
СРЯДА, 23 МАРТ 2011 г.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Jerzy BUZEK
Председател

(Заседанието се открива в 15,10 ч.)

1. Възобновяване на сесията

Председател.   – Възобновявам сесията на Европейския парламент, прекъсната в четвъртък,
10 март 2011 г.

2. Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола

3. Приветствие с добре дошли

Председател.   – Искам да приветствам в залата Мария-Романа де Гаспери, дъщерята на
големия италиански държавник и един от основателите на Европейската общност, Алчиде
де Гаспери.

(Ръкопляскания)

4. Изявления на председателството

Председател.   – Второ, пристигат обезпокоителни новини от Бахрейн, Сирия и Йемен. В
тези държави е използвана сила за потискане на протестите на хората, които искат
демократични промени.

Правителствата, които използват оръжие срещу собствените си граждани, губят своята
демократична легитимност. Насилието трябва да спре и отговорните трябва да бъдат
изправени пред съда.

След това искам да ви уведомя, че днес наш колега, г-н Thaler, подаде оставката си от
Парламента. Друг колега, г-н Strasser, уведоми за намерението си да подаде оставка в
следващите няколко дни. Трети колега, г-н Severin, напуска групата на Прогресивния алианс
на социалистите и демократите в Европейския парламент и се присъединява към
независимите членове на ЕП.

Оставките са следствие от сериозните обвинения, появили се в печата, в неправомерно
поведение на някои от членовете на този Парламент. Тази сутрин свиках спешно заседание
на Бюрото, за да обсъдим ситуацията. Ще продължим обсъжданията и вечерта.

Говорейки от името на Бюрото на Европейския парламент – и, мисля, от името на
мнозинството от колегите в залата – ние сме решени да прилагаме политика на нулева
толерантност спрямо постъпките, довели до оставките на нашите колеги.

(Ръкопляскания)

Като председател, избран от вас, госпожи и господа, аз съм решен да отстоявам почтеността
на Парламента и на всички негови членове. Искам да ви напомня голямата обществена
отговорност, която носим като представители, избрани от народа. Гражданите са ни
предоставили правото да упражняваме власт от тяхно име. Не трябва да ги разочароваме.
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Бюрото реши, че трябва да се поучим от този неприятен инцидент. Парламентът се опитва
да установи всички факти. Ще си сътрудничим с всички компетентни органи, за да обясним
случилото се и да проверим цялата информация. По искане на Бюрото ще се свържа с
националните министерства на външните работи в държавите на въпросните колеги, за да
разбера какви действия възнамеряват да предприемат съдебните органи в тях.

В Парламента трябва да се погрижим да укрепим своя вътрешен кодекс за поведение по
подобни въпроси в бъдеще, а тук се включват и по-сериозни санкции. Считаме, че последните
събития показват необходимостта от наличието на правно обвързващ кодекс за поведение
за групите на интереси, функциониращи в институциите на Европейския съюз.

(Ръкопляскания)

Ще ви информирам своевременно за хода на случая.

Sonia Alfano (ALDE). -    (IT) Г-н председател, госпожи и господа, исках, преди да
подчертаете решимостта на Парламента, да призова за оставката на другия член на ЕП,
последния, който все още не е подал оставка.

Благодаря на Вас и на Парламента за категоричното решение за прилагане на политика на
нулева толерантност, защото става въпрос за доверието във всеки един в залата и преди
всичко трябва да помним, че представляваме 500 милиона граждани, а не групите на
интереси, благодаря ви.

Bruno Gollnisch (NI).   – (FR) Г-н председател, напълно одобрявам строгостта Ви. Надявам
се, че тя ще бъде насочена и към журналистите, които не могат да провокират престъпление
и които също са в сериозно нарушение на етиката. А иначе залата е прекалено обвързана с
презумпцията за невинност, за да коментирам допълнително тези въпроси.

Hans-Peter Martin (NI).   – (DE) Г-н председател, първо искам да подкрепя журналиста.
Считам, че случилото се заслужава похвала. Знаете ли, г-н Buzek, че ще има още десетина
случая? Ще се присъедините ли към препоръката ни – съгласно списъка на Hans-Peter
Martin – въпросните колеги да подадат оставка, преди да бъдат посочени в медиите, за да
предотвратим допълнителни щети за големия европейски проект за мир?

Затова Ви приканвам да обмислите искането в Бюрото и да го предадете на групите.

Joanna Senyszyn (S&D).   – (PL) Г-н председател, казахте, че изразявате становището на
Бюрото и на мнозинството в Парламента. Това е становището на целия Европейски
парламент. Ние сме против постъпките на бившите си колеги. Благодаря.

Martin Schulz (S&D).   – (DE) Г-н председател, нямаше да поискам думата, ако не беше
предпоследното изказване. Считам, че нулевата толерантност важи за всички в залата. Затова
ще задам следния въпрос и искам ясен отговор. Можете ли Вие, г-н председател, или
генералният секретар на Парламента, да потвърдите, че г-н Martin трябва да върне
168 000 евро на Европейския парламент след решение на Съда на Европейските общности
за нередовно счетоводство?

(Ръкопляскания)

Председател.   – Госпожи и господа, предлагам да преминем към следващите точки от
нашия дневен ред.
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5. Състав на комисиите и делегациите: вж. протокола

***

Nirj Deva (ECR). -    (EN) Г-н председател, като се има предвид, че земетресението и
трагедията в Япония напоследък преминаха на заден план, не е ли уместно Парламентът да
ги отбележи и да се присъедини към хората в Япония и демокрацията им, като изкажем
съболезнования с минута мълчание?

Председател.   – Миналата седмица се състоя среща на всички членове на Европейския
парламент с председателя на Европейската комисия и с председателя на Съвета на
Европейския съюз, г-н Ван Ромпьой. В началото на срещата изказах съчувствие към целия
японски народ. Говорих и за ужасното страдание. Искрено съпричастни сме с японския
народ. Запазихме и минута мълчание в залата, за да почетем паметта на загиналите. Имаше
и кратко обсъждане по темата. Считам, че направихме всичко необходимо да изразим своята
солидарност с японския народ. Благодаря ви много.

(Ръкопляскания)

6. Състав на политическите групи: вж. протокола

7. Тълкуване на Правилника за дейността: вж. протокола

8. Състав на Парламента

Председател.   – Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в
Европейския парламент ме уведоми, че считано от днешна дата, г-н Severin вече не е член
на групата. Това е официално уведомление. Съгласно член 211, параграф 3 от Правилника,
комисията по конституционни въпроси даде следното тълкуване на член 128 „Производства
пред Съда на Европейския съюз“. Цялото тълкуване е предоставено за разглеждане от ваша
страна. То ще се счита за прието, ако не бъдат внесени възражения до откриването на
заседанието в четвъртък, 24 март 2011 г. Така че имате време до 9,00 ч. утре да внесете
възражения към тълкуването. Дълго е и няма да го чета; всички имате достъп до него.

Също така искам да ви уведомя официално, че г-н Thaler подаде оставката си като член на
Европейския парламент, считано от 21 март 2011 г. Съгласно член 4, параграфи 1 и 3 от
Правилника, Парламентът приема това за сведение и обявява мястото за свободно, считано
от същата тази дата. Г-жа Soullie подаде оставката си като член на Европейския парламент,
считано от 24 март 2011 г. Съгласно член 4, параграфи 1 и 3 от Правилника, Парламентът
приема това за сведение и обявява мястото за свободно, считано от същата тази дата.
Компетентните френски органи ме уведомиха, че мястото на г-жа Soullie ще заеме г-н
Hortefeux, считано от 24 март 2011 г. Г-н Hortefeux е тук днес. В залата ли сте, г-н
Hortefeux? Не го виждаме, няма го.

В съответствие с член 3, параграф 2 от Правилника за дейността, до проверка на неговите
пълномощия или до произнасянето на решение по възникнал спор, г-н Hortefeux заема
своето място в Парламента и неговите органи и се ползва с всички произтичащи от това
права, при условие че е подал предварително писмена декларация, че не заема длъжност,
несъвместима с положението на член на Европейския парламент. Г-н Cohn-Bendit иска да
се изкаже.
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Daniel Cohn-Bendit (Verts/ALE).   – (FR) Г-н председател, знаете, че има правен проблем
г-н Hortefeux да стане член на Парламента. Считам, че е малко разочароващо, че френското
правителство не изчака въпросът да се изясни. Тъй като г-н Hortefeux не е поел мандата и
не е взел участие в учредителната сесия в Страсбург, той не може да замести въпросния член
на ЕП.

Ето защо призовавам групата на Европейската народна партия (Християндемократи), които
твърдят, че се придържат стриктно към разпоредбите, да изчакат правното решение дали
г-н Hortefeux може да заеме мястото си в залата или не. В противен случай е налице правно
нарушение. Все едно че ние го създаваме.

Jean-Pierre Audy (PPE).   – (FR) Г-н председател, не за първи път нашият колега г-н
Cohn-Bendit, който нарече президент – министър-председател – диктатор като Уго Чавес,
не зачита демокрацията. Brice Hortefeux беше избран за член на Европейския парламент
през юни 2009 г. Това е безспорно. По същото време той беше назначен за министър на
вътрешните работи. Френското законодателство предвижда, че избран представител в
Европейския парламент, който се присъединява към правителството, може да си възвърне
мястото при напускане на правителството. Това е точно…

(Прекъсване от страна на г-н Cohn-Bendit:„Той нямаше място – това е проблемът, г-н
Audy.“)

Brice Hortefeux беше избран за член на Европейския парламент. Така ли е?

Приключвам, г-н председател. По силата на Договорите и на закона безспорно
държавите-членки посочват кандидатите си за членове на ЕП. След като беше избран, Brice
Hortefeux беше законно предложен от френските органи да заеме мястото си в тази зала.
Изявлението Ви е недопустимо.

Joseph Daul (PPE).   – (FR) Г-н председател, искам само да кажа на г-н Cohn-Bendit, че за
да оспорва място, първо трябва да бъде направено официално предложение. Ако няма такова
предложение, комисията по правни въпроси не може да разгледа въпроса.

Преди да се намесвате по този начин, Ви предлагам да помислите, преди да действате. Това
е всичко.

(Прекъсване от страна на г-н Cohn-Bendit: „Да, но може да няма място.“)

Вие искате от мен да спазвам закона. Винаги съм го спазвал. Нека оставим комисията по
правни въпроси да даде своята присъда. Тя не може да го направи без предложение. Ако
това предложение не е законно, комисията по правни въпроси ще ни каже. Пак ще повторя:
нека мислим, преди да действаме.

Sylvie Goulard (ALDE).   – (FR) Г-н председател, напълно съм съгласна с идеята, че следва
да изчакаме резултатите от правния анализ. Искам да кажа само едно: в нашата страна сме
свидетели на разрастване на екстремизма и това несъмнено се дължи на факта, че една част
от политическата класа счита, че разполага с мандатите и постовете. Очакваме малко повече
от Франция, особено по отношение на Парламента, чието седалище е в Страсбург.

Председател.   – Отново ще повторя това, което прочетох. До проверка на неговите
пълномощия или до произнасянето на решение по възникнал спор, г-н Hortefeux е член
на Европейския парламент и действа в съответствие с правилата за членовете на Европейския
парламент. Тече проверка по въпроса.
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9. Внесени документи: вж. протокола

10. Въпроси за устен отговор и писмени декларации (внасяне): вж. протокола

11. Трансфер на бюджетни кредити: вж. протокола

12. Ред на работа: вж. протокола

13. Време за гласуване

Председател.   – Следващата точка е време за гласуване.

(За резултатите и други подробности относно гласуването: вж. протокола)

13.1. Изменение на Договора за функционирането на Европейския съюз по
отношение на механизъм за стабилност за държавите-членки, чиято парична
единица е еврото (A7-0052/2011, Elmar Brok) (гласуване)

- Преди гласуването:

Elmar Brok,    докладчик. – (DE) Г-н председател, госпожи и господа, европейският
механизъм за стабилност е необходим да гарантира трайна правна сигурност и солидарност
с държавите, които имат проблеми, но също така да подсигурим еврото, да гарантира
необходимата бюджетна дисциплина и да осигури съвместен отговор на предизвикателствата
за растежа.

Предвид времето, което би отнела обикновена процедура, а също и за да се избегне
провеждане на референдум в някои държави-членки, това може да се регулира само чрез
опростена процедура за преразглеждане на Договора. Но Парламентът казва, че това не
следва да се превърне в обичайната процедура и че следва да продължим в съответствие с
обикновената процедура за преразглеждане на Договора.

Първоначалните предложения включваха чисто междуправителствен метод, при който
Комисията няма почти никаква роля, а Европейският парламент – съвсем никаква. Днес
можем да съобщим, че след преговорите, които проведохме с Комисията, Европейската
централна банка, председателя на Европейския съвет и председателя на Еврогрупата, при
почти всички въпроси, свързани с модели, изпитвания и основи за решения, обвързани с
определяне на рамка и предложение за регламент в процедура на Общността, към настоящия
момент беше прието от Европейския съвет, от Съвета на министрите на финансите, че
Европейският парламент също може да играе роля в процеса и ще играе роля по тези въпроси.

Затова не бяхме особено доволни първоначално, но считам, че ако се използват институциите
на Общността и можем да започнем да използваме междуправителствени процедури както
в миналото, тогава с времето лесно ще стигнем до ясна политика на Общността. Тъй като
институционалните условия вече са налице, можем да ви предложим да одобрим тази
процедура за преразглеждане на Договора от Европейския съвет и да я задвижим. Ето защо
внесохме такива изменения, с единодушното одобрение на комисията по конституционни
въпроси. Трябва да осъзнаем, че нашите тълкувания също са приети и потвърдени с писма
от председателя на Еврогрупата и члена на Комисията по парични въпроси, както и с писмо
от председателя на Европейския съвет. Считам, че това е надеждна основа да го приемем
сега, за да подсигурим еврото, което е голям успех за Европа, и да вървим напред заедно.
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Roberto Gualtieri,    докладчик.  −  (IT) Г-н председател, госпожи и господа, в доклада,
който предстои да гласуваме, все още имаме резерви относно решението да се приеме
преразглеждане на Договора за междуправителствения характер на механизма, но в същото
време го подкрепяме, защото – както обясни г-н Brok – преговорите, които проведохме, ни
позволиха да постигнем важни цели, които са свързани главно с факта, че условностите по
отношение на помощта ще се определят с регламент, а оттам, с процедура за съвместно
вземане на решение.

Затова е редно да гласуваме „за“ и искам да благодаря на многото мои колеги, които
допринесоха за този резултат, и да спомена привилегията да работя с г-н Brok, изключително
полезните съвети на г-н Pirillo, както и работата на двамата докладчици от комисията по
икономически и парични въпроси: г-н Scicluna и г-н Gauzès, г-н Schade, г-жа Häfner,
координаторите и, разбира се, председателите на групите, които ни предоставиха значителна
политическа подкрепа, благодаря ви.

Председател. −   Искам да приветствам председателя и заместник-председателя на
Европейската комисия, които са тук с нас, а също и действащия председател на Съвета.
Предстои ни много важно гласуване, знаем много добре, така че благодаря за присъствието
ви в такъв важен момент.

Госпожи и господа, ще можете да коментирате гласуването утре. Сега не е време за обяснения
на вот, така че не правете такива коментари. Утре след гласуването ще има време за коментари
по всички въпроси – днешните и утрешните заедно.

14. Обяснения на вот

Доклад: Elmar Brok, Roberto Gualtieri (A7-0052/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    в писмена форма. − (PT) Гласувам за настоящия доклад, тъй
като предложението на Европейския съвет за създаване на постоянен механизъм за
стабилност ще установи междуправителствена процедура извън обхвата на ЕС, което би
било опасен прецедент. Европейските институции и по-специално Европейската комисия
и Парламентът трябва да бъдат неразделна част от този съвет, като Комисията трябва да
бъде негов член, а не наблюдател. Парламентът е важна организация за демократичния
контрол и Съветът следва да разгледа внесеното от Групата на Прогресивния алианс на
социалистите и демократите в Европейския парламент предложение относно възможен
компромис за включването на Парламента в оперативните компоненти на механизма. Като
такава искам да подчертая идеята от доклада, че „механизмът не трябва да става основа за
нов модел на европейско управление, който не спазва равнището на демократични стандарти,
постигнато в Съюза“. Освен това механизмът за стабилност следва да се разглежда само като
част от рамката на решенията за европейско икономическо управление, например Комисията
трябва да проучи потенциала на една бъдеща система за еврооблигации.

Sophie Auconie (PPE),    в писмена форма. – (FR) Европейският съвет, който обединява
държавни и правителствени ръководители, в момента провежда разисквания относно
въвеждането на механизма за стабилност за държавите-членки на еврозоната. Целта е заедно
да гарантират подкопаваната днес финансова стабилност на Съюза. В резолюцията
Парламентът приветства инициативата, но поставя изискване да се надхвърлят временните
мерки, насочени към стабилизиране на еврозоната. Споделям този възглед и считам, че ЕС
трябва да продължи да укрепва икономическото си управление, за да стабилизира и, разбира
се, да насърчи устойчивия растеж.
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Zigmantas Balčytis (S&D),    в писмена форма. − (LT) Днес гласувах в подкрепа на
изменението на член 136 от Договора от Лисабон, което ще даде възможност ЕС да въведе
механизъм за стабилност, предназначен само за държавите от еврозоната. Целта на
европейския механизъм за стабилност е укрепване на бюджетната дисциплина и
координация на икономическите и финансовите политики на държавите-членки от
еврозоната, както и насърчаване на съвместен европейски отговор на предизвикателства
като растеж, преодоляване на икономическите и социалните дисбаланси и подобряване на
конкурентоспособността. Считам, че този механизъм ще осигури по-голяма финансова
стабилност за еврозоната и ще ускори процеса на икономическо възстановяване на
държавите-членки от нея. Държавите извън клуба на еврото обаче, които бяха най-сериозно
засегнати от кризата, остават встрани и пътят към по-бързо и устойчиво икономическо
възстановяване ще бъде блокиран. Считам, че ЕС трябва да покаже по-голяма солидарност
и да осигури на държавите-членки пълна подкрепа, за да им даде възможност да се
присъединят към клуба на държавите от еврозоната и да станат пълноправни държави-членки
на ЕС.

Слави Бинев (NI),    в писмена форма . − Уважаеми г-н председател, аз, като представител
на България в Европейския Парламент, гласувах против проекта за решение, защото мисля,
че той налага двойни стандарти, а аз съм твърдо против двойните стандарти. Подобни двойни
стандарти вече видяхме в случая с Гърция, която вместо да бъде наказана, беше наградена
с 120 млрд. евро, докато България се тревожи за своето отложено бъдеще в еврозоната.

Jan Březina (PPE),    в писмена форма. – (CS) Въвеждането на механизма за стабилност за
държавите, които плащат в евро, бележи използването за първи път на опростената процедура
за преразглеждане на Договора от Лисабон. Това е преглед, който трябва да бъде подкрепен
от държавите, които не плащат в евро, тъй като несъмнено стабилността на еврото е жизнено
важна за тях. Според мен обаче не трябва да се прекалява с използването на механизма и се
радвам, че се придържаме към идеята, че той трябва да се активира само в случаите, в които
това е наистина важно. Това е важен сигнал за отговорността на държавите и на кредиторите,
тъй като не създава Съюз за трансфери, в който финансово безотговорни държави ще действат
за сметка на финансовото състояние на държави с консолидирани публични финанси.
Обратно, не съм убеден, че предложеното преразглеждане ще създаде условия за въвеждане
на механизъм за стабилност изцяло извън обхвата на Съюза. Тълкуването и прилагането на
съответната разпоредба от Договора от Лисабон във всички случаи ще се извърши под
контрола на Съда на Европейския съюз. Желанието или нежеланието на държавите да
включат други органи на Съюза в този механизъм трябва да се уважи, а
междуправителственият характер на механизма със сигурност не трябва априори да бъде
за сметка на качеството и демократичната легитимност. Тъй като финансовата страна на
механизма за стабилност е обвързана с националните бюджети, е напълно разбираемо и
логично той да има междуправителствен характер.

Zuzana Brzobohatá (S&D),    в писмена форма. – (CS) Докладът включва предложение
за европейски механизъм за стабилност, който представлява неразделна част от цялостния
пакет от мерки, предложени с цел да се създаде нова рамка. В същото време той ще допринесе
за подобряване на бюджетната дисциплина и координацията на икономическата и
финансовата политика на държавите-членки, която следва да включва също така подкрепа
за общ европейски отговор на проблемите в областта на растежа, и същевременно да доведе
до премахване на икономическите и социалните неравенства и до по-голяма
конкурентоспособност. Според мен призивът на Комисията за разглеждане и на други
механизми за гарантиране на финансова стабилност и икономически растеж в еврозоната
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е основателен. Считам също така, че Комисията е напълно права да отправи призив за внасяне
на законодателни предложения, които да включват механизъм за стабилност и мерки за
намаляване на рисковете в интерес на финансовата, икономическа и социална стабилност
в Европейския съюз, включително и за ефективно регулиране на финансовите пазари.
Преразглеждането на Пакта за стабилност и растеж е съвсем целесъобразно. В доклада също
така се подкрепя въвеждането на инструменти за намаляване на макроикономическите
дисбаланси в еврозоната и на мерки, насочени към екологично възстановяване. Поради
горепосочените и други причини реших да подкрепя доклада.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    в писмена форма. − (PT) Гласувах за резолюцията на
Парламента, защото съм съгласна, че европейският механизъм за стабилизиране е важна
част от глобалния пакет от мерки, създадени да определят нова рамка за укрепване на
бюджетната дисциплина и координацията на икономическите и финансовите политики
на държавите-членки. Той трябва да включва насърчаване на съвместен отговор на
Европейския съюз на предизвикателствата, свързани с растежа, и същевременно преодоляване
на икономическите и социалните дисбаланси и повишаване на конкурентоспособността.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL),    в писмена форма. – (EL) Гласувах против доклада за
изменение на Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с механизъм
за стабилност за държавите-членки, чиято парична единица е еврото. Държавните и
правителствените ръководители на Европейския съюз отговориха на икономическата криза
със строги мерки за ограничения и съкращаване на публичните разходи. Тези мерки и
политики поставиха работниците в повечето европейски държави на колене, тъй като се
изразяват в намаляване на заплатите и пенсиите, орязване на социалните права и
непрекъснато растяща безработица. Като цяло виновниците за икономическата криза
принуждават работниците да плащат за последиците от нея. Това изменение на Договора
позволява ускоряване на строгите ограничения и е черешката на тортата в пакета от надзорни
мерки, който включва мерки за икономическо управление и Европейския семестър. Пактът
за еврото по принцип е над националната икономическа политика и почти насилствено
превръща институцията на еврозоната в средство, с което Германия да провежда
икономическата си политика. Не съм съгласен и с използването на тази опростена процедура
за преразглеждане на Договора. Считам, че най-подходящият метод за внасяне на изменения
в договорите е чрез провеждане на референдум във всички държави-членки.

Carlos Coelho (PPE),    в писмена форма. − (PT) Подкрепих доклада на г-н Brok и г-н
Gualtieri, които признават необходимостта в конституционалната рамка на Съюза да се
създаде механизъм за стабилност за държавите-членки, чиято парична единица е еврото.
Практиката показва, че е необходимо по-добро икономическо управление в рамките на ЕС,
което ще се отрази върху икономическата и финансовата политика и ще допринесе за
по-добра бюджетна дисциплина.

В доклада правилно се подчертава, че временните мерки не са достатъчни и че всеки опит
да се създаде система извън междуинституционалната рамка на ЕС е заплаха за Съюза.
Поради тази причина той също та правилно призовава за по-съществена роля на Европейската
комисия.

Съгласен съм с призива Комисията да внесе всички законодателни мерки, които биха могли
да се окажат необходими за укрепване на финансовата стабилност и устойчивия
икономически растеж.

George Sabin Cutaş (S&D),    в писмена форма. – (RO) Гласувах за доклада относно
механизма за стабилност за държавите-членки от еврозоната предвид факта, че той бележи
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важна стъпка към по-добра координация на икономическите политики на европейско
равнище. В същото време е необходим глобален пакет от мерки за постигане на икономическа
стабилност и повишаване на конкурентоспособността в ЕС.

Cornelis de Jong (GUE/NGL),    в писмена форма. − (EN) Отхвърлих предложението като
цяло, тъй като не считам, че това е решение за проблемите. Съгласен съм с Европейската
конфедерацията на профсъюзите, че предложените изменения ще „открият пътя за намеса
в социалния диалог и системите за колективно договаряне в цяла Европа“.

Освен това не съм съгласен с избора на опростената процедура за преразглеждане на
Договора. Считам, че трябва да се използва обикновената процедура за преразглеждане на
Договора, за да се даде възможност за подходяща и задълбочена дискусия по предложения
механизъм за стабилност и евентуално за други изменения в договорите, например да се
въведе клауза за социален напредък.

Накрая, приканвам всички държави-членки да дадат възможност за провеждане на
референдуми по предложенията за изменение на Договора.

Proinsias De Rossa (S&D),    в писмена форма. − (EN) Приветствам днешния вот в
Европейския парламент относно предложеното изменение в Договора. От първостепенна
важност обаче е на срещата си на върха тази събота и неделя държавните ръководители да
спазят споразумението си с Европейския парламент. Що се отнася до повечето членове на
ЕП, използваният от Съвета процес за достигане до предложения текст е изключително
незадоволителен. Ако не беше толкова важно за еврозоната и ако нямаше спешна нужда
от постоянен европейски механизъм за стабилност, най-вече за малките държави-членки
като Ирландия, лично аз бих гласувал против първоначалното предложение. Текстът, по
който се споразумяхме днес в Европейския парламент е необходимият минимум за
гарантиране на легитимност за създаването на механизма и за неговото функциониране.
Това обаче не означава, че Групата на социалистите и демократите е съгласна с това от някои
държави-членки да се очакват програми с драконовски мерки за строги ограничения, без
да се вземе предвид икономическата им устойчивост.

Marielle De Sarnez (ALDE),    в писмена форма. – (FR) Парламентът подкрепя
ограниченото изменение на Договора относно Европейския съюз, което ще даде възможност
за въвеждане на постоянен механизъм за стабилност за еврозоната, който официално трябва
да се създаде по време на заседанията на Европейския съвет на 24 и 25 март с изменението
на член 136 от Договора. Това решение ще спомогне механизмът за финансова стабилност,
който доказа ефективността си след създаването си през миналия май, да стане постоянен.
По този начин ще имаме устойчив механизъм от 700 милиарда евро за осигуряване на заеми
при най-добър лихвен процент и строги условия на държавите от еврозоната в затруднение.
Беше немислимо обаче изменението на договорите да консолидира механизъм, основан
единствено на междуправителствени ангажименти. Методът на Общността, който ние
подкрепяме, е гаранцията, че всички държави-членки на еврозоната ще бъдат равнопоставени
по отношение на достъпа до този спасителен фонд, средствата от които ще се предоставят
при строги условия. Що се отнася до Международния валутен фонд, оставаме изключително
бдителни във връзка с условията за неговото участие.

Edite Estrela (S&D),    в писмена форма. − (PT) Гласувах в подкрепа на доклада за изменение
на Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с механизма за стабилност
за държавите-членки, чиято валута е еврото, тъй като е важен за стабилизиране на еврозоната
в дългосрочна перспектива, за ограничаване на спекулациите срещу европейските държави
и за предпазване на обществеността.
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Въпреки междуправителствения характер на механизма считам, че е положително при
икономическото управление на ЕС да се укрепи методът на Съюза наред с ролята на
европейските институции и най-вече тази на Комисията и Европейския парламент.

Göran Färm, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Marita Ulvskog и Åsa Westlund (S&D),
в писмена форма. − (SV) Ние, социалдемократите от Швеция, подкрепяме доклада като
цяло. В същото време обаче считаме, че формулировката на текста, свързан с консолидирания
пазар на еврооблигации, отива твърде далеч. Считаме, че създаването на система за
еврооблигации е интересна и обещаваща идея, но е необходимо въпросът да се проучи
внимателно преди да преценим, че всъщност е подходящо да въведем тази система. В момента
знаем твърде малко, за да можем да вземем категорични решения на този етап.

Diogo Feio (PPE),    в писмена форма. − (PT) В изключителни моменти в историята на
държавите и организациите като тези, които преживяваме в момента, заедно сме длъжни
да намерим подходящи и амбициозни начини за справяне с предизвикателствата, пред
които сме изправени. Кризата с дълга, с която Европа се бори, налага извънредни мерки и
необходимата зрялост, за да открием в нашата институционална структура пътя към
механизми, които ще осигурят необходимата устойчивост и стабилност на еврото. Мерките
са твърдо стабилизирани в бюджетната дисциплина, при координирането на
макроикономическите политики и при наличието на политики за устойчив растеж.

Макар да защитавам законодателната стабилност, тъй като живеем в изключително време,
подкрепям предложеното изменение на член 136 от Договора за функционирането на
Европейския съюз само, за да стане възможно създаването на постоянен механизъм за защита
на стабилността в еврозоната, както предлага доклад A7-0282/2010, приет от Парламента
на 20 октомври 2010 г.

José Manuel Fernandes (PPE),    в писмена форма. − (PT) Европейският съюз трябва да
засили своето икономическото управление, което ще бъде постигнато, единствено ако се
използва методът на Съюза под ръководството на Комисията, а не междуинституционалният
метод.

Надявам се, че укрепването на Пакта за стабилност и растеж, Европейският семестър,
стратегията „Европа 2020“ и изменението на член 136 от Договора за функционирането
на Европейския съюз по отношение на механизма за стабилност ще доведат до устойчив
икономически растеж. При своето функционирането механизмът трябва да спазва основните
принципи на демократично вземане на решения като прозрачност, парламентарен контрол
и демократична отговорност. Механизъм за стабилност представлява важна част от глобалния
пакет от мерки, създадени да определят нова рамка с цел укрепване на бюджетната
дисциплина и координацията на икономическите и финансовите политики на
държавите-членки, която следва да включва насърчаване на съвместен европейски отговор
на предизвикателствата, свързани с растежа, като същевременно преодолее икономическите
и социалните дисбаланси и подобри конкурентоспособността.

Гласувах в подкрепа на създаването на този механизъм с надеждата, че ще има съществен
принос в постигането на по-голяма стабилност на финансовите пазари и осигуряването на
устойчив икономически растеж.

João Ferreira (GUE/NGL),    в писмена форма. − (PT) Предвидената опростена възможност
за изменение на Договора е доста показателна за празнотата на твърденията за важността,
която Договорът от Лисабон ще приписва на националните парламенти, както и на
Европейския парламент и за фалша на цялата реториката за задълбочаването на
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демокрацията. Измина малко повече от година - Договорът, който трябваше да оцелее поне
едно поколение, е променен по бърз и опростен начин, под натиска и желанието на сили,
водени от Германия, която желае на всяка цена да запази икономическото и политическото
господство, които й гарантират инструментите на този ЕС, включително и единната валута.
Дискусията, участието и демокрацията се провалиха.

Ако избягваха националните референдуми с цел да се приемане Договорът от Лисабон и
пренебрегнаха малкото от тях, които бяха проведени, сега не се колебаят да избягат дори
контрола на националните парламенти. Разбираемо е да считаме, че с механизма, който
сега искат да включат в Договора, и с така нареченото „икономическо управление“ има риск
той да се превърне просто в безсмислени думи. Вече няма съмнение, че възнамеряват да
създадат усмирителна риза за държавите-членки, за да могат да прилагат стратегията за
задълбочаване...

(Обяснението на вот се съкращава съгласно член 170 от Правилника за дейността)

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    в писмена форма. − (PT) Ние сме против целия процес,
който включва обявеното изменение на Договора от Лисабон по отношение не само на
съдържанието, но и на формата му.

Строгите условия за предоставяне на финансова помощ по европейския механизъм за
стабилност са неприемливи поради редица причини, най-важната от които е възможността
за премахване на правомощията от и намеса в управлението на държавите-членки от
Европейския съюз, чиято валута е евро; особено сериозна е намесата в бюджетната,
социалната и трудовата сфера.

Това е изменение, което използва механизма на самия Договор, за да отстрани всеки, като
позволява не само внасяне на изменени без демократично участие, но също така повтаря
направеното от тях, като отхвърля националните референдуми за приемане на Договора –
създава механизъм, позволяващ постоянно наблюдение на икономиките на
държавите-членки.

По същият начин този доклад внася някои от предложените изменения към представения
от Комисията проект за изменение на Договора за функционирането на Европейския съюз
относно механизма за стабилност за държавите-членки, чиято парична единица е еврото
Въпреки това, той цели консолидирането на желания подем, предвиден като част от
горепосоченото икономическо управление, със създаването на „Европейски семестър“,
предвиждане на по-строги наказания...

(Обяснението на вот се съкращава съгласно член 170 от Правилника за дейността)

Pat the Cope Gallagher (ALDE),    в писмена форма. – (GA) Според правно становище,
за да се гарантира, че Европейският механизъм за стабилност е в институционалната рамка
на Европейския съюз, е необходимо ограничено изменение на Договора.

Estelle Grelier (S&D),    в писмена форма. – (FR) При липсата на други алтернативни
решения, предложени от Съвета, трябваше да гласуваме в подкрепа на превръщането на
Европейския механизъм за стабилност в постоянен, за да окажем помощ на нашите гръцки,
португалски и ирландски колеги. Разискването обаче съвсем не е приключило. Тази крачка
назад, направена от френските социалисти, не е показател за изхода от други предстоящи
разисквания по въпросите на икономическото управление. С въвеждането на този
междуправителствен механизъм е важно да се върви напред и да се прилагат инструменти,
които ще насърчат възстановяването на растежа и бизнеса. Наред с другото, той ще гарантира,
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че ще можем да финансираме подкрепяните от мен и колегите социалисти инструменти за
увеличаване на собствените ресурси на Европейския съюз. Бихме могли също така да
използваме структурните фондове във връзка с Европейския механизъм за стабилност, за
да допринесем за допълнителното сближаване на държавите с дефицит. С амбициозни
бюджети и подкрепата на европейския социален модел ще можем да излезем от кризата.

Sylvie Guillaume (S&D),    в писмена форма. – (FR) Гласувах в подкрепа на Европейския
механизъм за стабилност (ЕМС) за държавите-членки от еврозоната, за да се помогне на
онези наши съседи, които са в затруднено положение. Въпросният механизъм е зародиша
на това, което еврооблигациите могат да бъдат в бъдеще по отношение на способността им
за финансиране на бюджета на Съюза и за освобождаване на държавния дълг на
държавите-членки от примката на финансовите пазари. Съжалявам обаче, че избраният
метод за одобрение на ЕМС е обикновена консултация с Европейския парламент, тъй като
междуправителственият подход взе надмощие над подхода на Общността. Това носи риск
за качеството на демократичния дебат, който въпреки всичко е необходим за провеждането
на ефективна икономическа политика. Този механизъм е частичен отговор, който не е
достатъчен за стимулиране на растежа и намаляване на безработицата.

Gerald Häfner (Verts/ALE),    в писмена форма. – (DE) Като член на Парламента считам
за мой дълг постигането на максимално равнище на демократичен контрол и интеграция
на Европейския механизъм за стабилност по време на преговорите. Ето защо резултатът е
много по-добър от първоначалното предложение и поради тази причина гласувам в подкрепа
на механизма. Въпреки това бих искал да изложа основните си възражения във връзка с
пътя, по който поехме. Може би трябваше да се използва обикновената процедура за
преразглеждане на Договора по отношение на ЕМС. Тя щеше да позволи той да бъде създаден
в рамките на Общността с демократичното участие и контрол. Връщането към
междуправителствения метод е фатално. Ние приватизираме (спекулативни) печалби, а
социализираме загубите. На грешен път сме. Оставяме данъкоплатците да страдат, а
защитаваме банките, мениджърите на активи и спекулантите. Публичният сектор предоставя
кредити на банките. Той понася разходите, а не частният сектор. Без изцяло нова концепция
за парите и ясни законови правила за банковия и финансовия сектор ние ще продължим
да лекуваме само симптомите, а не причините за тях.

Ian Hudghton (Verts/ALE),    в писмена форма. − (EN) Въздържах се от гласуване по този
доклад. Шотландия не е в еврозоната и следователно считам, че трябва да се въздържа по
този въпрос. Предвид това, отбелязвам, че параграф 6 се отнася за малките в Европа, „чиято
икономика може да бъде сметната не за абсолютно необходима за целите на гарантиране
на еврозоната като цяло.“ Мисля, че този параграф е израз на опасна арогантност.
Европейският съюз е съвкупност от всичките си части и всички европейски икономики са
еднакво важни независимо от размера си. Историята показва, че съюзите, основани на
доминиращата роля на по-големите членове, са обречени на неуспех.

Juozas Imbrasas (EFD),    в писмена форма. − (LT) Гласувах в подкрепа на доклада, тъй
като приетото изменение на Договора от Лисабон ще допринесе за създаване на постоянен
механизъм за стабилност на еврото. Ситуацията днес показва, че се намираме в трудно
икономическо и финансово положение и че трябва да предприемем много конкретни
действия във връзка с икономическата координация и надзора. Този механизъм и
Гаранционният фонд обаче са насочени единствено към държавите-членки на еврозоната,
а тези извън нея ще бъдат отстранени, което ще доведе до по-голяма разпокъсаност на ЕС.
Според мен ЕС трябва да покаже по-голяма солидарност, като осигури помощ на държавите
извън еврозоната, за да може те да станат пълноправни и равноправни държави-членки на
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ЕС възможно най-бързо и по този начин ще премахнем временното несъответствие в
споразумението за присъединяване към ЕС и ще допринесем за създаване на по-единен ЕС.

Giovanni La Via (PPE),    в писмена форма. − (IT) Одобрената в Парламента резолюция
относно предложението за изменение на Договора за функционирането на Европейския
съюз във връзка с разпоредбата за европейски механизъм за стабилност за еврозоната е
важна за укрепване на сближаването и конкурентоспособността на икономиката и за
стабилизиране на финансовата система. Гласувах за изменението, предвид значението на
еврото за европейския политически и икономически план за устойчив растеж.
Стабилизирането на еврозоната е от стратегическо значение и считам, че Европа трябва да
включи мерки за укрепването й, да повиши икономическото си управление в светлината
на целите, предвидени в стратегията на ЕС „Европа 2020“. И накрая, считам, че е необходимо
постоянният механизъм за стабилност да предвижда участие на институциите на Общността,
както за да избегне установяването на двойни структури, така и поради факта, че създаването
на механизъм извън институционалната рамка на ЕС ще представлява заплаха за интегритета
на системата, базирана на Договорите.

Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL),    в писмена форма. − (EN) Отхвърлих предложението
като цяло, тъй като не считам, че това е решение за проблемите. Съгласна съм с твърдението
на Европейската конфедерацията на профсъюзите, че ще открием „...пътя за намеса в
социалния диалог и системите за колективно договаряне в цяла Европа.“ Освен това не съм
съгласна с избора на опростената процедура за преразглеждане на Договора. Считам, че
трябва да се използва обикновената процедура за преразглеждане на Договора, за да се даде
възможност за подходяща и задълбочена дискусия по предложения механизъм за стабилност
и евентуално за други изменения в договорите, например да се въведе клауза за социален
напредък. Накрая, приканвам всички държави-членки да дадат възможност за провеждане
на референдуми по предложенията за изменение на Договора.

Petru Constantin Luhan (PPE),    в писмена форма. – (RO) Считам механизма за стабилност
за изключително важен за държавите-членки, които използват еврото като своя валута с
оглед укрепването на единната валута и подпомагане на европейския политически и
икономически проект. Укрепването и гарантирането на стабилността на единната валута
осигуряват сигурност на пазара и правят приемането на еврото по-привлекателно за новите
държави-членки. Този въпрос е от изключително значение за растежа и развитието на
Европа, ценности, които подкрепям във всяко едно отношение. Ето защо гласувах в подкрепа
на този доклад.

David Martin (S&D),    в писмена форма. − (EN) Доволен съм от резултатите, които
Парламентът осигури чрез преговорите със Съвета, и в резултат на това подкрепих промяната
в Договора. Осигуряването на правно основание за механизма за стабилност е жизненоважно
за непосредствената и дългосрочната стабилност на еврозоната. Съветът ни уверява, че в
бъдеще ще има силна роля на Парламента и Комисията, която вярвам ще бъде много важна.
Въпреки че одобрявам тази промяна в Договора, имам много сериозни опасения относно
настоящите предложения за икономическо управление и вотът в полза на този доклад не
е одобрение на сегашния пакет от мерки за икономическо управление.

Clemente Mastella (PPE),    в писмена форма. − (IT) Новият европейски механизъм за
стабилност налага изменение в Договора от Лисабон, за да се гарантира законното му
включване в институционалната рамката на Европейския съюз. Ние считаме, че механизмът
за стабилност следва да се придружава от укрепване на предпазните и колективните мерки
на Пакта за стабилност и растеж (ПСР), както и от мерки, които са свързани със
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средносрочната и дългосрочната конкурентоспособност. С други думи мерки, които могат
да насърчат общ европейски отговор на проблемите, за да се справим по-добре с
макроикономическите дисбаланси между държавите-членки и да гарантираме устойчивия
им растеж. Ето защо европейският механизъм за стабилност е важен елемент от всеобхватен
пакет от нови мерки (наред с Европейските семестри и стратегията на ЕС „Европа 2020“),
насочени към създаването на нова рамка за укрепване и координиране на икономическите
и финансовите политики и бюджетната дисциплина. За да се гарантира спазването на
основните принципи на демократичния процес на вземане на решения като прозрачността,
парламентарен контрол и демократичната отговорност, Парламентът трябва да бъде добре
информиран и да участва адекватно. Освен това ние подкрепяме необходимостта всеки
национален парламент да участва изцяло в съответствие с правата им във връзка с бюджета
и правата за контрол, за да се повиши прозрачността, ангажираността и отговорността за
взетите решения, включително на европейско равнище.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    в писмена форма. – (FR) Този доклад одобрява
институционализирането на контрола на Европейската комисия, Европейската централна
банка (ЕЦБ) и Международния валутен фонд (МВФ) над бюджетите и политическите реформи
на държавите-членки от еврозоната. В него не се споменава нищо за социалната
несправедливост, която ще понесат гражданите, за да се възползваме от финансовата помощ,
която ще предоставя европейският механизъм за стабилност. Не се споменават и причините
за кризата, която принуждава държавите-членки да се съгласят да изстискат населението,
за да успокоят финансовите пазари. По-лошото е, че докладът подкрепя злоупотребата с
власт, която се състои в използване на опростената процедура за преразглеждане на Договора
от Лисабон в опит да се избегне евентуален референдум. Моята група е единствената, която
се отдели от останалите и поиска да се проведат референдуми във всички държави-членки.
Вашата европейска олигархия се страхува от демокрацията. Така и трябва, защото хората
на Европа, следвайки примера на тези от Северна Африка, искат тя да бъде премахната.

Nuno Melo (PPE),    в писмена форма. − (PT) Не трябва да се колебаем в борбата с кризата
с държавния дълг, засегнала някои държави в еврозоната. В друга не толкова сериозна
ситуация, не бих се съгласил с предложеното изменение на Договора от Лисабон, който
влезе в сила толкова скоро.

В същото време е важно да излезем извън временните мерки, за да стабилизираме еврозоната
и няма съмнение, че ЕС трябва да засили средствата си за преодоляване на кризата с
държавния дълг. Като такова, изменението на член 136 от Договора за функционирането
на Европейския съюз е важно за създаване на постоянен европейски механизъм за стабилност,
който се използва ефективно за подпомагане на държавите-членки в затруднение.

Willy Meyer (GUE/NGL),    в писмена форма. − (ES) Гласувах против доклада, тъй като
това в никакъв случай не е решение на икономическата криза, която преживяваме.
Предложеното изменение открива пътя за унищожаване на социалния диалог. Освен това
не съм съгласен с избора на опростена процедура за преразглеждане на Договора. Считам,
че опростената процедура за преразглеждане на Договора трябва да се използва за създаване
на атмосфера на задълбочени дискусии за предложения механизъм за стабилност и други
възможни механизми като клаузата за социален напредък. Накрая, приканваме всички
държави-членки да дадат възможност за провеждане на референдуми по евентуални
изменения на Договора.

Alajos Mészáros (PPE),    в писмена форма. − (HU) Аз съм представител на държава от
еврозоната, която не подкрепи отпускането на заем за Гърция. Това беше решение, от което
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съвсем естествено никой не беше доволен. Искрено се надявам, че подобни решения няма
да бъдат вземани често. Кризата не подмина нито еврозоната, нито Европейския съюз, но
нашата обща валута вече се доказа на няколко пъти. Тя дава на своите потребители единство
и защита – постижение на ЕС, за което с основание можем да се гордеем. Точно поради тази
причина трябва да защитим нашата валута с подходяща законодателна рамка срещу бъдещи
икономически сътресения. Благодарение на настоящото изменение на Договора,
Европейският механизъм за стабилност ще замени временния инструмент за стабилност.
Промяната на механизма предлага възможност за тези, които изпитват затруднения, поради
което бих предпочел да бъде използван рядко. Това е един от последните случаи, когато
можем да координираме нашите икономически и финансови системи. Гласувах в подкрепа
на това твърде реалистично и конструктивно решение. Както Парламентът заяви по-рано,
трябва да се справим със структурните причини за кризата. Не трябва да се допуска
повторение на ситуация, подобна на тази от близкото минало.

Louis Michel (ALDE),    в писмена форма. – (FR) Кризата с дълга в еврозоната доказа
необходимостта от създаването на икономически съюз и икономическо управление възможно
най-бързо. Европейският механизъм за стабилност е важен аспект от мярката, която цели
засилването на бюджетната дисциплина и координацията на икономическите и финансовите
политики на държавите-членки. Той е първата стъпка от множеството промени, необходими
за създаването на надеждно икономическо управление.

Постоянният механизъм за стабилност е обект на междуправителствено споразумение,
което за съжаление означава, че ще бъде прилагано правилото за единодушие. Този подход
е опасен, тъй като би могъл да бъде използван от евроскептиците. В идеалния случай този
механизъм трябва да бъде включен в системата на Общността.

В действителност Комисията, съгласувано с държавите-членки, трябва да може да управлява
целите на постоянния механизъм за стабилност, а не да бъде ограничавана само до техническо
наблюдение. Накрая, макар вероятно да е било необходимо в този случай да се използва
опростената процедура за преразглеждане, считам, че това трябва да остане изключение.

Rolandas Paksas (EFD),    в писмена форма. − (LT) Гласувах в подкрепа на тази резолюция,
защото е важна за целия Европейски съюз при възстановяването от тежката икономическа
криза. Следователно е много важно да се създаде един такъв механизъм, който би
стабилизирал и гарантирал ефективното и ефикасно функциониране и развитие на
еврозоната. Европейският механизъм за стабилност е постоянен фонд за оказване на помощ
на държавите-членки от еврозоната, засегнати от кризата. За ефективното функциониране
на този механизъм обаче, същият трябва да бъде изцяло в съответствие с институционалната
рамка на Съюза. Преди всичко е необходимо да се гарантира, че от самото начало той е
отворен за всички държави-членки, дори и за онези, чиято парична единица не е еврото.
Считам, че е препоръчително да се предвидят финансови мерки, които биха дали възможност
за закупуване на облигации от страни, изпитващи огромни проблеми с дълга. Това ще им
осигури достъп до финансовите пазари и ще стимулира по-бързото икономическо
възстановяване. Съгласен съм с предложението, че други институции на ЕС също трябва да
бъдат включени в процеса на управление на механизма и че Комисията трябва да получи
повече правомощия с цел ефективно прилагане на разширените в тази област функции на
Съюза.

Alfredo Pallone (PPE),    в писмена форма. − (IT) Гласувах в подкрепа на изменението на
Договора, отнасящо се до механизма за стабилност за държавите-членки, чиято парична
единица е еврото. Надявам се, че държавите-членки ще стигнат бързо до решение относно
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неговите детайли и специфика. Не мисля обаче, че разискването спира дотук. Всъщност
считам, че в следващите месеци и години въпросът, пред който ще се изправим, е дали и как
да използваме тези вноски. Имам предвид еврооблигациите например. В ситуация като
настоящата, при която от държавите-членки се изисква, от една страна, да прилагат строги
бюджетни политики за намаляване на дефицита и дълговете и, от друга страна, да плащат
вноски за участие във фонда за стабилизиране, има реален риск от срив и риск държавите
да не могат повече да се самофинансират. Европейската икономика не може да бъде съживена,
ако не използваме силата на еврото на международните пазари и повишения в резултат на
това кредитен рейтинг за целите на нейното възстановяване. Събирането на средства на
европейско равнище позволява на държавите-членки да намалят разходите си, да избегнат
припокриването им и да постигнат по-добра възвращаемост на инвестициите.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    в писмена форма. − (PT) Укрепването на
икономическото управление на ЕС се превърна в приоритет, особено в настоящата
международна икономическа ситуация. Всъщност, когато Договорът от Лисабон влезе в
сила на 1 декември 2009 г., нямаше очаквания, че ще претърпи промени в близко бъдеще.
Добре известните изключителни обстоятелства от финансова, икономическа, а сега също и
социална гледна точка обаче са решаващият фактор за това изменение, което се радва на
голяма политическа подкрепа.

Въпреки това не мога да не подчертая, че този опростен процес на преразглеждане не трябва
да създава прецеденти за бъдещи конституционни преразглеждания, когато не са налице
извънредни обстоятелства като тези в момента. Съгласна съм, че има нужда от съгласувана
и последователна икономическа и финансова политика между държавите-членки от
еврозоната, които биха могли да гарантират сближаването и стабилността в нея. Поради
това гласувах в подкрепа на доклада за изменение на член 136 от Договора за
функционирането на Европейския съюз, както и за институционализиране на постоянния
европейски механизъм за финансова стабилност с цел осигуряване на стабилност и финансова
помощ, при определени условия (задълбочен анализ и прилагане на икономическа и
финансова програма за възстановяване).

Crescenzio Rivellini (PPE),    в писмена форма. − (IT) Днес по време на мини-пленарното
заседание на Европейския парламент в Брюксел, гласувахме по доклад „изменящ Договора
за функционирането на Европейския съюз по отношение на механизма за стабилност за
държавите-членки, чиято парична единица е еврото.“

На 16 декември 2010 г. Европейският съвет реши да проведе консултации с Европейския
парламент по опростената процедура за преразглеждане, предвидена в член 48, параграф
6 от Консолидираната версия на Договора за функционирането на Европейския съюз във
връзка с предложение за преразглеждане на член 136 от Консолидираната версия на
Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на механизъм за
стабилност за държавите-членки, чиято парична единица е еврото. Целта на предложението,
изготвено от нашия колега, г-н Brok и моя колега, г-н Gualtieri, е да се добави параграф, с
който да се гарантира, че държавите-членки, чиято парична единица е еврото, могат да
създадат механизъм, който да се активира в случай на необходимост, за да се запази
стабилността на еврозоната като цяло, като се посочва, че предоставянето на всякаква
необходима финансова помощ по механизма ще бъде обвързано със строги условия.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    в писмена форма. − (EN) Според доклада, по който
гласувахме днес, ЕП:
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1. Подчертава, че паричната политика на държавите-членки, чиято парична единица е
еврото, попада в изключителната компетентност на Съюза и е общностна политика от
момента на приемане на Договора от Маастрихт;

2. Подчертава значението на еврото за европейския политически и икономически проект
и значението на ангажимента, поет от всички държави-членки в полза на стабилността на
еврозоната, и както и на чувството за отговорност и солидарност, което те показаха.

В същото време счита, че е изключително важно да се надхвърлят временните мерки, които
имат за цел да стабилизират еврозоната, и че Съюзът следва да развие икономическото си
управление, включително чрез политики и инструменти, създадени за насърчаване на
устойчивия растеж в държавите-членки; счита, че укрепването на ПСР, европейският
семестър, стратегията „ЕС 2020“ и изменението на член 136 от ДФЕС относно механизма
за стабилност представляват само първата крачка в тази посока.

Licia Ronzulli (PPE),    в писмена форма. − (IT) Подкрепям формулировката на резолюцията,
тъй като считам, че паричната политика на еврото трябва да остане изключителна
компетенция на европейските институции, тъй като това би предотвратило създаването на
двойни структури, които ще се окажат пагубни за европейската интеграция.

Всички държави-членки понастоящем координират своите икономически политики в
съответствие с мерките за стабилност в цялата еврозона, диктувани от европейските
институции. Настоящият проект на решение на Съвета може да създаде механизъм за вземане
на решение за стабилността на еврото, което е извън сферата на Парламента и Комисията.
Поради тази причина механизмът за стабилност е съвместен отговор на предизвикателствата,
свързани с икономическия и социален растеж и ще допринесе за насърчаване на въвеждане
на еврото в останалите държави-членки. Надявам се, че за създаването и функционирането
на постоянен механизъм за стабилност ще допринесе цялата европейска институционална
рамка и, когато е необходимо, ще се използва процедурата за задълбочено сътрудничество,
за да се гарантира прозрачността на всички решения.

Søren Bo Søndergaard (GUE/NGL),    в писмена форма. − (EN) Отхвърлих предложението
като цяло, тъй като не считам, че това е решение на проблемите. Съгласен съм с твърдението
на Европейската конфедерацията на профсъюзите, че с предложените промени ще открием
„...пътя за намеса в социалния диалог и системите за колективно договаряне в цяла Европа.“
Освен това не съм съгласен с избора на опростената процедура за преразглеждане на
Договора. Считам, че трябва да се използва обикновената процедура за преразглеждане на
Договора, за да се даде възможност за подходяща и задълбочена дискусия по предложения
механизъм за стабилност и евентуално за други изменения в договорите, например да се
въведе клауза за социален напредък. Накрая, приканвам всички държави-членки да дадат
възможност за провеждане на референдуми по предложенията за изменение на Договора.

Eva-Britt Svensson (GUE/NGL),    в писмена форма. − (EN) Отхвърлихме предложението
като цяло, тъй като не считаме, че това е решение за проблемите. Съгласни сме с твърдението
на Европейската конфедерацията на профсъюзите, че с предложените промени ще открием
„...пътя за намеса в социалния диалог и системите за колективно договаряне в цяла Европа.“
Освен това не сме съгласни с избора на опростената процедура за преразглеждане на
Договора. Считаме, че трябва да се използва обикновената процедура за преразглеждане на
Договора, за да се даде възможност за подходяща и задълбочена дискусия по предложения
механизъм за стабилност и евентуално за други изменения в договорите, например да се
въведе клауза за социален напредък. Накрая, приканваме всички държави-членки да дадат
възможност за провеждане на референдуми по предложенията за изменение на Договора.
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Nuno Teixeira (PPE),    в писмена форма. − (PT) Кризата с държавния дълг, засегнала
държавите-членки, задължава Европейския съюз да преосмисли икономическата си
стратегия. Икономическото управление на Съюза постепенно се превръща в реалност.
Необходима е съгласувана и последователна икономическа и финансова политика между
държавите-членки на еврозоната, един истински „Пакт за еврото“. Поради това и за да
гарантира стабилността на еврозоната настоящият доклад цели да се измени член 136 от
Договора за функционирането на Европейския съюз, както и да се институционализира
постоянен европейски механизъм за финансова стабилност с цел гарантиране на стабилност
и финансова помощ, при определени условия, по-специално строг анализ и прилагане на
програма за икономическо и финансово възстановяване.

Гласувам за това изменение, защото считам, че то е важно за институционализирането на
европейския механизъм и в същото време ще допринесе за гъвкавостта му. Въпреки това не
мога да не подчертая, че механизмът трябва да вземе предвид компетенциите на европейските
институции, за да не се създава отделна институционална рамка. Настоящите събития
налагат заемане на сериозни и реални позиции на ниво държава-членка, особено за страните
от еврозоната. Въпреки това не мога да не подчертая, че този опростен процес на
преразглеждане не трябва да създава прецеденти за бъдещи конституционни
преразглеждания.

Thomas Ulmer (PPE),    в писмена форма. – (DE) Гласувах в подкрепа на това изменение
в Договора за функционирането на Съюза, защото то има логични последици за
икономическото управление и насърчава допълнителното сближаване в еврозоната с оглед
на общата финансова политика. Освен това е правилно нито една страна да не получава
отстъпки и да не се прави разлика между добри и лоши дългове. Пактът между поколенията
означава, че бремето на дълга винаги се предава на следващите поколения, като ограничава
тяхната свобода на действие и възможностите им в бъдеще.

Dominique Vlasto (PPE),    в писмена форма. – (FR) Източването на европейските публични
финанси в резултат от изключително важния ангажимент на държавите-членки да
контролират спада на растежа след финансовата криза, създаде значителни публични
дефицити, предмет на безумни спекулации. Това наложи европейският механизъм за
стабилност (ЕМС) да стане постоянен. Приветствам институционализирането на този
инструмент, който ясно изразява солидарност в рамките на еврозоната, като тя от своя
страна призовава членовете си да бъдат по-отговорни. Първо, активирането на механизма
осигурява помощ на държавите-членки със сериозни финансови затруднения и второ,
механизмът налага тези държави да намалят дефицита си. Като прилага споделения подход
към управлението на част от публичния дълг на държавите-членки и сближава икономиките
им, този механизъм всъщност е част от по-всеобхватна стратегия, която моето политическо
семейство подкрепя като цяло, а именно икономическото управление на еврозоната. Тук
не става въпрос за някакво теоретично средство или европейски трик, а за истинска
потребност и истински напредък за Европа. Силата на нашата парична единица,
възможността да внасяме стоки на ниски цени и да привличаме инвестиции в Европа зависят
от тази стратегия.

Angelika Werthmann (NI),    в писмена форма. – (DE) В доклада Brok/Gualtieri ясно се
заявява, че Съветът – и следователно държавите-членки – не успяха да приложат изцяло
Пакта за стабилност и растеж и начините за стабилизиране на Пакта, предвидени в
Договорите, не бяха използвани. В допълнение с настоящия доклад Парламентът подкрепя
Европейската комисия и безрезервно застава зад намерението й да „осигури съгласуваност
между бъдещия механизъм и икономическото управление на Съюза в еврозоната“, за да
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предотврати бъдещи кризи като тази, която преживяваме в момента. Още в параграф 3 от
доклада се посочва, че Европейският парламент разглежда механизма за стабилност като
„част от глобалния пакет от мерки, създадени да определят нова рамка за укрепване на
бюджетната дисциплина и координацията на икономическите и финансовите политики
на държавите-членки.“ И аз като много други колеги споделям това становище.

Anna Záborská (PPE),    в писмена форма. – (SK) Единната валута донесе по-голяма свобода
на Европа. Свободата обаче трябва винаги да върви ръка за ръка с отговорността. В това е
същността на проблема. Някои държави-членки явно не са поели много сериозно своя дял
от отговорността за общата валута. Сега те трябва да вземат заем, за да могат постепенно да
погасят тези дългове, но банките вече не им вярват. Държавите, които действаха отговорно,
имат избор: да позволят на длъжниците да банкрутират или да покажат солидарност. Като
заклет европеец се радвам, че принципът на солидарността надделя. В същото време обаче
очаквам новият механизъм да се прилага внимателно, за да избегнем това, на което сме
свидетели днес, когато и Гърция, и Ирландия искат допълнителна помощ освен
първоначалния размер. Очаквам също така онези, които се нуждаят от нашата солидарност
или търсят удобен претекст за хармонизиране на данъците и други начини за намаляване
суверенитета на държавите-членки, да не злоупотребят с нея.

15. Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола

16. Подготовка на заседанието на Европейския съвет (24-25 март 2011 г.)
(разискване)

Председател.   – Следващата точка са изявленията на Съвета и на Комисията относно
подготовка на заседанието на Европейския съюз, което ще се проведе на 24 и 25 март 2011 г.

Енико Гьори,    действащ председател на Съвета.  −  (EN) Г-н председател, г-н Барозу, г-н
член на Комисията, уважаеми колеги, горещо приветствам възможността да застана пред
вас преди следващото заседание на Европейския съвет. Както ви е известно, това заседание
ще бъде доста напрегнато поради непредвидените събития от последните две седмици.

Позволете ми в началото да ви запозная с основните въпроси от дневния ред на Европейския
съвет. Той ще включва три основни точки: първо, всеобхватен икономически пакет, който
се надявам, че ще бъде приет от държавните и правителствените ръководители; второ, Либия
и южните ни съседи; и трето, Япония.

Ще започна с въпросите, свързани с икономическата политика. Европейският съвет, надявам
се, ще приеме този пакет, за да отговори на икономическата и финансовата криза. Пакетът
се състои от шест основни елемента, като първият е приключването на първия етап от
европейския семестър с приемането на приоритетите за фискална консолидация и структурни
реформи. Както ви е известно, цикълът на европейския семестър започна рано тази година
с представянето на годишния обзор на растежа, изготвен от Комисията. Той събира на едно
място различни препоръки, свързани с политиките, които са необходими за укрепване на
възстановяването, които да подпомогнат на Европа да запази международната си
конкурентоспособност и да постигне целите от стратегията „ЕС 2020“.

Първият етап от европейския семестър сега ще приключи с приемането от Европейския
съвет на приоритетите за фискална консолидация и структурни реформи в съответствие с
изводите, изготвени от Съвета по икономически и финансови въпроси и от Съвета по
заетостта, социалната политика, здравеопазването и защитата на потребителите. Темата на
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този доклад – изготвен от председателството – получи одобрение от Съвета по общи въпроси
миналия понеделник. Държавите-членки ще вземат под внимание тези най-общи
направления на политиките при изготвянето на програмите си за стабилност и конвергенция,
като националните програми за реформи ще трябва да бъдат представени през април.

Въз основа на оценката на Комисията след това през юни Съветът ще представи на
държавите-членки своята оценка и насоки: с други думи, в момента, когато в повечето
държави-членки важни бюджетни решения са на подготвителен етап. Целта на унгарското
председателство е да приключи първия европейски семестър преди Европейския съвет през
юни 2011 г.

Вторият елемент е укрепването на икономическото управление и в това отношение
Европейският парламент има решаваща роля. Съветът вече предприе важна стъпка напред:
министрите по икономическите и финансовите въпроси одобриха общия подход на Съвета
по отношение на шестте законодателни предложения относно укрепването на
икономическото управление. Това постижение дава възможност на председателството да
започне преговори с Парламента.

Както ви е известно, Съветът трябва да спази краен срок, определен от Европейския съвет
– юни 2011 г. – за постигане на политическо споразумение относно пакета. Четири от
шестте предложения са предмет на процедурата на съвместно вземане на решение. Знаем,
че крайният срок, посочен от Европейския съвет, не обвързва по никакъв начин Европейския
парламент, но все пак използвам тази официална възможност да призова Парламента към
сътрудничество с цел да постигнем политическо споразумение преди месец юни. Това би
изпратило успокоителни сигнали към пазарите и, което е най-важно, към нашите граждани,
които очакват от нас да защитаваме еврото, а с него и европейската икономика. Следователно
по този въпрос имаме обща отговорност с Европейския парламент.

Предстои нашият министър-председател да се срещне с докладчиците и координаторите,
отговорни за този пакет, и изразявам надеждата си, че ще имаме изключително ползотворно
сътрудничество в Парламента.

