
TREŠDIENA, 2011. GADA 23. MARTS

SĒDI VADA: J. BUZEK
Priekšsēdētājs

(Sēdi atklāja plkst. 15.10)

1.  Sesijas atsākšana

Priekšsēdētājs.   – Es paziņoju par atsāktu Eiropas Parlamenta sesiju, kas tika pārtraukta
ceturtdien, 2011. gada 10. martā.

2.  Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)

3.  Apsveikšana

Priekšsēdētājs.   – Es gribētu apsveikt lielā itāļu valstsvīra un viena no Eiropas Kopienas
dibinātājiem Alcide de Gasperi meitu Maria Romana de Gasperi mūsu plenārsēžu zālē.

(Aplausi)

4.  Priekšsēdētāja paziņojumi

Priekšsēdētājs.   – Ir saņemtas satraucošas ziņas no mūsu attālajām kaimiņvalstīm
Bahreinas, Sīrijas un Jemenas. Demonstrācijas visās šajās valstīs, kur tauta pieprasa
demokrātiskas izmaiņas, tiek apspiestas ar spēku.

Valdības, kas lieto šaujamieročus pret saviem iedzīvotājiem, zaudē visu demokrātisko
leģitimitāti. Vardarbība ir jāaptur, un vainīgie ir jātiesā.

Šodien esam saņēmuši mūsu kolēģa deputāta Thaler kunga atlūgumu, kurā viņš paziņo
par atkāpšanos no Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanas. Par savu nodomu pēc pāris
dienām atkāpties no Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanas ir paziņojis arī otrs deputāts
Ernst Strasser. Trešais deputāts Adrian Severin ir pametis Eiropas Parlamenta sociālistu un
demokrātu progresīvās alianses grupu un pievienojies pie politiskajām grupām
nepiederošiem deputātiem.

Šīs atkāpšanās ir saistītas ar presē publicētajām smagajām apsūdzībām, kas vērstas pret
dažu Parlamenta deputātu nepieļaujamo rīcību. Šorīt es sasaucu Prezidija ārkārtas sanāksmi,
lai apspriestu šo situāciju. Šovakar mēs atkal satiekamies, lai apspriešanos turpinātu.

Gan Eiropas Parlamenta Prezidija vārdā, gan, es uzskatu, vairākuma deputātu, kas atrodas
šajā sēžu zālē, vārdā, es gribu pateikt, ka mēs esam apņēmības pilni arī turpmāk būt
neiecietīgi pret rīcību, kuras dēļ mūsu kolēģiem tagad nākas atkāpties no Parlamenta
deputāta pienākumu pildīšanas.

(Aplausi)

Dāmas un kungi! Es kā jūsu ievēlētais priekšsēdētājs esmu apņēmības pilns cīnīties, lai
Parlaments un visi deputāti būtu godīgi. Es gribētu jums atgādināt, ka no mums kā no
tautas ievēlētiem valsts pārstāvjiem tiek prasīta liela atbildība. Iedzīvotāji ir uzticējuši mums
tiesības viņu vārdā īstenot varu. Mēs nedrīkstam pievilt šo uzticēšanos. Prezidijs ir nolēmis,
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ka mums ir jāturpina rīkoties saistībā ar šo notikumu. Parlaments mēģinās noskaidrot visus
faktus. Mēs sadarbosimies ar visām kompetentajām iestādēm, lai pārbaudītu visu informāciju
un izskaidrotu notikušo. Pēc Prezidija lūguma es sazināšos ar visām attiecīgo deputātu
valstu ārlietu ministrijām, lai uzzinātu, ko ir nolēmušas darīt šo valstu tiesībsargājošās
iestādes.

Mums Parlamentā turpmāk ir jānostiprina iekšējais rīcības kodekss attiecībā uz šādām
lietām, tostarp bargāki soda pasākumi. Nesenie notikumi rāda, ka ir vajadzīgs juridiski
saistošāks rīcības kodekss interešu grupām, kas darbojas Eiropas Savienības iestādēs.

(Aplausi)

Es jūs informēšu par visu notiekošo attiecībā uz šo lietu.

Sonia Alfano (ALDE). -    (IT) Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi! Es gribēju runāt,
pirms jūs nācāt klajā ar paziņojumu par Parlamenta apņemšanos aicināt atkāpties vēl vienu
Eiropas Parlamenta deputātu.

Es pateicos jums un pateicos Parlamentam par stingro un apņēmīgo lēmumu būt
neiecietīgiem, ja ir šaubas par Parlamenta deputāta godīgumu, jo pirmām kārtām mums
ir jāatceras, ka mēs pārstāvam 500 miljonus iedzīvotāju, nevis interešu grupas. Pateicos.

Bruno Gollnisch (NI).   – (FR) Priekšsēdētāja kungs, es pilnīgi atbalstu jūsu stingrību. Es
ceru, ka tikpat stingrs jūs būsiet arī pret žurnālistiem, kuri gan nevar izraisīt nemierus un
izprovocēt pārkāpumus, bet kuri arī nopietni pārkāpj ētikas normas. Arī Parlamentam ir
saistoša nevainīguma prezumpcija, tāpēc es par šo lietu pagaidām neizteikšu savas domas.

Hans-Peter Martin (NI).   – (DE) Priekšsēdētāja kungs, vispirms es gribētu aizstāvēt
žurnālistu. Es uzskatu, ka tas, kas ir noticis, pelna uzslavu. Vai jūs saprotat, Buzek kungs,
ka šādu gadījumu būs daudz, daudz vairāk? Vai jūs pievienosieties mums, ja mēs aicināsim
— kā to labprāt ierosinātu Hans-Peter Martin savā sarakstā — šos deputātus atkāpties no
Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanas, lai neizraisītu turpmāku kaitējumu lielajam
Eiropas miera projektam, pirms par viņiem ziņos plašsaziņas līdzekļi?

Es lūdzu, lai jūs šo aicinājumu ņemat vērā Prezidijā un paziņojat par to politiskajām grupām.

Joanna Senyszyn (S&D).   – (PL) Priekšsēdētāja kungs, jūs savā paziņojumā teicāt, ka
izsakāt Prezidija un Parlamenta vairākuma viedokli. Bet tas ir visa Eiropas Parlamenta
viedoklis. Mēs protestējam pret mūsu bijušo kolēģu rīcību. Pateicos.

Martin Schulz (S&D).   – (DE) Priekšsēdētāja kungs, es nebūtu lūdzis vārdu, ja nebūtu
noklausījies pirmspēdējo runu. Es uzskatu, ka neiecietības principa ievērošana attiecas uz
visiem Parlamenta deputātiem. Tāpēc es uzdodu savu jautājumu un vēlos saņemt skaidru
atbildi. Vai jūs, priekšsēdētāja kungs, vai Parlamenta ģenerālsekretārs var apstiprināt, ka
Martin kungam pēc Eiropas Kopienu Tiesas nolēmuma ir pieprasīts atmaksāt Parlamentam
EUR 168 000 par kļūdainu grāmatvedību?

(Aplausi)

Priekšsēdētājs.   – Dāmas un kungi! Es ierosinu pievērsties mūsu darba kārtības nākamajiem
punktiem.
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5.  Komiteju un delegāciju sastāvs (sk. protokolu)

***

Nirj Deva (ECR). -   Priekšsēdētāja kungs, atceroties, ka nesen Japānā jau otro reizi notika
zemestrīce ar visām no tās izrietošajām sekām, vai mūsu Parlamentam nevajadzētu to
atzīmēt ar klusuma brīdi, tādā veidā atbalstot Japānas tautu un viņu demokrātiju un izsakot
līdzjūtību?

Priekšsēdētājs.   – Pagājušajā nedēļā mēs rīkojām sanāksmi, kurā piedalījās visi Eiropas
Parlamenta deputāti, Eiropas Komisijas priekšsēdētājs un Eiropadomes priekšsēdētājs
Van Rompuy kungs. Sanāksmes sākumā es nosūtīju līdzjūtības apliecinājumus visai Japānas
tautai. Es arī runāju par šausmīgajām ciešanām. Mēs dziļi jūtam līdzi Japānas tautai. Mēs
sēžu zālē ar klusuma brīdi godinājām to cilvēku piemiņu, kas gāja bojā šajā katastrofā.
Mums notika arī īsas pārrunas par šo katastrofu. Es uzskatu, ka Parlaments ir paudis
solidaritāti ar Japānas tautu. Liels paldies.

(Aplausi)

6.  Politisko grupu sastāvs (sk. protokolu)

7.  Reglamenta interpretācija (sk. protokolu)

8.  Parlamenta sastāvs

Priekšsēdētājs.   – Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa
ir informējusi mani, ka no šodienas Severin kungs vairs nav grupas biedrs. Šoreiz šis ir
oficiāls paziņojums. Saskaņā ar 211. panta 3. punktu Konstitucionālo jautājumu komiteja
ir ierosinājusi 128. panta, kura nosaukums ir „Prasības iesniegšana Eiropas Savienības
Tiesā”, skaidrojumu. Viss skaidrojums jums ir pieejams pārbaudei. Skaidrojumu uzskatīs
par pieņemtu, ja līdz sēdes sākumam, kas notiks ceturtdien, 2011. gada 24. martā, netiks
iesniegti nekādi iebildumi. Tātad jums līdz rītdienai, plkst. 9.00, ir jāiesniedz iebildumi par
šo skaidrojumu. Skaidrojums ir garš, tāpēc es to nenolasīšu. Tomēr jums visiem tas ir
pieejams.

Es arī gribētu jūs oficiāli informēt, ka Thaler kungs ir atkāpies no Parlamenta deputāta
pienākumu pildīšanas no 2011. gada 21. marta. Saskaņā ar Reglamenta 4. panta 1. un
3. punktu Parlaments ir paziņojis par viņa atkāpšanos un par brīvu vietu, sākot ar iepriekš
minēto datumu. Soullie kundze ir atkāpusies no Parlamenta deputātes pienākumu pildīšanas,
sākot ar 2011. gada 24. martu. Saskaņā ar Reglamenta 4. panta 1. un 3. punktu Parlaments
ir paziņojis par viņas atkāpšanos un par brīvu vietu, sākot ar iepriekš minēto datumu.
Turklāt kompetentas Francijas iestādes ir mani informējušas, ka no 2011. gada 24. marta
Soullie kundzi aizstās Hortefeux kungs. Hortefeux kungam šodien ir jābūt kopā ar mums.
Hortefeux kungs, vai jūs esat sēžu zālē? Mēs viņu neredzam, viņa šeit nav.

Saskaņā ar 3. panta 2. punktu, kamēr deputāta pilnvaras nav pārbaudītas vai kamēr nav
pieņemts lēmums par domstarpībām, Hortefeux kungs darbosies Parlamentā un tā
struktūrvienībās un uz viņu attieksies visas ar šo darbību saistītās tiesības ar noteikumu,
ka deputāts pirms tam būs parakstījis rakstisku deklarāciju, kurā apliecinās, ka neieņem
nevienu amatu, kas nav savienojams ar Eiropas Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanu.
Tagad Cohn-Bendit kungs gribētu teikt dažus vārdus.
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Daniel Cohn-Bendit (Verts/ALE).   – (FR) Priekšsēdētāja kungs, jūs zināt tikpat labi kā
es, ka Hortefeux kunga iespējamā kļūšana par Parlamenta deputātu tiek apstrīdēta Tiesā.
Ņemot to vērā, ir mazliet nesaprotami, kādēļ Francijas valdība nepagaida, kamēr šis statuss
tiek pārbaudīts. Tā kā Hortefeux kungs nav devis savu piekrišanu un nav piedalījies
konstitutīvajā sēdē Strasbūrā, viņš nevar aizvietot minēto deputāti.

Tāpēc es aicinu Eiropas Tautas partijas grupu (Kristīgos demokrātus), kura apgalvo, ka ļoti
stingri ievērojot likumību, sagaidīt juridisku nolēmumu par to, vai Hortefeux kungs var
atrasties šajā sēžu zālē vai nevar. Pretējā gadījumā tiek izdarīts likuma pārkāpums. Iznāk
tā, it kā mēs plānotu šādu pārkāpumu.

Jean-Pierre Audy (PPE).   – (FR) Priekšsēdētāja kungs, šī nav pirmā reize, kad mūsu kolēģis
deputāts Cohn-Bendit kungs, kurš nosauca priekšsēdētāju — premjerministru — par
Hugo Chavez līdzīgu diktatoru, nav ievērojis demokrātiju. Brice Hortefeux tika ievēlēts par
Eiropas Parlamenta deputātu 2009. gada jūnijā. Tas nav apstrīdams. Tajā laikā viņš bija
iekšlietu ministrs. Francijas tiesību akti nosaka, ka Eiropas Parlamentā ievēlēts deputāts,
kas ir bijis valdības sastāvā, var atgūt savu vietu Parlamentā, atstājot valdību. Tas ir tieši
tas…

(Cohn-Bendit kunga iejaukšanās: „Audy kungs, tur jau ir tā problēma, ka viņš nebija Parlamenta
deputāts.”)

Brice Hortefeux bija ievēlēts Eiropas Parlamentā. Vai jūs tam piekrītat?

Es pabeigšu, priekšsēdētāja kungs. Pamatojoties uz Līgumiem un tiesību aktiem, dalībvalstu
neapstrīdamas tiesības ir nosaukt savus Eiropas Parlamenta deputātus. Tā kā Brice Hortefeux
bija ievēlēta persona, Francijas iestādes likumīgi izvirzīja viņu darbā Eiropas Parlamentā.
Jūsu sniegtais paziņojums ir nepieņemams.

Joseph Daul (PPE).   – (FR) Priekšsēdētāja kungs, es vienkārši gribētu Cohn-Bendit kungam
pateikt, ka, lai pretendētu uz vietu Parlamentā, vispirms ir jāiesniedz oficiāls ierosinājums.
Ja nav iesniegts ierosinājums, Juridiskā komiteja nevar analizēt situāciju.

Es iesaku jums vispirms padomāt, pirms jūs šādā veidā iejaucaties. Tas ir viss.

(Cohn-Bendit kunga iejaukšanās: „Jā, bet viņam nevarēja būt vieta Parlamentā”.)

Jūs prasāt, lai es ievēroju likumus. Es vienmēr ievēroju likumus. Ļausim Juridiskajai komitejai
paziņot spriedumu. Tā nevar paziņot savu spriedumu, ja nav oficiāla ierosinājuma. Ja
ierosinājums būs nelikumīgs, Juridiskā komiteja mums to pateiks.. Es vēlreiz atkārtoju:
„Padomāsim, pirms runājam”.

Sylvie Goulard (ALDE).   – (FR) Priekšsēdētāja kungs, es pilnīgi piekrītu, ka mums ir
jāsagaida juridiskās analīzes rezultāti. Es vienkārši gribētu pateikt, ka mēs esam liecinieki
ekstrēmisma pieaugumam mūsu valstī, kas neapšaubāmi rodas tad, ja viena politiskās
šķiras daļa uzskata, ka tās rīcībā ir pilnvaras un amati. Mēs gaidām mazliet vairāk rīcības
no Francijas puses, jo īpaši attiecībā uz Parlamentu, kura viena darba vieta ir Strasbūrā.

Priekšsēdētājs.   – Es gribētu atgriezties pie tā, ko tikko jums nolasīju. Līdz laikam, kamēr
tiks pārbaudītas Hortefeux kunga pilnvaras vai kamēr tiks pieņemts lēmums par
domstarpībām, Hortefeux kungs ir Eiropas Parlamenta deputāts un darbojas saskaņā ar
Eiropas Parlamenta deputātu nolikumu. Šī lieta tiek pārbaudīta.

9.  Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
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10.  Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski, un rakstiskas deklarācijas (iesniegšana)
(sk. protokolu)

11.  Apropriāciju pārvietojumi (sk. protokolu)

12.  Darba kārtība (sk. protokolu)

13.  Balsošanas laiks

Priekšsēdētājs.   – Nākamais darba kārtības punkts ir balsošanas laiks.

(Balsošanas rezultāti un cita informācija (sk. protokolu)

13.1.  Grozījumu izdarīšana Līgumā par Eiropas Savienības darbību attiecībā uz
stabilitātes mehānismu dalībvalstīm, kuru naudas vienība ir euro (A7-0052/2011,
Elmar Brok) (balsošana)

- Pirms balsošanas

Elmar Brok,    referents. – (DE) Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi! Šis Eiropas stabilitātes
mehānisms ir vajadzīgs, lai pastāvīgi nodrošinātu likumību un solidaritāti ar valstīm, kurām
ir problēmas, kā arī, lai nostiprinātu euro, nodrošinātu nepieciešamo budžeta disciplīnu
un veicinātu kopējo atbildi uz problēmām izaugsmes jomā.

Ņemot vērā laiku, kāds būtu vajadzīgs, piemērojot parasto pārskatīšanas procedūru, kā
arī, lai izvairītos no referenduma dažās dalībvalstīs, var piemērot Līguma vienkāršotas
pārskatīšanas procedūru. Parlaments tomēr uzskata, ka vienkāršotas pārskatīšanas
procedūru nevajadzētu lietot bieži un ka mums būtībā vajadzētu šeit rīkoties saskaņā ar
Līguma parasto pārskatīšanas procedūru.

Sākotnējos priekšlikumos bija teikts, ka ir jāpiemēro tikai starpvaldību metode, kurā
Komisijai nebija gandrīz nekādas ietekmes un Parlamentam — pilnīgi nekādas ietekmes.
Šodien mēs varam paziņot, ka pēc sarunām ar Komisiju, Eiropas Centrālo banku,
Eiropadomes priekšsēdētāju un Eirogrupas priekšsēdētāju par gandrīz visiem jautājumiem,
kas skar modeļus, izmēģinājumus un lēmumu pamatprincipus, visus aspektus, kas šajā
sakarībā ir saistīti ar sistēmas noteikšanu un regulas ierosināšanu Kopienas procedūrā,
Eiropadome un Finanšu ministru padome ir piekritušas, ka arī Eiropas Parlaments piedalīsies
šajā procesā un tam būs svarīga nozīme šādu jautājumu risināšanā.

Tātad sākotnēji mēs nebijām pārāk iepriecināti, bet, ja tiek iesaistītas Kopienas iestādes un
mēs varam sākt piemērot starpvaldību procedūras tāpat kā iepriekš, es uzskatu, ka īstajā
laikā būs viegli izstrādāt skaidru Kopienas politiku. Tā kā institucionālie nosacījumi ir
ieviesti, mēs varam ierosināt, lai tiktu apstiprināts Eiropadomes lēmuma projekts attiecībā
uz Līguma vienkāršotas pārskatīšanas procedūras piemērošanu. Tāpēc mēs ar
Konstitucionālo jautājumu komitejas vienprātīgu atbalstu iesniedzām šādus grozījumus.
Eirogrupas priekšsēdētājs un par monetāro politiku atbildīgais komisārs, kā arī Eiropadomes
priekšsēdētājs savās vēstulēs pauž atbalstu mūsu skaidrojumiem. Es uzskatu, ka tā mēs
esam ieguvuši drošu pamatu stabilitātes mehānisma pieņemšanai, lai nodrošinātu euro,
kas ir liela veiksme Eiropai, un lai kopā virzītos uz priekšu.

Roberto Gualtieri,    referents.  −  (IT) Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi! Runājot par
gaidāmo balsojumu par ziņojumu, mums tomēr ir iebildumi par lēmumu piemērot Līguma
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vienkāršotas pārskatīšanas procedūru, lai izdarītu grozījumus attiecībā uz stabilitātes
mehānisma starpvaldību raksturu, bet tajā pašā laikā mēs to atbalstām, jo, kā jau Brok kungs
izskaidroja, sarunas ļāva mums panākt svarīgus mērķus, proti, nosacījumi palīdzības
saņemšanai tiks noteikti ar regulas jeb ar koplēmuma procedūras palīdzību.

Tāpēc ir pamats balsot par ziņojuma pieņemšanu, un es gribētu pateikties daudziem
deputātiem, kuru darbs ir sekmējis šo iznākumu, kā arī pieminēt privileģēto sadarbību ar
Brok kungu, Pirillo kunga ļoti vērtīgos padomus, sadarbību ar diviem Ekonomikas un
monetārās komitejas (ECON) referentiem — Scicluna kungu un Gauzès kungu —, ar
Schade kungu, Häfner kundzi, kā arī ar grupu koordinatoriem un, protams, ar grupu
priekšsēdētājiem, kas mums ir snieguši ievērojamu politisko atbalstu. Pateicos jums.

Priekšsēdētājs. −   Es gribētu apsveikt Eiropas Komisijas priekšsēdētāju un Komisijas
priekšsēdētāja vietnieci, kas šodien ir sēžu zālē. Mēs zinām, ka ir gaidāma ļoti svarīga
balsošana, tāpēc es pateicos jums par klātbūtni šādā svarīgā brīdī.

Dāmas un kungi! Komentārus par balsojumu jūs varēsiet izteikt rīt. Tagad nav laiks
balsojuma skaidrojumiem, tāpēc tagad, lūdzu, nekomentējiet. Rīt pēc balsošanas būs laiks
komentāriem par visiem jautājumiem — par šodienas un rītdienas jautājumiem kopā.

14.  Balsojumu skaidrojumi

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

Luís Paulo Alves (S&D),    rakstiski. − (PT) Es balsoju par šo ziņojumu, jo ar Eiropadomes
priekšlikumu par pastāvīga stabilitātes mehānisma izveidošanu tiks radīta starpvaldību
procedūra ārpus ES iestāžu sistēmas. Tas būs bīstams precedents. Eiropas iestādēm, proti,
Eiropas Komisijai un Parlamentam, ir svarīgi būt šī stabilitātes mehānisma valdē, un
Komisijai ir jābūt valdes loceklei, nevis novērotājai. Parlaments ir svarīga demokrātiskās
uzraudzības organizācija, un Padomei būtu jāapsver Eiropas Parlamenta sociālistu un
demokrātu progresīvās alianses grupas priekšlikums par iespējamo kompromisu attiecībā
uz Parlamenta iesaistīšanu šā mehānisma darbības daļā. Es gribu uzsvērt ziņojuma ideju,
ka „mehānisms nedrīkst izveidoties par jaunu Eiropas pārvaldības modeli, kurā tiek
pazemināts Savienībā sasniegto demokrātisko standartu līmenis”. Turklāt stabilitātes
mehānisms ir jāuzlūko tikai kā daļa no Eiropas ekonomiskās pārvaldības risinājuma
sistēmas, piemēram, Komisijai ir jāizpēta nākotnes eiroobligāciju sistēmas potenciāls.

Sophie Auconie (PPE),    rakstiski. – (FR) Eiropadome, kurā sapulcējas Eiropas valstu vai
valdību vadītāji, pašlaik apspriež stabilitātes mehānisma īstenošanu euro zonas dalībvalstīs.
Tās mērķis ir kolektīvi nodrošināt Eiropas Savienības finanšu stabilitāti, kas pašlaik ir
iedragāta. Šajā rezolūcijā, kas, manuprāt, ir līdzsvarota, Parlaments apsveic šo iniciatīvu,
bet prasa iet tālāk par pagaidu pasākumiem euro zonas stabilizēšanai. Es šo viedokli atbalstu
un uzskatu, ka Eiropas Savienībai ir jāturpina stiprināt savas ekonomikas pārvaldību, lai
stabilizētu un veicinātu ilgtspējīgu izaugsmi.

Zigmantas Balčytis (S&D),    rakstiski.  −  (LT) Šodien mēs balsojām par grozījumu
izdarīšanu Lisabonas līguma 136. pantā, kas ļaus Eiropas Savienībai izveidot stabilitātes
mehānismu, kurš ir paredzēts tikai euro zonas dalībvalstīm. Eiropas stabilitātes mehānisma
mērķis ir pastiprināt budžeta disciplīnu un saskaņot euro zonas dalībvalstu ekonomikas
un finanšu politiku, tādējādi arī veicinot vienotu Eiropas valstu rīcību, kad jārisina ar
izaugsmi saistītie uzdevumi, un vienlaikus pārvarot ekonomisko un sociālo nelīdzsvarotību,
kā arī uzlabojot konkurētspēju. Es uzskatu, ka šis mehānisms nodrošinās lielāku euro zonas
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finanšu stabilitāti un paātrinās euro zonas dalībvalstu ekonomikas atveseļošanu. Tomēr
tās dalībvalstis, kuras nebija euro zonā un kuras krīze ietekmēja vissmagāk, tiek atstātas
malā, tā noslēdzot ceļu uz ātrāku un ilgtspējīgāku ekonomikas atveseļošanu. Es uzskatu,
ka Eiropas Savienībai ir jābūt solidārākai un jāsniedz dalībvalstīm vispusīgs atbalsts, lai tās
varētu pievienoties euro zonas valstīm un kļūtu par pilnvērtīgām ES dalībvalstīm.

Slavi Binev (NI),    rakstiski. – (BG) Es kā Bulgārijas pārstāvis Eiropas Parlamentā balsoju
pret lēmuma projektu, jo es uzskatu, ka tas ievieš dubultstandartus, kam es noteikti
nepiekrītu. Mēs jau esam pieredzējuši šādu dubultstandartu piemērošanu gadījumā ar
Grieķiju, kuru tā vietā, lai sodītu, apbalvoja ar EUR 120 miljardiem, kamēr Bulgārijas
pievienošana euro zonai tiek aizkavēta.

Jan Březina (PPE),    rakstiski. – (CS) Ar stabilitātes mehānisma ieviešanu euro zonas
dalībvalstīm pirmo reizi tiek piemērota Lisabonas līguma vienkāršotas pārskatīšanas
procedūra. Šo pārskatīšanu vajadzētu atbalstīt arī tām dalībvalstīm, kurās nav ieviests euro,
jo euro stabilitāte, neapšaubāmi, ir arī šo valstu interesēs. Tomēr, manuprāt, šo mehānismu
nevajadzētu piemērot pārāk bieži, un es priecājos, ka mēs to atbalstām tikai absolūti
nepieciešamos gadījumos. Tas skaidri parāda dalībvalstu un kreditoru atbildību, jo tad
Eiropas Savienība nekļūs par naudas pārskaitīšanas savienību, kas ļautu finansiāli
bezatbildīgām valstīm kārtot lietas uz to valstu rēķina, kuras ir konsolidējušas valsts finanses.
Atšķirībā no iepriekš paustā, es neesmu nobažījies par to, ka ierosinātā pārskatīšana radīs
nosacījumus stabilitātes mehānisma ieviešanai pilnībā ārpus Eiropas Savienības iestāžu
sistēmas. Lisabonas līguma attiecīgā noteikuma skaidrojumu un piemērošanu jebkurā
gadījumā kontrolēs Eiropas Kopienu Tiesa. Ir jāņem vērā dalībvalstu vēlēšanās vai
nevēlēšanās iesaistīt šajā mehānismā citas Eiropas Savienības struktūras, bet tādēļ vien, ka
kādam šā mehānisma elementam ir starpvaldību raksturs, tam, protams, nav jābūt a priori,
ja tas turklāt ir uz kvalitātes vai demokrātiskās leģitimitātes rēķina. Tā kā stabilitātes
mehānisma finanses ir piesaistītas valstu budžetiem, ir gluži labi saprotami un loģiski, ka
mehānismam ir jābūt ar starpvaldību raksturu.

