban és az érintett
országokban – elutasítjuk, hogy az említett garanciák hiányában engedélyezzék a nem
hagyományos gázkészletek kiaknázását.

Konrad Szymański,    az ECR képviselőcsoport nevében. – (PL) Tisztelt elnök asszony! A nem
hagyományos gáz készletekből kitermelt földgáz sikerrel való forgalmazása az említett
tüzelőanyag exportőrévé tette az Egyesült Államokat, és olyan potenciált biztosított
számára, amely meghaladja Oroszországét. A piaci helyzet szintén megváltozott. A hosszú
távú, határozott idejű szerződéseket és az olajárakon alapuló ármechanizmusokat sokkal
rugalmasabb megállapodások váltották fel, az azonnali piac pedig egyre fontosabb szerepet
kezd betölteni. Ebből az egyes fogyasztó és az iparág egyaránt profitálhat, mivel
valamennyien kevesebbet fizetünk. Európa nem engedheti meg magának, hogy egy ilyen
potenciált és lehetőséget elvesztegessen, mivel az, hogy az EU nagy hangsúlyt fektet a
széntől való eltávolodásra, azt jelenti, hogy a földgáz egyre fontosabb lesz az európai
gazdaságok számára. A gázforrások diverzifikálásának és a saját erőforrások aránya
növelésének, továbbá ilyen módon a behozataltól való függőségünk csökkentésének ez a
lehetősége most például Lengyelországban, Franciaországban és Németországban állt elő.
Valamennyi említett országban előrehaladott állapotban van a földgáznak a nem
hagyományos lelőhelyekről való kinyerésével kapcsolatos munka. Ne feledjük, hogy ez az
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ágazat nem vár el tőlünk pénzügyi támogatást vagy speciális kedvezményes működési
feltételeket. Olyan ágazat ez, amely már most is több százmillió eurót ruház be Európában,
és csupán egyetlen dolgot igényel: hogy nem támasszunk akadályokat az útjába, és hogy
egyenlő bánásmódban részesüljön. Az Európai Konzervatívok és Reformerek parlamenti
képviselőcsoportja ugyanezt várja el az Európai Bizottságtól. Reméljük, hogy – Európaként
– nem vesztegetjük el ezt a lehetőséget.

Jaroslav Paška,    az EFD képviselőcsoport nevében. – (SK) Tisztelt elnök asszony! A
hagyományos földgáz-lelőhelyekhez viszonyítva a nem hagyományos lelőhelyekről való
kitermelés globális szinten jelenleg a teljes földgázkitermelés 5%-át adja.

A nem hagyományos lelőhelyeken a nyersanyag alacsonyabb koncentrációban fordul elő,
mint a hagyományos készletek esetében. A széntelepek metánja, a kisebb áteresztőképességű
kőzetekben megrekedt földgáz vagy a gázhidrátok mellett a legígéretesebb forrásnak az
alacsony áteresztőképességű kőzetekben lévő gáz tűnik. Az ilyen gáz kinyerésével
kapcsolatos legjobb tapasztalatokat az Egyesült Államokban szerezték, ahol a nem
hagyományos forrásokból kinyert gáz mennyisége 2007-ben a teljes kitermelés 42%-át
tette ki.

A Nemzetközi Energiaügynökség becslése szerint az európai nem hagyományos
földgázkészlet körülbelül 991 milliárd köbméter lehet. A készletek valószínűleg főként
Lengyelországban, Németországban, Magyarországon, Romániában, Svédországban és
Nagy Britanniában találhatók. 2007 és 2010 között Lengyelország közel 60 engedélyt
adott ki az alacsony áteresztőképességű kőzetekben lévő gáz feltárására és kitermelésére.
Az engedélyek jogosultjai között nagyobb energiaipari konszernek is megtalálhatók.

Ennélfogva az elmondottak alapján egyértelmű, hogy ezek az új, nem hagyományos
földgázkészletek szintén fontos alternatívái lehetnek az új horizontális kitermelési
technológiák alkalmazásának.