Третият елемент е възстановяването на стабилността на банковия сектор посредством
амбициозен нов стрес тест.

Четвъртият елемент е пактът за еврото, разширяването му, така че да обхване държави-членки
извън еврозоната, които желаят да се присъединят към него, и евентуалното обявяване на
първите национални планове за действие за неговото изпълнение.

Петият елемент е завършване на работата по бъдещето на европейският механизъм за
стабилност (ЕМС) и по укрепване на Европейския инструмент за финансова стабилност
(ЕИФС), основавайки се на съгласието, постигнато на заседанието на министрите от Еврогрупа
Плюс, проведено на 21 март, като на всички ви е известно, че в мандата на европейския
механизъм за стабилност се посочва фактът, че на Парламента ще бъде предоставена
информация. Изразявам особеното си задоволство по този повод.

Шестият елемент е изменението на Договора, по което гласувахте преди малко, и
официалното приемане на решенията за изменение на Договора за функционирането на
Европейския съюз по отношение на създаването на бъдещия ЕМС. Искам да благодаря на
Парламента за положителния резултат от гласуването: считам, че това беше много важен
принос от ваша страна.
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Както сами виждате, постигнат е реален напредък в борбата с кризата. Европейският съвет
ще завърши работата по този въпрос на следващото си заседание и ще приеме всеобхватен
пакет от мерки в отговор на кризата, за запазване на финансовата стабилност и за поставяне
на основите за устойчив растеж, който създава работни места.

Сега ми позволете да се спра на въпроса за Либия и южните съседи. Въз основа на резолюция
на Европейския парламент от 10 март 2011 г., заключенията на Европейския съвет от
11 март 2011 г. и Резолюция 1973 на Съвета за сигурност на ООН, Съветът изрази своята
загриженост относно настоящото положение в Либия и осъди грубото и систематично
нарушаване на правата на човека, насилието и бруталната репресия, извършена от режима
срещу либийския народ.

Основните цели на Европейския съюз са защита на цивилното население и подкрепа на
либийския народ за осъществяване на неговите стремежи за демократично общество.
Полковник Кадафи трябва незабавно да се оттегли от властта. Неговият режим загуби
легитимност и вече не може да взаимодейства с Европейския съюз. Какво предприема Съветът
с оглед на създалата се ситуация?

Първо, няколко думи относно санкциите. На 28 февруари 2011 г. – за рекордно време –
Съветът прие решения, свързани с ограничителни мерки срещу режима. На 10 март бяха
наложени допълнителни санкции, включително замразяване на активи, допълнителна
забрана за пътуване, оръжейно ембарго и ембарго на оборудване, което може да се използва
за вътрешни репресии – като по този начин надхвърлихме мерките, наложени от приетата
преди това резолюция на Съвета за сигурност на ООН.

Позволете ми да посоча и трети елемент: трети кръг от санкции. Действайки съгласно
мандата, предоставен от Съвета по външни работи на 21 март, днес чрез писмена процедура
Съветът прие предложението на унгарското председателство за разширяване на
ограничителните мерки и включването на повече либийски физически и юридически лица,
като тези санкции вече обхващат и националната петролна корпорация на Либия.

Какво друго направи Съветът освен тези санкции? Унгарското председателство включи в
дневния ред въпроса за сигурността на спешните доставки. Министрите разискваха
въздействието на политическата криза върху енергийния пазар, енергийната сигурност и
доставките. Те споделиха становището, че Европейският съюз има достатъчни запаси от
петрол и газ. Все пак обсъждането отново подчерта уязвимостта на Европа и необходимостта
от още по-стабилна обща енергийна политика, включително мерки като например
диверсификация на пътищата на доставка.

Съветът изрази задоволството си след приемането на Резолюция 1973 на Съвета за сигурност
на ООН и подчерта своята решимост да допринесе за нейното изпълнение. Съветът също
така приветства срещата на високо равнище в Париж като решителен принос за нейното
изпълнение. Допринасяйки в няколко направления, Европейският съюз и държавите-членки
са решени да действат заедно и решително с всички международни партньори, по-специално
с Арабската лига и други регионални заинтересовани страни, за да изпълнят изцяло тези
решения. Съветът и държавите-членки ще подкрепят действия съгласно резолюцията на
Съвета за сигурност на ООН, за да защитят зоните с цивилни лица и цивилно население,
които са заплашени от нападения.

Европейският съюз ще продължи да предоставя хуманитарна помощ на всички засегнати
и, разбира се – на по-късен етап – ще трябва да помогнем на Либия за изграждането на
демократична държава и за развитие на принципите на правовата държава.
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Европейският съюз се подготвя да окаже подкрепа в областта на общата външна политика
и политика на сигурност и хуманитарна помощ в отговор на искане от Службата на ООН
за координация по хуманитарни въпроси под координиращата роля на ООН. Такива действия
са в пълно съответствие с Насоките на ООН относно използването на военни сили и средства,
както и на сили и средства на гражданската защита. От върховния представител беше
поискано да разработи по-нататъшен план съгласно Резолюцията на ООН и на декларацията
на Европейския съвет от 11 март относно подкрепа за операции за хуманитарна помощ и
защита на цивилното население, включително използването на морски ресурси за тази цел.
Всичко следва да бъде извършено във възможно най-тясно сътрудничество с ООН, НАТО
и други. Върховният представител ще поддържа връзка с генералния секретар на ООН и
държавите в региона, включително Египет и Тунис, като той заяви, че този процес следва
да бъде извършен спешно, за да се позволи допълнително обсъждане от Европейския съвет
до края на тази седмица.

Освен това държавите-членки отново подчертават солидарността си с онези от тях, които
са засегнати в най-голяма степен от миграционните движения, и отново потвърждават своята
готовност да предоставят необходимата подкрепа с развитието на ситуацията. Унгарското
председателство постави този въпрос на Съвета по правосъдие и вътрешни работи, проведен
на 24 и 25 февруари 2011 г., а в рамките на Frontex беше стартирана съвместната операция
„Хермес“, като в нея с ресурси участват няколко държави-членки.

Позволете ми да спомена какво се случи при евакуация. Още на 23 февруари
председателството задейства механизма на Европейския съюз за гражданска защита, за да
подкрепи евакуацията от Либия на граждани на Европейския съюз – решение, подкрепено
и от върховния представител. Вдъхновено от принципа „отговорност за защита“, посочен в
резолюцията на Европейския парламент, унгарското председателство прави всичко възможно
да координирана текущата работа, по-специално що се отнася до въпросите на бежанците
и миграцията. Унгарският министър на външните работи, Янош Мартони, и членът на
Комисията Малмстрьом в момента са на посещение в Египет и на общата му граница с Либия.
Министър Мартони е посетил границата и е разговарял с местните органи, и в изявление,
направено по-рано там, той казва, че ако не са били проведени въздушните удари,
положението е щяло да се влоши.

В момента положението е под контрол благодарение на египетските органи. От три дни
няма поток от бежанци; някои либийци са взели решение да се завърнат, но несъмнено
положението все още е нестабилно и не знаем дали ще има друг бежански поток.

На 3 март бях на тунизийско-либийската граница, придружена от члена на Комисията
Георгиева, за да се запознаем с положението на място. Ситуацията все още беше
изключително сериозна: 1 000 души на час влизаха в Тунис през тази граница. Евакуацията
беше най-важният въпрос на 3 март и остава все така важно държавите-членки да окажат
помощ с репатрирането на лица, които не са граждани на Европейския съюз, предимно
мигриращи работници.

Тъй като няма постоянна делегация на Европейския съюз, Европейският съюз се представлява
от унгарския посланик в Триполи. Той се намира там и няма да напуска; занимава се с
координирането на консулските и дипломатическите усилия от името на държавите-членки.

Относно южните съседи: на извънредното си заседание на 11 март Европейският съвет
декларира, че демократичните въстания водят до дълбоки промени в южните съседи, дават
нова надежда и възможност за изграждане на бъдеще, основано на демокрация, плурализъм,
на принципите на правовата държава, правата на човека и социалната справедливост. Трябва
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да се каже, че агресия се осъществява не само в Либия: следва да сме наясно, че в Бахрейн
и Йемен хората също са подложени на агресия и трябва пределно ясно да заявим, че агресията
е категорично неприемлива където и да е.

Държавите от региона сами трябва да решат бъдещето си по мирен и демократичен начин.
Европейският съюз ще подкрепи всички стъпки за демократичен преход към политически
системи, които ще дадат възможност за мирни промени, растеж и просперитет и
по-пропорционално разпределение на ползите от икономическото развитие. Европейският
съюз ще се консултира със страните от региона, които са загрижени относно финансовата
и техническата подкрепа за подобряване на контрола и управлението на границите, както
и относно мерките за улесняването на завръщането на мигрантите в страните им на произход.

Съветът, в сътрудничество с Комисията, беше приканен да представи преди заседанието на
Европейския съвет през юни план за развитието на капацитета за управление на миграцията
и потоците от бежанци. Европейският съвет приветства широко съвместното съобщение от
Комисията и върховния представител, което предлага партньорство за демокрация и споделен
просперитет в Южното Средиземноморие след диференциран подход, основан на стимули,
обединяващ всички инструменти на Европейския съюз. Съветът беше приканен в кратки
срокове да проучи предложенията, съдържащи се в съобщението, и по-специално да обсъди
как може да бъде увеличена подкрепата на Съюза на неговите партньори.

В заключение, ще представя накратко идеите, по които е необходимо да бъдат предприети
спешни бързи действия. Трябва да повишим тавана за дейностите на Европейската
инвестиционна банка в страните от Средиземноморието, които провеждат политически
реформи – Парламентът ще има определена роля по този въпрос и разчитам на вашето
сътрудничество. Трябва да приемем предложението на Комисията да разреши на ЕЦБ да
реинвестира в рамките на средствата от Механизма за Евро-средиземноморски инвестиции
и партньорство, които идват от минали операции. Съвместно с останалите заинтересовани
страни трябва да проучим условията, при които Европейската банка за възстановяване и
развитие би могла да работи в южните ни съседи и трябва да приемем незабавно
предложението относно паневропейско-средиземноморските правила на произход, което
е от ключово значение за по-нататъшното развитие на региона. В заключение, считам, че
приемането преди юли 2011 г. на регламент за повишаване на капацитета на Frontex е
задължително.

С това завършвам. Няма да говоря за Япония, защото имаме нова точка в дневния ред.
Съжалявам, ако изказването ми продължи малко по-дълго. Причината е, че се случиха много
неща и исках Парламентът да добие цялостна представа за всички въпроси.

Жозе Мануел Барозу,    председател на Комисията . −  (EN) Г-н председател, както казах
миналата седмица пред Парламента, онова, което Европа ще приеме на заседанието на
Европейския съвет на 24-25 март, ще бъде повратно събитие по отношение на
икономическото управление.

С други думи, това ще бъде крайъгълен камък в цялостния ни отговор на кризата и ще
бележи началото на пълното му изпълнение с определяне на нова рамка за икономическо
управление – и, надявам се, Европейският паричен съюз (ЕПС) ще бъде по-стабилен
(паричният съюз и икономическият съюз) и няма да изостава.

Икономическата политика на всяка държава-членка сега се признава като въпрос, който
следва да засяга всички държави-членки и всички европейски институции. За пръв път – с
европейския семестър – разполагаме с необходимите ни инструменти за ранна и силна
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координация на икономическите си политики и структурни реформи, преди всяка
държава-членка да определи собствените си политики и бюджет за следващата година. Не
само имаме предварителна координация, но можем да я осъществим успоредно с
икономическата и бюджетната политика.

Първият европейски семестър започна по-рано през януари с изготвения от Комисията
годишен обзор на растежа, който представя 10 приоритета за тази година, като всички са
заложени в стратегията за растеж и работни места „Европа 2020“.

Тяхната цел е да насърчат фискална консолидация, да коригират макроикономическите
дисбаланси и да гарантират финансова стабилност – всички те са предпоставки за стабилен
растеж. Тези политики сами по себе си няма да донесат растеж, но е съвсем ясно, че без тези
предпоставки няма да постигнем растежа, който ни е необходим: устойчив приобщаващ
растеж.

Пактът за еврото, договорен между държавните и правителствените ръководители на
еврозоната и отворен за всички държави-членки, които желаят да се присъединят, отразява
приоритетните действия от нашия годишен обзор на растежа, но сега пактът за еврото във
вида, в който беше договорен, е също в пълно съответствие с Договора и ще бъде изцяло
включен в европейската система за икономическо управление. Искам отново да благодаря
на Парламента, защото считам, че ясните позиции, възприети от Парламента, изиграха много
важна роля, за да се гарантира, че общностният подход също би могъл да бъде признат в
пакта за еврото. Пактът за еврото също така признава работата на Комисията по данъчното
облагане и финансовото регулиране. Всъщност както ви е известно, Комисията работи по
предложение за данъчно облагане на финансовия сектор.

При изпълнението на Пакта за стабилност и растеж всяка държава-членка трябва да следва
препоръките на Комисията. Както беше решено мината седмица, при вземането на решение
относно стъпките в Пакта за стабилност и растеж от Съвета се очаква по принцип да следва
препоръките на Комисията или да обясни становището си писмено. Това е принципът от
11 март 2011 г. Считам, че това е изключително важен политически принцип, който може
да бъде добавен към приетите важни законодателни решения и към онези, които подготвяте
в момента.

Сама по себе си фискалната консолидация не е достатъчна. Без фискална консолидация
няма доверие. Без доверие няма инвестиции. Без инвестиции няма растеж. Както обаче съм
казвал неколкократно в Парламента, нашата цел е растеж: устойчив приобщаващ растеж.

За тази цел трябва също така да подобрим бизнес средата. Трябва да завършим вътрешния
пазар. Една от целите, които сме си поставили във вътрешния пазар, е именно различните
основни по отношение на данъчното облагане. Тъкмо поради тази причина Комисията
предложи и вече внесе за разглеждане законодателно предложение за обща консолидирана
корпоративна данъчна основа.

Трябва действително да използваме пълния потенциал на единния пазар и Комисията скоро
ще представи Акт за единен пазар с набор от дванайсет приоритетни предложения, чрез
които да се възползваме реално от най-ценния ни актив, който да създаде растеж и работни
места, и да повиши конкурентоспособността на Европа.

Трябва също така да положим повече усилия за насърчаване на заетостта. Трябва ни повече
трудова мобилност, а не по-малко мобилност. Трябва да насърчим по-активно данъчни
стимули за работещите и искаме растеж, който увеличава и благоприятства заетостта.
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В тясно сътрудничество с Комисията държавите-членки в момента завършват националните
си програми за реформи, както и програмите си за стабилност или конвергенция. Позволете
ми да подчертая, че наличието на ясни, конкретни, амбициозни, национално изготвени
програми е от ключово значение за успешното изпълнение на европейския семестър.
Следователно сега от всяка държава-членка зависи да успее да свърши тази важна работа
до края на април.

Миналата седмица Съветът съгласува своя общ подход към законодателния пакет на
Комисията относно засилено икономическо управление. Искам отново да благодаря на
унгарското председателство за всичките му усилия, които доведоха до постигането на
успешен компромис.

Сега започват преговорите с Парламента. Знам, че Комисията може да разчита на силна
подкрепа от Парламента и се надявам, че до юни ще имаме окончателно споразумение. След
това новата ни икономическа рамка ще бъде завършена изцяло и всички нейни инструменти
ще могат да бъдат използвани за оценка на националните бюджети, на програмите за
конвергенция и стабилност, както и на националните програми за реформи до 2012 г.

В заключение, с текущия Европейски фонд за финансова стабилност, а до 2013 г. и с
постоянния европейски механизъм за стабилност (ЕМС) ще разполагаме с предпазен
инструмент, който да гарантира стабилността на еврозоната като цяло в случай на
необходимост. Миналия понеделник финансовите министри се договориха да създадат
европейски механизъм за стабилност от юни 2013 г. с ефективен капацитет за отпускане
на заеми от 500 млрд. евро Това е важна стъпка напред за Европейския съюз, която, както
ви е известно, беше силно насърчавана от Комисията. След нашите предложения
споразумението за бъдещия ЕМС ясно посочва централната роля на Комисията в този процес,
както и участието на Европейския парламент.

Комисията, съвместно с Европейската централна банка (ЕЦБ), ще бъде тази, която ще взема
решения дали е налице риск за финансовата стабилност на еврозоната като цяло и дали да
бъде извършен анализ на устойчивостта на публичния дълг на засегнатата държава-членка.
Освен това Европейската комисия ще има водеща роля при оценката на действителните
финансови нужди на получаващата заема държава-членка, както и естеството на
необходимото участие на частния сектор. Европейската комисия ще бъде и тази, която да
предложи на Съвета решение, с което се приема план за подобряване на
макроикономическото положение.

Европейската комисия заедно с МВФ и съвместно с ЕЦБ ще отговаря за мониторинга на
спазването на условията на политиката, изисквани от плана за подобряване на
макроикономическото положение.

Условията на политиката, установени съгласно програма за засилен надзор или план за
подобряване на макроикономическото положение, ще бъдат в съответствие с рамката за
наблюдение на Европейския съюз и трябва да гарантират спазването на процедурите на
Европейския съюз, а по този начин ще бъде зачетена и ролята на Европейския парламент.

За тази цел Комисията има намерение да предложи регламент на Европейския парламент
и на Съвета въз основа на чл. 136 от Договора, който да посочва ясно необходимите
процедурни стъпки, чрез които условията на политиката да залегнат в решенията на Съвета
и да гарантира последователност с рамката за многостранно наблюдение на Европейския
съюз. Съветът и Комисията ще осведомяват редовно Европейския парламент за
установяването и работата на ЕМС.
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Уважаеми колеги, искам само потвърдя казаното в писмо до Вас, г-н Buzek, от г-н Рен и
председателя на Еврогрупата, Жан-Клод Юнкер. Считам, че в крайна сметка имаме
споразумение, което напълно отговаря на общностния подход и искам отново да благодаря
на Парламента за интереса и ангажимента му по отношение на този подход.

Относно въпроса за финансово стабилизиране, държавите-членки впоследствие признаха
степента на взаимна зависимост на икономиките си. Европейският съюз вече предприе
множество действия в посока към възстановяване на банковата система, но в това отношение
трябва да направим още много. Стабилна банкова система е предпоставка за устойчиво
икономическо възстановяване.

Следващият кръг от стрес тестове на банки в целия Европейски съюз ще се проведе през
следващите няколко месеца от наскоро създадения Европейски банков орган (ЕБО).
Прозрачността е от ключово значение, за да могат създателите на политики и инвеститорите
да вземат информирани решения; а също така е важна и готовността да се изпълнят докрай
тежки неизбежни решения.

Считам, че след доста изчерпателния и добър доклад на г-жа Гьори, представляваща
унгарското председателство, няма нужда да се спирам подробно на въпросите, свързани с
Либия и Южното Средиземноморие.

Позволете ми все пак да кажа, че що се отнася до компетентностите на Европейската комисия,
ние участваме активно в координацията на европейския отговор на ескалиращата
хуманитарна криза по либийските граници. Мобилизирали сме 30 млн. евро, с които да
предоставим помощ на бежанците и мигрантите и както ви е известно, на място разполагаме
с няколко екипа и поддържаме активни контакти със страните на произход и донорите.
Механизмът на Комисията за гражданска защита (МГЗ) също продължава да подкрепя
работата на консулствата на държавите-членки; а работата в тясно сътрудничество с
унгарското председателство и г-жа Малмстрьом и г-жа Георгиева по този въпрос също е
много интензивна.

Военните действия в зоната, забранена за полети, които се изпълняват съгласно Резолюция
1973 на Съвета за сигурност на ООН, създадат нови обстоятелства, които трябва да бъдат
взети под внимание, когато се извършват доставки на хуманитарна помощ по сигурен и
ефективен начин на нуждаещите се, било то по границите или във вътрешността на Либия.
Тя донесе нова надежда, а също и отговори на необходимостта да бъдат спасен животът на
невинни граждани.

В хода на работата по справянето с тези краткосрочни предизвикателства на това бързо
променящо се и изключително сложно положение не забравяме за дългосрочната ни цел
за постигането на демократично, стабилно и проспериращо Южно Средиземноморие въз
основа на предложението на Комисията за Партньорство за демокрация и споделен
просперитет.

Механизмът на Комисията за гражданска защита осъществява също така координация на
отговора на Европейския съюз на искането за помощ от Япония. От миналия петък насам
засилваме присъствието си на място чрез екип за гражданска защита, съставен от логистични
и ядрени експерти.

Що се отнася конкретно до въпросите, свързани с ядрените съоръжения, важно е да бъдат
извлечени поуки от събитията в Япония. Ето защо Европейската комисия предложи да
преразгледа безопасността на ядрените обекти и да изготви цялостна оценка на риска и
безопасността („стрес тест“) на всички европейски ядрени обекти. Тези стрес тестове следва
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да бъдат проведени и във всички съседни на нас държави и отвъд тях съгласно отговорността
на МААЕ. Надявам се, разбира се, че Европейският съвет ще потвърди и приеме тези насоки.

Уважаеми колеги, както виждате, имаме доста дълъг дневен ред за следващия Европейски
съвет и Комисията работи усърдно по разработването на този всеобхватен европейски
отговор на кризата извън нашите граници, но също така и по отношение на икономическото
положение.

Ние, заедно с Европейския парламент, ще играем централна роля при изпълнението на
всеобхватния отговор на икономическата криза. Ще го направим, придържайки се във всеки
един момента към духа на Договора от Лисабон, т.е. в тясно сътрудничество с Парламента.
Можете да бъдете уверени, че винаги ще изпълним и това свое задължение.

Joseph Daul,    от името на групата PPE. – (FR) Г-н председател, госпожи и господа,
Европейският съвет се подготвя да заседава за втора поредна седмица в условията на
международна несигурност и напрежения. Има несигурност в Япония, където мащабът на
човешките загуби все още е трудно да бъде установен, а и несигурност в Средиземноморието,
където продължават народните въстания срещу режимите там, в Бахрейн и както споменахте,
г-н действащ председател на Съвета – в Йемен.

Неизбежно всички тези събития имат своите последици за нас тук, в Европа. Съгражданите
ни следят непосредствено развитието на драмата в Япония. Към съчувствието, което
изпитваме към хилядите скърбящи семейства, тъкмо в този момент се добавят и страховете,
свързани с проблемите с атомната електроцентрала във Фукушима, и ужасът от опасностите,
пред които можем да се изправим при сходна или подобна ситуация.

Тези събития определено следва да бъдат взети под внимание от всички страни, които имат
атомни електроцентрали, и приветствам факта, че Парламентът организира разискване
относно ядрената безопасност, макар че не трябва да забравяме факта, че в Европа трябва
да увеличаваме, а не да намаляваме енергийната независимост. Това е тема, към която ще
се връщаме на следващата ни месечна сесия.

Този уикенд 27-те държавни и правителствени ръководители ще обсъждат решението на
ООН да се намеси в Либия, за да защити бунтовниците от неизбежно нападение от страна
на режима. Искам да подчертая факта, че европейските държави са поели инициативата в
тези операции и бяха първите, които се намесиха в рамките на мандата на ООН, който сам
по себе си беше по инициатива на няколко европейски държави. Те без съмнение са чули
онова, което ние в Парламента казахме на последната ни месечна сесия тук, в Брюксел.

Моята група иска Съветът да се възползва от тази възможност за допълнително развитие на
Средиземноморската стратегия на Европейския съюз, като в същото време запази целта си
да подпомага и подкрепя, но никога да не налага. Това е дългът ни като съседи.

Г-н председател, госпожи и господа, след проведената миналата седмица среща на високо
равнище на еврозоната, на която бяха положени основите, водещите мерки на Комисията
тази седмица ще са свързани с укрепването и постигането на напредък по икономическото
управление.

Групата на Европейската народна партия (Християндемократи) подкрепя увеличаване на
наличните средства за подкрепа на еврото и постоянния характер на специалния инструмент,
който приехме миналата година за подпомагане на Гърция и Ирландия. Тази политическа
воля отразява отговорното отношение, възприето от държавите-членки при справянето с
тази безпрецедентна криза в историята на единната ни валута.
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Искаме обаче да подчертаем много ясно, че тези извънредни обстоятелства, които бяха
предизвикани от загубата на контрол върху публичните финанси, не трябва да се разглеждат
от Съвета като възможност за възприемане на различен метод за управление на европейските
въпроси. Общностният метод трябва да продължи да бъде правилото, а
междуправителственият метод да остане като изключение. Огромното мнозинство в
Парламента подкрепя този принцип, а Комисията на г-н Барозу също ни подкрепя в този
подход, просто защото това е от жизненоважно значение за бъдещето на Европейския съюз.
Изразявам увереността си, че председателят Ван Ромпьой ще успее да убеди в това държавните
и правителствените ръководители.

Пактът за еврото следва също да бъде приет в петък. Приветстваме го дотолкова, доколкото
въвежда разпоредби, за които призовавахме месеци наред, а именно конвергенция между
бюджетните, социалните и фискалните политики на държавите-членки.

Ще подчертая за пореден път: европейската солидарност ще бъде възприета от нашите
граждани само ако считат, че е справедлива и заслужена. Това може да се случи единствено
ако условията на труд отговарят на изискванията и ако предприятията ни могат да инвестират
и наемат служители при съпоставими фискални условия.

На последно място, групата ни призовава Съветът да постигне бърз напредък по отношение
на пакета за икономическо управление и да отчете надлежно становището на Европейския
парламент като съзаконодател по четири от шестте обсъждани предложения.

Европа трябва да се върне на пътя на растежа и заетостта, и мерките, които са в процес на
изготвяне, са насочени именно в тази посока. При условие че са планирани в рамките на
Общността, те ще дадат солидна основа на Европа за ново начало и обещаващо бъдеще.

Martin Schulz,    от името на групата S&D. – (DE) Г-н председател, на първо място искам
да отправя благопожелания към председателя на Комисията по повод на рождения му ден
днес. Заслужавате поздравления по този повод.

(Ръкопляскания)

Не мога да споделя оптимизма ви преди тази среща на високо равнище. Считам, че тя се
провежда в най-лошия момент за Европейския съюз, когато той е в най-лошо състояние.
На първо място е Либия. Рядко е имало кампания, подготвена толкова набързо и толкова
хаотично като тази, която всъщност има добра цел и се стреми да помогне на хората, но
която към момента се оказва дипломатически и – вероятно, макар да се надявам да не е така
– военен провал: припряна, некоординирана, хаотична. Европа бяга от нея във всички
посоки, а Турция – кандидатът за присъединяване към нас – блокира всичко. Да ни е честито!

В този ключов момент трябва да направим равносметка. Тази криза продължава вече година,
а през последната година същият процес беше наблюдаван многократно. Първо, онова,
което е необходимо, бива оспорено, но четири или пет месеца по-късно бива прието. Преди
година хората казваха „Гърците трябва да се справят сами. Няма нужда да им помагаме.“
Четири месеца по-късно: спасителни мерки. „Не ни трябва спасителен пакет. Сумата, която
осигурихме, е достатъчна.“ Четири месеца по-късно: „Трябват повече пари“. „Не ни трябват
еврооблигации. Еврооблигациите са безсмислица.“ Сега всички обсъждат еврооблигации.
Ще стигнем и до еврооблигации – в това съм убеден. Вероятно след четири месеца. „Не се
нуждаем от икономическо управление. Европа не се нуждае от икономическо управление.“
Същите онези, които твърдо защитаваха това становище, сега на Европейския съвет са
въодушевени от факта, че най-сетне имаме икономическо управление. Не са ни най-малко
смутени, че говориха и правеха точно обратното на казаното преди това.
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Не знам също така дали сме успели да спасим общностния метод. Надявам се, че сме, и
подкрепяме усилията Ви в тази посока, г-н Барозу. Правим го не просто като подарък за
рождения Ви ден, а защото Европа трябва да защитава общностния метод, тъй като виждаме,
че ако изберем към другия метод, който канцлерът Меркел нарича „нов европейски метод“,
ще се получи точно онова, което описах преди малко. Всички правят нещо, а на следващия
ден правят тъкмо обратно на обявеното завчера. Това е реалността. Не става въпрос за криза
на еврото; става въпрос за криза на правителствата на държавите от еврозоната. Това е
ключова разлика.

По отношение на Португалия – всички говорят и се надяват, че правителството ще успее да
изпълни мерки, които на практика са невероятно тежки. В допълнение това е правителство
– каквато е и ситуацията в Гърция – което отчасти действа в противоречие на волята на
собствения си електорат, а наблюдаваме и тактически ходове от страна на опозиционната
партия, която оказва натиск на правителството.

В Германия финансовият министър – проевропейски настроен – предлага пакет, от който
всички се нуждаем, само няколко дни преди тази среща на високо равнище, а след това
министърът на вътрешните работи и канцлерът казват: „Е, първо ще трябва отново да го
обсъдим“. Миналия петък имах възможност да разговарям с много водещи специалисти от
европейския финансов свят по въпроса „Ползва ли се еврото с доверие?“. Отговорът на лицата
от Франкфурт, с които разговарях – включително председателя на Европейската централна
банка и председателя на Еврогрупата, но и много други водещи банкери – беше следният:
„Да, еврото е стабилна валута. Еврото се ползва с доверие, а и ние имаме доверие в еврото.
Ние обаче нямаме доверие в правителствата на държавите, които използват еврото. Как
може човек да има доверие в правителство, което не може да остане на едно и също мнение
дори три дни?“ Това е проблемът, с които се опитваме да се справим в Европа. Поели сме
грешния курс. Еврото е силна валута. То е и израз на икономическата мощ на еврозоната в
конкуренция с останалите континенти. При въвеждането си еврото струваше 1,17 щатски
долара. Вижте колко струва днес. Еврото е стабилна валута в междуконтиненталната
конкуренция между икономическите зони, но се дестабилизира отвътре, защото няма
стабилна форма на управление. Именно поради тази причина общностният метод не е само
тема на разискване в Европейския парламент, но и осигурява основата за стабилизиране на
валутата, и е израз на огромната икономическа мощ на еврозоната. Тази икономическа мощ
обаче не може да се развива, защото се управлява от хора, за които последната анкета за
отношението за следващите регионални избори е по-важна от бъдещето на европейската
валута. Това е реалността, пред която сме изправени.

Изразявам надеждата си, че всичко ще се увенчае с успех този уикенд. Надявам се, че
обявеното от вас ще бъде изпълнено. Надявам се, че ще се върнем от успешно приключила
среща на високо равнище. Все пак имам известни съмнения и се опасявам, че ще продължим
да бъдем свидетели на онова, което се случваше през последната година. Съжалявам, но
трябва да кажа, че ръководството на Европейския съюз върви слепешката.

(Ръкопляскания)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Заместник-председател

Guy Verhofstadt,    oт името на групата ALDE. – (FR) Г-жо председател, първо искам
да отправя поздрави към г-н Барозу. Той е зодия Овен като мен и Marielle de Sarnez, и
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Joseph Daul. Заобиколен съм от хора от тази зодия; все пак всички имаме какво да кажем
относно пакта за Европа, г-н Барозу.

Съвсем сериозно, макар да е добре, че всички вече са съгласни, че се нуждаем от
икономически съюз и реално икономическо управление, трябва да зададем основния въпрос:
ще създаде ли действително пактът за еврото икономически съюз? Ще създаде ли
действително този пакт икономическо управление?

Не считам, че действително ще го създаде, поради простата причина, че Комисията няма
водещо място в процеса: отново се разчита на държавите-членки. Това не са мои думи. Пред
мен е текстът от 11 март, който ще бъде одобрен утре и вдругиден. Какво се казва в него? В
него се казва, че целите ще бъдат определени от държавните или правителствените
ръководители, дейностите ще се извършат от държавните или правителствените ръководители
и мониторингът ще бъде осъществяван от държавните и правителствените ръководители.
На практика Комисията ще участва само в техническия мониторинг и нищо друго. На Съвета
са предоставени всички правомощия. Именно това доведе до неуспеха на Лисабонската
стратегия и то ще провали и тази стратегия.

Г-н Барозу, нека отново отправя искане към Вас: този уикенд каквото трябва да бъде
одобрено, ще бъде, но моля Ви, съберете се с г-н Рен възможно най-скоро, за да изготвите
реален план за икономическо управление, основан на акт на Общността, който предоставя
всички правомощия на Комисията и който се основава на кодекс за конвергенция, и го
предложете на Съвета. Знам, че ще го отхвърлят. Те винаги правят така. Все пак продължете
да се борите заедно с нас и не приемайте тази процедура или внесеното предложение за
известно време, тъй като то няма да постигне целта и няма да стабилизира еврото през
следващите месеци или години. Това е първото, което исках да кажа.

Второ, което искам да кажа, г-жо председател, е свързано с арабските протести и
последващото обсъждане, което проведохме тук преди седмица. В момента можем да
направим първоначална оценка на действията на Европейския съюз и трябва да кажа, че
тази първоначална оценка е някак равнодушна. Първо, спомняте си, че в началото не бяхме
много ентусиазирани да говорим за тези арабски протести поради страх от ислямски
фундаментализъм. Това беше първата ни реакция в органите на Европейския съюз.

Сега при събитията в Либия демонстрирахме липсата на единство в Европейския съюз.
Считам, че буди възмущение фактът, че всички държави-членки на Европейския съюз не
приеха една и съща позиция в Съвета за сигурност на ООН: три я подкрепиха, а една се
въздържа. Това е в противоречие с Договора от Лисабон. Член 34 от Договора посочва, че
по отношение на органи, разискващи външна политика, държавите-членки на Европейския
съюз са длъжни да се координират помежду си и да постигнат обща позиция. Направили
ли са това? Не мисля и считам, че те дори са нарушили чл. 34 от Договора.

Трето, огледайте се какво става пред очите ни. Вчера баронеса Аштън се яви пред комисията
по външни работи и считам, че трябваше задължително да присъства и тук днес, когато
обсъждаме толкова важен въпрос. Аз лично виждам липса на стратегия от страна на
Европейския съюз, що се отнася до арабските революции. В институциите на Европейския
съюз бяха взети някои скандални решения.

Например в понеделник преди заседанието на комисията по външни работи един от колегите
на баронеса Аштън, г-н Cooper, дори в един момент каза, че трябва да осъзнаем ситуацията
в Бахрейн и че органите съвсем правилно са взели мерки за възстановяване на мира и реда,
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като се има предвид, че четирима души са били убити и двеста са били ранени. Това ли е
позицията на Европейския съюз?

Ето и още един пример: външните министри на Съюза се срещнаха в понеделник на Съвета
и какво заявиха? Те също призоваха демонстрантите – в Бахрейн имам предвид – да се
въздържат от каквито и е действия на умишлено сплашване. Ето защо вместо тези революции
да получат подкрепа в рамките на Европейския съюз и да бъдат подкрепени онези, които
са излезли на улицата и водят борба, и загиват, те направиха точно обратното. Те им казват
да бъдат спокойни и да внимават.

Искам от баронеса Аштън да присъства на следващата месечна сесия и да обясни посоката
и стратегиите, които възнамеряваме да следваме в Бахрейн, в Сирия и в Йемен, и какви
санкции планираме да въведем и спрямо кого. Това е позицията, която трябва да възприемем,
а не жалката позиция, в която се намират много европейски лидери към момента по този
въпрос.

Jan Zahradil,    от името на групата ECR.  –  (EN) Г-жо председател, със съжаление трябва
да заявя, че както изглежда Европейският съвет може да направи някои опасни промени и
трябва да сме загрижени за това. Под флага на т.нар. икономическа координация,
икономическо управление, стабилност за еврозоната ставаме свидетели на подкрепа на
данъчна хармонизация в целия Европейски съюз и фискално уеднаквяване за целия
Европейски съюз. За съжаление, Парламентът участва много активно в това.

Позволете ми да заявя съвсем ясно. Предложението на Комисията за обща консолидирана
корпоративна данъчна основа е рискован ход, който ще подкопае здравословната данъчна
конкуренция сред държавите-членки, ще се окаже вреден за икономиката и ще отблъсне
деловите среди от онези, които наложат тази политика. Всичко това отиде твърде далеч и
трябва да бъде спряно.

Онова, на което също станахме свидетели през последните няколко дни, е опит на няколко
държави-членки да се намесят във фискалната и данъчната независимост на останалите.
Знаете какво имам предвид: изключително безсрамният тормоз от страна на Ирландия. Не
трябва да допускаме това да се повтори.

Що се отнася до Либия, събитията там отново ни напомнят, че не трябва да очакваме твърде
много от т. нар. обща политика на Европейския съюз в областта на външните работи и
сигурността. Националните лидери, а не лидерите на Европейския съюз, демонстрираха
международно лидерство. Министър-председателят Камерън и президентът Саркози взеха
определени решения и ги изпълниха – те, а не представителите на Европейския съюз. Считам,
че това ясно показва, че има ограничения за интеграцията в тази област – но и не само в
нея. Никоя държава-членка не трябва да се чувства задължена да прави повече от онова,
което счита за правилно. Това е в сила както за външната политика, така и за икономическата
политика.

Европа трябва да остане гъвкава, когато това е възможно, а не отново да бъде тласкана от
скована догма за интеграция и е крайно време за промяна на парадигмата за интеграция на
Европейския съюз. Това е очевидно. Това е разбираемо и се надявам, че Европейският съвет
ще се заеме с този въпрос.

Philippe Lamberts,    от името на групата Verts/ALE. – (FR) Г-жо председател, г-на Барозу
вече си тръгна, но както каза той, доверието е в основата на всичко.
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Мога да ви кажа, че доверието на гражданите ни се изпарява бързо като водата в резервоарите
на електроцентралата „Фукушима“. Да, гражданите ни знаят, че определени неща трябва
да се променят и че не можем да продължим по същия начин като преди. Да, трябва да
спрем препускането към несигурност и по-голямо неравенство. Да, трябва да сложим край
на зависимостта си от енергия, добивана от изкопаеми горива, и от опасна енергия. Да,
трябва да се върнем към положение, при което финансите са в служба на икономиката, а
икономиката е в служба на гражданите; и не, не можем повече да градим икономиките си
върху дълг, било то публичен или частен, върху дефицит и спекулация.

Съгражданите ни знаят всичко това. Знаят също така, че това ще изисква задълбочена и
коренна промяна от страна на правителствата, деловите среди и самите граждани. Знаят
това и го предчувстват.

Знаят, че тези коренни промени са и сложни. Както ми каза вчера Marianne Thyssen, те са
сложни и не можем да свършим всичко наведнъж. Трябва да започнем отнякъде.

Проблемът обаче е, че от гледна точка на нашите съграждани ние винаги започваме от едно
и също място: винаги започваме със съкращаване на публичните разходи, които, както ни
е известно, са в полза на най-уязвимите. Винаги започваме, като правим пазарите на труда
по-гъвкави. Вярно е, че когато хората говорят за намирането на нов баланс между гъвкавост
и сигурност, всички много добре осъзнаваме, че това означава повече гъвкавост и по-малко
сигурност.

На нашите граждани им дойде до гуша от двойните стандарти, които определят тази
политика. В крайна сметка тя осигурява спокойствието на онези, които натрупаха печалби
от хазартната икономика от последните 20 години на спокойствие.

Ето защо онова, което искаме от Съвета – разбира се, освен всичко останало, което се изисква
към днешна дата – е смела инициатива, чиято цел е да осигури на държавите-членки и на
Европейския съюз стабилни, справедливи данъчни приходи. Това, разбира се, означава
данък върху финансовите транзакции, плюс данъци върху енергията и предприятията – и
ако обичате, не се опитвайте да ни пробутвате общата данъчна основа като панацея за всичко
или като най-добрата фискална политика – и на последно място, това означава борба с
измамите и данъчните убежища.

Без подобна инициатива мога да ви обещая, че всичко, предложено във връзка с
икономическото управление, ще се срине и ще повлече и еврото със себе си. Госпожи и
господа, няма пример от историята за паричен съюз, който да е успял без солиден фискален
съюз, който да го подкрепя.

Стига вече оценки на въздействието, стига вече увъртания, стига вече национален егоизъм:
действайте, за бога!

На последно място, що се отнася до финансовия сектор, нови стрес тестове в тази област
няма да доведат до по-голяма сигурност от проведените такива в ядрената промишленост,
ако ми позволите да бъда толкова дързък. Виждали сме колко безполезни бяха предишните
стрес тестове. Предполагаше се, че всичко е наред дори в Ирландия. Необходими са ни нови
задължителни правила, а не правила, за които ни се казва, че ще влязат в сила на
1 януари 2019 г. Крайно време е злият дух на финансовия сектор с хищническите му
действия да бъде върнат обратно в бутилката и нашите граждани вече няма да ни чакат
търпеливо.
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Това цената, която трябва да се плати за доверието на съгражданите ни и е от жизненоважно
значение ние като европейци да имаме това доверие, за да можем да се завърнем в ХХІ в. с
оптимизъм и високо вдигнати глави.

Lothar Bisky,    от името на групата GUE/NGL. – (DE) Г-жо председател, госпожи и
господа, икономически и паричен съюз без ефективна координация на икономическата
политика не би проработил. Пактът за стабилност и растеж се провали – с това са съгласни
много експерти от целия политически спектър. Проблемът е, че политиката изглежда не е
постигнала съществен напредък. Всъщност на хоризонта няма нови политически концепции.

Нека ви напомня, че ограничението от 3 %, посочено в пакта за стабилност, е нарушавано
73 пъти от 1999 г. насам, 46 пъти по начин, който е на ръба на допустимото съгласно
Договора – и въпреки това няма нито един единствен пример за наложена санкция. Този
неработещ пакт няма нужда от преразглеждане; той просто трябва да бъде изпълняван в
по-голяма степен – или по-скоро трябва на първо място да започне да се изпълнява.

Естествено всяко лице, което е глава на домакинство, и всеки предприемач знае колко е
важно да има устойчиви бюджети. Страхувам се обаче, че в предстоящите решения относно
икономическото управление и европейския механизъм за стабилност ще става дума
единствено за съкращения. Това не е същото като устойчив бюджет. Никоя държава, която
е задлъжнява дотолкова, че да се намира на ръба на неплатежоспособността, може да се
измъкне от капана на дълга, ако продължи да финансира този дълг, вземайки назаем средства
при високи лихвени проценти. Независимо колко успява да спести, дългът й ще продължава
да се увеличава – още повече ако заплатите, обезщетенията за безработица и пенсиите трябва
да бъдат намалени, работното време да бъде удължено, а публичните инвестиции в
инфраструктура, образование, здравеопазване и т.н. да бъдат намалени. Ако няма
потребление, производството също ще се срине. Следователно нито въвеждането на по-строги
изисквания в Пакта за стабилност и растеж, нито т.нар. строги условия на бъдещия механизъм
за стабилност ще ни доведат до целта ни.

Онова, което следва да бъде подчертано по-ясно в цялостния пакет от мерки, е
допълнителната необходимост от инвестиции по-специално в страните, засегнати от кризата,
като това трябва да бъде отвъд малки отпуснати кредити и леки намаления на лихвените
проценти. Посочването на необходимостта от намаляване на макроикономическите
дисбаланси ще бъде проблемно, тъй като то се изисква само от икономически слабите
държави, но в същото време на онези, които са икономически силни, се позволява да
продължат както и преди. Не само че ключовата дума „солидарност“ не се появява никъде,
но също така се забравя, че разходите и търговските дефицити от една страна са приходи и
търговски излишъци от друга.

Nikolaos Salavrakos,    от името на групата EFD. – (EL) Г-жо председател, казаното от
г-н Барозу в общи линии представлява предложение за укрепване на икономическото
управление и стабилността на еврото. Това означава ускоряване на политиката на
икономическо управление в Европа.

Разбира се, работата, която върши г-н Барозу, подпомаган от г-н Рен, върви много добре и
я приветстваме. Изразяваме надеждата си, че този пакт ще съумее да отговори на
икономическите и фискалните предизвикателства, пред които е изправена Европа, и ще
изпрати правилното послание до пазарите. За съжаление, пазарите са непосредственият ни
проблем.
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Това ново икономическо управление идва след криза, тежка криза под формата на публичен
дълг на държавите-членки. Считам, че предвид факта, че Съединените американски щати
печатат пари в размер на малко над три трилиона долара, не виждам защо Европа да не
реши своите проблеми, като напечата пари в размер на един трилион евро, но не за да ги
излее на пазара, а за да създаде фонд, онова, което наричаме „механизъм за подкрепа“.
Каквото и да става, изглежда, че все още не е дошъл моментът за такава идея, поне не и
докато идеите на г-жа Меркел властват над Европа.

Трябва все пак отново да подчертаем факта, че Европейският съюз е принуждаван да създава
нови системи и ценности в неблагоприятна обстановка.

Въвеждането на паричен съюз без цялостна стратегия за икономическо управление и
координация между държавите-членки беше риск, който беше изпробван в практиката и
беше управляван съгласно общи насоки. Считам, че е дошло времето Съюзът да вземе
по-смели решения и да извърши необходимите структурни промени.

Както казах, разбира се, ние като цяло приемаме решенията на Съвета относно пакта за
еврото и считаме, че еврото остава добра валута. Все пак трябва да гарантираме не само
постигането на целта за стабилност в еврозоната, но и че постигаме високо равнище на
растеж и конкурентоспособност в Европа, и че увеличаваме и запазваме работните места за
европейските граждани, по-специално за младите хора. Трябва да съсредоточим вниманието
върху младите хора.

Hans-Peter Martin (NI).   – (DE) Г-жо председател, като непоколебим проевропеец –
каквито са и повечето от моите 500 000 преки гласоподаватели – намирам за трудно да
приема затрудненото положение, в което се поставихте. От една страна, ние се нуждаем от
стабилност и трябва да предприемем нещо, за да преборим със спекулациите; от друга страна,
начинът, по който го правите, отново илюстрира в доста драматични краски дефицита на
демокрация в Европейския съюз. Процедурата повече напомня на приемане на спешно
законодателство, отколкото на онова, което искаме да видим в една прогресивна Европа.
Ето защо е съвсем естествено, че недвусмислено подкрепих изменение 34, внесено от
левицата, което призовава за прилагането на обикновена процедура за преразглеждане на
Договора. Всеки път, когато възникне спешна ситуация, вие винаги успявате да направите
нещо, което на практика допълнително увеличава пропастта между гражданите.

Искам също така да използвам възможността да отхвърля категорично начина, по който
г-н Schulz се отнася към мен в Парламента.

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE).   – (ES) Г-жо председател, кризата в Северна
Африка поставя на изпитание механизмите, установени в Договора от Лисабон.

По време на вчерашното явяване на върховния представител пред комисията по външни
работи подчертахме положителните аспекти на действията на Европейския съюз: в
съобщението на баронеса Аштън се прави разлика между кратко-, средно- и дългосрочните
перспективи; бързо прилагане на Резолюция 1970 на Съвета за сигурност на ООН;
възможността за преговори с Арабската лига; и заседанието на Европейския съвет.

Без преувеличение обаче трябва да кажем тук днес, че европейската общественост все още
задава определени въпроси, а следователно ги задават нашите граждани.

Г-жо действащ председател на Съвета, г-н Verhofstadt е напълно прав. Как е възможно в
днешно време четирите държави-членки, които са част от Съвета за сигурност на ООН, да
не гласуват по един и същ начин, а съвсем различно?
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Как е възможно в днешно време да обсъждаме дали резолюцията на ООН да бъде прилагана
от Европейския съюз, от НАТО или от международната коалиция, когато става въпрос за
едни и същи ресурси, които се осигуряват от едни и същи данъкоплатци; за едни и същи
кораби и тяхното използване в един район на бойни действия?

Ясно е, че ни предстои да подобрим много неща по отношение на капацитета си за
координация и по отношение на процеса на вземане на решение.

Има една известна филмова реплика, която гласи, че „винаги ще имаме Париж“. Някои по
време на разискването каза, че реакцията на Европейския съюз е била прибързана. Ако не
беше смелостта, решимостта и последователността на Франция – и именно това трябва да
се каже – когато призна на бунтовниците, когато изпрати министъра на външните работи
и европейските въпроси в Съвета за сигурност, когато свика срещата на високо равнище в
Елисейския дворец, по отношение на прилагането на резолюцията, г-жо Аштън, войниците
на полковник Кадафи щяха вече да са в Бенгази.

Кристиян Вигенин (S&D).   – Г-жо председател, уважаеми колеги, бих искал да се
концентрирам малко повече върху една от горещите теми, която ще бъде обсъждана утре,
а именно ситуацията в Либия.

Прави са колегите, че последните дни създават едно усещане за абсолютен хаос или
най-малкото непредвидимост в решенията и поведението на Европейския съюз и преди
всичко на държавите-членки. Особено това, че едни страни се присъединяват към
коалицията, след това спират участието си, невъзможно е да се постигне съгласие в рамките
на НАТО.

Това, освен че създава голяма несигурност у нашите партньори, че сме наясно какво искаме
всъщност да постигнем и как да го постигнем, създава големи проблеми и пред европейското
обществено мнение, което не може да бъде убедено, че Европейският съюз, също и неговите
лидери, са на висотата на отговорностите си, които имат към нашите партньори в южното
Средиземноморие.

Много бих искал Европейският съвет в следващите дни да излезе с ясни и солидни решения
по отношение на Либия, но не само Либия, а също така и по отношение на останалите
страни, където всъщност имаме сходна ситуация, като Бахрейн, Йемен, донякъде и Сирия.
Ние някак си пропускаме, че това, което правим в Либия, ще бъде оценявано и през призмата
на нашето поведение към останалите страни в региона.

Бих искал Европейският съвет да вземе ясни решения какво иска да постигне Европейският
съюз в Либия, което до голяма степен ще облекчи и въпроса как да го постигнем. Мисля си,
че ние трябва да бъдем наясно с факта, че ситуацията в Либия ще има много тежки последици
и върху съседните страни, ако сегашната ситуация продължи дълго.

Така че ние трябва да бъдем готови да подпомогнем, както Египет, така и Тунис не само със
справяне с хуманитарната ситуация, но и да имаме готовност за икономическа финансова
подкрепа в следващите буквално дни, седмици и месеци, защото ситуацията там ще се отрази
на икономическото състояние в тези две страни.

Alexander Graf Lambsdorff (ALDE).   – (DE) Г-жо председател, спомена се, че не еврото
е в криза, а държавите-членки, които са натрупали дълг. Това е същината на кризата –
безотговорна задлъжнялост, която е продължила много години. Именно на това трябва да
сложим край сега. Тъкмо поради тази причина е правилно Европейският механизъм за
стабилност да бъде строг. Ето защо е правилно тази строгост да се прилага и по отношение
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на взетите спасителни мерки. Тъкмо затова е правилно Ирландия да не получи намаляване
на лихвите.

Трябва да бъде сложен край на тази задлъжнялост. Отново чувам социалдемократите да
говорят за разлики между добър и лош дълг. Естествено, че инвестициите са различни от
потреблението, но в един момент твърде много добър дълг става и лош дълг. Трябва да бъдем
лоялни към бъдещите поколения, трябват ни устойчиви публични финанси – а след това
и еврото ще възвърне стабилността си.

Пактът за еврото предвижда твърде ограничено използване на общностен метод. Това беше
посочено тук и при това съвсем основателно. Споделям това становище.

Искам да кажа няколко заключителни думи за Либия. Съветът подкрепи резолюция 1973.
Сега трябва да гледаме напред. Съгласен съм с г-н Salafranca Sánchez-Neyra, когато казва,
че Франция изигра много положителна роля. Ако обаче Турция беше поканена на срещата
на високо равнище в Елисейския дворец, нямаше да имаме тези проблеми в НАТО, а
положението щеше да бъде значително по-леко за всички нас. Освен това изразявам
надеждата си, че наскоро назначеният ръководител на преходното правителство в Либия
ще ни посети скоро тук, в Европа.

Konrad Szymański (ECR).   – (PL) Г-жо председател, всички цели, които си постави
Еврогрупата и които понякога са напълно обосновани, могат да бъдат постигнати успешно
с помощта на икономическите, социалните и данъчните политики на държавите-членки.
Следователно възниква въпросът защо днес толкова бързаме да изменим Договора, за да
прехвърлим тези компетентности – поне частично – на равнище Съюз.

Считам, че има два отговора: както обикновено искаме да споделим отговорността за
непопулярни решения с Европейския съюз или искаме да използваме възможността –
вероятно под претекста за реформи – просто да прехвърлим повече правомощия на Брюксел.
Съмнявам се, че това ще доведе до желаните резултати, като се вземе под внимание фактът,
че повече държави-членки от Еврогрупата имат по-голям публичен дълг и по-малко
конкурентна данъчна система, отколкото останалите държави-членки.

Разбира се, над обсъждането е надвиснала опасността от Европа на две скорости. Искам да
предупредя онези, които искат да бързат. Освен еднаква скорост, онова, което е необходимо,
е и правилна посока. Движението с твърде висока скорост, но в погрешната посока създава
опасност всичко да приключи по един единствен начин – многократно увеличение на
мащаба на катастрофата. Аз поне виждам именно това да се случва по пътищата на Европа.

Miguel Portas (GUE/NGL).   – (PT) Г-жо председател, португалският парламент днес ще
гласува против четвъртата по ред програма за стабилност, внесена от правителство за
последните 12 месеца. Мнозинството от членовете на португалския парламент ще гласуват
против този документ предвид съдържанието на пакета, но и защото той беше представен
в Брюксел, преди да стане бъде оповестено неговото съществуване, преди да бъде обсъден
или одобрен в Португалия.

Това е и основанието за първия ми въпрос към унгарското председателство: в светлината на
този опит, то възнамерява ли да защитава заедно със своите партньори задължителния
характер на предварителното парламентарно одобрение на тези документи или не?

Вторият ми въпрос е следният. Утре Съветът ще вземе решение относно механизма за
финансиране за периода след 2013 г., но той не ни казва нищо за текущия механизъм за
финансиране, а тъкмо това ни интересува. Предвид факта, че Португалия навлиза в период
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на предсрочни парламентарни избори, неизбежно ще има значително увеличение на
публичния дълг и лихвените проценти. Какво възнамерява да направи Съветът, за да
предотврати спекулациите с публичния дълг на Португалия? Не казвайте обаче, че това е
португалски въпрос, защото ако всички трябва да намаляваме разходите, то това е така,
защото решенията са и ваши.

Bastiaan Belder (EFD). -    (NL) Г-жо председател, върховният представител вчера следобед
посочи в комисията по външни работи, че иска да предложи конкретна подкрепа за онова,
което започнахме да наричаме „новия Египет“, като контекстът беше масовият недостиг на
жилища. Всеки, който има и най-малка представа от огромния социално-икономически
недоимък, в който живее огромната част от египтяните, вече няма повод за еуфория. Тук
става въпрос да демонстрираме истинско европейско съчувствие.

Ето защо горещо приветствам всички европейски усилия, насочени към подобряване на
условията на живот в Египет. Още повече, че това се случва в момент, когато страната се
намира в нестабилен преходен период след оттеглянето на президента Мубарак и когато
Кайро изглежда е на път да се изправи пред финансова и хранителна криза. Считам, че
европейската помощ за Египет следва да бъде придружена от удвоени усилия от страна на
Съвета.

В новия Египет всички граждани независимо от религията им трябва да бъдат равни пред
закона, да има равни права за всички. Освен това Кайро трябва да спазва мирния договор с
Израел и дори да го доразвие още. Ако поставим тези две условия, ще бъде постигнато
укрепване както на вътрешната, така и на външната стабилност на новия Египет.

Barry Madlener (NI). -    (NL) Г-жо председател, помислих, че сте ме пропуснали. Благодаря
Ви, че ми давате думата. Създаваме механизъм за стабилност, постоянен фонд за подпомагане,
средствата в който ще трябва да бъдат осигурени от обикновените хора, от хората, които
няма да получат никакви безплатни подаръци. Бенефициентите обаче са хората, които ще
получат безплатен подарък. Отсега нататък ще възнаграждаваме измами, онези, които не
спазват обещанията си и онези, които подправят цифри.

Преди десет години Пактът за стабилност и растеж беше подписан с тържествено обещание
да поддържа реда на публичните финанси. Пактът беше нарушен от Германия, Франция,
Гърция и други. Не бяха взети никакви мерки за решаване на проблема с огромните дефицити.
Сега обаче отново се дават тържествени обещания, че новият пакт ще проработи на практика.
Сега Брюксел ще решава какви възнаграждения ще получават нидерландците, кога да се
пенсионират и колко да получават от пенсиите си. Тук отново сметката я плащат
данъкоплатците, от хората, които не получават безплатни подаръци.

Г-жо председател, постоянният фонд е скъпа играчка, която дава възможност на
политическия елит да прикрие факта, че на някои държави не може да се има доверие в
един паричен съюз. Има държави, които искат да се възползват от предимствата на еврото,
но не искат да споделят тежестта, държави, които не успяват да поддържат финансите си в
ред. Тези държави, г-жо председател, следва да напуснат еврозоната. Това е единствената
корекция, която искаме да бъде направена в Пакта за стабилност и растеж.

Mario Mauro (PPE). -    (IT) Г-жо председател, госпожи и господа, дълбоките промени в
Южното Средиземноморие, чиито мащаб непрекъснато се увеличава, не следва да отклоняват
вниманието ни от средносрочните икономически и други цели, които са поставени отдавна.
Международното безпокойство вместо това следва да ускори напредъка към растеж на
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икономиката ни: приветствам факта, че решенията за изпълнение на стратегията „ЕС 2020“
трябва да бъдат взети бързо; още на заседанието тази седмица.

Не знаем какво ще се случи след конфликта в Либия, но можем да сме сигурни, че нищо
няма вече да е същото. Ето защо Европа се нуждае от пакет от мерки, който да даде
възможност на икономиките на държавите-членки да си поемат дъх при навлизането в нов
период на несигурност. Най-големият въпрос обаче определено е свързан с положението в
Средиземноморието. Средиземноморие във война е най-ужасната катастрофа, който светът
може да си представи към момента. Държавите, които счетоха, че е жизненоважно да бъдат
предприети действия при тези обстоятелства, постъпиха разумно, но все пак станахме
свидетели на огромното противоречие на един Европейски съюз, който изглежда се чувства
неловко, ако не и разделен по въпроса какво да се направи.

Поради тази причина призовавам унгарското председателство: Парламентът, а и аз също
считаме, че Комисията е близка с това председателство, което има възможността да превърне
кризата в нещо, което няма просто да завърши с подкопаване на Европейския съюз.

На плещите ни лежи огромна отговорност: да превърнем сегашната криза във възможност
да произвеждаме, да позволим външна политика, която да даде възможност на света да
живее и диша. С нашите отговорности, съмнения и грешки се оказваме на вълната на текущи
събития и считам, че трябва да поемем тази отговорност изцяло, като гарантираме, че
решенията, които ще вземе Съветът утре и вдругиден, са разумни, но преди всичко смели.
Благодаря ви.

Edite Estrela (S&D).   – (PT) Г-жо председател, вече беше казано, че, за съжаление, в този
момент в португалския парламент правителството може да падне. Ако правителството падне,
това ще бъде в резултат от политическата нестабилност, причинена от опозиционните
партии, които не подкрепиха пореден пакет за намаляване на разходите.

Вярно е: това е четвъртият пакет за няколко месеца. Причината за това не е, че предишните
не са били спазени: напротив. По-скоро това се дължи на факта, че условията, които бяха
наложени, се влошиха благодарение на т. нар. желания на пазарите. Изпълнението на
бюджета на Португалия през месеците януари и февруари регистрира излишък, при 3 %
намаляване на разходите и ръст на приходите от 11 %.

Политическите сили, които създадоха настоящата политическа криза, отхвърляйки тази
програма за намаляване на разходите, внесена от правителството и подкрепена от
Европейската комисия, Съвета и Европейската централна банка, могат да бъдат много
доволни от това. Задоволството им от това положение обаче е резултат единствено от
неблагоразумие, тъй като за страна от еврозоната е ужасно да има проблеми с дълга. Това
е лошо за страната, не е честно спрямо португалците и е поредният удар за устойчивостта
на мащабния проект, какъвто представлява единната валута.

Не се намираме в криза на еврозоната: намираме се в разгара на огромна криза на еврозоната.
Искам да попитам португалските си колеги каква е алтернативата? Всички държави-членки
трябва да представят плановете си за намаляване на разходите до април. Нуждае ли се или
не Португалия от допълнителни мерки за намаляване на разходите с цел намаляване на
дефицита и публичния дълг; да намали дефицита през 2012 г. и 2013 г., съответно с 3 % и
2 %? Отказахте да преговаряте, но не представихте алтернативи. Отхвърлянето не е решение,
а е проблемът, който налага да бъдат правени допълнителни жертви от португалците.
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ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Заместник-председател

Marielle De Sarnez (ALDE).   – (FR) Г-н председател, следващото заседание на Съвета
вероятно ще бъде последният шанс за лидерите на Европа да си припомнят, че основахме
Европа с цел да отстояваме ценности и да работим заедно, когато е налице опасност за
жизненоважни въпроси. Когато съдбата на един народ зависи от благоволението на
кръвожаден лидер, това е жизненоважен въпрос.

Благодарение на усилията на Франция и Обединеното кралство беше приета резолюция.
Успяхме да спрем полковник Кадафи да не достигне Бенгази. Буди тревога обаче липсата на
единство на Европа. Утрешното заседание на Съвета трябва да изпрати ясен сигнал; той
трябва да подкрепи извършваната в момента намеса, да признае либийските бунтовници,
за да им окаже подкрепа и да изолира полковник Кадафи дори още повече с цел да падне
режимът.

Жизненоважни въпроси са в опасност и когато погледнем случващото се в Бахрейн, Йемен
и Сирия. Когато видим цикъла на насилие, който отново се разпалва в Близки Изток, това
също е от жизненоважно значение.

В Европейския парламент очакваме европейските лидери да действат, преди да е станало
твърде късно. В по-голямата част от света протичат исторически събития. Политическа
смелост означава приемане на това предизвикателство: именно това очакваме от Европа и
от онези, които я ръководят.

Peter van Dalen (ECR). -    (NL) Г-н председател, гаранцията на Нидерландия от много
милиарди евро стана повод бившият министър на финансите, г-н Рудинг, да заяви, че пътят
към бюджетен ад е постлан с гаранции. Всъщност гаранциите, които бяха дадени, бяха
твърде големи и твърде рисковани. Те няма да спомогнат за избягване на кризата, защото
не се насочват там, където има нужда от тях.

Текущата европейска криза беше причинена от онези, които безотговорно позволиха да
бъде натрупан дълг, и онези, които не спасиха договореностите. Ако не решим тези основни
въпроси, можем да си даваме колкото искаме гаранции, но те няма да помогнат.

Имаме Пакт за стабилност и растеж. Още през 2004 г. този пакт беше отхвърлен с насмешка
от Германия и Франция. Имахме възможност да укрепим пакта, по-специално с автоматични
санкции, но какво се случва? Санкциите остават въпрос на взимане на политическо решение.
Това не е за вярване. Германският писател Ханс Енценсбергер правилно предвиди събитията.
Той прогнозира, че сегашното положение ще накара гражданите да гледат на европейския
политически елит с цинизъм и презрение.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL).   – (PT) Г-н председател, пътят, по който вървят лидерите на
Европейския съюз, е неприемлив, с увеличаваща се експлоатация на работници и с нови
антисоциални мерки, които изострят неравенствата, увеличават безработицата и
несигурността на работните места, увеличават бедността и социалното изключване; всичко
това е в услуга на групите в Европейския съюз, които имат икономически и финансови
интереси, чиито печалби не спират да нарастват.