Zuzana Brzobohatá (S&D),    rakstiski. – (CS) Ziņojumā ir iekļauts priekšlikums Eiropas
stabilitātes mehānisma izveidei, un tas ir neatņemama daļa vispārējā pasākumu kopumā,
kas ir ierosināts, lai radītu jaunu sistēmu un tajā pašā laikā uzlabotu budžeta disciplīnu, kā
arī dalībvalstu ekonomikas un finanšu politikas koordināciju, tostarp atbalstu Eiropas
kopējai atbildei uz problēmām izaugsmes jomā, kas vienlaikus ļauj samazināt ekonomisko
un sociālo nevienlīdzību un veicina lielāku konkurētspēju. Manuprāt, Komisijas aicinājums
apsvērt citus mehānismus, kā arī nodrošināt finanšu stabilitāti un ekonomikas izaugsmi
euro zonā, ir gluži pareizs. Es arī uzskatu, ka Komisija dara pareizi, aicinot iesniegt tiesību
aktu priekšlikumus par stabilitātes mehānismu un pasākumiem risku samazināšanai
finanšu, ekonomikas un sociālās stabilitātes interesēs Eiropas Savienībā, kā arī finanšu tirgu
efektīvai regulēšanai. Ir pilnīgi pareizi, ka tiks pārskatīts Stabilitātes un izaugsmes pakts.
Ziņojumā ir arī atbalstīta tādu instrumentu ieviešana, kas samazina makroekonomikas
nelīdzsvarotību euro zonā, un tādu pasākumu ieviešana, kuru mērķis ir vides atjaunošana.
Iepriekš minēto un arī citu iemeslu dēļ es esmu nolēmusi atbalstīt ziņojumu.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    rakstiski. − (PT) Es balsoju par Parlamenta rezolūciju,
jo es piekrītu, ka Eiropas stabilitātes mehānisms ir svarīga daļa vispārējā pasākumu kopumā,
kas ir iecerēts, lai noteiktu jaunu sistēmu, pastiprinātu budžeta disciplīnu un koordinētu
dalībvalstu ekonomikas un finanšu politiku. Tajā būtu iekļauta Eiropas Savienības kopējā
atbilde uz izaugsmes izaicinājumiem, līdztekus pārvarot ekonomisko un sociālo
nelīdzsvarotību un uzlabojot konkurētspēju.
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Nikolaos Chountis (GUE/NGL),    rakstiski. – (EL) Es balsoju pret ziņojumu par grozījumu
izdarīšanu Līgumā par Eiropas Savienības darbību attiecībā uz stabilitātes mehānismu
dalībvalstīm, kuru naudas vienība ir euro. Eiropas Savienības valstu vai valdību vadītāji ir
reaģējuši uz ekonomikas krīzi ar stingriem pasākumiem un valstu izdevumu samazināšanu.
Vairumā Eiropas dalībvalstu šie pasākumi un politika ir radījuši nopietnas problēmas
strādniekiem, piemēram, algu un pensiju samazināšanu, sociālo pabalstu samazināšanu
un pieaugošu bezdarbu. Būtībā tie, kas krīzi izraisīja, liek strādniekiem maksāt par
ekonomikas krīzes sekām. Šis grozījums Līgumā nogludina ceļu vēl stingrāku taupības
pasākumu ieviešanai, no kuriem visstingrākais ir uzraudzības pasākumu kopums, kurā ir
iekļauts ekonomikas pārvaldības pasākumu kopums un ziņojumi „Eiropas pusgads”. Euro
paktā būtībā tiek ignorēta nacionālā ekonomikas politika, un euro zona gandrīz ar varu ir
padarīta par ieroci Vācijas rokās, lai tā varētu īstenot savu ekonomikas politiku. Es nepiekrītu
arī tam, ka Līguma pārskatīšanā izmanto vienkāršotu procedūru. Es uzskatu, ka visās
dalībvalstīs ir jārīko referendumi, ja ir jāizdara grozījumi Līgumos.

Carlos Coelho (PPE),    rakstiski. − (PT) Es balsoju par ziņojumu, ko ir izstrādājis Brok kungs
un Gualtieri kungs, kuri atzīst, ka Eiropas Savienības konstitucionālajā sistēmā ir vajadzīgs
dzīvotspējīgs stabilitātes mehānisms euro zonas dalībvalstīm. Prakse parāda, ka Eiropas
Savienībā ir vajadzīga pastiprināta ekonomikas pārvaldība, kas ietekmētu ekonomikas un
finanšu politiku un liktu ievērot stingrāku budžeta disciplīnu.

Ziņojumā pamatoti ir uzsvērts, ka ar pagaidu pasākumiem nepietiek un ka jebkurš
mēģinājums radīt sistēmu ārpus ES iestāžu sistēmas ir drauds Eiropas Savienības projektam;
tāpēc pamatota ir arī prasība piešķirt Eiropas Komisijai svarīgāku nozīmi.

Es piekrītu arī tam, ka Komisijai ir jāierosina tiesiski pasākumi, kas varētu stiprināt finanšu
stabilitāti un ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi.

George Sabin Cutaş (S&D),    rakstiski. – (RO) Es atbalstu ziņojumu par stabilitātes
mehānismu euro zonas dalībvalstīm, ņemot vērā to, ka šis mehānisms palīdzēs labāk
koordinēt ekonomikas politiku Eiropas līmenī. Vienlaikus ar globālās pasākumu paketes
palīdzību būs iespējams panākt ekonomikas stabilitāti un palielināt konkurētspēju Eiropas
Savienībā.

Cornelis de Jong (GUE/NGL),    rakstiski.  − Es noraidīju šo priekšlikumu kopumā, jo
neticu, ka tas atrisinās problēmas. Es piekrītu Eiropas Arodbiedrību konfederācijai (ETUC),
ka ierosinātās izmaiņas „traucēs īstenot sociālo dialogu un iejauksies darba koplīgumu
slēgšanas sistēmā visā Eiropā”.

Turklāt es nepiekrītu Līguma vienkāršotas pārskatīšanas procedūrai. Es uzskatu, ka ir
jāpiemēro Līguma parastā pārskatīšanas procedūra, kas ļautu rīkot piemērotu un padziļinātu
diskusiju par ierosināto stabilitātes mehānismu un citām iespējamām izmaiņām līgumos,
piemēram, sociālā progresa klauzulā.

Visbeidzot, es mudinu dalībvalstis rīkot referendumus attiecībā uz priekšlikumiem par
izmaiņām Līgumos.

Proinsias De Rossa (S&D),    rakstiski.  − Es atzinīgi vērtēju šodienas balsojumu Eiropas
Parlamentā par ierosinātajām izmaiņām Līgumā. Tomēr ir ļoti svarīgi, lai dalībvalstu vadītāji
augstākā līmeņa sanāksmē, kas notiks šīs nedēļas nogalē, ievērotu vienošanos ar Eiropas
Parlamentu. Ciktāl tas attiecas uz deputātiem, Padomes izmantotais process, lai sagatavotu
ierosināto tekstu, ir ļoti neapmierinošs. Ja šis priekšlikums nebūtu tik ļoti svarīgs euro zonai
un ja pastāvīgs Eiropas stabilitātes mehānisms (ESM) nebūtu steidzami vajadzīgs — īpaši
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tādām mazām dalībvalstīm kā Īrija —, es personīgi balsotu pret sākotnējo priekšlikumu.
Teksts, par kuru mēs šodien Eiropas Parlamentā esam vienojušies, ir obligāti nepieciešams,
lai nodrošinātu leģitimitāti stabilitātes mehānisma izveidošanai un iedarbināšanai. Tomēr
tas nebūt nenozīmē, ka sociālisti un demokrāti piekrīt drakoniskajām taupības
programmām, kuras, neņemot vērā ekonomikas ilgtspēju, tiek gaidītas no dažām
dalībvalstīm.

Marielle De Sarnez (ALDE),    rakstiski. – (FR) Parlaments atbalsta ierobežoto Līguma par
Eiropas Savienību grozījumu, ar kuru euro zonā tiek atļauts īstenot pastāvīgu stabilitātes
mehānismu, kas formāli ir jānostiprina Eiropadomes 24. un 25. marta sanāksmēs, izdarot
grozījumu Līguma par Eiropas Savienības darbību 136. pantā. Ar šo lēmumu finanšu
stabilitātes mehānisms, kas tika izveidots pagājušā gada maijā un ir pierādījis savu
efektivitāti, kļūs ilgtspējīgāks. Tādā veidā mums būs EUR 700 miljardus vērts mehānisms
kredītu nodrošināšanai grūtībās nonākušām euro zonas valstīm, kas tiks piešķirts saskaņā
ar stingriem nosacījumiem, piemērojot labākās procentu likmes. Tomēr ir neizprotami,
kā šis Līguma grozījums konsolidēs mehānismu, kas ir pamatots tikai ar starpvaldību
saistībām. Kopienas metode, ko mēs atbalstām, nodrošina, ka uz visām euro zonas
dalībvalstīm attiecas vienādi noteikumi un tiek piemēroti stingri nosacījumi, lai piekļūtu
šim glābšanas fondam. Kas attiecas uz Starptautisko Valūtas fondu, mēs ļoti piesardzīgi
apsvērsim nosacījumus tā dalībai šajā fondā.

Edite Estrela (S&D),    rakstiski.  −  (PT) Es balsoju par šo ziņojumu, ar kuru paredz izdarīt
grozījumus Līgumā par Eiropas Savienības darbību attiecībā uz stabilitātes mehānismu
dalībvalstīm, kuru naudas vienība ir euro, jo ir svarīgi noturīgi stabilizēt euro zonu, lai
ierobežotu iespējas veikt spekulācijas pret Eiropas valstīm un aizsargātu sabiedrību.

Neskatoties uz mehānisma starpvaldību raksturu, es uzskatu, ka Kopienas metodes
stiprināšana ir pozitīvs moments līdztekus Eiropas iestāžu, konkrēti, Komisijas un
Parlamenta, nozīmei Eiropas Savienības ekonomikas pārvaldībā.

Göran Färm, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Marita Ulvskog un Åsa Westlund (S&D),
rakstiski  −  (SV) Mēs, Zviedrijas sociāldemokrāti, atbalstām šo ziņojumu kopumā. Tomēr
vienlaikus mēs uzskatām, ka teksta formulējums, kas attiecas uz konsolidēto eiroobligāciju
tirgu, ir pārāk pārdrošs. Mēs uzskatām, ka doma par eiroobligāciju sistēmas radīšanu ir
interesanta un daudzsološa, bet šī lieta ir kārtīgi jāizanalizē, pirms to var sākt īstenot. Pašlaik
mēs par to zinām pārāk maz, lai šajā posmā būtu iespējams pieņemt noteiktus lēmumus.

Diogo Feio (PPE),    rakstiski. − (PT) Mūsu kopējais pienākums ir meklēt piemērotus un
drosmīgus risinājumus problēmām, ar kurām mēs sastopamies pašlaik, kad apstākļi valstīs
un organizācijās ir ārkārtēji. Eiropa cīnās ar parādu krīzi, kuras dēļ ir jāveic ārkārtas pasākumi
un jābūt gataviem atrast mūsu iestāžu struktūrā mehānismus, kas nodrošinās euro vajadzīgo
stabilitāti un dzīvotspēju. Pasākumiem ir jābūt stingri saistītiem ar budžeta disciplīnu, ar
makroekonomikas politikas koordinēšanu un ar ilgtspējīgas izaugsmes politiku.

Kaut arī es esmu likumdošanas stabilitātes piekritējs, mūsu dzīve pašlaik rit tik īpašā laikā,
ka es atbalstu ierosināto grozījumu izdarīšanu Līguma par Eiropas Savienības darbību
136. pantā, lai varētu izveidot pastāvīgu mehānismu euro zonas stabilitātes nosargāšanai,
kā tas ir ierosināts ziņojumā A7-0282/2010, kas tika pieņemts 2010. gada 20. oktobrī
šajā sēžu zālē.
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José Manuel Fernandes (PPE),    rakstiski. − (PT) Eiropas Savienībai ir jānostiprina savas
ekonomikas pārvaldība, ko varēs panākt Komisijas vadībā, piemērojot tikai Kopienas, nevis
starpvaldību metodi.

Es ceru, ka Stabilitātes un izaugsmes pakta nostiprināšana, ziņojumi „Eiropas pusgads”,
stratēģija „Eiropa 2020” un grozījumi Līguma par Eiropas Savienības darbību 136. pantā
attiecībā uz stabilitātes mehānismu radīs ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi. Šā mehānisma
darbības principos ir jāievēro tādi demokrātiskās lēmumu pieņemšanas pamatprincipi kā
pārredzamība, parlamentārā uzraudzība un demokrātiskā atbildība. Šis mehānisms ir
svarīga daļa vispārējā pasākumu kopumā, kura mērķis ir noteikt jaunu sistēmu budžeta
disciplīnas pastiprināšanai un dalībvalstu ekonomikas un finanšu politikas saskaņošanai
un kuram būtu jāveicina vienota Eiropas rīcība, risinot ar izaugsmi saistītos uzdevumus,
pārvarot ekonomisko un sociālo nelīdzsvarotību un uzlabojot konkurētspēju.

Es balsoju par šā mehānisma izveidi, cerot, ka tas būs vērtīgs ieguldījums lielākas finanšu
tirgu stabilitātes radīšanā un ilgtspējīgas ekonomikas izaugsmes nodrošināšanā.

João Ferreira (GUE/NGL),    rakstiski. − (PT) Iecerētā vienkāršotas pārskatīšanas procedūra,
lai izdarītu grozījumus Līgumā, labi atklāj to, ka gan tā nozīme, kas Lisabonas līgumā ir
piešķirta valstu parlamentiem un Eiropas Parlamentam, gan visa retorika attiecībā uz
demokrātijas padziļināšanu ir tukši un nepatiesi vārdi. Tagad, mazliet vairāk nekā gadu
pēc tam, kad tika pieņemts Līgums, kas bija paredzēts lietošanai vismaz veselai paaudzei,
ātrā un vienkāršotā veidā tiek izdarīti grozījumi Vācijas vadītā lielvaru direktorāta vēlmes
un spiediena dēļ, kurš katrā ziņā vēlas saglabāt ekonomisko un politisko ietekmi, ko tam
nodrošina šīs Eiropas Savienības instrumenti, tostarp vienotā valūta. Diskusijas, līdzdalība
un demokrātija atvirzās otrajā plānā.

Ja Lisabonas līguma apspriešanas laikā lielvaras vairījās rīkot dalībvalstīs referendumus un
neņēma vērā nedaudzo sarīkoto referendumu rezultātus, tad tagad tās nevilcinoties izvairās
no Lisabonas līgumā ieviestā kontroles mehānisma, kas ļauj valstu parlamentiem paust
savu viedokli. Iekļaujot Līgumā stabilitātes mehānismu ar tā saukto ekonomikas pārvaldību,
kļūst saprotams, ka iepriekš minētajiem vārdiem par parlamentu nozīmi un demokrātiju
nav nekādas jēgas. Vairs nav nekādu šaubu par to, ka lielvaras grib dalībvalstīm uzlikt īstas
važas, lai varētu īstenot stratēģiju ar padziļinātu...

(Balsojuma skaidrojums ir saīsināts saskaņā ar Reglamenta 170. pantu)

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    rakstiski. − (PT) Mēs esam pret visu šo procesu, kas ir saistīts
ar grozījumiem Lisabonas līgumā, — ne tikai attiecībā uz tā saturu, bet arī uz formu.

Stingrie nosacījumi finansiālas palīdzības saņemšanai saskaņā ar Eiropas stabilitātes
mehānismu ir nepieņemami vairāku iemeslu dēļ, no kuriem visbūtiskākais ir jautājums
par iespējamību, ka Eiropas Savienības dalībvalstīm, kuru naudas vienība ir euro, tiks
atņemta vara un notiks iejaukšanās valsts pārvaldē; īpaši nopietna ir iejaukšanās budžeta,
sociālajā un darba jomā.

Tas ir grozījums, kas ar paša Līguma mehānisma palīdzību ierobežo ikvienu, ļauj izdarīt
grozījumus bez dalībvalstu demokrātiskas līdzdalības, turklāt joprojām noraida valstu
referendumus tāpat kā tad, kad bija jāpieņem Lisabonas līgums — un rada mehānismu,
kas pastāvīgi kontrolē dalībvalstu ekonomiku.

Šis ziņojums pēc būtības ir līdzīgs. Tas paredz apspriest dažus ierosinātos grozījumus
Komisijas sagatavotajā Līguma par Eiropas Savienības darbību grozījumu projektā attiecībā
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uz stabilitātes mehānismu dalībvalstīm, kuru naudas vienība ir euro. Tomēr tā mērķis ir
tikai nostiprināt vēlamo atbalstu, kas ir paredzēts kā daļa no iepriekš minētās ekonomikas
pārvaldības, radot ziņojumus „Eiropas pusgads”, palielinātus sodus...

(Balsojuma skaidrojums ir saīsināts saskaņā ar Reglamenta 170. pantu)

Pat the Cope Gallagher (ALDE),    rakstiski. – (GA) Saskaņā ar juridisko atzinumu Līgumā
ir vajadzīgs konkrēts grozījums, lai nodrošinātu Eiropas stabilitātes mehānisma vietu
Eiropas Savienības iestāžu sistēmā.

Estelle Grelier (S&D),    rakstiski. – (FR) Tā kā Padome nav ierosinājusi citus alternatīvus
risinājumus, mums bija jābalso par to, lai izveidotu pastāvīgu Eiropas Savienības stabilitātes
mehānismu, kas nodrošinātu palīdzību mūsu Grieķijas, Portugāles un Īrijas kolēģiem.
Tomēr debates vēl nebūt nav beigušās. Šis Francijas sociālistu izveidotais pieņēmums vēl
neparāda gaidāmo debašu par ekonomikas pārvaldību iznākumu. Sastopoties ar šā
starpvaldību mehānisma pieteikumu, ir jāskatās uz priekšu un jāievieš instrumenti, kas
veicinās izaugsmi un uzņēmumu atveseļošanu. Starp citu, es kopā ar saviem sociālistu
kolēģiem rīkoju kampaņas par Eiropas Savienības pašu resursu palielināšanu, lai mēs spētu
nodrošināt šādu instrumentu finansēšanu. Mēs varētu izmantot arī struktūrfondus kopā
ar Eiropas stabilitātes mehānismu, lai liktu valstīm, kurām ir budžeta deficīts, virzīties uz
priekšu. Mēs varēsim izkļūt no krīzes tikai ar mērķtiecīgiem budžetiem, veicinot Eiropas
sociālā modeļa ieviešanu.

Sylvie Guillaume (S&D),    rakstiski. – (FR) Es balsoju par Eiropas stabilitātes mehānismu
(ESM) dalībvalstīm, kuru naudas vienība ir euro, lai palīdzētu tām mūsu kaimiņvalstīm,
kas ir nonākušas grūtībās. Šis mehānisms ir aizsākums tam, par ko nākotnē varētu kļūt
eiroobligācijas attiecībā uz to spēju finansēt Eiropas Savienības budžetu un atbrīvot
dalībvalstu valsts parādus no finanšu tirgu stingrā tvēriena. Diemžēl mani apbēdina Eiropas
stabilitātes mehānisma apstiprināšanas metodes izvēle — vienkārša apspriešanās ar Eiropas
Parlamentu —, jo šajā gadījumā starpvaldību metode dominēja pār Kopienas metodi.
Tādējādi ir apdraudēta demokrātisku debašu kvalitāte, kas tomēr ir vajadzīgas, lai īstenotu
efektīvu ekonomikas politiku. Šis mehānisms joprojām ir tikai daļēja atbilde, ar ko nepietiek,
lai veicinātu izaugsmi un samazinātu bezdarbu.

Gerald Häfner (Verts/ALE),    rakstiski. – (DE) Es kā Parlamenta deputāts uzskatīju par
savu pienākumu panākt maksimāli iespējamo demokrātiskās kontroles līmeni un Eiropas
stabilitātes mehānisma iekļaušanu sarunās. Rezultātā esam ieguvuši ievērojami uzlabotu
sākotnējo priekšlikumu. Tāpēc es balsoju par ziņojumu. Es tomēr gribētu pateikt, kādas ir
manas galvenās iebildes pret uzsāktajiem grozījumiem. Eiropas stabilitātes mehānisma
ieviešanai vajadzēja piemērot parasto Līguma pārskatīšanas procedūru. Tad mēs to būtu
varējuši iekļaut Kopienas sistēmā ar Eiropas Parlamenta demokrātisku līdzdalību un kontroli.
Atgriešanās pie starpvaldību metodes ir kļūda. Mēs privatizējam (spekulatīvi iegūtu) peļņu
un socializējam zaudējumus. Tas ir nepareizs ceļš. Mēs ļaujam ciest nodokļu maksātājiem,
bet aizsargājam bankas, aktīvu pārvaldītājus un spekulantus. Valsts sektors šeit aizdod
bankām naudu. Valsts sektors, nevis privātais sektors, sedz izmaksas. Kamēr mums nebūs
pilnīgi jauna koncepcija par naudu un skaidras tiesību normas banku un finanšu nozarē,
mēs joprojām turpināsim ārstēt tikai simptomus, nevis slimības cēloņus.

Ian Hudghton (Verts/ALE),    rakstiski.  − Es atturējos balsot par šo ziņojumu visā
balsošanas procesā. Skotija nav euro zonā, un tāpēc es uzskatu, ka man ir jāatturas balsot
par šo jautājumu. Tomēr jāuzsver, ka 6. pants attiecas uz mazākām Eiropas valstīm, „kuru
ekonomiku varētu neuzlūkot kā „obligātu” euro zonas aizsardzībai kopumā”. Es uzskatu,
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ka šajā pantā parādās bīstama augstprātība. Eiropas Savienību veido visas tajā iesaistītās
valstis, un visas Eiropas valstis ir vienlīdz svarīgas, neskatoties uz to lielumu. Vēsture ir
pierādījusi, ka savienības, kas ļauj dominēt lielākajām valstīm, ir lemtas neveiksmei.

Juozas Imbrasas (EFD),    rakstiski.  −  (LT) Es balsoju par šo ziņojumu, jo Lisabonas līguma
grozījums atvieglos pastāvīga stabilitātes mehānisma izveidi euro zonai. Šodienas situācija
parāda, ka ekonomiskā un finanšu situācija ir smaga un ka mums ir jāveic konkrēti pasākumi
ekonomikas koordinācijas un uzraudzības jomā. Tomēr šis mehānisms un Garantiju fonds
ir paredzēts tikai euro zonas dalībvalstīm, kamēr valstis, kas nav euro zonā, tiks atstumtas
malā, tādā veidā sadrumstalojot Eiropas Savienību. Manuprāt, ES ir jāizrāda lielāka
solidaritāte, nodrošinot palīdzību gan euro zonas valstīm, gan valstīm, kas nav euro zonā,
lai tās pēc iespējas drīzāk kļūtu par pilnvērtīgām un vienlīdzīgām ES dalībvalstīm. Tādējādi
mēs likvidētu pagaidu neatbilstības ES Pievienošanās līgumā un veicinātu daudz lielāku
kohēziju Eiropas Savienībā.

Giovanni La Via (PPE),    rakstiski.  −  (IT) Parlamenta apstiprinātā rezolūcija par
priekšlikumu grozīt Līgumu par Eiropas Savienības darbību attiecībā uz noteikumu par
stabilitātes mehānismu euro zonai ir svarīgs mērķis, lai nostiprinātu kohēziju un
ekonomikas konkurētspēju un lai stabilizētu finanšu sistēmu. Es balsoju par grozījumu,
ņemot vērā to, kāda nozīme ir euro Eiropas politiskajā un ekonomikas plānā ilgtspējīgai
izaugsmei. Euro zonas stabilizācijai ir stratēģiska nozīme, un es uzskatu, ka Eiropai ir
jāatrod pasākumi, ar kuriem to nostiprināt, uzlabojot savas ekonomikas pārvaldību un
ņemot vērā stratēģijas „ES 2020” mērķus. Visbeidzot, es uzskatu, ka ir vajadzīgs pastāvīgs
stabilitātes mehānisms, kas paredzētu Kopienas iestāžu iesaistīšanos, tādējādi izvairoties
no dubultas struktūru izveides. Ja tiktu izveidots mehānisms ārpus ES iestāžu sistēmas,
rastos draudi uz Līgumiem pamatotās sistēmas integritātei.

Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL),    rakstiski.  − Es noraidīju šo priekšlikumu kopumā,
jo es neticu, ka tas atrisinās problēmas. Es piekrītu ETUC, ka „ierosinātās izmaiņas traucēs
īstenot sociālo dialogu un iejauksies darba koplīgumu slēgšanas sistēmā visā Eiropā”.
Turklāt es nepiekrītu Līguma vienkāršotas pārskatīšanas procedūras piemērošanai. Es
uzskatu, ka ir jāpiemēro parastā Līguma pārskatīšanas procedūra, lai varētu atbilstīgi un
padziļināti apspriest jautājumu par ierosināto stabilitātes mehānismu un citas iespējamās
izmaiņas Līgumos, piemēram, sociālā progresa klauzulā. Visbeidzot, es gribu mudināt
dalībvalstis rīkot referendumus visās dalībvalstīs par priekšlikumiem attiecībā uz izmaiņām
Līgumā.