Paul Rübig (PPE).   – (DE) Tisztelt elnök asszony, Oettinger úr! Ha megnézzük az
energiapiaci áraknak az elmúlt néhány hétben tapasztalható ingadozását, akkor azt láthatjuk,
hogy nem csak a néhány ország által képviselt politikai kockázatok, de a pénzügyi piacok
és számos más befolyásoló tényező is lehetetlenné teszi azt, hogy biztonságos stratégiát
alakítsunk ki a jövőre nézve. Ennélfogva annyi szeletre kell felosztanunk az energiatortát,
ahányra csak lehet, és egyértelmű, hogy a földgáz továbbra is jelentős szerepet játszik majd
a jövő vonatkozásában. Természetesen a földgáz hatékony felhasználására kell
összpontosítanunk. Nem csak a kitermelési eljárásaink tekintetében van szükség nagyobb
hatékonyságra, hanem a fogyasztás esetében is. Biztosítanunk kell, hogy a
szén-dioxid-kibocsátásokból eredő díjakat a fogyasztók, ne pedig a termelők fizessék meg,
mert máskülönben torzulna a nemzetközi verseny. Nem szabad, hogy jelentősége legyen
számunkra annak, hogy a szén-dioxid-kibocsátást eredményező gázt Európán belül vagy
kívül használják fel. Európa a legnagyobb vásárlóerővel rendelkező régió. Ha a
szén-dioxid-kibocsátáshoz nagymértékben hozzájáruló termékeket importálunk, vagy
Európán belül szállítjuk az ilyen termékeket, annak nem szabad befolyásolnia
versenyképességünket.

Figyelembe kell vennünk a csővezetékek jövőbeni jelentőségét is. Egy csővezeték olyan,
mint egy házasság. Mindkét félnek hosszú időre el kell köteleznie magát ahhoz, hogy
mindketten nyertesei lehessenek.
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Reinhard Bütikofer (Verts/ALE).   – (DE) Tisztelt elnök asszony! Örömmel hallottam
Öntől, Oettinger úr, hogy nem csatlakozott az alacsony áteresztőképességű kőzetekben
elhelyezkedő gázkészletekkel kapcsolatos eufória növekvő tendenciájához, hanem ehelyett
egy jóval józanabb megközelítést tett magáévá. Ez a terület – természetesen – bizonyos
mértékig ígéretes, mivel a gázbehozataltól való függőségünk enyhülését eredményezheti.
Ami azt illeti, ebből már most is mindannyian profitálunk. Utalt arra a tényre, hogy az árak
az USA-ból érkező nagy mennyiségű nem hagyományos gáz miatt zuhannak. Ahogy
azonban Ön is említette, meg kell teremtenünk a bizalom légkörét, ha a kérdést részrehajlás
nélkül kívánjuk megvizsgálni.

A Bizottság a szabályozási keret felülvizsgálatát javasolja. Meglepetten hallottam a
közelmúltban az Önök szóvivőjétől, hogy a szabályozásban természetesen lesznek kibúvók.
A Bizottság azonban – ellentétben az USA-val – számos dolgot elmulasztott megtenni. Az
USA Környezetvédelmi Hivatala (EPA) nagyszabású vizsgálatot folytat. Szeretném megtudni,
mi miért nem csinálunk valami hasonlót, vagy legalább miért nem várunk addig, amíg
megismerhetjük a vizsgálat eredményeit, még mielőtt további lépéseket tennénk. Jelenleg
arra az alacsony áteresztőképességű gázokkal kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó
politikai moratóriumra van szükségünk addig, amíg választ nem tudunk adni azokra a
kérdésekre, amelyeket sok-sok polgárunk tesz fel, mivel rájöttek arra, hogy az USA-ban
túl gyorsan léptek a tettek mezejére. Az USA-ban olyan problémák jelentkeznek, amelyek
jóval jelentősebbek annál, mint amit az emberek eredetileg hinni szerettek volna, az USA
pedig olyan problémák közepette találja magát, amelyeket mi mindenképpen el szeretnénk
kerülni.

Ezért arra kérem Önt, mint a Bizottságnak az e területért felelős tagját, hogy ne
ragaszkodjanak az eltervezettek végrehajtásához, hanem – az amerikaiakhoz hasonlóan
– végezzenek részletesebb vizsgálatokat a bizalom légkörének megteremtése érdekében.

Zbigniew Ziobro (ECR).   – (PL) Tisztelt elnök asszony! Az alternatív forrásokból
származó gáz – és különösen az alacsony áteresztőképességű kőzetekben lévő gáz –
készletei lehetővé tették az Egyesült Államok számára, hogy az elmúlt 10 év során teljes
függetlenségre tegyen szert a gázellátás tekintetében. A készleteknek köszönhetően az
Egyesült Államok gázimportőrből gázexportőrré alakult, és az e készletek hasznosítása
kézzelfogható környezetvédelmi előnyöket is magával hozott – például a kibányászott
szén mennyiségének csökkenését és a szénbányászatból eredő károk mérséklődését.