Под претекста на кризата те искат да сложат поредната примка на врата на държавите, които
са по-слаби в икономическо отношение, използвайки създадените условия за прилагането
на европейски механизъм за стабилност с истинската цел да превърнат независими държави
в обикновени протекторати.
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Поради тази причина работниците и народите се възпротивяват на такива мерки, както се
случи в събота в Португалия на демонстрация, в която участваха над 300 000 души, и както
се случва днес в португалския парламент, в който мнозинството от членовете му определено
ще направят същото и с четвъртия пакет за намаляване на разходите.

Все пак, г-н председател, искаме също така да кажем „не“ на бомбардировките, провеждани
от международните сили в Либия, както казахме „не“ на репресиите на борещите се народи
във всяка държава от региона, включително Либия, Бахрейн и Йемен.

Jaroslav Paška (EFD).    – (SK) Г-н председател, отговорното управление на финансови
ресурси е основна предпоставка за доброто и стабилно функциониране на домакинства,
производствени или търговски дружества, региони, национални държави, а и федерации
от държави.

Ето защо е съвсем естествено, че ако група от държави от Европейския съюз реши да създаде
единна обща валута, трябва да намери механизъм, който да възпира популистки политици
да обременяват общата валута с неустойчиви пасиви – дългове, които се използват за
подпомагане на закупуването на краткосрочна подкрепа на гласоподаватели. Пактът за
конкурентоспособност определя някои параметри, към които трябва да се придържат
по-специално държавите от еврозоната. Проблемът обаче е свързан с изпълнението на тези
добронамерени правила.

Поради тази причина изразявам твърдото си убеждение, че е дошло времето да прилагаме
механизми за автоматични санкции за неспазване на договорените общи правила за
управление, така че тези санкции да не стават обект на политически пазарлъци в Европейския
съвет, където правителствените ръководители компенсират многобройните си и различни
политически грешки, опрощавайки взаимно санкциите си.

Jacek Saryusz-Wolski (PPE). -    (EN) Г-н председател, искам да разгледам два въпроса.
Първо, приветствам раждането на Пакта Европлюс, което е положително събитие. Създава
се нова архитектура, почти като икономически Шенген. Важното тук е, че той следва да
бъде приобщаващ и отворен за онези, които имат възможност и желаят да участват, и че
той не следва да създава Европа на две скорости. За съжаление, пактът ще бъде полуотворен,
защото изменението на чл. 136, както беше разисквано и гласувано в нашата комисия по
конституционни въпроси, не беше прието. В него се казва: „призовава за отваряне на
механизма за стабилност от самото начало за държавите-членки, чиято парична единица
не е еврото, но които желаят да участват в механизма“. Той ще бъде полуотворен, защото
ще бъде открит за поемане на ангажименти. Няма да бъде открит за онези, извън еврото,
които желаят да се възползват от правата.

Онова, което ни обединява, е единният пазар, и то много повече, отколкото еврото. Това
не е криза на еврото; това е криза на някои държави-членки, които използват еврото. Всяка
държава-членка, която не използва еврото, може да има същия финансов проблем. Ето защо
няма логика и последователност.

Няколко думи за Либия и Южното Средиземноморие. Първо, искам да ни поздравя –
всъщност не Съюза, а някои държави-членки, които са на предната линия в защита на
правата на човека и демокрацията в Либия. Трябва да благодарим на Франция и на нейния
лидер, Никола Саркози, за това, че води тази борба.

Считам, че това е началото на промяна във външната ни политика от такава, основана на
интерес, към външна политика, основана на ценности. Трябва да предприемем две стъпки.
Трябва да преустроим политиката спрямо съседите и да я насочим към обществата и

23-03-2011Разисквания на Европейския съюз -BG40



правителствата си, и да постигнем онова, което в Централна и Източна Европа наричаме
преход, или преустройство. Спешно се нуждаем и от преустройство, реформа и укрепване
на общата политика за сигурност и отбрана, за да осигурим на Съюза общ команден и военен
капацитет.

Liem Hoang Ngoc (S&D).   – (FR) Г-н председател, госпожи и господа, утрешният 24 март
ще бъде знаков ден. На първо място, той ще бъде белязан от изменението на Договора от
Лисабон, по което току-що гласувахме, което ще позволи създаването на постоянен
европейски механизъм за стабилност. Този механизъм позволява на Европейския съюз да
създаде първите еврооблигации, които са предназначени за финансирането на държавен
дълг при ниски лихвени проценти в случай на спекулативни атаки.

В това отношение е жалко, че процесът беше спрян наполовина. За да се справи с нелогичните
настроения на пазарите, преразглеждането на Договора трябваше да бъде възможност на
Европейската централна банка да бъдат дадени правомощия да направи онова, което правят
Съединените американски щати, и да изкупи обратно публичен дълг в случай на напрежения,
свързани с обменния курс. Процесът е дори още по-фрагментарен, тъй като необходимата
компенсация е да бъде изпълнен Пактът за конкурентоспособност, Пактът за еврото да бъде
препокръстен. Това е второто утрешно знаково събитие. Пактът се подкрепя единодушно
от Съвета, Комисията и Европейската централна банка.

Госпожи и господа, на всички ви е познат консенсусът от Вашингтон: всички го харесвате.
Е, 24 март изглежда ще се превърне в рождена дата на „консенсуса от Брюксел“. „Консенсусът
от Брюксел“ е сляпото, грубото прилагане на неолиберална догма: изстискване на
обществените услуги и на социалната държава; намаляване на възнагражденията и
минимално регулиране на финансовите пазари.

Госпожи и господа, Съветът, Комисията и ЕЦБ имат къса памет. Предлагат да се транспонира
Пактът за еврото в пакета за управление, така че в системата ни да залегнат тъкмо онези
политики, които доведоха до икономическата криза. В Испания, в Обединеното кралство,
в Ирландия и на други места увеличаването на дълговете на домакинствата, което е
насърчавано от финансовия сектор, е причинено именно от кризата на покупателната
способност, което от своя страна е резултат от ограничаване на заплащането, вихрещо се в
продължение на 20 години. За съжаление, Пактът за еврото предлага намалението на
възнагражденията да придобие постоянен характер.

Що се отнася до публичния дълг, освен че е последица от икономическата криза, той също
така е резултат от безсмислени намаления на данъци навсякъде, които са защитавани от
либерали и консерватори. В Европа нямаше главоломно нарастване на публичните разходи:
тъкмо обратното. Намаляването на бюджетите и възнагражденията, съчетано с повишаване
на лихвените проценти, вече планирано от Европейската централна банка, ще доведе до
свиване на вътрешното търсене в Европа и ще спре възстановяването, без да намали
дефицитите. Утре ще бъдем рамо до рамо с работниците, за да демонстрираме срещу този
„консенсус от Брюксел“: това е третото знаково събитие на 24 март. За да не станем свидетели
на завръщането на елементи, подобни на кафявите ризи, срещу които беше създадена Европа,
избраните от народа представители трябва да застанат заедно с народа и да заклеймят
политики, които са колкото несправедливи, толкова и неефективни.

Anneli Jäätteenmäki (ALDE). -    (FI) Г-н председател, създаването на постоянен механизъм
за управление на кризи за Европа е обосновано, в случай че в бъдеще отново има кризи.
Никой от нас не желае други кризи, но такива могат да настъпят. Все пак не е удачно, че
планът предвижда създаване на постоянен механизъм за управление на кризи извън
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институциите на Европейския съюз. Механизмът следва да бъде възможно най-близо до
институциите на Европейския съюз, така че те да могат да наблюдават използването му.
Освен това всички евентуални санкции следва да се прилагат автоматично, а не след
обсъждания и преговори.

Искам да кажа няколко думи за т.нар. външна политика и Либия.

Положението в Либия и в международната общност е объркано. Положително беше
решението по отношение на зоната, забранена за полети, с цел да се защитят цивилни.
Европейският съюз също участва в това. Сега, след като са атакувани сухопътни сили, считам,
че е налице обоснована причина да се постави въпросът дали тази зона, забранена за полети,
беше създадена точно за това. В това отношение ситуацията е близо до повратен момент,
след който това няма да бъде само война.

Derk Jan Eppink (ECR). -    (EN) Г-н председател, г-н Schulz каза, че военните операции
бяха стартирани набързо. Тъкмо обратното – проведоха се твърде късно. Западът изчака
твърде дълго. Той можеше да изолира Кадафи в Триполи и да го принуди или да си тръгне,
или да бъде унищожен. В случая успяхме да действаме тъкмо навреме, за да се избегне масово
убийство в Бенгази.

На какво станахме свидетели? Франция и Великобритания – две национални държави –
поеха инициативата. Моите поздравления! Германия – очевидно – е страна с твърда валута
и мека власт. Постът на министър на отбраната в Германия е най-рискованата професия в
страната. Междувременно Турция се противопостави на НАТО, а САЩ е в отстъпателна
позиция и се държи като зрител.

Опасявам се, че сега – както се случи и на Балканите – не можем да излезем от безизходицата
без отговорно американско ръководство: ръководство, което за съжаление Европейският
съюз не може да осигури. Единственият политик, който знаеше как да се справи с Кадафи,
беше Роналд Рейгън. Рейгън е бил прав през цялото време.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL).   – (EL) Г-н председател, точно преди година лидерите
на Европейския съюз и гръцкият министър-председател взеха решение Гърция да играе
ролята на икономическо и социално опитно зайче. Тогава бяха предприети крайни,
антисоциални мерки под претекста за намаляване на публичния дефицит и дълга и за
подобряване на конкурентоспособността. В края на този експеримент публичният дълг е
малко под 150 %, безработицата е 15 %, а безработицата сред младите хора е 30 %,
инфлацията е близо 4,4 %, а икономиката се е свила с 6,6 %.

Г-н Рен, гръцкият експеримент се оказа провал и Вие унищожихте опитното зайче
икономически, социално и политически. Лидерите на Европейския съюз замислят същата
съдба и за други държави-членки, които смятат да се присъединят към пакта за еврото,
който е европейската версия на меморандума за Гърция. Ние сме против този пакт, защото
не желаем да унищожаваме работници, пенсионери и безработни.

Г-н Рен, когато меморандумът за Гърция беше подписан, Вие пожелахте на гърците да бъдат
смели. Ако сте последователен в пожеланията си, в петък или събота трябва да пожелаете
смелост и на европейските работници.

Hans-Gert Pöttering (PPE).   – (DE) Г-н председател, госпожи и господа, американският
политолог Самюел Хънтингтън веднъж предрече сблъсък на цивилизациите. Ако
действително е смятал, че това ще се случи, самите ние щяхме да участваме в предизвикването
на този сблъсък на цивилизации като част от това самоизпълняващо се пророчество. Ние,
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Европейският парламент, винаги сме работили за сътрудничество с арабските държави и
техните народи. Сега сме свидетели как народите от арабския свят се борят за ценности,
които представляваме и ние: демокрация, свобода и принципите на правовата държава. Кой
можеше да си помисли, че само преди няколко седмици Арабската лига ще иска от нас,
западната и международната общност, да спрем тиранина в Либия? В арабския свят се
извършват колосални промени. Не трябва да допускаме грешки в това отношение. Не трябва
просто да се съгласяваме привидно с народите от арабските държави, а трябва да ги
подкрепяме чрез своите действия.

Тази вечер пътувам до Тунис от името на фондацията „Конрад Аденауер“, на която съм
председател, в което си качество посетих и Кайро преди две седмици и половина. Искам
отново да подчертая думите на Конрад Аденауер, първия канцлер на Федерална република
Германия, който казва, че ние сме на страната на свободата. Сега трябва да кажем на арабските
народи: „Ако това е, което желаете, ние искаме да ви помогнем, като предложим солидарност
и съвети за демокрация, за да се подготвите за избори“.

С известна тревога научихме, че в Йерусалим е било извършено терористично нападение и
че са били ранени много хора. Осъждаме това най-категорично, независимо кой е отговорен.
Казваме обаче и че между Израел и Палестина е време да има мир. Ако вятърът на свободата
духа в арабските държави, трябва тази възможност да бъде използвана, за да се установи
мир и между Израел и Палестина, така че Израел да може да съществува в сигурни граници,
а и палестинците, които заслужават същото уважение, както и израелците, също да могат
да живеят в сигурни граници. В контекста на протичащите дълбоки промени в арабския
свят задачата ни се състои именно в това: да допринесем като Европейски съюз и да го
направим обединени и решителни.

(Ръкопляскания)

Pier Antonio Panzeri (S&D). -    (IT) Г-н председател, госпожи и господа, освен обявените
мерки, питам се дали европейската политика прави достатъчно. Естествено е Европейският
съюз да се нуждае от време, за да поеме ръководството, по-специално във външната политика,
но както ни е известно, възникват определени ситуации и за съжаление те не ни осигуряват
цялото време, което бихме искали да имаме, а на практика налагат предприемането на бързи
действия и поглед в перспектива.

Сега е ясно, че все още не изпълняваме изискванията, що се отнася до събитията в
Средиземноморието и по-специално тези в Либия: трябва да помислим по-задълбочено, за
да признаем, че вероятно ще трябва да предприемем по-активни действия, за да осъзнаем
случващото се и че ще трябва да действаме съгласувано по отношение на Средиземноморието.

Всъщност на всички е ясно, че ако погледнем Либия, ще забележим съществена разлика
между общи европейски действия и действия, предприети само от желаещите държави,
какъвто е случаят в момента. Не, моето послание към представителите на Съвета и на
Комисията е, че все още не сме постигнали това.

Съветът не е отговорил на определени въпроси и сега трябва да го направи бързо. Питам се,
освен хуманитарното усилие, дали наистина знаем какво да правим, в случай че Резолюция
1973 не е достатъчна и ако някои държави надхвърлят мандата си.

Второ, бих искал да науча становището на Съвета по въпроса за оперативното командване:
НАТО ни каза, че играе техническа роля, но не предоставя политически насоки. Смятаме
ли, че можем да приемем това, без да се стремим към по-силен и по-единен глас на
Европейския съюз, вместо да пробутваме задачата на онези, които са склонни да я изпълнят?
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В заключение, в рамките на текущите операции и отношенията с Арабската лига и
Африканския съюз е от ключово значение да не допуснем намесата ни в крайна сметка да
бъде счетена за погрешна с опасност от създаване на несигурност и опасни размествания.
Осъзнаваме ли това? Като цяло вероятно не: това са въпроси, които не заслужават
бюрократични отговори, а се нуждаят от правилни реакции по отношение на политики,
като се започне с утрешното заседание на Съвета.

Olle Schmidt (ALDE).   – (SV) Г-н председател, критиците на еврото в моята страна казват,
че положението в Гърция и Ирландия показва, че еврото не работи. Казват, че е по-добре
да бъдем извън еврозоната. Грешат.

За десетгодишната си история еврозоната създаде стабилност, ниска инфлация и на практика
милиони работни места. Постоянният механизъм при кризи ще действа като възможно
най-крайна мярка, в случай че дадена държава изпадне в мащабни икономически трудности.

Еврото не е причината за кризата, както обикновено правилно посочва г-н членът на
Комисията. Тъкмо обратното, общата валута е важна част от решението и това е същественото,
що се отнася до Швеция. Ето защо изразявам дълбокото си съжаление поради факта, че
мнозинството в шведския парламент не подкрепи присъединяването на Швеция към Пакта
за еврото. Това намалява влиянието на моята страна. Ако Швеция желае да бъде част от
вътрешния кръг на Европейския съюз, както шведското правителство твърди, не е добре да
остава извън заседателните зали. Дания и датското правителство и парламент подкрепят
еврото. Би следвало и Швеция да го подкрепи.

Georgios Toussas (GUE/NGL).   – (EL) Г-н председател, Гръцката комунистическа партия
осъжда новата незаконна империалистическа война, подпалена в Либия от Съединените
американски щати, Франция, Великобритания и НАТО.

Демонстрираната заинтересованост за предоставяне на хуманитарна помощ е безсрамно
двуличие. Истинската цел на империалистите е петролът, природният газ и богатите ресурси
на Либия, Северна Африка и на региона като цяло. Империалистическата агресия от страна
на САЩ, НАТО и Европейския съюз засилва рисковете, на които са изложени хората в
региона като цяло. Новият пакт и икономическото управление, което обединява еврото,
ще доведат до масова безработица и бедност още с въвеждането им. Европейският механизъм
за подкрепа е механизъм за контролирана несъстоятелност и сигурна неплатежоспособност
на нации, за да се запазят печалбите на плутокрацията.

Това представлява свободният свят на САЩ. Това е Европейският съюз на демокрация и
свобода. Истинската дилема е следната: дали да фалира народът или плутокрацията? Народът
не трябва да плаща за последиците от империалистическото варварство и капиталистическата
криза. Народът не трябва да бъде обричан на постоянна безработица и бедност и затова
призоваваме хората да въстанат и да се противопоставят на тази империалистическа намеса,
и да се борят за съвременните си права и за алтернативен път към растеж, който е в служба
на обикновените хора, а не на печалбите на монополистите.

Paulo Rangel (PPE).   – (PT) Г-н председател, на първо място, искам да насоча вниманието
към важното значение, което групата на Европейската народна партия (Християндемократи),
и по-специално португалските членове на групата, счита, че има предстоящият Съвет,
решението, което беше намерено – което, честно казано, е по-добро от очакваното към онзи
момент – и по-специално важността на работата на колегите ми, г-н Brok и г-н Gualtieri,
които изготвиха доклада от името на Парламента в съответствие със становищата на
Комисията, като по този начин доближиха фонда по-близо до вида, който ясно се придържа
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към метода на Съюза и го отдалечава от формата, която предвиждаше междуправителствено
решение.

На второ място, искам да кажа на всички колеги – в момент, когато Португалия преживява
политическа криза – че Португалската социалдемократическа партия (PSD), която е част
то групата на PPE, е готова да управлява след изборите. Освен това ние ще управляваме в
съответствие с критериите, които са критерии за еврозоната, като постигнем всички
определени целеви равнища и освен това ще направим онова, което Португалската
социалистическа партия (PS) не успя да свърши за 13 години; повтарям, 13 години.

Правителството на Португалската социалистическа партия претърпя зрелищен провал.
Всичко, случващо се в Португалия, беше предвидено от PSD по време на изборите през
2009 г. Участвах в тази кампания и предупреждавахме, че това ще се случи. Ето защо сега
сме тук да заявим, че даваме всички гаранции на Европейския съюз, и по-специално на
нашите партньори в еврозоната, че ще изпълним всички критерии, които ще изискват много
усилия, и ще накараме португалците да направят жертви. Тогава поне ще има авторитетно
правителство за разлика от настоящото португалско правителство, което трябваше да внесе
четири програми за стабилност и растеж и което постоянно търси нови решения, без да
може да даде на пазарите отговор, достоен за доверие; да даде отговор, който е в интерес на
Португалия и на Европа.

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

Edite Estrela (S&D).   – (PT) Г-н председател, искам само да попитам г-н Rangel – предвид
факта, че тук заявява, че следващото португалско правителство ще представи същите мерки
за намаляване на разходите и ще се ангажира със същите целеви равнища, които бяха
договорени с Брюксел – дали според него е наивно и неразумно да се провокира политическа
криза; дали той счита, че Португалия ще плати твърде висока цена и че ще се изискват твърде
много жертви от португалците? Именно на тези въпроси искам да получа отговор. Нима
това им отношение не е продиктувано от жаждата за власт?

Paulo Rangel (PPE).   – (PT) Г-н председател, с удоволствие ще отговаря, макар да не ми се
искаше да превръщам разискване на Европейския парламент в разискване на политиката в
Португалия. Всъщност ако г-жа Estrela желае да разисква именно политиката в Португалия,
за нея има простичко решение: трябва да проведем избори, тя трябва да се кандидатира за
португалския парламент и ще има възможността, бидейки в опозиция, да разисква
политиките, планирани за Португалия, с Португалската социалдемократическа партия.

Ще кажа единствено следното: не можем да понесем още едно правителство, което се
провали четири пъти за две години. Това е невъзможно, неустойчиво е и пазарите няма да
подходят с доверие: вече няма решения, при които Португалската социалистическа партия
да е на власт.

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

Liisa Jaakonsaari (S&D). -    (FI) Г-н председател, няма да имам възможността да задам
този въпрос в португалския парламент и затова ще Ви попитам директно: защо португалската
група на Европейската народна партия (Християндемократи) не подкрепя това много важно
предложение? Цялата еврозона и Европейският съюз могат да изпаднат в криза, ако
решенията се забавят? Защо не подкрепяте предложените решения, тук и сега?
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Paulo Rangel (PPE).   – (PT) Г-н председател, Португалската социалдемократическа партия
(PSD) отговорно подкрепи всички пакети за намаляване на разходите за разлика от много
други партии в други държави от Съюза. След зрелищния провал на правителството – и то
вече няма никакви извинения, то не може да покаже един едничък резултат след цели две
години – а положението на пазара остава непроменено, PSD няма друг вариант, освен да
бъде на страната на решението. Решението е нови избори, ново правителство, нов авторитет
за Португалия, а също и за Европа и еврозоната.

Simon Busuttil (PPE).   – (MT) Г-н председател, преди две седмици Парламентът прие
смела политическа резолюция, която, наред с другото, призовава за създаването на зона,
забранена за полети, над Либия. Само преди седмица, когато Съветът за сигурност на ООН
все още не беше одобрил тази резолюция, проведохме друго заседание, на което бяхме доста
отчаяни поради неизбежното падане на Бенгази и в крайна сметка неуспеха на революцията,
която се стреми към демокрация за Либия. Миналия четвъртък, един ден по-късно,
резолюцията беше приета и вече изминаха четири дни от изпълнението й.

Г-н председател, считам, че е важно да продължим да изпълняваме тази резолюция и да
продължим да подкрепяме либийския народ, като същевременно го защитаваме от
по-нататъшни масови кланета и му помагаме към прехода към демокрация.

Трябва да решим и два други въпроса. Първо, трябва да продължим да предоставяме мащабна
хуманитарна помощ на либийския народ и на бежанците, напускащи Либия, по-специално
на Тунис и Египет. Второ, трябва да се подготвим за евентуален мащабен бежански поток
към страните от Европейския съюз. В крайна сметка това не е отговорност само на
държавите-членки на Европейския съюз от Средиземноморието, а и на всички нас.

Tunne Kelam (PPE). -   (EN) Г-н председател, днес заседателната зала на групата на
Европейската народна партия беше официално наречена на името на един от основателите
на Европейския съюз: Алчиде де Гаспери. По негово време ключът към преодоляване на
кризата е бил наднационален подход, грижа на първо място за общия европейски интерес.
Той е бил сред държавниците, които макар да са били родени през ХІХ век, са съумели да
развият визия за Европа на ХХІ век.

За да бъде постигнат обрат на кризата днес, е необходим държавнически подход, който да
не бъде активизиран до следващите избори и да не се концентрира първо и основно върху
национално спасение, а да бъде подход, който ще се погрижи за следващите поколения на
Европа като цяло. Що се отнася до Европейския съюз, приветствам новия текст на механизма
за стабилност, както и пакета от реформи за еврозоната.

Второ, изразявам надежда, че Пактът за конкурентоспособност ще се окаже достоен за
доверие и ще привлече и страни, които не са членове на еврозоната. Важно е всяко
правителство да поеме значителни национални ангажименти с цел подобряване на
конкурентната ни позиция.

Трето, както и при единния пазар, изпитвам известна тревога, че неговите амбициозни
целеви равнища бяха значително занижени, а оперативната му ефективност може да стане
почти неактуална. Ето защо, когато вземаме решения относно нови стъпки, нека докажем
политическата си воля и авторитет, като осъществим четирите свободи, които са в основата
на европейската сътрудничество, включително вътрешния пазар, и да изпълним изцяло
Директивата за услугите.

Wim van de Camp (PPE). -    (NL) Г-н председател, първо искам да изкажа съчувствие и
съболезнования на японския народ. Знам, че след малко ни предстои разискване относно
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Япония, но се надявам, че и през следващите дни Съветът ще се съобрази с всички искания
от Япония за предоставяне на експертна помощ. Често говорим за развиващите се страни,
но тук става въпрос за зона на бедствие във високо развита държава, в която все още може
да е налице необходимост от допълнителна помощ.

Вторият въпрос, който искам да засегна, е Либия. Не считам, че която и да било от топлите
думи, казани тук днес, дори и онези, казани от Комисията, могат да променят фактите, че
Европейският съюз няма присъствие в Либия и че към момента той дори не е способен да
спре кризата в градовете или действията на сухопътните сили на г-н Кадафи.

Искам да поздравя френския президент за това, че успя в последната минута да гарантира,
че Европейският съюз действително е способен да постигне нещо в консултации с НАТО,
но страданията на хората все още не са свършили и би било разумно от наша страна да
описваме с по-скромни думи нашата роля. Европа се представя по-добре, когато предоставя
помощ след криза, а не по време на криза, както вече съм казвал по предишни поводи.

В заключение, искам да се върна на Пакта за еврото. Считам, че всъщност предприехме
важни стъпки напред. Г-н Барозу го нарече крайъгълен камък, но не считам, че крайъгълният
камък все още стои достатъчно стабилно на мястото си, а през следващите месеци ще трябва
да постигнем напредък. Този въпрос на практика няма да бъде решен утре.

Seán Kelly (PPE). -    (EN) Г-н председател, както и г-н Барозу, аз също искам да се
съсредоточа върху икономическото положение, по-специално предвид факта, че моята
страна е получател на спасителни средства от Европейския съюз и МВФ точно в този момент.
В Ирландия обаче имаме ново правителство и нова надежда. В първата си реч
министър-председателят каза, че иска да построи мостове в Европа, да изплати задълженията
ни и да изнесе тежестта – и именно това сме решени да направим.

Има обаче две неща, които по-специално трябва да направим. Първо, начисляваният лихвен
процент е драконов и не е устойчив. Искаме да бъде намален с най-малко 1 % до 2 %. Второ,
необходима ни е постоянна гаранция за финансиране на нашите банки, докато отново бъдат
в състояние да функционират. Не искаме да ни се оказва натиск по отношение на
корпоративния данък и най-вече не желаем да бъдем поучавани от хора като г-н Саркози,
който изглежда се чувства доста удобно с ефективна ставка от 8,2 % във Франция, докато
при нас ефективната ставка е на практика 11,9 %. Вероятно ще трябва да види гредата в
собствените си очи, преди да отправя поглед през Ирландско море.

В какво се състои сделката? Първо, ще изготвим пакет за намаляване на разходите за дълбоко
огорчение и болка на гражданите ни. Второ, при необходимост ще обсъдим пакт за дълга
като този, който имат в Германия от 2009 г. насам. Трето, ще обсъдим също така независима
европейска фискална агенция. Това е също много важно, защото не считам, че съществува
такова нещо като независима национална агенция.

Също така ще поискам от г-н Барозу на рождения му ден, а и от неговите колеги, да помогнат
на Ирландия да си помогне сама в този случай и няма отново да се обръщаме за помощ под
формата на спасителни средства.

Krzysztof Lisek (PPE).   – (PL) Г-н председател, заслужава да бъде приветстван фактът, че
лидерите на Европейския съюз посветиха толкова много време през последните седмици и
дни на случващото се в Либия и в останалите страни от Северна Африка. Уверен съм, че тези
действия ще ни дадат възможност да предотвратим избиването на цивилни и също така съм
уверен, че либийците сами ще свалят тиранина от власт.
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Не може обаче да се отрече, че трябва също така да поговорим и за вътрешните
предизвикателства – предизвикателства, свързани с начина, по който Европейският съюз и
неговите институции работят; предизвикателства пред вътрешното функциониране, общата
външна политика и общата политика за сигурност и отбрана. Разликата в становищата,
която се очерта между някои от държавите-членки на Европейския съюз, показва колко
сме далеч от тази цел, за да бъде действително обща политика, политика, която е съответствие
с духа на Договора от Лисабон.

Това е предизвикателство и за цялата международна общност. Положителен е фактът, че
работим заедно със Съединените американски щати и останалите членове на НАТО,
положително е, че осъществяваме диалог с Арабската лига и Африканския съюз, и е
положително също така, че сме в диалог с Израел. Смятам, че г-н Pöttering подчерта нещо
много важно, а именно, че това, което се случва днес в Северна Африка, в Либия и в Египет,
може да има много сериозни последици и че тези последици могат да засегнат и бъдещето
на мирния процес. Трябва да запомним този съвет и да се погрижим да го следваме.

Следва да помислим и за бъдещето на тези държави и за насърчаване на демокрацията и
правата на човека, а не да само да действаме като пожарна – да гасим пожари; трябва също
така да помислим и за други страни около Европа, в които такива процеси – ужасни процеси
– могат да се случат.

Michael Gahler (PPE).   – (DE) Г-н председател, в своята покана към Европейския съвет
г-н Ван Ромпьой посочва, че ще започнем работната си вечеря с преглед на събитията в
Либия и в южните ни съседи. Надявам се, че никой няма да се задави, а вместо това ще
изпратим своите ясни – а и единни– послания към полковник Кадафи и към либийския
народ по отношение на целите си, а също и към нашата общественост, която е подразнена
от липсата на единство пред лицето на диктатор, който се е вкопчил във властта.

Правилно е да разширим нашия черен списък и да включим определени лица, и да замразим
сметките на националната петролна корпорация на Либия. Искаше ми се обаче Европейският
съюз, а не НАТО, да си припомни своите решения, свързани с капацитет и възможности, и
да може да изпълни оръжейното ембарго с помощта на военноморските сили на
държавите-членки. В крайна сметка те са наши съседи. Ако бяхме направили това, щяхме
да предотвратим неотдавнашния стрес, причинен от Турция в НАТО, и щяхме да освободим
от тежестта нашите съюзници от САЩ.

Сега се надявам, че планирането на хуманитарните мисии на Европейския съюз ще се
съсредоточи не само върху приемането на бежанци от войната от египетската и тунизийската
страна на либийската граница, но и че активно ще оказваме хуманитарна помощ в онези
части на Либия, които вече са освободени от властта на полковник Кадафи. Считам, че това
е необходимо, за да направим ясни намеренията си за хората в Триполи.

На комунистическия член на ЕП от Гърция бих искал да кажа, че току-що от Москва
съобщиха, че Сталин е мъртъв. От политбюро са издали нови инструкции, но очевидно все
още на са достигнали до Вас.

Cristian Dan Preda (PPE).   – (RO) Г-н председател, считам, че всички сме съгласни по
отношение на крайната цел на намесата, която е в ход в Либия: да бъдат прекратени напълно
недопустимите актове на насилие и тормоз, извършвани от режима на Кадафи спрямо
цивилни лица.

Считам, че параграф 8 от Резолюция 1973 на Съвета за сигурност на ООН предоставя
неоспоримо правно основание, за да се гарантира с всички възможни средства спазването
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на зоната, забранена за полети, създадена именно с цел защита на цивилни лица. Всъщност
искам да посоча, че преди приемането на Резолюция 1973 Европейският парламент беше
една от първите международни институции, която призова за създаване на такава зона на
последното си пленарно заседание в Страсбург.

Предвид заседанието на Европейския съвет, което се открива утре, считам, че има два важни
фактора, които да гарантират успеха на намесата в Либия. Смятам, че ключовите думи
трябва да са „координация“ и „яснота“. Имам предвид най-вече координация на равнище
Европейски съюз в духа на Договора от Лисабон, що се отнася до хуманитарните аспекти.
Има и координация с НАТО: смятам, че действията ни трябва да допълват тези на НАТО.
В заключение, координацията с Арабската лига е изключително важна, защото
предоставяната в момента регионална подкрепа ще бъде ключов аспект от действията ни в
Либия.

И накрая, трябва ясно да демонстрираме решителността си за прекратяване на насилието
срещу цивилни лица. Успешният край зависи до голяма степен от яснотата на посланието
ни.

Ildikó Gáll-Pelcz (PPE).   – (HU) Г-н председател, г-н министър, уважаеми членове на
Комисията, последните икономически данни показват, че Европа излиза от кризата.
Следващата среща на високо равнище на Европейския съюз може допълнително да ускори
този процес. Заседанието на Съвета тази събота и неделя може да донесе сериозен напредък
в европейската политика, издигайки европейската солидарност на ново равнище. Важен
елемент от пакета от мерки, предложен за приемане, представлява макроикономическият
координационен цикъл, а именно европейският семестър, първият етап от който приключва
със синтезирания доклад, изготвен от унгарското председателство. Този доклад също е
важен, тъй като ни дава възможност да скицираме икономическата картина на Европейския
съюз за периода след кризата, един конкурентен Европейски съюз. Освен това действащото
председателство на Съвета изигра важна роля и миналата седмица при приемането на
цялостните насоки на пакета от шест законодателни предложения и благодарение на това
Парламентът може да започне и...

(Председателят отнема думата на оратора)

Csaba Sándor Tabajdi (S&D).   – (HU) Г-н председател, поздравявам унгарското
председателство за дейността му през последните седмици. Това действително е пример за
успех. Същевременно обаче това е успех и за Европа. Налице е всичко необходимо за
постигане на окончателно споразумение за рамката на новата икономическа политика на
Европейския съюз по време на предстоящото заседание на Европейския съвет през втората
половина на седмицата. Това може да спомогне цялата европейска интеграция да навлезе
в нов етап. В обновената рамка за икономическо управление нашата отговорност и
отговорността на Европейския парламент е огромна, защото би било добре тези шест
законодателни предложения да бъдат приети на първо четене. Ако има закъснение, може
да изгуби цяла Европа. Поздравявам г-н Brok и г-н Gualtieri за днешния доклад. Благодарен
съм за гъвкавостта на Съвета, а Европейският парламент не само сега...

(Председателят отнема думата на оратора)

Pat the Cope Gallagher (ALDE).   – (GA) Г-н председател, подкрепям действията на
ирландското правителство, насочени към намаляване на лихвения процент съгласно
програмата на Европейския съюз и МВФ за Ирландия. Европейската комисия ясно посочи,
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че има готовност да подкрепи намаляване на лихвения процент и очаквам, че 27-те
държави-членки ще постигнат консенсус по отношение на преразглеждането на този въпрос.

(EN) В интерес както на Ирландия, така и на Европейския съюз е да гарантират, че дългът
ни е устойчив. От ключово значение е ценовите равнища на механизма на Европейския
съюз за финансова помощ да бъдат достъпни и справедливи.

Появи се доста информация за това, че много страни се стремят да получат отстъпки от
Ирландия в замяна на намаляване на лихвения процент. Изглежда, че върху Ирландия се
оказва натиск да увеличи например корпоративния си данък – нямам време да разглеждам
въпроса за ефективния данък в сравнение с корпоративния –

(Председателят отнема думата на оратора)

Andrew Henry William Brons (NI). -    (EN) Г-н председател, Европейският съвет ще
приеме решението за изменение на Договора по отношение на Европейския механизъм за
стабилност, но се предполага, че ще помогне на някои държави да останат в еврозоната.
Разбира се, той ще се провали: не защото няма пари, които да бъдат налети за решаване на
проблема, а защото проблемът е ендемичен. Това е механизъм, който ще се опита да накара
водата да тече нагоре!

Външната стойност на валутата на дадена държава следва да отразява търсенето и
предлагането на тази валута, от което, разбира се, следва, че трябва да отразява търсенето
на изнасяните от нея стоки, видимо и невидимо, и търсенето на внасяните от нея стоки,
видимо и невидимо, както и капиталовите движения.

Не е възможно една и съща стойност на валутата да отразява икономическите условия в 17
различни държави. Въобще не се нуждаем от механизъм, който да крепи изпадащите държави
в еврозоната, а ни е необходим механизъм, който да ги освободи от нея. Дори и държавите,
за които еврозоната е донесла успехи, ще бъдат по-добре извън нея с преоценени валути.

Petru Constantin Luhan (PPE).   – (RO) Г-н председател, считам, че е от жизненоважно
значение като част от обсъжданията на Европейския съвет на 24 и 25 март да бъде завършен
авторитетен законодателен пакет за укрепване на икономическото управление в Европейския
съюз.

В това отношение политиката на сближаване заедно с общата селскостопанска политика е
приоритетна област с оглед на преговорите за новия бюджет на Европейския съюз за периода
след 2013 г.

Жизненоважно е голяма част от бюджета на Европейския съюз за периода след 2013 г. да
бъде запазена за политиката на сближаване, за да се гарантира, че Европейският съюз ще
постигне амбициозните си цели и ще осигури подходяща подкрепа за изпълнението на
стратегията „Европа 2020“.

Политиката на сближаване обаче трябва да направи инвестициите ефективни по-специално
чрез стратегическо планиране на средства, тематична концентрация на цели и опростяване
на правилата за изпълнение.

Zigmantas Balčytis (S&D). -    (LT) Г-н председател, днес одобрихме изменението на
Договора от Лисабон, което ще улесни създаването на постоянен механизъм за стабилност
на еврото. Демонстрирахме солидарност, приемайки изменението на договора и осъзнавайки,
че се намираме в трудно икономическо и финансово положение и че трябва да предприемем
съвсем конкретни действия по отношение на икономическата координация и контрол. Този
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механизъм, както и гаранционният фонд, са предназначени единствено за членовете на
еврозоната, а държави, които са извън нея, ще останат встрани от него, което ще създаде
риск от разпокъсване на Европейския съюз и отхвърляне на общностния метод. Ето защо
Европейският съюз трябва да покаже по-голяма солидарност, като предостави помощ и на
страните извън еврозоната, така че те да станат членове на клуба и да възстановят всички
права, свързани с вземането на решение в Европейския съюз, като по този начин ще отстраним
временно несъответствие в договора за присъединяване към Европейския съюз.

Monika Flašíková Beňová (S&D).    – (SK) Г-н председател, г-н член на Комисията, искам
да насоча вниманието към два въпроса, свързани с предстоящото заседание на Съвета.

Първият е, че много от мерките са с недемократичен характер. Ролята на националните
парламенти и на Европейския парламент, като единствените избрани органи, ще бъде
отслабена, а правомощията на централните изпълнителни органи ще бъдат укрепени.
Строгите санкции и автоматичният им характер ограничават правомощието на националните
парламенти за влияние върху икономическата политика. Считам за също толкова негативен
факта, че Комисията изготвя законодателство за макроикономически показатели, без в това
да участва Европейският парламент.

Второ, много от предложените мерки ще доведат до нежелани резултати. Как Комисията
възнамерява да възстанови икономическия растеж и заетостта? Предлагате политики, които
потискат вътрешното търсене и разчитат на износ. Почти сигурно е, че такова съчетание на
политики няма да изведе Европейския съюз от кризата. Вместо недемократични и
ограничителни политики, г-н член на Комисията, искам да изразя…

(Председателят отнема думата на оратора)

Liisa Jaakonsaari (S&D). -    (FI) Г-н председател, лошата новина днес е, че португалските
консерватори отхвърлят този пакет с надеждата да бъдат проведени нови избори. По този
начин има вероятност цялата еврозона да навлезе в криза, защото в този момент едно забавяне
ще има катастрофални последици. Пазарите също наблюдават внимателно, за да видят дали
Европейският съюз може да взима решения.

Изключително важно е да намерим решения. Това ще бъде историческо решение, защото
в момента вървим от система на старомодна координация, в която само единици желаят да
бъдат координирани, към управление, което е съвсем нов вид европейска икономическа
архитектура и това е положителен факт. За съжаление, репутацията на целия този проект
беше опетнена от демонстрираното от Саркози и Меркел неолиберално...

(Председателят отнема думата на оратора)

Оли Рен,    член на Комисията.  −  (EN) Г-н председател, позволете ми първо да благодаря
на всички колеги за изключително отговорното разискване по предстоящото следващата
седмица заседание на Европейския съвет. От името на Комисията искам да коментирам
няколко изказвания, свързани с Либия и Япония, преди да продължа с коментари по
икономически въпроси. Както ви е известно, Комисията няма компетентност по отношение
на сигурността и отбраната, но извършваме координация на европейския отговор на
задълбочаващата се хуманитарна криза по либийските граници. Военните действия по
налагане на зона, забранена за полети, съгласно Резолюция 1973 на Съвета за сигурност на
ООН създадоха нови обстоятелства, които трябва да бъдат взети под внимание, когато се
предоставя хуманитарна помощ по сигурен и ефективен начин на онези, които имат нужда
от нея, било то по границите или във вътрешността на Либия. Това даде и нова надежда, че
ще бъде спасен животът на невинни цивилни лица.
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Макар събитията в Япония да нямат преки здравни последици за гражданите на Европейския
съюз, важно е да бъде извършен преглед на политиките на Европейския съюз в областта на
ядрената безопасност, както и плановете за действие в извънредни ситуации и приетите
мерки за безопасност. Комисията използва всички налични инструменти, за да следи
въздействието, включително по отношение на бъдещата безопасност. Считам, че Япония
ни кара да направим извода, че рисковете могат да се превърнат в реалност; онова, което се
считаше за невъзможно, сега трябва да бъде включено в процеса ни на планиране. Европейски
подход за цялостна оценка на безопасността и риска от ядрени съоръжения би увеличил в
максимална степен ефектите на европейско равнище.

Преди да направим окончателни изводи, е необходимо да извършим цялостен анализ на
инцидента в Япония; оценката следва да включва най-важните въпроси, като например
изисквания за безопасност при земетресения, както и допълнително аварийно
електрозахранване за охлаждане на реакторите.

По отношение на икономическата политика разискването ви също отрази степента на
важност на въпросите, които ще бъдат обсъдени на утрешния Европейски съвет, и се надявам,
че посланията, изпратени от тук, ще бъдат чути и взети под внимание във всички столици
на Европа. Без преувеличение може да се каже, че Европейският съюз ще отбележи важен
напредък след месец март. Финансовата криза, която се превърна в икономическа рецесия,
а след това и в криза на държавния дълг и криза на банковия сектор, принуди Европа да
търси нов начин за напредък, да обмисли всички възможности и да вземе решения с
последици в дългосрочен план.

Както посочи и председателят Барозу във встъпителните си бележки, ние ще отговорим с
цялостна стратегия, която се опира на силните страни, ценностите и институциите на
Европейския съюз. Предизвикателствата, пред които сме изправени днес, са тъкмо онези,
заради които е създаден Европейският съюз: за да можем да устоим заедно на бурите, за да
можем чрез съвместни усилия да излезем от кризата по-силни от преди.

В резултат на изключително дълги преговори в продължение на няколко месеца елементите
на всеобхватния отговор в областта на икономическата политика сега вече са напълно готови
да бъдат представени пред лидерите на Съюза, които да ги приемат и да се ангажират с тях
по време на Европейския съвет утре. Държавите-членки и по-специално всички
държави-членки от еврозоната активно и решително се стремят към фискална консолидация
и структурни реформи, насочени към стимулиране на растежа. Именно това в момента е
първият и най-важен крайъгълен камък за постигане на напредък по тази стратегия.

Второ, както Съветът, така и Парламентът спазват ангажимента ви за завършване на
законодателния пакет на Съвета относно икономическото управление до това лято.
Укрепеното икономическо управление действително представлява крайъгълен камък на
всеобхватния ни отговор.

Трето, постоянният Европейски механизъм за стабилност ще започне да функционира от
юни 2013 г., като ефективният му капацитет за отпускане на заеми ще бъде в размер на
500 млрд. евро. С това решение ще създадем финансова гаранция с достатъчен задържащ
ефект, който да отхвърли дори и най-малките съмнения за възможностите ни да действаме
дори и в най-спешни ситуации.

Ролята на Комисията при осъществяването на операциите на европейския механизъм за
стабилност ще бъде централна, връзката на ЕМС към институциите на Европейския съюз,
разбира се, с участието на Европейския парламент, ще бъде установена ясно и категорично.
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Своевременно ще предложим регламент, основан на чл. 136 от Договора, който ясно да
посочва стъпките за определяне на условията на политиката и да гарантира съответствие с
рамката на Европейския съюз за надзора на страните.

Не на последно място, трябва да бъде завършено възстановяването на банковия сектор, за
да се гарантира предоставянето на кредити на реалната икономика, на предприятията и на
домакинствата. Следващият кръг от стрес тестове на банки трябва да се проведе в
предстоящите месеци; резултатите ще послужат за ориентир за необходимото
преструктуриране и евентуална рекапитализация на банковия сектор на Европейския съюз.
Преди публикуването на резултатите всички държави-членки трябва да вземат решение и
при необходимост да представят стратегиите си за евентуалното преструктуриране и
рекапитализация на уязвимите си институции.

Действително е от ключово значение да предприемем мерки за паралелното решаване на
тези два проблема; финансовото възстановяване трябва да бъде ускорено, банките да бъдат
преструктурирани и, ако е необходимо, да бъдат рекапитализирани възможно най-скоро.
Това е предварително условие за възстановяване и укрепване на доверието в европейската
икономика, за подобряване на стабилността на банките и за гарантиране на запазването на
икономическия растеж чрез предоставянето на кредити.

В заключение искам да кажа, че след като Европейският съвет потвърди пълната си
ангажираност с всички тези елементи от всеобхватната ни икономическа стратегия за
преодоляване на кризата, Европейският съюз ще бъде на правилния курс за промяна на
икономическите тенденции през тази 2011 година. Това не означава, че всичко вече е наред,
а още по-малко, че можем да се отпуснем. Но, да, това означава, че сме подготвени да се
изправим пред проблемите и предизвикателствата и да избегнем бъдещи кризи.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Roberta ANGELILLI
Заместник-председател

Енико Гьори,    действащ председател на Съвета.  −  (HU) Г-жо председател, г-н член на
Комисията, уважаеми колеги, благодаря ви за това разискване. Благодарна съм, че повечето
от вас в Парламента и ораторите в разискването признаха необходимостта от шестте елемента,
които ще съставляват съвместния отговор на Европейския съюз на икономическата криза
и които, надявам се, държавните и правителствените ръководители ще одобрят с решението
си в четвъртък и петък. С това можем да сложим край на кризата; с това можем да положим
основата, чрез която възникването на подобни кризи ще бъде изключително ограничено.
Напълно съм съгласна с ораторите, които казаха, че не самият Европейски съюз е в криза,
а част, доста голяма част, от държавите-членки са се оказали в мрежата на дългова криза,
на дългова спирала. Именно това трябва да прекратим. Това е най-важната приоритетна
задача за всички нас, за всяка държава-членка.

Живеем обаче в единен Съюз и имаме обща парична политика и обща валута. Ето защо
дълговата криза на която и да е отделна държава-членка е общ проблем за всички. Поради
тази причина са ни необходими общи решения. Беше дадено началото на интересно
разискване, който считам, че трябва да продължим, когато започнем официалните преговори,
както и по шестте законодателни предложения относно икономическото управление.
Разискването засяга разграничението между добър и лош дълг. Има ли такова нещо като
добър дълг? Изключително интересно разискване. Г-н членът на Комисията подкрепя
казаното от мен, тъй като обсъдихме това в Европейския съвет и Съветът беше доста
скептично настроен дали въобще съществува добър дълг. Тук също един от членовете на
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Европейския парламент каза, че в много случаи дълг, който в началото е бил добър, може
да се превърне в доста лош дълг.

Трябва да продължим това разискване, но считам, че за да излезем от дълговата криза веднъж
завинаги, трябва да потърсим други начини за стимулиране на икономиката и за стартиране
на растеж, които са различни от увеличаване на дълга. Не трябва да се стремим да правим
добри инвестиции за сметка на бъдещите поколения. Ето защо според мен е важно също
така да се каже, че, както спомена и г-н Барозу, разполагаме с инструменти: по-нататъшно
развитие на единния пазар, премахване на все още съществуващите пречки, както и
стратегията „Европа 2020“.

Искам да кажа няколко думи относно положението в Португалия и Ирландия. Добре
съзнаваме, че това ще бъде обсъждано на заседанието на Европейския съвет. Що се отнася
до Португалия, искам само да посоча, че обявеният от Португалия пакет от мерки беше
приветстван от държавните и правителствените ръководители по време на срещата на високо
равнище на Европейския съюз на 11 март, а също и от председателя на Европейската
централна банка. Следователно това само по себе си беше положително послание за пазарите.
Същевременно е много важно да се каже, че всеки план за действие е полезен до степента,
до която се изпълнява. Освен това много е важно, че следва да има политически ангажимент
и недвусмислена подкрепа зад всяко действие.

Що се отнася до Ирландия, искам само да отбележа, че представителят на новото ирландско
правителство сътрудничи много активно в Съвета по общи въпроси, проведен в понеделник,
и че съм уверена, че решение на ирландския проблем ще бъде намерено и на Европейския
съвет. Много хора направиха съпоставка между общностния метод и междуправителствения
метод, като загатнаха, че междуправителственият подход е бил причината за провала и на
Лисабонската стратегия. Считам, че постигнахме значителен напредък от 4 февруари насам.
На 4 февруари голям брой държави-членки и много членове на Европейския парламент, с
които разговарях тогава, изразиха тревога за посоката, която сме поели, и за това, какво би
станало с Европейския съюз, ако възложим решаването на важни въпроси на външни
участници. Считам, че положението се подобри значително и се завърнахме към общностния
подход. Още от самото начало задачата ни като председателство беше да се опитаме да
насърчим постигането на жизнеспособно решение между външните участници и онези,
които желаят да останат единствено в рамките на Общността.

Унгарският министър-председател предложи и поиска още на 4 февруари в заключенията
на Европейския съвет да бъде направена препратка и към изпълнението на т.нар. Пакт за
конкурентоспособност в съответствие с договорите. С огромно задоволство мога да кажа,
че определено сме се завърнали към общностния подход. Европейската комисия, един от
най-общностно ориентираните ни органи, има важно участие във всеки елемент от
всеобхватния ни икономически отговор от шестте закона и поради тази причина
Европейският парламент получи и гаранции, че ще има достъп до информацията. И така,
изминахме дълъг път, при това в положителна посока. Пактът за еврото е отворен и
определени държави-членки, като моята например, ще имат възможност да се присъединят,
ако желаят. Това не е затворен клуб на избрани.

В заключение, като последно искане ще повторя желанието си да водим разискването
относно пакета от шест законодателни предложения за икономическото управление във
възможно най-конструктивния дух. Подготвени сме за това и искам да посоча, че стремежът
ни при формулиране на становището на Съвета беше да вземем под внимание докладите на
членовете на Европейския парламент, които вече бяха готови през януари.
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По отношение на Либия и Средиземноморието – войната и нестабилността са възможно
най-голямата трагедия за хората, които живеят в региона и за Европейския съюз. Струва ми
се, че тук цитирам думите на г-н Mauro, с които съм напълно съгласна. Пред себе си имаме
възможност и задача да използваме тази криза, за да създадем възможност да гарантираме,
че трагедия от такова естество няма никога вече да се случи в Средиземноморието. Без
преувеличение може да се каже – и считам, че е добре нещата да се кажат в прав текст – че
Парламентът взе по-бързо решение, отколкото Съветът. В крайна сметка коалицията успя
да организира операция в последната минута, която спаси живота на изключително много
хора в Бенгази.

Що се отнася до въпроса доколко единни сме и колко е ефективна общата външна политика
и политиката на сигурност на Европейския съюз, тук отново ще кажа нещата в прав текст.
Не сме стопроцентово единни. Все пак успяхме да се споразумеем за доста неща, които бяха
от ключово значение в неотдавнашния период. На 11 март, на проведената тогава среща
на високо равнище, държавните и правителствените ръководители ясно декларираха, че
Кадафи трябва да напусне властта; че трябва да бъдат установени отношения с Преходния
национален съвет в Бенгази и че либийските органи трябва да бъдат призовани да позволят
допускането на хуманитарна помощ в страната. Още в онзи момент взехме решение, че
трябва да разгледаме отношенията си с южните съседи. Условие за това беше началото на
демократични промени.

Още тогава се договорихме, че финансовата подкрепа трябва да бъде увеличена посредством
включването на подходящи условия, че търговските отношения трябва да бъдат задълбочени
и че трябва да улесним социалните промени в региона. Областта, в която трябва да постигнем
напредък, се състои от три аспекта – пазарен достъп, мобилност и пари. След това, на 21 март,
министрите на външните работи, лицата, отговарящи за областите на общата външна
политика и политика за сигурност, общата политика за сигурност и отбрана, отново
подчертаха решимостта си. Към онзи момент Резолюция 1973 на Съвета за сигурност на
ООН беше вече факт. Приветствахме това и можахме да приветстваме и решенията на срещата
на високо равнище в Париж. Бързо приехме решение за налагане на санкции и подчертахме
решимостта си да помогнем на цивилните лица.

Общата външна политика и политика за сигурност може и да не работи безупречно, но
считам, че бяха взети някои изключително важни решения, макар това да се случи в
последната минута. Благодаря Ви много, г-жо председател.

Председател.   – Разискването приключи.

Писмени изявления (член 149)

Ivo Belet (PPE),    в писмена форма.  –  (NL) Срещата на високо равнище това лято е от
изключителна важност за всички европейци. Тук ще поставим основата за стабилно евро
и за цялостно укрепване на икономическото сътрудничество в Европа. Пактът за еврото,
който е пред нас, за щастие е много по-балансиран, отколкото първоначалните варианти.
За този пакт зачитането на модела на социални консултации има централно значение. Тъкмо
това е правилният подход, защото това представлява основата на европейския ни модел от
Райнланд.

Време е да предприемем следващата важна стъпка, защото европейският проект не може да
се ограничи само и единствено до финансово-паричен проект. Това впоследствие ще се
окаже вредно и ще доведе до намаляване на обществената подкрепа за Европа. Ето защо
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повече от всякога Европа се нуждае от привлекателен, нов проект, ориентиран към бъдещето,
който ще вдъхне отново ентусиазъм на хората.

Не е необходимо да търсим другаде, защото предложенията вече са пред нас. По-специално
трябва да се съсредоточим върху трансграничните инвестиции във възобновяема енергия.
Това ще бъде възможно единствено ако открием пътя и за еврооблигации. Това ще даде
живителна сила на икономиката ни, на заетостта и на околната среда, разбира се, и е напълно
осъществимо според изчисленията от Пътната карта 2050 на Комисията. Нека се заемем с
това.

Zita Gurmai (S&D),    в писмена форма.  –  (EN) Предстоящото заседание на Съвета
действително е изключително важно. В своята открита покана председателят Херман Ван
Ромпьой отбелязва, че като важна стъпка в новата рамка на европейския семестър следва
да дадем насоки за национални икономически политики с оглед изпълнението на нашата
стратегия „Европа 2020“. Не трябва да подминаваме тази точка от дневния ред като
второстепенна спрямо икономическия пакет. На всички е известно, че ключът към
европейски икономически растеж е заетостта. Стратегията „Европа 2020“ се стреми към
равнище на заетост от 75 % сред мъжете и жените на възраст между 20-64 години. Всички
знаят, че на теория този праг от 75 % няма да бъде достигнат без мащабното участие и
присъствие на жени на пазара на труда.

Ето защо искам две неща от Съвета преди предстоящото му заседание. Първото е да бъде
амбициозен и пределно ясен, когато става въпрос за насоки за заетост, и по-специално що
се отнася до заетост сред жените. Второ, искам отново да потвърдите ангажимента си към
европейските цели и насоки, които позволяват мащабно участие на жени на пазара на труда,
по-специално целите от Барселона за дневни грижи за децата, които, както знаем, далеч не
са постигнати в Европейския съюз.

Cătălin Sorin Ivan (S&D),    в писмена форма. – (RO) Считам, че е крайно наложително
да бъдат направени инвестиции в образование, научни изследвания и иновации с подкрепата
на всички държави-членки, за да бъдат постигнати целите на стратегията „Европа 2020“,
като по този начин икономическото възстановяване се осъществи на практика. Като
представител на европейски граждани, декларирам подкрепата си за доклада на г-жа Balzani.
Съгласен съм, че Европейският съюз трябва да подобри финансовите си ресурси, за да може
да се конкурира на световната политическа и икономическа сцена в момент, когато текущите
предизвикателства изискват от глобалните участници по-голяма конкурентоспособност.
Не на последно място, за да имаме силна икономика, като основна цел трябва да бъде
поставено насърчаването на заетостта. Европейският съюз се нуждае от квалифицирана
работна сила във всяка област, от хора с подходящите знания и умения, и по-висока
производителност във всички икономически сектори.

Niki Tzavela (EFD),    в писмена форма. – (EL) През следващите няколко дни Европейския
съвет ще завърши работата по Пакта за еврото. Основната цел на пакта е да насърчи
конкурентоспособност, която ще доведе до увеличаване на заетостта в държавите от
еврозоната. С цел постигане на горепосочените цели на европейско равнище предлагам
определението и контролът на сухопътните и морските граници, както и на икономическите
граници на държавите-членки на Европейския съюз да бъде включено в пакта. Това ще
защити европейското производство от фалшифицирани стоки, внасяни от държавите от
Изтока, които имат трудоемко производство. Внасянето на тези евтино произведени стоки
е не само незаконно; то също така не дава възможност пазарите да функционират правилно,
като по този начин намалява печалбите на европейските дружества. Така се забавя растежът
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и се намалява конкурентоспособността на европейските дружества и на Европа като цяло.
В заключение искам да кажа, че са ни необходими нови стимули за държавите-членки на
Европейския съюз, които да развият изключителни икономически зони. Необходима ни е
европейска гаранция за цялата изключителна европейска зона, която не може да се оспорва
от трети страни.

Angelika Werthmann (NI),    в писмена форма. – (DE) Няма такова нещо като добър или
лош дълг; постоянното увеличаване на националния дълг трябва да бъде спряно. За
съжаление, Съветът не успя да изпълни изцяло Пакта за стабилност и растеж. Гражданите
ни обаче не могат да поемат тежестта на допълнителни структурни кризи. Съществуващият
проблем с националния дълг може да бъде решен единствено чрез изисквания за строга
бюджетна дисциплина. Процедурата, приета от държавите-членки, която предвижда
прилагането на „ускорена процедура“, трябва да бъде отхвърлена, но както г-н Gualtieri
вече каза, за да можем да представим контрапредложение, трябва да се съсредоточим върху
същността. Бих приветствала инициатива, която предвижда 143-те атомни електроцентрали
в Европа да бъдат веднага изключени от мрежата и вместо това да бъдат използвани устойчиви
енергийни източници. Няколко кратки бележки и по неизбежните стрес тестове на ядрените
енергийни съоръжения: както беше подчертано многократно, тъй като подробните
договорености относно безопасността на атомните електроцентрали са в компетентността
на отделните държави-членки, не мога безрезервно да подкрепя тези стрес тестове на толкова
ранен етап от преговорите. Предвид събитията, започнали през 1986 г. вследствие на
симулация на криза в ядрения реактор на Чернобил, тези стрес тестове будят у мен голяма
тревога, освен ако не бъдат извършени от Европейския съюз или от съпоставима институция
и само след подробен анализ на състоянието и капацитета на натоварване на отделните
реактори.

Véronique Mathieu (PPE)   , в писмена форма. – (FR) Докладчикът се стремеше да добави
параграф, свързан с децентрализираните агенции на Европейския съюз в дял, озаглавен
„Устойчивост и отговорност в основата на бюджета на Европейския съюз за 2012 г.“.

Споделям представената основна идея, която е, че агенциите носят добавена стойност към
политиките на Европейския съюз в голям спектър от области, като например професионално
обучение, околна среда, вътрешна сигурност и железопътен транспорт. Също така споделям
и идеята, че що се отнася до бюджетна устойчивост, системата от агенции може да бъде
подобрена.

Всъщност задачите и правомощията на агенциите в някои случаи се дублират, а някои от
тях имат големи оперативни разходи поради ограниченията, наложени от финансовите и
бюджетните ни правила. Поради тази причина разходите за децентрализирани агенции
могат да бъдат оптимизирани чрез система на споделени услуги, включително например
помощ с бюджетния процес, помощ с тръжните процедури и правни консултации.

В заключение искам да кажа, че през последната процедура по освобождаване от отговорност
Парламентът се стремеше да насочи вниманието към контрола на Комисията и Парламента
върху децентрализираните агенции; той трябва да бъде укрепен, както показва опитът.

Marian-Jean Marinescu (PPE),    в писмена форма. – (RO) Европа трябва да си направи
изводи от ядрените инциденти в Япония и да предприеме стъпки, за да гарантира ядрената
безопасност в целия континент. Енергийният микс все още е в правомощията на
държавите-членки. Ядрената безопасност обаче се определя от европейското законодателство,
което трябва да бъде преразгледано, като се вземат под внимание тестовете на безопасността
на атомните електроцентрали, предложени наскоро от Комисията. Не трябва да забравяме,
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че Европейският съюз е изключително зависим от внос на енергия и че държавите-членки
трябва да намерят решения, които да съдържат разпоредби относно собствените им
енергийни източници. Европейският съюз се нуждае от обща енергийна политика, която
трябва да се основава на постигането на идеален баланс между възобновяема енергия, нови
технологии за конвенционални енергийни източници и необходимостта от производство
на ядрена енергия в безопасни условия. Относно темата за Либия Съветът трябва да сложи
началото на ново европейско партньорство с южните ни съседи. Това партньорство
предвижда тясно политическо сътрудничество, което ще гарантира прехода на тези държави
към демокрация. Освен това Европейската комисия трябва възможно най-скоро да представи
план за управление на мигрантските потоци, който да вземе под внимание солидарността
между държавите-членки и укрепването на техническите и оперативните възможности на
Frontex. Този план обаче не трябва да отклонява вниманието на Европейския съюз от
Източното партньорство.

Czesław Adam Siekierski (PPE),    в писмена форма. – (PL) Току-що приехме изменения
на Договора, които ще дадат възможност за въвеждането на постоянен механизъм за
стабилност за еврозоната. Постигнахме огромен успех по отношение на предоставянето на
ясна подкрепа за използването на общностния подход като основна форма на сътрудничество
в рамките на механизма. Централната роля на Европейската комисия в процеса на оценка
на финансовото положение на държавите-членки предвещава добро за бъдещето на
сътрудничеството, защото това го защитава от нестабилността, която би го застрашила, ако
беше избран междуправителственият подход. Можем само да се надяваме, че след приемането
на изменението на Договора от Европейския съвет то ще бъде успешно ратифицирано в
държавите-членки, което ще направи възможно създаването на постоянен механизъм в
съответствие с плана. Включването на механизма за стабилност в Договора е само една от
скорошните стъпки, която е насочена към подобряване на конкурентоспособността на
еврозоната. На утрешното заседание Съветът ще приеме и Пакта за еврото, който беше приет
на срещата на държавите-членки от еврозоната на 17 март. Уверен съм, че държавните и
правителствените ръководители ще успеят да постигнат съгласие и тази схема ще влезе в
сила, като по този начин ще направи възможно ускоряването на икономическото
сътрудничество в области, включващи заетост и публични финанси. Заслужава приветствие
фактът, че въпреки първоначалните опасения от страна на държави-членки извън еврозоната
пактът беше изготвен като отворен за всички държави-членки, които желаят да се
присъединят. Това поне до известна степен гарантира, че механизмът няма да доведе до
Европа на две скорости.