Petru Constantin Luhan (PPE),    rakstiski. – (RO) Es uzskatu, ka stabilitātes mehānisms
ir īpaši svarīgs tām dalībvalstīm, kuru naudas vienība ir euro, saistībā ar euro nostiprināšanu
un atbalstu Eiropas politiskajam un ekonomiskajam projektam. Nostiprinot un nosargājot
vienotas valūtas stabilitāti, tiek garantēta tirgus drošība, un euro kļūst pievilcīgāks jaunajām
dalībvalstīm. Tas ir ļoti svarīgi tādām Eiropas vērtībām kā izaugsme un attīstība, kuras es
visādā ziņā atbalstu. Tāpēc es balsoju par šo ziņojumu.

David Martin (S&D),    rakstiski.  − Es esmu gandarīts par rezultātiem, kādus ir panācis
Parlaments sarunās ar Padomi, tāpēc es atbalstīju šīs izmaiņas Līgumā. Tiesiska pamata
piešķiršana stabilitātes mehānismam ir ļoti svarīga tūlītējai euro zonas ilgtermiņa stabilitātei.
Padome ir apgalvojusi, ka turpmāk Parlamentam un Komisijai būs ļoti liela nozīme, kas,
es uzskatu, ir ļoti svarīgi. Kaut arī es atzinīgi vērtēju izmaiņas Līgumā, man ir nopietnas
bažas par pašreizējiem ekonomikas pārvaldības priekšlikumiem, un mans atbalsts šim
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ziņojumam nav apstiprinājums pašreizējam tiesību aktu kopumam par ekonomikas
pārvaldību.

Clemente Mastella (PPE),    rakstiski.  −  (IT) Lai ieviestu jauno Eiropas stabilitātes
mehānismu, Lisabonas līgumā ir jāizdara grozījumi. Tādējādi tiks nodrošināta tā likumīga
iekļaušana Eiropas Savienības iestāžu sistēmā. Mēs uzskatām, ka līdztekus tam ir jānostiprina
Stabilitātes un izaugsmes pakta preventīvā un korektīvā daļa, kā arī pasākumi, kas attiecas
uz vidēja termiņa un ilgtermiņa konkurētspēju. Pasākumiem ir jāveicina vienota Eiropas
rīcība, lai labāk varētu risināt makroekonomisko nelīdzsvarotību starp dalībvalstīm un
nodrošinātu to ilgtspējīgu izaugsmi. Tāpēc Eiropas stabilitātes mehānisms ir svarīga jauno
un vispusīgo pasākumu kopuma daļa (kopā ar ziņojumu „Eiropas pusgads” un stratēģiju
„ES 2020”), kura mērķis ir izveidot jaunu sistēmu ekonomikas un finanšu politikas, kā arī
budžeta disciplīnas nostiprināšanai un saskaņošanai. Lai nodrošinātu tādu demokrātisku
lēmumu pieņemšanas pamatprincipu ievērošanu kā pārredzamība, parlamentārā kontrole
un demokrātiskā atbildība, Parlamentam ir jāsaņem atbilstīga informācija, un tā viedoklis
ir jāņem vērā. Turklāt mēs atbalstām arī visu dalībvalstu parlamentu pilnīgu iesaistīšanos
saskaņā ar savām budžeta un kontroles tiesībām, lai palielinātu pārredzamību, līdzatbildību
un atbildību par pieņemtajiem lēmumiem, tostarp arī Eiropas līmenī.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    rakstiski. – (FR) Šis ziņojums apstiprina Eiropas
Komisijas, Eiropas Centrālās bankas (ECB) un Starptautiskā Valūtas fonda (SVF) ieviesto
kontroli attiecībā uz euro zonas dalībvalstu budžetu un politiskajām reformām. Tomēr
tajā nav ne vārda par sociālo netaisnību, kas tiks nodarīta iedzīvotājiem, sniedzot Eiropas
stabilitātes mehānisma nodrošināto finansiālo palīdzību. Tajā nekas nav minēts arī par
cēloņiem, kas izraisīja krīzi, kura liek dalībvalstīm atņemt saviem iedzīvotājiem pēdējo
grasi, lai no jauna pārliecinātu finanšu tirgus. Vēl ļaunāk, tajā ir atbalstīta ļaunprātīga varas
izmantošana, iesakot izdarīt grozījumus Lisabonas līgumā ar vienkāršotas pārskatīšanas
procedūru, lai mēģinātu izvairīties no varbūtēja referenduma. Mana grupa ir vienīgā, kas
norobežojās un pieprasīja visās dalībvalstīs rīkot referendumus. Jūsu Eiropas oligarhija
baidās no demokrātijas. Tai ir jābaidās, jo Eiropas tautas, tāpat kā Ziemeļāfrikas tautas,
grib tai pateikt, lai vācas projām!

Nuno Melo (PPE),    rakstiski. − (PT) Mēs nedrīkstam novilcināt cīņu pret valsts parāda
krīzi, kas ir skārusi dažas euro zonas valstis. Citā ne tik nopietnā situācijā es nepiekristu
ierosināto grozījumu izdarīšanai Lisabonas līgumā, kas ir stājies spēkā pavisam nesen.

Šoreiz ir būtiski lūkoties tālāk par pagaidu pasākumiem, lai stabilizētu euro zonu, un nav
šaubu, ka ES ir jāpastiprina savi līdzekļi, lai cīnītos pret valsts parāda krīzi. Tāpēc Līguma
par Eiropas Savienības darbību 136. panta grozīšana ir svarīgs nosacījums, lai radītu
pastāvīgu Eiropas stabilitātes mehānismu, kas efektīvi palīdzēs dalībvalstīm, kuras ir
nonākušas grūtībās.

Willy Meyer (GUE/NGL),    rakstiski. − (ES) Es balsoju pret šo ziņojumu, jo tajā paustais
nekādā gadījumā nav risinājums ekonomikas krīzei, kas mūs pašlaik ir skārusi. Ierosinātās
izmaiņas paver ceļu sociālā dialoga izjaukšanai. Turklāt es nepiekrītu Līguma vienkāršotās
pārskatīšanas procedūrai. Manuprāt, Līguma vienkāršotās pārskatīšanas procedūru vajadzētu
izmantot, lai radītu labvēlīgu atmosfēru padziļinātai diskusijai par ierosināto stabilitātes
mehānismu un citiem iespējamiem mehānismiem, piemēram, sociālā progresa klauzulu.
Visbeidzot, mēs aicinām dalībvalstis gatavot pamatojumu referendumiem par iespējamiem
grozījumiem Līgumā.
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Alajos Mészáros (PPE),    rakstiski.  −  (HU) Es nāku no euro zonas valsts, kas savā laikā
neatbalstīja aizdevuma piešķiršanu Grieķijai. Protams, ka par šo lēmumu neviens nepriecājās.
Es patiesi ceru, ka līdzīgus lēmumus nevajadzēs pieņemt bieži. Krīze netaupīja ne euro
zonu, ne Eiropas Savienību, bet mūsu kopējā valūta sevi ir pierādījusi jau vairākos gadījumos.
Tā nodrošina euro lietotājiem sava veida vienotību un drošību, par ko mēs pamatoti
lepojamies, jo tas ir ES panākums. Tieši šī iemesla dēļ mums ir jāaizstāv sava valūta pret
turpmākajām pārmaiņām ekonomikā ar atbilstīgu tiesisko regulējumu. Pateicoties
pašreizējam grozījumam Līgumā, Eiropas stabilitātes mehānisms aizvietos pagaidu
stabilitātes instrumentu. Šā mehānisma reforma piedāvā iespēju grūtībās nonākušajām
valstīm, tādēļ es ieteiktu to izmantot reti. Šis ir viens no pēdējiem brīžiem, kad mēs varam
saskaņot savas ekonomikas un finanšu sistēmas. Es balsojot atbalstīju šo ļoti reālistisko un
konstruktīvo risinājumu. Kā jau Parlamentā iepriekš tika teikts, ir jārisina krīzes strukturālie
cēloņi. Ir jānovērš tādu situāciju atkārtošanās, kādas mums nācās pieredzēt nesenā pagātnē.

Louis Michel (ALDE),    rakstiski. – (FR) Parādu krīze euro zonā ir pierādījusi, ka ir jāizveido
ekonomiska apvienība un ekonomikas pārvaldība pēc iespējas drīzāk. Eiropas stabilitātes
mehānisms ir svarīga daļa no pasākumiem, lai nostiprinātu budžeta disciplīnu un dalībvalstu
ekonomikas un finanšu politikas saskaņošanu. Tas ir pirmais solis ceļā uz tām izmaiņām,
kas ir vajadzīgas, lai izveidotu uzticamu ekonomikas pārvaldību.

Pastāvīgs stabilitātes mehānisms ir starpvaldību līguma priekšmets, kas diemžēl nozīmē
to, ka tiks piemērots noteikums par vienprātību. Šī ir bīstama pieeja, jo varētu veicināt
eiroskepticismu. Ideālā variantā šo mehānismu vajadzētu iekļaut Kopienas metodē.

Komisijai kopā ar dalībvalstīm noteikti vajadzētu vērst uzmanību uz pastāvīgā stabilitātes
mehānisma mērķu sasniegšanu, nevis uz tā tehnisko vadību. Visbeidzot, kaut arī, iespējams,
šajā gadījumā vajadzēja piemērot vienkāršotas pārskatīšanas procedūru, es uzskatu, ka šī
procedūra jāpiemēro tikai izņēmuma kārtā.

Rolandas Paksas (EFD),    rakstiski.  −  (LT) Es balsoju par šo rezolūciju, jo tā ir svarīga visai
Eiropas Savienībai, tāpēc ka ļauj atgūties no smagās ekonomikas krīzes. Tātad ir ļoti svarīgi
izveidot šādu mehānismu, kas stabilizēs euro zonu un nodrošinās tās efektīvu un rezultatīvu
darbību un attīstību. Eiropas stabilitātes mehānisms ir pastāvīgs atbalsta fonds, kas palīdz
tām euro zonas dalībvalstīm, kuras ir skārusi krīze. Tomēr, lai šis mehānisms darbotos
efektīvi, tas ir pilnīgi jāiekļauj ES iestāžu sistēmā. Galvenokārt ir jānodrošina, lai tas jau no
paša sākuma būtu pieejams visām dalībvalstīm, pat tām, kuru naudas vienība nav euro. Es
uzskatu, ka ir ieteicams nodrošināt finanšu pasākumus, lai būtu izdevība nopirkt obligācijas
no tām valstīm, kas saskaras ar milzīgām parādu problēmām. Tā šīs valstis iegūtu piekļuvi
finanšu tirgiem, kas veicinātu ātrāku ekonomikas atveseļošanu. Es piekrītu priekšlikumam,
ka arī citas ES iestādes būtu jāiesaista mehānisma vadības procesā un ka Komisijai būtu
jāpiešķir lielākas pilnvaras, lai efektīvi īstenotu Eiropas Savienības paplašinātos pienākumus
šajā jomā.

Alfredo Pallone (PPE),    rakstiski.  −  (IT) Es balsoju par Līguma grozīšanu attiecībā uz
stabilitātes mehānismu dalībvalstīm, kuru naudas vienība ir euro. Es ceru, ka dalībvalstis
lēmumu par detaļām un specifiku pieņems ātri. Tomēr es nedomāju, ka debates beigsies
šeit, Parlamentā. Es noteikti uzskatu, ka turpmākajos mēnešos un gados būs jāsaskaras ar
jautājumu, vai un kā šo palīdzību izmantot. Es, piemēram, domāju par eiroobligācijām.
Tādā situācijā, kāda ir tagad, kad dalībvalstīm prasa, no vienas puses, īstenot stingru budžeta
politiku, lai samazinātu deficītu un parādus, bet, no otras puses, piedalīties un veikt iemaksas
stabilizācijas fondā, pastāv reāli sabrukuma draudi un bīstamība, ka valstis vairs nevarēs
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sevi finansiāli uzturēt. Eiropas ekonomika nevar atgūt spēkus, ja mēs vienlaikus
neizmantojam euro spēku starptautiskajos tirgos un no tā izrietošo uzlaboto kredītreitingu
ekonomikas atveseļošanai. Naudas uzkrāšana Eiropas līmenī ļauj dalībvalstīm samazināt
izdevumus, izvairīties no izdevumu pārklāšanās un panākt labāku savu ieguldījumu
atgriešanu.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    rakstiski. − (PT) ES ekonomikas pārvaldības
nostiprināšana ir kļuvusi par prioritāti, jo īpaši pašreizējā pasaules ekonomiskajā situācijā.
Kad Lisabonas līgums stājās spēkā 2009. gada 1. decembrī, neviens nedomāja, ka tam
tuvākajā nākotnē būs jāpiedzīvo grozījumi. Tomēr labi zināmie ārkārtējie apstākļi finanšu,
ekonomikas un tagad arī sociālajā jomā bija izšķirīgais faktors grozījumu izdarīšanai, kuri
saņēma arī lielu politisko atbalstu.

Neskatoties uz to, es nevaru neuzsvērt, ka šis vienkāršotās pārskatīšanas process nedrīkst
būt precedents, lai arī turpmāk veiktu konstitucionālas Līguma pārskatīšanas, ja vien nebūs
patiešām ārkārtēji apstākļi, līdzīgi tiem, kādus mēs pieredzam pašlaik. Es piekrītu, ka ir
vajadzīga saskaņota un līdzsvarota ekonomikas un finanšu politika starp euro zonas
dalībvalstīm, kas varētu garantēt euro zonas kohēziju un stabilitāti, tāpēc es balsoju par šo
ziņojumu, kura mērķis ir izdarīt grozījumu Līguma par Eiropas Savienības darbību
136. pantā, kā arī piešķirt likumīgu statusu pastāvīgajam Eiropas finanšu stabilitātes
mehānismam, kura mērķis ir nodrošināt stabilitāti un finansiālu palīdzību, ja ir veikta
stingra analīze un piemērota ekonomikas un finanšu atveseļošanas programma.

Crescenzio Rivellini (PPE),    rakstiski.  −  (IT) Mēs šodien Eiropas Parlamenta mazajā
sesijā Briselē balsojām par ziņojumu, ar kuru ierosina izdarīt grozījumu Līgumā par Eiropas
Savienības darbību attiecībā uz stabilitātes mehānismu dalībvalstīm, kuru naudas vienība
ir euro.

Eiropadome 2010. gada 16. decembrī nolēma apspriesties ar Eiropas Parlamentu saskaņā
ar Konsolidētā līguma par Eiropas Savienības darbību 48. panta 6. punkta pirmo daļu par
priekšlikumu pārskatīt Konsolidētā līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD)
136. pantu attiecībā uz stabilitātes mehānismu dalībvalstīm, kuru naudas vienība ir euro.
Mūsu kolēģu Brok kunga un Gualtieri kunga izstrādātā priekšlikuma projekta mērķis ir
pievienot jaunu punktu, kurā būtu paredzēts, ka dalībvalstis, kuru naudas vienība ir euro,
var izveidot mehānismu, ko izmantos, ja vajadzēs nodrošināt visas euro zonas stabilitāti,
un kurā būtu noteikts, ka jebkādas nepieciešamās finansiālās palīdzības piešķiršanai saskaņā
ar šo mehānismu piemēros stingrus nosacījumus.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    rakstiski.  − Saskaņā ar ziņojumu, par kuru mēs
šodien balsojām, Eiropas Parlaments īpaši atzīmē vairākas lietas:

1) akcentē, ka Eiropas Savienībai ir ekskluzīva kompetence monetārās politikas jomā
attiecībā uz dalībvalstīm, kuru naudas vienība ir euro, un tāda ir Kopienas politika kopš
Māstrihtas līguma pieņemšanas;

2) uzsver euro nozīmi Eiropas politikas un ekonomikas projektā un izceļ visu dalībvalstu
lielo ieguldījumu euro zonas stabilitātes nodrošināšanā, apliecinot atbildību un solidaritāti.

Vienlaikus Eiropas Parlaments uzskata, ka ir svarīgi paplašināt pagaidu pasākumus euro
zonas stabilizēšanai un pastiprināt Eiropas Savienības ekonomikas pārvaldību ar tādas
politikas un instrumentu palīdzību, kas ir paredzēti ilgtspējīgas izaugsmes veicināšanai
dalībvalstīs, un atzīst, ka Stabilitātes un izaugsmes pakta pastiprināšana, ziņojums „Eiropas
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pusgads”, stratēģija „ES 2020”, kā arī LESD 136. panta grozījumi ir tikai pirmie pasākumi
šajā virzienā.

Licia Ronzulli (PPE),    rakstiski.  −  (IT) Es atbalstu šo rezolūciju, jo uzskatu, ka monetārā
politika attiecībā uz euro ir Eiropas Savienības iestāžu ekskluzīva kompetence, tādā veidā
ļaujot izvairīties no dubultu struktūru izveides, kas ir nelabvēlīgs faktors Eiropas integrācijas
procesos.

Visas dalībvalstis pašlaik saskaņo savas ekonomikas politikas atbilstīgi Eiropas iestāžu
pieprasītajiem pasākumiem visas euro zonas stabilizēšanai. Padomes pašreizējais lēmuma
projekts varētu radīt tādu lēmumu pieņemšanas mehānismu euro stabilizēšanai, kas ir
ārpus Parlamenta un Komisijas kompetences jomas. Tādējādi stabilitātes mehānisms ir
vienota rīcība, risinot ar ekonomiku un sociālo izaugsmi saistītos uzdevumus, kā arī veicinot
euro ieviešanu pārējās dalībvalstīs. Es ceru, ka pastāvīgā stabilitātes mehānisma izveidošanā
un tā darbībā tiks iesaistīta visa Eiropas iestāžu sistēma, vajadzības gadījumā izmantojot
uzlabotu sadarbības procedūru, lai nodrošinātu visu lēmumu pārredzamību.

Søren Bo Søndergaard (GUE/NGL),    rakstiski.  − Es noraidu šo priekšlikumu kopumā,
jo neticu, ka tas atrisinās problēmas. Es piekrītu Eiropas Arodbiedrību konfederācijai
(ETUC), ka ierosinātās izmaiņas „traucēs īstenot sociālo dialogu un iejauksies darba
koplīgumu slēgšanas sistēmā visā Eiropā”. Turklāt es nepiekrītu Līguma vienkāršotas
pārskatīšanas procedūrai. Es uzskatu, ka ir jāpiemēro Līguma parastā pārskatīšanas
procedūra, kas ļauj rīkot piemērotu un padziļinātu diskusiju par ierosināto stabilitātes
mehānismu un citām iespējamām izmaiņām līgumos, piemēram, sociālā progresa klauzulā.
Visbeidzot, es mudinu dalībvalstis rīkot referendumus attiecībā uz priekšlikumiem par
izmaiņām Līgumos.

Eva-Britt Svensson (GUE/NGL),    rakstiski.  − Mēs noraidījām priekšlikumu kopumā, jo
neticam, ka tas atrisinās problēmas. Mēs piekrītam Eiropas Arodbiedrību konfederācijai
(ETUC), ka ierosinātās izmaiņas „traucēs īstenot sociālo dialogu un iejauksies darba
koplīgumu slēgšanas sistēmā visā Eiropā”. Turklāt mēs nepiekrītam Līguma vienkāršotas
pārskatīšanas procedūrai. Mēs uzskatām, ka ir jāpiemēro Līguma parastās pārskatīšanas
procedūra, kas ļautu rīkot piemērotu un padziļinātu diskusiju par ierosināto stabilitātes
mehānismu un citām iespējamām izmaiņām līgumos, piemēram, sociālā progresa klauzulā.
Visbeidzot, mēs mudinām dalībvalstis rīkot referendumus attiecībā uz priekšlikumiem par
izmaiņām Līgumos.

Nuno Teixeira (PPE),    rakstiski. − (PT) Valstu krīze, kas ietekmē dalībvalstis, liek Eiropas
Savienībai pārdomāt savu ekonomikas stratēģiju. Eiropas Savienības ekonomikas pārvaldība
pakāpeniski kļūst par realitāti. Euro zonas dalībvalstīm ir vajadzīga saskaņota un līdzsvarota
ekonomikas un finanšu politika — reālistisks Euro pakts. Tādēļ, un lai nodrošinātu euro
zonas stabilitāti, šā ziņojuma nolūks ir izdarīt grozījumu Līguma par Eiropas Savienības
darbību 136. pantā, kā arī institucionalizēt pastāvīgo Eiropas finanšu stabilitātes mehānismu,
lai nodrošinātu stabilitāti un finanšu atbalstu, ja ir veikta stingra analīze un piemērota
ekonomikas un finanšu atveseļošanas programma.

Es balsoju par šo grozījumu tāpēc, ka ir svarīgi institucionalizēt šo Eiropas mehānismu un
vienlaikus padarīt to elastīgāku. Tomēr es gribu uzsvērt, ka, to piemērojot, ir jāņem vērā
Eiropas iestāžu kompetences, tātad nedrīkst radīt no pašreizējās iestāžu sistēmas atdalītu
sistēmu. Pašreizējie notikumi prasa ieņemt nopietnu un reālistisku nostāju dalībvalstu, jo
īpaši euro zonas dalībvalstu, līmenī. Es tomēr gribu uzsvērt, ka šis vienkāršotās pārskatīšanas
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process nedrīkst radīt precedentu, lai arī turpmāk veiktu konstitucionālas Līguma
pārskatīšanas.

Thomas Ulmer (PPE),    rakstiski. – (DE) Es balsoju par šo Līguma par Eiropas Savienības
darbību papildinājumu, jo tajā ir saprātīgi ekonomikas pārvaldības risinājumi, kas veicina
turpmāku euro zonas līdzsvarošanu, lai panāktu kopēju politiku finanšu jomā. Turklāt ir
taisnība, ka nevienai valstij netiek dotas atlaides un nav atšķirības starp labiem un sliktiem
parādiem. Pakts paaudžu starpā nozīmē, ka parādu nasta vienmēr tiek nodota nākamajām
paaudzēm, ierobežojot viņu rīcības brīvību un nākotnes iespējas.

Dominique Vlasto (PPE),    rakstiski. – (FR) Eiropas valsts finanšu aizplūšana sakarā ar
dalībvalstu izšķirīgo apņemšanos kontrolēt izaugsmes samazināšanos pēc finanšu krīzes
ir radījusi būtisku valsts deficītu, kas ir izraisījis neprātīgas spekulācijas. Tāpēc bija jāizveido
pastāvīgs Eiropas stabilitātes mehānisms (ESM). Es atzinīgi vērtēju to, ka šis instruments,
kas nepārprotami pauž solidaritāti euro zonā un kas aicina dalībvalstis būt atbildīgākām,
kļūs par vispārēju normu. Šā mehānisma iedarbināšana, pirmkārt, nodrošina palīdzību
tām dalībvalstīm, kuras ir nonākušas nopietnās finanšu grūtībās, un, otrkārt, mehānisms
pieprasa šīm valstīm samazināt deficītu. Īstenojot dalītu pieeju daļas dalībvalstu valsts
parāda pārvaldībai un liekot to tautsaimniecībām tuvināties, šis mehānisms būtībā ir daļa
no daudz plašākas stratēģijas, ko mana politiskā grupa visumā atbalsta, proti, tā ir euro
zonas ekonomikas pārvaldība. Mēs šeit nerunājam par teorētisku mehānismu vai par
Eiropas triku; mēs runājam par Eiropas nepārprotamu vajadzību un par reālu progresu
Eiropā. No šis stratēģijas ir atkarīgs mūsu naudas vienības spēks, ir atkarīga mūsu spēja
importēt par zemu cenu un mūsu prasme piesaistīt ieguldījumus Eiropai.

Angelika Werthmann (NI),    rakstiski. – (DE) Brok kunga un Gualtieri kunga ziņojums
skaidri pasaka, ka Padomei — un tātad dalībvalstīm — nav izdevies pilnībā īstenot
Stabilitātes un izaugsmes paktu un ka Līgumos noteiktie pakta stabilizēšanas paņēmieni
nav izmantoti. Turklāt ar šo ziņojumu Parlaments sniedz atbalstu Komisijai un atklāti
atbalsta tās „nolūku nodrošināt atbilstību starp iecerēto mehānismu un Savienības
ekonomikas pārvaldību”, lai novērstu jebkādu turpmāku krīzi, kas būtu līdzīga pašreizējai
krīzei. Ziņojuma 3. punktā ir teikts, ka Eiropas Parlaments redz stabilitātes mehānismu kā
„svarīgu daļu vispārējā pasākumu kopumā, kas ir izveidots, lai noteiktu jaunu sistēmu,
pastiprinātu budžeta disciplīnu un dalībvalstu ekonomikas un finanšu politikas
saskaņošanu”. Es kopā ar daudziem saviem kolēģiem piekrītu šim uzskatam.

Anna Záborská (PPE),    rakstiski. – (SK) Kopējā valūta ir atnesusi Eiropai lielāku brīvību.
Tomēr brīvībai vienmēr ir jāiet rokrokā ar atbildību. Šeit sākas problēma. Dažas dalībvalstis
savu atbildību par kopējo valūtu acīmredzot neuztvēra īpaši nopietni. Tagad tām ir
jāaizņemas vairāk naudas, lai pakāpeniski varētu atmaksāt šos parādus, bet bankas tām
vairs neuzticas. Valstīm, kuras rīkojās atbildīgi, bija izvēle — ļaut parādniekiem bankrotēt
vai apliecināt solidaritāti ar viņiem. Es kā nelokāma eiropiete esmu priecīga, ka virsroku
guva solidaritātes princips. Tomēr vienlaikus es ceru, ka jaunais mehānisms tiks piemērots
piesardzīgi, lai izvairītos no tādas situācijas, kāda ir pašlaik, kad Grieķija un Īrija pieprasa
lielāku palīdzību papildus sākotnēji piešķirtajam apmēram. Es arī ceru, ka mūsu solidaritāti
ļaunprātīgi neizmantos tie, kam tā ir vajadzīga, vai tie, kas meklē ērtu zemtekstu nodokļu
saskaņošanai un citiem veidiem, kā samazināt dalībvalstu suverenitāti.

15.  Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
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16.  Gatavošanās Eiropadomes sanāksmei 2011. gada 24. un 25. martā (debates)

Priekšsēdētājs.   – Nākamais darba kārtības punkts ir Padomes un Komisijas paziņojumi
par gatavošanos Eiropadomes sanāksmei, kas notiks 2011. gada 24. un 25. martā.