A tudósok előrejelzései szerint hasonló forgatókönyv játszódhat le az Európai Unióban
is. Figyelemmel a Parlamentnek a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésével, és ilyen módon
a szénbányászat visszafogásával kapcsolatos magas elvárásaira, az európai nem
hagyományos földgázkészletek kiaknázása jelenti a legjobb alternatívát. Ráadásul a
közelmúltban a hagyományos forrásokból nyert gáz árának jelentős növekedését láthattuk.
A közel-keleti helyzet is kétségtelenül hatást gyakorol. A készletek esetleges kiaknázása
ennélfogva számottevő csökkenést eredményezhet az energiatermelés költségeiben, mivel
alternatívát jelent az egyre drágábbá váló behozatallal szemben.

A nem hagyományos földgázkészletek kiaknázása lehetővé teszi a munkanélküliség
csökkentését is, hasonlóan az Egyesült Államokhoz, ahol a tapasztalatok azt mutatták,
hogy az ilyen fajta kitermelés megtérül. Csak az Egyesült Államok Pennsylvania államában
körülbelül 200 000 ember talált munkát a nem hagyományos földgázkészletek
kiaknázásával és feldolgozásával kapcsolatban, a helyi gazdaság pedig több mint
8 milliárd USD bevételre tesz szert évente az adókból, a kitermelő vállalatok
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megrendeléseiből és a koncessziós díjakból. Ezért hát ne maradjunk le, és tegyünk konkrét
intézkedéseket, hogy kihasználhassuk ezt az óriási lehetőséget és potenciált.

Andrzej Grzyb (PPE).   – (PL) Tisztelt elnök asszony! Üdvözlendő, hogy sikerrel
kezdeményeztünk vitát egy, az Európai Unióban mostanáig némiképpen mellőzött témáról,
azaz az földgáz alternatív készletekből történő kinyeréséről. Ahogyan azt a biztos úr már
elmondta, az ilyen gáz előfordulásának geológiai feltételei sok ország esetében

fennállhatnak. A lengyelországi készlet becsült nagysága 1 000–3 000 milliárd m3 lehet,

a kitermelt éves mennyiség pedig körülbelül 14 milliárd m3. Európa nem engedheti meg,
hogy elhanyagolja ezt a kérdést – figyelemmel például az amerikai piacon történtekre.
Mindent összevetve a földgáz kulcsfontosságú energiaforrás lesz még hosszú ideig, ahogyan
az például a második energiapolitikai stratégiai felülvizsgálatból is kitűnik. Ugyanakkor
ez a jelentés feltárja azt is, hogy Európa a harmadik országokból érkező szállítmányoktól
függ. Figyelemmel például a mostani észak-afrikai konfliktusokra, amelyeknek a
tüzelőanyag-piacot is érintő következményei vannak, ezért fel kell tennünk azt a kérdést,
hogy az ilyen alternatív források fellehetők-e magán Európán belül.

Magától értetődően merül fel a kérdés, hogy milyen környezetvédelmi hatásai lesznek az
ilyen vállalatoknak. Úgy vélem, hogy jelentős összegű pénzt kellene elkülönítenünk a
földgáz alternatív lelőhelyekről, így például az alacsony áteresztőképességű kőzetek alkotta
telepekből való kinyerésére szolgáló környezetbarát módszerek kutatására. Úgy tűnik,
hogy Európa vezető szerepre tehet szert e területen is. Ha teljesíteni kívánjuk
környezetvédelmi célkitűzéseinket, akkor – egyfelől – új földgáz-lelőhelyeket kell találnunk,
és – másfelől – a feltárás olyan technológiai megoldásait és módszereit kell meghatároznunk,
amelyek megelőzik a messzemenő következményekkel járó környezeti károsodás
kialakulását. Nagyon szépen köszönöm!

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Tisztelt elnök asszony! Már közismert, hogy a világ
szénhidrogén-tartalékai hamarosan kimerülnek. Ezt a magasabb kitermelési költségek
tükrözik, ami elszabaduló árakat jelent.

Az alternatív forrásokból kitermelt gáz fontos szerepet játszhatna az európai energiapiacon.
Európa energiaforrásai diverzifikálására használhatná fel, ilyen módon csökkentve a
harmadik országoktól való függést. Az előttünk álló lehetőségek egyike Európa
földgáztartalékainak nem hagyományos módon való kitermelése lehet. Romániában már
három olajtársaság kapott erre engedélyt. A „gyúlékony jég”-ként is ismert gázhidrátok
nagy mennyiségben fordulnak elő a Fekete-tengerben. Ha a helyben rendelkezésre álló
készletet aknázzuk ki, akkor az csökkenti az EU-nak az orosz csővezetékektől való
függőségét.