João Ferreira (GUE/NGL),    в писмена форма. – (PT) Това заседание на Европейския съвет
се провежда в специфичен за Португалия контекст. Икономическата и социалната криза в
страната се задълбочава до безпрецедентни равнища, което се дължи на пътя, по който
вървят членовете на Европейския съюз и на приложените на национално равнище мерки,
диктувани от тях: по-интензивни регресивни политики, увеличена експлоатация на
работниците, нови антисоциални мерки, които задълбочават неравенствата, увеличаване
на безработицата и несигурността на работните места, както и увеличаване на бедността и
социалното изключване. Тъкмо в този контекст правителството – под натиск и с
поздравления от Европейския съюз – внася поредния пакет от гореспоменатите мерки за
намаляване на разходите – четвърти по ред.

Намерението на управляващите в Европейския съюз е ясно: да поставят поредната
неоколониална примка на вратовете на страните, които са в по-слабо икономическо
положение, атакувайки суверенитета им посредством очакваните условия за прилагането
на европейския механизъм за стабилност. Всичко това се случва под претекста за запазване
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на привилегиите, от които се възползваха големите групи с икономически и финансови
интереси – по-специално онези на страните на управляващите – за което допринесоха
няколко инструмента на Европейския съюз, като например Пактът за стабилност и растеж,
Икономическият и паричен съюз, както и еврото. Изправени пред тези факти, борещите се
с трудности португалски работници дадоха необходимия отговор на това с масова
национална демонстрация в събота.

17. Положението в Япония, включително тревожните сигнали за атомните
централи (разискване)

Председател.   – Следващата точка са изявленията на Съвета и на Комисията относно
положението в Япония, включително тревожните сигнали за атомните електроцентрали.

Енико Гьори,    действащ председател на Съвета.  −  (EN) Г-жо председател, от името на
Съвета, искам да започна, като изкажа нашите съболезнования на народа на Япония, на
хората, загубили близките си и на многото други, засегнати по един или друг начин от
трагичните събития преди повече от 10 дни. Отдавам също почит на смелостта и силата на
духа на тези, които сега се борят да преодолеят последиците от ужасното земетресение и
вълната цунами, както и на онези, които полагат усилия, за да се справят с последиците от
ядрения инцидент.

Европейският съюз застава редом с японския народ в този изключително труден и изпълнен
с предизвикателства момент. Вече сме предоставили помощ на Япония по много конкретен
начин. В самия ден на земетресението Европейският съвет поиска от върховния представител
и Комисията да мобилизират цялата подходяща помощ. Задействан беше Европейският
механизъм за гражданска защита, за да подпомогне координирането на помощта от страна
на държавите-членки.

В рамките на много кратък период от време Европейският съюз се отзова на исканията за
помощ от японското правителство. Европейският съюз е готов да продължи да отговаря на
всеки зов за хуманитарна помощ, техническа подкрепа от всякакъв вид или
по-специализирана помощ, каквато японските органи биха счели за подходяща.

От името на Съвета, бих искала по-специално да благодаря на члена на Комисията Георгиева
и на върховния представител за бързата, цялостна и много координирана ответна реакция
на бедствието. Екипът за гражданска защита на ЕС, разположен в Япония, има нашата пълна
подкрепа. Отделни държави-членки също са готови да направят много добри предложения
за помощ.

Също така е важно да се спомене, че Съветът ще трябва да предприеме последващи действия
относно макроикономическото въздействие на японската криза. Министрите вече проведоха
предварително разискване по този въпрос на работна закуска на Екофин на 15 март.

Очевидно едно от основните опасения на всички ни е положението в атомната
електроцентрала на Фукушима Дайичи. Искам да подчертая факта, че унгарското
председателство действа незабавно, като взе предвид сериозността на събитията и на
възможните последици в Европа, особено по отношение на ядрения риск.

Свикахме бързо Работната група „Атомни въпроси“ и извънреден Енергиен съвет, за да се
направи оценка на положението в Япония, както и възможните последици за ЕС, и да се
помисли относно ответната реакция на ЕС.
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Бих искала да подчертая, че първото послание, което дойде от страна на Съвета, беше за
солидарност, съпричастност и готовност за оказване на хуманитарна и техническа помощ.
Посланието е също израз на уважение към упоритостта и неотстъпчивостта на японския
народ, особено на тези, които все още се борят, за да се справят с положението във Фукушима.

Именно благодарение на тяхната упоритост в изключително трудните условия, сега вече
може да се види известна надежда по отношение на положението в атомната
електроцентрала, което все пак остава сериозно. Основният проблем в момента е високото
ниво на замърсяване, измерено в близост до електроцентралата.

Подкрепата ни в Япония трябва да продължи. Няколко държави-членки осъществяват своя
принос двустранно или чрез различни механизми за координация, управлявани от Комисията
или от Международната агенция за атомна енергия. Както беше казано на унгарския
министър на развитието на селските райони Шандор Фазекаш по време на срещата на
министрите на околната среда, за момента събитията в атомната електроцентрала
„Фукушима“ нямат последици за населението в ЕС. Равнищата на радиация във всички
държави-членки са нормални и се осъществява подходящ контрол по отношение на храните,
внасяни от Япония. Въпреки това аварията в атомната електроцентрала „Фукушима“ налага
ефективен отговор от страна на ЕС.

Има определени поуки от този инцидент. Прилагането и непрекъснатото подобряване на
високи критерии за ядрена безопасност е основен приоритет за европейските регулаторни
органи и оператори; но самата идея за непрекъснато подобряване означава, че на първо
място, трябва да извлечем своите поуки, независимо от факта, че аварията беше предизвикана
от външни фактори, а не от неизправности в електроцентралата. Няколко държави-членки
и промишлени оператори вече са решили да преразгледат безопасността на атомните
електроцентрали, което следва да бъде приветствано.

След извънредното заседание на Съвета на министрите на енергетиката на 21 март унгарският
министър на националното развитието Тамаш Фелеги писа до председателя Ван Ромпьой,
за да го информира относно предложението за стрес тестове на атомните електроцентрали
и относно други страни, особено нашите съседи, да се присъединят към това начинание.
Обхватът и модалностите на теста следва да се разработят в светлината на последните събития
и при пълноценното използване на наличните експертни познания. Що се отнася до обхвата,
отбелязвайки, че всяка атомна електроцентрала има свои особености, следните основни
области могат да бъдат обхванати от оценката на риска и безопасността: риск от наводнения,
сеизмичен риск, резервни системи и аварийни процедури.

Групата на европейските регулатори в областта на ядрената безопасност (ENSREG), с пълното
участие на държавите-членки, ще определи модалностите на оценяването на съвещание със
съответните заинтересовани страни. Въпреки че е трудно да се определи конкретна дата за
него, ясно е, че е необходимо да започне възможно най-скоро.

Въпросът за безопасността на атомните електроцентрали очевидно не спира на границите
на ЕС. Затова е важно да се включат и съседни трети страни. Оценката трябва да обхване
както съществуващите, така и плануваните ядрени централи, като е необходимо пълноценно
да се възползваме от международните организации и органи като Международната агенция
за атомна енергия и други международни асоциации като Г-20, за да бъдат обхванати и
други страни.

Очевидно е важно посланието към обществеността по отношение на положението в Япония
да е ясно. Имам две забележки по въпроса. Първо, надеждността на начинанието зависи от
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нашата прозрачност за модалностите и резултатите от оценяването. Второ, колкото и
сериозно да е положението в Япония, не трябва да създаваме впечатлението, че въпросът
за ядрената безопасност се решава на части и само сега. Важно е да се припомни, че в Европа
в продължение на повече от 25 години съществува правно обвързваща рамка. Що се отнася
до конкретния ядрен въпрос, Съветът очевидно ще следи внимателно развитието и ще се
върне към темата през юни.

По-късно през тази седмица Европейският съвет ще направи преглед на положението в
Япония след трагедията. Не се съмнявам, че нашите държавни и правителствени
ръководители ще пожелаят да изразят по-нататъшната си солидарност с народа на Япония,
така както аз правя в момента. Европейският съюз ще продължи да бъде в готовност да
предостави каквато може помощ, за да им помогнем в този труден момент. Още веднъж
приветствам техния кураж и непреклонност.

Гюнтер Йотингер,    член на Комисията. −  (DE) Г-жо председател, уважаеми членове на
ЕП, Комисията изрази солидарността на Европейския съюз с народа и правителството на
Япония. Изразихме нашето дълбоко съчувствие. Убедени сме, че смелостта и хладнокръвното
отношение на японския народ са достойни за нашето огромно уважение и възхищение.

Координирахме усилията за оказване на помощ в рамките на Центъра за мониторинг и
информация, за да се направи съвместно предложение за помощ от страна на ЕС. Одеяла,
дюшеци, контейнери за вода, палатки и хигиенни съоръжения са предоставени от 13
държави-членки като част от първоначалния пакет от съвместната помощ от ЕС. Очакваме
още предложения, като доставянето и разпределението на пратките с помощи в Япония ще
осъществим през следващите дни: в четвъртък – с други думи, утре – и в петък. Членът на
Комисията Георгиева ще присъства лично.

Предложихме също и съдействие на мястото на атомната електроцентрала, но нашата помощ
все още не е поискана. По отношение на ядрената енергия сме в тесен контакт с
Международната агенция за атомна енергия във Виена и внимателно наблюдаваме, оценяваме
и анализираме състоянието на безопасността в Япония. Необходима е допълнителна
информация преди да можем да направим преценка за въздействието на инцидента в атомната
електроцентрала. В момента допускаме, че японските инженери и техници и правителството
на Япония ще възстановят контрола върху атомната електроцентрала и ще бъдат избегнати
по-нататъшни щети от бедствието.

Преценяваме какви поуки трябва да направим за Европа. За тази цел във вторник миналата
седмица проведохме конференция на високо равнище – с всички държави-членки, с всички
енергийни предприятия, които експлоатират ядрени централи, с всички предприятия, които
произвеждат атомни електроцентрали, и с органите, отговарящи за атомната енергия на
държавите-членки. В понеделник се проведе извънреден Енергиен съвет, свикан от г-н
Фелеги.

Трябва да се разбере, че има голямо несъответствие между положението и позициите на
европейските държави-членки по отношение на атомните електроцентрали. Четиринадесет
страни експлоатират атомни централи; за 13 от тях те са част от дългосрочната им енергийна
политика, а една – Германия – има стратегия за постепенно преустановяване на
производството на ядрена енергия. Тринадесет страни нямат ядрена енергетика, две от които
– Полша и Италия – в момента обмислят да започнат или да възобновят производството на
ядрена енергия. С изключение на енергията от възобновяеми източници — чиято цел е
достигането на 20 % — енергийният микс е от компетентността на националните
законодателства и политики. Ние уважаваме това.
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Положението в различните части на Европа варира в широки граници – като цяло Европа
генерира 30 % от своята енергетика от ядрена енергия, но в Австрия този дял клони към
0 %, докато във Франция е 80 % — но има два общи знаменателя. Първият, към който ще
се върнем през годината, е инфраструктурата. Каквато и посока да вземе енергийната
политика, разширяването на инфраструктурата за електроенергия, газ и възможностите за
съхранение – по отношение както на качеството, така и на капацитета – трябва да бъде
ускорено. Вторият е безопасността. Безопасността на промишлените предприятия като
цяло, на инфраструктурата като цяло и на атомните електроцентрали в частност е обща
грижа за доброто на работниците в ядрените централи, на гражданите на Европа и
европейската природа.

Затова предлагаме да разгледаме дали е целесъобразно и подходящо, с оглед на вече
разпознаваемите причини и излизащата наяве информация относно причините за инцидента
в Япония, да се извърши проверка за безопасността – стрес тест; с други думи, извънредно
изпитване на основата на общи стандарти и критерии с цел по-нататъшно намаляване на
риска в 143-те атомни електроцентрали, които се експлоатират в Европейския съюз, както
и за изграждането на нови централи в Европейския съюз.

Безопасността е от полза за всички граждани, независимо от това дали държавата-членка,
в която живеят, има ядрена енергетика, планира ядрена енергетика, постепенно спира
производството на ядрена енергия или няма ядрена енергетика. С това ще се разгледат
определени критерии като наводненията и рисковете за експлоатацията и безопасността,
земетресенията и знанията, придобити в Япония, охладителните системи и тяхното
функциониране, както и въпросът за редуващо се електрозахранване и резервно захранване,
така че да е възможно поддържането на повече охлаждане посредством електрозахранване
и агрегати за резервно захранване, дори когато е налице риск от земетресения и наводнения.
Ще бъдат включени общи критерии за всички атомни централи, както и специални критерии
за всеки отделен проект, възраст, местоположение, сеизмичен риск, риск от наводнения и
други фактори. Специалният преглед следва да включи и теми като самолетни катастрофи,
кибератаки и терористични атаки.

Предложението на Комисията към държавите-членки е тя да изготви и координира това
съвместно с органите за атомна енергия. Това е само предложение, а приемането е
доброволно. Държавите-членки сами носят отговорност за вземането на решение дали
желаят провеждане на общ и специален съвместен стрес тест в Европа.

Предишният оратор спомена съседни държави, които са също толкова важни за нашата
безопасност; от тях най-главни са Швейцария наред с Украйна, Армения, Турция и Руската
федерация. Имах дълъг телефонен разговор с украинския министър на енергетиката. Той
заяви, че ще се радва да вземе участие в евентуален общ стрес тест за Европейския съюз – с
други думи, това представлява предложение от негова страна. Ясно е, че нашето правомощие
по отношение на стрес теста извън Европейския съюз и неговите държави-членки ще зависи
до голяма степен от това дали можем да го организираме съвместно в Европа. Ако някои
държави-членки не желаят да участват, тогава ще разполагаме с по-малко правомощие,
когато отправяме предложение към Турция, Украйна, Русия и Швейцария, отколкото ако
всички държави-членки възприемат общото гледище, че това е важна задача за безопасността.

Поради тази причина през следващите седмици ще изготвим критерии за безопасност и ще
се радваме да си сътрудничим не само с Европейския парламент, но и с всички, които
участват в Европейския съюз – с неправителствени организации, енергийни предприятия,
работници, техници, инженери в електроцентрали – с цел постигане на възможно най-голямо
по-нататъшно намаляване на риска и повишаване на безопасността. Благодарни сме, че
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президентът Саркози желае тази тема да бъде разгледана в нейната цялост на среща на Г-20,
като така ще бъдат извлечени поуки не само за атомните електроцентрали в Европа, но и за
тези в останалата част на света.

Така изглеждат нещата у нас. Ще се радваме да предоставим на Парламента информация
как да се процедира по-нататък във всеки един момент чрез неговите специализирани
комисии – както вече направихме това през последните дни в рамките на комисията по
околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и на комисията по промишленост,
изследвания и енергетика – и с нетърпение очакваме съответната подкрепа от страна на
Европейския съвет в Брюксел утре и вдругиден.

Elmar Brok,    от името на групата PPE. – (DE) Г-жо председател, г-жо действащ
председател на Съвета, г-н член на Комисията, госпожи и господа, още веднъж ни беше
напомнено за силата на природата, свидетели сме на границите на човешките възможности
и как сме изложени на произвола на мощните сили на природата. В такива моменти можем
само да покажем солидарност с японците – солидарност, изразена в нашите мисли и молитви,
но и в практическа помощ. Когато членът на Комисията споменава, че предоставяме помощ,
опитваме се да предоставим екипи за помощ и подпомагане, това е важна мярка,
предоставяща не само пряка помощ, но и известна утеха. Знам също, че не само държавни
организации правят това, но и много от гражданите на Европа са готови да дарят, да дадат
свои лични пари. Само в моя роден град – където съм чест гост – бяха събрани 50 000 евро
в рамките на три дни и още пари продължават да се получават. Това се случва в цяла Европа.
Това показва, че има високо ниво на подкрепа.

Същевременно трябва да спрем и да размислим, а не веднага да започнем да натискаме
бутоните за нашите вътрешни политически цели. Несъмнено ще разгледаме преживения
опит и поуките, които трябва да се извлекат от ядрения инцидент, и ще е необходимо да
проведем стрес теста, като се надявам, г-н член на Комисията, че ще направим това на
европейско равнище – защото границите са без значение, когато се случат подобни
инциденти. Трябва да гарантираме създаването на необходимата инфраструктура, която да
предлага алтернативи, както и провеждането на научни изследвания върху евентуални нови
енергийни проекти, които следва да разгледат и въпроси като климатичните промени,
заетостта и конкурентоспособността.

Необходимо е също да осъзнаем, че думите „допълнителен риск“ ще играят различна роля.
Хората вече не вярват, че компаниите ще спазват всички разпоредби и че няма нищо, което
да не може да бъде пресметнато. Япония ще промени нашето мислене по тези въпроси и
затова ще трябва да преосмислим въпроса за допълнителния риск; ще бъдат направени нови
заключения, които ще породят нови съображения и нови политики. Трябва да го обсъдим
с необходимото спокойствие.

Marita Ulvskog,    от името на групата S&D. – (SV) Г-жо председател, една от
най-развитите от икономическа и техническа гледна точка страни в света беше доведена до
състояние на хуманитарна криза. На първо място, това е трагедия за всички засегнати хора.
Картините от Япония са покъртителни. Ние трябва да им окажем пълна подкрепа и всякаква
възможна форма на помощ, на която сме способни. Въпреки това бедствието нагледно
показва уязвимостта на всички съвременни общества. Това, което се случи в Япония, може
да се случи и в други части на света – дори и тук. Дори в страни с изключително високи
изисквания за безопасност тази безопасност може да се окаже измамна.

Естествено невъзможно е да си представим, че можем без ядрена енергия. Със сигурност
има някои страни в Европа, които не разполагат с ядрена енергия, но повечето са
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изключително или напълно зависими от нея. Някои изграждат нови атомни
електроцентрали, други ги извеждат от експлоатация. Това е положението, в което се
намираме – с други думи, положението е различно в различните държави-членки по
отношение на уязвимостта, но все пак сме заедно в това отношение и трябва да предприемем
дългосрочен подход към нашите енергийни доставки.

Необходимо е просто да превключим нашите енергийни системи така, че да намалим
рисковете и едностранния характер на тези системи. Трябва да положим сериозни усилия,
за да дадем приоритет на научноизследователската и развойна дейност и инвестирането и
разширяването на дългосрочни устойчиви и възобновяеми енергийни източници. Европа
има огромен неизползван потенциал в това отношение, който трябва да бъде изтъкнат на
фона на факта, че изграждането на нови атомни електроцентрали ще ни направи зависими
от тях за много десетилетия напред – с други думи, новите инвестиции в ядрената енергетика
са средство за отлагане и предотвратяване на разширяването на възобновяемите източници
на енергия, начин за ипотекиране на бъдещето.

Това, което следва да направим сега, е да проведем сериозно разискване относно
повишаването на целите и амбициите на ЕС по отношение на възобновяемите източници
на енергия, като възможно най-скоро вземем решение за обвързване на целите за енергийна
ефективност с дългосрочен план за нашите енергийни доставки – преминаване към
възобновяеми източници на енергия. Затова провеждането на общ стрес тест на атомните
електроцентрали във всички страни е необходимо, но също така е необходим и дългосрочен
подход.

Lena Ek,    от името на групата ALDE.  –  (EN) Г-жо председател, картините на мощното
земетресение и цунами в Североизточна Япония са ужасяващи; нашите мисли и искрени
съболезнования са с тези, които загубиха своите домове и близки.

Ние, разбира се, приветстваме пакета от помощ на ЕС. Във Фукушима все още служители
работят на мястото на атомната електроцентрала, за да предотвратят по-нататъшно
замърсяване с радиация, а това трябва да бъде високо оценено навсякъде в Европейския
съюз – включително и в Брюксел.

Приветствам стрес теста, предложен от Комисията, но мисля, че трябва да се добави, че не
можем просто да проведем стрес тест на основата на технологията и географията. Необходими
са ни още две други стъпки. Едната засяга културата на сигурност, където очевидно е
невъзможно да се предвидят множеството рискове. Втората засяга институционалната рамка,
включително надзора на отношенията между националните регулаторни органи и ядрените
компании. Освен това не би следвало да се допуска органите да провеждат одит на самите
себе си.

И накрая, оценявайки последствията от бедствието, трябва да поставим нашето разискване
на основата на информация и знания. Може да се наложи взимането на радикални мерки
– мисля, че такива са наистина необходими. Но едно нещо трябва да бъде ясно: необходимо
е да реформираме нашето производство на енергия и вместо това да разчитаме на
възобновяеми източници на енергия — трябва да го направим веднага.

Giles Chichester,    от името на групата ECR.  –  (EN) Г-жо председател, позволете ми
да изразя своето възхищение от стоицизма на японците, изправени пред тези мощни
природни сили. Трябва да помним изключителната сила на земетресението и на вълната
цунами.
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Приветствам стрес тестовете за безопасност на европейските атомни електроцентрали, без
да се забравя, че ядрената промишленост е най-регулираната и обезопасена в света, и обръщам
внимание на изявлението, направено по-рано тази година от Асоциацията на
западноевропейските ядрени регулатори (WENRA), относно по-голямата безопасност на
новите реактори от тази на сега съществуващите. Полезно е да се сравнят сведенията за
безопасност във въгледобивната, нефтената и водноелектрическата промишленост с тези на
ядрената промишленост по отношение на произшествията, включващи загуба на живот.

Г-жо председател, виждам нещо добро в това ужасно положение в Япония – а именно, че
новото строителство и възстановяването на тази страна благодарение на дълбоките джобове
на застрахователната промишленост би трябвало да даде огромен тласък на икономиката
и това ще бъде добре за останалата част от света.

Благодаря на министъра и на члена на Комисията за техните сериозни забележки, а на
държавите-членки и на всички останали бих казал: не се разколебавайте сега по отношение
на ядрената енергетика, ние имаме твърде голяма нужда от нея.

Rebecca Harms,    от името на групата Verts/ALE. – (DE) Г-жо председател, госпожи и
господа, положението изисква да помогнем на Япония възможно най-добре и с всички
средства, с които разполагаме. Държава, засегната от бедствие, каквото претърпя Япония,
се нуждае от цялата помощ, която може да получи. Въпреки това намирам за удивително
лекомислието, с което обсипваме с похвали героите на Япония. Считам, че пропускаме да
признаем, че хората, наричани „герои“, знаят по-добре от всеки друг, че рискуват живота и
здравето си и че много от тези, които се борят с ядрената авария във Фукушима, са живи
мъртъвци. Японците знаят по-добре от всеки друг народ в света какво опустошение може
да предизвика ядреният инцидент. В тяхната история Хирошима и Нагасаки имат
доминиращо място. Всяко дете в Япония е наясно с последиците от ядрена катастрофа.
Необходимо е да осъзнаваме това, когато започнем да обсъждаме Япония. Японците познават
по-добре от всички ужаса, произтичащ не само от сегашното положение, но и това, което
тепърва предстои. Може би единствено украинците, станали свидетели на унищожаването
на част от тяхната страна през последните 25 години, са компетентни да говорят по темата.

За мен текущите европейски разисквания, за разлика от тези отпреди 25 години, следва да
вземат предвид политическите последствия, когато открием, че в нашите собствени страни
имаме технология, която може да излезе извън контрол, унищожавайки не само миналото
и настоящето в определени региони, но достигайки по коварен начин и в бъдещето на
всички, които живеят в околностите на тези централи, както и в по-широк периметър. Не
мисля, че правим това, когато говорим за стрес тестовете, г-н Йотингер. Трябва да бъдем
много по-честни и да признаем, че ние в Европейския съюз често сме се сблъсквали със
ситуации, граничеща с ядрена катастрофа в атомните електроцентрали, които експлоатираме.
Нека Ви дам един кратък списък: „Тианж“ в Белгия, „Сиво“ във Франция, „Филипсбург“ в
Германия, „Козлодуй“ в България, „Пакс“ в Унгария, „Брунсбютел“ в Германия, където е
имало водороден взрив, „Форсмарк“ в Швеция, „Барсбек“ в Швеция, „Блайе“ във Франция,
„Крюмел“ в Германия – това е списък на най-впечатляващите инциденти, настъпили поради
най-различни причини след Чернобил, при които се оказахме на прага на ядрена катастрофа.

Как ще се справим с факта, че ядрена катастрофа може да се случи във всяка от атомните
електроцентрали, които експлоатираме? Чрез стрес тестове ли ще направим това? По мое
мнение тези тестове са уместни само ако ни отведат до изготвянето на план, който да
определи кои централи и кои ясно формулирани рискове трябва първи да бъдат премахнати,
като в същото време обърнем гръб на тази високо рискова технология. Ако стрес тестовете
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имат за цел да бъде успокоена обществеността и отново да бъде внушено, че в Европа никога
не бихме могли да се окажем в ситуация като тази, каквато сега преживява Япония, то аз
считам, че тези тестове са ненужни. Между другото, ние с готовност бихме приветствали
възможността да имаме правото да се изкажем при вземането на решение кой ще определя
стрес тестовете – този въпрос не може да бъде оставен на самите оператори на атомните
електроцентрали – както и кой ще изпълнява и оценява тестовете. Досегашните отговорни
органи прекалено често са си затваряли очите за трудностите, срещани в европейските
атомни електроцентрали, като са одобрявали централи, които никога не би трябвало да
преминат процедурата по оценка на съответствието, както направи Евратом в случаите с
Белене и Моховце например.

Bairbre de Brún,    от името на групата GUE/NGL. – (GA) Г-жо председател, като другите
оратори бих искала да изразя моите съболезнования на хората, засегнати от трагедията в
Япония, трагедия, която все още продължава. Трябва да направим всичко възможно, за да
помогнем на японския народ.

Що се отнася до поуките, които трябва да извлечем в Европа, въпросът за ядрената
безопасност очевидно сега е първи в дневния ред. Особено по отношение на „стрес тестовете“,
които ще се проведат в атомните електроцентрали в Европа. Това, което се случи в Япония,
има сериозни последствия за енергийната политика на ЕС в бъдеще.

Хуманитарната катастрофа показва значението на преминаването към безядрена Европа.
Имаме нужда от мораториум върху ядрената енергия и това, от което се нуждаем, са солидни
инвестиции в устойчиви и възобновяеми източници на енергия. Освен това трябва да се
преразгледа регулаторната система за ядрена безопасност.

Fiorello Provera,    от името на групата EFD.  –  (IT) Г-жо председател, госпожи и господа,
аз също желая да изразя своето съчувствие и възхищение от достойнството, силата на духа
и единството, проявени от японския народ, изправен пред катастрофа, чийто размер и тежест
светът рядко е виждал. Поведението на японския народ е истинско вдъхновение за всички
и те заслужават нашата помощ.

Поуката, която трябва да се извлече от това събитие, е необходимостта от укрепване на
европейската система за гражданска защита чрез по-тясно координирани действия и
по-широка наличност на хора и ресурси, за да можем да действаме бързо в случай на бедствие.

По отношение на ядрената опция би било грешка този въпрос да се обсъжда на
емоционалната основа, породена от текущите събития: въпросът е твърде важен и трябва
да бъде разгледан с научен подход. Абсолютно правилно е да се засилят мерките за сигурност
за настоящите електроцентрали и за тези от следващото поколение, като по-старите и
по-малко безопасните бъдат демонтирани, но ние трябва да избегнем политическата
експлоатация и да бъдем предпазливи и прагматични, както каза г-н Brok. Трябва да помним,
че в същия район Фукушима по време на земетресението рухна язовир с много жертви, но
това не ни навежда на мисълта за демонтаж на язовири или изграждане на нови, затова
призовавам към предпазливост, внимание и отвореност към бъдещето.

Bruno Gollnisch (NI).   – (FR) Г-жо председател, ужасното бедствие, което засегна района
Тохоку в североизточната част на Япония, естествено предизвиква състрадание и съчувствие
от страна на всички европейци. Освен това чувство трябва да участваме в спасителните
усилия, тъй като ми се струва, че ситуацията в Япония далеч не е стабилизирана. Япония е
забележителна страна, изключително достойна, силна и смела страна, която е наясно със
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своите морални задължения, но като навсякъде другаде бюрокрацията и там има последици,
които могат да парализират инициативите.

Една от поуките, които трябва да се извлекат от бедствието, е, че най-ефективната спешна
помощ в крайна сметка е тази, която пристига по море. Разбира се, това изисква наличието
на достатъчно съоръжения наблизо.

Положението не е стабилизирано и много бездомни хора все още страдат от студ и глад.
Считаме, че поуките от трагедията са следните: първата е, че най-лошото винаги се случва,
най-лошото накрая винаги се случва. „Титаник“ беше построен като непотопяем кораб. За
него беше казано „Дори и Бог не би могъл да го потопи“. И все пак той потъна по време на
първия си рейс, въпреки водонепропускливите кесони, тъй като инженерите не бяха
помислили, че може да се получи цепнатина с такъв размер.

Е, най-лошото винаги се случва, земетресение плюс вълна цунами беше най-лошият сценарий.
Но ще има и други земетресения, ще се случи голямото земетресение в Канто, което се очаква
всеки момент. Възможно е да има земетресение в Калифорния, в Италия или в Карибския
басейн. Следователно, както беше казано, трябва да бъдем подготвени за това чрез засилване
на гражданската защита.

Втората и последна поука е, че все пак не трябва да се поддаваме на паника. Не може да ни
се казва, че трябва да изоставим ядрената енергетика на основанието, че остатъчната радиация
е опасна, и в същото време да се казва, че трябва да преустановим използването на изкопаеми
горива заради изхвърлянето на CO2 в атмосферата. Ще трябва да се направи избор.

Sandra Kalniete (PPE).   – (LV) Г-жо председател, нещастието, което японският народ
преживя, е огромно. Бих искала да бъде отбелязана моята най-дълбока съпричастност към
семействата на тези, които пострадаха, и тези, които загинаха, и на техните близки.
Благородството и присъствието на духа, проявени от японския народ в това време на
изпитание, са достойни за най-дълбоко уважение и са пример за целия свят. Япония е
изправена пред тежката задача да възстанови своите опустошени територии, което ще
изисква значителни ресурси, включително вътрешни инвестиции. Ето защо призовавам на
срещата на високо равнище между Европейския съюз и Япония, насрочена за 25 май, да се
вземе решение за започване на преговори за споразумение за свободна търговия между
Европейския съюз и Япония. Това споразумение би следвало да бъде от полза и за двете
страни; то ще трябва да гарантира равни условия за достъп до пазара и за двете страни както
в потока на стоки и услуги, така и по отношение на селскостопански продукти.
Споразумението за свободна търговия може да се превърне в един от инструментите за
третото откриване на Япония, както живописно го назова японският министър-председател
г-н Кан. Аварията, причинена от вълната цунами в атомната електроцентрала „Фукушима“,
е причина за сериозна тревога в целия свят. Трябва да сведем глави в знак на уважение и
благодарност към героите, които работят в момента, рискувайки живота си, за да
стабилизират положението в ядрения реактор. Опитът, който сега трупат японските
инженери и ядрените експерти за предотвратяване на аварии, е уникален. За света е важно
да се поучи от този опит. Опитът от Фукушима трябва да бъде в услуга на човечеството,
като се превърне в основа за изпитване на атомни електроцентрали и развиване на подобрени
критерии за безопасност. В заключение, отново искам да потвърдя, че Европейският съюз
трябва да направи всичко възможно, за да помогне на Япония, един от нашите най-близки
партньори. Благодаря ви.

Nessa Childers (S&D). -    (EN) Г-жо председател, като последица от трагичните събития,
засегнали Япония преди 12 дни, се очертаха две теми. Първата е ответната реакция на
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японците, която по отношение на структурната подготовка в градовете, бързото реагиране
на спешните звена и вдъхновяващата издръжливост, проявена от японския народ, е образцова
и следва да служи като пример за други страни, в които има чести земетресения. Въпреки
това втората тема, тази за остатъчната радиация във Фукушима, е по-сложна.

Докато Япония несъмнено бързо ще се поучи от тези събития, Европа също трябва си извлече
поуки, като нашата ответна реакция може да бъде разделена в две области. Първата е да се
подсигури извън всякакво съмнение безопасността на атомните електроцентрали, действащи
в ЕС. Приветствам плановете за тестове и бих искала да подчертая, че те трябва да приключат
с общи правила сред държавите-членки относно сигурността на атомните електроцентрали
и съхранението на силно токсичните ядрени отпадъци. Това е особено уместно в моя
избирателен район в Източна Ирландия. Най-голямото хранилище за такъв материал се
помещава в атомната електроцентрала „Селафийлд“ в Англия, само на 280 км от
графство Лаут.

Втората ни ответна реакция следва да се отнася за бъдещето на ядрената енергетика като
цяло. В тази връзка трябва да бъде одобрено пълното преустановяване на строителството
на нови атомни електроцентрали. С цел да се гарантира непрекъснатото осигуряване на
достатъчно енергия за ЕС, трябва да бъдат също така одобрени инвестиции в производството
на възобновяема енергия и повишаването на енергийната ефективност.

Johannes Cornelis van Baalen (ALDE). -    (EN) Г-жо председател, подкрепям думите на
моите колеги в делегацията за връзки с Япония – г-н Gollnisch и г-жа Kalniete – думи на
уважение и съчувствие към японците. Ние обаче трябва да се поучим, а това означава, че
тази потенциална ядрена катастрофа следва да има международно измерение. Необходима
е абсолютна прозрачност. Трябва да разберем защо предупреждението на Международната
агенция за атомна енергия не е било последвано; не е имало обсъждане на предупреждението.
Трябва да разберем какво се е случило.

Съгласен съм с всички останали, които казват, че трябва да обединим усилията си във
възстановяването. Поради това споразумението за свободна търговия е от особена важност
и ние трябва да го сключим възможно най-скоро.

Mirosław Piotrowski (ECR).   – (PL) Г-жо председател, като член на делегацията на
Европейския парламент за връзки с Япония бих искал, първо, да изкажа съчувствие и
солидарност с японския народ, изправен пред това огромно бедствие. То отне почти 10 000
човешки живота, повече от 16 000 души се смятат за изчезнали, като тези цифри се променят
непрекъснато. Земетресението и вълната цунами причиниха невъобразимо унищожение.
Загубите вече се изчисляват на 300 млрд. щатски долара.

Въпреки че Япония не е поискала помощ от Европейския съюз, ние не можем да останем
безучастни пред размерите на тази трагедия. Най-голямото безпокойство е породено от
повредите, нанесени на атомната електроцентрала „Фукушима“. Според мнението на някои
експерти положението е сериозно и може да доведе до повторение на случилото се след
Чернобил. Декларацията на унгарското председателство и г-жа Аштън относно
хуманитарната и експертна помощ следва да бъдат изпълнени със съдържание възможно
най-бързо в тясно сътрудничество с правителството на Япония.

Claude Turmes (Verts/ALE).   – (DE) Г-жо председател, само преди 14 дни японската
компания „Тошиба“ и други, построили атомни електроцентрали, написаха в рекламните
си брошури, че имат най-безопасните атомни електроцентрали в света – дотук с твърдението,
че в Европа несъмнено имаме най-безопасните атомни електроцентрали.
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Считам, че този изключително сериозен и трагичен инцидент в Япония трябва да изясни
колко абсурдно е да се приравняват атомните електроцентрали с вятърните паркове,
енергийната ефективност или слънчевите електроцентрали, когато се обсъжда борбата
срещу изменението на климата. Нещо повече, идеята за нисковъглеродните технологии е
просто погрешна. Трябва да се огледа цялостният риск от всички технологии. Първият ми
конкретен въпрос към Вас, г-н Йотингер, е следният: не е ли крайно време да включите поне
един сценарий в енергийната пътна карта за 2050 г., който по прост начин да покаже какво
можем да постигнем чрез комбиниране на енергия от 100 % възобновяем източник и
енергийна ефективност? Това е най-малкото, което гражданите на Европа могат да очакват.

Позволете ми да заявя по отношение на стрес тестовете, че ние подкрепяме такива тестове,
но те трябва да бъдат задължителни и трябва да бъдат европейски. Първият стрес тест в
банковия сектор беше прекомерно манипулиран от националните органи, така че няколко
банки ще бъдат изключени. Имахме нужда от втори кръг на стрес тестове, за да се получат
нещата правилно. Вторият ключов елемент е „независимата експертиза“. Г-жа Lauvergeon
от Areva и г-н Teyssen от E. ON, длъжностни лица на Комисията в Евратом, ядрените
експерти във Виена, а всъщност и националните ядрени наблюдатели, всички са предубедени.
Дори националните органи няма да признаят, че тестовете за безопасност, очертани преди
шест месеца, вече не са точни. С други думи, имаме нужда от независими експерти. В противен
случай рискувате да чуете само предубедени мнения.

Имам да добавя още нещо. Бих препоръчал предпазливост, г-н Йотингер, когато посочвате
г-н Саркози като най-големия защитник в борбата за световна ядрена безопасност. Ако бях
на Ваше място, щях да съм малко по-предпазлив.

Sabine Wils (GUE/NGL).   – (DE) Г-жо председател, Япония все още е под заплахата от
ядрена катастрофа. Радиацията от атомната електроцентрала във Фукушима се покачва
драматично. Това е още едно ужасяващо доказателство, че е невъзможно да се контролира
ядрената енергия. Ето защо ние призоваваме за незабавен отказ от ядрена енергия. Ядрената
енергия пълни джобовете на енергийните компании, но когато се случи произшествие,
хората са тези, които плащат цената. Поради тази причина ЕС трябва незабавно да утвърди
изискване за операторите на атомни електроцентрали да имат задължителна застраховка
гражданска отговорност. Трябва да бъде осигурено достатъчно покритие за всички
увреждания на здравето, имуществото и други активи във всички държави-членки.
Европейският съюз трябва най-накрая да преустанови насърчаването на ядрената енергетика
и да прекрати Договора за Евратом. Милиарди от парите на данъкоплатците все още се
използват за опасни, високорискови технологии, докато безопасни алтернативи като
възобновяемите източници на енергия остават с недостатъчно финансиране.

Mario Mauro (PPE). -    (IT) Г-жо председател, госпожи и господа, мисля, че би било
сериозна грешка разискването да се превърне във вид процес срещу рисковете на
съвременността. Трябва да признаем, че науката и технологиите ни позволиха да живеем
по-дълго, да живеем при по-добри условия, да живеем с по-уверена перспектива, като вземем
предвид, че условията за продоволствена сигурност са се подобрили, че условията на нашите
социални системи са се подобрили, че условията в нашия прогресивен свят са се подобрили,
именно защото е бил в състояние да използва науката и технологиите.

Разбира се, тази гледна точка не е без рискове, но тези рискове могат да бъдат преодолени,
ако успеем да обединим силите си, за да се справим с проблемите, пред които от ден на ден
е изправена международната общност. Г-н Brock по-специално беше прав, когато каза, че
има мистерия в отношението ни към нещата, което ни кара да осъзнаем, че не сме овладели
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всичко, че колкото и напреднали да сме, нямаме отговор на всички проблеми, пред които
природата изправя хората, и размерите на това земетресение ни напомня точно това. Много
вероятно е ниските технологии и науката да са довели неотдавна или преди сто години,
например в Месина, до събитието, причинило смъртта на повече от 100 000 души, въпреки
много по-ниската интензивност на земетресението.

Това трябва да ни даде ясна насока за бъдещето: науката и технологиите са инструменти и
е необходима добра политика, за да бъдат използвани най-пълноценно. Ето защо ще е
необходима добра политика в това, което правим заедно като институции, за да се определи
дали в момента имаме решения, с които да преминем отвъд днешния атомен век в бъдещето
или да продължим да се съобразяваме с тези средства в дългосрочен план, за да се даде
възможност за по-нататъшно развитие, от което всички се нуждаем.

Днес обаче ние сме призовани да направим нещо съвсем различно — по същество да
предприемем действия да се помогне на болката и нуждата на един народ. Не чувам много
за това в Парламента, защото всички сме загрижени за политическата дискусия, която
излишно се опитва да вмъкне бъдещи опасения, които нямат нищо общо с това, което е на
дневен ред.

Daciana Octavia Sârbu (S&D).   – (RO) Г-жо председател, кризата, която се разгръща в
момента в Япония, повдига опасения за безопасността на атомните електроцентрали по
света. Наше задължение е да се запитаме колко устойчиви и безопасни са ядрените централи,
построени на нашата територия.

Аз съм от Румъния и гражданите на моята страна са съвсем основателно загрижени за
безопасността на атомната електроцентрала „Черна вода“, особено след като наскоро бяха
повдигнати много въпросителни за нея в печата.

Твърдо считам, че не само в Румъния, но и в редица държави-членки широката общественост
се чуди дали ще бъде адекватно защитена в случай на природни бедствия, които могат да
засегнат атомните електроцентрали.

Миналата седмица Германия реши да проведе подробна проверка на своите системи за
производство на ядрена енергия. В светлината на събитията в Япония е абсолютно
наложително да се извърши спешно преразглеждане на състоянието на ядрената безопасност
в целия Европейски съюз. Всички държави-членки трябва да упражняват строг и пълен
контрол над тези електроцентрали.

Европейската комисия трябва не само да гарантира, че Директивата за ядрена безопасност
ще бъде изпълнена правилно, но също така да следи отблизо заедно с компетентните органи
на държавите-членки състоянието на тези електроцентрали.

Трагичната ситуация в Япония още веднъж подчертава, че е необходимо да направим всичко
възможно, за да създадем механизми за навременна реакция за справяне с бедствия.

Charles Goerens (ALDE). -    (FR) Г-жо председател, няколко думи относно Япония. Първо,
трябва да се направи всичко за облекчаване на страданията на японския народ, който
заслужава цялото ни съчувствие и солидарност.

На второ място, освен двете природни бедствия – земетресение и цунами – има и трето
бедствие: ядрено и следователно сътворено от човека. Всичко казано по този въпрос може
да се обобщи с една дума: пропуск. Да, ние сме изправени пред промяна на парадигмата,
която се свежда до два въпроса: какво следва да се промени, и второ, какво можем да
започнем чрез промяна по отношение на производството на енергия?
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Ако изкопаемите горива и ядрената енергия се изчерпят, със сигурност ще можем много
бързо да получим по-точна картина по отношение на потенциала за развитие на източниците
на възобновяема енергия. Очакваме Европейският съюз да преформулира стратегията си по
въпроса. За да стане това, той се нуждае от визия, силна воля и подробна пътна карта.

Bas Eickhout (Verts/ALE). -    (NL) Г-жо председател, преди всичко бих искал да поздравя
г-н Йотингер с доброто начало. Вие наистина започнахте с летящ старт миналата седмица,
но оттогава като че ли загубихте инерция. Въпреки всичко сега Вие трябва да се справите с
това и да изясните позицията си, защото това, което казахте миналата седмица, беше, че
трябва да проведем обсъждане за Европа и за бъдещето на Европа без ядрена енергетика.
Оттогава не сте го повторили, въпреки че именно този би трябвало да е предметът на нашето
разискване в момента. Множество проучвания и научни изследвания многократно са
показвали, че целите за околната среда могат да бъдат постигнати без използване на ядрена
енергия. Възможно е Европа да се управлява изцяло с устойчива енергия. Това би трябвало
да бъде предмет на нашето разискване днес.

Позицията за или против ядрената енергия е въпрос на политически избор. Не би трябвало
да обясняваме защо сме против ядрената енергетика. Тези, които подкрепят ядрената
енергетика, трябва да изложат обосновка. От това произтича и важността на стрес теста.

Имам два въпроса към Вас, г-н Йотингер, два важни въпроса. Първо: как ще определим
критериите? Как ще гарантираме, че са независими? На второ място, какво ще се случи, ако
дадена атомна централа не успее да премине стрес теста? Какви ще бъдат последствията в
този случай?

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Libor ROUČEK.
Заместник-председател

Lena Kolarska-Bobińska (PPE).   – (PL) Г-н председател, г-н член на Комисията, събитията
в Япония много дълбоко засегнаха всички нас. Ние отдаваме почит на хората, които – с
риск за живота си – се справят с последиците от три събития, случили се едновременно –
земетресение, цунами и авария в атомната електроцентрала. Тази трагедия предизвика
огромно съчувствие и даде начало на разискването, на което сме свидетели в момента в
Европа, относно бъдещето на ядрената енергетика и европейската енергийна стратегия.
Наскоро приехме енергийната стратегия за Европа до 2020 г. В момента нейните основи в
известен смисъл са подронени, въпреки че в стратегията ние фактически приемаме ядрената
енергетика. В нея казваме, че тя просто трябва да бъде придружена от строги условия за
безопасност. Ядрената енергетика е приемлива част от енергийния микс на редица страни.

Струва ми се, че това разискване трябва също да засили европейското сътрудничество в
областта на енергетиката – и това е което сме поискали в нашия доклад. Днес не само трябва
да подобрим условията за безопасност, но и да укрепим Европейската общност за атомна
енергия и да вървим по посока на Европейска енергийна общност. Европейската комисия
трябва да настоява за по-добро сътрудничество между държавите-членки и за европеизация
на ядрената политика. Стрес тестовете не би трябвало да са доброволни – някои страни ще
ги използват, ако искат, а други не. Това трябва да бъде част от изграждането на нещо, което
в края на краищата ще бъде обща политика в областта на ядрената енергетика.

Трябва също да подкрепяме и новите технологии. Цялата енергийна стратегия на Европа се
основава на децентрализация и диверсификация. Това е така и затова трябва да мислим за
насърчаване на малките и средни ядрени реактори. Те струват по-малко, изградени са като
отделни модули и поради това могат да бъдат тествани по-лесно от гледна точка на
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безопасността. Може би тази форма ще бъде по-приемлива за общественото мнение, защото
няма да можем напълно да елиминираме този вид енергия.

Zigmantas Balčytis (S&D). -    (LT) Г-н председател, Япония преживя невъобразимо
въздействие от природно бедствие и ядрена авария. Жителите на Литва активно набират
средства и се опитват по всички възможни начини да съдействат за оказване на помощ на
жертвите на тази страна. Ние помним и винаги ще помним тежките последици от
чернобилската ядрена катастрофа, които хората от този регион продължават да усещат дори
и след три десетилетия. Бедствието в Япония ни задължава основно да преразгледаме въпроса
за ядрената безопасност. Не сме в състояние да управляваме природните катаклизми, ето
защо трябва поне да гарантираме, че природните бедствия няма да причиняват допълнителни
и особено тежки ядрени катастрофи. Съгласен съм с прегледа на съществуващата
инфраструктура и създаването на нови възможности, но е необходимо задълбочено да
анализираме събитията в японската атомна електроцентрала, особено в светлината на
прецедента в Чернобил. Трябва да достигнем до заключения и да приемем мерки, които ще
ни позволят значително да засилим ядрената безопасност в цяла Европа.

Chris Davies (ALDE). -    (EN) Г-н председател, моята загриженост за ядрената
промишленост беше засенчена от загрижеността ми относно изменението на климата, а
сега считам, че ядрената енергетика има своя роля в подпомагането ни в борбата с глобалното
затопляне. Това беше вярно преди инцидентите в Япония и остава вярно и сега. Очевидно
има поуки, които трябва да се извлекат. Това са проблеми на проектирането, неадекватната
регулация, недостатъчна независимост и очевидно: не изграждайте ядрени реактори в
земетръсни зони.

Но ние живеем в свят, изпълнен с опасности; нашите градове без изключение са химически
заводи, всеки един от тях представлява огромен потенциален риск, но ние държим тези
рискове под контрол, ние живеем с тях. Десетилетия наред сме имали ужасяващи
железопътни катастрофи; в резултат на това не сме закрили железниците. Ние си извличаме
поуки; прилагаме ги и подобряваме безопасността. Точно това трябва да направим с ядрената
промишленост.

Romana Jordan Cizelj (PPE). -    (SL) Г-н председател, ако се отнасяме сериозно към нашите
цели за климата, ядрената енергетика ще остане част от нашия енергиен микс. Затова
обсъжданията ни не трябва да бъдат идеологически. Това, което ни е необходимо, на първо
място, са отговорите на множество въпроси, като например: Каква беше основната причина
за аварията и как можеше да бъде предотвратена? Имало ли е срив на системите за
отговорност, изпълнение и контрол? Недостатъчна ли е била културата на безопасност в
една от атомните електроцентрали? Какви са възможностите за по-безопасно съхраняване
на отработеното ядрено гориво? Твърде слаб ли беше регулаторният орган, за да предприеме
навременни действия? И така нататък. Нуждаем се от отговори на тези въпроси и след това
ще бъдем в състояние да предприемем отговорни политически действия.

Какво всъщност означава предприемането на отговорни политически действия? Необходимо
е да постигнем социално споразумение относно допустимите технологии по-специално
относно ролята на атомните електроцентрали. Необходимо е да гарантираме, че се изпълнява
принципът „безопасността на първо място“. Необходимо е да формулираме законодателна
рамка, която да осигури адекватни финансови и човешки ресурси за безопасна експлоатация
на сложните технологии. Необходимо е да улесним развитието на добра и независима ядрена
професия, непрекъснато обучение и трансфер на знания от по-старите към по-младите
поколения. Необходимо е да преценим компетентността и независимостта на регулаторните
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органи, които играят ключова роля в осигуряването на култура на безопасност, както и е
необходимо да осигурим безопасно изхвърляне на силно радиоактивните отпадъци и
отработеното ядрено гориво.

Накрая бих искала да спомена общите критерии за безопасност. Днес всички сме съгласни,
че наистина имаме нужда от тях, но не забравяйте 2009 г., когато обсъждахме Директивата
за ядрена безопасност. Още тогава Европейският парламент утвърди общите европейски
критерии, които Съветът за съжаление не потвърди. Още тогава Европейският парламент
доказа, че предприема правилните действия. Ето защо мисля, че е крайно време на
Европейския парламент да бъдат дадени повече правомощия в областта на ядрената
енергетика и сме длъжни да постигнем междуинституционално споразумение, за да можем
да имаме право на съвместно вземане на решение.

Ildikó Gáll-Pelcz (PPE).   – (HU) Г-н председател, първо, бих искала да изразя дълбокото
си съчувствие, второ, уважението си към японския народ и японската нация, и трето,
огромното си възхищение и признателност на японските герои, които в този момент работят
в ядрената централа. Случи се трагедия, която ще бъде запомнена завинаги в историята на
Япония и света. Пострадалата от бедствието страна е поискала помощта на Европейския
съюз в предварителното съгласуване на помощта, предлагана от държавите-членки.

Бързата реакция на Комисията беше удовлетворяваща, както и фактът, че беше потвърдено
от члена на Комисията, че на Япония ще бъде оказана пълна помощ, а също и на почти
половин милион души, пребиваващи във временни убежища след опустошителното
земетресение и вълната цунами. Твърдо съм убедена, че трябва да се направи всичко за
предотвратяване на последиците от бедствието и за възстановяване на условията на живот.
В същото време обаче бих искала да изразя становището, че не е удачно да се съпоставя този
тип трагедия с други подобни трагедии с използване на ядрена енергия. Въпреки всичко
атомните електроцентрали трябва да бъдат оборудвани с най-голямата система за безопасност
и да бъдат непрекъснато проверявани в съответствие с най-стриктните предписания.

Предложението на Комисията да организира широки консултации на европейско ниво
заслужава да бъде приветствано. Освен това подкрепям Комисията, защото считам, че това
е необходимо, в изготвянето на насоки, които поставят основите на добре функционираща
система за безопасност, координирана на европейско равнище, и гарантират трайно
безопасно производство на ядрена енергия в бъдеще. Поведението на японския народ е
образцово и е прецедент за нас. Категорично считам, че те заслужават пълна подкрепа.
Благодаря Ви, г-н председател.

Edit Herczog (S&D).   – (HU) Г-н председател, г-н член на Комисията, госпожи и господа,
днес всички ние сме малко японци. Дори и в разгара на природното бедствие трябва да
признаем, че ядрената безопасност има човешко лице. Проектирането, строителството,
експлоатацията, демонтажът и справянето с аварии, както е в момента в ядрената централа
„Фукушима“, са изпитание на силата на човешкото познание и отдаденост. Европейският
стрес тест е важна стъпка за нас към планиране за в бъдеще на нещо досега немислимо. Г-н
член на Комисията, ние можем най-добре да отдадем почит на работниците във Фукушима,
ако европейските експерти участват при вземането на европейски професионални и
политически решения. Трябва да бъдат включени ядрените работници, чиито всеотдайност
и знания са крайно необходими.

Много е важно знанията в областта на ядрената енергетика да се запазят и разширят в
средносрочен план, защото това е истинската гаранция за безопасност. Освен това отново
искам да обърна внимание на това, което каза г-жа Ulvskog. Ядрените изследвания и развитие
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трябва да дадат по-добър отговор от досегашния за това как можем да се справим с ядрените
отпадъци и тяхната вечно присъстваща 60-годишна история. Благодаря ви за изслушването.

Paul Rübig (PPE).   – (DE) Г-н председател, бих искал да благодаря на члена на
Комисията Йотингер за предприемането на толкова сериозен и отговорен подход към темата.

Трябва да обсъдим дали Асоциацията на западноевропейските ядрени регулатори (WENRA)
да бъде повишена до позицията на европейски регулатор за 27-те държави-членки. Трябва
да помислим дали критериите на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) да
не станат правно обвързващи и дали този нов регулатор да не получи правомощия, с които
да разпорежда незабавно закриване, ако критериите не са изпълнени. Трябва да помислим
също за реформиране на договорите за Евратом, като се съсредоточим върху правилата за
безопасност и сигурност, както и върху въпроса за покриването на разходите за извеждане
от експлоатация и съхранение, което е необходимо да бъде решено веднага.

Считам, че това е деликатна тема. Трябва да се възползваме от възможността в Европа, за да
осъществим партньорска проверка и да въведем най-новите критерии, така че здравето на
населението да не бъде изложено на допълнителен риск.

David Martin (S&D). -   (EN) Г-н председател, разбира се, приветствам незабавната помощ,
която оказахме на японците в момент на нужда, и приветствам и споделям изразеното
съчувствие към японците. Въпреки това не мога да не мисля, че искреността на нашите
бележки относно солидарността ще бъдат малко смекчени от действието на някои от нашите
държави-членки.

Четейки нашите вестници, виждам, че испанското правителство настоятелно изисква стоките
от Япония да бъдат внимателно проверявани за радиация; че правителството на Нидерландия
е предупредило докерите да боравят внимателно с всички контейнери от Япония; че
френското правителство е призовало за проверка на всички вносни стоки; и че германските
органи искат проверки на случаен принцип на всички стоки, внесени от Япония,
включително автомобили. Това са стоки, напуснали Япония преди две или три седмици –
а в някои случаи два или три месеца – преди земетресението.

Малко е изразената солидарност и съчувствие в подобни действия и аз бих поискал от Съвета
и Комисията да се опитат да разговорят с държавите-членки, за да кажат, че ако те наистина
искат да изразят солидарност, не би следвало да публикуват подобни истории, всяващи
паника.

Fiona Hall (ALDE). -    (EN) Г-н председател, изненадана съм, че членът на Комисията
изглежда толкова оптимистично настроен относно поставянето на ситуацията във Фукушима
под контрол в рамките на няколко дни, когато ядрените експерти говорят за седмици и
месеци; междувременно ядрената централа все още излъчва радиация, която продължава
да прониква в записите от храна и вода.

Приветствам призива за стрес тестовете, но те не дават отговор на по-големите въпроси.
Въпросът е: искаме ли да поемем нарастващите рискове на ядрената енергия в свят, където
сложните природни бедствия и екстремните метеорологични явления силно се увеличават?
Безопасността на ядрените реактори просто не може да бъде изцяло гарантирана в случай
на мащабно бедствие от всякакъв род, където има множество нива на разрушение, където
има прекъсване на електрозахранването, водоснабдяването, комуникациите и физическия
достъп. Това е въпросът: искаме ли наистина да поемем този риск, когато имаме и други
алтернативи?
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João Ferreira (GUE/NGL).   – (PT) Г-н председател, бихме искали да изразим нашата пълна
солидарност с японския народ, като ние също поднасяме нашите съболезнования за жертвите
на бедствието, поразило страната.

Знаем, че бедствието предизвика сериозни аварии в атомната електроцентрала „Фукушима“,
последиците от които все още не могат да бъдат напълно оценени. Вярно е, че авариите в
реакторите на електроцентралата са резултат от комбинацията на много малко вероятни
фактори; обаче те се комбинираха заедно и потенциално това може да се случи отново в
други атомни електроцентрали.

Затова трябва да си извлечем важни поуки от това, което се случва във Фукушима. Има
непосредствена необходимост от преразглеждане и ако е необходимо, от приспособяване
на излишествата по отношение на системите за безопасност на атомните електроцентрали,
и особено по отношение на системите за охлаждане.

Необходимо е да се направи преоценка на местоположението на съществуващите ядрени
централи, особено в съответствие с риска от земетресения и риска от появата на цунами.
Налице е и необходимост от започване на широко обсъждане в обществото относно
енергийния проблем, нашите настоящи и бъдещи нужди и как те могат да бъдат изпълнени,
справянето по ясен и информиран начин с рисковете, въздействията, възможностите и
ограниченията на различни източници на енергия.

Oreste Rossi (EFD). -    (IT) Г-н председател, госпожи и господа, първо, бих искал да изразя
своята солидарност с японския народ, така силно засегнат от бедствието. С изненада узнахме,
че японската технология не е била в съответствие със събитията, които постоянно се повторят
в тези области. Запазването в експлоатация на технологично остаряла атомна
електроцентрала съвсем не е маловажен въпрос и тези неща следва да ни накарат да се
замислим за европейската програма за ядрена енергия.

Не можем да си позволим да станем жертва на страха и да взимаме прибързани решения
днес: нуждаем се от общо съгласие, за да бъдат обезопасени съществуващите ядрени централи,
а тези в процес на изграждане да бъдат внимателно проверени. Европа не може да не помогне
на японския народ не само поради критичното положение, но и поради вероятната
финансовата криза, свързана с ужасното бедствие.

В краткосрочен план трябва да се предприемат стъпки за справяне с икономическия спад
в Токио и с вероятните последици за страните, най-тясно свързани с Япония. Не трябва да
забравяме, че още преди бедствието правителството беше отслабено и без мнозинство в
Горната камара, което означава предстояща криза на изпълнителната власт.

Angelika Werthmann (NI).   – (DE) Г-н председател, бих искала да започна, като изразя
своето съчувствие към всички засегнати от опустошителното положение. Трагичният
инцидент в Япония доведе до ядрена катастрофа, която вече е позната на всички ни. Европа
реагира относително бързо и единно, въпреки че е налице съзнаването, което, надявам се,
е споделено от всички, които подкрепят ядрената технология, че радиоактивността не
познава национални граници и че природата не признава критериите за безопасност, колкото
и да са високи. Били сме свидетели на Чернобил – един провалил се така наречен стрес тест
– а сега имаме Фукушима. Време е тези, които подкрепят ядрената енергия, да поставят
благосъстоянието и здравето на хората и околната среда над всякакви финансови интереси.
Трябва да помислим за поетапното изваждане на атомните централи от употреба в цяла
Европа и за насърчаването на източниците на възобновяема енергия.
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Alajos Mészáros (PPE).   – (HU) Г-н председател, вълната цунами след земетресението в
Япония беше пряката причина за инцидента в атомната електроцентрала, който се превърна
преди всичко във въпрос на безопасност както за професионалисти, така и за обществеността.
Ето защо правилно беше взето решението нашите функциониращи атомни електроцентрали
да бъдат подложени на строга проверка. Стана ясно, че имаме нужда от цялостно,
задълбочено разискване, за да бъде постигнато рационално решение относно бъдещето на
ядрената енергетика. Трябва също да осъзнаем, че след ужасна трагедия от такъв характер
хората ще бъдат по-изплашени и точно затова трябва да сме сигурни, че се дава обективна
и достоверна информация и че мерките за безопасност са засилени.

Въпреки това искам да подчертая, че атомните електроцентрали в Европа са обект на съвсем
различни фактори на околната среда от тези в Япония. Европа не е заплашена от опасността
от вълна цунами или от такова мощно земетресение, затова не би следвало да се правят
преки заключения от тази злочеста трагедия. Нашите съоръжения са подготвени за
потенциалните въздействия върху тях, а ядрената енергия може да остане неразделна част
от нашите енергийни ресурси в бъдеще. Накрая, бих искал да изразя своята съпричастност
и уважение към нашите японски приятели. Благодаря.

Гюнтер Йотингер,    член на Комисията. – (DE) Г-н председател, уважаеми членове на
ЕП, слушах внимателно вашите изказвания и бих искал да ви благодаря за вашата обективност
по отношение на бедствието и неговите последици. Чухме фрази на солидарност и съчувствие,
както и предложения за помощ. Няма какво повече да се добави към казаното. Това ни
насърчава в работата, която ще трябва да се свърши от председателството на Съвета и от
Комисията.

Главният въпрос тук е ответната реакция при бедствия. Ако разгледаме Хаити и Пакистан
и множеството други неотдавнашни природни бедствия, считам, че съобщението на
Комисията относно подобреното европейско реагиране при бедствия, което беше одобрено
от Съвета през декември миналата година, сочи пътя напред. Необходимо е да подобрим
сътрудничеството в рамките на процедурите за реагиране при бедствия на европейско
равнище и да посветим подходящи финансови и човешки ресурси на това, както и да
координираме усилията на европейско равнище. Нямам никакво съмнение, че г-жа Георгиева
ще внесе конкретни предложения в Европейския парламент и в Съвета през годината.

Когато става въпрос за енергийната политика в Европа и поуките, които трябва да се извлекат
от новата информация от Япония, считам, че е необходимо да започнем с безпристрастен
поглед към фактите и реалностите. Нека вземем за пример германското правителство и
неговите коалиционни партньори, като ви напомням, че съм член на една от тези партии.
Нашето правителство обяви важна промяна в посоката. Седем ядрени централи са спрени
в момента в Германия. Тази постъпка е критикувана за това, че „не е много правдоподобна“
и е „типично немско чувство за вина“. Считам, че е необходимо да помним, че зачитането
на различните позиции би трябвало да е отправната точка в обсъжданията. Искам да изразя
своето уважение към Европейския парламент, който преди няколко години даде ясната си
подкрепа за постоянното използване на ядрената енергия в европейския енергиен микс, но
който без съмнение е на път да преразгледа тази позиция. На второ място, бих искал да
изразя моето уважение към регулаторните правомощия на ЕС. Отново препрочетох Договора
за Евратом много внимателно и подробно разгледах Директивата за ядрена безопасност,
приета от Съвета и Европейския парламент през юни преди две години. Вторият документ
прави много официални препоръки относно органите, които ще бъдат учредени,
информацията и задълженията за докладване и други точки, но почти не предлага никакви
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конкретни, съществени препоръки относно строителните или работните техники, нито
дори най-общи спецификации.

Ако днес Парламентът предлага разширяване на европейското законодателство, аз съм
напълно готов да не чакам докладите от държавите-членки през 2014 г., за да внеса доклад
пред Комисията, а да настоявам директивата да стане национален закон най-късно до юли
тази година – което ще бъде възложено на държавите-членки – така че ще е възможно, след
като бъде събрана повече информация от Япония и от подробните стрес тестове, да се обсъди
предложението, направено от страна на Комисията, за по-нататъшни специфични, съществени
изисквания за ядрена безопасност в Брюксел през следващата година, не по-късно.