Enikő Győri,    Padomes priekšsēdētāja.  − Priekšsēdētāja kungs, Barroso kungs,
komisāra kungs, godātie deputāti! Esmu ļoti gandarīts par iespēju jūs uzrunāt pirms nākamās
Eiropadomes sanāksmes. Kā jums ir zināms, neparedzēto notikumu dēļ, kas norisinājušies
pēdējās pāris nedēļās, tā būs ļoti intensīva sanāksme.

Ļaujiet man vispirms jums sniegt īsu pārskatu par Eiropadomes sanāksmes galvenajiem
darba kārtības jautājumiem. Tiks izskatīti trīs galvenie jautājumi: vispirms jautājums par
visaptverošu ekonomikas pasākumu kopumu, ko, jācer, pieņems valstu un valdību vadītāji,
tad Lībija un dienvidu kaimiņvalstis un, treškārt, Japāna.

Es vēlētos sākt ar ekonomikas politikas jautājumiem. Es ceru, ka Eiropadome pieņems šo
pasākumu kopumu, lai risinātu ekonomikas un finanšu krīzi. Pasākumu kopumā ietilpst
seši galvenie elementi, un pirmais no tiem ir Eiropas semestra pirmā posma noslēgšana,
atbalstot fiskālās konsolidācijas un strukturālo reformu prioritātes. Kā jūs zināt, Eiropas
semestra cikls sākās gada sākumā ar Komisijas sagatavoto Gada izaugsmes pētījumu. Tajā
ir apkopoti dažādi ieteikumi politikas jomā, kas ir vajadzīgi, lai nostiprinātu atveseļošanu,
atbalstītu Eiropas starptautiskās konkurētspējas saglabāšanos un sasniegtu stratēģijas
„Eiropa 2020” mērķus.

Eiropas semestra pirmais posms tagad tiks noslēgts, Eiropadomei apstiprinot fiskālās
konsolidācijas un strukturālo reformu prioritātes saskaņā ar ECOFIN padomes un EPSCO
padomes sagatavotajiem secinājumiem. Pagājušajā pirmdienā Vispārējo lietu padome
atbalstīja šī prezidentūras sagatavotā ziņojuma tematu. Dalībvalstis, izstrādājot savas
stabilitātes un konverģences programmas, kā arī valsts reformu programmas, kuras ir
jāiesniedz aprīlī, ņems vērā šīs plašās politikas ievirzes.

Pamatojoties uz Komisijas novērtējumu, Padome jūnijā, proti, laikā, kad vairumā dalībvalstu
svarīgi ar budžetu saistīti lēmumi vēl būs sagatavošanas posmā, dalībvalstīm sniegs savu
novērtējumu un ieteikumus. Ungārijas prezidentūras mērķis ir slēgt Eiropas semestri līdz
Eiropadomes sanāksmei 2011. gada jūnijā.

Otrais elements ir ekonomikas pārvaldības nostiprināšana, un šajā jomā Eiropas
Parlamentam ir izšķiroša nozīme. Padome jau ir guvusi ievērojamu panākumu: ekonomikas
un finanšu lietu ministri ir piekrituši Padomes vispārējai pieejai saistībā ar sešiem tiesību
aktu priekšlikumiem par ekonomikas pārvaldības nostiprināšanu. Šis panākums
prezidentūrai ļauj uzsākt sarunas ar Parlamentu.

Kā jums zināms, Padomei attiecībā uz politiskās vienošanās panākšanu par pasākumu
kopumu ir jāievēro Eiropadomes noteiktais termiņš, proti, 2011. gada jūnijs. Uz četriem
no šiem sešiem priekšlikumiem attiecas koplēmuma princips. Mēs zinām, ka Eiropadomes
noteiktais termiņš nekādā veidā neuzliek saistības Eiropas Parlamentam, tomēr es izmantoju
oficiālo iespēju aicināt Parlamentu sadarboties, lai mēs līdz jūnijam varētu panākt politisko
vienošanos. Tas sniegtu iedrošinošus vēstījumus tirgus pārstāvjiem un — svarīgākais —
mūsu iedzīvotājiem, kuri sagaida, ka mēs aizsargāsim euro un līdz ar to arī Eiropas
ekonomiku. Tādējādi mums ar Eiropas Parlamentu šajā jautājumā ir kopīga atbildība.
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Mūsu priekšsēdētājs gatavojas tikties ar referentiem un koordinatoriem, kuri ir atbildīgi
par šī pasākuma kopuma sagatavošanu, un es ceru, ka mūsu sadarbība ar Parlamentu būs
ārkārtīgi auglīga.

Trešais elements ir banku nozares dzīvotspējas atjaunošana, izmantojot jaunu, vērienīgu
stresa testu.

Ceturtais elements ir Euro pakts, tā paplašināšana, iekļaujot valstis, kuras neietilpst euro
zonā un vēlas tai pievienoties, un iespējama valsts pirmo rīcības plānu izziņošana, lai to
īstenotu.

Piektais elements ir darba pabeigšana saistībā ar Eiropas Stabilizācijas mehānisma (ESM)
nākotni un Eiropas finanšu stabilizācijas instrumenta (EFSF) nostiprināšanu, pamatojoties
uz 21. marta „Eurogroup Plus” ministru sanāksmē panākto vienošanos, un jums visiem ir
zināms, ka Eiropas Stabilizācijas mehānisma noteikumos ir minēts fakts, ka Parlamentam
tiks sniegta informācija. Es par to biju īpaši gandarīts.

Sestais elements ir Līguma grozījums, par ko jūs tikko balsojāt, un oficiāli pieņemtie lēmumi,
ar kuriem groza Līgumu par Eiropas Savienības darbību attiecībā uz turpmākā ESM
sagatavošanu. Es vēlētos pateikties Parlamentam par pozitīvo balsojumu. Manuprāt, tas
no jūsu puses bija ārkārtīgi svarīgs ieguldījums.

Kā jūs redzat, cīņā ar krīzi ir gūti īsti panākumi. Eiropadome savā nākamajā sanāksmē
pabeigs šo darbu un pieņems visaptverošu pasākumu kopumu, lai atbildētu uz krīzi,
saglabātu finanšu stabilitāti un liktu pamatus ilgtspējīgai izaugsmei, kas rada darba vietas.

Tagad es vēlētos pievērsties Lībijai un dienvidu kaimiņvalstīm. Pamatojoties uz Eiropas
Parlamenta 2011. gada 10. marta rezolūciju, Eiropadomes 2011. gada 11. marta
secinājumiem un Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Drošības padomes
Rezolūciju 1973, Padome ir paudusi savu satraukumu par pašreizējo situāciju Lībijā un
nosodījusi plašos un sistemātiskos cilvēktiesību pārkāpumus, vardarbību un brutālās
represijas, ko režīms vērš pret Lībijas iedzīvotājiem.

Eiropas Savienības galvenie mērķi ir civiliedzīvotāju aizsardzība un atbalsts Lībijas
iedzīvotājiem, lai viņi spētu realizēt savu gribu, izveidojot demokrātisku sabiedrību.
Pulkvedim M. Gaddafi ir nekavējoties jāatkāpjas no amata. Viņa režīms ir zaudējis
leģitimitāti, un tas vairs nav Eiropas Savienības sarunu partneris. Tātad — kādus pasākumus
Padome ir veikusi?

Vispirms es vēlētos pieminēt sankcijas. 2011. gada 28. oktobrī, nepieredzēti īsā laikā,
Padome pieņēma lēmumus par ierobežojošiem pasākumiem pret režīmu. 10. martā tika
pieņemtas papildu sankcijas, tostarp finanšu līdzekļu iesaldēšana, plašāks ceļošanas
aizliegums, ieroču embargo, kā arī embargo piemērošana aprīkojumam, ko iespējams
izmantot represiju veikšanai valsts iekšienē, tādā veidā neaprobežojoties ar pasākumiem,
kas piemēroti saskaņā ar iepriekš pieņemto ANO Drošības padomes rezolūciju.

Es vēlētos informēt par trešo elementu, proti, trešo sankciju kārtu. Padome, rīkojoties
saskaņā ar pilnvarām, ko tai 21. martā piešķīra Ārlietu padome, ar rakstiskas procedūras
palīdzību šodien ir pieņēmusi Ungārijas prezidentūras priekšlikumu paplašināt
ierobežojošos pasākumus, tos piemērojot citām fiziskām un juridiskām personām Lībijā,
un šīs sankcijas jau tiek piemērotas Lībijas valsts naftas uzņēmumam.

Ārpus sankciju piemērošanas, — ko vēl Padome ir paveikusi? Ungārijas prezidentūra darba
kārtībā iekļāva jautājumu par ārkārtas piegāžu drošību. Ministri apsprieda politiskās krīzes
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ietekmi uz enerģētikas tirgu, energodrošību un apgādi. Viņi bija vienisprātis, ka Eiropas
Savienībai ir pietiekami naftas un gāzes krājumi. Tomēr diskusija atkal izcēla Eiropas
neaizsargātību un vajadzību pēc vēl noteiktākas kopējās enerģētikas politikas, tostarp
tādiem pasākumiem kā piegādes ceļu dažādošana.

Pēc ANO Drošības padomes Rezolūcijas 1973 pieņemšanas Padome pauda gandarījumu
un uzsvēra savu apņemšanos līdzdarboties tās izpildē. Padome arī atzinīgi novērtēja Parīzes
augstākā līmeņa sanāksmi kā svarīgu ieguldījumu šīs rezolūcijas īstenošanā. Sniedzot
atšķirīgu ieguldījumu, Eiropas Savienība un dalībvalstis ir apņēmušās rīkoties vienoti un
izlēmīgi sadarbībā ar visiem tās starptautiskajiem partneriem, jo īpaši Arābu valstu līgu un
citām reģionālajām ieinteresētajām pusēm, lai pilnībā īstenotu šos lēmumus. Padome un
dalībvalstis atbalstīs saskaņā ar ANO Drošības padomes rezolūciju veiktos pasākumus, lai
aizsargātu civiliedzīvotājus un viņu apdzīvotās teritorijas pret uzbrukuma draudiem.

Eiropas Savienība turpinās sniegt humāno palīdzību visiem konflikta skartajiem
iedzīvotājiem, un, protams, vēlākā posmā mums būs jāpalīdz Lībijai demokrātiskas valsts
veidošanā un tiesiskuma attīstībā.

Eiropas Savienība gatavojas sniegt atbalstu kopējās drošības un aizsardzības politikas
ietvaros, kā arī humāno palīdzību, atsaucoties uz ANO Humānās palīdzības koordinācijas
biroja lūgumu un atbilstoši ANO veiktajai koordinēšanai. Veicot šādus pasākumus, tiks
pilnībā ievērotas ANO Pamatnostādnes par militāro un civilās aizsardzības līdzekļu
izmantošanu. Augstā pārstāve ir aicināta izstrādāt turpmāku plānu saskaņā ar ANO
rezolūciju un Eiropadomes 11. marta deklarāciju par humānās palīdzības un civiliedzīvotāju
aizsardzības operāciju atbalstu, šim mērķim izmantojot arī jūras spēku resursus. Visi
pasākumi ir jāveic, pēc iespējas ciešāk sadarbojoties ar ANO, NATO un citām iesaistītajām
pusēm. Augstā pārstāve sazināsies ar ANO ģenerālsekretāru un reģiona valstīm, tostarp
Ēģipti un Tunisiju, un viņa ir norādījusi, ka šis ir neatliekamā kārtā īstenojams process, lai
ļautu Eiropadomei līdz šīs nedēļas beigām turpināt izskatīt šo jautājumu.

Turklāt dalībvalstis ir atkārtoti uzsvērušas savu solidaritāti ar tām dalībvalstīm, kuras
vistiešākajā veidā izjūt migrācijas kustību ietekmi, un ir atkārtoti paudušas gatavību sniegt
vajadzīgo palīdzību, situācijai attīstoties. 2011. gada 24. un 25. februārī Ungārijas
prezidentūra šo jautājumu izvirzīja Tieslietu un iekšlietu ministru padomē, un Frontex
ietvaros ir uzsākta kopīgā operācija Hermes, kurā vairākas dalībvalstis iegulda līdzekļus.

Es vēlētos pieminēt evakuāciju jomā veiktos pasākumus. Jau 23. februārī prezidentūra
aktivizēja Eiropas Savienības civilās aizsardzības mehānismu, lai atbalstītu Eiropas
Savienības iedzīvotāju evakuāciju no Lībijas. Šo lēmumu atbalstīja arī Augstā pārstāve.
Iedvesmojoties no principa „pienākums aizsargāt”, kas ir noteikts Eiropas Parlamenta
rezolūcijā, Ungārijas prezidentūra dara visu iespējamo, lai koordinētu noritošo darbu, jo
īpaši saistībā ar bēgļiem un migrācijas jautājumiem. Ungārijas ārlietu ministrs János Martonyi
un komisāre Malmström kundze pašlaik apmeklē Ēģipti un tās kopējo robežu ar Lībiju.
Ministrs Martonyi kungs ir apmeklējis robežu un runājis ar vietējo iestāžu pārstāvjiem, un
savā iepriekš šeit sniegtajā paziņojumā viņš norādīja, ka gadījumā, ja nebūtu veikti
uzlidojumi, būtu radusies briesmīga situācija.

Tagad, pateicoties Ēģiptes iestādēm, situācija tiek kontrolēta. Trīs dienu laikā nav notikusi
cilvēku izceļošana. Daži Lībijas iedzīvotāji ir nolēmuši atgriezties, bet situācija, protams,
vēl joprojām ir nestabila, un mēs nezinām, vai sekos turpmākas migrācijas plūsmas.
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3. martā kopā ar komisāri Georgieva kundzi es apmeklēju Tunisijas un Lībijas robežu, lai
iepazītos ar tur valdošo situāciju. Tā vēl aizvien bija ļoti nopietna: Tunisijas robežu šķērsoja
1000 cilvēku stundā. 3. martā evakuācija bija svarīgākais jautājums, un vēl joprojām ir ļoti
svarīgi, lai dalībvalstis sniegtu palīdzību cilvēku, galvenokārt viesstrādnieku, kuri nav
Eiropas Savienības pilsoņi, repatriācijā.

Tā kā uz vietas Lībijā nav delegācijas, kas pārstāvētu Eiropas Savienību, to dara Ungārijas
vēstnieks Tripolē. Viņš atrodas Lībijā un nepametīs valsti. Viņš dalībvalstu vārdā koordinē
konsulāro un diplomātisko darbu.

Pievēršoties dienvidu kaimiņvalstu jautājumam: 11. marta ārkārtas sanāksmē Eiropadome
paziņoja, ka demokrātiskās sacelšanās dienvidu kaimiņvalstīs rada dramatiskas pārmaiņas,
sniedzot jaunu cerību un iespēju radīt uz demokrātiju, plurālismu, tiesiskumu, cilvēktiesībām
un sociālo taisnīgumu balstītu nākotni. Ir jānorāda, ka agresija notiek ne tikai Lībijā: mums
ir jāapzinās, ka arī Bahreinā un Jemenā cilvēki saskaras ar agresiju, un mums ir skaidri
jānorāda, ka agresija nav pieņemama nekur pasaulē.

Par savu nākotni mierīgā un demokrātiskā veidā ir jālemj šī reģiona valstīm. Eiropas
Savienība atbalstīs visus pasākumus demokrātiskā pārejā uz tādām politiskajām sistēmām,
kas nodrošina mierīgas pārmaiņas, izaugsmi un pārticību, kā arī līdzsvarotāku ekonomiskās
darbības sniegto labumu sadali. Eiropas Savienība konsultēsies ar attiecīgajām reģiona
valstīm par finansiālu un tehnisku palīdzību, lai uzlabotu robežu kontroli un pārvaldību,
kā arī pasākumiem, lai veicinātu migrantu atgriešanos to valstspiederības valstīs.

Padome sadarbībā ar Komisiju tika aicināta pirms jūnija Eiropadomes sanāksmes iesniegt
plānu par spēju attīstīšanu migrācijas un bēgļu plūsmu pārvaldībai. Eiropadome plaši
atbalstīja Komisijas un Augstās pārstāves kopīgo paziņojumu, kurā ir ierosinātas
partnerattiecības demokrātijai un kopīgam uzplaukumam ar Vidusjūras dienvidu reģionu,
īstenojot diferencētu un uz stimuliem balstītu pieeju un apvienojot visus Eiropas Savienības
instrumentus. Padome tika aicināta nekavējoties izskatīt šajā paziņojumā minētos
priekšlikumus un apsvērt, kā būtu iespējams uzlabot Eiropas Savienības atbalstu tās
partneriem.

Noslēgumā es īsumā izklāstīšu idejas, kuru īstenošana prasa ļoti ātru rīcību. Mums ir
jāpaaugstina Eiropas Investīciju bankas operāciju griesti attiecībā uz Vidusjūras valstīm,
kurās tiek īstenotas politiskās reformas. Parlamentam šajā jautājumā būs nozīme, un es
rēķinos ar jūsu sadarbību. Mums ir jāpieņem Komisijas ierosinājums atļaut Eiropas
Investīciju bankai veikt atkārtotus ieguldījumus Vidusjūras reģiona valstu Ieguldījumu un
partnerības instrumenta (FEMIP) ietvaros, izmantojot līdzekļus, kas plūst no iepriekš
veiktām operācijām. Mums kopā ar citām ieinteresētajām pusēm ir jāizskata nosacījumi,
kādos Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka varētu darboties dienvidu kaimiņvalstīs,
un mums ir nekavējoties jāpieņem ierosinājums par Eiropas un Vidusjūras reģiona izcelsmes
noteikumiem, kuri ir svarīgi turpmākai reģiona attīstībai. Visbeidzot, manuprāt, līdz
2011. gada jūnijam ir obligāti jāpieņem regula, ar ko uzlabo Frontex spējas.

Ar to es noslēgšu savu runu. Es nerunāšu par Japānu, jo tagad mūsu darba kārtībā ir jauns
jautājums. Es atvainojos, ja mana runa bija mazliet par garu. Tā iemesls ir daudzie notikumi,
un es vēlējos, lai Parlamentam būtu visaptverošs priekšstats par visiem jautājumiem.

José Manuel Barroso,    Komisijas priekšsēdētājs. − Priekšsēdētāja kungs, kā jau es šim
Parlamentam norādīju pagājušajā nedēļā, pasākumi, ko Eiropas Savienība pieņems šajā
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Eiropadomes sanāksmē 24. un 25. martā, ievērojami mainīs ekonomikas pārvaldības
nosacījumus.

Citiem vārdiem runājot, tas būs stūrakmens mūsu visaptverošajā krīzes risinājumā un
iezīmēs šī risinājuma pilnīgas īstenošanas sākumu, izveidojot jaunu ekonomikas pārvaldības
regulējumu un, jācer, Eiropas monetārajai savienībai balstoties uz abām tās kājām (monetāro
savienību un ekonomikas savienību), nevis klibojot līdzi.

Tagad ikvienas dalībvalsts ekonomikas politika tiek atzīta par jautājumu, kuram ir jāattiecas
uz visām dalībvalstīm un visām Eiropas iestādēm. Pirmo reizi — līdz ar Eiropas semestri —
mūsu rīcībā ir vajadzīgie instrumenti savlaicīgai un stingrai mūsu ekonomikas politiku un
strukturālo reformu koordinēšanai, pirms katra dalībvalsts nosaka savu individuālo politiku
un budžetu nākamajam gadam. Mūsu rīcībā ir ne tikai ex ante koordinēšana, bet mēs varam
veikt koordinēšanu paralēli ekonomikas un budžeta politikai.

Pirmais Eiropas semestris sākās janvārī ar Komisijas Gada izaugsmes pētījumu, kurā ir
noteiktas 10 prioritātes šim gadam, un visas no tām ir stingri nostiprinātas stratēģijā
izaugsmei un nodarbinātībai „Eiropa 2020”.

Šīs prioritātes ir paredzētas, lai veicinātu fiskālo konsolidāciju, novērstu makroekonomisko
nelīdzsvarotību un nodrošinātu finanšu stabilitāti, kas ir stabilas izaugsmes
priekšnosacījumi. Pašas par sevi šīs politikas programmas neradīs izaugsmi, tomēr ir skaidrs,
ka bez šiem priekšnosacījumiem mums nebūs tāda izaugsme, kāda mums ir vajadzīga,
proti, ilgtspējīga un iekļaujoša.

Euro pakts, par kuru vienojās valstu un valdību vadītāji un kurš ir atvērts visām dalībvalstīm,
kas vēlas tam pievienoties, atspoguļo mūsu Gada izaugsmes pētījuma prioritāros
pasākumus, bet tagad, ievērojot vienošanos, šis pakts arī pilnībā atbilst Līgumam un tiks
integrēts Eiropas ekonomikas pārvaldības sistēmā. Es vēlreiz vēlos pateikties šim
Parlamentam, jo uzskatu, ka tā pieņemtās stingrās nostājas bija ļoti svarīgas, lai nodrošinātu,
ka Euro paktā ir atzīta arī Kopienas pieeja. Šajā paktā ir atzīts arī Komisijas darbs saistībā
ar tiesību aktiem nodokļu noteikšanas un finanšu jomā. Kā jums ir zināms, Komisija strādā
pie priekšlikuma piemērot nodokli finanšu nozarei.

Katrai dalībvalstij, piemērojot Stabilitātes un izaugsmes paktu, ir jāievēro Komisijas
ieteikumi, kā tika nolemts pagājušajā nedēļā, un es citēju: „Pieņemot lēmumus par
Stabilitātes un izaugsmes pakta posmiem, Padomei ir noteikti jāņem vērā Komisijas
ieteikumi vai rakstiski jāpaskaidro sava nostāja”. Tas ir 2011. gada 11. marta princips.
Manuprāt, tas ir ļoti svarīgs politiskais princips, ko var pievienot jau pieņemtajiem
būtiskajiem lēmumiem likumdošanas jomā, kā arī dažiem no tiem, kurus jūs pašlaik
izstrādājat.

Fiskālā konsolidācija nav pašmērķis. Bez fiskālās konsolidācijas nebūs uzticības. Bez
uzticības nebūs ieguldījumu. Bez ieguldījumiem nebūs izaugsmes. Bet mūsu mērķis, kā es
šajā Parlamentā vairākkārt iepriekš esmu teicis, ir izaugsme: ilgtspējīga un iekļaujoša
izaugsme.

Lai to panāktu, mums ir jāpilnveido arī uzņēmējdarbības vide. Mums ir jāpabeidz iekšējā
tirgus veidošana. Viens no mūsu mērķiem iekšējā tirgus jomā ir tieši dažādās nodokļu
bāzes. Tāpēc Komisija ir ierosinājusi un tagad arī iesniegusi tiesību akta priekšlikumu par
kopēju konsolidētu uzņēmumu ienākumu nodokļu bāzi.
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Mums tiešām ir jāizmanto viss vienotā tirgus potenciāls, un Komisija drīzumā ierosinās
Vienotā tirgus aktu, kurā būs divpadsmit prioritāru priekšlikumu kopumi, lai izmantotu
mūsu lielāko vērtību, radītu izaugsmi un darba vietas un nostiprinātu Eiropas konkurētspēju.

Mums ir jādara vairāk arī nodarbinātības veicināšanai. Mums ir vajadzīga lielāka, nevis
mazāka darbaspēka mobilitāte. Mums ir vajadzīgs lielāks nodokļu stimulu atbalsts, un mēs
vēlamies tādu izaugsmi, kas veicina nodarbinātību un nekaitē tai.

Cieši sadarbojoties ar Komisiju, dalībvalstis pašlaik pabeidz savu valsts reformu programmu,
kā arī stabilitātes un konverģences programmu izstrādi. Es vēlētos uzsvērt, ka skaidras,
konkrētas, vērienīgas valsts programmas ir svarīgas, lai veiksmīgi īstenotu Eiropas semestri.
Tagad šī nopietnā darba pabeigšana līdz aprīļa beigām ir katras dalībvalsts ziņā.

Pagājušajā nedēļā Padome vienojās par vispārēju pieeju Komisijas tiesību aktu kopumam
par ekonomikas pārvaldības nostiprināšanu. Es vēlreiz vēlētos pateikties Ungārijas
prezidentūrai par veikto darbu, kas nodrošināja veiksmīgu kompromisu.

Tagad sāksies pārrunas ar Parlamentu. Es zinu, ka Komisija var rēķināties ar stingru šī
Parlamenta atbalstu, un es ceru, ka līdz jūnijam mēs panāksim galīgo vienošanos. Tad mūsu
jaunais ekonomikas regulējums būtu pilnībā gatavs darbam, un mēs varētu izmantot visus
tā instrumentus, lai līdz 2012. gadam novērtētu valstu budžetus, stabilitātes un
konverģences programmas, kā arī valstu reformu programmas.

Visbeidzot, pateicoties pašreizējam Eiropas finanšu stabilizācijas instrumentam un, sākot
ar 2013. gadu, pastāvīgajam Eiropas Stabilizācijas mehānismam (ESM), mūsu rīcībā būs
atbalsta sniegšanas instruments, lai vajadzības gadījumā nodrošinātu euro zonas stabilitāti
kopumā. Pagājušajā pirmdienā finanšu ministri vienojās ar 2013. gada jūniju uzsākt Eiropas
Stabilizācijas mehānisma (ESM) darbu, kura aizdevuma sniegšanas iespējas būs
EUR 500 miljardu apmērā. Tas Eiropas Savienībai ir liels sasniegums, kuru Komisija, kā
jūs zināt, stingri atbalstīja. Ņemot vērā mūsu priekšlikumus, vienošanās par nākotnes ESM
skaidri nosaka Komisijas centrālo vietu procesā, kā arī Eiropas Savienības iesaistīšanu.

Komisijai ciešā sadarbībā ar Eiropas Centrālo banku (ECB) būs jānovērtē pastāvošais risks
attiecībā uz euro zonas finansiālo stabilitāti kopumā un jāveic attiecīgās dalībvalsts valsts
parāda ilgtspējības analīze. Turklāt Eiropas Komisijai būs jāuzņemas vadošā loma saņēmējas
dalībvalsts faktisko finansiālo vajadzību, kā arī privātā sektora nepieciešamās iesaistīšanas
novērtēšanā. Eiropas Komisijai būs arī jāierosina Padomei lēmums par makroekonomisko
korekciju programmas apstiprināšanu.