A biogázpiac egyike a legfejlettebb európai piacoknak. A Romániához hasonló országok
rendelkeznek a biogáz előállítására való potenciállal, de a biogáz kiaknázásához még
technológiai beruházásokra van szükség.

Arturs Krišjānis Kariņš (PPE).   – (LV) Tisztelt elnök asszony! Csak képzeljük el azt a
pénzmennyiséget, ami a behozott gáz áraként nap mint nap elhagyja az Európai Uniót.
Ha ezt a pénzt teherautókra rakva szállítanák, akkor a konvojok az orosz határ, Észak-Afrika,
Norvégia felé haladnának. A világban egy csendes forradalom zajlott le, hasonlóan az
észak-afrikai hangos forradalomhoz, az alacsony áteresztőképességű kőzetekben lévő
földgáz kitermelésével kapcsolatos forradalom. Ahogyan azt már több felszólaló is
elmondta, az elmúlt 10 év során az alacsony áteresztőképességű kőzetekben lévő földgázhoz
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való hozzáférést megkönnyítő új technológiai megoldások eredményeként az Egyesült
Államok nettó importőrből gázexportőrré vált.

Hölgyeim és uraim! Amennyiben Európában is lehetőségünk van ezeknek az új technológiai
megoldásoknak a kiaknázására, az Európában fellelt földgázt pedig az alacsony
áteresztőképességű kőzetekben lévő gáz kitermelésére tudjuk felhasználni, akkor a
behozataltól való függőségünk mérséklésével közös gazdaságunk helyzetének javulását
tudjuk elérni.

Köszönöm figyelmüket!

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Tisztelt elnök asszony! Február 4-én az Európai
Tanács azt javasolta, hogy a tagállamok tárják fel az alacsony áteresztőképességű kőzetekben
lévő európai gáz- és olajpalakészleteket. A nem hagyományos földgázkészletek kiaknázása
azonban jelentős környezeti és társadalmi kockázatokat hordoz magában. Figyelemmel a
környezeti kockázatokra, az alacsony áteresztőképességű kőzetekben lévő gáz kiaknázása
semmiféleképpen nem hajtható végre a kapcsolódó kockázatokat és a lakosság védelme
érdekében szükséges intézkedéseket feltáró hatásvizsgálat elvégzése nélkül.

Tisztelt biztos úr! Az Európai Unió energiabiztonsági politikája az energiaellátási források
és útvonalak diverzifikációján alapul. Az orosz földgáztól való függőség csökkentése az
Európai Unió számára kulcsfontosságú prioritást jelentő Nabucco csővezetékhez hasonló
projektek, valamint a más, kisebb projektek, például a transzadriai csővezeték, a
Törökország, Görögország, Olaszország közötti összekötő csővezeték vagy az Unió
energiabiztonsága szempontjából a Fekete-tenger különös fontosságát kiemelő
Azerbajdzsán–Grúzia–Románia összekötő csővezeték megvalósításával is elérhető.

Bogusław Sonik (PPE).   – (PL) Tisztelt elnök asszony! Szeretnék köszönetet mondani
Oettinger biztos úrnak a lengyel sajtónak tett nyilatkozatáért, amelyben azt mondta, hogy
az alacsony áteresztőképességű kőzetekben lévő földgáz lehetőséget jelent az Európai Unió
számára, továbbá hogy mivel nem kívánunk a behozataltól függeni, az alacsony
áteresztőképességű kőzetekből kinyert gáz felhasználása az Európai Unió érdeke.

Miután azonban a mai napon meghallgattam a biztos urat, szeretném arra kérni, hogy
tanúsítson nagyobb lelkesedést, amikor az alacsony áteresztőképességű kőzetekben lévő
gázról beszél, ami esetleg rejtett kincsnek is bizonyulhat. Megértem a környezetvédelemmel
kapcsolatos összes aggodalmat, amelyek – nyilvánvaló módon – a korábbi tapasztalatokon
alapulnak. Arra szeretném kérni a Bizottságot, hogy legyen aktívabb a feltárások támogatását
illetően, valamint hogy arra használja fel az Ön által említett időt – Ön ugyanis azt mondta,
hogy az első eredmények öt éven belül válnak hozzáférhetővé –, hogy mindenkinek, aki
az alacsony áteresztőképességű kőzetekben lévő gáz feltárásával foglalkozik, nyújtson
segítséget annak biztosításához, hogy az alkalmazott módszerek ne legyenek káros hatással
a természeti környezetre. Ez elsősorban a Bizottság feladata kell legyen. Arra szeretném
bátorítani a biztos urat, hogy az európai alacsony áteresztőképességű kőzetekben felelhető
gáz érdekében próbáljon határozottabb lenni.