Беше казано, че трябва да „действам решително“. Все пак не бих се съгласил. За да бъда
последователен по този въпрос, бих попитал какви компетенции са ми дали и не са ми дали
европейските законодатели. Когато дори в сегашния климат чувам критики от страна на
някои национални правителства за прекалено драматична оценка на положението и поуките,
които следва да се извлекат от нея, а други казват, че е крайно време да предприема
решителни действия, предпочитам да заема среден курс на поведение. Винаги съм се чувствал
комфортно в средата на терена. Когато те критикуват и от двете страни, може би всъщност
вършиш нещата, както трябва.

Много от 143-те атомни електроцентрали в Европа все още ще бъдат включени след десет
години и освен ако сегашните правителства не променят отношението си, много, макар и
не всички, все още ще действат и през следващото десетилетие. Следователно е в интерес
на всички ни да настояваме за най-високи нива на безопасност, за нови критерии и
по-нататъшно намаляване на рисковете за ядрените централи, оставащи в експлоатация в
средносрочен и дългосрочен план.

На второ място, предполагам, че новите атомни електроцентрали ще бъдат построени в
Европа под егидата на държавите-членки, техните национални парламенти и правителства.
Ако разгледаме референдума, който ще се проведе в Италия през юни, ще видим какво
предстои да се случи като цяло и отбелязвам, че с изключение на Германия, нито една от
тринадесетте държави-членки, които експлоатират ядрени централи, не са променили
политиката си по въпроса. Внимателно следя разискванията на равнище национални
правителства и на парламентарно равнище, а така също и в медиите.

Необходимо е да разберем, че макар това да е европейски проблем, той има и глобално
измерение. В наш интерес е да гарантираме, че ще се прилагат най-високите критерии не
само на нашите собствени територии, но и в целия свят, тъй като в края на краищата ядрената
енергия ще се използва в целия свят десетилетия напред. Именно поради тази причина
приветствам...

(Реплики)

Г-н Turmes, наистина се старая да запазя спокойствие и да бъда обективен. Предлагам и
Вие да направите същото. Когато ми казвате да не се доверявам на г-н Саркози, мога само
да отговоря, че съм напълно сигурен, че той ще внесе тази точка за обсъждане на срещата
на върха на Г-20. Това само по себе си е голям успех: въпросът ще бъде обсъден на форум,
на който ще присъстват американците, китайците, руснаците, както и други, които вече
експлоатират ядрени електроцентрали, планират да построят нови централи или са дали
разрешение на големи промишлени концерни за изграждане на ядрени електроцентрали в
техните страни. Ето защо считам, че преоценката на рисковете и по-високите критерии за
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безопасност са от съществено значение, независимо дали някой е за, или против ядрената
енергия, тъй като ядрената енергия ще остане част от нашето глобално бъдеще.

(Реплики)

Сега не е време да се връщам към позициите, включени в разискванията преди две години.
Не съм подходящият човек, към когото да се обръщате по този въпрос. Можете да изложите
своята гледна точка, когато дойде ред на други да се изкажат. Не мисля, че адресирате
въпроса към правилното служебно лице.

Позволете ми да премина към въпроса за енергийната пътна карта за 2050 г. и критиките,
които чухме, че тя не насърчава и не финансира в достатъчна степен източниците на
възобновяема енергия. В този случай вие подценявате силата на собствените си решения,
въпреки че ние се стремим да следим и да гарантираме спазването на такива решения.
Двадесет процента енергия от възобновяеми източниците само в рамките на девет години
всъщност съответстват на 35 % в ключовата област на производство на електроенергия,
където предимно са разположени тези устойчиви източници. На път сме да генерираме
35 % електроенергия от възобновяеми енергийни източници – и държавите-членки играят
своята роля – като възобновяемите енергийни източници ще надминат ядрената енергия и
въглищата в производството на електроенергия в срок от четири до пет години. Това означава,
че сме на път да направим възобновяемите енергийни източници най-важните източници
за производство на електроенергия в Европа. Ще представим нашите идеи и сценарии за
енергийната пътна карта за 2050 г. в края на пролетта. Въпреки това има други важни дати
освен 2050 г., която може би изглежда далечна – има и междинни цели за 2025 г. и 2030 г.,
с други думи, за периода, който изисква инвестиции в инфраструктурата и производствените
мощности точно сега. Не искам да поемам конкретни ангажименти в този момент, но до
2030 г. със сигурност ще сме надминали 35 % енергия от възобновяеми източници,
достигайки цифра от над 40 % и дори 60 % или някъде по средата. Ако това стане, никой
няма да е в състояние да твърди, че възобновяемите енергийни източници не са получили
достатъчно подкрепа; възобновяемите енергийни източници ще играят решаваща роля в
енергийния микс в рамките на нашия живот.

(Прекъсване от г-жа Harms)

Г-жо Harms, говоря за енергийната пътна карта, докато Вие имате предвид пътната карта
за постигане до 2050 г. на конкурентоспособна икономика с ниска въглеродна интензивност.
Това са два различни въпроса. Целите за 2020 г. не са занижени. Те са непроменени – 20 %
самостоятелна цел и 30 %, ако други страни последват примера. Такава винаги е била
позицията на Парламента, Съвета и Комисията и това е глобалното предложение на дневен
ред. Няма никакви промени. Това, за което говорим, са „възобновяеми енергийни източници“
и именно там ще постигнем над 40 %. Затова сме създали основа за гарантиране, че
енергийният микс вече не е единствено въпрос на държавите-членки и че държавите-членки
ще споделят 50 % или малко повече от отговорността. На второ място, определили сме
изисквания за установяване на принципи за субсидиране и как финансовите и технически
ресурси ще бъдат създадени в държавите-членки с наше сътрудничество.

Може да бъдете сигурен, г-н Turmes, че сценариите сериозно ще разгледат това, което е
предложено от различните органи, а именно стъпка към 100 % възобновяеми енергийни
източници. Но в такъв случай ще трябва да погледнете законодателството, по-специално
член 194, който гласи, че енергийният микс е въпрос на държавите-членки. Не гледам на
Договора от Лисабон като на нещо неизменно. Той обаче предвижда параметрите на моята
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дейност, като дефинира правата на държавите-членки. Тези права са еднакво ревностно
пазени било то в Берлин, в Люксембург, Париж или Лондон.

Имам да засегна една последна точка. Слушах много внимателно това, което г-н Davies и
г-н Hall имаха да кажат. И двамата принадлежат към една и съща партия. И двамата са от
една и съща държава-членка. Въпреки това, както чухме, те имат диаметрално
противоположни позиции. Аз уважавам това. Когато една малка партия в една голяма
държава може да побере толкова различни становища, изразени от тези двама уважавани
членове на ЕП, и когато същата партия се противопоставя на ядрената енергетика в своята
страна преди изборите, но я приема сега, след като изборите са се състояли, аз уважавам
позицията въпреки всичко. Все пак това показва екологичните, икономически и политически
измерения на проблема, поради които ние винаги ще имаме несъгласие. Част от процеса е
винаги глобален по своя характер.

Енико Гьори,    действащ председател на Съвета.  −  (HU) Г-н председател, г-н член на
Комисията, уважаеми членове на ЕП, обещавам да бъда кратка. Съчувствието и
самообладанието са според мен двете неща, които сега трябва да ръководят нашите действия.
Чрез съчувствие можем да помогнем на японците с всичко, от което се нуждаят; можем да
ги изслушваме и да предприемаме действия тогава, когато те счетат това за необходимо, а
самообладанието е необходимо, за да вземем навреме правилните решения за нашето
собствено бъдеще. Не би трябвало да взимаме решение по такъв важен въпрос под влияние
на събитията. Едно нещо, което е сигурно и което никой в тази зала не е оспорил днес, е, че
трябва с всички сили да се стремим към постигане на максимална безопасност.

Това е наш дълг, както и цялостно да информираме гражданите, така че да разбират какво
е в процес на обсъждане и кога, за какво и как взимаме решение. Много е важно да направим
изводи и да извлечем поуки. Трябва внимателно да проучим събитията, без да сме нито
колебливи, нито прибързани да правим изявления, които след няколко седмици или месеци
може да не са състоятелни. По отношение на стрес тестовете ще отбележа, че сега въз основа
на действащия регламент те са доброволни. Някои от вас споменаха за изменение на правните
основания, на рамките, които понастоящем са в сила, което съм сигурна, че Европейският
съвет не би изключил. Необходимо е въпросът да се доразвие и да се внесе подходящо
предложение. Няма нужда да се бърза, но естествено работата трябва да започне.

Членът на Комисията Йотингер посочи също, че енергийният микс е от национална
компетентност. Всяка държава-членка взима суверенно решение какви форми на енергия
да използва за покриване на енергийните си потребности. Половината от държавите-членки,
половината от гледна точка на мащаба, използват ядрена енергия. Когато имаме подходящото
правно основание, ще бъдем в състояние да наложим задължение за безопасност на всички,
но възможността и отговорността е на държавите-членки. Във всеки случай с удоволствие
приветствам, че Комисията, както спомена членът на Комисията Йотингер, ще може да
подготви доклад до юли 2011 г. И последно, говорим много за изследвания и развитие,
което също е крайъгълен камък на стратегията „Европа 2020“. Наша задача е да създадем
възможно най-добрите условия за изследвания и развитие в Европейския съюз. Всъщност
все още имаме много работа в тази област. С помощта на изследователска и развойна дейност
трябва да намерим възможно най-безопасната и най-екологична форма на производство на
енергия. Нека направим така, че науката да служи на хората и на максималната безопасност
на хората. Благодаря Ви много, г-н председател.
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Председател. −   Внесено е едно предложение за резолюция (1)  съгласно член 110,
параграф 2 от Правилника за дейността.

Разискването приключи.

Гласуването ще се проведе утре (четвъртък, 24 март 2011 г.).

Писмени изявления (член 149)

János Áder (PPE)  , в писмена форма. – (HU) На първо място, позволете ми да изразя
дълбоките си съболезнования на японския народ и роднините на жертвите във връзка с
изключителното природно и промишлено бедствие, което се случи само преди 12 дни.
Японската трагедия ни напомня, че природните и промишлени бедствия могат да се случат
навсякъде и по всяко време, дори и в Европа. Въпросът е само кога и къде ще се случат.
Точно поради тази причина считам, че е важно за Европейския съюз, в случай на потенциално
промишлено бедствие в Европа, да разполага с достатъчен финансов механизъм, който да
се намеси незабавно и ефективно и да облекчи щетите. Усилията на ЕС, насочени към
превенция, са много важни, разбира се, но в момента Европейският съюз не разполага с
финансов механизъм, който да отговаря на горепосочената нужда. Нека само си представим
какво би станало, ако бедствие порази държава-членка в затруднено финансово положение.
Освен ужасните социални и екологични последици това би имало сериозно отражение
върху бюджета на тази страна, както и върху европейската икономика. Поради тази причина
по мое мнение Европа се нуждае от нова застрахователна схема срещу бедствия, която въз
основа на принципа за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ ще осигури
допълнителни средства, възлизащи на четири до пет милиарда евро годишно, от плащания
от страна на потенциалните замърсители с цел оказване на експедитивна финансова помощ
в случай на промишлени бедствия. Освен това платците могат да бъдат и бенефициери на
схемата, чрез която могат да кандидатстват за помощ от неизползваните средства чрез участие
в търгове за инвестиционни проекти в областта на безопасността и защитата на околната
среда.

Sergio Berlato (PPE),    в писмена форма.  –  (IT) Нарастващата нужда от енергия изисква
диверсификация на доставките на алтернативни енергийни източници спрямо нефта, като
например възобновяеми източници на слънчева, вятърна и ядрена енергия.

По мое мнение производството на енергия от ядрени източници не е аргумент, който да се
обсъжда с толкова силни емоции, каквито са в момента. Опасявам се, че обичайните
противници на ядрената енергия, често финансирани от петролните компании, ще се опитат
да се възползват от събитията в Япония за насърчаване на енергийната зависимост на Италия
от петрола и производните му продукти. Повече от 8 000 души в Италия и повече от 350 000
в Европа умират всяка година в резултат на замърсяването, причинено от изгарянето на
вторични нефтопродукти.

Освен това що се отнася до идентифицирането на възможни площадки в района, подчертавам,
че този избор е подпомогнат от технически и научни насоки, изработени от експерти, които
ще поставят администраторите в състояние да направят най-подходящия избор за
осигуряване на обществена безопасност и екологична устойчивост. Надявам се, че е възможно
да се подходи обективно към обсъжданията за алтернативни източници на енергия спрямо
нефта, като на европейските граждани бъде гарантирана адекватна и точна информация с
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цел да се предотврати лесно манипулиране, което ни прави още по-зависими от нестабилни
страни, производителки на петрол.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE),    в писмена форма. – (RO) Споделям мнението на моите
колеги, които изразиха своите съболезнования на Япония и японския народ след трагедията,
която преживяват. ЕС трябва да окаже подкрепа на Япония с пълния си капацитет от
възможности, които е способен да мобилизира за стартирането и управлението на програмите
за реконструкция. Следях внимателно разискването, но трябва да кажа, че не мога да се
съглася с превръщането на такава трагедия в кръстоносен поход срещу ядрената енергия.
Тя е евтин, екологичен източник на енергия, а технологичният прогрес ще го направи още
по-безопасен Една самолетна катастрофа например е също толкова трагична, но не считам,
че ни дава достатъчно основание да се съмняваме в ползите и безопасността на самолетите.
Правилното решение е: да — на стрес тестовете; да — на надзора; и не — на демонизирането
на ядрената енергия.

Kristiina Ojuland (ALDE),    в писмена форма.  –  (EN) Г-жо председател, бих искала да
изкажа моите най-искрени съболезнования на хората в Япония, които пострадаха от
ужасното природно бедствие през последните седмици. Япония получава помощ от
Европейския съюз, както и от държавите-членки. Европейският съюз ще продължи да
предоставя всякакъв вид помощ, която правителството на Япония счете за необходима, за
да им помогне да преживеят тази ужасна криза.

Сигналите за тревога в ядрената електроцентрала на Фукушима обаче предизвикаха
емоционално разискване относно използването на ядрената енергия в Европейския съюз
като цяло. Бих посъветвала всеки да обмисли позициите си безпристрастно, като има предвид,
че използването на автомобили не беше забранено, когато ирландски учен, Мери Уорд,
беше изхвърлена и прегазена от парния автомобил на своя братовчед на 31 август 1869 г.

Вместо това трябва да си извлечем поуки и да увеличим инвестициите както в областта на
ядрената безопасност, така и в иновативни изследвания. Източниците на изкопаеми горива
са изчерпаеми, а източниците на възобновяема енергия са все още само експериментални.
Ядрената енергия, от друга страна, може да държи ключа към нашето бъдеще. Ако първите
пещерни хора са се страхували от огъня, все още щяхме да живеем в каменната ера.

Vladimír Remek (GUE/NGL),    в писмена форма. – (CS) На първо място, бих искал да се
присъединя към всички онези, които изразиха съчувствие към народа на Япония, засегнат
от разрушително земетресение и цунами. Това природно бедствие отне живота на хиляди
хора, което е ужасяваща загуба. То лиши още десетки хиляди от техните домове, предмети
и лични вещи, като драматично промени живота им за години напред. Не трябва да го
забравяме, макар че медиите сега съсредоточават вниманието си върху въпросите на ядрената
енергетика. Проблемите на повредената атомна електроцентрала „Фукушима“ почти засенчи
всичко останало. Въпреки това бих искал да кажа – във връзка със създаващите паника
сценарии – че атомните бомбардировки над Хирошима и Нагасаки все още представляват
най-голямата досега ядрена катастрофа. Най-голямата заплаха за човечеството е военният
ядрен арсенал. Той се разширява, въпреки многобройните добри намерения и е лишен от
постоянния и задълбочен обществен контрол, който наблюдаваме при атомните
електроцентрали. Освен това след събитията в Япония изискванията и критериите за
безопасност със сигурност ще бъдат допълнително засилени. Затова трябва да се придържаме
към разумна позиция, избягвайки прибързани или дори истерични реакции по отношение
на събитията в Япония. В момента няма алтернатива на ядрената енергетика, която ни
снабдява с много необходимата, достъпна и свободна от вредни емисии енергия. Доволен
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съм, че Чешката република, Финландия, Франция и други заемат реалистичен подход към
въпроса. Това е в контраст със страни, където ядрената енергетика се е превърнала в пионка
в предизборните борби в степен, която е почти неетична, като се има предвид положението
в Япония.

Joanna Senyszyn (S&D),    в писмена форма. – (PL) Бих искала да коментирам положението
в Япония. Хуманитарната помощ за Япония е очевидна и необходима реакция от страна на
Европейския съюз в отговор на трагичната катастрофа, която засегна страната. Мисля, че
Япония и засегнатите райони трябва да получат цялата необходима помощ (техническа,
административна и организационна), както и финансова подкрепа. Освен спешната помощ
трябва също да се обмисли разработването на модел на системно сътрудничество с всички
страни, които са изложени на риск от различни видове бедствия, включително страни,
които не са част от Европейския съюз. Искам от службите на Комисията и Съвета, които са
отговорни за тази област, да преразгледат съответното законодателство и да направят
предложения за подобряване на обмена на ефективни практики в областта на управлението
на кризи.

Все повече страни, включително тези от Европейския съюз, все по-често страдат от природни
бедствия. Ето защо е важно да имаме постоянно и високо развито международно
сътрудничество. Също така е важно да се извърши преглед на съществуващите правни и
регулаторни рамки за безопасността и защитата на ядрените инсталации. В тази връзка
искам да обърна внимание по-специално на две неща: мониторинг на пълното транспониране
на Директивата за безопасността на ядрените инсталации и приемане на директива за
радиоактивните отпадъци.

Debora Serracchiani (S&D),    в писмена форма.  –  (IT) След земетресението на 11 март
последиците от кризата в Япония за ядрената безопасност и глобалната икономика
разтърсиха Европейския съюз, който вече се бори с нестабилността в Северна Африка.

Приветствам решенията, взети на извънредно заседание на министрите на енергетиката,
проведено с цел да бъдат разгледани последиците от инцидента в централата във Фукушима,
и вярвам в непоколебимостта на държавите-членки да проведат стрес тестове на атомните
електроцентрали в Европейския съюз, които да обхванат и неевропейски страни
по-специално съседни държави. В този контекст, отдавайки подобаващо значение на
решението за ядрен мораториум, взето от някои държави-членки, както и факта, че
обществените консултации по въпросите на енергийното развитие са предстоящи, е важно
Комисията да докладва относно състоянието на безопасност на европейските ядрени
електроцентрали, което може да засегне съседните региони на държавите-членки в случай
на инцидент.

Georgios Stavrakakis (S&D)  , в писмена форма. – (EL) Аз също искам да изразя своите
съболезнования и подкрепа за народа на Япония, страдащ от бедствието, причинено от
мощното земетресение и вълната цунами, които отнеха живота на хиляди хора и оставиха
значителни щети след себе си. Науката и технологиите, разбира се, са направили най-много,
за да бъдат обичайните важни постройки безопасни и имаме въведени много строги правила
за намаляване на тяхната уязвимост, но последното мощно земетресение и последвалото
катастрофално цунами, които отнеха живота на хиляди хора и причиниха разрушения с
библейски мащаб, както и много сериозните повреди на ядрените реактори във Фукушима,
са такива, че се налага да прегледаме и да променим преобладаващото мнение за безопасност
на ядрените централи. Те трябва да бъдат разположени и проектирани въз основа на
критерии, толкова крайни, колкото и природните явления, на които може да бъдат
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изложени. Учените изчисляват с висока степен на вероятност, че силни земетресения може
да се случат в средносрочен и дългосрочен план. Затова политиците не следва при никакви
обстоятелства да планират ядрени централи в активни земетръсни зони. Има модерни,
надеждни, интелигентни и ефективни начини страните в земетръсните зони да задоволят
своя енергиен баланс. В противен случай може да се окаже, че човешкият живот се използва
за уравновесяване на енергийния проблем.

Csanád Szegedi (NI),    в писмена форма. – (HU) Първо, бих искал да изкажа своите
съболезнования на японския народ от името на Йобик, Движението за по-добра Унгария,
и от целия унгарски народ. Унгарците винаги са гледали на японците с роднинска
привързаност, която прави бедствието особено страшно. Задължение на Европейския съюз
е да помогне на народа на Япония, като Япония трябва да получи цялата помощ, от която
се нуждае. В същото време трябва да се направят изводите от катастрофата, които ясно
показват на човечеството, че глобализираният свят, отчужден от природата, е изключително
крехък. Има една унгарска поговорка, която казва, че мъдрият човек се учи от нещастията
на другите. Народите на Европа трябва да се поучат от това бедствие и връщайки се,
доколкото е възможно към природата, към природните храни и природните енергийни
ресурси, да запазят околната среда за бъдещите поколения.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    в писмена форма.  –  (LT) Първо, бих искала да поднеса на
японския народ моето съчувствие след земетресението и вълната цунами, които засегнаха
страната и отнеха живота на много хора. Като се има предвид трагичната катастрофа в
атомната електроцентрала на Фукушима, която последва след земетресението и вълната
цунами, бих призовала Европа да обмисли бъдещето на ядрената енергетика и да потърси
други алтернативни средства за производство на енергия. Освен това нашата оценка на
въздействието на бедствието трябва да се основава на информация и експертни знания,
предоставени от специалисти и експерти, и е необходимо да разглеждаме новите средства
за производство на електроенергия от научна гледна точка. Събитията в Япония трябва да
представляват тревога за всички държави-членки, независимо от това дали имат атомни
електроцентрали, или не, защото ако се случат подобни бедствия, радиацията ще застраши
цяла Европа. В момента намеренията на Русия и Беларус за изграждане на атомни
електроцентрали са основна причина за безпокойство за страните от Източна Европа
по-специално балтийските държави. Въздействието на радиацията от тези планирани ядрени
централи е още по-голяма тревога и съществуват опасения за съответствието на съседните
страни с международните изисквания за безопасност. Бих искала да подчертая, че веднага
след катастрофата в Япония Германия затвори собствените си реактори, построени преди
1980 г. Членът на Европейската комисия, отговарящ за енергетиката, също твърди, че Европа
трябва да се стреми за бъдеще без атомни електроцентрали. Ето защо след като оценим
потенциалната заплаха от радиация в Европа, в Европейския парламент трябва да обсъдим
риска от ядрени електроцентрали в близост до външните граници на Европейския съюз.

Jarosław Leszek Wałęsa (PPE),    в писмена форма. – (PL) Разрушителното земетресение
и цунами, които засегнаха Япония и тихоокеанския район на 11 март 2011 г., взели живота
на хиляди невинни хора, е трагедия, която развълнува всички нас. Наше задължение е да
изразим дълбока солидарност с японския народ и правителство и да изкажем нашите
съболезнования, а освен това е наш дълг да окажем хуманитарна, техническа и финансова
помощ. Доволен съм, че Европейският съюз предостави тази съществена подкрепа почти
незабавно, използвайки най-добрите си екипи и опит в областта на намаляване на
последиците от бедствия. Тази помощ трябва да се оказва постоянно, докато положението
в Япония се стабилизира. С оглед на смущаващия факт, че бедствието провокира ядрен
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инцидент с изключително сериозен характер, който засегна атомната електроцентрала на
Фукушима и представлява нова заплаха за живота и здравето, трябва да преразгледаме и да
подложим на проверка безопасността на ядрените централи в ЕС. Въпреки че ядреният
инцидент в централата на Фукушима е предупреждение към нас, не мисля, че той трябва
да поражда паника или предубеждение против ядрената енергия. Япония много често е
помагала на европейските народи за смекчаване на последиците от бедствия, използвайки
своя богат и ценен опит в тази област. Дошло е времето, когато ние трябва да поемем тази
важна роля. Сигурен съм, че това сътрудничество не само ще донесе ползи под формата на
спешна помощ за жертвите, но и ще укрепи нашите отношения с такъв важен приятел като
Япония.

Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE),    в писмена форма. – (PL) Катастрофалното
земетресение, което засегна Япония, е много силно доказателство, че нито една страна, дори
и с високо развита икономика, не може да се справи сама с мащаба на трагичните последици,
причинени от такова огромно бедствие. Наред с изразите на съчувствие, които днес всички
поднасяме на народа на Япония, наш дълг е да окажем помощ на жертвите на бедствието.
Събитие така непредвидимо като земетресението, което наред с трагедията на хилядите
жертви доведе и до сериозна заплаха от ядрена катастрофа, изисква от нас да извлечем
своите поуки, макар и да не сме пряко засегнати от бедствието. Трябва да дадем искрен
отговор на въпроса колко добре са подготвени европейските атомни електроцентрали за
инциденти от такъв вид. Ето защо с цел да се избегнат потенциални заплахи в бъдеще –
защото въпреки че са малко вероятни, те все пак са възможни – и с цел да се гарантира
безопасността на хората от Европа, от съществено значение е да бъдат проверени функциите
на безопасност, които са в сила в ядрените централи в държавите-членки на ЕС.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE),    в писмена форма.  –  (EN) Трябва не само да
се съсредоточим върху ядрената безопасност в рамките на ЕС, но и да погледнем към нашите
най-близки съседи. Два нови проекта за атомни електроцентрали с експериментални
реактори се разработват в периферията на ЕС: една в Калининград и друга на територията
на Беларус, на 23 км от външната граница на ЕС и на 50 км от столицата на Литва.

И двете местоположения са избрани въз основа на неизвестни критерии. Липсата на
прозрачност в процеса, неизрядните консултации и липсата на обмен на информация със
засегнатите страни правят двата проекта причина за сериозно безпокойство. Работата вече
е започнала, въпреки че международните екологични оценки на въздействието на двете
централи далеч не са изрядни

Освен това, веднага след трагедията в Япония, Русия и Беларус подписаха споразумение,
което дава зелена светлина за изграждането на централата в Беларус. Данните от трагедиите
в Чернобил и Фукушима показват, че областта на непосредствено радиационно въздействие
е 50-55 км. В случай на инцидент столицата на държава-членка на ЕС ще бъде пряко
засегната. ЕС трябва да изиска тези трети държави да поемат своите отговорности сериозно
и внимателно да спазват международните задължения и критерии за ядрената енергия.
Надявам се, че предстоящият Европейски съвет ще се съгласи да вземе съответните решения.

18. Изготвяне на съвместна програма на ЕС за презаселване (разискване)

Председател. −   Следващата точка е разискването по следното:

23-03-2011Разисквания на Европейския съюз -BG84



– въпрос, изискващ устен отговор, зададен от Rui Tavares, от името на групата GUE/NGL,
към Съвета относно изготвянето на съвместна програма на ЕС за презаселване
(O-000042/2011 – B7-0205/2011),

– въпрос, изискващ устен отговор, зададен от Nadja Hirsch, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano
и Nathalie Griesbeck, от името на групата ALDE, към Съвета относно създаването на
съвместна програма на ЕС за презаселване на бежанци (O-000045/2011 – B7-0206/2011),

– въпрос, изискващ устен отговор, зададен от Manfred Weber, Simon Busuttil и Georgios
Papanikolaou, от името на групата PPE, към Съвета относно изготвянето на съвместна
програма на ЕС за презаселване (O-000054/2011 – B7-0208/2011).

Rui Tavares,    автор. − (PT) Г-н председател, бежанците са може би най-уязвимата група
хора в света, а най-уязвимите сред тях са тези, които не могат нито да се завърнат по домовете
си, нито да останат в страните на транзитно преминаване. Според Върховния комисариат
за бежанците на ООН числеността на тази група ежегодно възлиза на 200 000 бежанци.
Знаем, че половината от тези хора биват презаселвани от Съединените американски щати
и други заинтересовани страни, и знаем също така, че Европа приема съвсем малко от тях
– около 4 500 годишно.

Ето защо всички сме съгласни, че трагичното положение на бежанците е неотложен и важен
въпрос. Колко важен е той? Съветът вече даде своя отговор. Шведското председателство
говореше за презаселване на 100 000 бежанци годишно, а белгийското председателство
обяви в края на мандата си – министър-председателят Ив Льотерм беше тук – че бежанците
олицетворяват самото основание за съществуването (raison d’être) на Европейския съюз.
Извинете ме, че го казвам, но проблемът с бежанците е важен за унгарското председателство
по исторически причини, тъй като именно във връзка с Унгария през 1956 г. международната
общност предприе първите си съгласувани действия за презаселване на хиляди бежанци.

В крайна сметка обаче колко неотложен е въпросът за трагичното положение на бежанците?
Точно това, за съжаление, сме принудени да попитаме Съвета. Колко голям приоритет за
Съвета са бежанците? Дали това е въпрос, достатъчно неотложен, за да направи най-сетне
възможно парафирането, поставянето най-сетне на един подпис върху къс хартия? Преди
година Парламентът гласува в подкрепа на два доклада, единият от които е относно
съвместното вземане на решение за Европейския фонд за бежанците. Огромното мнозинство
от нас – от гръцките комунисти до британските консерватори – се обедини и застана зад
онова, което е важно. Ние си написахме домашното. Една година по-късно продължаваме
да чакаме Съвета. Процедурата на съвместно вземане на решение се превърна в процедура
на съвместно невземане на решение. Този процес на съвместно невземане на решение щеше
да е смешен, ако не беше трагичен за засегнатите хора.

Докладът, който одобрихме, включваше прилагането на спешни мерки, допълващи
годишните приоритети на Комисията. Постъпихме така, тъй като знаем, че във всеки един
момент може да възникне хуманитарна криза. Такава криза току-що избухна в Северна
Африка, на прага на дома ни, а ние нямаме готовност да приложим тези спешни мерки.
Нямаме тази възможност, защото Съветът, за съжаление, не е приключил процедурата на
съвместно вземане на решение.

Нещо повече, от първия ден на завършване на тази процедура ние ще разполагаме, освен с
тези извънредни мерки, и с допълнителни финансови средства за страните, които желаят
да започнат да осъществяват презаселване, както и с ясни категории за приоритетите,
използвани от държавите-членки. Ще разполагаме също така и с всичко, което сме вложили
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в доклада по собствена инициатива: качество, бързина и създаването на орган по
презаселването в рамките на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището.

Уважаеми членове на Съвета, вие – с това завършвам, г-н председател – сте съзаконодатели.
Не е наша работа да казваме на Съвета как да законодателства, но налагането на вето не е
от полза за никого, особено що се отнася до доверието в институциите.

(Председателят отнема думата на оратора)

Nadja Hirsch,    автор. – (DE) Г-н председател, програмата за презаселване е нещо, по което
работихме изключително интензивно и енергично, преодолявайки всички групови
разделения и пристрастия. Бяхме единодушни в желанието си да изпратим ясен сигнал по
този въпрос. Превърнахме тази програма в най-голям приоритет и защото става въпрос за
нещо толкова важно: животът на хората.

Положението и текущите събития в Северна Африка обаче означават, че отново сме изправени
пред задачата да постигнем резултати за двойно по-кратко време. Вече изгубихме една
година. Използвахме възможно най-добре наличното време, за да предизвикаме гражданско
и социално разискване, тъй като в крайна сметка се нуждаем и от подкрепата на
държавите-членки, регионалните органи и местното население, ако искаме тази програма
да се реализира и в новите държави-членки. Не можем да се откажем от настоящата дискусия
и постепенно постигнатия консенсус в обществото само защото Съветът и някои други
ключови играчи не са в състояние да се споразумеят и са достигнали до задънена улица.
Въпросът е твърде важен. Ние провокирахме това разискване и, верни на либералните си
разбирания, целта ни е да превърнем този въпрос в истински приоритет.

Струва ми се, че има съгласие между всички групи в Парламента. Обявихме позицията си
и сега очакваме Съветът да заеме ясна позиция, така че въпросът да бъде включен в дневния
ред и държавите-членки, които досега не играеха активна роля, да бъдат насърчени към
участие. Обратната информация, която получихме по време на обсъжданията, показва, че
тези държави-членки желаят да се включат в този процес. Ето защо основната загриженост
на групата на Алианса на либералите и демократите за Европа – макар да считам, че мога
да говоря от името на всички ангажирани групи, тъй като сътрудничеството беше на едно
наистина отлично равнище – е този въпрос да се превърне в приоритет, а предизвиканото
от нас разискване сред широката общественост да бъде насърчавано, а не постоянно излагано
на опасност чрез безкрайното отлагане на този въпрос.

Georgios Papanikolaou,    автор. – (EL) Г-н председател, изхождайки от казаното от моите
колеги, аз освен това бих искал да добавя преди всичко, г-жо министър, че почти година
след приетите от Парламента резолюции, в които вложихме много усилия, изпратихме в
Сирия мисия по същата тази причина и се опитахме да подтикнем колкото може повече
държави-членки да се ангажират с програмата за презаселване на бежанци. Независимо от
всичко това все още не сме направили нищо. Дори ако са налице формални проблеми от
страна на Съвета, а Парламентът също е необходимо да се включи, ние сме тук, за да намираме
решения. Това е нашата задача.

Обръщаме внимание на хуманитарните измерения на тази програма, но също така и на
инструмента, предоставен по този начин на Европа, който й дава възможност да провежда
по-ефективно външната си политика. Нямаше ли днес този инструмент да бъде едно много
важно средство в ръцете на баронеса Аштън, ако тя е в Африка и можеше да се възползва
от одобрената от нас програма?
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Очевидно говорим за нужди в глобален мащаб. Същевременно наистина е необходимо,
разбира се, да разберем, че в момeнта проблемът е наша отговорност. Европа е призована
да играе водеща роля в Средиземноморието. Трябва да стартираме тази програма, г-жо
министър, да я разгърнем, и също така трябва да си даваме сметка, когато разискваме по
бюджетните ресурси за периода след 2013 г., че са налице ресурси за тази програма до
2013 г. и че ако изгубим още време, няма да сме в състояние да използваме тези ресурси и
инструменти.

В заключение, ще си позволя да Ви напомня, г-жо министър, за предложението, което
направихме отдавна и към което ние, от групата на Европейската народна партия
(Християндемократи), продължаваме да се връщаме, а именно, програмата за преразпределяне
на бежанци. Не можем да си позволим още една Лампедуза, г-н министър, за да разберем
колко необходима е настоящата инициатива и колко необходимо е да положим всички
усилия за осъществяването й.

(Ръкопляскания)

Енико Гьори,    действащ председател на Съвета.  −  (HU) Г-н председател, уважаеми
колеги, Европейският парламент отправи към Европейския съвет три въпроса, свързани с
презаселването на бежанци. Бих искала да благодаря на задалите ги за това, че изложиха в
подробности съображенията, довели до формулирането на тези въпроси. И трите въпроса
се отнасят до предложението на Комисията за изменение на решението за създаване на
Европейски фонд за бежанци за периода от 2008 г. до 2013 г. във връзка с изготвянето на
съвместна програма на Европейския съюз за презаселване. Считам, че настоящото разискване
също така е израз на дълбоката загриженост на Европейския парламент за съдбата на
най-силно нуждаещите се хора. Ето защо, първо, искам да благодаря на уважаемите колеги
за голямото внимание, което отделят за решаването на проблемите с положението на
бежанците. Както отбеляза и г-н Tavares, като излъчено от Унгария, с нейното наследство
от революцията през 1956 г. и като поет във връзка с това ангажимент, унгарското
председателство е морално задължено да постигне напредък в областта на съвместната
програма на Европейския съюз за презаселване.

Кризата в Северна Африка, за която говориха някои от ораторите, разкри необходимостта
от създаване на една добре функционираща обща европейска система за убежище. Съгласна
съм с позицията на Европейския парламент, че Европейският съюз трябва да поеме
отговорността за решаване на проблемната ситуация с бежанците, ако иска да запази
водещата си роля в предоставянето на хуманитарна помощ. Позволете ми да ви запозная с
най-новата информация относно положението на бежанците на границата на Либия
понастоящем. Посетих тунизийско-либийската граница в началото на месец март. Тогава
ежечасно пристигаха хиляда бежанци, повечето от тях работници мигранти, за които
намирането на път към дома, на начин за завръщане беше най-важният въпрос. От всички
тях в най-трудно положение бяха пристигналите без никакви документи за самоличност.
За тях се грижеха пристигналите на място представители на международните хуманитарни
организации. Броят на тези бежанци нарастваше, а въпросът с репатрирането им беше
нерешим и следователно в този случай системата за презаселване определено излиза на
преден план. Днес, или по-скоро вчера и днес, унгарският външен министър, Янош Мартони,
беше на противоположната страна, на либийско-египетската граница. Основната цел на
посещението му e да се запознае с положението на бежанците. Той отиде на границата и
там се срещна с египетски представители. Но положението там, в този участък от границата,
вече е променено. От три дни няма поток от бежанци от Либия през този участък от
границата.
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Понастоящем около 200 души би следвало да могат да бъдат включени в програмата за
презаселване. Другите, които са пристигнали досега, са в процес на евакуация, с други думи,
оказва им се съдействие за завръщане у дома от египетските органи, като в отделни случаи
помощ оказват и държави-членки на ЕС. Между другото, г-н Мартони проведе разговори
и с външния министър на Преходния национален съвет в Бенгази, а така също и с египетския
вътрешен министър, именно за да получи цялостен поглед върху положението на бежанците.
По отношение на общата европейска политика за предоставяне на убежище бих искала да
подчертая, че ще направим всичко възможно, за да създадем една обща политика и система,
която се основава на пълното прилагане на Женевската конвенция за статута на бежанците
от 1951 г., както и на другите релевантни международни конвенции, и освен това е в
съответствие с ангажиментите, поети от Европейския съвет съгласно Програмата от Стокхолм.
Унгарското председателство е решено да работи за реализиране на предложенията,
съдържащи се в пакета за бежанците. Това е видно и от факта, че въз основа на одобрението,
дадено миналата седмица от държавите-членки, ние сме готови да започнем неформални
тристранни разговори върху Директивата относно признаването на нуждата от закрила
колкото може по-скоро, за да се постигне целта за 2012 г.

Благодаря ви отново за разискването по тази тема, което ръководих през месец януари.
Тогава също отговорих на въпроси на членове на Парламента. Бих искала да изтъкна, че
като признава значимостта на презаселването като трайно решение за бежанците, Съветът
приветства предложението за решение за изготвяне на съвместна програма на ЕС за
презаселване и съответното съобщение на Комисията, което беше представено още през
месец септември 2009 г. Тези инициативи се появиха в резултат на съгласието, постигнато
през септември 2008 г. от Европейския съвет във връзка с Европейския пакт за имиграцията
и предоставянето на убежище, а именно, че презаселването на територията на Европейския
съюз на лица, които са под закрилата на Службата на върховния комисар на ООН за
бежанците, следва да се извършва към този момент на доброволна основа.

Като конкретен пример бих искала да обърна внимание на заключенията на Съвета от юли
и ноември 2008 г., с които държавите-членки на ЕС поеха ангажимент да презаселят
иракските бежанци на своя територия, или поне с тези заключения ние ги насърчихме да
направят това. През септември 2009 г. Съветът предприе детайлно разглеждане на
споразумението за изменение на решението за създаване на Европейски фонд за бежанците.
През първата половина на 2010 г. бяха проведени неформални срещи с Европейския
парламент по няколко повода. Държавите-членки демонстрираха голяма гъвкавост и приеха
почти изцяло предложенията на Европейския парламент, за да се постигне общата цел –
създаването на една по-добра, по-гъвкава система в съответствие с предложението на
Комисията. Както уважаемите колеги правилно посочиха в своите въпроси, Европейският
съвет и Европейският парламент постигнаха съгласие по политическото съдържание на
решението в резултат на гореспоменатите неформални срещи. Съветът например подкрепи
едно от най-важните предложения на Парламента, а именно, създаването на механизъм, с
който да се насърчават новите държави-членки да се присъединят към програмата за
презаселване, наред с други неща, и чрез финансови инструменти. Съветът обаче не можеше
да подкрепи предложението на Европейския парламент, което предвиждаше приемането
на общи годишни приоритети на ЕС относно презаселването да става в съответствие с
член 290 от Договора посредством прилагането на процедурата, отнасяща се до делегираните
актове.

Позициите на Съвета и Комисията съвпадат по този въпрос. Цикълът на планиране на
действието на Общата програма „Солидарност и управление на миграционните потоци“
предвижда кратки крайни срокове, а ефективното планиране може да бъде осигурено чрез

23-03-2011Разисквания на Европейския съюз -BG88



актове за изпълнение. Освен това Съветът се съгласи със становището на Комисията, че
определянето на годишните приоритети относно презаселването по същество се отнася само
до изпълнението, тъй като фактически това означава, че подробните правила, посочени в
решението, се прилагат спрямо конкретни ситуации. Съветът и Европейският парламент,
за съжаление, не успяха да постигнат съгласие по отношение на предложението на равнище,
което би позволило общите приоритети на ЕС за презаселване да бъдат определяни за всяка
година поотделно.

Не трябва да забравяме обаче, че презаселването е сред дейностите, които следва да бъдат
подкрепяни в рамките на Европейския фонд за бежанци за периода от 2008 г. до 2013 г.
Вярно е, че въз основа на предложените промени държавите-членки, които за първи път
участват в програмата за презаселване, ще получат малко по-голяма финансова подкрепа и
ще има възможност за ежегодно определяне на географските райони и националностите,
които се нуждаят от презаселване. Независимо от всичко дори сега държавите-членки имат
право на фиксираната сума от 4 000 евро за всяко презаселено лице, което попада в някоя
от категориите, посочени в съответното решение. Като изключим това, няма никакви пречки
пред държавите-членки, които досега не са участвали в тази програма, да започнат да
осъществяват дейност по презаселване в съответствие с настоящата програма. С удоволствие
ви информирам, че Унгария също ще стане част от програмата следващата година и е готова
да участва в програмата за презаселване.

И най-сетне, бих искала да подчертая, че съвсем естествено Съветът запазва желанието си
да разгледа всички предложения, които могат да бъдат осъществени, и да предложи взаимно
приемливо решение на нерешените проблеми, свързани с този въпрос. Нашата цел, в
съответствие с предложението на Комисията, е да направим съществуващия механизъм още
по-гъвкав и ефективен. Много бих искала този крайно важен въпрос да не става заложник
на някакво правно тълкувание. Има многобройни случаи, когато много важни въпроси
стават заложници на дилемата „изпълнителен акт“ или „делегиран акт“ и бих искала в това
отношение да се постигне положителен напредък по време на унгарското председателство.
Благодаря ви много.

Agustín Díaz de Mera García Consuegra,    от името на групата PPE. – (ES) Г-н
председател, мисля, че никой няма да се изненада от твърдението ми, че солидарността с
бежанците и разселените лица следва да представлява фундаментален компонент на
политиката на ЕС в областта на убежището и имиграцията.

Става въпрос обаче не само за наличието на солидарност с лицата, идващи от уязвими и
намиращи се в неблагоприятно положение общества, но и за държавите-членки, които
поради географското положение, културата или езика си изпитват по-голям натиск в това
отношение.

Докато в някои страни броят на молбите за получаване на закрила и на пристигащите
имигранти е малък, редица други държави не са в състояние да се справят с ежедневния
натиск, на който са подложени границите им.

След като през май 2010 г. Парламентът прие докладите, отнасящи се до съобщението на
Комисията относно програмата на Съюза за презаселване и изменението на Европейския
фонд за бежанците, ние продължаваме да чакаме Съвета да приключи процедурата на
съвместно вземане на решение.

Пилотните проекти, стартирани в 10 държави-членки, са капка в океана, който ни предстои
тепърва да прекосим.
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Южните държави-членки са подложени на голям натиск, особено след началото на
народните движения в Египет и Тунис и на войната в Либия.

Лампедуза, с население от 5 000 души, е приела близо 6 000 имигранти от започването на
тези конфликти досега.

Гореспоменатите пилотни проекти са напълно недостатъчни и едва ли ще допринесат
особено за намаляване на напрежението, което вече изпитват Италия и Малта, а в близко
бъдеще ще изпитат и други средиземноморски страни.

Съюзът като цяло трябва да помогне на тези държави. Задължително е Съветът да преодолее
препятствията, които понастоящем пречат за пълното реализиране на една европейска
програма за презаселване, като разгроми малцинствата, които я блокират. Разселването на
хора и миграциите в големи мащаби засягат Съюза като цяло, а не само част от него.

Приключвам, г-н председател. Миналата седмица призовах към присъствие на Европейския
парламент на либийските граници и сега повтарям призива си. Не е достатъчно 10 членове
на Парламента да прекарат една седмица в Египет: ние трябва да сме в състояние сами да
направим оценка на хуманитарната ситуация.

Claude Moraes,    от името на групата S&D.  –  (EN) Г-н председател, днес в залата се
чува ясно силната молба, отправена от различни партии, към Съвета – да направи всичко
възможно за превръщане в реалност на презаселването на бежанците.

Презаселването на бежанците не е същото като споделянето на тежестта. Макар да искаме
да видим една усъвършенствана обща система за предоставяне на убежище, това, за което
настояваме сега, е премахването на бариерите, които водят до една европейска система за
презаселване с ниска степен на доверие и авторитет, обслужваща около 4 000 бежанци в
целия Европейски съюз, като в същото време виждаме колко по-голям е броят на
презаселените лица в Съединените американски щати и Канада. Нека не забравяме, че
огромното мнозинство от разселените хора в света залива развиващите се страни. Поуката
от Северна Африка е, че всички тези бежанци отиват в страни, които не са способни да се
справят с тази тежест.

Съветът трябва да намери изход от това положение, така че да разполагаме с една надеждна
система за презаселване. Искането, което отправяме тази вечер до Съвета, е от всички партии.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

Nathalie Griesbeck,    от името на групата ALDE.  –  (FR) Г-н председател, г-жо Гьори,
имам една статистика, едно наблюдение и един въпрос. Една статистика: в света има над
10 милиона бежанци. Става дума за уязвими хора, жени, изложени на риск, деца и
непридружени малолетни. Това е сериозна криза, на която трябва да намерим отговори,
доказващи ангажираността ни с правата на човека.

Едно наблюдение: преди година Парламентът даде своето съгласие, и аз се присъединявам
към отправеното от колегите ми искане към Вас, г-жо Гьори, да обърнете внимание на много
силния консенсус в рамките на Парламента по този въпрос.

Един въпрос: Не ми се иска да мисля, че Съветът проявява цинизъм по някакъв начин, и
следователно се възползва по време на процедурата от факта, че на първо четене няма краен
срок за приключване, за да блокира процеса на съвместно вземане на решение. С оглед на
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това какво ще кажете за неотложно презаселване? Г-жо Гьори, този въпрос не може да чака
до 2012 г.

Призовавам държавите-членки да се отърсят от шизофренията, която ги кара да заемат
твърди и последователни позиции в речите си, но да настояват за противоположното, когато
започне да се оформя правната рамка, какъвто изглежда е случаят тук. Тази правна рамка
трябва да отговори на една неотложна необходимост, тази на нашия свят днес.

Timothy Kirkhope,    от името на групата ECR.  –  (EN) Г-н председател, ще говоря като
бивш министър на имиграцията на Обединеното кралство. Няма съмнение, че закрилата
на уязвимите лица и на тези, които наистина се нуждаят от убежище, особено с оглед на
неотдавнашните събития по света, е от голяма важност и е приоритет за Парламента, а се
надявам, че е дори от още по-голяма важност за Съвета.

Обединеното кралство подобно на други държави-членки изигра ролята си в презаселването
на бежанци чрез осъществяваните в миналото национални програми за презаселване, но
сега е изключително важно посредством един съгласуван подход на сътрудничество и
диалогичност да обсъдим как можем по най-добрия начин да съгласуваме подпомагането
на крайно нуждаещите се с положението на тези държави-членки, които вече са претоварени
с национални приоритети. Следва да сме предпазливи обаче програмите в тази област да
не подкопаят правото на дадена нация сама да определя политиките си.

Нуждаем се също така от сътрудничество и комуникация между Парламента и Съвета, от
повече действия от страна на Съвета, от по-голяма решителност от страна на Съвета. Бих
искал да се уверя, че Съветът възнамерява редовно да информира Парламента относно
действията, които ще предприема, както и дали и по какъв начин неотдавнашните събития
в Северна Африка ще променят предприеманите действия и бързината им. Бих искал освен
това да знам дали увеличаването на тежестта ще доведе в бъдеще до предложения за
задължителни квоти за бежанци за презаселване в държавите-членки. Моля Съвета да се
справим с това.

Franziska Keller,    от името на групата Verts/ALE.  –  (EN) Г-н председател, презаселването
е важен инструмент за справяне с проблема, свързан с бежанците. Други страни, например
Съединените американски щати, всяка година презаселват хиляди бежанци на своя
територия. Презаселването е предназначено за хора, които не са достигнали или не са се
опитали да достигнат до Европейския съюз, за да кандидатстват за получаване на убежище
тук, така че за всички държавни глави, които постоянно казват, че следва да решаваме
проблема с миграцията, тръгвайки от първоизточника й, а не да чакаме да дойде в
Европейския съюз, това би трябвало да бъде съвършеният инструмент.

Вместо ЕС обаче други страни, например Пакистан и Сирия, които са много по-бедни от
която и да е държава-членка на ЕС, приемат и дават убежище на голям брой бежанци. Тъй
като тези държави не разполагат с достатъчна материална база, на много бежанци им се
налага да понасят неприемливи условия. Европейският съюз може и трябва да помогне в
това отношение. Презаселването на иракски бежанци в ЕС вече доказа, че подобно отношение
е работещо. Същевременно броят на приетите иракски бежанци е абсурдно малък.

Много повече бежанци, признати от международната общност за такива, се нуждаят от
справедлив шанс за нов живот и ми се струва невероятно това, че Съветът и Комисията се
опитват да не допуснат Парламентът да упражни парламентарните си права. Не намирам
за приемливо да казвате, че ние бавим процеса: точно ние сме тези, които се опитват да
реализират обичайните си парламентарни права. Мисля, че вие от Съвета бавите процеса,
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като не ни давате тези права. А това не просто е наше право, но също и наше задължение
като избрани представители на европейците.

Бих искал да се запозная с практическия и точен график за преодоляване на трудностите,
пред които сте изправени. Ангажирате ли се лично с включването на този въпрос в дневния
ред колкото може по-скоро? Всеки ден губим време.

Налице са и други инструменти, които биха могли да са ценен ресурс в настоящото
положение. Презаселването също би могло да изиграе своята роля в дългосрочен план,
когато работим за справяне с положението в Северна Африка, но разполагаме също така и
с други инструменти, които не се използват. Например директивата за временна закрила
или вътрешното преразпределение на бежанци. Това са инструменти, които са налични, но
не се прилагат. Ето защо оставам с впечатлението, че държавите-членки не желаят да
защитават правата на човека, че са плахи, когато се стигне до международна закрила. Искам
да знам как се опитвате да въведете общата система за убежище до 2012 г., тъй като това
ми се струва твърде късно.

Csanád Szegedi (NI).   – (HU) Г-н председател, госпожи и господа, когато днес говорим за
миграцията, очевидно няма как да не започнем с анализиране на положението в Северна
Африка. От една страна, следва да приветстваме факта, че народите в Северна Африка усетиха
вятъра на демокрацията, но от друга страна, е тъжно, че днес, дори в този час, умират хора.
Деца, жени, невинни граждани. Това, трябва да добавя, е само краткосрочният ефект. В
крайна сметка миграцията ще разкрие отрицателното си въздействие именно в дългосрочен
план. Нека само разгледаме простия факт, че почти половин милион души, бежанци, са
напуснали Либия през последните дни. Презаселването на тези бежанци става особено
трудно поради факта, че Западна Европа е пълна. Същевременно в Източна Европа
преобладаването и етническото съотношение на ромите затруднява приема на допълнителни
имигранти. Всъщност в Западна Европа същото важи за хората от Африка на юг от Сахара,
или арабите.

Нека обаче зададем следния въпрос: какво ще стане, ако заселим тези имигранти в Европа?
Какво ще се случи след това? Кой ще им осигури работа? Ами социалното напрежение? А
религиозното, етническото и културното напрежение? В настоящото положение е абсурдно
да заселваме още имигранти в Европа по този принудителен начин. А причината този процес,
тази либерална структура да бъде в застой, е, че подобна концепция за миграцията е
принципно грешна. Дали колегите либерали биха могли да се огледат, за да видят колко
малко от тях присъстват в залата при разискването по тази толкова важна за тях тема? Тук
има един-двама членове на либералната група. Срамота! Дори и не се надявайте да постигнете
целите си, ако участвате в пленарните заседания с такава степен на активност. Европейският
фонд за бежанците следва вместо това да се използва за създаване на поминък на тези народи
в Северна Африка и по места в страните на бежанците, а европейците да получават отново
уважение и работа. Благодаря ви много.

Carlos Coelho (PPE).   – (PT) Г-н председател, с голямо задоволство чух действащият
председател на Съвета да изтъква значимостта на бежанците и програмата за презаселване.
Данните от Върховният комисариат за бежанците на ООН са ясни: говорим за милиони
бежанци и приблизително над 200 000 души годишно, които се нуждаят от програми за
презаселване.

Следователно в света около нас има извънредна хуманитарна ситуация: вече не само в
Афганистан, Сомалия и Конго, но сме изправени пред това положение и в Египет, Либия и
много други страни. Същевременно освен извънредна хуманитарна ситуация, е налице –
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както г-н Papanikolaou ни напомни – и фактът, че разполагаме с неизползвани бюджетни
ресурси, тъй като тези програми не са одобрени.

Това именно се случва, г-жо Гьори. Със задоволство също така Ви чух да казвате, че този
процес няма да бъде парализиран поради въпроси от правно естество. Истината обаче е, че
той е парализиран до голяма степен поради правни причини. Ние сме в процес на съвместно
вземане на решение и не сме ставали свидетели Съветът да не приема решения на Парламента.
Г-н Tavares подготви един отличен доклад и не виждаме никакви предложения от Съвета,
които да се противопоставят на изготвения модел на програма за презаселване. Това, което
виждаме, е, че Съветът е ограничаван от правни въпроси, а това не може да се случва.
Въпросът, който г-н Tavares зададе в началото на настоящото разискване, за това, кои са
приоритетите и дали въпросът с презаселването на бежанците е важен или не за
председателството и Съвета, е много важен.

Оставаме с впечатлението, че това всъщност не е важно. Утре ще има заседание на Съвета,
след което – вече сме запознати с предложените от Съвета заключения – проектодокумента
по въпроса за миграционните потоци се отлага за заседанието на Съвета през месец юли.
Препоръката, която бихме искали да получите тук, г-жо Гьори, е, че Европейският парламент
не иска Съветът да отлага: Европейският парламент иска Съветът да вземе решение.

Sylvie Guillaume (S&D).   – (FR) Г-жо Гьори, госпожи и господа, в контекста на
хуманитарната криза в Либия днес повече от всякога е от основно значение Европа да си
осигури възможността за съгласувани действия по отношение на презаселването.

Макар от 1 март Върховният комисариат за бежанците на Организацията на обединените
нации (ВКБООН) да призовава международната общност към участие в спешните действия
за презаселване на бежанци, нито една държава-членка досега не е изразила такова
намерение. Само Италия приветства спешната евакуация на 58 еритрейци от Триполи, а
разбирам, че има и програма или предложение за презаселване на 4 000 души, попаднали
в капан в Либия. Ето защо искам да получа повече информация по този въпрос.

Настина случаят е такъв, че отговорностите на Европейския съюз в тази област не му
позволяват да бездейства. Необходимо е да демонстрираме по-голяма солидарност с тези
страни и с тяхното население. Тунис и Египет се съгласиха да отворят границите си за хората,
напускащи Либия. Европа трябва да ги подкрепи и да изиграе ролята си в международните
усилия за оказване на закрила на бежанците.

Същевременно, освен неотложните действия във връзка с хуманитарната криза в Либия,
предизвикателствата, с които Европа трябва да се справи по отношение на презаселването,
са многобройни. Сега ще отбележа само три от тях.

Първо, Европейският съюз трябва да работи за една по-щедра политика на презаселване за
тези, за които презаселването е последният изход. В това отношение всички ние трябва да
имаме предвид, че през 2009 г. в света са били презаселени приблизително 85 000 бежанци,
като само 8,4 % от тях са презаселени в държави-членки на Европейския съюз.

В допълнение на тази количествена цел, една надеждна европейска политика по
презаселването следва също така да гарантира високо равнище на подготовка преди
презаселването на кандидатите, като взема под внимание най-уязвимите лица и качеството
на материалната база, свързана с приемането и интеграцията, с която разполага приемащата
страна.
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И най-сетне, дотолкова доколкото допълва съществуващите национални схеми за
предоставяне на убежище, Европейската програма за презаселване следва – както вече стана
ясно през 2010 г. от позицията на Парламента – да се основава на различния опит и резултати
на държавите-членки и да подлежи на подобряване на координацията.

Anna Rosbach (ECR).   – (DA) Г-н председател, навсякъде по света има потоци от бежанци.
Това отчасти е резултат от войни и безредици, и отчасти на природни бедствия. Тези хора
търсят временен подслон. Огромното мнозинство бежанци се завръщат в своите родни
страни, но около 200 000 трябва да бъдат презаселени някъде другаде по света. Положението
обаче постоянно се променя и в резултат на безредиците и войните в Северна Африка южните
граници на Европа понастоящем изпитват натиска на хиляди бежанци. Възможностите на
държавите-членки да приемат тези хора се различават значително.

Ето защо бих искала да попитам дали Съветът може да ни каже какво ще означава за нас
този поток от бежанци с оглед на това, каква част от него може да бъде обхваната от
програмата за презаселване. Тази програма ще разшири компетентностите на ЕС в областта
на бежанците и убежището. Считам това за проблематично. Подобно на другите членове
на Парламента, които зададоха въпроси, аз също бих искала да попитам дали Съветът е в
състояние да определи някакъв период от време, за да отговори на въпроса дали подкрепя
или е против една съвместна програма на ЕС за презаселване.

Carmen Romero López (S&D).   – (ES) Г-н председател, госпожи и господа, проблемът,
по който сега разискваме, очевидно е свързан с общественото мнение.

Как да убедим държавите-членки, че е по-добре да имат една обща политика за презаселване?
Това, че една държава-членка иска да запази независимостта си в тази област, не е пречка
да има една политика на съюза, която определя някои приоритети, нито е пречка тези
политики да намерят отражение в грантовете на Европейския фонд за бежанци (ЕФБ).

Следователно трябва спешно да намерим изход от застоя по този въпрос, тъй като възможните
решения са много. Може би Съветът трябва да разгледа този въпрос.

В случай че държавите-членки могат да получават финансиране от ЕФБ без обвързване с
някакви условия, никога няма да имаме обща политика за презаселване.

Ето защо общата политика за презаселване е един нерешен проблем, който не може да се
скрие. Нещо повече, липсата на усилия за постигане на съвместна стратегия говори за липса
на интелигентност и за егоизъм, чийто единствен резултат ще бъде, че последствията от тази
липса на адекватно отношение ще стават все по-лоши с всеки изминал ден.

Не става въпрос само за ценности: липсата на съгласуваност и обща солидарност струва
по-скъпо на държавите-членки.

Monika Flašíková Beňová (S&D).    – (SK) Г-н председател, преди почти една година
заявих в тази пленарна зала, че по-малко от половината държави-членки на ЕС имат
официални програми за презаселване на бежанци от трети страни.

Нещо повече, тези програми не са добре координирани. В резултат на ниската степен на
координация и сътрудничество между държавите-членки на ЕС, разходите, свързани с
презаселване, са несъразмерно големи. Вярно е също така, че стига да има достатъчно
политическа воля, ние ще сме в състояние да създадем една ефективна, справедлива и единна
програма за презаселване. За тази цел ще бъде от решаващо значение да създадем не само
програма, но и специален фонд за презаселване на бежанци в Съюза. Този пакет би трябвало
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да финансира изготвянето на национални програми за презаселване, в случай че все още
няма такива, а така също и координацията на действията на централно равнище.

Макар отдавна да сме запознати с тези факти, и макар политическият консенсус между
Парламента, Комисията и Съвета да преобладава вече поне от една година, все още няма
окончателно решение. Ето защо бих искала да се присъединя към призива, отправен от
членове на Съвета, за включване на приключването на процедурата на съвместно вземане
на решение в приоритетите на Съвета.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL).   – (PT) Г-н председател, сериозно сме загрижени за
хуманитарната ситуация, свързана с бежанците, за хората, бягащи от войни, въоръжени
конфликти, глад, експлоатация, крайна бедност, както и за жените и децата, станали жертви
на трафик на хора. Солидарността с тези лица е централен въпрос, който изисква конкретни
мерки, независимо дали те включват помощ за бежанците или подкрепа за страните, които
поради географското си положение са най-търсени от бежанците.

Последните конфликти в страните в Северна Африка плюс войните в Близкия изток влошиха
една и без това много трудна ситуация. Следователно е необходимо да разполагаме с
ефективни и извънредни мерки за презаселване и жилищно настаняване на бежанците, като
запазваме достойнството им. Не можем да продължаваме да чакаме решения, които се
протакат, докато в същото време хиляди хора ежедневно тропат на портата ни, без да
получават отговора, на който имат право.

Kinga Gál (PPE).   – (HU) Г-н председател, г-жо държавен министър, виждаме, както и Вие
отбелязахте, че именно събитията през последните няколко седмици разкриха по възможно
най-добрия начин как темата за бежанците може да се превърне в сериозен, в остър въпрос
за Европа във всеки един момент. Също така е съвсем очевидно, че ЕС не е подготвен за
извънредни положения, за по-големи вълни от бежанци или за предоставяне на стратегическо
решение на положението с бежанците. Презаселването е едно от най-важните ни средства
в това отношение. И естествено следва да се очаква по-висока степен на солидарност и
по-добра координация. Същевременно, както вече беше посочено по време на настоящото
разискване, в тази област е необходим обществен консенсус. Всички ние, и държавите-членки
също, имаме много работа за свършване в тази област. Независимо от всичко оценяваме
факта, че унгарското председателство не възнамерява да издига правни бариери и
демонстрира откритост и решимост по отношение на решаването на този въпрос.

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Г-н председател, една малка, елитарна и политически
коректна група очевидно счита, че все още нямаме достатъчно бежанци в Европа, както и
че Европейският фонд за бежанци следва се използва, за да се доведат в ЕС лицата, избягали
в трета съседна страна, тъй като стандартът тук е по-висок. Този подход изглежда особено
откъснат от реалния живот, когато си дадем сметка, че стотици хиляди бежанци от Северна
Африка вече наводняват Европа и че остров Лампедуза вече почти ще се пръсне.

Една по-добра възможност е бежанците да се настаняват в близост до родните им страни,
в една колкото може по-близка в културно отношение среда, например в Египет или Тунис,
като така биха се избегнали проблемите с интегрирането в Европа. След демократичните
промени тези две държави следва да бъдат определяни като безопасни трети държави за
бежанци и тъкмо там следва да насочим една контролирана, устойчива и структурна помощ.

Енико Гьори,    действащ председател на Съвета. −  (HU) Г-н председател, уважаеми
колеги, ще се опитам да предоставя конкретни отговори по основните теми. Преди всичко,
нека погледнем какво е направил Европейският съюз, това, че както мнозина вече посочиха,
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ние изоставаме от Съединените американски щати и други държави, що се отнася до
великодушието. Общият брой бежанци, презаселени в ЕС на годишна база, е наистина
по-малък от съответните стойности в Съединените щати, Канада или Австралия. И макар
Съветът напълно да разбира, че презаселването продължава да бъде средство за трайно
решаване на положението на бежанците, ние не трябва да забравяме, че годишно броят на
непланираните молби за получаване на убежище, внесени в ЕС, далеч надвишава този в
други региона на света. Според статистическите данни, публикувани от Службата на
върховния комисар на ООН за бежанците, 27-те държави-членки на ЕС са приели 1 150 980
кандидати за убежище между 2005 г. и 2009 г., докато в Канада и Съединените американски
щати броят на тези лица е 391 090.