Eiropas Komisija kopā ar Starptautisko Valūtas fondu (SVF) un sadarbībā ar Eiropas Centrālo
banku (ECB) pārraudzīs atbilstību politikas nosacījumiem, kas ir paredzēti
makroekonomisko korekciju programmā.

Politikas nosacījumi, kas ir noteikti saskaņā ar uzlabotu pārraudzību vai makroekonomisko
korekciju programmu, būs saskanīgi ar Eiropas Savienības pārraudzības regulējumu, un
ar to palīdzību ir jānodrošina Eiropas Savienības procedūru un tātad arī Eiropas Parlamenta
pilnvaru ievērošana.

Šajā nolūkā Komisija gatavojas ierosināt Eiropas Parlamenta un Padomes regulu,
pamatojoties uz Līguma 136. pantu, kurā ir precizēti vajadzīgie procedūras posmi, lai
nostiprinātu politikas nosacījumus Padomes lēmumos un nodrošinātu saskanību ar Eiropas
Savienības daudzpusējo pārraudzības regulējumu. Padome un Komisija regulāri informēs
Eiropas Parlamentu par ESM sagatavošanu un darbībām.
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Godātie deputāti, es tikai vēlētos apstiprināt to, kas bija sacīts komisāra Rehn kunga un
Eurogrupas priekšsēdētāja J.-C. Juncker sagatavotajā vēstulē, kas bija adresēta jums,
priekšsēdētāj Buzek kungs. Manuprāt, galu galā, mūsu rīcībā ir vienošanās, kas ir pilnībā
savietojama ar Kopienas pieeju, un es vēlreiz vēlos pateikties Parlamentam par tā interesi
un uzticību šai pieejai.

Finansiālās stabilizācijas jomā dalībvalstis beidzot ir atzinušas savu ekonomiku savstarpējās
atkarības līmeni. Eiropas Savienība jau ir paveikusi ievērojamu darbu banku sistēmas
problēmu novēršanā, bet arī šajā jomā mums ir jādara vairāk. Labi funkcionējoša banku
sistēma ir priekšnosacījums ekonomikas atlabšanai.

Nesen izveidotā Eiropas Banku iestāde (EBI) turpmākajos mēnešos veiks nākamo Eiropas
Savienības mēroga banku stresa testu posmu. Pārredzamība, tāpat kā gatavība izpildīt
stingrus un nepieciešamus lēmumus, ir svarīga, lai politikas veidotāji un investori varētu
pieņemt uz informāciju balstītus secinājumus.

Domāju, ka tagad, pēc ļoti izsmeļošā un labi sagatavotā Ungārijas prezidentūras pārstāves
Győri kundzes ziņojuma, es nepievērsīšos jautājumiem saistībā ar Lībiju un Vidusjūras
reģiona dienvidu valstīm.

Tomēr saistībā ar Eiropas Komisijas pilnvarām es vēlētos minēt, ka mēs esam veikuši
ievērojamu darbu, koordinējot Eiropas reakciju uz humanitāro krīzi, kas saasinās uz Lībijas
robežām. Mēs esam mobilizējuši līdzekļus EUR 30 miljonu apjomā, lai bēgļiem un
migrantiem sniegtu palīdzību, un, kā jums ir zināms, uz vietas darbojas vairākas mūsu
grupas, turklāt mēs uzturam ciešus kontaktus ar izcelsmes valstīm un palīdzības sniedzējiem.
Palīdzību dalībvalstu konsulārajām operācijām turpinām sniegt arī ar Komisijas civilās
aizsardzības mehānisma palīdzību, un, cieši sadarbojoties ar Ungārijas prezidentūru, šajā
jautājumā ir aktīvi iesaistījusies arī komisāre Malmström kundze un komisāre
Georgieva kundze.

Lidojumu aizlieguma zonas militārie pasākumi, kas ir īstenoti saskaņā ar ANO Drošības
padomes Rezolūciju 1973 radīja jaunus apstākļus, kas bija jāņem vērā, uz robežām vai
Lībijas teritorijā drošā un efektīvā veidā sniedzot humāno palīdzību tiem, kuriem tā ir
vajadzīga. Šī palīdzība sniedza jaunu cerību, kā arī deva ieguldījumu nevainīgu
civiliedzīvotāju dzīvību aizsardzībā.

Risinot šīs ļoti sarežģītās un mainīgās situācijas īstermiņa problēmas, mēs paturam prātā
mūsu ilgtermiņa mērķi par demokrātisku, stabilu, pārticīgu Vidusjūras dienvidu reģionu,
— mērķi, kas balstās uz Komisijas ierosinājumu par Partnerattiecībām demokrātijai un
kopīgam uzplaukumam.

Komisijas Civilās aizsardzības mehānisms arī nodrošina Eiropas Savienības reakcijas
koordinēšanu saistībā ar Japānas lūgumu pēc palīdzības. Kopš pagājušās piektdienas mēs
esam palielinājuši mūsu klātbūtni notikuma vietā, nosūtot turp civilās aizsardzības
komandu, kurā ietilpst materiāltehniskās apgādes un kodolenerģijas eksperti.

Pēc notikumiem Japānā ir svarīgi izdarīt secinājumus, jo īpaši saistībā ar kodolenerģijas
jautājumiem. Tāpēc Eiropas Komisija ierosināja atkārtoti novērtēt kodolobjektu drošību
un veikt vērienīgu riska un drošības novērtējumu („stresa testu”) visos Eiropas kodolobjektos.
Šīs pārbaudes Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras (SAEA) pārraudzībā būtu jāveic arī
visās mūsu kaimiņvalstīs, kā arī pārējās valstīs. Es, protams, ceru, ka Eiropadome apstiprinās
un pieņems šo ievirzi.
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Godātie deputāti, kā jūs redzat, mūsu nākamās Eiropadomes sanāksmes darba kārtība ir
ļoti intensīva, un Komisija ir uzcītīgi strādājusi, lai sagatavotu šo visaptverošo Eiropas
atbildi uz krīzi ārpus mūsu robežām, kā arī saistībā ar ekonomikas situāciju.

Kopā ar Eiropas Parlamentu mums būs galvenā nozīme visaptveroša risinājuma īstenošanā,
reaģējot uz ekonomikas krīzi. Mēs vienmēr strādāsim, ievērojot Lisabonas līguma garu,
proti, cieši sadarbojoties ar jūsu Parlamentu. Un jūs varat būt droši, ka mēs arī vienmēr
izpildīsim šīs saistības.

Joseph Daul,    PPE grupas vārdā. – (FR) Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi! Eiropadome
gatavojas otrajai darba nedēļai starptautiskas nenoteiktības un spriedzes apstākļos.
Nenoteikta situācija pastāv Japānā, kur vēl joprojām ir grūti noteikt bojāgājušo cilvēku
skaitu, un nenoteiktība valda Vidusjūras reģionā, jo aizvien plašākas iedzīvotāju masas
saceļas pret valdošajiem režīmiem Bahreinā un, kā minēja Padomes pašreizējais
priekšsēdētājs, Jemenā.

Visas šīs situācijas nenovēršami skar arī mūs šeit, Eiropā. Mūsu iedzīvotāji ir tiešsaistē
vērojuši Japānas drāmas attīstību. Jūtot līdzi tūkstošiem sērojošo ģimeņu, mēs pašlaik
izjūtam arī bažas saistībā ar problēmām Fukušimas atomelektrostacijā un bailes saistībā
ar draudiem, ka arī mēs varētu saskarties ar līdzīgu situāciju.

Šie notikumi noteikti būtu jāņem vērā visām valstīm, kurās darbojas atomelektrostacijas,
un tas, ka šis Parlaments organizē debates par kodoldrošību, ir vērtējams pozitīvi, tomēr
nevajadzētu aizmirst faktu, ka mums Eiropā ir jāpalielina, nevis jāsamazina sava neatkarība
enerģētikas jomā. Šis ir temats, pie kura mēs atgriezīsimies mūsu nākamajā sesijā.

Šajā nedēļas nogalē 27 valstu un valdību vadītāji apspriedīs arī ANO lēmumu veikt intervenci
Lībijā, lai glābtu nemierniekus no režīma īstenota neizbēgama uzbrukuma. Es vēlētos
uzsvērt faktu, ka Eiropas Savienības valstis šajās operācijās ir uzņēmušās iniciatīvu un tās
bija pirmās, kuras ANO mandāta ietvaros veica intervenci, kura pati par sevi bija vairāku
Eiropas Savienības valstu iniciatīva. Bez šaubām, šo valstu pārstāvji dzirdēja, ko Eiropas
Parlamenta deputāti sacīja mūsu iepriekšējā sesijā Briselē.

Grupa, ko es pārstāvu, velētos, lai Padome izmantotu šo iespēju tālākai Eiropas Savienības
Vidusjūras stratēģijas attīstīšanai, tajā pašā laikā saglabājot mērķi sniegt atbalstu un
palīdzību, bet nekad to neuzspiest. Tas ir mūsu kā kaimiņu pienākums.

Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi! Pēc aizvadītajā nedēļā notikušās euro zonas augstākā
līmeņa sanāksmes, kurā tika veikts pamatdarbs, Padomes galvenie pasākumi šonedēļ būs
saistīti ar euro nostiprināšanu un panākumu gūšanu ekonomikas pārvaldības jomā.

Eiropas Tautas partijas grupa (Kristīgie demokrāti) atbalsta euro atbalstam pieejamo līdzekļu
palielināšanu un ad hoc instrumenta, ko mēs pieņēmām pagājušajā gadā, lai atbalstītu
Grieķiju un Īriju, pārvēršanu pastāvīgākā mehānismā. Šī politiskā griba atspoguļo atbildīgo
attieksmi, ar kādu dalībvalstis ir pievērsušās šīs mūsu vienotās valūtas vēsturē nepieredzētās
krīzes risināšanai.

Tomēr mēs ļoti stingri vēlamies uzsvērt, ka Padome šos ārkārtas apstākļus, ko ir radījusi
kontroles zaudēšana pār valsts finansēm, nedrīkst uzskatīt par iespēju Eiropas jautājumu
pārvaldībai piemērot atšķirīgu metodi. Kopienas metode ir jāsaglabā kā obligāts nosacījums,
un starpvaldību metode ir jāpiemēro izņēmuma gadījumos. Parlamentā šo principu atbalsta
stabils vairākums, gluži vienkārši tāpēc, ka tas ir ļoti svarīgi Eiropas Savienībai. Esmu
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pārliecināts, ka priekšsēdētājs Van Rompuy kungs spēs pārliecināt par to valstu un valdību
vadītājus.

Piektdien ir jāpieņem arī Euro pakts. Mēs to atbalstām, jo ar tā palīdzību tiek ieviesti
noteikumi, uz kuru pieņemšanu mēs esam aicinājuši jau mēnešiem ilgi, proti, konverģence
starp dalībvalstu budžeta, sociālo un fiskālo politiku.

Man tas ir atkārtoti jāuzsver: mūsu iedzīvotāji atzīs Eiropas solidaritāti tikai tad, ja viņi to
uzskatīs par taisnīgu un pelnītu. Tas notiks tikai tādā gadījumā, ja tiks nodrošināti atbilstoši
darba apstākļi un ja mūsu uzņēmumi varēs veikt ieguldījumus un izvēlēties darbiniekus
salīdzināmos fiskālajos apstākļos.

Visbeidzot, mūsu grupa aicina Padomi nodrošināt strauju progresu saistībā ar ekonomikas
pārvaldības tiesību aktu kopumu un pienācīgi ņemt vērā Eiropas Parlamenta kā otra
likumdevēja nostāju attiecībā uz četriem no sešiem apspriestajiem priekšlikumiem.

Eiropai ir jāatgriežas uz izaugsmes un nodarbinātības ceļa, un pasākumi, kuri tiek gatavoti,
ir solis šajā virzienā. Ja tie tiks plānoti Kopienas ietvaros, tie sniegs Eiropai veselīgu pamatu
jaunam sākumam un daudzsološai nākotnei.

Martin Schulz,    S&D grupas vārdā. – (DE) Priekšsēdētāja kungs, vispirms es vēlētos apsveikt
Komisijas priekšsēdētāju dzimšanas dienā, kas ir šodien. Jums saistībā ar to pienākas
apsveikumi.

(Aplausi)

Es nevaru dalīt jūsu prieku pirms šīs augstākā līmeņa sanāksmes. Manuprāt, tā notiek
sliktākajā Eiropas Savienības pastāvēšanas posmā, kad ES atrodas visneapmierinošākajā
stāvoklī. Tas sākas ar Lībiju. Tik steidzīga un nesakārtota kampaņas sagatavošana notiek
reti. Lai gan pati kampaņa ir vērtējama pozitīvi un ir iecerēta, lai palīdzētu cilvēkiem, tomēr
pašlaik tā izvēršas par diplomātisku un, iespējams, militāru katastrofu (lai gan es ceru, ka
tas tā nenotiks). Tā ir sasteigta, slikti saskaņota un neorganizēta. Eiropa no tās novēršas
visos iespējamajos veidos, un Turcija, mūsu pievienošanās kandidātvalsts, bloķē visus
pasākumus. Sirsnīgi apsveicu!

Šajos apstākļos mums ir jāveic kritisks izvērtējums. Šī krīze norisinās jau gadu, un pēdējā
gada laikā atkārtojas viens un tas pats process. Vispirms nepieciešamie pasākumi tiek
apstrīdēti, lai vēlāk, pēc četriem vai pieciem mēnešiem, atzītu tos par lietderīgiem. Pirms
gada cilvēki teica: „Grieķiem pašiem ir jāatrisina savas problēmas. Mums viņiem nav
jāpalīdz.” Pēc četriem mēnešiem: glābšana. „Mums nav vajadzīgs glābšanas pasākumu
kopums. Mums piešķirto līdzekļu daudzums ir pietiekams.” Pēc četriem mēnešiem: „Mums
vajag vairāk naudas.” „Mēs nevēlamies eiroobligācijas. Eiroobligācijas ir muļķības.” Tagad
visi apspriež eiroobligācijas. Tās tiks izmantotas — par to es esmu visai pārliecināts —,
iespējams, pēc četriem mēnešiem. „Mums nav vajadzīga ekonomikas pārvaldība. Eiropai
nav vajadzīga ekonomikas pārvaldība.” Tie paši cilvēki, kuri uz to stingri uzstāja,
Eiropadomes sanāksmē atzinīgi novērtē faktu, ka mums beidzot ir ekonomikas pārvaldība.
Viņi nejūtas neērti, runājot un darot lietas, kas ir pretrunā viņu agrākajiem paziņojumiem.

Es arī nezinu, vai mēs esam izglābuši Kopienas metodi. Es tā ceru, un mēs jūs, Barroso kungs,
šajā jautājumā atbalstām. Šis atbalsts nav tikai dzimšanas dienas dāvana, bet mēs to sniedzam
tāpēc, ka Eiropai ir jāaizstāv Kopienas metode, jo mēs varam redzēt, ka, ja mēs to aizvietosim
ar šo otro metodi, ko kanclere Merkel kundze sauc par „jauno Eiropas metodi”, mēs
nonāksim situācijā, kuru es tikko aprakstīju. Visi dara vienu, bet nākamajā dienā ko pavisam
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citu pretrunā tam, kas tika paziņots aizvakar. Tā ir realitāte. Mēs nesaskaramies ar euro
krīzi. Mēs saskaramies ar euro zonas valstu valdību krīzi. Tā ir būtiska atšķirība.

Attiecībā uz Portugāli ikviens runā un cer, ka valdība spēs īstenot pasākumus, kas patiesībā
ir neticami bargi. Turklāt tā ir valdība, kas, tāpat kā Grieķijas gadījumā, daļēji rīkojas pretēji
pati sava elektorāta gribai, un tad mēs redzam taktisku rīcību no opozīcijas partijas puses,
kas izdara spiedienu uz valdību.

Vācijā finanšu ministrs, kurš ir Eiropas idejas atbalstītājs, vien dažas dienas pirms augstākā
līmeņa sanāksmes ierosina mums visiem vajadzīgo pasākumu kopumu, un tad ārlietu
ministrs un kanclere paziņo: „Vispirms mums tas ir vēlreiz jāpārrunā.” Pagājušajā piektdienā
man bija iespēja ar vairākiem Eiropas finanšu pasaules vadošajiem pārstāvjiem pārrunāt
jautājumu par to, vai euro bauda uzticību. Atbilde, ko sniedza cilvēki, ar kuriem es
Frankfurtē apspriedos, tostarp Eiropas Centrālās bankas priekšsēdētājs un euro grupas
priekšsēdētājs, bija: „Jā, euro ir stabila naudas vienība. Euro bauda uzticību, un arī mēs
uzticamies euro. Tomēr mēs neuzticamies to valstu valdībām, kuru naudas vienība ir euro.
Kā gan iespējams uzticēties valdībai, kas nespēj turēt doto solījumu pat trīs dienas?” Tā ir
problēma, ar ko mēs Eiropā cīnāmies. Mēs esam uzsākuši kursu nepareizā virzienā. Euro
ir spēcīga valūta. Euro ir arī euro zonas ekonomiskā spēka izpausme konkurencē ar citiem
kontinentiem. Kad euro tika ieviests, tā vērtība bija USD 1,17. Paskatieties uz tā vērtību
šodien. Euro ir stabila naudas vienība starpkontinentu konkurencē starp ekonomiskajām
zonām, bet tās destabilizācija notiek no iekšienes, jo mums nav stabilas pārvaldības formas.
Tāpēc Kopienas metode nav tikai Eiropas Parlamenta debašu temats, bet tā arī sniedz
pamatu valūtas stabilizācijai un kalpo kā euro zonas lielā ekonomiskā spēka apliecinājums.
Tomēr šis ekonomiskais spēks nevar attīstīties, jo to pārvalda cilvēki, kuriem nākamā
sabiedriskā aptauja saistībā ar gaidāmajām reģionālajām vēlēšanām ir svarīgāka nekā
Eiropas valūta. Tā ir realitāte, ar ko mums ir jāsaskaras.

Es ceru, ka nedēļas nogalē viss noritēs labi. Es ceru, ka tas, ko jūs esat paziņojuši, tiks īstenots.
Es ceru, ka mēs atgriezīsimies no veiksmīgas augstākā līmeņa sanāksmes. Tomēr mani māc
šaubas, un es baidos, ka mēs atkal piedzīvosim pēdējā gada laikā notikušo. Man diemžēl
jāsaka, ka Eiropas Savienības vadība kļūdās.

(Aplausi)

SĒDI VADA: R. KRATSA-TSAGAROPOULOU
Priekšsēdētāja vietniece

Guy Verhofstadt,    ALDE grupas vārdā. – (FR) Priekšsēdētājas kundze, es vispirms vēlētos
apsveikt priekšsēdētāju Barroso kungu. Viņa, tāpat kā mana, Marielle de Sarnez un Joseph Daul
horoskopa zīme ir Auns. Ap mani šeit ir šīs zīmes pārstāvju grupa. Tomēr, priekšsēdētāj
Barroso kungs, mums visiem ir kas sakāms par Eiropas paktu.

Runājot pavisam nopietni: lai gan ir pozitīvi vērtējams, ka tagad ikviens piekrīt tam, ka
mums ir vajadzīga ekonomikas savienība un īsta ekonomikas pārvaldība, ir jāuzdod izšķiroši
svarīgs jautājums: vai Eiropas pakts tiešām radīs ekonomikas savienību? Vai pakts tiešām
radīs ekonomikas pārvaldību?

Es patiešām nedomāju, ka pakts to nodrošinās, — vienkārša iemesla dēļ: šo procesu nevada
Komisija — to vēl joprojām dara dalībvalstis. Tie nav mani vārdi. Manā rīcībā ir 11. marta
teksts, kas rīt un parīt tiks apstiprināts. Kas tajā ir sacīts? Tajā ir teikts, ka par mērķiem lems
valstu un valdību vadītāji, pasākumus veiks valstu un valdību vadītāji, un pārraudzību
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īstenos valstu un valdību vadītāji. Komisija būs iesaistīta tikai tehniskajā pārraudzībā un
nevienā citā jomā. Visas pilnvaras būs Padomes rīcībā. Šāda pieeja sagrāva Lisabonas
stratēģiju un sagraus arī šo stratēģiju.

Priekšsēdētāj Barroso kungs, es jūs vēlreiz vēlētos lūgt: neraugoties uz to, kas tiks apstiprināts
šajā nedēļas nogalē, lūdzu, pēc iespējas ātrāk tiecieties ar Rehn kungu, lai sagatavotu īstu
ekonomikas pārvaldības plānu, pamatojoties uz Kopienas aktu, kas piešķir visas pilnvaras
Komisijai un ir balstīts un konverģences kodeksu, un iesniedziet to Padomē. Es zinu, ka
Padome to noraidīs. Tā vienmēr visu noraida. Bet turpiniet ar mums cīņu un nepieņemiet
šo procedūru vai priekšlikumu, kas šobrīd ir nodots izskatīšanā, jo tas nebūs efektīvs un
nenodrošinās euro stabilizāciju nākamo mēnešu vai gadu laikā. Tā ir pirmā lieta, ko vēlējos
sacīt.

Priekšsēdētājas kundze, otrā lieta, ko es vēlējos sacīt, attiecas uz nemieriem arābu valstīs
un mūsu pirms nedēļas notikušās diskusijas turpinājumu. Tagad mēs varam veikt sākotnēju
Eiropas Savienības darbības novērtējumu, un man jāteic, ka šis sākotnējais novērtējums ir
zināmā mērā nepārliecinošs. Jūs atcerēsieties, ka sākumā mēs ne īpaši vēlējāmies runāt par
šiem nemieriem arābu valstīs, baidoties no islāma fundamentālisma. Tā bija mūsu pirmā
reakcija Eiropas Savienības iestādēs.

Tagad Lībijas jautājumā mēs esam apliecinājuši Eiropas Savienības vienotības trūkumu.
Mani šausmina fakts, ka ANO Drošības padomē visas Eiropas Savienības dalībvalstis
neatbalstīja vienotu nostāju: trīs no tām balsojumā pauda atbalstu un viena dalībvalsts
atturējās. Tas ir pretrunā Lisabonas līgumam. Līguma 34. pantā ir noteikts, ka attiecībā uz
organizācijām, kurās apspriež ārpolitiku, Eiropas Savienības dalībvalstīm ir pienākums
veikt savstarpēju saskaņošanu un panākt vienotu nostāju. Vai tās to izdarīja? Es tā nedomāju,
un, manuprāt, tās pat pārkāpa Līguma 34. pantu.

Treškārt, palūkojieties uz to, ko mēs pašlaik piedzīvojam. Vakar Ashton kundze uzstājās
Ārlietu komitejā, un, manuprāt, viņai tur būtu jābūt arī šodien, kad mēs apspriežam tik
būtisku jautājumu. Es personīgi uzskatu, ka attiecībā uz revolūcijām arābu valstīs Eiropas
Savienībai nav stratēģijas. Eiropas Savienības iestādēs ir pieņemti atsevišķi lēmumi, kas
rada sašutumu.

Piemēram, pirmdien Ārlietu komitejā viens no Ashton kundzes kolēģiem, Cooper kungs,
pat kādā brīdī sacīja, ka mums būtu jāizprot situācija Bahreinā un ka iestādēm bija tiesības
atjaunot mieru un kārtību — situācijā, kad tika nogalināti četri cilvēki un divsimt cilvēki
tika ievainoti. Vai tā ir Eiropas Savienības nostāja?

Vēlos jums sniegt vēl vienu piemēru. Pirmdien Padomē tikās ārlietu ministri, un ko viņi
sacīja? Arī viņi aicināja protestētājus Bahreinā atturēties no visiem mērķtiecīgas iebiedēšanas
pasākumiem. Tādā veidā tā vietā, lai Eiropas Savienība paustu atbalstu šīm revolūcijām un
cilvēkiem, kuri ir izgājuši ielās, cīnījušies un tikuši nogalināti, ārlietu ministri izdarīja tieši
pretējo. Viņi mudināja šos cilvēkus būt mierīgiem un uzmanīgiem.

Es aicinu Ashton kundzi ierasties nākamajā sesijā un paskaidrot, kādu attieksmi un stratēģijas
mēs gatavojamies īstenot Bahreinā, Sīrijā un Jemenā un kādas sankcijas mēs grasāmies
noteikt, kā arī pret kādām valstīm tās vērst. Tādai būtu jābūt mūsu nostājai tās nožēlojamās
nostājas vietā, ko šajā jautājumā līdz šim ir pieņēmuši daudzi Eiropas līderi.

Jan Zahradil,    ECR grupas vārdā.  – Priekšsēdētājas kundze, man ar nožēlu ir jāsaka, ka
Eiropadome, šķiet, varētu radīt kādas bīstamas pārmaiņas, un mums par to ir jāizjūt
satraukums. Aiz tā dēvētās ekonomikas koordinēšanas, ekonomikas pārvaldības, euro
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zonas stabilitātes saukļa mēs redzam atbalstu Eiropas Savienības mēroga nodokļu
saskaņošanai un fiskālajai apvienošanai. Diemžēl Parlaments šajā jautājumā ir sniedzis ļoti
aktīvu ieguldījumu.

Es gribētu runāt atklāti. Komisijas ierosinājums par kopēju konsolidētu uzņēmumu
ienākumu nodokļu bāzi ir riskants solis, kas negatīvi ietekmēs dalībvalstu vidū pastāvošo
veselīgo konkurenci nodokļu jomā, kaitēs ekonomikai un izraisīs uzņēmumu aiziešanu
no valstīm, kas piemēros šo politiku. Tas viss ir nonācis pārāk tālu un ir jāaptur.

Pēdējo dažu dienu laikā mēs arī esam redzējuši dažu dalībvalstu centienus iejaukties citu
valstu fiskālajā un nodokļu jomas suverenitātē. Jūs zināt, par ko es runāju — par ļoti
apkaunojošo Īrijas iebiedēšanu. Mēs nedrīkstam pieļaut tās atkārtošanos.