João Ferreira (GUE/NGL).   – (PT) Tisztelt elnök asszony! Jelenleg a fosszilis tüzelőanyagok
elégítik ki a világ elsődleges energiaigényeinek túlnyomó többségét: a teljes energiaigény
80%-át, amelyből az olaj 34%-ban, a szén 26%-ban, a földgáz pedig 21%-ban részesedik.
Amint az ismert, ezeket az erőforrásokat sokkal nagyobb ütemben aknáztuk ki, mint hogy
természetesen pótlódhattak volna, ami azt jelenti, hogy kíméletlenül bekövetkező
kimerülésük már a látóhatáron belül van.
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A földgáz helyzete hasonló az olajéhoz, azzal a kivétellel, hogy előfordulása kevésbé gyakori,
továbbá szállítása és tárolása is nehézkesebb. Ennélfogva haladéktalanul diverzifikálnunk
kell energiaforrásainkat. Nincsenek csodaszerű megoldások, a fosszilis tüzelőanyagok még
rendelkezésre álló tartalékaival pedig nagy gonddal, okosan és beosztással kell gazdálkodni.
Akármilyen alternatívákat sikerüljön is találni az energiaellátásra, majdnem biztos, hogy
a teljes energiafogyasztásnak csökkennie kell a jelenlegi szintekhez képest, ami pedig nem
feltétlenül volna rossz dolog. Ez az a forgatókönyv, amelyre mostantól kezdve fel kell
készítenünk magunkat.

Alejo Vidal-Quadras (PPE).   – Tisztelt elnök asszony! Az energia területén, ahol az
Uniónak nagy importfüggőséggel kell szembenéznie, sokat tettünk a sérülékenységünkhöz
kapcsolódó állandó kockázatok csökkentése érdekében. A legutóbbi és legegyértelműbb
példája ennek a gázellátás biztonságáról szóló rendelet elfogadása volt.

A behozataltól való függőségünk csökkentése érdekében az elénk kerülő lehetőségek közül
egyetlen egyet sem szabad figyelmen kívül hagynunk. Ez az oka annak, amiért más
képviselőtársaimmal benyújtottam az európai uniós alternatív forrásokból származó
gázforrások kiaknázásának lehetőségéről szóló, 67. számú írásbeli nyilatkozatot. Három
tényt szeretnék megosztani Önökkel e kérdéssel kapcsolatban.

Az első, hogy a megújuló energiaforrások jelentős részét teszik ki energiaszerkezetünknek,
ami miatt a földgáz számít a fő tartalék-tüzelőanyagnak. A második, hogy az Egyesült
Államok tanúbizonyságot tett a technológiai know-how meglétéről és a nem hagyományos
források kiaknázásának gazdasági életképességéről, a harmadik pedig, hogy az Uniónak
jelentős potenciáljai vannak a nem hagyományos földgázkészleteket illetően. Az
energiafüggés tekintetében nem vagyunk abban a helyzetben, hogy bármilyen lehetőséget
is elszalaszthassunk.

Edit Herczog (S&D).   – Tisztelt elnök asszony! Örülök, hogy a biztos úr részt vett az
ACER ljubljanai megnyitóján. Úgy vélem, ez jó hír kollégáink számára.

Az alacsony áteresztőképességű kőzetekben lévő gáz a megoldás része lehet. Ezért – mielőtt
kiaknázhatnánk – nekünk, politikusoknak kell megtennünk mindent annak érdekében,
hogy ne erodáljuk a társadalmi elfogadottságot, hanem építsük.

Természetesen van egy különbség az Egyesült Államokhoz képest. Európa népsűrűsége
sokkal nagyobb az Egyesült Államokénál. Ezért – úgy vélem – fel kell kérnünk a Bizottságot,
végezzen hatásvizsgálatot. Arra gondoltunk, hogy az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
irányításával kísérleti projektet lehetne indítani, és európai uniós forrásokból lehetne némi
pénzt lehetne elkülöníteni a projekt működtetésére és a hatásvizsgálat finanszírozására.
Úgy vélem, hogy amennyiben erre a technológiára kívánunk építeni – amely része lehet a
megoldásnak – szükségünk van a társadalmi elfogadottságra.