Ето защо считам, че тези данни говорят сами по себе си. Мнозина поискаха разяснения
относно точния график, към който унгарското председателство планира да се придържа.
Сред нас няма спор, че трябва да вървим напред. Въпросът е крайно неотложен. Казах това
и през януари, когато положението с бежанците не беше толкова остро по отношение на
Северна Африка, както е сега. Това означава, че ние вече имаме конкретни планове и
възнамеряваме да ускорим работата си. Както знаете, белгийското председателство, с оглед
на спазването на крайния срок през 2012 г., предложи стратегия, според която трябва да
се фокусираме върху четири приоритетни закона. Запознати сте с всичко това: директивата
относно признаването, регламента от Дъблин, регламента за Евродак и Директивата за
дългосрочно пребиваване.

Продължиха разговорите във връзка с двете директиви, които изискват най-много работа,
а именно, директивата за процедурите за убежище и директивата относно условията на
приемане. В този момент тази стратегия получи широка подкрепа в Съвета, Парламента, а
също и в Комисията, и освен това даде видими резултати. Както знаете, Парламентът и
Съветът постигнаха съгласие по директивата за дългосрочно пребиваване и тя ще бъде
официално приета от Съвета в рамките на няколко седмици. По отношение на директивата
относно признаването унгарското председателство получи мандат за започване на
неформални тристранни разговори. Нашата цел следователно е да стартираме това колкото
може по-скоро и искаме Европейският парламент да ни бъде партньор в това отношение.

Що се отнася до регламента от Дъблин и регламента за Евродак, в Съвета има значителен
напредък и само няколко въпроса от силно политическо естество остават нерешени. Във
връзка с директивата за процедурите за убежище и директивата относно условията на
приемане Комисията обяви, че възнамерява да внесе ново предложение. В предишния цикъл
Европейският парламент приключи първото четене на директивата относно условията на
приемане, а комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи в момента
проучва предложението на Комисията за изменение на директивата за процедурите за
убежище. Това означава, че както Европейският парламент, така и Съветът понастоящем
изясняват позициите си. Това ще позволи на двата законодателни органа да започнат
разговори по директивата относно признаването, регламента от Дъблин и регламента за
Евродак. Веднага щом Комисията внесе предложенията си относно директивата за
процедурите за убежище и директивата относно условията на приемане, работата по тези
два закона също може да продължи.

Във връзка със Северна Африка вече споменах за посещенията на представители на
председателството в граничните зони, дължащи се на текущите събития. Ще направим
оценка на положението с миграцията на заседанието на Съвета по правосъдие и вътрешни
работи на 11 април. Същевременно, тъй като в това отношение са налице критики, искам
още сега да посоча, че в настоящите проектозаключения на Европейския съвет също се
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отбелязва важността на положението на бежанците. Ако намерим за необходимо, ще
направим оценка на напредъка по работата. Имаме и готовност да насрочим по време на
унгарското председателство още едно специално заседание на Съвета по правосъдие и
вътрешни работи. Следователно ние се опитваме да ускорим законодателната работа. Искаме
да вдъхновим вас, а така също и Европейската комисия, да направите същото. Мнозина,
сред които и г-н Coelho, споменаха за проблема, свързан с изменението на решението за
даване на убежище. Както вече казах в началото, налице е съгласие по политическото
съдържание и сега сме изправени пред един правен проблем. Така както, между другото,
тече дискусия между Съвета и Парламента относно това, дали следва да решим няколко
проблемни въпроса – от новата храна до различни външнополитически инструменти и
финансови инструменти за външни действия – чрез изпълнителен акт или чрез делегиран
акт.

Бих искала да заявя, че това е много важен въпрос. Тази правна процедура и въпросът какво
означават изпълнителен акт и делегиран акт изискват доста усилия, за да бъдат разбрани
от гражданите, от гражданите на ЕС. Нашата задача е да намерим решения на крайно
неотложни въпроси чрез някаква правна формулировка. Много се старая да се придържам
във всичките си действия към Договора от Лисабон. Този Договор не прокарва ясна линия
на разделение между отделните актове. Ние считаме, че това е изпълнителен акт и
следователно въпросът следва да бъде регламентиран по този начин, чрез изпълнителен акт.
Нека да поговорим за това и да се консултираме. Много бихме искали обаче да избегнем
клопките на правната материя. Разглеждането на въпросите, свързани с бежанците, е
включено в първоначалните ни планове за срещата през юни на Европейския съвет, а това
вече се превърна в още по-голям приоритет. Считам обаче, че ако можем да запълним
заседанията на Съвета с подходящото съдържание – а наш дълг е да направим това – тогава
Европейският съвет също ще бъде в състояние да вземе решения с по-голяма значимост,
отколкото сме се надявали, да речем, само преди един или два месеца.

Беше ми зададен и въпрос за това, какво ще се случи, ако потокът от бежанци се насочи към
нас. Мисля, че не трябва да си въобразяваме разни неща. Различните състави на Съвета вече
извършиха много работа в областта на въпросите, свързани с бежанците. Комисията се
представя изключително добре по отношение на хуманитарните въпроси, като това, между
другото, се отнася и за египетските и тунизийските органи на властта, за местното население
и международните организации за бежанците. Струва ми се, че всички контролират
положението. Репатрирането, което е най-неотложният въпрос, е в ход. Това не означава,
че презаселването например не е релевантно.

Между другото независимо от факта, че е налице правен проблем, който все още не сме
решили – всеки има право да направи това на доброволни начала – доколкото ми е известно,
Италия вече доброволно презасели 125 души, което означава, че в крайна сметка въпросът
вече е частично решен, благодарение на искрените усилия на държавите-членки. Това не
означава, че няма нужда от въпросното законодателство. Има истинска нужда от него. Нека
се опитаме да постигнем съгласие. Благодаря ви много за вниманието и както унгарското
председателство вече обяви, то ще бъде председателство, което може да докаже, че има и
сърце, което намери израз и във фокусирането ни върху стратегията за ромите, и искам да
ви уверя, че такъв е и случаят по отношение на въпросите, свързани с бежанците. Благодаря
ви много.

Rui Tavares,    автор.  −  (EN) Г-н председател, коментарът ми е методологически по
същество. Съветът ни информира, че те са съгласни с всичко освен с член 290, затова след
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съгласуване с докладчиците в сянка, и в качеството си на докладчик по презаселването, бих
искал да направя два коментара относно методологията.

(Председателят отнема думата на оратора)

Председател. −   Г-н Tavares, надявам се, че ще ме извините, но сме толкова изостанали от
графика, че се налага да ви отнема думата.

Разискването приключи.

19. Призовки от САЩ и правила за защита на данните на ЕС (разискване)

Председател. −   Следващата точка са изявленията на Съвета и Комисията относно
призовките от САЩ и правилата за защита на данните на ЕС.

Енико Гьори,    действащ председател на Съвета. −  (HU) Г-н председател, г-жо член на
Комисията, уважаеми колеги, Парламентът представлява опасенията на много европейски
граждани, защото обръща по-голямо внимание на искането на органите на САЩ за
предоставяне на информация от страна на медийните комуникационни дружества след
изтичането на американски държавни тайни в „Уикилийкс“. Съветът, естествено, споделя
опасенията на Парламента относно зачитането на правата за защита на данните на ЕС. Той
обаче не разполага с информация, от която може да се определи дали американската съдебна
процедура е в нарушение на законите за защита на данните на ЕС. По отношение на случая
с „Уикилийкс“, както беше посочено от няколко колеги, главният прокурор на САЩ
публично призна, че в момента се провежда наказателно разследване. Доколкото знам, във
връзка с разследването американски адвокати настоятелно призоваха съдът на САЩ да
нареди на „Туитър“ да предостави конкретни данни чрез съдебно решение и съдът наистина
прие съответното решение.

Не е работа на Съвета да коментира как съдебните органи на САЩ вземат решенията си.
Освен това той дори не разполага с информация, въз основа на която може да постави под
въпрос валидността на едно обосновано съдебно решение. В САЩ имаше съдебни
производства, при които „Туитър“ беше в състояние да защити позицията си. Това се доказва
и от факта, че американският съд уважи искането на „Туитър“ да осведоми клиентите си за
решението на съда. Европейският съюз като цяло зачита съдебното производство в трети
държави. Очевидно е, че при разследването на предполагаемо престъпление прокуратурата
трябва да получи информация. Също така е добре известно, че процедурата на САЩ за
получаване на информация се различава от практиката на по-голямата част от
държавите-членки на Европейския съюз. Основната разлика е в това, че тя има по-голям
обхват, което означава, че тя позволява да се изиска много повече информация от много
повече лица, отколкото едно общо европейско наказателно разследване или производство.

Това е просто вследствие на развитието на законодателството на САЩ, тоест не е въпрос,
по който Съветът трябва да изрази становището си. Прилагането на правилата за защита на
данните на Европейския съюз по принцип е от компетентностите на органите на
държавите-членки, и по-конкретно на органите за защита на данните. Тези органи трябва
да гарантират зачитането на правилата за защита на данните и именно тези органи разглеждат
въпроси за компетентността и съвместимостта с европейските или националните закони за
защита на данните. Би било неуместно въпроси, разследвани в съдебно производство, да са
предмет на политическа преценка. Като се има предвид по-широкия контекст на проблема,
Съветът не знае подобно съдебно решение да е било приемано преди. Когато преди време
органите на САЩ искаха да получат информация по отношение на гражданите на
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Европейския съюз, съхранявана на територията на ЕС, Европейският съюз започна преговори
със САЩ за сключването на международно споразумение за предаване и обработка на
въпросните данни.

Такъв беше случаят, например, по отношение на данните от досиетата на пътниците (PNR
данни), във връзка с които съществува споразумение за PNR данните, сключено със САЩ
през 2007 г., което в момента се предоговаря по инициатива на Парламента. Подобен случай
е предаването на данни за финансови съобщения, съхранявани в Европейския съюз, на
Програмата за проследяване на финансирането на тероризма (ППФТ) на Министерството
на финансите на САЩ. Съответното споразумение за ППФТ беше одобрено от Парламента
през юли 2010 г.

Накрая, бих искала да подчертая, че случаят с „Туитър“ е напълно различен от случаите с
данните от досиетата на пътниците и програмата за проследяване на финансирането на
тероризма. При последните две органите на САЩ системно и постоянно искат лични данни
за целите на борбата с престъпността, и по-конкретно за борбата срещу тероризма. Случаят
с „Туитър“, от друга страна, се отнася до конкретно съдебно решение, прието от съда, относно
конкретно наказателно разследване. Важно е да признаваме решенията на съда на други
държави, доколкото това е възможно, с изключение, разбира се, на случаите, когато са
налице фактори, даващи основание за обратното. Много Ви благодаря, г-н председател.

Вивиан Рединг,    заместник-председател на Комисията.  −  (EN) Г-н председател, в един
глобализиран свят защитата на личните данни, предавани на трети държави, е все по-важен
и законово много сложен въпрос. От само себе си се разбира, че основното право на защита
на личните данни важи също за електронния свят и за обработката на трансгранични данни.
Въпреки това, както и при останалите основни права, може да има ограничения на това
право; такива ограничения трябва да са съобразени със закона и трябва да бъдат
пропорционални. Те също така трябва да бъдат обосновани от законни интереси:
националната сигурност, обществената безопасност, предотвратяването на безредици или
престъпления, защитата на здравето и морала и така нататък.

Според законодателството на САЩ призовката е административна заповед, задължаваща
дадено лице да предостави на държавата или местната административна агенция конкретна
информация. Законността на даден акт трябва да се определи въз основа на законодателството
на държавата, в която е извършено деянието. Ето защо оценката на законността,
пропорционалността и необходимостта на исканията на правителството на САЩ трябва
да се основават на конституцията на САЩ и правната й система. Комисията не е компетентна
по отношение на начина, по който трета държава прилага своята съдебна процедура при
разследването на предполагаеми престъпни дейности.

Когато европейските граждани използват „Туитър“, те изразяват съгласието си с политиката
за защита на личните данни на „Туитър“. Тази политика описва процедурите по събиране,
използване и разкриване на лична информация на трети страни, включително когато това
е необходимо с цел съобразяване със законите, регламентите или правните искания от страна
на правителството на САЩ. Освен това, тъй като тези лични данни се изискват от „Туитър“
от страна на органите на САЩ във връзка с наказателни разследвания, законодателството
на Европейския съюз за защита на данните не е приложимо. Директивата на Европейския
съюз за защита на данните не се прилага по отношение на действията на държавата в областта
на наказателното право, нито в този случай се прилага рамково решение за защита на данните
при полицейско и съдебно сътрудничество, като се има предвид, че нито един орган на
държава-членка на Европейския съюз не участва в изпълнението на съдебна заповед на
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САЩ и не се предават или разкриват лични данни от компетентния орган на друга
държава-членка. Така че такъв е законът днес.

Глобалното измерение на обработката на информация обаче не трябва да предполага
намаляване на нивото на защита за гражданите на Европейския съюз. В действителност
глобалният аспект на обработването на информация показва колко важно и необходимо е
да се защитават правата на защита на данните и да се изяснят действащите правила. Това е
особено важно днес, когато все повече данни се съхраняват на отдалечени сървъри.

Така че какво ще направим по този въпрос? Първо, предстоящото предложение на Комисията
за реформа на рамката за защита на данните на Европейския съюз ще обърне внимание
най-вече на предизвикателствата на глобализацията и съвременните технологии, най-вече
когато оператори от трети държави засягат потребители на Европейския съюз.

Второ, както знаете, на 3 декември 2010 г. Съветът даде на Комисията мандат с ясно
определени цели на Европейския съюз за преговори за бъдещото споразумение за защита
на данните между Европейския съюз и САЩ в областта на полицейското и съдебно
сътрудничество. Една от основните цели на Европейския съюз при предстоящите преговори
е да се гарантира упражняването на правата за защита на данните на субектите на данни от
двете страни на Атлантическия океан, независимо от тяхната националност, и предоставяне
на ефикасна административна и съдебна защита. Разчитам на Парламента да помогне това
да се случи.

Така че какво ще правим междувременно, преди този нов инструмент да влезе в сила?
Настоятелно препоръчвам операторите да бъдат много прозрачни за потребителите си
нагоре по веригата и ясно да посочат, че услугите им са съобразени преди всичко със
законодателството на САЩ по отношение на наказателните разследвания. Следователно е
ясно, че потребителите напускат обхвата на компетентността на Европейския съюз, дори и
самите те да не напускат територията на Европейския съюз.

Axel Voss,    от името на групата PPE. – (DE) Г-н председател, бих искал да благодаря
на Съвета и Комисията за поясненията. Изправени сме пред проблем, който е типичен за
глобализирания свят, в който живеем. Факт е, че ние, естествено, зачитаме законодателството
на САЩ. Също така е факт, че сме наясно с трудностите, които възникват с глобалната среда
на интернет и прилагането на законите.

Въпреки това фактът, че правоохранителните органи вече редовно имат достъп до частни
бази данни е нещо, което изисква нашия отговор. Г-жо член на Комисията, думите Ви ми
направиха впечатление, защото аз споделям идеите Ви за това как трябва да процедираме,
а именно, че трябва да предвидим разпоредби по този въпрос в отделна бъдеща преработка
на рамката за защита на данните на Европейския съюз, като същевременно използваме
възможността да заявим, че искаме да се регулира и насърчи рамковото споразумение за
защита на данните между Европейския съюз и САЩ, защото виждаме необходимостта от
регулиране на такива прехвърляния на данни в този глобален свят.

Ето защо е важно да продължим да обръщаме внимание на този въпрос, както казах по-рано.
Естествено, не възнамеряваме един такъв процес да окаже отрицателно въздействие върху
обработката на данни. Добре е обаче тук да се даде положителен пример чрез изготвяне на
добри закони, развитие на рамковото споразумение и най-вече по-добро поясняване и
регулиране на дейността на правоохранителните органи по отношение на достъпа до лични
данни и критериите за разрешаване и прекратяване на този достъп.
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Claude Moraes,    от името на групата S&D.  –  (EN) Г-н председател, смятам, че членът
на Комисията, както обикновено, умело предвиди въпросите, които имаме. На първо място,
какво правим междувременно, когато вече се знае, че САЩ са изпратили редица призовки
на социални мрежи и доставчици на интернет услуги като „Яху“, „Туитър“ и „Гугъл“? Това
очевидно дава на САЩ достъп до информация за споделянето на данни между „Уикилийкс“
и трети субекти. Разбира се, именно третите субекти – европейски граждани, хора, които
напълно невинно влизат в интернет, млади хора, любопитни хора – ще попаднат в обхвата
и ще бъдат засегнати от този режим на данните.

Това има огромни последици за правото на неприкосновеност на личния живот на всички
граждани на Европейския съюз. Абониралите се за туитове на „Уикилийкс“ заради интерес
към разглеждащото се в момента дело на Асанж по ирония на съдбата са уязвими по
отношение на призовките от САЩ и събиране на личните им данни. Сайтове като „Туитър“
попадат в обхвата на законодателството на САЩ, защото техните сървъри се намират в
САЩ. Въпреки че разбирам, когато казвате, че не можем да се намесваме в правото на трети
държави, междувременно можем да направим нещо.

Смятам, че с право всички в Парламента се опасяваме, че трябва да обясняваме на
избирателите си каква защита им осигурява Европейският съюз. Какъв е смисълът да се
гарантират стандарти за защита на данните за гражданите на Европейския съюз, ако те
просто могат да бъдат премахнати по искане на призовка от САЩ?

Ясно е, че трябва да се направи повече за защита на личните данни на гражданите на
Европейския съюз, които трябва да бъдат защитени от силно законодателство на Европейския
съюз на високо равнище. Знам, че работите по тази цел. Досега Рамковата директива 94/46
осигуряваше много силна защита на вътрешния пазар, но дойде време директивата да се
преразгледа, нивото на защита да се увеличи и същите предпазни мерки да се разширят и
по отношение на съдебното и полицейско сътрудничество.

Ще гарантираме постигането на тези цели посредством бъдещата ни законодателна дейност,
и вие споменахте това. В тази връзка един от основните елементи, които Комисията
възнамерява да въведе в рамките на прегледа, е противопоставяне на защитните мерки на
Европейския съюз на призовките от САЩ. Не трябва да забравяме, че този въпрос не спира
със сайтове като „Туитър“, а може да се прилага в случаи на национална юрисдикция. Това
е така в една от собствените ни държави-членки днес с преброяването в Обединеното
кралство – огромен проект, който се контролира от американско дружество. Това е истинска
и актуална загриженост на гражданите на Европейския съюз. Днес дадохте някои частични
отговори, но смятам, че ние сме в правото си да повдигнем въпроса и да получим
по-изчерпателни отговори.

Sophia in 't Veld,    от името на групата ALDE.  –  (EN) Г-н председател, бих искала да
благодаря на Съвета и Комисията. Радвам се да отбележа, че те споделят опасенията ни.
Нека бъдем напълно наясно: не смятам, че някой тук твърди, че САЩ са действали извън
компетентностите си. Не това е проблемът. Проблемът е, че компетентностите им, чрез
интернет, стават изключително големи. Компетентностите им изглежда обхващат и
Европейския съюз, защото проблемът тук е, че въпреки че по-голямата част от интернет
дружествата, за които говорим, се намират в САЩ, много от потребителите се намират в
Европейския съюз.

Следва да отбележа, че въпросът, изискващ за устен отговор, вече не е много актуален, защото
междувременно излезе ново съдебно решение, но доводът на американските съдилища е,
че след като веднъж човек използва „Туитър“, както в този случай, той вече няма право да
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очаква неприкосновеност на личния живот. Това означава, че всички, който се намират в
Европейския съюз – гражданите на Европейския съюз – вече нямат правна защита, защото
„Туитър“ се намира в САЩ. Както посочи г-жа Рединг, това е огромен проблем, който трябва
да се разгледа във връзка с преразглеждането на Директивата за защита на данните.

Г-жо член на Комисията, Вие казвате, че щом хората веднъж използват „Туитър“, те са дали
съгласие, но какво всъщност означава „съгласие“? Означава, че ставаме хора извън закона,
че се отказваме от правото си на правна защита. Осъзнавам, че не можем да направим много
по този въпрос, но бих искала да попитам какво ще направят Комисията и Съветът, за да
осигурят правна защита на гражданите на Европейския съюз. Ще говорят ли те с
американските си колеги и ще се опитат ли да получат повече информация? Вероятно има
и други дружества, които са получили призовки.

И накрая, Вие казвате, г-жо член на Комисията, че този случай не може да се сравнява със
SWIFT, защото засяга едно много конкретно разследване, което е вярно. В същото време те
са поискали големи количества…

(Председателят отнема думата на оратора)

Jan Philipp Albrecht,    от името на групата Verts/ALE. – (DE) Г-н председател, на първо
място, бих искал да кажа, че това е поредният случай, в който обсъждаме въпроса за достъпа
до лични данни на две различни правни култури от двете страни на Атлантическия океан,
особено що се отнася до полицейското и съдебно сътрудничество.

Аз съм наистина шокиран от отговора на Съвета, който заяви, че дружеството „Туитър“ се
намира на територията на САЩ и затова прилаганите там мерки и правна рамка нямат нищо
общо с нас. Смятам, че това не е правилно. Също така считам, че за гражданите на
Европейския съюз въпросът не стои така – в крайна сметка, ние непрекъснато увеличаваме
международното сътрудничество с полицията и съдебната власт, особено със САЩ; хората
все повече се сблъскват със законите на други държави, като тук нямам предвид само законите
на различните държави-членки в рамките на Европейския съюз, но и по-конкретно със
законодателството на САЩ. Това е така най-вече по отношение на личните данни.

Очаквам Съветът, като ръководен орган на Европейския съюз, да разгледа този проблем и
да даде възможност на гражданите на Европейския съюз да имат доверие в законите, с които
се сблъскват в интернет, по-специално защото те засягат техните граждански права и свободи.

Daniël van der Stoep (NI). -    (NL) Г-н председател, делегацията на нидерландската Партия
на свободата придава особено значение на личната неприкосновеност на всеки и защитата
на данните. Не сме недалновидни, а просто прагматични. Неприкосновеността на личния
живот обаче си има граници. Тя следва да бъде гарантирана, където е възможно, но
сигурността на цивилното население трябва да отстъпва на предотвратяването и разкриването
на тероризма.

Г-н председател, съвременният тероризъм е доминиран от ислямския тероризъм. Това е
причината, поради която всички ние, за съжаление, трябва да жертваме част от личната си
неприкосновеност, за да защитим сигурността на нашите граждани. Очевидно личните
данни на интернет потребителите, като IP адресите, трябва да бъдат защитени. Това право
на защита обаче губи своята тежест, когато има сериозни подозрения, че хората, които се
крият зад тези данни, имат терористични мотиви.

Ако органите на САЩ поискат данни за лица на територията на Европейския съюз, които
се свързват с тероризма, те просто трябва да им се дадат, но очевидно само след съответната
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консултация и само ако има силни аргументи за това, така че да могат да се предотвратят
злоупотреби. Все пак, нека преди всичко не забравяме, че те не искат информация просто
така. Те имат много добри причини за това.

Juan Fernando López Aguilar (S&D).   – (ES) Г-н председател, г-жо Рединг, благодарен
съм, че толкова късно вечерта присъствате на това пленарно разискване в Брюксел, за да
изслушате членовете на Европейския парламент, и аз бих искал да Ви окуража по отношение
на работата Ви за предефиниране на стандартите за защита на данните на Европейския съюз.
По-специално, бих искал да спомена съобщението на Комисията относно защитата на
данните, което трябва да представите като реална възможност за привеждане в съответствие
на революцията в технологиите и средствата за повишаване на познанията, от една страна,
и, от друга, постиженията в европейското конституционно право, като Договора от Лисабон
и Европейската харта за основните права, основните права на неприкосновеност на личния
живот, и всички права свързани с достъпа, коригирането и отмяната на всички лични данни,
в съответствие със свободата на европейските граждани да дадат съгласието си, но и в
съответствие с международното право. Това е така, защото тук става въпрос за двустранна
рамка за преговори на Европейския съюз и неговите държави-членки с трети държави, и
по-конкретно със САЩ.

Съобщенията по този въпрос трябва да бъдат много ясни: Рамковото решение 2008/977
на Съвета и Директива 95/46/ЕО трябва да бъдат актуализирани и осъвременени. Това не
е само за да се осигури на САЩ полицейско и съдебно сътрудничество посредством призовки
или каквито и да било съдебни заповеди, които биха могли да засегнат основните права, но
и да се засили принципът на свободно даване на съгласие, да се знае точно какви лични
данни са съхранявани и прехвърляни на трети държави и как можем да актуализираме това
право за коригиране и отменяне на данни, които засят личната неприкосновеност и са
предмет на автоматизирана обработка на лични данни. Ето защо те се предават за онлайн
обработка.

Аз съм особено загрижен относно въпроса за правата на детето. Това е така, защото
непълнолетните не са напълно способни да действат и да упражняват основните си права,
за което се изисква информация. Не само непълнолетните, но и тяхното обкръжение са
засегнати от това какви инструменти и начини за защита на личните данни в интернет се
използват.

Ето защо искам да знаете, че ще следим отблизо това обсъждане. Ще следим процеса на
актуализиране на правата за защита на личните данни, и по-специално преговорите за
двустранните инструменти с трети държави и най-вече САЩ.

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Г-н председател, старата поговорка „обичам измяната, но
не и изменниците“ отново се оказва вярна. Всеки, който разкрие дадено нарушение, е герой
за обществеността и медиите, но е изменник за въпросната институция. Затова, както знаем,
редник Брадли Манинг е в затвора за предаване на информация на „Уикилийкс“. Начинът,
по който се борави с тази взривоопасна информация в страната на неограничените
възможности и свободата, и фактът, че „Туитър“ бяха принудени да разкрият лични данни,
са повече от зловещи. Остава да се види дали слуховете за отправени искания от страна на
органите на САЩ за потребителски данни от други интернет дружества като „Гугъл“,
„Фейсбук“ и „Амазон“ са верни.

Подходът, възприет от органите на САЩ, и фактът, че съдът не счита публикуването на
имена, адреси на електронната поща и банкова информация за нарушение на личната
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неприкосновеност, със сигурност дават представа за разпоредбите за защита на личните
данни зад океана, които очевидно са все още на един ранен етап.

Malcolm Harbour (ECR). -    (EN) Г-н председател, ще се спра на някои от тези въпроси
от гледната точка на председателя на комисията по вътрешния пазар, защото смятам, че са
застрашени основни въпроси от областта на икономиката и вътрешния пазар, както и
наистина важните въпроси за защитата на правата на гражданите ни, за които говорихме
днес.

В момента изготвям доклад по въпроса за моята комисия. Искам да благодаря на г-жа Рединг
за Зелената книга, върху която е основан, защото смятам, че един от основните, амбициозни
въпроси, която тя повдига там, е в основата на обсъжданата тази вечер тема. Според нея,
ако моите данни, като европейски гражданин, се намират на сървър или в база данни в
държава извън компетентността на Европейския съюз, то аз трябва да имам същите права
над тези данни, които бих имал, ако сървърът се намираше на територията на Европейския
съюз. Това е една наистина амбициозна програма. Надявам се да я постигнем. Ще са
необходими дълги преговори. Ще кажа само на моите колеги, особено на г-жа ‘t Veld, че
ако искаме да предложим това, то другите държави също ще изискват реципрочни права.

Вивиан Рединг,    заместник-председател на Комисията.  −  (EN) Г-н председател, споделям
основателните опасения на Парламента по отношение на защитата на личните данни на
европейските граждани. И тъй като споделям тази загриженост, представих предварителен
анализ на това как може да изглежда реформата на директивата от 1995 г., за да се отговори
на въпросите, повдигнати днес, за които няма правен отговор в рамките на европейското
законодателство в сегашния му вид.

Налице е положително развитие по отношение на връзките ни с американските ни колеги.
На 16 март Белият дом предприе решителна стъпка, като обяви, че възнамерява да работи
с Конгреса за изготвянето на законопроект за правото на лична неприкосновеност. Това е
огромна промяна в САЩ и може да помогне на усилията ни за сключване на общо
споразумение между Европейския съюз и САЩ за защита на данните по отношение на
полицейското и съдебното сътрудничество.

Надявам се, че ще можем да започнем преговори в тази насока скоро. Разчитам на Парламента
да помогне в това начинание, както и с реформата на директивата от 1995 г.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alejo VIDAL-QUADRAS
Заместник-председател

Енико Гьори,    действащ председател на Съвета. −  (HU) Г-н председател, г-жо член на
Комисията, госпожи и господа, благодаря ви за разбирането, а именно, че не оспорихте
факта, че не можем да се намесим от тук в текущо наказателно производство, както и че във
всички случаи трябва да се приложи законът в сила по време на дадено нарушение.

Бих искала да ви информирам, че нищо не показва ангажимента на унгарското
председателство по отношение на защитата на данните по-добре от факта, че на заседанието
на Съвета по правосъдие и вътрешни работи през февруари приехме заключения на Съвета
по въпроса за защитата на данните, включващи петдесет точки. В тях разгледахме и два
много важни въпроса за Комисията, които са свързани с настоящото разискване. Обърнахме
внимание на значението на информирането на гражданите, както и на значението на защитата
на данните, свързани с интернет, и аз съм сигурна, както спомена и членът на Комисията,
между другото, че Комисията ще ги вземе предвид при изготвянето на своето предложение.
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Съветът също така е напълно съгласен, че е важно да се осъвремени законодателството и да
се адаптира към развитието на технологиите. Очакваме с нетърпение да получим
предложението за нова Директива за защита на данните от Комисията. Обещахме го за месец
юни, когато наближава краят на мандата на унгарското председателство, но ще направим
всичко по силите си и аз съм сигурна, че полското председателство ще подходи към въпроса
за защитата на данни със сходна отдаденост.

Считаме, г-н председател, и с това ще завърша речта си, че не трябва да избираме между
свобода и сигурност, а именно сигурност на данните, а те могат да се гарантират
едновременно и нашата цел е да се създаде именно такова законодателство за защита на
данни за Европейския съюз.

Председател.   − Разискването приключи.

20. Правата на потребителите (разискване)

Председател.   – Следващата точка е докладът (A7-0038/2011) на г-н Schwab, от името
на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, относно предложението за
Директива на Европейския парламент и на Съвета относно правата на потребителите
(COM(2008)0614 – C7-0349/2008 – 2008/0196(COD)).

Andreas Schwab,    докладчик. – (DE) Г-н председател, г-жо член на Комисията, госпожи
и господа, първо искам да благодаря на всички мои колеги, които работиха по директивата
и компромиса, който разискваме днес. Казвам го не от любезност, а от искрена благодарност.
Това са г-жа Wallis, докладчик по становището на комисията по правни въпроси, г-жа
Gebhardt, г-жа Turunen и г-н Rochefort, г-н Triantaphyllides и г-н Bielan. Процесът до
постигането на решение не винаги беше лесен, с повече от 2 000 изменения, внесени в
течение на две години, но дискусиите винаги бяха конструктивни и искрено ви благодаря
за това.

Въпреки всички технически различия по отделните въпроси, добили израз в различните
компромиси, имаме общо съгласие за днешното послание на Европейския парламент, че
искаме да развием вътрешния пазар в интерес на потребителите и предприятията. В крайна
сметка дори двадесет години след създаването на вътрешния пазар с Единния европейски
акт, все още виждаме, че въпреки множеството директиви и регламенти не е постигната
истинска стандартизация. Държавите-членки се възползват от възможностите за маневриране
– понякога основателно, понякога не.

Директивата пред нас днес представя добър начин да се регулират въпросите, свързани с
вътрешния пазар, като същевременно оставя законодателните решения по всички други
въпроси на държавите-членки. Можем да стигнем далеч с този смесен подход и ще съберем
подкрепа от всички в залата. Подкрепихме предложението на Комисията, като същевременно
го подобрихме значително по много точки. Гарантираме, че в настоящата директива се
отдава нужното значение на защитата на потребителите чрез въвеждане на единно право
на отказ в срок от четиринадесет дни за всички онлайн поръчки на общоевропейска основа;
чрез предоставяне на избор на потребителите, занимаващи се с продажби по домовете, дали
да получат разпечатка или електронно копие на договора; чрез предоставяне на „решение
с бутон“ за по-голяма прозрачност на интернет дейността и в същото време за активизиране
на борбата срещу измамите в интернет и чрез установяване най-накрая на единни задължения
за предоставяне на информация, по-специално във връзка с ценообразуването, с други думи,
пълна ценова информация за всички сделки в интернет и по домовете.

105Разисквания на Европейския съюз -BG23-03-2011



Направихме директивата приложима също за малките и средните предприятия и за малките
предприемачи чрез предоставяне на по-голяма гъвкавост и изключения за услуги в редица
области, чрез предоставяне на възможност на потребителите да се откажат от споразумения
по телефона; чрез премахване на някои възможности за предприятията да прилагат
неравноправни условия в договора и същевременно чрез определяне на ясни условия за
връщане на поръчани стоки, когато покупката е отменена, и чрез създаване най-накрая на
единен формуляр за отказ, който ще улесни много хора в цяла Европа да имат достъп и да
упражняват правото си на отказ.

В крайна сметка, благодарение и на процеса на консултации между държавите-членки, ще
успеем да направим по-нататъшните правни развития във важната област на защитата на
потребителите много по-малко сложни на равнище Съвет, отколкото в миналото. Комисията
ще има ясно право да бъде изслушана на равнище Съвет, тъй като не може да има никакво
съмнение, че общият пазар изисква общи правила. Видяхме това по-ясно от всякога по време
на кризата с еврото. Не е достатъчно да се събират общи принципи само за да се позволи
на държавите-членки пълна свобода накрая – общите принципи трябва да се спазват
посредством общи правила. Ето защо директивата има за цел да защити потребителите. В
крайна сметка потребителите ще познават правата си, ако те са едни и същи в цяла Европа,
и ще могат да ги упражняват по-ефективно срещу предприятията, които нарушават правилата.
Директивата също така защитава малките и средните предприятия преди всичко, защото
единният набор от разпоредби поражда правна сигурност, позволявайки на културното и
търговското разнообразие, за което толкова често слушаме, да процъфтява. Благодаря ви за
сътрудничеството. Очаквам с нетърпение предстоящото разискване.

Енико Гьори,    действащ председател на Съвета. −  (HU) Г-н председател, г-жо член на
Комисията, г-н Schwab, уважаеми колеги, за мен е голямо удоволствие, че най-накрая
успяхме да включим разискването по това предложение в дневния ред.

Както знаете, Съветът стигна до споразумение по въпроса през декември миналата година
и на 24 януари 2011 г., вече по време на унгарското председателство, Съветът официално
прие предварителна позиция, т.е. общия подход.

За да постигнем споразумение, трябваше да преговаряме повече от две години в рамките на
Съвета относно идеалния баланс между законодателството на ЕС и държавите-членки в
областта на правата на потребителите и съответно кои аспекти на правата на потребителите
биха могли да бъдат хармонизирани. Нищо не илюстрира трудностите около предложението
по-добре от факта, че на работната група на Съвета бяха необходими повече от шестдесет
срещи, за да създаде текст, който може да бъде подкрепен от квалифицирано мнозинство
от държавите-членки. Освен това се оказа невъзможно да се постигне споразумение по
глави IV и V от предложението на Комисията, които се отнасят съответно до продажбата
на стоки и неравноправните договорни клаузи. Заради трудностите Съветът най-накрая
реши да изключи двете глави от текста и вместо това да се съсредоточи върху договорите,
сключени извън търговския обект, и договорите от разстояние. Този подход беше подкрепен
и от Комисията, тъй като текстът на Съвета създава добавена стойност по отношение на
такива договори на равнище ЕС.

Председателството счита, че Европейският парламент може да даде допълнителен тласък
на дебата. Ето защо утрешното гласуване на предложените изменения ще бъде толкова
важно. Ако Европейският парламент реши в утрешното пленарно заседание да върне досието
в комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, унгарското председателство
ще се стреми да гарантира постигане на споразумение на първо четене. Готови сме да
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направим всичко необходимо за целта. Разбира се, много ще зависи от вида изменения,
които Парламентът ще предложи.

Както вече споменах, мненията сред държавите-членки съществено се различават по
отношение на съдържанието на глави IV и V, т.е. дали определени аспекти на условията на
продажбите и гаранциите, както и неравноправните договорни клаузи трябва да бъдат
напълно хармонизирани. Председателството счита, че причината, поради която е необходимо
да се съсредоточим върху други разпоредби на директивата, т.е. глави I и III, е, че това е
мястото, където можем да създадем истинска европейска добавена стойност. Тук общият
подход на Съвета не се различава значително от измененията на Парламента, представени
от комисията по правни въпроси и комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите
съответно на 20 януари и 1 февруари.

Г-н председател, г-жо член на Комисията, уважаеми колеги, готови сме да си сътрудничим
напълно с Парламента и Комисията, за да постигнем успех. Искам да използвам възможността
да благодаря на докладчика и председателя на комисията по вътрешния пазар и защита на
потребителите, г-н Harbour, и на всички членове на комисията по вътрешния пазар и защита
на потребителите за пълното сътрудничество, което оказват до момента на унгарското
председателство. Не знам какъв ще бъде крайният резултат и дали ще сме напълно
удовлетворени от резултатите от нашите преговори, но съм убедена, че не трябва да губим
възможността да предоставим на гражданите на ЕС права на потребителите, които имат
далеч по-широк обхват, отколкото преди.

Вивиан Рединг,    заместник-председател на Комисията.  −  (EN) Г-н председател,
следващата година ще отбележим 20-ата годишнина на единния пазар. Трябва да
гарантираме, че единният пазар носи ползи на потребителите и предприятията. Преговорите,
продължили повече от две години, показаха, че е политически много трудно да се постигне
споразумение по цялата директива въз основа на това, което беше предложено от Комисията.
Много от вас не искат да видят – и с право – занижаване на нивото на националната защита
на потребителите.

Обсъжданията относно въпросния законодателен документ продължават вече трета година.
Считам, че е крайно време съзаконодателите да намерят решение. Във връзка с това съм
особено благодарна на вашите комисии, на докладчиците, на г-н Schwab и на г-жа Wallis,
и на докладчиците в сянка за усилията им в търсенето на компромис. Съветът постигна
съгласие по общ подход в началото на годината. Реши да ограничи значително обхвата на
предложението и да се съсредоточи конкретно върху договорите от разстояние и договорите,
сключени извън търговския обект.

Комисията счита, че общият подход на Съвета е добра отправна точка в търсенето на добър
компромис. В широк смисъл той отговаря на целта за подобряване на функционирането на
вътрешния пазар и същевременно създаване на добавена стойност за потребителите. Знам,
че с вашите изменения търсите допълнителни подобрения. Виждам много разумни
предложения за по-нататъшно повишаване на нивото на защита на потребителите и, както
казах, Директивата относно правата на потребителите трябва да поставя ударение върху
правата. Трябва да е достойна за името си.

Няколко примера. Мога да приема вашето изменение 122, което гарантира, че потребителите
няма да бъдат таксувани за връщане на стоки след отказ, ако са на стойност повече от 40 евро.
Не съм против и срокът за отказ да се удължи на една година, ако потребителят не е уведомен
за правото му на отказ (изменение 116). Мога да подкрепя и хармонизирано решение за
борба с т. нар. ценови капани в интернет (параграф 1, букви а) и б) от изменение 107).
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Няма да ви изненадам, като ви кажа, че не мога да приема всичките ви изменения. Например
изменение 141. Макар и моята цел също да е в услуга на вътрешния пазар, твърде крайно
е да се задължат търговците от разстояние да доставят стоки или услуги във всяка друга
държава-членка.

След цялото това време и независимо от различията, които продължават да съществуват,
виждам светлина в края на тунела. Убедена съм, че можем да постигнем приемлив и
балансиран компромис. Ще направя всичко възможно да помогна да стигнем до компромис.

Diana Wallis,    докладчик по становището на комисията по правни въпроси. − (EN) Г-н
председател, изминахме много дълъг път заедно и все още вървим по него с надеждата, че
скоро ще стигнем целта си. Искам да благодаря на г-н Schwab за работата му от името на
комисията по правни въпроси. През годините ясно видяхме трудностите, породени от
различните правни понятия, които са пречка за реалните възможности на потребителите
и на малките и средните предприятия в рамките на вътрешния пазар.

Отбелязахме известен напредък със съгласието, което имаме сега в Парламента. За съжаление,
считам, че комисията по правни въпроси би желала да направи повече, например в глава V
относно неравноправните клаузи, и по-специално в областта на прозрачността. Нашата
комисия наистина иска да постигне напредък в тази област. Знам, че за Съвета това е може
би твърде крайно. За нас обаче това е много важна стъпка от гледна точка на вътрешния
пазар и правата на потребителите, както много добре се изразихте, г-жо член на Комисията.

Изминахме дълъг път. Преразгледахме законодателството в областта на правата на
потребителите. Не сме минали през всички директиви, които предшественикът на г-жа
Рединг искаше от нас да преразгледаме. Можем да направим някои малки стъпки напред.
Надявам се, че ще продължим да говорим, че ще продължим да обсъждаме. Може би ще
създадем нещо, което си струва.

Sirpa Pietikäinen,    докладчик по становището на комисията по икономически и парични
въпроси. − (EN) Г-н председател, първо искам да благодаря на моите колеги за отличното
им сътрудничество, особено на г-н Schwab от комисията по вътрешния пазар и защита на
потребителите за неговите безкрайни и ориентирани към сътрудничество усилия по доклада.
Предложението на Комисията се нуждаеше от доста подобрения.

От гледна точка на комисията по икономически и парични въпроси има три въпроса, които
искам да повдигна. Хубаво е, че цифровите стоки са включени в предложението. Хубаво е,
че има ясен сигнал за развитието на алтернативни методи за решаване на спорове в бъдеще.
Малките и/или иновативните финансови продукти следва да се разгледат или в специфични
за финансовия сектор директиви, или в бъдеща директива за защита на потребителите.

Не на последно място, надявам се, че следващите стъпки на Комисията ще гарантират високо
ниво на защита на потребителите, което в крайна сметка може да доведе до пълно
хармонизиране на регулирането на защитата на потребителите в Европейския съюз.

Raffaele Baldassarre,    от името на групата PPE.  –  (IT) Г-н председател, г-жо член на
Комисията, госпожи и господа, поздравявам г-н Schwab за свършената от него работа и за
отличното сътрудничество между комисията по правни въпроси и комисията по вътрешния
пазар и защита на потребителите.

Осигуряването на различна степен на хармонизация на стандартите ще ни позволи да
постигнем важни резултати, които ще гарантират реална добавена стойност за европейските
граждани. Важни тук са срокът от четиринадесет дни за отказ и новите разпоредби относно
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изискванията за информация не само за цената, но и за самоличността и адреса на продавача.
Тези подобрения ще повишат доверието на потребителите, особено при трансграничното
пазаруване, като осигурят правната сигурност, важна за развитието на електронната търговия.

Директивата също така ще положи основите за други допълнителни мерки, от реформата
на европейското договорно право до процеса на преразглеждане на алтернативни механизми
за решаване на спорове. Основното хармонизиране е съществено условие за развитието на
вътрешния пазар, с акцент върху правата на потребителите и в услуга на гражданите на
Европейския съюз.

Преди около година професор Монти заяви в доклада си до председателя Барозу, че
потребителите и тяхното благосъстояние следва да бъдат в центъра на следващия етап на
единния пазар. Първо, законотворците следва да постигнат бързо съгласие по проекта на
Директива относно правата на потребителите, за да гарантират високо ниво на защита в
един интегриран пазар на дребно. Директивата напълно отговаря на изискванията и съм
убеден, че г-н Schwab ще запази необходимата решителност в сложните преговори, които
ще последват преди окончателното приемане на текста.

Evelyne Gebhardt,    от името на групата S&D. – (DE) Г-н председател, госпожи и
господа, наистина преминахме през много тежки преговори, г-н Schwab, тъй като мненията
се различаваха много в началото на обсъжданията. Също така не беше лесно да се определи
разумен начин на действие.

Преговорите обаче успяха да доведат до значителни подобрения, дори и след гласуването
в комисия, което най-накрая позволи на моята група да гласуваме в полза на компромисния
пакет утре. След всички обсъждания, които проведохме, сме наясно колко много означава
това.

Наистина направихме редица подобрения. Така основният принцип, следван в директивата,
отново е минимална хармонизация – с изключение на областите, които трябва да бъдат
напълно хармонизирани, което беше важен въпрос за нас. Изключихме социалните услуги,
здравните услуги и хазартните игри от приложното поле на настоящата директива, защото
това са области, които изискват специална регулация. За тях не можем да прилагаме същите
принципи като за търговските услуги, стоките или търговията на дребно и това беше важен
фактор. Укрепихме значително задълженията за предоставяне на информация на нашите
граждани, потребителите. Поради тази причина искам ясно да кажа на действащия
председател на Съвета, че идеята да отпадне глава II, т.е. да се премахнат именно областите,
за които се прилага задължението за предоставяне на информация, е нещо, което групата
на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент няма да
допусне.

Включихме електронните продукти в приложното поле на директивата, което не беше
предвидено в първоначалното предложение на Комисията. Продажбите от разстояние чрез
интернет е една от ключовите области, които са включени. Успяхме да подобрим и
разпоредбите относно продажбите по домовете. Това са подобрения, които ни позволиха
да дадем своята подкрепа.

Не мога да отрека, че все още има някои проблеми, по-специално по отношение на
неравноправните договорни клаузи в глава V. Ние сме много недоволни от тези разпоредби
и или ще трябва да поработим още тук, или ако е необходимо, да изключим този раздел
изцяло. Още повече ни безпокои фактът, че финансовите услуги са напълно изключени от
задълженията за предоставяне на информация. Считам, че имаме сериозен проблем тук.
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Ще трябва да обсъдим допълнително въпроса, г-жо член на Комисията, тъй като финансовите
услуги бяха включени във Вашите предложения и това трябва да остане така.

Да обобщим: ще гласуваме в полза на компромисния пакет и за връщане на директивата в
комисия, но това не означава, че сме съгласни да се приеме директивата на първо четене.

Robert Rochefort,    от името на групата ALDE. – (FR) Г-н председател, госпожи и
господа, този текст е важен. Това не е революция: не можем да кажем, че всичко преди е
лошо, а сега всичко е перфектно. Но текстът предлага редица големи постижения на този
неокончателен етап в нашата работа.

За мен основните постижения са свързани с по-доброто регулиране на продажбите от
разстояние, особено по интернет (глава III), защото правата на потребителите в тази област
трябва да бъдат укрепени. Електронната търговия е много полезна: тя разширява избора на
потребителите, позволява им да намерят най-ниските цени, а също така позволява на малките
и средните предприятия и занаятчиите да намерят нови пазари.

За да напреднем в тази област, трябваше да го направим по наистина европейски начин, а
именно чрез въвеждане по няколко много специфични точки на пълна хармонизация на
правата и задълженията на всички. Италиански клиент, който купува нещо на белгийски
или германски уебсайт, ще знае, че отсега нататък ще се ползва със същите права и същата
защита. Това е възможността, която се дава посредством директивата.

Това означава, че периодът на разсрочване за потребителя ще бъде удължен до 14 дни в
целия Съюз. Означава, че той ще знае веднага общата сума, която трябва да заплати, без да
се страхува от неприятна изненада по-късно. Означава, че с двукратно щракване ще прегледа
поръчката правилно.

Очевидно е, че всичко това ще наруши някои навици. В много държави-членки националното
законодателство съдържа тънкости, които са считани за основни, а в същото време често
не могат да бъдат намерени в съседните страни. Да живеем заедно в Европа, означава да се
научим да променяме леко навиците си в полза на Общността и общия интерес.

Нека бъде ясно: текстът все още се нуждае от подобрение и ще трябва да направим това в
следващите седмици със Съвета и с Комисията. Приветствам откритостта, показана току-що
в това отношение. Вече отхвърлихме значителен обем от работата благодарение на нашия
докладчик, г-н Schwab, на когото искам да благодаря искрено. Но истинското постижение
от работата е преди всичко фактът, че измененията ще бъдат приети утре от всички
политически групи. Доверието на потребителите във вътрешния пазар на Съюза е много
крехко. Имахме нужда от единодушната политическа подкрепа, за да съхраним доверието
и да се надяваме да го повишим.

Adam Bielan,    от името на групата ECR. – (PL) Г-н председател, първо искам да благодаря
на г-н Schwab, докладчик по доклада, който обсъждаме, за голямата ангажираност с работата
по проекта на директива.

Две години и половина интензивна работа по документа доведоха до постигането на
компромис, който в окончателния си вид – надявам се – ще гарантира по-голяма правна
сигурност за потребителите в 27-те държави-членки в областта на продажбите от разстояние,
и по-специално при покупките в интернет. Надявам се също, че благодарение на директивата
потребителите ще имат по-голямо доверие в трансграничната търговия и онлайн покупките
в резултат на подобренията и хармонизирането на някои нови права и по-голямата яснота
относно вече съществуващите. Освен това чрез стандартизирането на изискванията за
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предоставяне на информация при договорите от разстояние и договорите, сключени извън
търговския обект, директивата също така цели да насърчи повече търговци да навлязат на
нови пазари в Европейския съюз, което на свой ред следва да подобри функционирането
на вътрешния пазар. Надявам се, че това ще бъде благоприятен стимул, по-специално за
популяризиране на онлайн продажбите. Надявам се също, че ще е от полза за потребителите
чрез увеличаване на конкуренцията за тях в рамките на вътрешния пазар.

Искам да подчертая някои от най-важните въпроси. Първо, опитахме се да изготвим текст,
който е балансиран и който работи в полза на потребителите в целия Съюз, но който няма
неблагоприятен ефект върху търговците, и по-специално за дейността на малките и средните
предприятия в Съюза.

Второ, радвам се, че успяхме да договорим прагматичен текст с приемането на смесен подход
за минимално и максимално хармонизиране, което означава, че държавите-членки, които
вече имат много високо ниво на защита на потребителите по някои въпроси, не са пострадали.
Успяхме също така да въведем единни и ясни разпоредби в специфични случаи, което
означава, че сделките в интернет например ще бъдат по-лесни.

Радвам се също, че в комисията по правни въпроси успяхме да договорим глава V относно
неравноправните договорни условия в една конструктивна форма. Въпросната глава
регламентира договорите, които обикновено не са индивидуално сключвани от
потребителите и често са източник на много злоупотреби от страна на нечестни търговци.

Съжалявам обаче, че макар да сме постигнали съгласие, текстът на директивата все още
съдържа някои недостатъци. Въпреки това съм сигурен, че ще можем да ги отстраним в
следващата фаза на преговорите и да постигнем конкретни ползи за потребителите и за
европейските търговци, защото в края на краищата не трябва да забравяме и тях.

Emilie Turunen,    от името на групата Verts/ALE. – (DA) Г-н председател, госпожи и
господа, г-н Schwab, вътрешният пазар на ЕС е крайъгълен камък на нашето европейско
сътрудничество и както Комисията съвсем правилно написа в своя проект на Акта за единния
пазар миналата година, гражданите – ние, европейците – трябва да бъдем в центъра на
работата по развитието на единния пазар. Важно е да помним това, когато гласуваме
Директивата относно правата на потребителите в Парламента утре – директива, която работи
от много години. Както всички знаем, текстът, който ще гласуваме утре, е изцяло преразгледан
вариант на проекта, който получихме от Комисията през есента на 2008 г., тъй като в
Парламента поставяме акцент върху онези области, в които общите разпоредби на ЕС ще
бъдат от реална полза и за потребителите, и за предприятията. От друга страна, искахме да
позволим на държавите-членки да въведат допълнително законодателство, когато това има
смисъл.

По-конкретно това означава, че европейските потребители ще забележат промени, най-вече
когато пазаруват по интернет и в чуждестранни онлайн магазини. Новата директива ще
означава, че има единни правила за търговията по интернет в Европа, а това носи редица
предимства за потребителите. Позволете ми да спомена само три примера. Първо, всички
потребители в Европа ще имат 14-дневен срок за отказ, когато купуват нещо в онлайн
магазин в държава-членка на ЕС. Второ, общата цена на продукта трябва да бъде определена,
преди потребителят да се съгласи да закупи даден продукт. Трето, трябва да бъде възможно
да се свържем с продавача лесно, ако възникнат проблеми. Четвъртият аспект, който беше
много важен за нас в групата на Зелените/Европейски свободен алианс, беше да подготвим
настоящата директива за бъдещето. Продуктът не е само нещо, което можем физически да
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докоснем – днес той включва и интелектуални стоки. Това може да бъде софтуер или музика,
които сваляме. Затова много се радвам, че цифровите продукти бяха включени в текста.

Предложението, което ще се гласува утре и което групата на Зелените може да подкрепи,
не е съвършено. Искахме по-широка, по-амбициозна директива и да видим напредък във
всички области. Но политиката е и изкуството на възможното, а това е възможното в момента.
Като цяло считам, че Парламентът постигна добър резултат, от който ще се възползват
потребителите в Европа.

Kyriacos Triantaphyllides,    от името на групата GUE/NGL. – (EL) Г-н председател,
като политическа група създадохме принципа за предотвратяване на всяко занижаване на
правата на потребителите в Европейския съюз от самото начало. Макар и много амбициозно,
първоначалното предложение на Комисията не отговаряше на нуждите на всички
потребители в Европейския съюз. Ето защо беше зачеркнато предложението за пълно
хармонизиране, когато стана ясно, че резултатът ще бъде по-ниско ниво на защита на
потребителите в ЕС.

Има два особено важни елемента в предложението на Парламента за директивата. Пред нас
е напълно ново предложение на Парламента, много различно от това на Комисията и с
различен поглед от Съвета. Ядрото на настоящото предложение е смесен подход по
отношение на хармонизацията, при който се оставя възможност на държавите-членки, ако
желаят, да определят по-високо ниво на защита на потребителите.

Вторият елемент са изключенията от приложното поле на директивата. Ние настояхме от
самото начало социалните услуги, здравните услуги и хазартните игри да бъдат изключени
от приложното поле на директивата, тъй като те нямат нищо общо с отношенията между
търговец и потребител и се нуждаят от по-различен подход. Доволни сме, че това беше взето
предвид.

Подкрепата за предложението на Парламента в никакъв случай не показва безусловна
подкрепа за предложението на Комисията. Напротив, търсим силна единна позиция и
призоваваме Комисията и Съвета да обърнат много сериозно внимание на ядрото на
предложението на Парламента, особено на степента на хармонизация и други разпоредби
относно договорите за продажба.

Oreste Rossi,    от името на групата EFD.  –  (IT) Г-н председател, госпожи и господа,
правата на клиента са само един от многото примери за огромните затруднения на
европейските институции да прилагат актове с голямо правно и политическо значение в
този исторически момент.

Не искаме да изгубим свършената работа и направените постижения, например приноса на
нашето изменение относно правото на регресен иск, целящо да въведе значително подобрение
в дейността на дребните търговци, без да навреди на правата на потребителите. Ако резултатът
от преговорите със Съвета ще бъде да се откажем от добрите неща, включени от докладчика
и групите в предложението, което беше лошо в началото, или да се повиши общото ниво
на хармонизиране на директивата, няма да имаме друг избор, освен да гласуваме против.

Във всеки случай отговорността за това не е на Парламента, а на Европейската комисия. По
някои въпроси ние, евроскептиците от Северната лига, сме готови да се съгласим с по-висока
степен на хармонизация, но само когато е придружена от здрав разум, обществен интерес,
интересите на малките и средните предприятия, а защо не и прерогативите на
държавите-членки.
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Подход, който отчита всичко това, беше необходим от самото начало за толкова сложен
въпрос като защитата на потребителите. Ние приветстваме оттеглянето на много изменения,
които поставяха под въпрос теми, които бяха решени. Важно е Съветът да приеме текста,
който обединява залата, ако съответства на договорените изменения.

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Г-н председател, понякога потребителите са затруднени да
разберат последствията от своите действия, например когато свалят цифрово съдържание.
Всеки е свикнал да сваля от мрежата безплатно. В някои случаи обаче таксите са скрити от
потребителите и те свалят абонамент, без да го осъзнават, макар че искат еднократна услуга.
Нужното тук е законно право на отказ.

Друга област, която подлежи на критика, е комбинацията от продажби на разстояние и
продажби по домовете, защото е много по-лесно хората да се окажат неподготвени на
собствения си праг. От друга страна, не трябва да налагаме ненужна тежест върху малките
и средните предприятия по отношение на договорите, сключени извън търговския обект.
Например когато потребителите поканят търговец или фризьор в къщата си доброволно,
те нямат нужда от по-голяма защита, тъй като със сигурност не са изненадани. Следователно
ни трябва разумна, широкообхватна защита на потребителите, но също така е важно да
отчетем интересите на малките и средните предприятия.

Anna Maria Corazza Bildt (PPE). -    (EN) Г-н председател, компромисът пред нас е много
добра стъпка в правилната посока. Приветствам консенсуса, който постигнахме относно
правото на отказ и относно изискването за предоставяне на информация при договорите
от разстояние и договорите, сключени извън търговския обект. Но трябва да имаме смелостта
да отидем по-далеч, по-специално при обезщетенията за липса на съответствие, гаранциите
и неравноправните клаузи.

Слушам внимателно доводите в продължение на години, но моето мнение е и си остава
пълна хармонизация. Убедена съм, че общите правила са от полза и за потребителите, и за
предприятията. Прозрачността, правната сигурност и конкуренцията разширяват свободния
избор на потребителите и намаляват бюрокрацията за предприятията. Предизвикателството
е да се намери точният баланс.

За високо ниво на защита на потребителите и ниски разходи за предприятията Директивата
относно правата на потребителите не следва да се превърне в конкурентна борба между
пазара и хората. Не трябва и да се заблуждаваме, че националните разпоредби защитават
потребителите, докато общите европейски правила облагодетелстват бизнеса. Това не е
вярно. Няма спор, че допълнителните разходи за МСП ще станат допълнителни разходи и
за потребителите.

По време на целия процес групата на Европейската народна партия (Християндемократи)
беше гъвкава и конструктивна. Левицата беше твърда и създаваше спънки, като свеждаше
дебата до дребнаво упражняване на сравнително право между националните разпоредби.
Считам, че вместо това превес трябва да има общият интерес на европейците. Минималната
хармонизация и националните изключения, застъпвани от социалдемократите, просто
пречат на гражданите да се възползват изцяло от общия пазар. Във време на криза и растящ
протекционизъм е също толкова лесно, колкото и безотговорно да бъдеш популист. Напълно
подкрепям Andreas Schwab и чудесната му работа и му пожелавам успех в преговорите
по-нататък.
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Завършвам с това, че Директивата относно правата на потребителите е крайъгълен камък в
активизирането на единния пазар за вдъхване на доверие, за стимулиране на растежа,
конкурентоспособността и заетостта, които европейците очакват с нетърпение.

Antonio Masip Hidalgo (S&D).   – (ES) Г-н председател, има основни точки, които все
още изискват подобрение, така че трябва да върнем доклада в комисията.

Следователно пътят на доклада в Парламентът не е завършил.

Първоначалният проект беше лош. Това ни казаха асоциации на потребителите на
национално и европейско равнище. По-специално имам високо мнение за Съюза на
потребителите в Астурия и неговия неуморим председател, Dacio Alonso.

Успяхме да наложим преразглеждане на общия принцип на стария член 4 за възможно
най-голямо хармонизиране. Трябва да заявим много ясно, че въвеждането на възможно
най-голяма хармонизация в държавите-членки би довело до снижаване на защитата на
много потребители, тъй като в много страни има по-голяма традиция в защитата на правата
на потребителите.

Във всеки случай искам да подчертая, че е важно да се гарантира, че списъкът на
неравноправните договорни клаузи няма да е изчерпателен, т.е. че всяка държава-членка
ще може да увеличава броя на клаузите, които счита за неприемливи и недействителни в
договорите с потребителите; че тежестта на доказване ще се обърне, така че търговецът да
трябва да докаже, че са договорени индивидуални условия и че условията на договора ще
бъдат изразени по ясен и разбираем начин.

Продължаваме да сме против максималната възможна хармонизация по отношение на
неравноправните клаузи.

Евробарометър показва, че 79 % от търговците считат, че пълната хармонизация в тази
област ще има малък или никакъв ефект върху тяхната външнотърговска дейност.

Malcolm Harbour (ECR). -    (EN) Г-н председател, мисля, че имам две минути и половина,
защото не всички мои колеги са тук. Като председател на комисията първо искам да отдам
заслуженото на всички колеги, работили по въпроса. Радвам се, че всички те са тук тази
вечер, начело с Andreas Schwab, с много силен екип в сянка, който показа наистина голям
интерес и опит в сложната област.

Считам, че е вярно, като каза Вивиан Рединг, че съзаконодателите сега трябва да се придвижат
напред и да вземат решения. Времето, което беше необходимо, е показател за политическите
трудности и за Съвета, и за Парламента. Считам, че Парламентът, както с много досиета в
миналото, показа, че е способен да постигне компромис. Смятам, че Парламентът следва да
гласува измененията утре, да изпрати ясно политическо послание за това, което искаме, и
след това да върне въпроса в комисията.

Искам да благодаря на председателството и г-жа Гьори, която е най-активният застъпник
за председателството, за откритостта към нашата позиция в резултат на промяната. Това не
означава, че сме ангажирани да се придвижим напред и да приключим преговорите. Но сме
длъжни пред гражданите и потребителите поне да проведем открита среща, за да видим
дали имаме някаква основа за споразумение. Считам, че всички колеги са съгласни с това.

Гледайки това, което имаме тук, ще кажа първо, че се възхищавам на ентусиазма на г-жа
Corazza Bildt, но наистина не считам Директивата относно правата на потребителите за
крайъгълен камък. Честно казано, смятам я по-скоро за трамплин, защото все още сме
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заобиколени от много трудности. Считам, че това е първа, предпазлива стъпка към
хармонизиране на въпроси, които предизвикват силни емоции и политическо вълнение.
Напълно разбираемо, потребителите и потребителските организации в различните държави
не желаят правата да се отнемат. Считам, че това е един от най-големите проблеми, с които
сме се сблъсквали.

Смятам, че имаме компромис, който добавя реална стойност за потребителите и
предприятията, особено в областта на търговията в интернет и трансграничната търговия.
Трябва да подкрепим тези и някои други области, но накрая ще кажа на члена на Комисията
следното: отчаяно се нуждаем от рамка, в която да постигнем напредък към по-голяма
хармонизация. Имаме цяла поредица от разпокъсани инициативи, включително работата
ви върху потребителските договори и други. Отчаяно се нуждаем от дългосрочния
стратегически подход, който ще укрепи трамплина по пътя към крайъгълния камък.