Pievēršoties jautājumam par Lībiju: notikumi šajā valstī mums vēlreiz ir atgādinājuši, ka
mums nevajadzētu gaidīt pārāk daudz no tā dēvētās Eiropas Savienības kopējās ārpolitikas
un drošības politikas. Starptautisko vadību ir nodrošinājuši valstu, nevis Eiropas Savienības
līderi. Premjerministrs Cameron kungs un prezidents Sarkozy kungs, nevis Eiropas Savienības
pārstāvji, ir pieņēmuši un virzījuši lēmumus. Manuprāt, tas skaidri apliecina, ka šajā jomā
— un ne tikai šajā jomā — pastāv integrācijas ierobežojumi. Nevienai dalībvalstij nebūtu
jānosaka pienākums darīt vairāk, nekā tā uzskata par vajadzīgu. Tas vienādā mērā attiecas
kā uz ārpolitiku, tā uz ekonomikas politiku.

Eiropai visos jautājumos, kuros tas iespējams, ir jāsaglabā elastīga pieeja, un to vairs nedrīkst
vadīt, pamatojoties uz striktu integrācijas dogmu. Ir laiks mainīt Eiropas Savienības
integrācijas paradigmu. Par to nav šaubu. Tas ir saprotams, un es ceru, ka Eiropadome
risinās šo jautājumu.

Philippe Lamberts,    Verts/ALE grupas vārdā. – (FR) Priekšsēdētājas kundze, Barroso kungs
jau ir devies prom, bet, kā viņš sacīja, visa pamatā ir uzticība.

Es jums varu pateikt, ka mūsu iedzīvotāju uzticība iztvaiko tikpat ātri kā ūdens Fukušimas
energostacijas tvertnēs. Jā, mūsu iedzīvotāji zina, ka konkrētām lietām ir jāmainās un ka
mēs nevaram turpināt rīkoties tāpat kā agrāk. Jā, mums ir jāaptur steigšanās pretī nedrošībai
un lielākai nevienlīdzībai. Jā, mums ir jāpārvar sava atkarība no fosilās enerģijas avotiem
un bīstamās enerģijas veidiem. Jā, mums ir jāatgriežas pie apstākļiem, kuros finanses ir
pieejamas, lai kalpotu ekonomikai, un ekonomika — lai kalpotu iedzīvotāju interesēm.
Un nē, mēs vairs nevaram balstīt savu valstu ekonomiku uz parādiem — ne uz valsts, ne
privātajiem parādiem, ne uz deficīta vai spekulācijām.

Mūsu līdzpilsoņi to visu zina. Viņi arī zina, ka šī mērķa īstenošanai būs vajadzīgas valdību,
uzņēmumu un viņu pašu īstenotas dziļas un radikālas pārmaiņas. Viņi to zina un saprot.

Viņi arī zina, ka šīs radikālās pārmaiņas ir sarežģītas. Kā man vakar sacīja Marianne Thyssen,
šīs pārmaiņas ir sarežģītas un mēs nevaram paveikt visu vienlaicīgi. Mums ar kaut ko ir
jāsāk.

Tomēr problēma ir tāda, ka mūsu līdzpilsoņu skatījumā mēs vienmēr sākam ar vienu un
to pašu: mēs vienmēr sākam, samazinot valsts izdevumus, kas, kā mums visiem ir zināms,
nodrošina lielāko atbalstu neaizsargātākajiem iedzīvotājiem. Mēs vienmēr sākam, palielinot
darba tirgu elastību. Kad cilvēki runā par elastības un drošības līdzsvara atjaunošanu, mēs
labi zinām, ka tas nozīmē lielāku elastību un mazāk drošības.
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Mūsu iedzīvotājiem ir apnikuši dubultstandarti šīs politikas pamatā. Galu galā, tā atstāj
neskartus tos tirgus dalībniekus, kuri pēdējo 20 gadu laikā ir guvuši vislielāko labumu no
kazino veida ekonomikas.

Tāpēc tas, ko mēs vēlamies no Padomes — protams, papildus tam, kas šodien jau ir nodots
izskatīšanai, — ir drosmīga iniciatīva, kas ir paredzēta dalībvalstu un Eiropas Savienības
nodrošināšanai ar stabiliem, taisnīgiem nodokļu ienākumiem. Tas, protams, nozīmē finanšu
darījumu nodokli, kā arī enerģētikas nodokli un uzņēmējdarbības nodokli (un, lūdzu,
necentieties mūs pārliecināt, ka kopējā nodokļu bāze ir ārkārtīgi svarīga vai ka tā ir īstena
fiskālā politika), un visbeidzot — tas nozīmē krāpšanas un nodokļu oāžu apkarošanu.

Es jums apsolu, ka bez šādas iniciatīvas visi izskatīšanā nodotie ar ekonomikas pārvaldību
saistītie pasākumi cietīs neveiksmi, paņemot līdzi euro. Dāmas un kungi! Mūsu rīcībā nav
neviena vēstures piemēra par monetāru savienību, kas būtu guvusi panākumus bez to
atbalstošas spēcīgas fiskālās savienības.

Vairs nekādu ietekmes novērtējumu, izvairīšanās un nacionālā egoisma: es jūs lūdzu rīkoties!

Visbeidzot, attiecībā uz finanšu nozari jauni stresa testi neradīs lielāku drošību par stresa
testiem kodolenerģijas jomā, ja varu izteikties tik drosmīgi. Mēs esam pieredzējuši, cik
bezjēdzīgi bija iepriekšējie stresa testi. Viss šķietami bija kārtībā, pat Īrijā. Mums ir vajadzīgi
jauni saistoši noteikumi, tomēr tie nav noteikumi, kurus, kā mums tiek sacīts, pieņems
2019. gada 1. janvārī. Jau sen ir laiks ieslēgt finanšu nozares dēmonu ar tā ekspluatējošajiem
pasākumiem atpakaļ pudelē. Mūsu iedzīvotāji nesamierināsies ar gaidīšanu kaut brīdi ilgāk.

Tā ir cena, kas jāmaksā par mūsu līdzpilsoņu uzticību, un ir svarīgi, lai mums kā eiropiešiem
būtu šī uzticība, lai mēs varētu atgriezties 21. gadsimtā optimistiski noskaņoti un augsti
paceltām galvām.

Lothar Bisky,    GUE/NGL grupas vārdā. – (DE) Priekšsēdētājas kundze, dāmas un kungi!
Ekonomikas un monetārā savienība nedarbosies bez efektīvas ekonomikas politikas
koordinēšanas. Stabilitātes un izaugsmes pakts ir piedzīvojis neveiksmi — par to ir
vienisprātis daudzi eksperti, neraugoties uz partejisko vai politisko piederību. Problēma
ir tā, ka politikā, šķiet, nav gūti īpaši panākumi. Patiesībā nav redzama neviena jauna
politiskā koncepcija.

Ļaujiet jums atgādināt, ka kopš 1999. gada Stabilitātes paktā noteiktais 3 % ierobežojums
ir pārkāpts 73 reizes, un 46 gadījumos šis pārkāpums ir noticis veidā, kas saskaņā ar Līgumu
ir gandrīz nepieņemams, tomēr nevienā no šīm reizēm netika piemērots sods. Šis pakts,
kurš nedarbojas, nav jāpārskata, tas vienkārši ir plašāk jāpiemēro, vai drīzāk — ir jāsāk ar
tā piemērošanu.

Protams, ikvienam cilvēkam, kurš uztur mājsaimniecību, kā arī ikvienam uzņēmējam ir
zināms, cik svarīgs ir ilgtspējīgs budžets. Tomēr es baidos, ka gaidāmie lēmumi par
ekonomikas pārvaldību un Eiropas Stabilizācijas mehānismu radīs tikai līdzekļu
samazināšanu. Tas nav pielīdzināms ilgtspējīgam budžetam. Neviena valsts, kura atrodas
tik lielos parādos, ka tai draud maksātnespēja, nav spējīga izkļūt no parādu lamatām, ja tai
ir jāturpina finansēt šis parāds, veicot aizņēmumus ar augstām procentu likmēm. Lai arī
cik daudz šī valsts ietaupītu, parāds turpinās pieaugt — vēl jo vairāk, ja nāksies samazināt
algas, bezdarba pabalstus un pensijas, palielināt darba stundu skaitu un samazināt valsts
ieguldījumus infrastruktūrā, izglītībā, veselības aprūpē un citās jomās. Ja nebūs patēriņa,
sabruks arī ražošana. Tāpēc pie mērķa sasniegšanas mūs nenovedīs ne stingrāku nosacījumu
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paredzēšana Stabilitātes un izaugsmes paktā, ne turpmāko stabilitātes mehānismu tā dēvētie
stingrie nosacījumi.

Vispārējā pasākumu kopumā vēl skaidrāk būtu jāuzsver papildu ieguldījumu
nepieciešamība, jo īpaši krīzes skartajās valstīs, un šiem pasākumiem ir jāsniedzas tālāk
par nedaudz palielinātiem kredītiem un niecīgu procentu likmju samazinājumu. Atsauce
uz vajadzību mazināt makroekonomisko nelīdzsvarotību būs problemātiska tik ilgi, kamēr
šī prasība tiks attiecināta tikai uz ekonomiski vājām valstīm, tai pat laikā ekonomiski
spēcīgajām valstīm ļaujot turpināt darboties tāpat kā līdz šim. Nekur ne tikai nav minēts
vārds „solidaritāte”, bet ir aizmirsts arī tas, ka izdevumi un tirdzniecības deficīti no vienas
puses ir ienākumi un pozitīvais tirdzniecības saldo no otras puses.

Nikolaos Salavrakos,    EFD grupas vārdā. – (EL) Priekšsēdētājas kundze, Barroso kunga
teiktais būtībā ir pielīdzināms priekšlikumam nostiprināt ekonomikas pārvaldību un euro
stabilitāti. Tas nozīmē ekonomikas pārvaldības politikas paātrināšanu Eiropā.

Protams, darbs, ko ar komisāra Rehn kunga palīdzību veic Barroso kungs, norit ļoti labi, un
mēs to vērtējam pozitīvi. Mēs ceram, ka ar šī pakta palīdzību mēs spēsim risināt ekonomikas
un fiskālās problēmas, ar ko saskaras Eiropa, un sniegt tirgiem pareizo vēstījumu. Diemžēl
tirgi ir mūsu pašreizējā problēma.

Šī jaunā ekonomikas pārvaldība seko pēc krīzes — smagas krīzes dalībvalstu valsts parāda
veidā. Manuprāt, ņemot vērā, ka Amerikas Savienotās Valstis drukā naudu aptuveni trīs
triljonu dolāru apjomā, es neredzu iemeslu, kāpēc Eiropai nevajadzētu atrisināt savas
problēmas, drukājot naudu aptuveni triljona euro apjomā, nevis nolūkā to iepludināt tirgū,
bet gan fonda, ko mēs dēvējam par „atbalsta mehānismu”, izveidošanai. Lai nu kā, šķiet,
ka šādai idejai vēl nav pienācis laiks, kamēr Eiropā valda Merkel kundzes idejas.

Tomēr mums vēlreiz ir jāuzsver fakts, ka Eiropas Savienība ir spiesta radīt jaunas sistēmas
un vērtības nelabvēlīgos apstākļos.

Monetārās savienības izveide bez vispārējas ekonomikas pārvaldības stratēģijas un
koordinācijas dalībvalstu vidū bija risks, kas tika pārbaudīts praksē un vadīts saskaņā ar
vispārējām nostādnēm. Es uzskatu, ka Eiropas Savienībai ir pienācis laiks pieņemt
drosmīgākus lēmumus un veikt vajadzīgās strukturālās pārmaiņas.

Kā jau es minēju, mēs, protams, kopumā atbalstām Padomes lēmumus par Euro paktu un
uzskatām, ka euro vēl aizvien ir pozitīvi vērtējama valūta. Tomēr mums ir jānodrošina ne
tikai stabilitāte euro zonā, bet arī augsta līmeņa izaugsme un konkurētspēja Eiropā, kā arī
Eiropas iedzīvotāju, jo īpaši jauniešu, darba vietu saglabāšana un to skaita palielināšana.
Mums ir pastiprināti jāpievēršas jauniešiem.

Hans-Peter Martin (NI).   – (DE) Priekšsēdētājas kundze, man kā dedzīgam Eiropas
atbalstītājam (un tādi ir vairums no maniem 500 000 tiešo vēlētāju) ir ļoti grūti pieņemt
stāvokli, kādā jūs sevi esat nostādījuši. No vienas puses, mums ir vajadzīga stabilitāte un
mums ir jāveic kādi pasākumi, lai cīnītos ar spekulācijām. No otras puses, tas, kā jūs to
darāt, atkal sniedz visai dramatisku ilustrāciju demokrātijas trūkumam Eiropas Savienībā.
Šī procedūra vairāk atgādina ārkārtas tiesību aktu, nevis to, ko mēs vēlētos redzēt progresīvā
Eiropā. Tāpēc es, protams, stingri atbalstīju 34. grozījumu, ko ierosināja kreisais politiskais
spārns un kurā ir pausts aicinājums piemērot Līguma grozīšanas standarta procedūru.
Katrā ārkārtas situācijā jūs vienmēr izdarāt ko tādu, kas patiesībā vēl vairāk palielina plaisu
starp iedzīvotājiem.

31Eiropas Parlamenta debatesLV23-03-2011



Es arī vēlētos izmantot šo iespēju, lai stingri iebilstu pret to, kā šajā Parlamentā pret mani
izturas Schulz kungs.

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE).   – (ES) Priekšsēdētājas kundze, krīze
Ziemeļāfrikā pakļauj pārbaudījumam Lisabonas līgumā noteiktās procedūras.

Vakar Augstās pārstāves vizītes laikā Ārlietu komitejā mēs uzsvērām Eiropas Savienības
rīcības pozitīvos aspektus, proti, Ashton kundzes paziņojumu, kurā ir nošķirts īss, vidējs
un ilgs periods, ANO Drošības padomes Rezolūcijas 1970 ātru piemērošanu, spēju veikt
sarunas ar Arābu valstu līgu, kā arī Eiropadomes sanāksmi.

Tomēr ir tikai pamatoti šodien šeit norādīt, ka Eiropas sabiedriskā doma — tātad mūsu
iedzīvotāji — vēl aizvien izvirza konkrētus jautājumus.

Padomes priekšsēdētājas kundze, Verhofstadt kungam ir pilnīga taisnība. Kā ir iespējams,
ka mūsdienās četras dalībvalstis, kuras ir ANO Drošības padomes locekles, nebalso vienādi,
bet izvēlas balsot pretēji?

Kā mūsdienās ir iespējams, ka mums ir jāapspriež tas, vai ANO rezolūciju piemēro Eiropas
Savienība, NATO vai starptautiskā koalīcija, ja mēs runājam par resursiem, kurus nodrošina
vieni un tie paši nodokļu maksātāji, ja runājam par vieniem un tiem pašiem kuģiem un par
to izmantojumu vienā un tajā pašā darbības vietā?

Nav šaubu, ka mums vēl ir daudz jāpaveic, lai uzlabotu mūsu koordinēšanas spējas, kā arī
lēmumu pieņemšanas procesu.

Slavens citāts no kinofilmas vēsta, ka „mums vienmēr būs Parīze”. Kāds šo debašu laikā
norādīja, ka Eiropas Savienības atbilde ir bijusi sasteigta. Ashton kundze, bez Francijas
drosmes, mērķtiecības un saskaņotības (un tas ir jāformulē šādi), atzīstot nemiernieku
prasību pamatotību, nosūtot ārlietu un Eiropas lietu ministru uz Drošības padomi, sasaucot
augstākā līmeņa sanāksmi Elizejas pilī un piemērojot Rezolūciju, pulkveža M. Gaddafi
militārie spēki jau būtu ieņēmuši Bengāzī.

Kristian Vigenin (S&D).   – (BG) Priekšsēdētājas kundze, dāmas un kungi! Es vēlētos
nedaudz vairāk pievērsties vienam no aktuālajiem jautājumiem, kas tiks apspriests rīt,
proti, stāvoklim Lībijā.

Maniem kolēģiem ir taisnība, apgalvojot, ka pēdējo dienu laikā ir radusies sajūta par pilnīgu
haosu vai vismaz Eiropas Savienības, jo īpaši tās dalībvalstu, lēmumu un uzvedības
neprognozējamību. Ir neiespējami panākt vienprātību ar NATO, ja dažas dalībvalstis
pievienojas koalīcijai un tad pārtrauc savu līdzdalību.

Šī situācija rada ne tikai lielu nedrošību mūsu partneru vidū par to, vai mēs zinām, ko
būtībā vēlamies panākt un kā to sasniegt; tā rada arī lielas problēmas saistībā ar Eiropas
sabiedrisko domu, kuras veidotāji nevar paļauties uz to, ka Eiropas Savienība un tās faktiskie
līderi spēj izpildīt savas saistības attiecībās ar mūsu partneriem Vidusjūras reģiona dienvidos.

Es ļoti vēlētos, lai Eiropadome tuvākajās dienās nāktu klajā ar skaidriem, stingriem
lēmumiem par Lībiju un ne tikai par to, bet arī par citām valstīm, kurās mēs būtībā
saskaramies ar līdzīgām situācijām, piemēram, Bahreinu, Jemenu un daļēji — Sīriju. Mēs
savā ziņā aizmirstam, ka tas, ko mēs darām Lībijā, tiks novērtēts, ņemot vērā arī mūsu
rīcību attiecībā uz citām reģiona valstīm.

Es vēlētos, lai Eiropadome pieņem skaidrus lēmumus par to, ko Eiropas Savienība Lībijā
vēlas panākt, un šie lēmumi arī lielā mērā izgaismos to, kā mēs vēlamo īstenosim. Manuprāt,
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mums ir skaidri jāsaprot, ka gadījumā, ja pašreizējā situācija ieilgs, stāvoklis Lībijā radīs
nopietnas sekas arī kaimiņvalstīs.

Tāpēc mums jābūt gataviem sniegt palīdzību gan Ēģiptei, gan Tunisijai ne tikai humanitārās
situācijas risināšanā, bet jābūt gataviem burtiski nākamo dienu, nedēļu un mēnešu laikā
sniegt arī ekonomisku un finansiālu atbalstu, jo stāvoklis Lībijā ietekmēs ekonomisko
situāciju abās šajās valstīs.

Alexander Graf Lambsdorff (ALDE).   – (DE) Priekšsēdētājas kundze, šeit tika sacīts, ka
krīze nav piemeklējusi euro, bet dalībvalstis, kuras ir iestigušas parādos. Tā ir krīzes būtība
— bezatbildīgas parādsaistības, kas ir turpinājušās gadiem ilgi. Šī situācija mums tagad ir
jāaptur. Tāpēc ir pareizi, ka Eiropas Stabilizācijas mehānismam ir jābūt stingram. Tāpēc ir
pareizi, ka tā tas ir bijis īstenotajos glābšanas pasākumos. Tāpēc ir pareizi arī tas, ka Īrijai
piemērotā procentu likme nav samazināta.

Šīs parādsaistības ir jāizbeidz. Jau atkal es dzirdu, ka sociāldemokrāti runā par labajiem un
sliktajiem parādiem. Protams, investīcijas atšķiras no patēriņa, bet zināmā brīdī arī pārāk
liels labais parāds pārvēršas sliktajā parādā. Mums ir jābūt taisnīgiem pret nākamajām
paaudzēm, mums ir vajadzīgas ilgtspējīgas valsts finanses, un tad euro atkal atgūs stabilitāti.

Euro paktā ir nepietiekami iesaistīta Kopienas metode. Tas šeit tika minēts, un tā ir visai
pamatota piezīme. Es piekrītu šim viedoklim.

Noslēgumā es vēlētos pievērsties Lībijas jautājumam. Padome ir atbalstījusi Rezolūciju 1973.
Tagad mums ir jāraugās nākotnē. Es piekrītu Salafranca Sánchez-Neyra kungam, kurš sacīja,
ka Francija ir paveikusi ļoti labu darbu. Tomēr, ja uz Elizejas pilī notikušo augstākā līmeņa
sanāksmi būtu uzaicināta Turcija, mēs NATO nesaskartos ar šīm problēmām un mūsu
visu stāvoklis būtu daudz vieglāks. Turklāt es ceru, ka nesen ieceltais Lībijas pagaidu valdības
vadītājs drīzumā mūs apmeklēs šeit, Eiropā.

Konrad Szymański (ECR).   – (PL) Priekšsēdētājas kundze, visi mērķi, ko sev ir noteikusi
euro grupa un kas dažkārt ir pavisam saprātīgi, ir veiksmīgi sasniedzami ar dalībvalstu
ekonomikas, sociālās un nodokļu politikas palīdzību. Tāpēc rodas jautājums, kāpēc mēs
šodien lielā ātrumā veicam grozījumus līgumā, lai nodotu šīs pilnvaras — vismaz daļēji
— piemērošanai Savienības līmenī.

Domāju, ka ir divas atbildes: mēs, kā parasti, vēlamies dalīt atbildību par nepopulāriem
lēmumiem ar Eiropas Savienību, vai arī mēs vēlamies izmantot iespēju, varbūt aizbildinoties
ar reformām, lai vienkārši nodotu vairāk varas Briselei. Es apšaubu, ka tas sniegs gaidītos
rezultātus, ņemot vērā faktu, ka lielākajai daļai euro grupas dalībvalstu ir lielāks valsts
parāds un mazāk konkurētspējīga nodokļu sistēma nekā pārējās dalībvalstīs.

Ar šo diskusiju, protams, ir saistīti draudi par divu ātrumu Eiropu. Es gribētu brīdināt tos,
kuri vēlas steigties. Neskaitot ātrumu, vienmēr ir vajadzīgs arī pareizais virziens. Ļoti ātra
došanās nepareizajā virzienā draud ar tikai vienu iznākumu — lielu paātrinājumu katastrofas
mērogā. Vismaz ko tādu es redzu uz Eiropas ceļiem.

Miguel Portas (GUE/NGL).   – (PT) Priekšsēdētājas kundze, Portugāles parlaments šodien
balsos pret ceturto stabilitātes programmu, ko 12 mēnešu laikā ir iesniegusi valdība.
Vairākums Portugāles parlamenta deputātu balsos pret šo dokumentu pasākumu kopuma
satura dēļ, kā arī tāpēc, ka tas tika iesniegts Briselē, pirms par šo dokumentu bija zināms
Portugālē, pirms tas tika apspriests vai apstiprināts Portugālē.
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Tas ir iemesls manam pirmajam jautājumam Ungārijas prezidentūrai: ņemot vērā šo
pieredzi, vai tā kopā ar saviem partneriem gatavojas aizstāvēt obligātu šo dokumentu
iepriekšēju apstiprinājumu parlamentā?

Mans otrais jautājums ir šāds. Rīt Padome lems par finanšu mehānismu periodam pēc
2013. gada, bet tā mums nesniedz nekādu informāciju par pašreizējo finanšu mehānismu,
kas mūs interesē. Portugālei gatavojoties ārkārtas vēlēšanām, noteikti notiks eksplozija
valsts parāda un procentu likmju jomā. Ko Padome gatavojas darīt, lai novērstu spekulācijas
saistībā ar Portugāles valsts parādu? Turklāt nesakiet, ka tā ir Portugāles problēma, jo, ja
uz mums attiecas taupība, tas ir arī tāpēc, ka lēmumu pieņemšana ir arī jūsu ziņā.

Bastiaan Belder (EFD). -    (NL) Priekšsēdētājas kundze, vakar pēcpusdienā Ārlietu komitejā
Augstā pārstāve norādīja, ka viņa vēlas piedāvāt konkrētu atbalstu „jaunajai Ēģiptei”, kā
mēs to esam sākuši dēvēt, risinot plaša mēroga mājokļu trūkuma problēmu. Ikviens, kurš
ir aptuveni informēts par milzīgajām sociālekonomiskajām grūtībām, kādās dzīvo lielākā
daļa Ēģiptes iedzīvotāju, nevar saglabāt pacilātu skatījumu uz situāciju. Tiktāl par īstiem
Eiropas līdzjūtības apliecinājumiem.

Tāpēc es ļoti atbalstu visus Eiropas centienus uzlabot sadzīves apstākļus Ēģiptē. Tas noteikti
ir jādara tagad, kad pēc prezidenta Mubarak kunga aizbraukšanas valsts pārdzīvo nestabilu
pārejas periodu un kad šķiet, ka Kaira dodas pretī finanšu un pārtikas apgādes krīzei.
Manuprāt, Eiropas sniegtā palīdzība Ēģiptei ir jāpapildina ar divkāršotu Padomes darbu.

Jaunajā Ēģiptē visiem iedzīvotājiem, neraugoties uz to reliģisko piederību, ir jābūt
vienlīdzīgiem likuma priekšā, un viņiem ir jābūt garantētām vienlīdzīgām tiesībām. Turklāt
Kairai ir jāievēro miera līgums ar Izraēlu, un šis līgums ir pat jāpaplašina. Ja mēs noteiksim
šos divus nosacījumus, tiks nostiprināta gan iekšējā, gan ārējā jaunās Ēģiptes stabilitāte.

Barry Madlener (NI). -    (NL) Priekšsēdētājas kundze, es domāju, ka jūs mani nepamanījāt.
Paldies, ka ļāvāt man runāt. Mēs veidojam stabilitātes mehānismu, pastāvīgu palīdzības
fondu, par kuru būs jāmaksā vienkāršajiem iedzīvotājiem, kuri nesaņems nekādas bezmaksas
dāvanas. Tomēr saņēmēji ir cilvēki, kuri saņems bezmaksas dāvanu. Turpmāk mēs
apbalvosim krāpniekus — tos, kuri neturēja savus solījumus, un tos, kuri manipulēja ar
skaitļiem.

Pirms desmit gadiem tika parakstīs Stabilitātes un izaugsmes pakts, paužot svinīgu solījumu,
ka ar tā palīdzību valstu finanšu jomā tiks uzturēta kārtība. Šo paktu ir pārkāpusi Vācija,
Francija, Grieķija un citas valstis. Nav atrisināta ievērojamu deficītu problēma. Tomēr tagad
atkal tiek pausti svinīgi solījumi, ka jaunais pakts patiešām darbosies. Tagad Brisele lems
par to, cik holandieši drīkst pelnīt, kad viņi drīkst doties pensijā un cik lielas pensijas viņi
saņems. Jau atkal rēķinu apmaksā nodokļu maksātāji, kuri nesaņem nekādas bezmaksas
dāvanas.