Seán Kelly (PPE).   – Tisztelt elnök asszony! Azt kell mondanom, összecseng véleményem
a biztoséval, és gratulálok neki kiegyensúlyozott előadásához. Az idő előrehaladtával az
energiaellátás biztonsága kell legyen az európai energiapolitikai elengedhetetlen feltétele.
Természetesen – és ideális esetben – az energiaellátás biztonságát megújuló forrásokból
tudjuk megteremteni, és megvannak az ezzel kapcsolatos politikáink, de – egyébként –
más forrásokat is keresnünk kell. Nem tarthatjuk fenn az Oroszországtól – láthatják, mit
csináltak Grúziában néhány évvel ezelőtt –, illetve most például a Kadhafiéhoz hasonló
rezsimektől való függőségünket, és azt, hogy ez a függőség hatással van az árakra.
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Magunkra kell számítanunk, és ha rendelkezésre állnak alternatívák is – amely alternatívák
most az alacsony áteresztőképességű kőzetekben lévő gáz révén állnak rendelkezésünkre
–, akkor a lehető legteljesebb mértékben ki kell aknáznunk őket. Vannak ugyan, akik
aggódnak a környezet miatt, de az Európai Unió rekordernek számít a környezetvédelem
területén. Kérdezzék csak meg bármelyik európai mezőgazdasági termelőt, és ő majd
elmondja, hogy mennyire fontos számunkra a környezetvédelem, és a környezet védelmére
hozott intézkedéseink. Ugyanez ebben az esetben is fennáll, de minden eszközét meg kell
vizsgálnunk annak, hogy alternatív szállítóktól szerezzük be a földgázt, és – ha megengedik,
hogy így fogalmazzak – e téren nem lesz gáz.

Günther Oettinger,    a Bizottság tagja. – (DE) Tisztelt elnök asszony! Megpróbálok
előrejelzést adni azzal kapcsolatban, merre is tart a földgázpiac. A mai napon ismertettük
az energiahatékonysági tervről szóló közleményünket, amely az energiatakarékosságra,
az energia hatékonyabb felhasználására, a pazarlás elkerülésére és az energiaellátás
biztonságára összpontosít.

A második, hogy az Európai Unióban növekszik az energia iránti igény. Ennek egyik példája
a mobilitás. Németországban 1 000 emberre 520 dízelüzemű jármű jut. Az új
tagállamokban ez a szám nem éri el a 200-at. E két szám majd konvergálni fog egymáshoz,
de e számok inkább növekedni fognak, nem pedig a lengyelországi szintre csökkennek.

A harmadik, hogy földgázkészleteink csökkennek. Az elmúlt évtizedben a készletek
nagysága jelentős mértékben csökkent az Egyesült Királyságban, és ugyanez történik majd
a következő évtizedben Hollandiában is, ami azt jelenti, hogy nőni fog a függőség. Emellett
–természetesen – sok reményünk szorosan kapcsolódik a földgázhoz. Mi ennek az oka?
Noha a földgáz is fosszilis tüzelőanyag, a szén-dioxid-kibocsátás tekintetében sokkal
környezetbarátabb, mint a szén vagy az olaj, és sokkal rugalmasabb, mint az atomenergia
vagy a szén. Emiatt a földgáz alapvető fontosságú annak biztosítása szempontjából, hogy
a villamos energiát egyre nagyobb mértékben lehessen megújuló energiaforrásokból
előállítani. Ha megnézzük az alapterhelést, azt látjuk, hogy jelenleg évente körülbelül
8 000 óra, ugyanakkor a szélenergia esetében – a helyzettől függően – ez a szám 2 000 és
5 000 óra között van, a napenergia esetében pedig csupán 600 és 2 000 óra között. Ez
egyértelművé teszi, hogy szükségünk van a gázra. ha megújuló energiára van szükségünk,
akkor a gáz jelenti a logikus választási lehetőséget, akármennyire nehéz is ezt sokak számára
elfogadni.

Ezért évi 600 milliárd köbméteres éves európai igény alapján számoltam, nem pedig
300 milliárd köbméterrel. Ez 80%-os függőségi szintet jelent. Emiatt először
diverzifikálnunk és modernizálnunk kell szállítási útvonalainkat, hogy megfelelhessenek
a legújabb technikai követelményeknek. Fel kell számolnunk a szigeteket, saját
tárolókapacitásokat kell létrehoznunk, diverzifikálnunk kell forrásainkat. Ez azt jelenti,
hogy Oroszország, Norvégia, Algéria, Katar és Líbia mellett a Kaszpi-tengeri régióból is be
ke l l  s z e r e z n ü n k g á z t .  A z  e  te r ü l et r ő l  s z á r m a z ó g á z t  a
Törökország–Görögország–Olaszország rendszerösszekötő vezetéken ((ITGI), a transzadriai
csővezetéken (TAP) és a Nabucco vezetéken keresztül lehet eljuttatni az európai piacra.
Nem zárom ki annak lehetőségét sem, hogy a diverzifikálás érdekében a tagállami
kőzetekben rejlő gázt is felhasználjuk. Ez a folyamat csak most kezdődik el.