Małgorzata Handzlik (PPE).   – (PL) Г-н председател, г-жо член на Комисията, първо искам
да благодаря на г-н Schwab за работата, която вложи в проекта. Той вероятно знае по-добре
от всеки друг, че задачата не беше лесна. По време на работата ни по директивата често
подчертавахме значението й за потребителите, но тя е важна и за търговията, и по-специално
за електронната търговия и трансграничните продажби.

Потребителите, които правят онлайн покупки, преди всичко иска гаранция, че стоките или
услугите, които поръчват, ще им бъдат доставени и ще отговарят на обявеното качество.
Затова следва да гарантираме, че разпоредбите за защита на потребителите са ясни и
прозрачни. Не следва обаче да забравяме търговците, които очакват разпоредби, които няма
да доведат до прекомерна тежест за тях. Успяхме ли да отговорим на интересите и на
потребителите, и на търговците с работата си по директивата?

Обсъжданията, които са в ход вече почти две години, според мен ни приближиха до целта,
но все още не сме я постигнали. Считам, че европейските потребители ще имат много
по-голяма полза от максимално ниво на регулаторна хармонизация. Това би улеснило
значително предприятията, работещи в областта на електронната търговия. Радвам се, че
по няколко ключови въпроса успяхме да намерим решения, които идеално отговарят на
нуждите на потребителите, като в същото време отчитат реалностите на извършването на
стопанска дейност. Като пример ще спомена разпоредбите, предвиждащи 14-дневен срок
за потребителите да се откажат от договора, и също така приветствам изменението, което
дава възможност на търговците да поставят връщането на средствата в зависимост от
предоставянето от потребителите на доказателство за пощенските разходи. Това е съществен
елемент от директивата, който показва, че в определени случаи задължения имат и
потребителите, освен търговците.

Накрая искам да насърча Съвета и Европейската комисия да се опитат да постигнат
амбициозно споразумение.

Bernadette Vergnaud (S&D).   – (FR) Г-н председател, г-жо член на Комисията, госпожи
и господа, първо искам да поздравя докладчика, г-н Schwab, както и докладчиците в сянка,
и по-специално г-жа Gebhardt, за тяхната работа.

Първоначалното предложение на Комисията наистина беше абсурдно, тъй като застрашаваше
нивото на защита на потребителите с желанието за пълна хармонизация. То е оправдано
само ако хармонизацията е нагоре, а не надолу, както е предложено.

Ето защо приветствам повечето от постигнатите компромиси, които оставят възможност на
държавите-членки да прилагат по-строги правила, ако желаят, като същевременно гарантират
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високо минимално ниво за всички потребители в Съюза. Максималният срок на договора
е ограничен до 12 месеца, информацията относно договорите от разстояние или продажбите
по телевизията се подобрява, а заплащането се дължи едва след като изтече определеният
14-дневен период на разсрочване.

От друга страна, недопустимо е да се запази пълна хармонизация по глава V, отнасяща се
до неравноправните условия. Избраното ниво на защита не само е незадоволително, но е
равносилно на пренебрегване на съществуващите измамни практики, тъй като те изискват
отговор, който европейското законодателство не може да предложи.

При това положение отнемането на всички възможности за маневриране на
държавите-членки в тази област изглежда безотговорно. Затова се надявам, че
съзаконодателите ще успеят да излязат с балансиран текст, който гарантира истинско и
общо ядро на високо ниво на защита.

Edvard Kožušník (ECR).    – (CS) Г-н председател, първо искам да поздравя и да благодаря
на Andreas Schwab, който се справи с 1 600-те изменения така умело и постигна разумни
компромиси в доклада. Радвам се, че той успя да запази двата основни принципа на
първоначалното предложение на Комисията: първият е принципът на „по-добро регулиране“
чрез опростяване и актуализиране на разпоредбите за премахване на пречките на вътрешния
пазар, с които предприемачите, извършващи стопанска дейност в страните от ЕС, се срещат
всеки ден, а вторият принцип е постигане на възможно най-голяма хармонизация в
потребителското право, като се премахнат многобройните изключения, прилагани от
отделните държави.

Въпреки че не успяхме да се споразумеем за пълна хармонизация по всички глави от
директивата, това ще бъде много важна стъпка напред, която включва премахване на
бариерите пред трансграничната търговия и в крайна сметка по-голяма конкуренция на
вътрешния пазар.

Kurt Lechner (PPE).   – (DE) Г-н председател, боя се, че аз ще попаря ентусиазма. Въпреки
многото подобрения в предложението на Комисията, които бяха въведени по време на
консултациите с комисиите и за които трябва да благодарим основно на докладчика, г-н
Schwab, по мое мнение настоящият пакет съдържа прекалено голям брой разпоредби и ще
доведе до свръхсложно законодателство. Ще бъде много трудно за малките и средните
предприятия по-специално да се справят с него. Освен това няма да има реална полза за
потребителите, ще окаже много слаб ефект по отношение на хармонизацията и няма да ни
позволи да постигнем напредък с вътрешния пазар и с Европа като място за извършване на
стопанска дейност.

Предвид краткото време мога да разгледам, за съжаление, само един въпрос. Предложението
на Комисията значително разширява обхвата на две определения и в този случай стига
твърде далеч, което е видно от факта, че са внесени 1 600 изменения. Обсъждането му в
Парламента беше трудно. Освен това Комисията не даде никаква обосновка за разширяването
на тези определения. Никъде в приложенията или във внесените в Парламента документи
няма каквато и да е обосновка. Един от двата случая касае договорите за продажба от
разстояние. За щастие, това разширение беше върнато в процеса на консултации и изменено,
което е правилен ход. Вторият случай касае договорите, сключени извън търговския обект,
които искам да разгледам тук.

В бъдеще всеки договор, сключен извън сградата на предприятие, ще бъде предмет на цяла
поредица от разпоредби и правата на отказ, дори ако потребителят, както г-н Obermayr
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току-що спомена, е поканил електротехник, декоратор, бояджия, дърводелец и пр. в дома
си. Наясно съм, че има цяла редица изключения, които Вие, г-н Schwab, и комисията сте
подобрили от гледна точка на съдържание и формулировка. Въпреки това все още са налице
огромен брой правни капани, което може да се окаже пагубно за микропредприятията и
дребните търговци и дори може да изложи на опасност самото им съществуване.

Според мен тази част от предложението е излишно. Може да бъде премахнато без проблем,
заедно с глави IV и V. В този случай останалата част от предложението и консултациите
няма да са лоши.

Sylvana Rapti (S&D).   – (EL) Г-н председател, искам да благодаря на докладчика, г-н
Schwab, и на докладчика в сянка, г-жа Gebhardt. Искам да им благодаря и същевременно
да ги похваля, защото показаха голяма упоритост и много търпение да ни отведат до мястото,
което стигнахме в разискването днес и което считам, че е много добра работна основа за
г-жа Рединг, чиито думи според мен ни дават основание да бъдем оптимисти.

Аз лично считам, че минималната хармонизация е много добра и в същото време много
прагматична работна основа. Аз съм от Гърция – държава, която е постигнала много високо
ниво на защита на правата на потребителите. Разбирате, че не бих искала това високо ниво
на защита на потребителите да бъде компрометирано.

Признавам, че бях много обезпокоена, когато г-н Schwab говори – и чувах за първи път –
за максимална хармонизация. Спомних си нещо, което бях прочела в едно списание: някой
се опитал да направи най-красивата жена, като й поставил очите на една актриса, носа на
някаква певица и устата на друга актриса. Резултатът бил ужасен.

Направих тази аналогия, за да покажа, че можем да започнем с най-добри намерения и да
не постигнем желания резултат. Ето защо считам, че минималната хармонизация е
правилната работна основа.

Damien Abad (PPE).   – (FR) Г-н председател, първо искам да отдам дължимото на работата
на нашия докладчик, г-н Schwab, която ни дава възможност днес да постигнем широк
консенсус сред всички политически групи по текста въпреки лошия му старт.

Да, Европа следва да бъде синоним на напредък и практически постижения и го виждаме
в предложенията, свързани с потребителите. Европейците отсега нататък ще имат правото
да се откаже от договора, когато купуват продукти в онлайн търгове като eBay.

Успяхме да представим текст, който от една страна ще укрепи рамковите условия за
увеличаване на трансграничната търговия в Европейския съюз, а от друга, ще предотврати
снижаването на защитата на потребителите в държавите-членки – напротив, ще я повиши.

Преди всичко подкрепям мнението, че за да способстваме излизането си от рецесията, трябва
да създадем нови източници на растеж, и че благодарение на опростяването и
рационализирането на европейското законодателство нашите предприятия ще могат да се
възползват по-пълноценно от потенциала на единния пазар. Знаете ли, че едва 22 % от
покупките в Европа са трансгранични? Осигуряването на по-добра регулаторна рамка за
предприятията следователно също допринася за икономическото възстановяване.

В преговорите по текста искахме да приемем подход, който е и амбициозен, и прагматичен.
Принципът е прост: хармонизиране с еквивалентно ниво на защита. Поради тази причина
се радвам, че успяхме да запазим определени елементи от националното законодателство,
на които потребителите на една или друга държава-членка много държат. Що се отнася до
нас във Франция, нашите потребители могат да продължат да се възползват от защитата,
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предлагана от гаранцията за „скрити дефекти“, или запазването на разпоредбите, осигуряващи
много високо ниво на защита при продажбите по домовете.

Освен това днес показваме, че Европейският парламент, десни и леви партии заедно, сме
способни да отговорим на опасенията на хората, и аз приветствам това. Решението, разбира
се, е повече Европа, но не и в какъвто и да е вид. Имаме нужда от Европа, която защитава,
Европа, която успокоява, и Европа, която предоставя възможности на европейците,
гражданите, потребителите и предприятията.

Olga Sehnalová (S&D).    – (CS) Г-н председател, в миналото мотото „клиентът винаги е
прав“ се доказа, доживотните гаранции не бяха рядко срещани и качеството беше въпрос
на чест. Днешният свят е очевидно различен. Днес трябва да мислим за правата на
потребителите, защитата на потребителите и законодателството, което ще ги гарантира.
Удовлетворението на клиента, както изглежда, вече не винаги е най-добрата търговска
политика и твърде много примери от ежедневието показват по-скоро обратното.

Ето защо е толкова важно да има задълбочен дебат относно законодателството, което не
трябва да доведе до занижаване на правата на потребителите, а да отговори на новите
предизвикателства. Трябва да разберем колко различни са отправните точки на различните
държави от ЕС по отношение на правата на потребителите. Нашата цел следва да бъде да
подобрим защитата на потребителите там, където досега цареше правен хаос и несигурност,
като се привличаха различни мошеници и се подкопаваше доверието във вътрешния пазар.
От друга страна, трябва да запазим високо ниво на защита на потребителите там, където тя
вече съществува ефективно. Това е основният подход, възприет от Директивата относно
правата на потребителите, и затова напълно подкрепям позицията на моята група. Искам
да благодаря на всички докладчици, разбира се, за работата им. Защитата на потребителите
наистина не противоречи на интересите на честните предприемачи. Точно обратното.

Regina Bastos (PPE).   – (PT) Г-н председател, първо искам да поздравя г-н Schwab за
упоритостта, с която доведе преговорите до този важен компромис, и да отдам дължимото
на всички онези, които работиха заедно с него по доклада.

Ние искаме да гарантираме не само по-високо ниво на защита на европейските потребители,
но също така, че европейските предприятия, независимо от техния размер, ще могат да
доставят стоки и услуги на потребителите във всички 27 държави-членки без ненужни
законови пречки.

Новата директива ще се справи със законодателната фрагментарност, която възпрепятства
участието на трансграничните пазари, и ще окаже значителен тласък на вътрешния пазар.
Искам да подчертая новите разпоредби, свързани с предоставянето на информация на
потребителите: информацията трябва да бъде ясна, разбираема и своевременна.

Важно е също така, че отговорността за спазването на изискванията по отношение на
информацията пада върху търговеца. Разпоредбите относно договорите от разстояние,
особено сключените по телефона или по интернет, ще трябва да бъдат заложени и
потребителите защитени чрез използване на прости, ефективни механизми. Сигурни сме,
че след като приключат институционалните преговори, новата директива ще допринесе за
превръщането на Европейския съюз в по-конкурентен и динамичен, както се очаква в една
глобална икономика.

Antolín Sánchez Presedo (S&D).   – (ES) Г-н председател, изготвянето на Директивата
относно правата на потребителите, с което се създава хоризонтален инструмент, който ще
опрости, обобщи и допълни четирите вече съществуващи директиви, е нещо положително.
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Вътрешният пазар, характеризиран с висока степен на защита на потребителите, е ключов
фактор за устойчив растеж и заетост.

За да се постигне това в съответствие с Договора, държавите-членки не трябва да бъдат
възпрепятствани да приемат мерки, които повишават защитата на потребителите. Ето защо
пълна хармонизация следва да се приложи само върху аспектите, необходими за постигането
на последователна рамка за трансграничните сделки, с цел добавяне на стойност.

Налице е широк консенсус в комисията по икономически и парични въпроси, че финансовите
услуги трябва да бъдат неразделна част от директивата, за да бъде тя наистина хоризонтална,
че следва да се координира със секторното законодателство на равнище ЕС и на национално
равнище, за да няма различия, и че трябва да се потърсят консултации със специалисти.

Този принцип не е задоволително отразен в текста, така че трябва да се изглади преди
окончателното гласуване.

Все още ни предстои да постигнем напредък и към харта на европейските потребители в
областта на финансовите услуги.

Alajos Mészáros (PPE).   – (HU) Г-н председател, г-жо член на Комисията, госпожи и
господа, да благодарим на г-н Schwab за ценната му работа. Единните разпоредби за защита
на потребителите и понятията, които означават едно и също навсякъде, вдъхват доверие у
гражданите и в същото време гарантират по-голяма правна сигурност. Всичко това има
най-голямо значение за гражданите и предприятията, които искат свободно да упражняват
своите права в търговията на вътрешния пазар. Предложението на докладчика минималното
ниво на хармонизация на защитата на потребителите да се придружава от пълна
хармонизация на техническите правила е единственото приемливо регулаторно решение в
сегашната ситуация. Комбинацията от минимална и пълна хармонизация може да се превърне
във вариант, който е приемлив за всички.

Съществуващите пречки пред трансграничните сделки пречат на дейностите на търговците
и клиентите извън границите на държавите-членки. Статистиката показва, че много от тях
все още не приемат покупките по интернет, и ще бъде добре, ако можем да променим и
това. Искам да кажа – и тук имам предвид главно държавите-членки от Централна и Източна
Европа – че има голяма нужда от цялостна и конструктивна регулаторна рамка. Системата,
основана на по-прозрачни общи правила, повишава осведомеността на потребителите, която
все още не е напълно развити в този регион, но е известна в Западна Европа от дълго време.
Развитата политика за защита на потребителите също е средство за подпомагане на малките
и средните предприятия. Затова трябва да внимаваме да не усложним положението им чрез
твърде строго законодателство.

По-точното определяне на задълженията на търговците да предоставят информация е ключов
аспект, който ще допринесе за увеличаване на броя на пазарните сделки, които са съобразени
със закона и са справедливи от търговска гледна точка. Не е случайно, че унгарското
председателство също счита това предложение за директива за един от приоритетите на
своя шестмесечен мандат. Символично и знаково е, че Парламентът постави доклада в
дневния си ред няколко дни след Световния ден на правата на потребителите. Вземайки
правилното решение, можем да улесним живота на близо 500 милиона потребители и
22 милиона предприятия на вътрешния пазар на Европейския съюз.

Seán Kelly (PPE).   – (GA) Г-н председател, първо искам да поздравя г-н Schwab и неговите
колеги за добрата работа, която вършат вече повече от две години. Без съмнение това е
голямо тяхно постижение. Позволете ми да поздравя и г-жа Гьори от унгарското

119Разисквания на Европейския съюз -BG23-03-2011



председателство: тя е много ентусиазирана, тук е цял ден и винаги е в Страсбург. Не мисля,
че съм виждал друг толкова ентусиазиран досега.

(EN) Става въпрос за вътрешния пазар, за хармонизация, за добавяне на стойност: всички
много важни. Това не е крайният продукт, а работа в развитие: особено полезни са неща
като правото на отказ, неравноправните договорни клаузи и особено клаузите за гъвкавост,
които дават гъвкавост на националните правителства. Ако имахме същото и в други
директиви, като Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ), те щяха
да работят по-добре. И накрая искам да кажа, че тя допълва работата, като например
Директивата за услугите и Директивата за защита на данните, по която работя. Поради това
представлява напредък.

(GA) Поздравявам г-н Schwab със завършването на работата.

María Irigoyen Pérez (S&D).   – (ES) Г-н председател, г-жо член на Комисията, позволете
първо да поздравя докладчика, г-н Schwab, и г-жа Gebhardt за свършената работа.

Не протекционизмът се увеличава, а по-скоро не се премахват права, които вече съществуват
в някои от държавите-членки.

Защото ако искаме и се опитваме да създадем истински вътрешен пазар за отношенията
между предприятията и потребителите, трябва да намерим и баланс между високо ниво на
защита на правата на потребителите и защита на конкурентоспособността на предприятията.

Балансът включва договаряне на минимално ниво на хармонизация, както и възможността
да се позволи на държавите-членки да запазят или да приемат допълнителни разпоредби,
които повишават защитата на потребителите.

Не можем да допуснем приемането на законодателство на ЕС да означава, че много
потребители ще се окажат по-слабо защитени.

Приветствам факта, че преговорите в Европейския парламент са по-добри, но настоявам
вече установените права да не бъдат премахвани.

Cristian Silviu Buşoi (ALDE). -    (EN) Г-н председател, искам да поздравя докладчика,
г-н Schwab, и неговия екип от докладчици по становища и докладчици в сянка за много
добрата им работа по доклада. Отне много време да се избере линията, която да е достатъчно
балансирана и за потребителите, и за предприятията. Приветствам цялостния компромис,
постигнат от всички политически групи, и считам, че това е важна стъпка напред за всички
потребители в Европейския съюз.

Налице са значителни подобрения, като например изискването за предоставяне на ясна
информация в договорите и хармонизирането на разпоредбите относно правото на отказ.
Разбира се, това е компромис, той не е съвършен. Пример за това е член 22, буква а), който
задължава търговеца да извършва доставки в други държави-членки. Има продукти и услуги,
които поради своето естество не следва да бъдат обхванати тук, а именно бързо развалящите
се стоки. Проблеми могат да възникнат и с цифровите продукти. Първоначалното намерение
за насърчаване на трансграничната търговска дейност е много важно и добро и наистина
се надявам, че по време на предстоящите преговори със Съвета ще успеем да направим тези
корекции, за да постигнем оптимален резултат.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Г-н председател, считам, че всеки потребител трябва
да има правото да получи информация преди подписването на договора. Търговците на
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дребно следва да информират потребителите и да получат тяхното съгласие, включително
когато се блокират суми от кредитните или дебитните им карти.

Също така е важно да защитим потребителите от неравноправни договорни условия. За
съжаление, в случая с банковите услуги, застраховането, електронните съобщителни услуги
или туристическите услуги договорните клаузи много често са написани на гърба с дребен
шрифт. Клиентите много често подписват формуляра или фактурата, без да прочетат клаузите
на гърба.

Дори когато клиентите прочетат всички клаузи по договора и заявят, че не са съгласни с
някоя от тях, те не могат да преговарят. В този случай на потребителя се отговаря, че това
е стандартен договор и той не може да се изменя.

Националните органи за защита на потребителите следва да проверяват стандартните
договори, за да защитят потребителите от неравноправни клаузи.

Zuzana Roithová (PPE).    – (CS) Г-н председател, искам да благодаря на Andreas Schwab
за отличната работа и за това, че подкрепи моите предложения. Фактът, че потребителите
придобиват правото, при определени условия, на доставка на стоки и услуги, поръчани по
интернет, във всяка държава-членка, бележи значителна промяна в пазаруването онлайн.
Една трета от продавачите отказват да доставят стоки отвъд граница, особено в новите
държави-членки.

Считам, че Съветът ще приеме нашия компромисен вариант, включително моите
предложения относно задължението за посочване на оперативната съвместимост на
компютърната техника и електроника, яснотата на договорните условия, правата на
потребителите в организирани екскурзии с цел покупка и възможността държавите-членки
да разширят правата на потребителите, включително и гаранциите, към доброволните
организации и малките предприятия. Значението на директивата е очевидно. Предоставянето
на ясни права на европейския потребител е най-добрият начин за постигане на равноправна
вътрешна търговия в ЕС.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D).   – (RO) Г-н председател, според стратегията „ЕС 2020“
високото ниво на защита на потребителите гарантира висококачествени продукти, но също
и доверието на потребителите, като по този начин прави вътрешния пазар по-ефективен.

По отношение на правата на потребителите сегашното минимално регламентиране предоставя
на всички държави-членки свободата да приспособят разпоредбите на ЕС към националните
принципи и считам, че този подход трябва да се запази.

Европейският съюз може да улесни по-добро хармонизиране на вътрешния пазар с високо
ниво на защита на потребителите чрез повишаване на сегашното минимално равнище на
хармонизация до равнището на най-добрите национални практики.

Считам, че европейската система на отговорност за липсата на съответствие трябва да бъде
равноправна, така че защитата на потребителите и доверието в пазарите да се подобрят, с
което да се увеличи жизненият цикъл на продуктите.

Ildikó Gáll-Pelcz (PPE).   – (HU) Г-н председател, сега действащите разпоредби относно
европейските потребители следват принципа на минимална хармонизация. Те дават
възможност за дерогации на държавите-членки, а това е конкурентен недостатък за ЕС.
Доволна съм от отличния доклад на г-н Schwab. След няколко години на преговори дойде
време да се постигне споразумение по въпроса и, както каза министър Гьори, унгарското
председателство също ще се стреми към това. За да намалим фрагментарността на вътрешния
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пазар на ЕС, се нуждаем от по-строго прилагане на правата на потребителите и от
предоставяне на възможност на потребителите да вземат по-добри решения, без да поставяме
предприятията в неравностойно положение с новото законодателство. Единният вътрешен
пазар изисква единни европейски правила за потребителите. Ето защо е важно да постигнем
съгласие на първо четене.

Вивиан Рединг,    заместник-председател на Комисията.  −  (EN) Г-н председател, трябва
да кажа, че разискването в залата беше много конструктивно и всички страни се съгласиха,
че се нуждаем от по-добра, по-конструктивна, по-ефективна Директива относно правата
на потребителите от сегашната – а също и че макар да не е перфектна, най-малкото е по-добра
от съществуващата, която е далеч от перфектна според всички.

Рядко виждам такова единодушие като днес в залата в похвалите за докладчика Andreas
Schwab и неговите съдокладчици. Надявам се, че това единодушие ще се запази, защото
сега навлизаме в съвсем нов процес и имаме съвсем кратко време да се опитаме да постигнем
по-доброто законодателство, което поискаха всички колеги от всички политически партии,
които взеха думата. Затова ви насърчавам да дадете на докладчиците си този доклад като
отправна точка за преговори. Знам, че унгарското председателство ще направи всичко по
силите си успешно да приключи новата процедура.

Енико Гьори,    действащ председател на Съвета. −  (HU) Г-н председател, г-жо член на
Комисията, госпожи и господа, позволете да се присъединя към тези, които казаха, че това
е едно отлично разискване. Разискването беше много конструктивно и от името на унгарското
председателство и на нашите експерти искаме да ви благодарим за подкрепата и се надявам,
че ще можем да продължим с консултациите в същата атмосфера. Ще отговоря на няколко
конкретни въпроса, повдигнати в разискването. Мнозина призоваха за регламентиране на
списъка с неравноправни договорни условия. Съгласни сме с Европейския парламент, че
ще има полза от такъв списък на европейско равнище. Въпреки че действащото
законодателство съдържа примерен списък, добавената стойност ще е в създаването на
единен европейски списък. Все още обаче няма достатъчна подкрепа за това в рамките на
Съвета и това е една от причините, поради които Съветът реши да пропусне въпроса.

Някои колеги попитаха, макар че г-жа Gáll-Pelcz отговори вместо мен, защо е необходимо
да постигнем съгласие на първо четене. Както беше казано, започнахме преговорите през
октомври 2008 г., по време на френското председателство. За две години и половина
проведохме повече от шестдесет работни срещи и нямаше повече възможности за промени,
за да се отговори на малцинството, което беше против, и затова трябваше да вземем решение
за значително ограничаване на приложното поле на директивата до договорите на разстояние
и договорите, сключени извън търговския обект. Стесненото приложно поле и оттук целевата
хармонизация, убедена съм, ще доведат до по-бързо постигане на съгласие и не виждам
каква полза може да има от удължаване и второ четене.

Предварителната позиция на Европейския парламент е в редица отношения близка до общия
подход на Съвета и затова считам, че не трябва да пропиляваме – и призовавам всички към
това – тази възможност да постигнем споразумение на първо четене.

(EN) Хареса ми коментарът на г-н Harbour за това, дали настоящата ситуация е трамплин
или крайъгълен камък. Ако искаме да бъдем реалисти – а аз не обичам да преувеличавам –
считам, че е трамплин, а не крайъгълен камък. Можеше да бъде крайъгълен камък, но
условията просто не бяха подходящи. Можем да я разглеждаме като трамплин, когато
вземем предвид интересите на нашите граждани и потребители.
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Всички знаем, че правните условия в държавите-членки са много различни. По-пълно
хармонизиране на този етап не е възможно. Много по-добре е да имаме по-тясно приложно
поле и да можем да постигнем съгласие. Това наистина ще помогне да повишим правата на
потребителите и следователно да завършим изграждането на единния пазар.

Andreas Schwab,    докладчик. – (DE) Г-н председател, въпросът, дали това е крайъгълен
камък или не, може да се обсъжда надълго и нашироко. Ясно е например, че основателите
на Европейската общност, като Алтиеро Спинели, на когото днес кръстихме заседателната
зала на нашата група, можеха да се справят с по-основни въпроси в Европа. Убеден съм
обаче, че в днешно време напредък в Европа се бележи с малки, конструктивни стъпки.
Поради тази причина искам да благодаря на всички колеги, които взеха участие в
обсъждането и които направиха компромиса възможен, благодарение на приноса им към
измененията. Компромисът винаги е възможност да се постигне баланс между различните
интереси. Никой няма да бъде напълно доволен, но всички ще бъдат готови да подобрят
подхода, който върви напред. Затова считам, че сме на прав път.

Използвам възможността да благодаря на заместник-председателя на Комисията, г-жа
Рединг, за неотменния й ангажимент, за подкрепата и насърчението както в днешното
разискване, така и в много други срещи. Надявам се, че ще можем да продължим да разчитаме
на нея по време на консултациите със Съвета. Искам да благодаря на председателя на
комисията, г-н Harbour, за търпението му към докладчика и на останалите членове на
комисията, заедно с г-н Lehne, председател на комисията по правни въпроси. По отношение
на Съвета бих искал г-жа Гьори, бивш член на Парламента, да разбере в ролята си на действащ
председател на Съвета, че Европейският парламент може да бъде задължен да измени
предложението, което за щастие беше прието от Съвета на 24 януари. В някои области
искаме да стигнем по-далеч и затова през следващите няколко седмици ще проведем
конструктивни обсъждания, с цел да намерим положително решение. Много благодаря.

Председател.   − Разискването приключи.

Гласуването ще се проведе утре от 11,30 ч.

Писмени изявления (член 149)

Liam Aylward (ALDE),    в писмена форма. – (GA) Приветствам усилията за укрепване
на правата на потребителите в ЕС. Подкрепям предложените мерки за улесняване на
трансграничната търговия и мерките за изясняване на правилата на ЕС относно защитата
на потребителите, с цел да се премахне сегашната несигурност.

Прозрачността и по-добрата информация за предприятията и потребителите ще допринесе
много за доверието на потребителите в пазара, а това ще насърчи икономическия растеж.
При все това съм доста обезпокоен от някои от мерките и тяхното въздействие върху малките
и средните предприятия. Макар че предприятията със сигурност са в полза на мерки, които
ще създадат по-ясна правна рамка и ще допълнят съществуващите механизми за защита на
потребителите, някои от тях се безпокоят, че част от новите разпоредби биха могли да
повлияят на управлението на предприятията. Такива мерки могат значително да увеличат
бюрокрацията и ненужната административна тежест.

Защитавайки потребителите, трябва да сме сигурни, че няма да унищожим предприятията
и услугите за тези потребители.

Zuzana Brzobohatá (S&D),    в писмена форма. – (CS) Предложената Директива относно
правата на потребителите хармонизира в един правен документ общо четири директиви
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относно договорите, сключени извън търговския обект, неравноправните условия в
потребителските договори, защитата на потребителите при договорите от разстояние и
някои аспекти на продажбата на потребителски стоки и гаранции. Целта на обединяването
на четирите директиви е да се подобри вътрешният пазар и да се насърчи трансграничната
търговия. Високото ниво на защита на потребителите ще повиши качеството на продуктите
и доверието на потребителите, а оттук и ефективността на вътрешния пазар. Трябва да
отхвърлим опита гаранционният срок да се ограничи до две години, тъй като тази разпоредба
ще отслаби защитата на потребителите в много държави, защото те ще трябва да намалят
гаранционния срок в националното си законодателство, с което ще отслабят позицията на
потребителя. Целта да се повиши доверието на потребителите в трансграничните продажби,
при които най-големите пречки за потребителите са езиковите проблеми, липсата на доверие
в платежната система и нежеланието на предприятията да търгуват зад граница, е правилна.
Критиките на докладчика от комисията по икономически и парични въпроси относно
факта, че предложението не отчита новите продукти, възникващи в резултат на промените
в продуктовите разработки и иновации, като например цифровите продукти, са съвсем
правилни. В областта на развлекателните приложения и битовата електроника продуктите,
които съдържат програми или други невеществени услуги, стават все по-често срещани.

Monika Flašíková Beňová (S&D),    в писмена форма. – (SK) Липсата на единство между
съществуващите закони и стандарти често е пречка за потребителите и предприятията,
които обмислят участие в трансграничната търговия. Потребителите и предприятията срещат
пречки по отношение на разликите в пазарните условия.

Необходима е обширна хармонизация на въпросния договор, с цел запазване на високо
ниво на защита на правата на потребителите в частност. В допълнение към секторните
различия приложното поле на директивата ще бъде ограничено основно до договорите,
сключени извън търговския обект. Именно тези договори представляват най-голям брой
трансгранични сделки.

Също така въпросът дали даден договор е предмет на хармонизираните правила зависи
най-вече от формулировката на условията. Някои от тях са често недостатъчни и
незадоволителни от правна гледна точка.

Съществува реална необходимост да се гарантира, че на потребителите във всички
държави-членки на ЕС е гарантирано високо ниво на защита и да им се доставят стоки без
излишни правни пречки. Това ще помогне да се повиши доверието на потребителите, а също
и интересът на предприятията към трансграничните сделки.

Liem Hoang Ngoc (S&D),    в писмена форма. – (FR) Искам да благодаря на г-н Schwab
и на докладчиците в сянка за тяхната работа. Първоначалното предложение на Комисията
беше неприемливо, защото имаше за цел да хармонизира напълно правилата относно правата
на потребителите, без систематично да ги приведе в съответствие с най-благоприятното
национално законодателство.

С други думи много държави-членки трябваше да премахнат от своето национално
законодателство разпоредби, които в действителност предоставят по-добра защита на
потребителите. В резултат във Франция трябваше да се изоставят две големи достижения
на правото: правилото за „скрити дефекти“ и забраната продавачите по домовете да събират
плащания преди края на периода на разсрочване.

Но колегите социалисти и аз успяхме да променим този подход и да приемем минимална
хармонизация. Успяхме също така да повишим правата на потребителите по много въпроси,

23-03-2011Разисквания на Европейския съюз -BG124



в частност относно информацията, която трябва да бъде предоставена от продавача, и
разпоредбите относно периода на разсрочване.

Остава обаче един проблем: глава V. Не можем да приемем правилата относно
неравноправните клаузи да бъдат напълно хармонизирани, защото това би лишило
държавите-членки от възможност да реагират на търговските практики, които се променят
ежедневно и понякога носят сериозни рискове за потребителите.

Tunne Kelam (PPE),    в писмена форма.  –  (EN) Проучвания на Комисията показват, че
всеки трети граждани на ЕС купува стоки онлайн, но едва 7 % се занимават с трансгранично
онлайн пазаруване. Тридесет и три процента биха се заинтересували от купуване зад граница.
Въпросната област все още не е регулирана и е сложно да се купуват стоки онлайн, особено
по отношение на доставката и разходите по сделката. Предложението за Директива относно
правата на потребителите има за цел да намали усложненията при действията онлайн.
Приветствам по-големите права на потребителите, извършващи онлайн покупки. Трябва да
разполагаме с пълна информация за търговците, с техните имена, адреси и данни за връзка.
Правилата в ЕС трябва да бъдат хармонизирани, за да не се сблъскваме с неприятни изненади
и допълнителни разходи. Приветствам хармонизирането на правото на отказ в рамките на
14 дни. Трябва да защитаваме потребителите, но и да стимулираме икономиката. Напълно
подкрепям усилията на докладчика да намери баланс тук. Прилагането на Директивата
относно правата на потребителите е един проблем, а друг – пълната интеграция и прилагане
на единния цифров пазар, на вътрешния пазар на ЕС и на Директивата за услугите. ЕС и
държавите-членки трябва да решат и двата.

Siiri Oviir (ALDE),    в писмена форма. – (ET) Приемането на новата хармонизирана
Директива относно правата на потребителите със сигурност е един от най-важните стълбове
за по-добро функциониране на вътрешния пазар. Хармонизираната директива, която
обединява няколко директиви, свързани с правата на потребителите, значително ще опрости
правната рамка, ще помогне да се повиши доверието на потребителите и ще насърчи
трансграничната търговия. За да се направи търговията, или веригата за доставки,
по-прозрачна, особено при електронната търговия, трябва да гарантираме, че данните за
връзка с търговците са на разположение, за да може потребителят да се свържете с тях пряко,
ако е необходимо. Затова подкрепям предложенията на докладчика в това отношение.
Директивата е доста балансирана от гледна точка на потребителите и предприемачите и
достатъчно гъвкава да се справи с различията между държавите-членки. Законодателството
за пълна защита на потребителите все още не е реалност в Европейския съюз. Това обаче е
голяма стъпка към по-добра защита на потребителите и търговия.

Marianne Thyssen (PPE),    в писмена форма. –  (NL) Групата на Европейската народна
партия (Християндемократи) от дълги години непрекъснато подчертава, че защитата на
потребителите и доизграждането на вътрешния пазар не са противоположни цели, а в
действителност вървят ръка за ръка. Този хоризонтален инструмент кодифицира и изяснява
правата и задълженията на потребителите и търговците в целия ЕС. Той също така показва,
че ЕС е сериозно решен да посрещне нуждите на най-уязвимите потребители.
Съществуващите недостатъци в областта на онлайн или трансграничните продажби до
голяма степен ще бъдат премахнати. Това ще създаде възможности не само за потребителите,
но също така и за нашите малки и средни предприятия (МСП), за които отсега нататък ще
бъде по-лесно да се възползват от предимствата на мащаба на вътрешния пазар. Но ако
искаме най-доброто за нашите МСП, не следва да налагаме ненужна тежест върху тях. Затова
трябва да внесем благоприятни за МСП изменения в предложението на Комисията. Европа
не трябва да се примирява с нищо по-малко от cum laude (оценка „отличен“) в изпита МСП.
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Giovanni Collino (PPE),    в писмена форма.  –  (IT) Нашите магазини са разположени все
по-далеч от домовете ни и ние сме все по-малко склонни да се разхождаме край рафтовете
с продукти в ръце, заобиколени от мириса на прясна храна и коментари на хора. Нашите
покупки са все по-отдалечени и интернет вече напълно промени навиците ни, отчасти
защото животът ни става все по-забързан. Това е специфична, осезаема проява на нещо,
което в учебниците се нарича „глобална икономика“. Каква е разликата между интернет и
магазина? В интернет не можем да поискаме от магазинера съвет кой продукт да изберем
или да се върнем, ако нещо не е наред с продукта, и да вземем друг от рафта, след като
покажем касовата бележка. Затова европейската Директива относно правата на потребителите
има ключово значение поради задълженията, които налага по отношение на информацията
за продукта, и правилата по отношение на дефектните продукти, които трябва да се заменят,
ремонтират или да им се намали цената, за да се гарантира, че защитата при онлайн
продажбите е не по-малка от тази при продажбите на място в цяла Европа.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D),    в писмена форма. – (PL) По мое мнение
Директивата относно правата на потребителите е един от най-важните законодателни
текстове, които ще обсъждаме в първата половина на тази година. По-добрият достъп до
информация и по-голямата защита на потребителите са особено важни въпроси, например
за развитието на онлайн пазара и за икономическия растеж в целия ЕС. Онлайн пазарът все
още се развива относително бавно в Европа в сравнение със САЩ например, а моята страна,
Полша, заема едва 17-о място сред държавите-членки на ЕС в това отношение. Само 23 %
от полските потребители правят покупки по интернет, а липсата на доверие се оказва една
от основните причини за това. Сред най-спорните въпроси в предложението за директива
е степента, в която следва да се хармонизират разпоредбите. Радвам се, че докладчикът от
комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите се съгласи с критиките на моята
група, групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския
парламент, по отношение на целта на Европейската комисия за пълна хармонизация, която
би направила невъзможно държавите-членки да приемат по-високи стандарти от
предвидените в директивата. Считам, че държавите, които желаят да запазят по-високи
стандарти, следва да имат възможност да го направят.

Alexander Mirsky (S&D),    в писмена форма.  –  (EN) За съжаление, правата на
потребителите, които купуват промишлени или хранителни стоки, са по-добре защитени
от тези на ползващите транспортни, медицински или образователни услуги. Това е така,
защото е трудно да се докаже, че извършената услуга е с лошо качество.

Например латвийската авиокомпания „Air Baltic“, 51 % от която е собственост на държавата,
понастоящем е монополист. Това води до злоупотреби по отношение на пътническите
услуги и предоставянето им. Директорът на дружеството, г-н Flick, не смята за необходимо
да отговаря на въпроси на членове на ЕП и пренебрегва оплакванията от страна на широката
общественост. „Air Baltic“ със своите машинации се присмива на Европейския парламент.
Продава билети бизнес класа за самолет, в който услугата бизнес класа не се предоставя.
Успоредно с това „Air Baltic“ прикрива честите случаи на неизправности и по този начин
продължава да рискува живота на хиляди пътници. Необходимо е да се създаде анкетна
комисия, която да проучи практиките на „Air Baltic“, или последиците могат да бъдат
трагични.

Ville Itälä (PPE),    в писмена форма.  –  (FI) Първоначалното предложение на Комисията
беше доста проблематично от гледна точка и на потребителите, и на предприятията.
Докладчикът свърши отлична работа, в резултат на което могат да бъдат предприети важни
стъпки за по-последователна защита на потребителите в развитието на вътрешния пазар,
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без да се прави компромис с високото ниво на защита на потребителите. Надяваме се, че
това ще насърчи трансграничните продажби от разстояние. Не трябва да забравяме обаче,
че има много други фактори, които все още възпрепятстват разрастването на електронната
търговия в Европа. В бъдеще ще трябва да работим например за ускоряването на плащанията
и за по-ефективното им събиране, което ще позволи на малките и средните предприятия да
участват по-активно на европейския електронен пазар.

Daciana Octavia Sârbu (S&D),    в писмена форма. – (RO) Искам да изкажа благодарност,
че след утрешното гласуване ще можем да разполагаме със законодателна рамка, гарантираща
по-добро хармонизиране на правата на потребителите в ЕС. От друга страна, искам да
поздравя Европейската комисия за започването на проекта на директива, която обединява
четирите съществуващи директиви в един законодателен инструмент. Искам също така да
подчертая, че след като директивата бъде приложена, най-накрая ще можем да гарантираме
на гражданите на 27-те държави-членки на Европейския съюз високо ниво на защита на
потребителите. В същото време искам да поздравя докладчика за добрата работа и защото
добави важни членове към доклада, който ще регламентира правата на тези, които купуват
стоки и услуги онлайн.

Zbigniew Ziobro (ECR),    в писмена форма. – (PL) Искам да благодаря на г-н Schwab и
на останалите колеги за работата им по проекта. Приветствам усилията за хармонизиране
на правилата за продажбите от разстояние, които са насочени към защита на потребителите
и улесняване на дейността на търговците. Безспорно е необходим компромис, който
едновременно ще гарантира високо ниво на защита на потребителите и ще улесни търговците
в предоставянето на услуги в целия ЕС. Считам, че е правилно да се гарантира високо
минимално равнище на защита на потребителите в целия Европейски съюз, при условие че
държавите-членки могат да прилагат по-строги разпоредби на своята територия, ако смятат,
че нивото на защита, гарантирано от ЕС, е недостатъчно. Не трябва обаче да пренебрегваме
нуждите на търговците, които трябва наистина да бъдат улеснени с хармонизирането на
разпоредбите в ЕС както в дейността им, така и с намаляване на разходите. Поради това е
препоръчително да се изготви позиция, която ще защитава интересите и на потребителите,
и на търговците. Няма никакво съмнение, че правенето на сделките по-безопасни и
хармонизирането на разпоредбите ще повиши доверието в продажбите от разстояние и ще
подейства като стимул за потребителите да правят покупки от разстояние по-често.

21. Прилагане на директивата за качеството на горивата, включително стойностите
по подразбиране на ЕС за битуминозния пясък и битуминозните шисти
(разискване)

Председател. −   Следващата точка е разискването относно въпроса, изискващ устен отговор,
към Комисията относно прилагането на директивата за качеството на горивата, включително
стойностите по подразбиране на ЕС за битуминозния пясък и битуминозните шисти, зададен
от г-жа McAvan, от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност
на храните (O-000058/2011 – B7-0209/2011).

Linda McAvan,    автор.  −  (EN) Г-н председател, първо, бих искала да благодаря на
Председателския съвет, че в много кратък срок отдели време за разискването тази седмица.
Също така бих искала да благодаря на члена на Комисията, че дойде тук в толкова късен
час, за да обсъдим въпроса, който е много важен за Парламента.

На пръв поглед това изглежда като много технически въпрос. Става дума за прилагането на
мерки за Директивата за качеството на горивата и задаване на стандарт или стойности по
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подразбиране за емисиите на парникови газове за транспортните горива. Истинският, много
сериозен въпрос е: колко сериозни сме в Европейския съюз по отношение на справянето с
емисиите от транспорта? Знаем, че близо 20 % от емисиите на парникови газове идват от
транспорта. Знаем, че тази цифра се увеличава, за разлика от жилищния и енергийния
сектор, където тя намалява. Изчистването на транспортните ни горива е основен елемент
от борбата срещу изменението на климата и поради това Директивата за качеството на
горивата е толкова важна.

Това ме довежда до въпроса за битуминозния пясък и битуминозните шисти. Парламентът
очакваше предложенията на Комисията за прилагане на директивата в края на миналата
година. Имаше забавяне и знаем, че причината за него беше вътрешното разискване в
Комисията за това дали да има отделна стойност за битуминозния пясък. Беше ни казано,
че причината да няма мерки е липсата на научно изследване, което да подкрепи
предложението на Комисията. В по-ранни проекти на Комисията обаче видяхме, че има
отделна стойност за битуминозния пясък в консултативните документи, но впоследствие
тази стойност беше изчезнала.

Благодарение на Вас, г-жо член на Комисията, вече разполагаме с изследване относно
битуминозния пясък. Това изследване, което излезе преди два месеца, показва нещо, което
другите изследвания също показаха, а именно, че емисиите от парникови газове от канадските
битуминозни пясъци са средно 107,3 грама въглероден диоксид на мегаджаул в сравнение
с 87,1 грама за конвенционалните горива. За битуминозните шисти показва степен от 122
и 139 грама въглероден диоксид на мегаджаул. С други думи, то показва, че тези горива са
по-мръсни от обикновения нефт. След като вече разполагаме с тези изследвания, се надявам,
че тази вечер ще разберем от члена на Комисията, че ще има предложение за прилагането
на Директивата за качеството на горивата.

В началото казах, че това не е технически въпрос. Миналата седмица много членове на
Европейския парламент, които са тук тази вечер, получиха петиция от хиляди европейски
граждани, които са много загрижени по този въпрос. Те искат това, което искам и аз, а
именно подходящо, вярно етикетиране на битуминозния пясък и битуминозните шисти.
Често чуваме, че Европейският съюз е начело на борбата срещу изменението на климата,
но Калифорния вече приложи стандарт за нисковъглеродни горива, който оценява, че
битуминозният пясък има високо съдържание на въглероден диоксид.

Знам, че имаше много лобиране по този въпрос, всички чухме за него, срещнахме се с
различни лобисти и дори сега, когато знаем, че битуминозният пясък и битуминозните
шисти са по-мръсни от обикновения нефт, ни се казва „не, нека се направят още изследвания,
дайте ни повече време“.Сега обаче ние разполагаме с фактите за битуминозния пясък и затова
не виждам причина за отлагане. Битуминозният пясък е един от най-замърсяващите начини
за производство на транспортни горива, познати на човечеството. Следователно те трябва
да бъдат класифицирани по различен начин в Директивата за качеството на горивата или
в противен случай няма какво да спре транспортните горива да стават все по-мръсни в
рамките на Директивата за качеството на горивата, вместо по-чисти.

Г-жо Хедегор, знам, че след малко ще чуете как много от колегите ни от всички групи в
целия Парламент споделят опасенията ни. Вие сте известна с ангажимента си за борба с
изменението на климата и затова Ви уважават в Парламента. Искаме да работим с Вас за
изготвяне на Вашата пътна карта за ниски въглеродни емисии за действително намаляване
на емисиите от транспорта с 60 %, както обявихте миналата седмица, така че се надявам,
че тази вечер ще излезете с добри новини и ще ни съобщите, че през следващите няколко
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седмици ще разполагаме с този стандарт за прилагането и ще имаме по-висока стойност за
битуминозния пясък и битуминозните шисти.

Кони Хедегор,    член на Комисията.  −  (EN) Г-н председател, току-що чухме от Linda
McAvan, че тя споделя мнението на Комисията за това колко е важно да се справим с
емисиите от транспорта – това е отразено и в Бялата книга за транспорта, която ще бъде
представена днес. За съжаление, развитието на мярката по прилагането, свързана с целта за
намаляването на парниковите газове, която се съдържа в Директивата за качеството на
горивата, отне повече време от очакваното. Забавянето обаче няма да засегне способността
на доставчиците да отговорят на изискванията на директивата, защото никоя държава-членка
не е определила междинна цел за 2014 г.

При изготвянето на предложението си Комисията счете, че съответният законодателен
подход трябва да балансира точността и сложността на метода за отчитане със степента на
променливост на интензивността на емисиите на парникови газове на различните горива.
През миналата есен и първите седмици на тази година в Комисията се проведоха обширни
обсъждания, които са към своя край, така че през следващите няколко месеца може да се
обсъди предложение с държавите-членки.

По отношение на стойностите по подразбиране на битуминозния пясък и битуминозните
шисти, имам удоволствието да съобщя, че Комисията неотдавна публикува доклади, в които
се посочва средна стойност по подразбиране за битуминозния пясък и набор от индикативни
стойности по подразбиране за битуминозните шисти. Тези доклади са достъпни на уебсайта
на Комисията. Като се има предвид широкия интерес по въпроса, Комисията счита, че би
било полезно тези доклади да бъдат подложени на ограничена партньорска проверка. При
работата си по този въпрос аз влязох в тясна връзка с моя колега по въпросите на търговията,
за да се гарантира, че подходът ни е стабилен по отношение на задълженията ни съгласно
международното право и аз ще продължа да работя в тази насока.

Така че, без да се предрешава изходът на партньорската проверка и последващите
консултации в Комисията, на този етап Комисията възнамерява да представи проект на
мярка за прилагане на съответната регулаторна комисия, който ще включва стойности по
подразбиране както за битуминозния пясък, така и за битуминозните шисти, а също и за
други нестандартни горива, като течни въглища и втечнен природен газ.

Също така се предвижда в проекта за мярка за прилагане да се посочва, че Комисията ще
разгледа интензивността на парниковите газове на други категории суровини с високи
емисии на парникови газове и, ако е научно обосновано, мярката за прилагане ще бъде
изменена чрез добавянето на нови категории суровини.

Това ще направи мярката недискриминационна, като покаже, че списъкът с категории
суровини е отворен и че Комисията активно разглежда други категории и е готова да разшири
списъка, когато се съберат достатъчно доказателства и данни за други категории.

Така че, като се има предвид, че са необходими няколко седмици за партньорската проверка
и впоследствие финализирането на обсъжданията в Комисията, ще има известно забавяне
преди проектът на мярка за прилагане на целия пакет да може да бъде обсъден с
държавите-членки. Веднага щом бъде одобрена от регулаторната комисията обаче, мярката
ще бъде предадена на Европейския парламент за анализ.

Horst Schnellhardt,    от името на групата PPE. – (DE) Г-н председател, бих искал да
благодаря на г-жа McAvan, че внесе този въпрос. Преразглеждането на Директивата за
качеството на горивата не само ще задължи доставчиците на горива да намалят емисиите
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на парникови газове, произведени през целия жизнен цикъл на горивата, например по време
на транспорт и по време на процеса на рафиниране, и да измерят намалението, но също и
да намалят емисиите на енергийна единица с 1 % всяка година от 2011 г. и с общо 10 %
до 2020 г. Аз обаче считам, че е възможно да се измери намаляването на емисиите по време
на жизнения цикъл на горивото само ако са въведени съответните стандартни стойности.
Те трябва най-накрая да бъдат определени и оповестени.

Когато г-жа McAvan внесе въпроса си обаче, имах чувството, че тя би предпочела да се спре
производството в този енергиен сектор. Бих искал да се изкажа против предприемането на
един такъв подход, защото има голяма разлика в цифрите и резултатите за емисиите,
произведени от извличането на суров нефт или нефт от битуминозен пясък и битуминозни
шисти. Само преди един час говорих с представител на химическата промишленост, който
каза, че има толкова много потенциал за техническо развитие, че ще е възможно да се
постигнат много по-добри резултати в тази област. Бих искал да напомня на Парламента,
че постоянно говорим за независимост от енергийните източници извън Европейския съюз.
Тази суровина е достъпна тук в Европейския съюз и затова трябва да включим въпроса в
нашите обсъждания. Всичко това е възможно само ако съществуват стандартни стойности,
които трябва да бъдат проверени. Ето защо призовавам Комисията да действа бързо.

Kriton Arsenis,    от името на групата S&D. – (EL) Г-н председател, г-жо член на
Комисията, ние наистина обсъждаме един въпрос от наистина решаващо значение: емисиите
от производството на нефт от битуминозен пясък са три до пет пъти по-големи, отколкото
от другите производствени методи, и този особено желан показател, който искаме да бъде
включен в директивата, ще гарантира, че няма да се субсидира този катастрофален метод
на производство.

Заявихте, че проучването е било завършено. Въпреки че вече разполагаме с изследване,
защото казахме, че е необходимо изследване за да продължим, сега искаме изследването да
бъде подложено на партньорска проверка. Въпросът, г-жо член на Комисията, е кога
процедурата ще бъде завършена? Какви са сроковете? Колко дълго трябва да чакаме, за да
бъде разгледан този показател, посредством тази методология, така че да можем, най-накрая,
да го включим в законодателството си?

В действителност проблемът с битуминозния пясък не са само емисиите. Проблемът е
унищожаването на уникални гори, канадските арктически гори, нашите жизненоважни
съюзници в борбата ни срещу изменението на климата. В същото време унищожаваме
местните земи, в които се извършва това колосално унищожение, и ако не включим
показателя в законодателството си, това унищожение ще се разпространи и в други държави.

Fiona Hall,    от името на групата ALDE.  –  (EN) Г-н председател, искам да благодаря на
г-жа Хедегор за дългогодишните й усилия по този въпрос и за положителното съобщение
тази вечер. Г-жо член на Комисията, Вие се срещнахте с членове на Европейския парламент
много пъти и ние оценяваме факта, че не сте отговорна за тази пречка. Въпреки това липсата
на напредък е дълбоко разочароваща.

Първо ни беше казано, че не е достатъчно, че има дузина изследвания, всички от които
показват, че битуминозният пясък има по-високи емисии на парникови газове от
обикновения нефт. Беше ни казано, че трябва да има изследване, използващо точно същата
методология. След като вече имаме това изследване от Съвместния изследователски център
– и то показва стойност от 107 грама на мегаджаул, което е много над средната стойност
от 87,1 грама за суров нефт – противниците заявяват, че е необходима партньорска проверка.
Това наистина прилича на голяма загуба на време.
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Жалко е, че лобирането срещу отделната стойност за битуминозния пясък е толкова силно
от една страна, защото тук в никакъв случай не става въпрос за дискриминация срещу
Канада. Има много други потенциални обекти за добив на битуминозен пясък, които, както
чухме току-що, са на територията на самия Европейски съюз. Фактът, че тези алтернативни
източници на нефт привличат инвестиции от цял свят е именно причината, поради която
трябва да искаме отделна стойност на парниковите газове за тях. В противен случай, като
се има предвид, че битуминозният пясък постепенно се превръща във все по-голяма част от
енергийния микс, ще се озовем в положение, в което на теория се съобразяваме с целта за
намаляване от 6 % в Директивата за качеството на горивата, но в действителност
произвеждаме гориво с дори по-високи емисии от днешните.

Би било много полезно, г-жо член на Комисията, ако можете да обясните на ГД „Търговия“,
както съм сигурен, че вече сте направили, че това не е акция срещу Канада и че освен всичко
останало Парламентът би искал въпросът за стойността по подразбиране за битуминозния
пясък да бъде решен, за да се гарантира плавен преход за търговското споразумение между
Европейския съюз и Канада.

Satu Hassi,    от името на групата Verts/ALE.  –  (FI) Г-н председател, г-жо член на
Комисията, госпожи и господа, като част от пакета за климата решихме, че въглеродният
отпечатък на транспортните горива трябва да бъде намален с 6 % до 2020 г. Би било напълно
непоследователно и безсмислено, ако си затворим очите за най-мръсните горива от всички,
като нефта от битуминозен пясък, като същевременно насърчаваме производството им в
цял свят, като например в Канада и Африка. Очевидно е, че трябва да имаме собствени
стойности по подразбиране за въглеродния отпечатък на нефта от битуминозен пясък и
битуминозни шисти. Ние също така трябва да разграничим другите източници на суров
нефт възможно най-скоро.

Според мен канадското правителство неуместно оказа натиск върху Европейския съюз и
ние не трябва да се поддаваме. Ако отпечатъкът на Канада от нефта от битуминозен пясък
е по-нисък от референтната стойност, Канада може да докаже това. Не следва ли да се
придържаме към същия принцип с изкопаемия нефт, както правим с биогоривата, а именно,
че стойностите по подразбиране са диференцирани според източника на суровини?

Bogusław Sonik (PPE).   – (PL) Г-н председател, г-жо член на Комисията, световните запаси
от битуминозен пясък са много големи. Смята се, че запасите от битуминозен нефт са над
два пъти по-големи от запасите от суров нефт, добиван по конвенционален метод.
Съвременните технологии дават възможност да се експлоатират находища на суровини на
места, където преди никой не е предполагал, че е възможно. В същото време обаче
изискванията за опазване на околната среда са станали по-строги и затова има сблъсък
между екологичните стандарти и търсенето на суровини и желанието за добива им на всяка
цена. Това води до влошаване на качеството на земите, обезлесяване и експлоатация на
водните ресурси.

Добивните дружества трябва да бъдат принудени да рекултивират използваните от тях земи,
за да направят възможно някой ден там отново да растат гори. Дружествата, които печелят
от обработването на битуминозен пясък, трябва да отделят част от тези печалби за опазване
на околната среда, например под формата на депозит. Европейската комисия следва да
подкрепи подобни изисквания и технологии за намаляване на емисиите на въглероден
диоксид. В крайна сметка Европа и Канада имат такива силни икономически връзки, че
канадската промишленост, независимо дали иска или не, трябва да се приспособи към
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европейските изисквания за опазване на околната среда, за да развива дейност на европейския
пазар, например в тази област.

Peter Liese (PPE).   – (DE) Г-н председател, госпожи и господа, бих искал да благодаря на
г-жа McAvan, че пое инициативата в този случай и на г-жа Хедегор, че обърна внимание
на проблема. Не сме доволни от скоростта, с която се работи, но знаем, че въпросът е в добри
ръце с г-жа Хедегор. Бихме искали да я подкрепим по време на обсъжданията в Комисията
и с всички останали участници.

Въздействието на битуминозния пясък върху околната среда е ясно. Пред Парламента се
състои изложба, която дава да се разбере, че въпреки че може да се съмняваме в някои от
твърденията и някои от цифрите, сме изправени пред сериозен екологичен проблем. Това
е безспорно. Като се има предвид, че обсъдихме последиците от биогоривата в големи
подробности и дори планирахме да се извършат преки разследвания на тенденциите в
култивирането на храни, трябва да обърнем много по-голямо внимание на един толкова
очевиден проблем. Поради тази причина, това е една важна инициатива.

По време на разискването и по време на подготовката в главата ми се въртеше едно изречение,
което неколкократно беше казано от германския министър на околната среда Норберт
Рьотген: Вече преминахме етапа на бързия и лесен добив по отношение на изкопаемите
горива. Това става ясно в контекста на тази тема и с оглед на изложбата пред Парламента.
Извличането на всичките ни допълнителни находища от изкопаеми горива налага много
работа и води до нови проблеми. Ето защо бих искал отново да посоча тази вечер, че всички
имаме причина да разглеждаме по-внимателно енергийната ефективност, особено като се
има предвид случилото се през последните дни. Бих искал да окажем по-голям натиск върху
Комисията и върху г-н Йотингер по отношение на целта от 20 % за енергийна ефективност.
Надявам се, че Генералната дирекция „Mобилност и транспорт“ и членът на Комисията,
отговарящ за транспорта, ще бъдат в състояние да излязат с конкретни мерки, а не само с
празни приказки, през следващите няколко години, както и че няма да чакат до следващия
парламентарен мандат, за да го направят.

Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE). -    (NL) Г-н председател, на площада пред Парламента
има фотографска изложба за битуминозния пясък в Канада. Една от фотографиите наистина
смразява кръвта. Вижда се красива девствена гора и след това рязка линия отбелязва началото
на замърсено с нефт черно езеро от около 170 кв. метра. Това наистина смразява кръвта и
аз бих препоръчал на всички да отидат да разгледат изложбата тази вечер.

Освен че води до огромна загуба на биологично разнообразие, нефтът от битуминозни
пясъци отделя изключително високи нива на въглероден диоксид. Според мен биологичното
разнообразие и емисиите на въглероден диоксид са достатъчна причина да се
противопоставим категорично на използването на битуминозния пясък в Канада, както и
в други държави. Най-малкото, което можем да направим, обаче е да включим стойността
на замърсяване на нефта от битуминозен пясък в Директивата за качеството на горивата.

След като изслушах казаното от г-жа Хедегор, предполагам, че това ще се случи, но се
надявам, че тя ще се противопостави по-активно на използването на битуминозния пясък
в Канада и в други части на света.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Г-н председател, могат да се постигнат значителни
резултати по отношение на намаляването на емисиите на парникови газове с 20 % до 2020 г.,
ако се направят инвестиции за увеличаване на енергийната ефективност на сградите и в
транспортния сектор.
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Водихме дълги разисквания по времето, когато Директивата за качеството на горивата беше
приета. Според автомобилната промишленост тогава, за да се увеличи делът на горивата,
произвеждани от биогорива, беше необходим по-дълъг срок за разработка и производство
на нови двигатели, които са в състояние да се справят с увеличеното налягане на парите.

Окончателният текст на директивата обаче задължава както производителите на автомобили,
така и производителите на горива, да инвестират за намаляване на вредните емисии и
подобряване на качеството на горивата.

Смятам, че за да се намалят вредните емисии, произвеждани от транспортния сектор,
Европейският съюз следва да инвестира приоритетно за развитието на общоевропейска
интелигентна електрическа мрежа, която е в състояние да използва енергията, генерирана
на местно и регионално равнище от възобновяеми източници на енергия, и ще бъде
интегрирана в необходимата инфраструктура за използване на електрически превозни
средства.

Alajos Mészáros (PPE).   – (HU) Г-н председател, г-жо член на Комисията, трябва да кажа,
че директивата поражда сериозни опасения сред петролните дружества в Централна и
Източна Европа. Това дори не е защото все още не е влязла в сила, а защото сме любопитни
по отношение на методите, по които ще се изчисляват емисиите. Дали ще се използва
„фиксирания“ метод, който се основава на средната стойност за Европейския съюз, или
„хибридния“ метод, който ще изчислява емисиите от времето и мястото на добива? Ако е
последното, производителите, които работят с руски нефт, в действителност ще трябва да
намалят емисиите си от парникови газове с 12 %, защото замърсяването е вече високо на
мястото на добива.

Г-жо член на Комисията, изпратих Ви писмо във връзка с това през януари, заедно с четирима
мои колеги, и получихме отговора Ви, но този отговор не разсея напълно нашите съмнения.
Ето защо бих искал да ме уверите, ако е възможно, че този закон няма да постави
преработвателните дружества, които обработват руски петрол, в неблагоприятно положение
и че следователно държавите-членки от Централна и Източна Европа няма да се окажат в
дискриминационно положение.

Seán Kelly (PPE).   – (GA) Г-н председател, аз не съм член на комисията по промишленост,
изследвания и енергетика (ITRE); следва да бъда, бих искал да бъда и се надявам да бъда
неин член. Ако някой я напусне или ако обмислят да изключат някого, уведомете ми и аз
ще заема поста.

(EN) Комисията излезе с много добър документ за енергийната ефективност преди няколко
седмици. В него се посочваше необходимостта да се свърши повече работа по отношение
на сградите и транспорта и аз съм напълно съгласен с това.

По отношение на транспорта, трябва да се направи повече за стимулиране на производителите
на автомобили за разработване на по-разходоефективни превозни средства. Това е много
важен въпрос, по който не е направено много. Аз съм член на делегацията за връзки с Канада
и канадците ни представиха презентация по този въпрос вчера. Те са склонни да ни заведат,
за да ни покажат как се работи и до разработването на такива технологии следва да бъдем
по-непредубедени по отношение на битуминозния пясък и шистите.

Кони Хедегор,    член на Комисията.  −  (EN) Г-н председател, първо бих искала да
благодаря на Парламента за много ясното послание, изразено тук тази вечер. Смятам, че то
е много ясно – включително нетърпението и чувството за неотложност. Г-н Schnellhardt
заяви, че трябва да се действа бързо, а г-н Arsenis зададе въпрос специално по отношение
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на сроковете: кога ще приключи това? Със задоволство мога да кажа, че вече става въпрос
за доста кратък срок. Партньорската проверка ще отнеме няколко седмици, след което
документът ще бъде върнат на Комисията и ще последва вътрешният процес. Въпросът няма
да приключи с това, но поне ще започнем да преминаваме към следващия етап, който
включва държавите-членки.

Така че има напредък, но, както заяви г-жа Hall, тук в никакъв случай не става въпрос за
дискриминационна инициатива и аз смятам, че разбирате защо трябва да се погрижим
документацията да е солидна. Това сме осигурили и всички знаем какви са причините. Една
от причините е, че тя не беше включена от самото начало, когато случаят започна преди
няколко години. Сега работим по въпроса, за да можем да приключим с него.