Priekšsēdētājas kundze, šis pastāvīgais fonds ir dārga rotaļlieta, kas politiskajai elitei ļauj
noklusēt faktu, ka dažām valstīm monetārajā savienībā nav iespējams uzticēties. Ir valstis,
kuras vēlas izmantot euro sniegtās priekšrocības, bet nevēlas uzņemties daļu nastas. Tās
ir valstis, kuras nespēj nodrošināt kārtību savās finansēs. Priekšsēdētājas kundze, šīm valstīm
būtu jāpamet euro zona. Tas ir vienīgais labojums, kas mums ir jāveic Stabilitātes un
izaugsmes paktā.

Mario Mauro (PPE). -    (IT) Priekšsēdētājas kundze, dāmas un kungi! Nemieriem, kuru
skaits Vidusjūras reģiona dienvidos turpina pieaug, nevajadzētu novērst mūsu uzmanību
no vidēja termiņa ekonomiskajiem un citiem mērķiem, kuri jau sen ir noteikti. Nemierīgajai
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starptautiskajai situācijai tā vietā būtu jāpaātrina mūsu ekonomikas izaugsmes temps: es
atbalstu faktu, ka lēmumi stratēģijas „Eiropa 2020” īstenošanai ir jāpieņem ātri, jau šīs
nedēļas sanāksmē.

Mēs nezinām, kas notiks pēc konflikta Lībijā, bet mēs varam būt droši, ka nekas vairs nebūs
tāpat kā agrāk. Tāpēc Eiropai patiešām ir vajadzīgs pasākumu kopums, lai ļautu dalībvalstu
ekonomikām atgūties, pirms tās nonāk jaunā neskaidrību posmā. Tomēr lielākais jautājums
noteikti ir saistīts ar situāciju Vidusjūras valstīs. Karš Vidusjūras reģionā ir briesmīgākā
katastrofa, ko pasaule šobrīd var iedomāties. Tās valstis, kuras uzskatīja, ka šajos apstākļos
ir svarīgi veikt kādus pasākumus, rīkojās gudri, tomēr mēs atrodamies lielu pretrunu
situācijā, kurā Eiropas Savienība, šķiet, jūtas neveikli vai ir pat sašķelta attiecībā uz to, kā
rīkoties.

Tāpēc es vēršos pie Ungārijas prezidentūras ar lūgumu: Parlaments uzskata, un arī es tam
piekrītu, ka Komisija stāv tuvu šai prezidentūrai, kurai ir iespēja krīzi ievirzīt tā, lai tās sekas
nebūtu gluži vienkārši vājināta Eiropas Savienība.

Uz mums gulstas šī milzīgā atbildība: pārveidot pašreizējo krīzi iespējā izstrādāt pasaules
situācijai atbilstošu ārpolitiku un ļaut tai darboties. Ar savām saistībām, šaubām un kļūdām
mēs atrodamies uz ļoti svarīgu notikumu sliekšņa, un, manuprāt, mums ir pilnībā jāuzņemas
šī atbildība, nodrošinot, lai lēmumi, ko Padome pieņems rīt un parīt, būtu saprātīgi, bet
svarīgākais — drosmīgi. Pateicos!

Edite Estrela (S&D).   – (PT) Priekšsēdētājas kundze, te jau tika minēts, ka diemžēl pastāv
iespēja, ka šobrīd Portugāles parlamentā notiek valdības krišana. Ja valdība kritīs, tas būs
noticis nestabilitātes dēļ, ko radīja opozīcijas partijas, kuras noraidīja vēl vienu taupības
pasākumu kopumu.

Tā ir taisnība: šis ir ceturtais pasākumu kopums dažu mēnešu laikā. Tas nav tāpēc, ka
nebūtu īstenoti iepriekšējie pasākumu kopumi — tie tika īstenoti. Tā iemesls drīzāk ir fakts,
ka piemērotie nosacījumi ir kļuvuši sliktāki tā dēvēto tirgus vēlmju dēļ. Portugāles budžeta
izpildes ietvaros janvārī un februārī tika fiksēts pozitīvs saldo, tēriņu samazinājumam
veidojot 3 % un ienākumiem — līdz 11 %.

Politiskie spēki, kas radīja politisko krīzi, noraidot taupības programmu, ko iesniedza
valdība un atbalstīja Eiropas Komisija, Padome un Eiropas Centrālā banka, var justies ļoti
apmierināti ar šo situāciju. Tomēr tikai nepiesardzība viņiem ļauj izjust apmierinātību ar
šo situāciju, jo tā euro zonas valstij ar parādsaistību problēmām ir briesmīga situācija. Tā
ir briesmīga situācija valstij, tas ir netaisnīgi pret Portugāles iedzīvotājiem un rada vēl vienu
triecienu lielajam projektam, kas ir vienotā valūta.

Mēs euro zonā neatrodamies krīzē — mēs atrodamies euro zonas Lielās krīzes vidū. Es
vēlētos pajautāt maniem kolēģiem, kuri pārstāv Portugāli, kāda ir alternatīva? Līdz aprīlim
visām dalībvalstīm ir jāiesniedz savi taupības plāni. Vai Portugālei ir vajadzīgi papildu
taupības pasākumi, lai samazinātu tās deficītu un valsts parādu, lai 2012. un 2013. gadā
samazinātu deficītu par attiecīgi 3 % un 2 %? Jūs atsakāties to apspriest, bet jūs nepiedāvājat
alternatīvas. Noraidījums nav risinājums, tā ir problēma, kas rada vēl lielākus Portugāles
iedzīvotāju upurus.
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SĒDI VADA: M. A. MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Priekšsēdētāja vietnieks

Marielle De Sarnez (ALDE).   – (FR) Priekšsēdētāja kungs, nākamā Padome, iespējams,
ir pēdējā Eiropas līderu iespēja atsaukt atmiņā, ka mēs izveidojām Eiropu, lai nostiprinātu
vērtības un svarīgās situācijās kopīgi rīkotos. Situācija, kad iedzīvotāji nonāk slepkavnieciska
līdera žēlastības varā, ir svarīga situācija.

Pateicoties Francijai un Apvienotajai Karalistei, ir pieņemta rezolūcija. Mēs esam novērsuši
to, ka pulkvedis M. Gaddafi sasniedz Bengāzī. Tomēr Eiropas vienotības trūkums rada
satraukumu. Rītdienas Padomes sanāksmei ir jānosūta stingrs signāls. Tai ir jāatbalsta
gaidāmā intervence, jāatzīst Lībijas nemiernieku prasību pamatotība, lai sniegtu tiem
palīdzību un vēl vairāk izolētu pulkvedi M. Gaddafi, panākot šī režīma krišanu.

Paraugoties uz notikumiem Bahreinā, Jemenā un Sīrijā, mēs redzam, ka arī tur svarīgās
jomās ir vērojama izšķiroša situācija. Svarīgi ir arī tas, ka mēs atkal redzam vardarbības
cikla uzliesmojumu Tuvajos Austrumos.

Mēs, Eiropas Parlaments, ceram, ka Eiropas līderi rīkosies, kamēr nav par vēlu. Lielā pasaules
daļā norisinās vēsturiski notikumi. Politiskā drosme nozīmē stāties pretī šai problēmai.
Tieši to mēs sagaidām no Eiropas un tās līderiem.

Peter van Dalen (ECR). -    (NL) Priekšsēdētāja kungs, Nīderlandes garantija vairāku
miljardu euro apjomā pamudināja bijušo finanšu ministru Ruding kungu sacīt: „Ceļš uz
budžeta elli ir garantijām bruģēts.” Piešķirtās garantijas tiešām ir bijušas pārāk lielas un
riskantas. Tās nepalīdzēs novērst krīzi, jo tās nav efektīvas.

Pašreizējo Eiropas krīzi izraisīja tie, kuri bezatbildīgi ļāva parādam palielināties un neizpildīja
vienošanās. Ja mēs nerisinām šos pamatjautājumus, mēs varam sniegt tik daudz garantiju,
cik vēlamies, bet tās joprojām nekādi nepalīdzēs.

Mūsu rīcībā ir Stabilitātes un izaugsmes pakts. Jau 2004. gadā Vācija un Francija to izvēlējās
ignorēt. Mums bija iespēja nostiprināt paktu ar automātisko soda pasākumu palīdzību,
bet kas notika? Soda pasākumi vēl aizvien ir atkarīgi no politisko lēmumu pieņemšanas.
Tas ir neticami. Vācu rakstnieks Hans Enzensberger pareizi prognozēja gaidāmos notikumus.
Viņš paredzēja, ka pašreizējā situācija mudinās iedzīvotājus izturēties pret Eiropas politisko
eliti ar cinismu un nicinājumu.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL).   – (PT) Priekšsēdētāja kungs, ceļš, pa kuru dodas Eiropas
Savienības līderi, ir nepieņemams, jo tas ir saistīts ar darba ņēmēju ekspluatācijas
palielināšanos, jauniem antisociāliem pasākumiem, kas saasina nevienlīdzību, palielina
bezdarbu un nodarbinātības nestabilitāti, kā arī nabadzību un sociālo atstumtību. Tas viss
kalpo Eiropas Savienības ekonomisko un finanšu interešu grupām, kuru ienākumu
pieaugums nekad neapstājas.

Aizbildinoties ar krīzi, viņi vēlas apmest vēl vienu cilpu ap ekonomiski nestabilāku valstu
kakliem, izmantojot noteikumus, kas attiecas uz Eiropas Stabilizācijas mehānisma
piemērošanu, lai pārvērstu suverēnas valstis protektorātos.

Tāpēc darba ņēmēji un valstu iedzīvotāji iebilst pret šādiem pasākumiem, kā tas sestdien
notika demonstrācijā Portugālē, piedaloties vairāk nekā 300 000 iedzīvotājiem, un kā tas
šodien notiek Portugāles parlamentā, kurā vairākums deputātu noteikti rīkosies tāpat
attiecībā uz ceturto taupības pasākumu kopumu.
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Priekšsēdētāja kungs, tomēr mēs arī vēlamies sacīt „nē” starptautisko spēku veiktajiem
uzlidojumiem Lībijai, tāpat kā mēs teicām „nē” represijām pret tām tautām, kuras cīnās
visās reģiona valstīs, tostarp Lībijā, Bahreinā un Jemenā.

Jaroslav Paška (EFD).    – (SK) Priekšsēdētāja kungs, finanšu resursu atbildīga pārvaldība
ir priekšnosacījums mājsaimniecību, ražošanas un tirdzniecības uzņēmumu, reģionu,
nacionālu valstu un arī valstu federāciju labai un stabilai darbībai.

Tāpēc ir dabiski, ka situācijā, kad daļa Eiropas Savienības valstu izlemj ieviest vienotu
valūtu, tām ir jāatrod mehānisms, lai nepieļautu, ka populistiski politiķi uzkrauj vienotajai
valūtai ilgt nespējīgu saistību nastu, ko rada parādi, kas tiek izmantoti, lai nopirktu īstermiņa
vēlētāju atbalstu. Konkurētspējas paktā ir noteikti konkrēti parametri, kuri ir jāievēro, jo
īpaši euro zonas valstīm. Tomēr pastāv problēma saistībā ar šo labi iecerēto noteikumu
izpildi.

Tāpēc esmu pilnībā pārliecināts, ka ir pienācis laiks tajos gadījumos, kad netiek ievēroti
vienotie pārvaldības noteikumi, par kuriem ir panākta vienošanās, piemērot automātiskos
soda mehānismus, lai šo sodu piemērošana nekļūtu par politisko darījumu objektu
Eiropadomē, kurā politiskie līderi kompensē savas daudzās un dažādās politiskās kļūdas,
savstarpēji atceļot soda pasākumus.

Jacek Saryusz-Wolski (PPE). -   Priekšsēdētāja kungs, es vēlos aplūkot divus jautājumus.
Vispirms es vēlos paust atbalstu „Euro Plus” pakta izveidei, kas ir apsveicams notikums.
Tiek izstrādāta jauna arhitektūra, teju sava veida ekonomiska rakstura Šengenas vienošanās.
Ir svarīgi, lai tā būtu iekļaujoša un atvērta tām valstīm, kuras spēj un vēlas tajā piedalīties,
un lai tā neradītu divu ātrumu Eiropu. Diemžēl pakts būs atvērts tikai daļēji, jo neveiksmi
ir piedzīvojis 136. panta grozījums, ko apspriedām un par ko balsojām mūsu
Konstitucionālo jautājumu komitejā. Šajā grozījumā ir teikts: „Prasa, lai stabilitātes
mehānisms no paša sākuma būtu atvērts dalībvalstīm, kuru naudas vienība nav euro, bet
kuras vēlas piedalīties.” Tas būs daļēji atvērts, jo tas būs atvērts, lai uzņemtos saistības.
Valstīm, kuru naudas vienība nav euro, tas nebūs atvērts, lai tās izmantotu tiesības.

Vienotais tirgus mūs vieno daudz lielākā mērā nekā euro. Šī nav euro krīze, šī ir dažu euro
zonas dalībvalstu krīze. Šādas valsts finanšu problēmas varētu piemeklēt arī jebkuru
dalībvalsti, kuras naudas vienība nav euro. Tādējādi ir vērojams loģikas un saskanības
trūkums.

Es īsumā pievērsīšos jautājumam par Lībiju un Vidusjūras dienvidu reģionu. Vispirms es
vēlētos mūs apsveikt, lai gan vēlos apsveikt nevis Eiropas Savienību, bet dažas dalībvalstis,
kuras attiecībā uz Lībiju atrodas cilvēktiesību un demokrātijas aizsardzības vadībā. Mums
ir jābūt pateicīgiem Francijai un tās līderim Nicolas Sarkozy par vadību šajā jomā.

Manuprāt, tas ir sākums pārejas procesam no ārpolitikas, kas ir balstīta uz interesēm, uz
ārpolitiku, kas ir balstīta uz vērtībām. Mums ir jāveic divi soļi. Mums ir jāpārstrādā
kaimiņattiecību politika un jāvērš tā mūsu sabiedrības un valdību virzienā, kā arī jāpanāk
tas, ko mēs Centrāleiropā un Austrumeiropā saucam par pāreju vai transformāciju. Tas ir
arī brīdinošs aicinājums pārstrādāt, reformēt un nostiprināt kopējo drošības un aizsardzības
politiku, lai nodrošinātu Eiropas Savienību ar vienotas vadības un militārajām spējām.

Liem Hoang Ngoc (S&D).   – (FR) Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi! Rīt, 24. martā,
būs simboliska diena. Pirmkārt, tā būs īpaša diena saistībā ar grozījuma veikšanu Lisabonas
līgumā, par ko mēs tikko balsojām un kas ļaus izveidot pastāvīgu Eiropas Stabilizācijas
mehānismu. Šis mehānisms Eiropas Savienībai ļauj izveidot pirmās eiroobligācijas, kuras
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ir paredzētas valsts parāda finansēšanai spekulāciju gadījumā, piemērojot zemas procentu
likmes.

Šajā ziņā fakts, ka process apstājās pusceļā, rada nožēlu. Lai risinātu tirgu iracionālā
pieauguma jautājumu, Līguma grozīšanai bija jābūt iespējai pilnvarot Eiropas Centrālo
banku rīkoties tā, kā rīkojas Amerikas Savienotās Valstis, un valūtu maiņas kursu spriedzes
gadījumā atpirkt valsts parādu. Process ir vēl nepilnīgāks, jo pieprasītā kompensācija ir
Konkurētspējas pakta, kura jaunais nosaukums ir Euro pakts, īstenošana. Tas ir otrs rītdienas
simbols. Šo paktu vienprātīgi atbalsta Padome, Komisija un Eiropas Centrālā banka.

Dāmas un kungi! Jūs visi pārzināt Vašingtonas konsensu, jums tas ļoti patika. 24. martā
tiks radīts „Briseles konsenss”. Tā ir akla, brutāla neoliberālās dogmas piemērošana; spiediena
izdarīšana uz valsts dienestiem un labklājības valsti, taupība algu jomā un minimāla finanšu
tirgu regulēšana.

Dāmas un kungi! Padomei, Komisijai un Eiropas Centrālajai bankai ir īsa atmiņa. Viņi
ierosina transponēt Euro paktu pārvaldības pasākumu kopumā, lai mūsu sistēmā
nostiprinātu to pašu politiku, kas mūs noveda pie ekonomikas krīzes. Spānijā, Apvienotajā
Karalistē, Īrijā un citur mājsaimniecību parādsaistību palielināšanos, ko nodrošina finanšu
industrija, izraisīja tieši krīze pirktspējas jomā, kas izrietēja no pēdējo 20 gadu laikā
dominējušās algu pieauguma ierobežošanas. Diemžēl Euro paktā ir ierosināts taupību algu
jomā noteikt par pastāvīgu elementu.

Valsts parāds izriet gan no ekonomikas krīzes, gan bezjēdzīgas visās jomās īstenotas
nodokļu samazināšanas, ko ir aizstāvējuši liberālo un konservatīvo spēku pārstāvji. Eiropā
nenotika sprādziens valsts tēriņu jomā — tieši pretēji. Taupības politika budžeta un algu
jomā kopā ar procentu likmju kāpumu, ko jau plāno Eiropas Centrālā banka, galu galā
iznīcinās gan iekšējo pieprasījumu Eiropā, gan atveseļošanas procesu, nesamazinot deficītus.
Rīt mēs stāvēsim plecu pie pleca ar darba ņēmējiem, kuri protestē pret šo „Briseles konsensu”
— tas ir trešais 24. marta simbols. Ja mēs nevēlamies pieredzēt „brūnkreklu” līdzinieku
atgriešanos, kuru apkarošana bija viens no Eiropas Savienības izveides mērķiem, iedzīvotāju
ievēlētajiem pārstāvjiem kopā ar vēlētājiem ir jānosoda politika, kas ir vienlīdz netaisnīga
un neefektīva.

Anneli Jäätteenmäki (ALDE). -    (FI) Priekšsēdētāja kungs, pastāvīga krīzes pārvaldības
mehānisma izveide Eiropā ir pamatota, ņemot vērā citu krīžu iespējamību Eiropā. Neviens
no mums nevēlas turpmākas krīzes, tomēr tās var notikt. Tomēr fakts, ka plāns paredz
pastāvīgu krīžu pārvaldības mehānisma izveidi ārpus Eiropas Savienības institūcijām, rada
nožēlu. Mehānisms pēc iespējas vairāk jātuvina Eiropas Savienības institūcijām, lai tās
varētu pārraudzīt šī mehānisma izmantošanu. Turklāt visi soda pasākumi ir jāpiemēro
automātiski, nevis diskusiju un sarunu rezultātā.

Es vēlētos teikt dažus vārdus par mūsu tā dēvēto ārpolitiku un Lībiju.

Stāvoklis Lībijā un starptautiskajā sabiedrībā ir neskaidrs. Lēmuma pieņemšana par lidojumu
aizliegumu zonu civiliedzīvotāju aizsardzībai bija pareiza. Tajā ir bijusi iesaistīta arī Eiropas
Savienība. Tagad, kad ir veikts uzbrukums sauszemes spēkiem, manuprāt, ir pamatots
iemesls vaicāt, vai lidojumu aizliegumu zonas izveidošana bija paredzēta šādam nolūkam.
Šajā ziņā situācija ir tuvu kara robežas pārkāpšanai.

Derk Jan Eppink (ECR). -   Priekšsēdētāja kungs, Schulz kungs sacīja, ka militārās operācijas
tika sagatavotas pārāk sasteigti. Gluži pretēji — tās tika veiktas pārāk vēlu. Rietumi gaidīja
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pārāk ilgi. Tie būtu varējuši izolēt Gaddafi kungu Tripolē, piespiežot viņu atkāpties vai
doties prom. Mēs tik tikko paspējām novērst masu slaktiņu Bengāzī.

Un ko mēs pieredzējām? Vadību uzņēmās divas valstis — Francija un Lielbritānija. Apsveicu!
Vācija acīmredzot ir valsts ar stabilu valūtu un vāju varu. Aizsardzības ministra amats ir
bīstamākais darbs valstī. Tajā pašā laikā Turcija iestājas pret NATO un Amerikas Savienotās
Valstis piedzīvo varas norietu un ieņem novērotāja pozīciju.

Es baidos, ka tagad — tāpat kā tas bija Balkānu gadījumā — mēs nevaram izkļūt no strupceļa
bez pilnvērtīgas Amerikas vadības, ko Eiropas Savienība diemžēl nespēj nodrošināt.
Vienīgais politiķis, kurš zināja, kā izturēties pret Gaddafi kungu, bija Ronald Reagan.
Reagan kungam bija pilnīga taisnība.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL).   – (EL) Priekšsēdētāja kungs, tieši pirms gada Eiropas
Savienības līderi un Grieķijas premjerministrs nolēma, ka Grieķijai būs jāveic ekonomiskās
un sociālās jūrascūciņas uzdevums. Tika veikti galēji antisociāli pasākumi, aizbildinoties
ar valsts deficīta un parāda samazināšanu un konkurētspējas uzlabošanu. Šī eksperimenta
rezultātā valsts parāds ir pavisam nedaudz zem 150 % līmeņa, bezdarba līmenis ir 15 %,
jauniešu vidū tas sasniedz 30 % rādītāju, inflācija tuvojas 4,4 % rādītājam un ekonomika
ir sarukusi par 6,6 %.

Komisār Rehn kungs, Grieķijas eksperiments ir piedzīvojis neveiksmi, un jūs esat
ekonomiski, sociāli un politiski iznīcinājis jūrascūciņu. Eiropas Savienības līderi gatavo
tādu pašu likteni citām dalībvalstīm, kuras piedalās Euro paktā, kas ir Grieķijas memoranda
Eiropas versija. Mēs iestājamies pret šo paktu, jo mēs nevēlamies iznīcināt darba ņēmējus,
pensionārus un bezdarbniekus.

Komisār Rehn kungs, kad tika parakstīts Grieķijas memorands, jūs grieķiem vēlējāt „bon
courage”. Ja jūs esat pastāvīgs savos vēlējumos, jums piektdien vai sestdien būs jānovēl „bon
courage” arī Eiropas darba ņēmējiem.

Hans-Gert Pöttering (PPE).   – (DE) Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi! Amerikāņu
politikas zinātnieks Samuel Huntington reiz prognozēja civilizāciju sadursmi. Ja mēs uz to
būtu paļāvušies, mēs paši, piepildot šo pareģojumu, būtu piedalījušies šīs civilizāciju
sadursmes radīšanā. Mēs, Eiropas Parlaments, vienmēr esam strādājuši, lai uzturētu
sadarbību ar arābu valstīm un to iedzīvotājiem. Tagad mēs redzam, kā arābu pasaules tautas
cenšas panākt tās vērtības, ko pārstāvam arī mēs, proti, demokrātiju, brīvību un tiesiskuma
principu. Kurš vēl tikai pirms dažām nedēļām būtu prognozējis, ka Arābu valstu līga aicinās
mūs, rietumu un starptautisko kopienu, apturēt tirānu Lībijā? Arābu pasaulē notiek krasas
pārmaiņas. Mēs šajā ziņā nedrīkstam pieļaut nekādas kļūdas. Mums arābu valstu
iedzīvotājiem nav jāsniedz tikai solījumi, bet atbalsts tam, ko viņi dara.

Pārstāvot, Konrad Adenauer fondu, kura priekšsēdētājs es esmu, šovakar es dodos uz Tunisiju
un pirms divarpus nedēļām apmeklēju arī Kairu. Es vēlētos atgādināt Konrad Adenauer,
pirmā Vācijas Federatīvās Republikas kanclera, vārdus: „Mēs esam brīvības pusē.” Mums
arābu valstu iedzīvotājiem tagad ir jāsaka: „Ja tas ir tas, ko jūs paši vēlaties, tad mēs vēlamies
jums palīdzēt, nodrošinot solidaritāti un konsultācijas saistībā ar demokrātiju, lai jūs varētu
sagatavoties vēlēšanām.”

Mēs, izjūtot zināmas izbailes, dzirdam, ka šodien Jeruzalemē notika teroristu uzbrukums
un ka daudzi cilvēki guva ievainojumus. Mēs to visstingrākajā veidā nosodām, lai kurš arī
būtu vainīgais. Tomēr mēs arī uzstājam uz mieru starp Palestīnu un Izraēlu. Ja pār arābu
valstīm pūš brīvības vējš, ir jāizmanto iespēja, lai panāktu mieru arī starp Izraēlu un
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Palestīnu, lai Izraēlas iedzīvotāji varētu dzīvot valstī ar drošām robežām un lai to pašu
varētu darīt arī Palestīnas iedzīvotāji, kuriem pienākas tāds pats stāvoklis kā Izraēlas
iedzīvotājiem. Laikā, kad arābu pasaulē notiek šīs lielās pārmaiņas, mūs pienākums ir sniegt
mūsu kā Eiropas Savienības ieguldījumu un darīt to vienotā un pārliecinošā veidā.

(Aplausi)

Pier Antonio Panzeri (S&D). -    (IT) Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi! Neņemot
vērā izziņotos pasākumus, es neesmu pārliecināts, vai Eiropas politikas pārstāvji dara
pietiekami daudz. Lai Eiropas Savienība iegūtu līdera pozīciju, jo īpaši ārlietās, protams, ir
vajadzīgs laiks, bet, kā mēs zinām, rodas konkrētas situācijas, un tās mums diemžēl nesniedz
iespēju izmantot tik daudz laika, cik mēs vēlētos, un nosaka vajadzību pēc ātras rīcības un
tālredzības.

Tagad ir skaidrs, ka attiecībā uz situāciju Vidusjūras reģionā un īpaši Lībijā mēs vēl joprojām
neizpildām prasības. Mums ir jānododas mazliet ilgākām pārdomām, lai saprastu, ka,
iespējams, būs vajadzīga stingrāka rīcība, lai saprastu, kas ir noticis, un lai Vidusjūras reģionā
saskaņoti rīkotos.

Ikvienam ir skaidrs, ka, paraugoties uz Lībijas gadījumu, ir liela atšķirība starp kopīgu visas
Eiropas rīcību un pasākumiem, ko veic tikai valstis, kuras vēlas rīkoties, kā tas notiek pašlaik.
Nē, mans vēstījums Padomes un Komisijas pārstāvjiem ir tāds, ka mēs vēl neesam līdz tam
nonākuši.