Felmerül azonban a kérdés, szükség van-e az európai szintű szabályozói beavatkozásra.
Miért lenne ez a helyzet? Tegyük fel, hogy Lengyelország önkényesen engedélyeket ad ki,
és emiatt veszélybe kerülnek a lengyelországi felszín alatti vizek vagy a talaj. Nem valószínű,
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hogy ez Lengyelország határain kívül is jelentős hatást fejtene ki. Meg kell vizsgálnunk a
következő kérdést, ha nem szeretnénk túl komolyan venni saját magunkat. Nem bízunk
meg a varsói kormányban azt illetően, hogy polgárai egészsége érdekében biztosítani tudná
a tiszta vizet és a tiszta talajt, továbbá hogy meg tudná védeni a tulajdonjogot? Minden
olyan demokratikusan megválasztott európai kormányban megbízom, amely a parlamentje
és hazája nyilvánossága előtt felel az említettekért. Ennélfogva amennyiben komolyan
gondoljuk a szubszidiaritást, át kell gondolnunk, miért kellene egy lengyelországi fúrólyukat
Brüsszelnek, és nem pedig Varsónak ellenőriznie, engedélyeznie vagy elutasítania. Teljes
mértékben megbízom a nemzeti kormányokban. Nem vagyok bizalmatlan velük szemben.
Ugyanakkor örömmel vitatom meg a közös szabályozás kérdését.

Meg kell vizsgálnunk, hogy az európai szabályozási keretrendszer kellőképpen átfogó
jellegű-e, és hogy garantálják-e majd a környezetvédelmi jogszabályok, a talajminőséggel
foglalkozó jogszabályok, a talajvízre vonatkozó előírások betartását, valamint az érintett
munkavállalók munkahelyi biztonsághoz és egészségvédelemhez fűződő jogait, a lakosság
jogait és a tulajdonjogot. Nem tudom, de gyanítom, hogy a szóvivőm által elmondottak
helytállóak. Van mit javítani az európai jogszabályokon. Ez minden területet illetően igaz.
Ez fennáll a nőket megillető kvóták esetében, és e témakör esetében is. Emiatt meg fogjuk
vizsgálni a javítás lehetőségeit. Felkérjük majd a tagállamokat is arra, hogy adják át
számunkra az engedélyezési követelmények közös, összehangolt jegyzékét. Minderre
anélkül kerül sor, hogy közben levonnánk bármiféle végleges következtetést. Bizonyos
szempontokból az USA hasonlít Európára, de más szempontok szerint nem. Meglehetősen
eltérő a népsűrűsége, és ennélfogva az olyan tényezők, mint a helyi lakosság, az egészség
és biztonság, valamint a talajvíz meglehetősen eltérő szerepet játszanak, mint Közép-Európa
sűrűn lakott térségei, például Lengyelország, Németország vagy Franciaország esetében.

Olyan szakértői jelentés elkészítésére adunk megbízást, amely magában foglalja annak
vizsgálatát, hogy az EU-n belül fúrt kísérleti fúrólyukaknál használt jellemző
alkalmazásoknak melyek a kockázatai, továbbá hogy az európai uniós jogszabályi
keretrendszer alkalmas-e feladata ellátására, a tagállami jogszabályi előírások megfelelőek-e,
valamint hogy szükségünk van-e európai uniós szintű fejlesztésekre, és ha igen, mely
területeken. Mindenkinek azt javaslom, hogy próbálja érzelmektől mentesen megközelíteni
a kérdést. A Parlament francia képviselőjének, aki azt vetette fel, hogy érdekeik nem kaptak
megfelelő védelmet, válaszom a következő: Franciaország esetében az atomerőművek
lehető legmagasabb szintű biztonságának megléte – legalább is pillanatnyilag – sokkal
fontosabb számomra, mint az alacsony áteresztőképességű kőzetekben lévő gázzal
kapcsolatos próbafúrások.