Позволете ми да завърша с това, че когато става въпрос за тази стойност по подразбиране
за битуминозния пясък, цялостното забавяне при прилагането на директивата означава, че
вече можем да включим стойността по подразбиране в същия кръг, както когато прилагаме
директивата като такава. В този смисъл, когато става въпрос за стойността по подразбиране
за битуминозния пясък, ще можем да го направим малко по-бързо, отколкото някои от нас
мислеха за възможно, когато започнахме преди няколко месеца. Благодаря ви за много
ясното послание. Както се надявам и че осъзнавате, че ние работим много усилено, за да
приключим с въпроса.

Председател.   − Разискването приключи.

Писмени изявления (член 149)

Ioan Enciu (S&D),    в писмена форма.  –  (EN) След като посетих битуминозните пясъци
в Канада миналата година, аз съм свидетел на това явление. Имах възможност да проведа
обширни консултации с правителството на Албърта и федералното правителство в Канада
по този въпрос. Преди да отида в Канада, „Приятели на Земята Европа“, Световният фонд
за дивата природа и комисията по транспорт и околна среда ми дадоха въпроси, които да
задам на правителството на Албърта по отношение на битуминозните пясъци. Получих
отговори на всички тези въпроси от министъра по международни отношения на Албърта.

Беше ми казано, че Канада е поела сериозен ангажимент за намаляване на глобалните емисии
на парникови газове и за намаляване на въглерода в изкопаемите горива, както и че
изследванията показват, че интензивността на парниковите газове от нефт от битуминозен
пясък може да бъде равна или по-малка в сравнение с някои други горива. От друга страна,
все още има опасения за общественото здраве, биологичното разнообразие и местните диви
животни.

Бих насърчил Комисията да изпрати експертна група да посети битуминозните пясъци в
Канада, за да извърши независим анализ на битуминозните пясъци, защото ще предложи
изменения на Директивата за качеството на горивата преди декември 2012 г., с възможност
за въвеждане на допълнителни мерки за доставчиците за намаляване с 2 % на жизнения
цикъл на парниковите газове на единица енергия.

Pavel Poc (S&D),    в писмена форма. – (CS) От много години в Канада се води борба между
природозащитниците и инвеститорите, които, за съжаление, показват все по-малък интерес
към опазването на природата с покачването на глобалните цени и търсенето на нефт.
Наднационалните петролни дружества считат опазването на околната среда просто за
разход, който трябва да бъде намален. Пренебрежението дори не спира с де факто геноцида
на местното население, което разчита на околната среда за препитанието си. Тревожното
покачване на броя на онкоболните сред местното население е пряк резултат от безразсъдния
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добив. Свикнали сме да оценяваме всичко от гледна точка на парите. В глобалния вариант
на играта „Монопол“, който наричаме икономика, виждаме единствено краткосрочните
печалби. Не вземаме под внимание това, което в крайна сметка ще трябва да платим за
по-нататъшното обезлесяване на умерения пояс и озеленяването на цели екосистеми в много
по-дългата и по-сериозна игра на оцеляване. При настоящите икономически и политически
условия, ресурсите просто ще бъдат изчерпани, а очакваните щети на околната среда ще
станат факт. Печалбите са твърде примамливи и жаждата за енергия е прекалено голяма.
Кой ще реши? Хората и демократично избраните им представители или финансистите и
управителите на петролни дружества? Ако Европа не заеме твърда позиция срещу
неустойчивия добив на битуминозен пясък и битуминозни шисти, тогава ние просто
участваме в политически театър, който показва, че се интересуваме от даден въпрос, а в
действителност нямаме нито волята, нито силата да променим положението.

22. Oбщи тарифни преференции (разискване)

Председател.   – Следващата точка е докладът (A7-0051/2011) на г-н Scholz – от името
на комисията по международна търговия относно предложението за регламент на
Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 732/2008 на Съвета
за прилагане на схема от общи тарифни преференции за периода от 1 януари 2009 г. до
31 декември 2011 г. [COM(2010)0142 - C7-0135/2010- 2010/0140(COD)].

Helmut Scholz,    докладчик. – (DE) Г-н председател, г-жо Гьори, г-н Де Гухт, госпожи и
господа, твърде късно обсъждаме един важен аспект на международната търговска политика.
Като се има предвид значението му, щеше да е добре залата да е пълна и всички места да са
заети. Общата система за преференции (ОСП) на ЕС е значително постижение на европейската
търговска политика. Тя отваря нашия пазар за най-бедните страни в света и за всички видове
стоки, с изключение на оръжия. Също така предоставя на развиващите се страни търговски
отстъпки за цял спектър от продукти. ОСП+ е ценна система от стимули, която предлага на
развиващите се страни допълнителни отстъпки, ако подпишат и приложат на практика
важни международни споразумения относно правата на човека, трудовите стандарти и
стандартите относно околната среда. Въпреки това системата наистина има слаби места и
трябва да се актуализира редовно.

С течение на годините Европейският парламент, страните партньори, дружества и
неправителствени организации направиха важни предложения за подобряване на системата.
Целият свят сега очаква Комисията да представи предложението си за така необходимото
преразглеждане на системата. Крайният срок за това предложение беше 1 юни 2010 г.
Комисията не се справи навреме и неуспехът й остави участващите страни и дружества както
във, така и извън ЕС в опасно състояние на несигурност. Съществуващият регламент сега
трябва да бъде преразгледан.

Вие се опитвате да спасите положението с помощта на преходен регламент и именно това
ще се гласува утре, т.е. в четвъртък. Преходният регламент е просто удължаване на срока.
Той не променя нищо, не подобрява нищо и не изпълнява новите изисквания, произтичащи
от Договора от Лисабон. Това причини не само изненада, но и недоволство в рамките на
Европейския парламент и като докладчик почувствах същото. Задължение на членовете на
Парламента е да гарантират спазването на правата, задълженията и правомощията,
предоставени на избраните представители на гражданите на Европа съгласно Договора от
Лисабон. Също така е наше задължение да се уверим, че намаляването на тарифите води до
истинско подобрение в положението на развиващите се страни. За да защитя партньорите
на ЕС от последиците на една продължителна процедура, първоначално предложих на
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комисията по международна търговия да бъдат изменени само тези елементи от регламента,
които са необходими, за да може Парламентът да изпълни новата си роля.

В същото време бих искал да подчертая, че също вярвам, че е необходимо цялостно
преразглеждане на схемите за ОСП и ОСП+. По време на интензивните срещи със Съвета и
Комисията по правни въпроси, произтичащи от Договора от Лисабон, които засягат
преходния регламент, Парламентът най-накрая реши да направи една голяма смела крачка.
На този етап бих искал още веднъж да изразя искрените си благодарности към председателя
на комисията по международна търговия, професор Moreira, за неговите неуморни усилия
като посредник, а също и към Вас, г-н Де Гухт, за уверението от страна на Комисията, че
ключовите изменения, по-специално по отношение на информиране и включване на
Европейския парламент, ще бъдат отразени в практиката. Ето защо решихме да се откажем
от всичките си изменения, с цел да се даде възможност на преходния регламент да влезе в
сила възможно най-бързо. Направихме това преди всичко в интерес на нашите партньори
и на дружествата, които са засегнати.

Уверението от страна на Комисията включва обещание в бъдеще да информира Европейския
парламент цялостно, незабавно и едновременно с информирането на Съвета за дейности,
свързани с основните аспекти на ОСП, за всички развития, както и да споделя всички
документи, свързани с ОСП. Комисията също така гарантира, че Европейският парламент
ще бъде уведомяван за всяко спиране на прилагането на преференциалните режими в
съответствие с член 16, параграф 3, за оттегляния, включително и за съответните доклади
от разследвания на Комисията в съответствие с член 17, както и за решения за защитни
клаузи в съответствие с членове 20 и 21, преди те да влязат в сила.

Приветстваме внасянето на Омнибус 1 и готовността на Комисията да започне по-задълбочена
дискусия на предложенията, които е направила в Омнибус 1. В същото време бихме искали
да напомним на Комисията, че Омнибус 2 трябва спешно да бъде внесен.

Накрая, бих искал да подчертая още веднъж, че Парламентът направи една отстъпка за
преходния регламент. Не бива да забравяме, че трябва да се борим за непрекъснатото и
базисно прилагане на парламентарните права на Европейския парламент.

Енико Гьори,    действащ председател на Съвета. −  (HU) Г-н председател, г-н член на
Комисията, г-н Scholz, госпожи и господа.

действащ председател на Съвета . −  (EN) Г-н председател, нека да продължа на английски
език. Поради терминологията мисля, че е по-подходящо да се използва английски език.
Откакто Комисията представи своето предложение за удължаване за ограничения срок на
прилагането на сега действащия регламент за ОСП – така нареченото предложение за
удължаване, Съветът постоянно подчертава пред тази зала значението на своевременното
приемане на това предложение. Целта е да се гарантира, че развиващите се и по-малко
развитите страни ще продължават да се възползват от общата система на ЕС за преференции,
която е основен елемент на търговската политика на ЕС по отношение на развиващите се
страни.

Съветът се радва да види, че първата стъпка към приемане на това предложение на първо
четене ще се проведе днес тук, в Европейския парламент. Възможно най-бързо ще
предприемем необходимите стъпки, за да потвърдим споразумението между нашите
институции въз основа на приетата от вас позиция днес. В същото време Съветът очаква с
нетърпение предстоящото представяне от страна на Комисията на предложението й за
цялостен преглед на ОСП на ЕС.
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Трябва да изработим схемата така, че да помогнем по-добре на онези развиващи се
икономики, които имат най-голяма нужда от преференции, и да гарантираме, че тя ще се
превърне в още по-ефективен инструмент за развитие и външна политика чрез предоставяне
на стимули за добро управление. С оглед на това Съветът изразява готовността си да работи
заедно с Парламента в дух на добро сътрудничество с оглед на въвеждането на модерна,
цялостна и напълно функционална правна рамка, която да бъде благоприятна за
потребностите на развиващите се страни.

Нека да завърша, като използвам възможността напълно да оценя, от името на
председателството, положителните и конструктивни усилия както на председателя на
комисията по международна търговия, г-н Moreira, така и на докладчика по това досие,
г-н Scholz, за постигането на споразумение по това предложение.

Карел Де Гухт,    член на Комисията.  −  (EN) Г-н председател, оценявам високо подкрепата
в рамките на комисията по международна търговия за предложението за удължаване на
регламента за прилагане на схема от общи тарифни преференции. Поднасям нашите
специални благодарности на докладчика, г-н Scholz, и на председателя на комисията по
международна търговия, г-н Moreira, за желанието им да се намери прагматично решение
за това, как да се отговори на загрижеността на Парламента относно прилагането на новите
правила за делегираните актове и актовете за изпълнение по отношение на съществуващия
регламент за ОСП.

Със сигурност си спомняте, че удължаването беше предложено като средство за преодоляване
на периода, който е необходим за приспособяване към влизането в сила на Договора от
Лисабон и за представяне на нов регламент относно бъдещата схема на ЕС за ОСП. Подкрепата
на Европейския парламент, изразена в гласуването на комисията по международна търговия
на 3 март, проправя пътя за успешно продължение на настоящата схема в полза на
развиващите се страни и ЕС. То също така засилва ролята и ангажимента на ЕС за постигане
на целите на политиката на ЕС за развитие.

Комисията ясно чу въпросите, повдигнати от Парламента, относно аспектите на регламента
за ОСП що се отнася до взимането на решения. В тази връзка можем да препотвърдим нашата
пълна и активна подкрепа за това, Европейският парламент да играе своята роля по
отношение на търговската политика, както е предвидено в Договора от Лисабон. Поради
тази причина Комисията се ангажира за обсъждане в конструктивен дух на въпросите, които
бяха повдигнати от Парламента през последните няколко седмици. Това разискване ще
продължи в контекста на две предложения на Комисията за регламент за коригиране на
взимането на решения в областта на търговската политика в контекста на влизането в сила
на Договора от Лисабон – Омнибус I и Омнибус II.

Успоредно с това Комисията ще положи всички усилия, за да реагира на искането на
Парламента да бъде напълно информиран за работата, свързана с основните аспекти на
ОСП. Това наистина е от решаващо значение, за да може Европейският парламент да бъде
в състояние да играе ефективно ролята си в търговската политика. Поради тази причина
Комисията, като се основава на съществуващите изисквания, незабавно ще информира
Европейския парламент и Съвета за всички важни събития и ще споделя всички документи,
свързани с ОСП.

Накрая, очакваме с нетърпение по-нататъшните разисквания с вас относно бъдещата схема
от общи преференции в допълнение към предложението за нов регламент, което ще бъде
пред вас през месец май. Оставам в готовност да обсъждам основните елементи на
предложението при първа възможност, след като то бъде прието от Комисията.
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Béla Glattfelder,    от името на групата PPE. – (HU) Г-н председател, много съм доволен,
че готовността на докладчика към компромис направи възможно своевременното удължаване
на схемата от тарифни преференции. Унгарското председателство на Европейския съвет
изигра много важна роля в този процес. Ако не се беше удължила схемата от тарифни
преференции, сега това щеше да има изключително негативен ефект върху най-бедните
страни в света. Въпреки това е жалко, че Европейската комисия представи късно това
предложение пред Европейския парламент и не можем да имаме смислено разискване тук,
макар че регламентът за ОСП заслужава едно изменение. Това е така, защото тарифните
преференции, които предоставяме на най-богатите страни износителки на петрол в света,
като например Обединените арабски емирства и Саудитска Арабия, са необосновани. Струва
си да се обмисли дали Русия, която не е член на СТО, тъй като не пожела да се присъедини,
и много често използва търговската политика, за да оказва натиск върху външната политика,
заслужава да получава търговски преференции.

Струва си също така да се обмисли начинът, по който бихме могли да интегрираме
критериите за устойчивост в схемата от тарифни преференции. В края на краищата, днес
търговски преференции се предоставят на държави, които иначе пречат на приемането на
споразумения за опазване на климата на международната сцена или, като стана дума, изнасят
към Европейския съюз стоки, произведени в неустойчиви условия, често чрез унищожаване
на тропически гори или с огромни емисии на CO2. Вярвам, че следващата схема от тарифни
преференции ще трябва да отговори и на тези въпроси.

Vital Moreira,    от името на групата S&D. – (PT) Г-н председател, ако ние сме тук, за да
разискваме колко време ще бъде в сила настоящата схема от общи тарифни преференции
(ОСП), то е защото Комисията не изпълни задължението си да внесе предложеното реално
преразглеждане на тази схема в рамките на съответния срок.

Затова един период за отлагане на действащия регламент е очакван с цел да се поддържат
ползите от международната търговия, на които се радват развиващите се страни, като се
започне с най-бедните, при достъпа им до европейския пазар. От решаващо значение е това
предложение да бъде прието без допълнително забавяне, за да може страните, които се
възползват от ОСП, да продължат да се възползват от нея, и за да могат икономическите
играчи да развият своите търговски отношения с необходимата предвидимост и правна
сигурност.

Ето защо аз, като председател на комисията по международна търговия и като докладчик
в сянка, защитих тезата, че отлагането трябва да бъде отлагане и нищо повече, като дори
Европейският парламент се отказва от една ad hoc адаптация на настоящия регламент за
прилагане на актовете за изпълнение на Комисията и ни дава надежда, че това ще бъде
приведено в съответствие в близко бъдеще, като се използват така наречените регламенти
„омнибус“.

Бих искал да подчертая, че въз основа на това разбиране, решението, взето от докладчика,
докладчиците в сянка и останалите членове на комисията, повлия на ангажимента на
Европейската комисия – който днес отново беше подчертан от члена на Комисията, г-н Де
Гухт, и аз искрено му благодаря за неговото внимание – да гарантира отсега нататък на
Европейския парламент, че той ще има навременна и пълна информация за всеки съответен
акт във връзка с прилагането на настоящия регламент, в съответствие с разпоредбите на
Договора от Лисабон по отношение на общата търговска политика.
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Накрая, искам накратко да благодаря на докладчика, на Комисията, а също и на Съвета за
този компромис, който ще позволи на Парламента да се грижи добре за интересите на Европа
и на тези, които разчитат на нас.

Niccolò Rinaldi,    от името на групата ALDE.  –  (IT) Г-н председател, г-н член на
Комисията, госпожи и господа, общата система за преференции е един от малкото методи
за диференциация, който работи в полза на развиващите се страни в международната
търговия. Това е деликатен инструмент, който трябва да се използва по най-добрия начин.

Тази вечер говорим за едно удължаване, което означава, че датата на Комисията ще бъде
отложена, след като новото окончателно предложение бъде представено. В същото време
обаче, казваме, че това е един инструмент, с който трябва да се работи с повишено внимание,
и че също така се отнася и за междуинституционални отношения. Досега, дори и преди
Договора от Лисабон, Европейският парламент не винаги е бил изцяло включван във
вземането на решения, както се случи по време на разискванията относно Колумбия или
Шри Ланка, които разпалиха ентусиазма на Парламента.

Също така трябва да отчетем ползите от последваща оценка на решението за прилагане на
регламента. Какво е влиянието на ефектите от намаляване на тарифите, какво да кажем за
прекратяването му, какви са механизмите му, каква е процедурата му? Понякога една
проверка на място на тези въпроси може да разкрие изненади и да предложи
най-подходящите критерии, които да направят въздействието на регламента възможно
най-ефективно.

Що се отнася до условията, светът се променя и инструментът трябва да покаже по-голямо
съответствие по отношение на страни, които печелят от тарифните отстъпки. Основната
концепция за зачитането на правата на човека трябва да бъде допълнена от по-широка
визия, в която, както е отбелязано от докладчика, г-н Scholz – на когото благодаря за
отличната работа по този доклад – са взети под внимание различни показатели:
постконфликтно възстановяване, специфичното положение на жените, синдикатите,
положението на възстановяване след природни бедствия, устойчивост на околната среда и
спазване на международните социални споразумения.

Ако трябва да приемем комбинация от тези критерии, не бих се изненадал, ако списъкът с
държавите бенефициери, който сме съставили, бъде различен от настоящия списък и може
би по-заслужаващ, но ще можем да говорим за това отново, след като имаме окончателното
предложение за регламент.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL).   – (PT) Г-н председател, имайки предвид, че настоящата
схема от общи тарифни преференции изтича в края на годината, е важно, както вече се
спомена, Комисията да представи навреме своя нов проект за цялостно преразглеждане на
системата.

Сега обсъждаме само удължаване, което е необходимо за гарантиране на правна сигурност
и за гарантиране на взаимните интереси. Въпреки това значението на този въпрос дали за
развиващите се страни, или също така за държавите-членки на ЕС, преди всичко за тези с
по-слабите икономики, чиито промишлени, селскостопански или обществени интереси,
не винаги се отчитат в международните търговски споразумения, насърчавани от Комисията,
прави необходимо подробно обсъждане, за да се вземат предвид всички възможни аспекти,
последствия и въздействия на тази система за един бъдещ регламент, чийто проект трябва
да пристигне в Парламента възможно най-бързо.
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Oreste Rossi (EFD). -    (IT) Г-н председател, госпожи и господа, тази мярка се отнася за
общата система за преференции или с други думи – намаляване на вносните мита за трети
страни, които поемат определени ангажименти към международни договори и споразумения
по чувствителни въпроси, като например трудовите права и околната среда. Тези изисквания
трябва да бъдат периодично преразглеждани и актуализирани по предложение на
Европейската комисия, но за съжаление не сме тук, за да гласуваме преразглеждане, а
удължаване на старите правила.

В този чувствителен момент на не само икономическа, но и политическа международна
криза, да не се преразгледат и актуализират условията за включване или изключване от
списъка, е избор, който е срещу най-добрите интереси на Европейския съюз. Въпреки
нелинейното поведение на Европейската комисия ние все пак ще гласуваме „за“, защото
вярваме в този инструмент, който е благоприятен за трети страни, които особено се отличават
в сравнение с други по отношение на въпроси, считани за стратегически.

Карел Де Гухт,    член на Комисията. – (EN) Г-н председател, слушах участниците в
разискването. Разбирам, че групите са съгласни, че трябва да удължим съществуващата
система, но че те очакват да получат новата система възможно най-скоро на бюрата си.
Точно това ще направим. Работим по въпроса. Както знаете, преди да може да се направи
законодателно предложение, има нужда от обществена консултация, която отнема време.
Има нужда от оценка на въздействието, която отнема време. След това, разбира се, следва
вътрешният процес на вземане на решения в рамките на Европейската комисия по тема,
която е изключително дълбока.

Става дума за финансова система, която ще се прилага доста дълго време. Искаме системата
да бъде много по-избирателна, отколкото е била в миналото, така че да можем да помагаме
на тези, които наистина се нуждаят от нея. Към момента повече от 150 страни са
бенефициери на системата. Тя изобщо не е избирателна. Можете дори да се запитате каква
е ползата от такава система. Ние я преразглеждаме старателно.

Ще представим своите предложения в рамките на няколко месеца. След това Парламентът
ще има възможността да ги обсъди подробно с нас. Бих искал също така да повторя нашето
обещание, че ще се грижим за пълната информираност на Парламента.

Енико Гьори,    действащ председател на Съвета. – (EN) Г-н председател, реформата на
ОСП ще бъде фокусна точка за Съвета и за председателството на ЕС. С преразглеждането на
настоящата схема, която ще започне под нашето председателство, Парламентът и Съветът
ще имат уникална възможност да отразят дълбоките промени в световната икономика и
особено значително нарасналата конкурентоспособност на партньорите със зараждащи се
пазарни икономики.

Председателството внимателно отбеляза действителните съображения, подчертани от г-н
Rinaldi, относно ефективното прилагане на ОСП. Съветът очаква с нетърпение да обсъди
този въпрос и много други въз основа на предстоящото предложение на Комисията за новата
ОСП.

Позволете ми да подчертая още веднъж колко съм благодарен на докладчика и на
председателя на комисията, г-н Moreira за тяхното сътрудничество. Мисля, че това е победа
на здравия разум, защото те разбраха, че това е спешен и важен въпрос. Ние наистина не
искахме да създаваме правни проблеми. За мен това е един вид модел и много се надявам,
че по други въпроси, по които имаме такива правни спорове, това ще послужи като много
добър пример за гладки отношения между Съвета и Парламента.
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Helmut Scholz,    докладчик. – (DE) Г-н председател, г-жо Гьори, г-н Де Гухт, преди всичко,
искам много да благодаря на докладчиците в сянка за толкова конструктивното ни
сътрудничество. Сега, когато най-накрая се споразумяхме относно формалните аспекти на
преходния регламент, бих искал да се възползвам от това разискване, за да обясня накратко
някои от изискванията за бъдещия регламент.

Новата редакция на регламента следва да има следните основни цели: 1. да се повиши
ефективността на системата; 2. да се разработят правила, които ще спомогнат за по-добре
регулиран процес на реформа, в който е гарантирано участието на бенефициерите; 3. да се
гарантира, че регламентът отдава необходимото значение на задачата за демократично
управление, която се изисква Парламентът да изпълни. Това включва предложения от
комисията по развитие.

Новата Обща система за преференции (ОСП) трябва да бъде по-ясна и по-прозрачна система.
Бих искал да отбележа три момента в това отношение и първият се отнася за правилата за
произход. Правилата за произход и административните процедури, които да ги съпровождат,
са една от основните причини, поради които търговските преференции, предоставени от
ОСП, се използват пълноценно, особено от най-слабо развитите страни. В настоящата версия
на системата правилата за произход често пречат на преференциите, които съществуват на
хартия, да имат положително въздействие. Току-що се върнах от Парламентарната
конференция на Световната търговска организация (СТО) в Женева и този проблем беше
много напред в списъка на обсъжданите там въпроси. Според мен ЕС трябва да направи
кампания в рамките на СТО, за да бъде даден приоритет на системата за преференции, като
част от работата му по хармонизиране на правилата за произход.

Вторият момент се отнася за страните партньори. Тук чувствам, че е особено важно за нас
да разработим по-ясни критерии. Коефициентът на Джини е добър пример за такъв тип
критерий. Както вече споменахме, трябва да сме по-гъвкави, за да бъдем в състояние да
реагираме по-ефективно.

Третият момент касае техническата помощ. Само преференции не са достатъчни. Трябва да
увеличим въздействието на системата и да подобрим процента на използване на ОСП чрез
предоставяне на техническа помощ.

Това е всичко що се отнася до общо подобрение на системата за преференции като цяло.
Бих искал още веднъж да благодаря на всички, които участваха, за конструктивния им
подход. Ще се радвам да продължим да работим с Комисията въз основа на уверенията,
получени днес.

Председател.   − Разискването приключи.

Гласуването ще се проведе утре от 11,30 ч.

Писмени изявления (член 149)

George Sabin Cutaş (S&D),    в писмена форма. – (RO) Бих искал да подчертая, че
предложението, внесено от Европейската комисия, не е реформата на „Общата система за
преференции“, поискана от Европейския парламент в неговата резолюция от 5 юни 2008 г.,
а само удължаване на текущия набор от правила. Ето защо споделям мнението на докладчика
за необходимостта от незабавно преразглеждане на настоящия регламент, съставен през
2008 г., както и да бъде адаптиран към разпоредбите на Договора от Лисабон, който влезе
в сила впоследствие. Благодарение на този договор Европейският парламент има нови
правомощия в областта на търговията и трябва да се произнесе по критериите за допустимост,
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списъка на страните бенефициери и временното оттегляне на режимите по ОСП. В бъдеще
трябва да се извърши общо преразглеждане на регламента, което да е насочено към
повишаване участието на страните бенефициери в процесите на реформи, които ги засягат,
като се предостави техническа помощ за подпомагане развитието на институционалния им
капацитет, както и като се преразгледат и хармонизират правилата за произход.

Elisabeth Köstinger (PPE),    в писмена форма. – (DE) Общата система за преференции
(ОСП) дава преференциален достъп до пазара на ЕС на 176 развиващи се страни. Тарифни
намаления или безмитен достъп до вътрешния пазар позволяват на търговията да даде своя
принос за намаляване на бедността в тези страни. Ето защо подкрепям преходния регламент,
който осигурява правна приемственост на ОСП, така че тази възможност да остане на
разположение на развиващите се страни. Търговията също е важен и ефикасен инструмент,
който дава на засегнатите страни възможност да се приближат към върховенството на закона
и демокрацията и да се разработи добре функционираща икономика. Предвид важността
и спешността на този въпрос подкрепям удължаването и отбелязването на бърз напредък
по регламента.

23. Едноминутни изказвания (член 150 от Правилника за дейността)

Председател.   – Следващата точка от дневния ред е посветена на едноминутни изказвания
по въпроси с политическа значимост.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE).   – (RO) Г-н председател, неотдавна в Парламента бяха
проведени много обсъждания във връзка с неадекватното функциониране на веригата за
хранителни доставки в Европа и дори беше одобрен доклад по този въпрос. Ще ви дам
няколко публикувани днес в Румъния примера относно митническите цени за
вътрешнообщностен внос в сравнение със съответните цени на рафта в магазина.

Картофите се внасят при средна цена от 15 евроцента за килограм и стигат до магазините с
цена 80 евроцента за килограм. Захарта се купува за 50 евроцента и стига до магазина с
цена 1,15 евро. Пилешкото месо се купува за 1,25 евро и се продава в магазините със средна
цена от 2,10 евро за килограм.

Същият вестник, който публикува тези статистики, показа, че цената на картофите се е
повишила с 45 % миналата година, докато цената на златото се е повишила само с 40 %.
На това абсурдно положение трябва да се сложи край и аз считам, че е необходимо
Европейската комисия и Европейският парламент да потърсят решение на този проблем.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D).   – (RO) Г-н председател, броят на областите в света,
засегнати от изменението на климата или от природни бедствия, постоянно се увеличава.
Най-скорошният пример за това е трагичната ситуация в Япония.

Общата селскостопанска политика на Европейския съюз трябва да отговори на тези
предизвикателства, без да споменавам гарантирането на продоволствена сигурност като
глобален стратегически проблем.

Увеличаването на населението създава нужда от по-голямо количество храна, но при
наличните доставки сме свидетели на постоянно нарастващ недостиг. Тъй като правото на
храна е основно право, продоволствената сигурност трябва да остане един от приоритетите
на Европейския съюз. Стратегиите, въведени като част от Общата селскостопанска политика,
трябва да бъдат подкрепени от подобаващ бюджет, който да отговаря на предизвикателствата.
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Мисля, че бюджетът, заделен за Общата селскостопанска политика, трябва най-малкото да
остане на сегашното си ниво или дори да бъде адаптиран, за да съответства на новите нужди,
увеличили се вследствие на тези природни бедствия, които се случват, без да признават
граници или националност, а може би само в зависимост от географския район.

Cristian Silviu Buşoi (ALDE),    в писмена форма.  –  (EN) Г-н председател, бих искал да
използвам тази възможност, за да наблегна на важността на превенцията на сърдечносъдовите
заболявания, тъй като те са причина за почти 2 милиона смъртни случаи годишно във
всички 27 държави-членки. В някои страни, като моята страна – Румъния, това прави 50 %
от всички смъртни случаи. Лечението на такива хронични заболявания също така
представлява значително финансово бреме за системите на здравеопазването, оценявано на
близо 92 милиарда евро годишно за целия Европейски съюз.

Трябва да положим по-големи усилия да насърчаваме здравословен начин на живот и да
повишаваме осведомеността за сърдечносъдовите заболявания. Ние, като членове на
Европейския парламент, трябва да общуваме по-добре с гражданите за опасностите от
злоупотребата с алкохол, нездравословния начин на хранене и липсата на физическа
активност. Това е единственият начин, по който можем да намалим честотата на
сърдечносъдовите заболявания сред гражданите на ЕС, и оттук – отрицателното въздействие
върху националните бюджети за здравеопазване.

Oriol Junqueras Vies (Verts/ALE).   – (ES) Г-н председател, сериозното произшествие с
ядрената електроцентрала във Фукушима постави под въпрос предполагаемото възраждане
на атомната енергия.

В продължение на години широкомащабна медийна кампания се опитва да прокара
убеждението, че ядрената енергия е единственото решение за проблемите с енергийните
доставки и изменението на климата, които заплашват нашето бъдеще. Това е безкрайно
далеч от истината.

До днес четирите основни проблема на ядрената енергия – високи разходи, безопасност,
отпадъци и риск от разпространяване – които вече доведоха до нейния провал пред 80-те
години на XX век, все още не са задоволително решени.

Заради всички изброени по-горе причини е нужно да се навлезе във фаза на постепенно
затваряне и разрушаване на ядрените централи, като се започне с тези, които вече са имали
сериозни произшествия, като централата „Ванделос-2“ в Каталония, и тези, които са към
края на полезния си живот. В същото време трябва да увеличаваме енергийната ефективност,
отговорното потребление на енергия и инвестирането във възобновяеми енергийни
източници.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL).   – (PT) Г-н председател, политиките на Европейския съюз
заплашват социалните и трудовите права, което води до протести и конфликти. Това се
случи в края на миналата седмица в Португалия. Около 300 000 работници участваха в
демонстрация, организирана от Генералната конфедерация на португалските работници
(CGTP). Беше море от хора, възмутени и разбунтувани, които заливаха улиците на Лисабон,
дошли от всички краища на Португалия. Това беше национална проява на организирана
съпротива, показваща, че на работниците, жените, младите хора и пенсионерите вече им е
омръзнало да бъдат жертви на политики, диктувани от интересите на големи национални
и европейски икономически и финансови групи.

Те са решени да се борят за други политики, в които кризата не е претекст за повече
безработица, по-малко сигурност в заетостта, повече замразени заплати и пенсии, още повече
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намаления на ниските заплати и помощи, и увеличаване на цените и данъците за хората,
които живеят от плодовете на своя труд.

Беше „не“ за Пакта за стабилност и растеж и за капиталистическите политики, които
Европейският съюз и правителството насърчават, без дори да вземат нещо от капитала,
докато улесняват увеличаването на неговите приходи и печалби. Това е битка, с която ние
заявяваме борбена и отдадена солидарност.

Oreste Rossi (EFD).   – (IT) Г-н председател, госпожи и господа, мисля, че никой от нас
няма никакво съмнение, че вече чакахме достатъчно: що се отнася до Турция, Европейският
съюз трябва да спре да говори и да започне да действа.

Арестуването на православния християнски патриарх на Коледа, защото провеждал служба
в църква в окупирана част на Кипър, не беше достатъчно, както и арестът на девет журналисти
на 3 март също не беше достатъчен да убеди баронеса Аштън да предприеме действия спрямо
Турция, в съгласие с председателя Ван Ромпьой. Сега обаче не мисля, че дори и те
продължават да хранят някакво съмнение след ареста на четирима членове на Европейския
парламент и епископ, представляващ православните християни в Европейския съюз, от
турски сили за сигурност в окупираната част на Кипър. Ние очевидно не можем да
продължим да понасяме плесници от Турция; само прекратяването на процедурите за
членство в Европейския съюз не е достатъчна мярка.

Трябва да имаме смелостта и силата да изясним на турското правителство веднъж завинаги,
че то или трябва да се съобразява със спазването на договори, права на човека и граждански
права и свободи, или в противен случай Европейският съюз трябва да прояви смелостта да
прекрати всякакви дипломатически и търговски отношения с тази страна.

Csanád Szegedi (NI).   – (HU) Г-н председател, госпожи и господа, преди по-малко от две
седмици, на 11 и 12 март, президиумът на Jobbik („Движение за по-добра Унгария“) проведе
изнесени заседания в Трансилвания, Székely Land и Târgu Mureş. Освен че заявихме своята
убеденост във важността на териториалната автономия на Székely, ние обявихме
Централноевропейската платформа, една европейска платформа, която ще представлява
важна крачка към румънско-унгарското помиряване. Колкото до мен, след срещата на
президиума аз посетих областта Érmellék в Partium. Изнесох лекция във Valea lui Mihai,
където беше спонтанно изявено желанието на живеещите в Partium унгарци – приблизително
между триста и четиристотин хиляди – да запазят своята идентичност като унгарци и да
образоват децата си на унгарски език. Те искат автономия. Това засяга толкова много хора,
че бих искал да призова Парламента да намери възможност да насрочим заседание, точка
в дневния ред, в която да обсъдим въпроса за автономията на Székely и на Érmellék.

László Tőkés (PPE).   – (HU) Г-н председател, госпожи и господа, в чест на революцията
и борбата за свобода от 1848-1849 г. унгарците по целия свят празнуваха своя национален
празник на 15 март. Нашият световно признат поет Шандор Петьофи отдаде живота си за
свободата през 1849 г. На 20 март, годишнината от неговата смърт, ние почетохме друга
велика фигура в борбата за независимост, държавника Лайош Кошут, баща на унгарската
парламентарна демокрация, който прекара половината си живот в изгнание в чужбина.
Символично свидетелство за любовта на нашите хора към свободата е това, че двете ни
национални радиостанции са кръстени именно на Лайош Кошут и на Шандор Петьофи. В
едно от изключителните си стихотворения нашият борец за свобода и поет почита паметта
на героите, които са загинали за святата дума свобода. Революционният дух на световната
свобода сякаш вдъхнови младите унгарци в този ден и именно с този дух свободолюбива
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Европа подкрепя революционната арабска младеж и всички хора по света, които се борят
за свобода.

Daciana Octavia Sârbu (S&D).   – (RO) Г-н председател, румънското правителство пое
отговорност и прие нов Кодекс на труда, който нарушава правото на румънските граждани
на социална закрила. Основанието, изтъкнато за този нов Кодекс, е нуждата от повече
гъвкавост на пазара и създаване на нови работни места. Въпреки това никой – нито
профсъюзите, нито работодателите – не са искали тези поправки на стария кодекс. Те дори
не са съгласни с новите мерки.

Истината е, че новият Кодекс на труда, подкрепян от правителството, няма за цел да създаде
повече гъвкавост, а да придаде силен политически характер на публичния сектор и да нанесе
силен удар върху работниците чрез разпоредби като премахване на колективните трудови
договори и правата на профсъюзите, както и да прави колективни съкращения без
компенсации. Това означава, че правителството превръща в жертви самите хора, които
работят и подкрепят чрез своята работа отчаяните усилия за превъзмогване на кризата.

Станимир Илчев (ALDE).   – Г-н председател, една добра идея беше обсъдена преди
няколко дни в комисията LIBE – да се усъвършенства механизмът за оценка на държавите
в Шенген, за това как те прилагат правото на Шенген, както и за напредъка на държавите,
които кандидатстват да влязат в Шенген.

Критериите обаче трябва да бъдат ясни и валидни за всички - да не се смесват с абстрактни
морализаторски критерии, да не се политизират. Например, настоява се за държавите
кандидатки да се следят равнищата на корупция.

Много е важно да се преследва и да се изобличава корупцията, но трудно може този процес
да се обективира във всяка една държава поотделно, т.е. не бива да допускаме субективизъм,
когато се стремим да усъвършенстваме механизма за оценка. Защото са предвидени и санкции.
Някои от тях могат да бъдат финансови. Нужна е голяма прецизност.

Така кандидатите трябва да се готвят старателно, иначе ги заплашва забавяне, а тези, които
са в Шенген, но са се провалили, трябва да знаят, че според санкциите може тяхното членство
да бъде замразено.

Jaroslav Paška (EFD).    – (SK) Г-н председател, много време мина от Втората световна война
насам, но със сигурност не е достатъчно, за да забравим ужасите на този период.

Ето защо не мога да разбера как може днес в Европа да има хора, които да строят мемориали
на фашистки престъпници. На 14 март някакъв общински клуб в Кошице откри бюст на
Янош Естерхази – военен престъпник, осъден на смърт през 1947 г. за сътрудничество с
фашистите. Откриха бюст на престъпник, който беше приветствал фашистките войски,
завземащи Кошице. Той открито беше обявил сътрудничество с нацистите, заявявайки,
цитирам: „От съвсем млад съм убеден антисемит и ще бъда такъв до края на живота си.“

Госпожи и господа, тази открита провокация за мен е още по-неуместна, като се вземе
предвид фактът, че тази възхвала на военен престъпник включваше и реч от унгарския
консул – дипломат от страната, която в момента осигурява председателството и говори на
много форуми от името на всички нас, а също и от името на целия ЕС.

Слави Бинев (NI).   – Уважаеми колеги, взимам думата, за да обърна вниманието ви към
сложен проблем, който за съжаление касае всеки един гражданин на България, а именно
всекидневният рекет, който банките налагат на потребителите.
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Абсурдно е, че някои от банките в България взимат такси и при депозиране, и при теглене
на пари. Наскоро аз станах жертва на безумен банков натиск и неправомерно блокиране
на суми по сметката ми. При това се оказа, че нямам правно основание да протестирам.

Законодателството не е строго регламентирано. Поради силното банково лоби или слабата
политическа воля се оказва, че държавата не се меси в двустранния договор между клиента
и банката, а за всички е ясно колко неравностойни са партньорите по този договор.

Проблемът според мен е, че конкуренцията не е довела до приемливи пазарни условия и
считам, че е необходима намесата на държавата. Призовавам за по-ранното въвеждане на
СЕПА (SЕPA) и за създаване на ясна рамка за контрол над банките. Дано тогава клиентът
на банките стане по-ухажван и обгрижван, защото сега е просто обект на ежедневен рекет.

Seán Kelly (PPE). -    (EN) Г-н председател, преди малко обсъждахме правата на потребителя.
Едно право, което потребителите в ЕС имат, е правото на сигурност и безопасност на храните.
Те очакват храната, която пристига в Европейския съюз, да бъде произвеждана по същите
високи стандарти като храната, произвеждана в рамките на Съюза. За съжаление, това не
може да бъде гарантирано. Не друг, а Сметната палата на Европейския съюз неотдавна заяви,
че някои стандарти, най-вече за хуманно отношение към животните, наложени на
земеделските стопани от ЕС, не могат да бъдат наложени на производителите на вносно
месо. Това е съкрушително обвинение, още повече когато в него се уточнява и това, че само
2 % от храната, която се внася, може действително да бъде проверена, в явен контраст с
Европа, където всяко животно се проследява от фермата до масата.

С оглед на това изглежда глупаво да се стремим към споразумение с Меркосур, особено след
като шведският Институт по храните и технологиите отбеляза, че въглеродният отпечатък
на бразилското говеждо може да бъде с 35 пъти по-високи стойности от този на ирландското
говеждо.

Sergio Gutiérrez Prieto (S&D).   – (ES) Г-н председател, много експерти казват, че
следващата криза може да е енергийна и – нещо повече – че ние не правим нужното, за да
я предотвратим, или не действаме достатъчно бързо за целта.

Световният фонд за дивата природа призовава всички нас да направим малък жест към
устойчивост тази събота. Много европейски граждани, както и много публични
администрации, ще угасят осветлението за един час. Това не е достатъчно.

Европа не може да остане зависима от енергийни източници, които не й принадлежат и се
намират далеч, или от несигурни източници на енергия. Трябва да помогнем на
държавите-членки да изградят енергиен модел, в който възобновяемите енергийни източници
да заемат централно място.

Трябва също да помогнем да се увеличи осведомеността за нови модели на потребление,
защото без съмнение възобновяемата енергия и ефикасността са ключовете към бъдещата
устойчивост.

Накрая бих искал да призова държавите-членки на Европейския съюз да се присъединят
към призива, към желанието на пет държави-членки, включително Испания, да намалим
емисиите на въглероден диоксид с още 30 %. По този начин ще покажем, че Европа, освен
че е лидер по отношение на правата и свободите, е лидер и по отношение на своята
отдаденост за устойчивостта на планетата.

Kristiina Ojuland (ALDE). -    (EN) Г-н председател, със съжаление ви информирам в този
късен час, че днес следобед група естонски велосипедисти бяха отвлечени от въоръжени
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мъже в долината Бекаа в Източен Ливан. Естонците преминали в Ливан през Сирия по-рано
същия ден и били пресрещнати към 17,30 ч. от въоръжени мъже в три превозни средства
без регистрационни номера. Няма информация до този момент кой ги е отвлякъл и дали
произшествието е било политически мотивирано. Долината Бекаа обаче е крепост на
ислямисткото движение Хизбула.

Бих искала да помоля баронеса Аштън независимо от нейната постоянна и необходима
ангажираност в Либия да помогне да се разреши тази ситуация. Пред създадената Европейска
служба за външна дейност стои сложната задача да осигури начин по-малки държави-членки
да помагат на граждани на ЕС в тревожни ситуации като тази.

Ádám Kósa (PPE).   – (HU) Г-н председател, госпожи и господа, днес в Европа живеят
30 милиона незрящи или с увредено зрение хора. Помисляли ли сте си някога как те се
изправят пред неразрешими проблеми дори докато просто пазаруват? Често те не могат да
определят естеството на продукта само като държат обикновена кутия или бутилка в ръцете
си. Ако я вземат от рафта, те не знаят какво държат в ръцете си, въпреки че без съмнение те
също имат право да водят независим и безопасен живот.

Ето защо, заедно с петима от моите колеги от четири групи, аз бих искал да Ви насърча да
изискате настоятелно от производителите на индустриални продукти да сложат доброволно
етикети на Брайлова азбука на опаковките. Също бих искал да помоля моите колеги да
подкрепят с подписи Декларация 14/2011, която се отнася до този проблем.

Csaba Sógor (PPE).   – (HU) Г-н председател, в съперничествата засегнатите страни винаги
са намирали хора, които да обвинят, които те са обявявали за отговорни за понесените щети.
Бих искал да привлека вашето внимание към един такъв случай. Граф Янош Естерхази бил
интерниран в края на Втората световна война, първо от нацистите, а после, по време на
комунистическата окупация, и от съветските власти. В Чешката република и в Словакия на
него все още се гледа като на военен престъпник, докато, г-н Paška, Руският върховен съд
вече отмени присъдата му през 1993 г., а полският държавен глава го възнагради с
престижния орден Polonia Restituta преди две години на същия този ден.

Естерхази е подпомогнал бягството на стотици евреи, чехи, словаци и поляци, и е бил
единственият член на словашкия парламент, г-н Paška, който е гласувал и е надигнал глас
срещу антиеврейските закони през 1942 г. Съвместното изграждане на обединена Европа
е могло да започне, след като развалините от Втората световна война са били почистени,
което включва и реабилитация на личности като Естерхази. Ние сме тези, които трябва да
почистим останалите развалини.

Zbigniew Ziobro (ECR).   – (PL) Г-н председател, за да се каже, че дадена държава отговаря
на изискванията за зряла демокрация, не е достатъчно да кажем, че изборите за
представителни органи, включително и особено за парламент, се провеждат в нея в
съответствие с принципите за универсалност, тайна, равенство и честност. Също е много
важно да може да се каже, че правата на малцинствата във въпросната държава са зачитани.
Аз мисля, че Парламентът, в който днес провеждаме нашите разисквания, е най-подходящото
място, за да напомня на членовете му, че на 17 март парламентът на Република Литва измени
своя закон за образованието. В своята изменена форма законът, за съжаление, изглежда
използва административни методи, за да нарушава правата на малцинствата, включително
на полското малцинство в този случай, чрез стремеж за асимилиране на хора, които
принадлежат към полското малцинство, под натиск, който, така да се каже, е наложен от
държавата.
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Достатъчно е да се каже, че съгласно закона за образованието една и съща учебна програма
ще бъде наложена на всички училища, включително и на тези, в които има само ученици
от национални малцинства. Този закон увеличава броя на задължителните предмети, които
се изучават на литовски. Под претекст за „оптимизиране на училищната мрежа“ училища
на национални малцинства, включително и полски училища, трябва да бъдат закрити в
малките градове и там трябва да останат само литовски такива. Този закон нарушава
международни конвенции, ратифицирани от Литва.

Важно е да се отбележи, че различни хора са говорили многократно по този въпрос. Смятам,
че Европейският парламент е подходящият форум, на който да се изнасят такива въпроси
и да се призове към спазване на основните права на националните малцинства.

Председател.   – С това разглеждането на тази точка от дневния ред приключва.

24. Отношенията между ЕС и Съвета за сътрудничество в Персийския залив (кратко
представяне)

Председател.   Следващата точка е докладът (A7-0042/2011) на г-н Baudis – от името на
комисията по външни работи, относно отношенията между Европейския съюз и Съвета за
сътрудничество в Персийския залив (2010/2233(INI)).

Dominique Baudis,    докладчик. −  (FR) Г-н председател, преди всичко искам да изтъкна,
че настоящият доклад е резултат от много конструктивната работа с политическите групи
и желая да благодаря лично на г-н Howitt, г-жа Brepoels и г-жа Brantner, а така също и на
г-жа Jäätteenmäki, за тяхното сътрудничество.

Както знаете, този доклад се отнася до цялостната стратегия в отношенията между
Европейския съюз и Съвета за сътрудничество в Персийския залив.

Започнахме да работим преди няколко месеца, с други думи, преди събитията, ставащи сега
в арабския свят. Оттогава досега наблюдаваме навсякъде – включително и в Персийския
залив – мощни демонстрации, провеждани с искания за по-голямо спазване на правата на
човека и основните свободи и за демокрация.

Точно в началото на работата ни обаче, дори преди началото на тези събития, в доклада –
и в измененията, приети от комисията – бяха повдигнати всички проблемни въпроси, които
стоят зад тези бунтове. Ние осъждаме всички форми на дискриминация – включително
основаващите се на пол или религия – и обръщаме особено внимание на въпросите, свързани
с трудовото право, социалните и профсъюзни права, свободата на съзнание, свободата на
изразяване, свободата на мнение, правата на жените, необходимостта от реформиране на
съдебната система, премахването на смъртното наказание и на присъдите, предвиждащи
физическо увреждане, политическите права.

С оглед на развитието на събитията в Бахрейн и изправени пред възможността за репресии
срещу демонстрантите, а така също за военна намеса от съседните държави-членки на Съвета
за Сътрудничество в Персийския залив (ССПЗ), заедно с докладчиците в сянка ние изготвихме
поредица от устни предложения за изменения, с които предлагаме подкрепа на
демонстрантите, борещи се за свобода. Изтъкнахме легитимността на исканията им и
осъдихме бруталната реакция от страна на органите на властта в Бахрейн, а така също и
военната намеса на държавите от ССПЗ, които участваха в репресиите, и изразяваме
сериозната си загриженост във връзка с бруталния отговор на властимащите. И най-сетне,
предлагаме пълната си подкрепа за процеса на демократичен преход.
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Очевидно настоящият доклад очертава също така дългосрочните стратегически перспективи.
Той разглежда възможностите за партньорство в много области (геополитика, енергетика,
образование и наука, а също и областта на регионалната интеграция).

От геополитическа гледна точка Иран явно представлява една истинска заплаха. Намиращи
се между Иран и Израел, държавите от Персийския залив неизбежно биха станали
съпътстващите жертви на евентуален конфликт. Тези държави очакват много от усилията
ни да не допуснем Иран да разработи ядрено оръжие. Държавите от ССПЗ, които съставляват
една четвърт от държавите-членки на Арабската лига, играят много важна роля в мирния
процес. Нека не забравяме, че те стоят зад арабската мирна инициатива.

По отношение на енергетиката ССПЗ е водещият доставчик на петрол за Европейския съюз,
така че ЕС зависи много от тези държави, но техните петролни запаси намаляват и те
подготвят своя преход благодарение на развитието на възобновяеми енергийни източници.
Ние можем да предложим опита си в тази област.

Що се отнася до образованието и науката, тези държави превръщат сега образованието в
един от приоритетите си. Поради ограничения брой на университетите и преподавателите
наблюдаваме създаването на подразделения или филиали на престижни американски
университети. За съжаление, Европейският съюз въпреки ангажираността си изостава много
от Съединените американски щати. Например само осем студенти от държави-членки на
ССПЗ са дошли в Европа миналата година като участници в програмата „Еразъм Мундус“.

И накрая, в областта на регионалната интеграция ССПЗ се бави в постигането на напредък.
По-мъдър благодарение на опита си, Европейският съюз може да предложи своята помощ,
съвети и ноу-хау. В заключение, призоваваме за подписване на споразумение за свободна
търговия, за което се водят преговори вече над 20 години.

Jaroslav Paška (EFD).    – (SK) Г-н председател, държавите от Персийския залив имат
значителен икономически потенциал, който създава широки възможности за по-голямо
сътрудничество с ЕС. Съветът за сътрудничество в Персийския залив, така както и
Европейският съюз, е сериозно заинтересован от подобряването на търговското
сътрудничество, което следователно зависи от способността ни да запознаем представителите
на държавите от Залива с приоритетите си в сътрудничеството.

Имаме близост във възгледите си по много въпроси, отнасящи се до икономическото
управление на международната сигурност или борбата срещу тероризма, и следователно
би било жалко да ограничим потенциалното сътрудничество само в областта на търговията
и икономиката. Несъмнено за всички нас е ясно, че настоящото ни сътрудничество с
държавите от Персийския залив има значителен потенциал за развитие и изготвянето на
един нов, по-амбициозен план за политиката на ЕС по отношение на Съвета за сътрудничество
в Персийския залив и неговите държави-членки би могъл, наред с търговските ползи от
икономическото сътрудничество, да доведе и до по-тясно партньорство с представители на
умерения ислямски свят, което в трудни времена може да се окаже заслужаващ усилията
си и интересен политически бонус от тази дейност.

Csanád Szegedi (NI).   – (HU) Г-н председател, лично аз също подкрепям влизането в сила
на споразумение за свободна търговия между Европейския съюз и Съвета за сътрудничество
в Персийския залив. Този регион може да се превърне във важен стратегически партньор
за Европейския съюз по отношение на търговията, включително чрез увеличени петролни
доставки. Считам, че е от решаващо значение да засилим икономическите си отношения.
За да гарантираме конкурентоспособността на Европейския съюз, трябва да намерим още
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нови пазари и нови партньори, докато в областите, в които Европейският съюз вече играе
съществена роля, нашият приоритет е официалното засилване на отношенията. Успешното
приключване на процеса на преговори, който продължава вече 20 години, изисква един
конструктивен, но същевременно гъвкав подход и от двете страни, за да може да се постигне
сближаване на настоящите доста твърди позиции. Ако сериозно вярваме, че Европейският
съюз трябва да бъде в състояние да се съревновава със Съединените американски щати,
Китай и Индия, от решаващо значение ще бъде да проникнем в различни икономически
области и пазарни сегменти, в които други големи сили може вече да преобладават, както
и да се съсредоточим върху вече съществуващите наши пазарни приоритети и да засилим
значимостта им.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Г-н председател, преди всичко аз също бих искала да поздравя
г-н Baudis за настоящия доклад. Парламентът подкрепя възобновяването на преговорите
между ЕС и Съвета за сътрудничество в Персийския залив в един критичен момент.

Събитията в Бахрейн показват, че политическият диалог между тези две международни
организации трябва да се засили. Всъщност на мен ми се струва, че шестте арабски държави
могат да инициират една мирна промяна в обществото чрез подобряване на положението
на правата на човека.

От друга страна, петролните доставки за ЕС са засегнати от събитията в средиземноморския
регион. В настоящото положение сътрудничеството между Съюза и Съвета за сътрудничество
в Персийския залив е жизненонеобходимо, за да се гарантират нуждите на енергетиката и
да се избегне повишаването на цената на петрола на световния пазар.

Мисля също така, че е време да се доведат докрай 20-годишните преговори с подписването
на Споразумението за свободна търговия, което ще бъде много изгодно и за двете страни.

Кaрел де Гухт,    член на Комисията.  −  (EN) Г-н председател, тази вечер сме тук, за да
обсъдим докладите на Парламента относно Съвета за сътрудничество в Персийския залив.
Наясно съм, че някои политически групи биха предпочели да отложим дискусията, за да
отговорим по-добре на това стратегически важно време, което изживява арабският свят.

Всъщност когато започнахте работата си по изготвянето на тези документи, никой не би
могъл да се досети какъв ще бъде светът днес, нито също така пред какви предизвикателства
ще бъдат изправени страните и народите от целия арабски регион. В съответствие с
убеждението ни, че всяка страна е различна от другите, Европейският съюз реагира на
различните ситуации по специфичен начин. Вие вчера чухте г-жа Аштън да говори за всички
тях: независимо дали става дума за Тунис, Египет, Либия, Йемен или Бахрейн, Европейският
съюз е изправен пред многобройни избори и решения с критична важност.

В центъра на вниманието на доклада, който обсъждаме тази вечер, е Съветът за
сътрудничество в Персийския залив и неговите държави-членки, в някои от които
населението също отправя призиви да се зачитат в по-голяма степен неговите политически,
социални и икономически стремления. Правителствата от Персийския залив отговарят по
различен начин: значителни финансови пакети за облекчаване на най-неотложните и
социалните нужди, обявяване на политически реформи, отстъпване на някои законодателни
правомощия на избираемите органи или отвореност към всеобхватни и включващи всички
заинтересовани страни разговори на национално равнище.

Но станахме свидетели и на насилие. В рамките на нашето обсъждане тази вечер това важи
най-вече за Бахрейн. Ние следим отблизо и внимателно случващото се, а г-жа Аштън
нееднократно изрази безпокойството си във връзка със съобщенията за случаи на сериозно
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насилие по улиците и признаците на засилващо се религиозно напрежение. Г-жа Аштън
също така призова силите за сигурност в страната да спазват правата на човека и основните
свободи. Тя многократно призоваваше към диалог като единствен път напред. Всичко това
беше направено чрез използване на комбинация от публични изявления – на които станахте
свидетели – и преки контакти със съответните органи на властта.

Въпросът пред нас е: накъде води всичко това? Какво следва да направи ЕС? Как следва да
четем доклада ви на фона на тези събития? Вчера г-жа Аштън посочи, че предпочита
ангажираността пред изолацията, и аз споделям това виждане. В докладът ви се настоява
за повече, а не по-малко контакти, и аз съм съгласен. Като член на ЕК, отговарящ за
търговията, аз бих приветствал създаването на едни по-добри възможности за размяна между
търговците. Време е ние, европейците, да имаме готовност да насърчаваме установяването
на повече контакти с населението на държавите от Залива. Време е също така ние,
европейците, да сме готови да отговорим положително на всяка една молба, която може да
получим, Европа да улесни един безпрецедентен диалог, водещ към реформи.

Не следва да страним от защитаването на правата на човека и основните свободи, но и не
следва да диктуваме или налагаме нашия модел на демокрация на другите. Европа твърдо
вярва, че реформите трябва да идват отвътре. Считам, че това е вярно и за страните от Съвета
за сътрудничество в Персийския залив. Не е моя работа да казвам на Парламента какво да
прави с този доклад. Това, в което вярвам, е, че е необходимо да мислим стратегически, а
за тази цел диалогът и ангажиментите са от решаващо значение.

Европейският съюз следва да е готов да предостави подкрепата си за процесите на диалог
и реформи в региона. Готови сме да окажем политическа подкрепа за провеждането на
реформи, а също така и да предоставим ноу-хау и експертен опит за справяне с по-конкретни
въпроси. Приветстваме всяка подобна възможност, но това може да стане само ако и когато
страните от региона поискат съдействието ни.

И в заключение, една дума за областта на свободната търговия със Залива, за която нося
пряка отговорност. Вярвам, че когато подходящите обстоятелства станат факт, ще бъдем в
състояние на базата на общата решимост на ЕС да придвижим напред работата по целите
на търговските взаимоотношения по отношение на Съвета за сътрудничество в Персийския
залив.

Едва ли е нужно да се казва, че стабилността е необходимо условие както за осъществяването
на политическите контакти между правителствата и гражданите, така и за ефективното
функциониране на търговските потоци и търговските предприятия. Благодаря ви за
вниманието и искам специално да благодаря на докладчика, г-н Baudis.

Председател.   − Разискването приключи.

Гласуването ще се проведе утре от 11,30 ч.

Писмени изявления (член 149)

Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE),    в писмена форма. – (PL) Считам, че наистина
е от първостепенно значение за ЕС да формулира една по-амбициозна политика по отношение
на Съвета за сътрудничество в Персийския залив (ССПЗ) и неговите държави-членки, особено
в момент, когато Европейският съюз излиза от икономическа криза, както и с оглед на
бедствията – земетресение, съпътствано от цунами – сполетели Япония. Доволен съм, че в
доклада са обхванати въпроси като енергетика в най-широкия смисъл, промишленост,
научноизследователска дейност и развитие на образованието. Следователно за да постигне
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по-тясно сътрудничество, Европейската служба за външна дейност следва да предвиди
повече служители и да увеличи броя на дипломатическите мисии в държавите-членки на
ССПЗ.

Считам освен това, че следва да приветстваме всички усилия, предприети като част от
преговорите за свободна търговия, които целят да гарантират безопасността и сигурността
на доставките на суровини. Сътрудничеството между ЕС и ССПЗ следва да обхване и
по-нататъшна подкрепа за програмите за обмен на студенти, учени и специалисти. В този
доклад Европейският парламент изтъква, че сключването на Споразумение за свободна
търговия (ССТ) между ЕС и ССПЗ е приоритет и с оглед на по-нататъшното сътрудничество
с нашите партньори от Средиземноморието. Следователно Европейският съюз следва да
разработи подходяща стратегия за подкрепа на процеса на регионална интеграция.

Andreas Mölzer (NI),    в писмена форма. – (DE) Изглежда, че народите на шестте държави
от Съвета за сътрудничество в Персийския залив, които са най-важните търговски партньори
на ЕС от арабския свят, не считат, че реформите, провеждани през последните години, са
адекватни. Все още не е ясно до каква степен плановете за инжектиране на огромни
финансови средства за подкрепа на икономиките и подобряване на социалните условия в
двете най-бедни държави-членки могат да допринесат за прекратяване на продължаващите
демонстрации. Макар Съветът за сътрудничество в Персийския залив да оспорва
легитимността на полковник Кадафи и да подкрепя идеята за зона, забранена за полети, в
Саудитска Арабия, която също е държава-членка, има случаи на стрелба срещу демонстранти,
а в Бахрейн демонстрантите също са били обект на грубо отношение. Дори изпращането
на специални части от страна на Съвета за сътрудничество в Персийския залив за защита
на важни инфраструктурни обекти в Бахрейн е спорно, тъй като шиитската опозиция
призовава международната общност да предостави закрила на хората от военна интервенция.
Сякаш въвеждането на зона, забранена за полети, отвори кутията на Пандора. Европейският
съюз не трябва да позволява да бъде въвлечен във вътрешните работи на държави в Близкия
изток, а тъкмо това има опасност да стане, тъй като балансът в Бахрейн може да се промени
много бързо. В случая със споразуменията за реадмисия видяхме колко струват
споразуменията след държавен преврат. Следователно сега следва да изчакаме развитието
на положението, а не да бързаме.

Cristian Dan Preda (PPE),    в nисмена форма. – (RO) Приветствам приемането на доклада
на г-н Baudis, тъй като сега повече от всякога Европейският съюз се нуждае от една
съгласувана и последователна стратегия в отношенията си със Съвета за сътрудничество в
Персийския залив (ССПЗ). На първо място, държавите-членки на тази организация имат
все по-голямо влияние в арабско-мюсюлманския свят и могат да изиграят важна роля в
междукултурния диалог. Освен това считам, че е необходимо да бъдат предприети специални
мерки за увеличаване на популярността и авторитета на Съюза в този регион и да се насърчава
взаимното разбирателство. Начините да се постигне това включват установяването на
сътрудничество в медийния и аудиовизуалния сектор, за да се попълни липсата на
информация за Европа. И най-сетне смятам, че неотдавнашните събития в Бахрейн ни
принуждават да базираме още по-здраво отношенията на Съюза със ССПЗ върху спазването
на правата на човека и основните свободи. В момента е необходимо да направим така, че
призивите на демонстрантите за демократични реформи да бъдат чути като част от един
истински политически диалог. Пътят за решаване на последните конфликти, например в
Бахрейн, е чрез ангажиране на гражданското общество, а не посредством брутални репресии.

Anna Záborská (PPE),    в писмена форма. – (SK) Споразумение за свободна търговия
означава по-малко бариери пред взаимното сътрудничество и търговията. Ето защо по
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принцип подкрепям едно такова споразумение. Държавите, принадлежащи към Съвета за
сътрудничество в Залива, несъмнено са важни търговски партньори, най-вече защото
притежават основната суровина на нашата епоха – петрол. Също така приветствах факта,
че в доклада освен за търговия, се говори и за слабостите на търговските ни партньори в
областта на правата на човека. Въпреки това дълго се колебах дали да гласувам в подкрепа
на този доклад. Някои от държавите, представени в Съвета за сътрудничество в Персийския
залив, имат две лица. С едното лице ни се усмихват и ни казват, че са наши съюзници в
борбата срещу ислямския тероризъм. Другото лице обаче не се вижда толкова добре и
ежегодно заделя милиарди долари за разпространението на религиозно „образование“,
което призовава към насилие срещу християните, евреите и всички, които не са мюсюлмани.
В крайна сметка обаче гласувах в подкрепа на доклада, защото също така очаквам, когато
започне отблизо да наблюдава проявите на насилие срещу християните в ислямските
държави, Комисията да ни информира кой предоставя финансовата подкрепа за тази омраза.

25. Поправка (член 216 от Правилника за дейността): вж. протокола

26. Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола

27. Закриване на заседанието

(Заседанието се закрива в 24,00 ч.)
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