Most pedig – jegyzőkönyvön kívül – szeretnék még egy utolsó észrevételt tenni. Nagyon
hálás vagyok azért, hogy ilyen későn is eljöttek, és itt maradtak, hogy részt vegyenek a
vitán. Nagyon sajnálom, hogy sok olyan képviselő volt, aki – miután szót kapott – elhagyta
az üléstermet – ezt most azért is mondhatom el, mert én magam is nagyon sokáig képviselő
voltam. Nem hiszem, hogy most máshol fontosabb eseményekre kerülne sor. Nem hiszem,
hogy tisztességes lépés velem vagy Önökkel szemben, ha valaki felszólal, majd távozik. Ez
a fajta viselkedés nem tesz jót a Parlament hírnevének.

Elnök.   – A vitát lezárom.

Írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 149. cikke)

András Gyürk (PPE),    írásban. – (HU) Tisztelt képviselőtársaim! A nem hagyományos
technológiákkal kitermelt gáz kiemelt szerepet tölthet be a jövőben az EU energiapiacán.
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Az alternatív uniós gázforrások kiaknázása ugyanis jelentős mértékben enyhítené Európa
fokozódó gázimportját és a közép-kelet-európai országok gázellátási kitettségét. Nem
elhanyagolható szempont továbbá, hogy az új gázforrások Unión belüli elterjedése
költséghatékony módon járulhatna hozzá az üvegházhatású gázok kibocsátásának
csökkentéséhez. Az Egyesült Államokban az új technológia az utóbbi években már
forradalmasította a gázpiacot. A jelenlegi amerikai kitermelés több mint felét kitevő
alternatív gázforrás hatására jelentősen csökkentek a gázárak és importforrásokra sem kell
többé támaszkodni. Európában, a világ legnagyobb gázpiacán egyelőre gyerekcipőben jár
az alternatív gázforrások kiaknázása. Az amerikai sikerek ellenére az eddigi európai
próbaberuházások eredményei elmaradnak a várakozásoktól. Az eltérő geológiai
adottságokon túlmenően a befektetők nagyobb szabályozási és környezetvédelmi
kockázatokkal szembesülnek Európában. Az amerikai sikerek uniós átültetése érdekében
fontos lenne, hogy Európa megfelelő stratégiával rendelkezzen az alternatív gázforrásokkal
kapcsolatosan. Egy átfogó, európai szintű vizsgálatra lenne szükség annak érdekében, hogy
tisztán lássuk az alternatív gázforrásokban rejlő lehetőségeket, illetve a kapcsolódó
kockázatokat. Európa ugyanis nem engedheti meg magának azt a luxust, hogy lemondjon
az Unión belül kiaknázható alternatív gáztermelésről éppen egy olyan korszakban, amikor
az északi-tengeri hagyományos gázforrások kiapadóban vannak.

Marian-Jean Marinescu (PPE),    írásban. – (RO) Az gázellátás biztonsága a jövőben nem
csak az EU-nak a harmadik országokbeli gáztermelőkel való kapcsolatától fog függeni,
hanem az európai uniós gáztermelés alakulásától is. A technológiai fejlesztésbe a földgáz
alternatív lelőhelyekről való kitermelésének területén való beruházás jelentős hozzájárulás
lehet a jövőben a gázbehozataltól való függőségünk csökkentéséhez.

Úgy vélem, hogy az európai alacsony áteresztőképességű kőzetekben lévő gáz
előfordulásának és kitermelésének lehetőségét nem szabad figyelmen kívül hagyni, és azt
kérem a Bizottságtól, készítsen a kitermelés megvalósíthatóságával foglalkozó műszaki és
gazdasági tanulmányt. Európában különféle olyan finanszírozási források állnak
rendelkezésre, amelyek támogatást nyújthatnak a tagállamoknak az infrastruktúrába és a
termelésbe való szükséges beruházások megtételéhez, valamint az energiahatékonyság
regionális és helyi szinten való eléréséhez szükséges intézkedések meghozatalához. E
források között megtalálhatók az Európai Beruházási Bank által biztosított kölcsönök és
garanciák, valamint a finanszírozásnak a regionális, strukturális vagy kohéziós alapokon
keresztül elérhető eszközei. E finanszírozási eszközök és a 2014–2020-as időszakra
vonatkozó költségvetési terv alapján a Bizottságnak meg kell határoznia a földgáz alternatív
forrásokból való kitermelésének finanszírozására szolgáló megoldást. A földgáz alternatív
forrásokból való kitermelése pedig messze ható következményekkel lehet az európai gáz-
és energiapiacra nézve.

21. A következő ülésnap napirendje: lásd a jegyzőkönyvet

22. Az ülés berekesztése

(Az ülést 00.15-kor berekesztik.)
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