Padome nav sniegusi atbildi uz konkrētiem jautājumiem, un tas tai tagad ir ātri jādara.
Mani interesē, vai, neņemot vērā humāno palīdzību, mēs patiešām zinām, ko darīt, ja
Rezolūcijas 1973 piemērošana nesniedz gaidītos rezultātus un ja dažas valstis pārsniedz
savas pilnvaras.

Otrkārt, es vēlētos uzzināt Padomes viedokli par operatīvās vadības jautājumu. NATO mūs
informēja, ka tā veic tehnisku uzdevumu, bet nesniedz politisku vadību. Vai mēs uzskatām,
ka varam darboties šādi, necenšoties panākt stingrāku un vienotāku Eiropas nostāju, tā
vietā uzveļot darbu uz to dažu valstu pleciem, kuras ir gatavas to darīt?

Visbeidzot, notiekošo operāciju un attiecību ar Arābu valstu līgu un Āfrikas Savienību
ietvaros ir svarīgi novērst iespēju, ka galu galā mūsu intervenci vērtēs negatīvi, rodoties
nedrošības un bīstamu pavērsienu draudiem. Vai mēs to apzināmies? Iespējams, ne visai.
Šie ir jautājumi, kuri nav pelnījuši birokrātiskas atbildes, bet gan adekvāta politiska līmeņa
reakciju, sākot ar rīt gaidāmo Padomes sanāksmi.

Olle Schmidt (ALDE).   – (SV) Priekšsēdētāja kungs, euro kritiķi manā valstī apgalvo:
Grieķijas un Īrijas situācija apliecina, ka euro nedarbojas. Viņi saka, ka ir labāk atrasties
ārpus euro zonas. Viņi maldās.

Savas desmit gadus ilgās vēstures laikā euro zona ir radījusi stabilitāti, zemu inflāciju un
— patiešām — miljoniem jaunu darba vietu. Pastāvīgais krīzes mehānisms darbosies kā
pats pēdējais līdzeklis gadījumā, ja valsts nonāk lielās ekonomiskās grūtībās.

Euro nav krīzes cēlonis, kā to visai pamatoti parasti norāda komisāra kungs. Tieši pretēji
— vienotā valūta ir būtisks risinājuma elements, un tā tas ir arī attiecībā uz tādu valsti kā
Zviedrija. Tāpēc man ir ļoti žēl, ka vairākums Zviedrijas parlamenta deputātu iebilst
Zviedrijas līdzdalībai Euro paktā. Tas mazina valsts ietekmi. Ja Zviedrija vēlas būt daļa no
Eiropas Savienības iekšējā loka, kā to apgalvo Zviedrijas valdība, nav pareizi sēdēt ārpus
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apspriežu telpām. Dānija un Dānijas valdība, kā arī parlaments atbalsta euro. Tā tam būtu
jābūt arī Zviedrijas gadījumā.

Georgios Toussas (GUE/NGL).   – (EL) Priekšsēdētāja kungs, Grieķijas Komunistu partija
nosoda jauno pretlikumīgo imperiālistisko karu, ko Lībijā ir uzsākušas Amerikas Savienotās
Valstis, Francija, Lielbritānija un NATO.

Interese par humānās palīdzības sniegšanu ir apkaunojoša liekulība. Imperiālistu īstais
mērķis ir nafta, dabasgāze un citi ienesīgie resursi Lībijā, Ziemeļāfrikā un reģionā kopumā.
ASV, NATO un Eiropas Savienības imperiālistiskā agresija palielina riskus, kuriem ir pakļauti
reģiona iedzīvotāji. Jaunais pakts un euro valstis vienojošā ekonomikas pārvaldība radīs
masveida bezdarbu un nabadzību. Eiropas atbalsta mehānisms ir kontrolēta bankrota un
valstu drošas maksātnespējas instruments, lai aizsargātu plutokrātijas peļņu.

Šī ir Amerikas Savienoto Valstu brīvā pasaule. Šī ir demokrātijas un brīvības Eiropas
Savienība. Īstā dilemma ir šāda: vai saistību izpildes nespēja skars iedzīvotājus vai
plutokrātiju? Iedzīvotājiem nav jāmaksā par imperiālistu barbarisma un kapitālisma krīzes
sekām. Viņi nav jānolemj pastāvīgam bezdarbam un nabadzībai, tāpēc mēs aicinām viņus
pret to vērsties un iebilst šai imperiālistu intervencei, cīnīties par savām mūsdienu tiesībām
un alternatīvu izaugsmes veidu, kas nodrošina plašu iedzīvotāju masu vajadzību izpildi,
nevis monopolu peļņu.

Paulo Rangel (PPE).   – (PT) Priekšsēdētāja kungs, vispirms es vēlētos pievērst uzmanību
vērtībai, kādu Eiropas Tautas partijas grupa (Kristīgie demokrāti) un jo īpaši šīs grupas
deputāti, kuri pārstāv Portugāli, piedēvē gaidāmajai Padomes sanāksmei, rastajam
risinājumam — kas, atklāti sakot, ir labāks, nekā tajā laikā tika gaidīts, — un jo īpaši manu
kolēģu Brok kunga un Gualtieri kunga darbam, kuri Parlamenta vārdā sagatavoja šo ziņojumu
saskaņā ar Komisijas nostājām, tuvinot fondu tādai formai, kurā nepārprotami ir ņemta
vērā Savienības metode, attālinoties no starpvaldību risinājuma.

Turklāt es vēlētos visiem saviem kolēģiem sacīt, ka laikā, kad Portugāle saskaras ar politisko
krīzi, Portugāles Sociāldemokrātiskā partija (PSD), kas ietilpst PPE grupā, ir gatava vadīt
nākamās vēlēšanas. Turklāt mēs tās vadīsim saskaņā ar euro zonai noteiktajiem kritērijiem,
sasniedzot visus paredzētos mērķus un paveicot arī visu to, ko Portugāles Sociālistu partija
nespēja izdarīt 13 gadu laikā, es atkārtoju — 13 gadu laikā.

Portugāles sociālistu vadītā valdība bija izcila neveiksme. Visu, kas norisinās Portugālē,
PSD prognozēja 2009. gada vēlēšanu laikā. Es piedalījos šajā kampaņā, un mēs brīdinājām
par to, ka tas notiks. Tāpēc tagad vēlamies sacīt, ka mēs Eiropas Savienībai, jo īpaši mūsu
partneriem euro zonā, sniedzam visas garantijas par to, ka mēs izpildīsim visus kritērijus,
kuri nozīmē augstas prasības un jaunus Portugāles iedzīvotāju upurus. Tomēr atšķirībā no
tagadējās Portugāles valdības, kurai bija jāiesniedz četras stabilitātes un izaugsmes
programmas un kura pastāvīgi cenšas rast jaunus risinājumus, nespējot sniegt tirgiem
uzticamu atbildi, kas kalpotu Portugāles un Eiropas interesēm, beidzot valdībā būs uzticami
pārstāvji.

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

Edite Estrela (S&D).   – (PT) Priekšsēdētāja kungs, es tikai vēlētos uzdot Rangel kungam
jautājumu par to, vai viņš nedomā, ka ir infantili un nesaprātīgi provocēt politisko krīzi,
ņemot vērā viņa šeit pausto apgalvojumu, ka nākamā Portugāles valdība atbalstīs tos pašus
taupības pasākumus un īstenos tos pašus mērķus, kas ir apspriesti ar Briseli? Vai viņš
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nedomā, ka Portugāle maksās pārāk augstu cenu un ka tas prasīs pārāk lielus Portugāles
iedzīvotāju upurus? Es vēlētos saņemt atbildi uz šiem jautājumiem. Vai politiķus uz šādu
attieksmi nemudina varaskāre?

Paulo Rangel (PPE).   – (PT) Priekšsēdētāja kungs, es labprāt atbildēšu uz jautājumiem, lai
gan es nevēlējos pārvērst Eiropas Parlamenta debates par Portugāles politikas apspriedi. Ja
Estrela kundze vēlas apspriest Portugāles politiku, viņas rīcībā ir vienkāršs risinājums: mums
ir vajadzīgas vēlēšanas, viņai tajās ir jāpiedalās kā Portugāles parlamenta kandidātei, un
viņai opozīcijas ietvaros būs iespēja apspriest Portugāles iecerēto politiku ar Portugāles
Sociāldemokrātisko partiju.

Es tikai vēlētos sacīt, ka mēs nevaram pieņemt vēl vienu valdību, kas divu gadu laikā četras
reizes ir piedzīvojusi neveiksmi. Tas ir neiespējami, nav ilgt spējīgi, un tirgus pārstāvji to
neuzskata par uzticamu stāvokli. Vairs nav iespējami risinājumi, ja valdībā darbojas
Portugāles Sociālistu partija.

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

Liisa Jaakonsaari (S&D). -    (FI) Priekšsēdētāja kungs, man nebūs iespējas uzdot šo
jautājumu Portugāles parlamentā, tāpēc es to uzdošu šeit: kāpēc Portugāles Eiropas Tautas
partijas grupa (Kristīgie demokrāti) neatbalsta šo ļoti svarīgo ierosinājumu? Ja lēmumu
pieņemšana tiks atlikta, visa euro zona un Eiropas Savienība var piedzīvot krīzi. Kāpēc jūs
šeit un tagad neatbalstāt ierosinātos risinājumus?

Paulo Rangel (PPE).   – (PT) Priekšsēdētāja kungs, Portugāles Sociāldemokrātiskā partija
(PSD) atšķirībā no daudzām partijām citās Eiropas Savienības valstīs atbildīgi atbalstīja
visus taupības pasākumu kopumus. Kad valdība ir piedzīvojusi izcilu neveiksmi — un tai
vairs nav nekādu aizbildinājumu, tā pēc veseliem diviem gadiem nespēj uzrādīt nekādus
rezultātus — un tirgus situācija saglabājas tāda, kāda tā ir, PSD nav citas izvēles kā vien
atbalstīt risinājumu. Risinājums ir jaunas vēlēšanas, jauna valdība, jauna uzticība Portugālei,
kā arī Eiropai un euro zonai.

Simon Busuttil (PPE).   – (MT) Priekšsēdētāja kungs, pirms divām nedēļām šis Parlaments
pieņēma drosmīgu politisko rezolūciju, cita starpā aicinot pāri Lībijai noteikt lidojumu
aizliegumu zonu. Tikai pirms nedēļas, kad ANO Drošības padome vēl nebija apstiprinājusi
šo rezolūciju, mēs organizējām vēl vienu sanāksmi, kurā visi jutāmies samērā izmisuši
neizbēgamās Bengāzī krišanas un visbeidzot — neveiksmīgās revolūcijas dēļ, kuras
dalībnieki atbalsta demokrātiju Lībijā. Pagājušajā ceturtdienā, dienu vēlāk, Rezolūcija tika
apstiprināta, un ir pagājušas četras dienas kopš tās piemērošanas.

Priekšsēdētāja kungs, manuprāt, ir svarīgi turpināt šīs rezolūcijas piemērošanu un sniegt
atbalstu Lībijas iedzīvotājiem, tajā pašā laikā aizsargājot viņus no turpmākiem slaktiņiem
un palīdzot pārejas posmā uz demokrātiju.

Mums ir jārisina arī divi citi jautājumi. Pirmkārt, mums ir jāturpina sniegt plaša humānā
palīdzība Lībijas iedzīvotājiem un bēgļiem, kas dodas prom no Lībijas, jo īpaši uz Tunisiju
un Ēģipti. Otrkārt, mums ir jāsagatavojas iespējamai bēgļu masveida izceļošanai uz Eiropas
Savienības valstīm. Galu galā, tas nav tikai Eiropas Savienības Vidusjūras reģiona valstu,
bet mūsu visu pienākums.

Tunne Kelam (PPE). -   Priekšsēdētāja kungs, šodien PPE grupas sanāksmju telpai oficiāli
tika dots nosaukums, nodēvējot to Alcide de Gasperi — viena no Eiropas Savienības
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dibinātājiem — vārdā. Viņa laikā krīzes risinājums bija pārnacionāla pieeja, vispirms
parūpējoties par kopīgajām Eiropas interesēm. Viņš bija viens no tiem valstsvīriem, kuri,
lai gan dzimuši 19. gadsimtā, spēja radīt 21. gadsimta Eiropas vīziju.

Mūsdienu ekonomikas krīzes novēršanai ir vajadzīga pārvaldība, kuru nevirza nākamās
velēšanas un kas nav primāri vērsta uz nacionāla mēroga glābšanu, bet kuras pārstāvjiem
rūp nākamās paaudzes un Eiropa kopumā. Attiecībā uz Eiropadomi es atbalstu stabilitātes
mehānisma jauno tekstu, kā arī euro zonas reformu pasākumu kopumu.

Otrkārt, es ceru, ka Konkurences pakts pierādīs savu efektivitāti un piesaistīs arī valstis,
kuras neietilpst euro zonā. Ir svarīgi, lai visas valdības uzņemtos ievērojamas nacionālās
saistības, lai uzlabotu mūsu konkurētspēju.

Treškārt, tāpat kā vienotā tirgus gadījumā, mani mazliet satrauc tas, ka tā ambiciozie mērķi
ir ievērojami ierobežoti un tā darbības efektivitāte varētu kļūt gandrīz neatbilstīga. Tāpēc,
lemjot par jauniem pasākumiem, apliecināsim savu politisko gribu un uzticamību,
papildinot četras brīvības, uz kurām ir balstīta Eiropas sadarbība, ar iekšējo tirgu un pilnībā
piemērojot Pakalpojumu direktīvu.

Wim van de Camp (PPE). -    (NL) Priekšsēdētāja kungs, vispirms es vēlētos paust savu
līdzjūtību Japānas iedzīvotājiem. Es zinu, ka pēc īsa brīža mēs pievērsīsimies Japānas
jautājumam, bet es ceru, ka arī turpmākajās dienās Padome atbildēs uz visiem Japānas
specializētas palīdzības lūgumiem. Mēs bieži runājam par attīstības valstīm, bet te mēs
saskaramies ar katastrofu augsti attīstītā valstī, kurai tik un tā varētu būt vajadzīga papildu
palīdzība.

Otrs jautājums, par ko vēlos runāt, ir Lībija. Es nedomāju, ka kādi no šodien šeit paustajiem
Komisijas iejūtīgajiem vārdiem var labot faktus, ka Eiropas Savienība Lībijā nav pārstāvēta
un ka pašlaik tā pat nespēj apturēt krīzi pilsētās vai Gaddafi kunga sauszemes spēku darbības.

Es vēlētos apsveikt Francijas prezidentu par to, ka viņš pēdējā brīdī nodrošināja, lai Eiropas
Savienība konsultācijās ar NATO spētu kaut ko darīt, tomēr cilvēku ciešanas vēl nav
beigušās, un būtu saprātīgi, ja mēs savu nozīmi vērtētu pieticīgi. Eiropa spēj labāk palīdzēt
pēc krīzes, nevis krīzes laikā, kā esmu jau teicis iepriekšējās reizēs.

Visbeidzot, es vēlētos pievērsties Euro paktam. Manuprāt, mēs tiešām esam panākuši
ievērojamu rezultātu. Barroso kungs to ir nosaucis par stūrakmeni, bet es nedomāju, ka
stūrakmens jau stabili atrodas savā vietā, tāpēc nākamo mēnešu laikā mums būs jāturpina
darbs. Tas netiks atrisināts rīt.

Seán Kelly (PPE). -   Priekšsēdētāja kungs, tāpat kā Barroso kungs, arī es vēlētos pievērsties
ekonomikas situācijai, jo īpaši tāpēc, ka manis pārstāvētā valsts šobrīd ir Eiropas Savienības
un Starptautiskā Valūtas fonda palīdzības saņēmēja. Tomēr mums Īrijā ir jauna valdība un
jauna cerība. Mūsu valdības vadītājs savā pirmajā runā sacīja, ka viņš vēlas Eiropā celt tiltus,
izpildīt saistības un godīgi veikt savu darba daļu. Mēs esam apņēmušies to izdarīt.

Tomēr ir divas lietas, ka mums īpaši vajadzīgas, lai to izdarītu. Pirmkārt, piemērotā procentu
likme ir drakoniska un tā nav ilgtspējīga. Mēs vēlētos, lai tā tiktu samazināta par vismaz
1 % līdz 2 %. Otrkārt, mums ir arī vajadzīga pastāvīga finansējuma garantija mūsu bankām
līdz brīdim, kad tās atkal spēj funkcionēt. Mums nav vajadzīga spiediena palielināšana
attiecībā uz mūsu uzņēmumu ienākuma nodokli, un mums noteikti nav vajadzīgas lekcijas,
ko sniedz tādi cilvēki kā Sarkozy kungs, kurš, šķiet, jūtas ļoti ērti saistībā ar faktisko procentu
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likmi 8,2 % apjomā Francijā, kamēr mūsu faktiskā procentu likme ir 11,9%. Iespējams,
viņam vispirms vajadzētu paskatīties uz baļķi savā acī, pirms viņš raugās pāri Īrijas jūrai.

Kāda ir kompensācija? Pirmkārt, mūsu valstī darbosies taupības pasākumu kopa, radot
mūsu iedzīvotājiem daudz neērtību un problēmu. Otrkārt, vajadzības gadījumā mēs
apspriedīsim parāda paktu, kas ir līdzīgs paktam, kurš Vācijā ir spēkā kopš 2009. gada.
Treškārt, mēs arī apsvērsim neatkarīgas Eiropas fiskālās aģentūras iespēju. Tas ir ļoti svarīgi,
jo es neticu, ka ir iespējamas neatkarīgas nacionālās aģentūras.

Es aicinātu Barroso kunga kolēģus un viņu pašu viņa dzimšanas dienā sniegt Īrijai palīdzību,
lai tā šajā konkrētajā gadījumā pati sev varētu palīdzēt, un tad mēs vairs nelūgsim palīdzību
glābšanas pasākumu veidā.

Krzysztof Lisek (PPE).   – (PL) Priekšsēdētāja kungs, ir apsveicami, ka Eiropas Savienības
līderi pēdējo nedēļu laikā ir veltījuši tik daudz laika notikumiem Lībijā un citās Ziemeļāfrikas
valstīs. Esmu pārliecināts, ka šī rīcība mums ļaus novērst civiliedzīvotāju slaktiņu, un esmu
arī pārliecināts, ka paši Lībijas iedzīvotāji gāzīs tirānu.

Tomēr nav noliedzams, ka mums ir jārunā arī par iekšējām problēmām, kas attiecas uz to,
kā darbojas Eiropas Savienība un tās institūcijas, par problēmām, kas attiecas uz iekšējo
darbību, kopējo ārpolitiku un kopējo drošības un aizsardzības politiku. Domstarpības, kas
ir radušās starp dažām dalībvalstīm, apliecina, cik tālu mēs esam no mērķa par patiesi
kopīgu politiku, kurā ņemts vērā Lisabonas līguma gars.

Tas ir arī izaicinājums visai starptautiskajai sabiedrībai. Pozitīvi vērtējams tas, ka mēs
sadarbojamies ar Amerikas Savienotajām Valstīm un citām NATO dalībvalstīm, risinām
dialogu ar Arābu valstu līgu un Āfrikas Savienību, kā arī dialogu ar Izraēlu. Manuprāt,
Pöttering kungs uzsvēra ļoti svarīgu aspektu, proti, to, ka pašreizējiem notikumiem
Ziemeļāfrikā, Lībijā un Ēģiptē var būt ļoti nopietnas sekas un ka šīs sekas var ietekmēt arī
miera procesa nākotni. Mums ir jāpatur prātā šis padoms un tajā jāieklausās.

Mums arī jādomā par šo valstu nākotni un par demokrātijas un cilvēktiesību atbalstu, nevis
vienkārši jādarbojas kā ugunsdzēsējiem, kuri iznīcina liesmas, un mums ir jādomā arī par
citām Eiropas kaimiņvalstīm, kurās var notikt šādi bīstami procesi.

Michael Gahler (PPE).   – (DE) Priekšsēdētāja kungs, savā Eiropadomei adresētajā
aicinājumā Van Rompuy kungs norāda, ka mēs sāksim savas darba pusdienas, izskatot
notikumus Lībijā un mūsu dienvidu kaimiņvalstīs. Es ceru, ka nevienam šis jautājums
neizraisīs smakšanu, bet tā vietā mēs nosūtīsim skaidru un vienotus vēstījumu par mūsu
mērķiem pulkvedim M. Gaddafi un Lībijas iedzīvotājiem, kā arī mūsu pašu sabiedrībai,
kuru kaitina vienotības trūkums, saskaroties ar diktatora turēšanos pie varas.

Ir pamatoti paplašināt mūsu „melno sarakstu”, lai tajā iekļautu konkrētus cilvēkus, kā arī
iesaldēt Lībijas valsts naftas uzņēmuma kontus. Tomēr es būtu vēlējies, lai NATO vietā
Eiropas Savienība atcerētos savus lēmumus par spējām un jaudu un īstenotu ieroču embargo,
izmantojot savu dalībvalstu jūras spēkus. Galu galā, tie ir mūsu kaimiņi. Ja mēs tā būtu
rīkojušies, mēs būtu izvairījušies no nesenā satraukuma saistībā ar Turciju un NATO, kā
arī atvieglojuši mūsu sabiedroto — Amerikas Savienoto Valstu nastu.

Tagad es ceru, ka Eiropas Savienības humānās palīdzības misiju plānošana tiks vērsta ne
tikai uz kara bēgļu uzņemšanu Lībijas robežas Ēģiptes un Turcijas pusēs, bet mēs arī aktīvi
sniegsim humāno palīdzību tajās Lībijas daļās, kuras jau ir atbrīvotas no pulkveža M.
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Gaddafi varas. Manuprāt, tas ir svarīgi, lai cilvēkiem Tripolē skaidri liktu saprast mūsu
nodomus.

Es vēlētos norādīt Grieķiju pārstāvošajam komunistiski noskaņotajam deputātam, ka es
tikko dzirdēju ziņas no Maskavas par to, ka Staļins ir miris. Ceļā no politbiroja ir jaunas
pavēles, bet acīmredzot jūs tās vēl neesat saņēmis.

Cristian Dan Preda (PPE).   – (RO) Priekšsēdētāja kungs, es domāju, ka mēs visi esam
vienisprātis par galīgo Lībijā notiekošās intervences mērķi: pilnībā pārtraukt M. Gaddafi
režīma īstenotos nepieņemamos vardarbības aktus un pret civiliedzīvotājiem vērstos
uzbrukumus.

Manuprāt, ANO Drošības padomes Rezolūcija 1973 nodrošina neapšaubāmu tiesisko
pamatu, lai ar visiem iespējamajiem līdzekļiem nodrošinātu lidojumu aizlieguma zonas
ievērošanu, kuras izveidošanas mērķis bija tieši civiliedzīvotāju aizsardzība. Es velētos
pieminēt, ka pirms Rezolūcijas 1973 pieņemšanas Eiropas Parlaments bija viena no
pirmajām starptautiskajām institūcijām, kas aicināja izveidot šādu zonu — tas notika
pagājušajā plenārsēdē Strasbūrā.

Ņemot vērā, ka rīt sākas Eiropadomes sanāksme, manuprāt, veiksmīgas intervences
nodrošināšanai Lībijā ir svarīgi divi faktori. Manuprāt, atslēgas vārdiem ir jābūt
„koordinēšana” un „skaidrība”. Es vispirms runāju par koordinēšanu saistībā ar
humanitārajiem aspektiem Eiropas Savienības līmenī, ievērojot Lisabonas līguma garu.
Koordinēšana attiecas arī uz NATO: es uzskatu, ka mūsu veiktajiem pasākumiem ir
jāpapildina NATO veiktais darbs. Visbeidzot, ļoti svarīga ir koordinēšana ar Arābu valstu
līgu, jo pastāvīgs reģionālais atbalsts būs svarīgs mūsu Lībijā veikto pasākumu aspekts.

Visbeidzot, mums savā lēmumā ir skaidri jāparedz pret civiliedzīvotājiem vērstās vardarbības
pārtraukšana. Šīs situācijas veiksmīgs atrisinājums lielā mērā ir atkarīgs no mūsu vēstījuma
skaidrības.

Ildikó Gáll-Pelcz (PPE).   – (HU) Priekšsēdētāja kungs, ministra kungs, komisāri! Jaunākie
ekonomiskie rādītāji apliecina, ka Eiropa ir ceļā uz izkļūšanu no ekonomikas krīzes. Nākamā
Eiropas Savienības augstākā līmeņa sanāksme var nostiprināt šo procesu. Eiropadomes
sanāksme, kas notiks nedēļas nogalē, var nodrošināt būtiskus panākumus Eiropas politikai,
paceļot Eiropas solidaritāti jaunā līmenī. Pieņemšanai ierosināto pasākumu kopuma būtisks
elements ir makroekonomiskās koordinēšanas cikls, proti, Eiropas semestris, kura pirmais
posms ir noslēgts ar sintēzes ziņojumu, ko sagatavoja Ungārijas prezidentūra. Šis ziņojums
ir svarīgs arī tāpēc, ka tas mums sniedz iespēju modelēt konkurētspējīgas Eiropas Savienības
ekonomisko situāciju pēc krīzes. Turklāt Ungārijas prezidentūrai bija svarīga nozīme arī
pagājušajā nedēļā notikušajā sešu likumdošanas priekšlikumu kopuma vispārējo vadlīniju
pieņemšanā, un, pateicoties tam, Parlaments var sākt darbu un...

(Priekšsēdētājs pārtrauca runātāju)

Csaba Sándor Tabajdi (S&D).   – (HU) Priekšsēdētāja kungs, es apsveicu Ungārijas
prezidentūru saistībā ar tās aktivitāti pēdējo nedēļu laikā. Tas ir īsts veiksmes stāsts. Tomēr
tajā pašā laikā tie ir arī Eiropas panākumi. Viss ir sagatavots, lai gaidāmajā Eiropadomes
sanāksmē nedēļas otrajā pusē tiktu pieņemts jaunais ekonomikas politikas regulējums. Tas
varētu ļaut visam Eiropas integrācijas procesam nonākt jaunā posmā. Jaunā ekonomikas
pārvaldības regulējuma ietvaros mūsu, kā arī Eiropas Parlamenta atbildība ir ļoti liela, tāpēc
būtu noderīgi pieņemt šos sešus likumdošanas ierosinājumus pirmajā lasījumā. Kavējumu
gadījumā zaudējumus var piedzīvot visa Eiropa. Es apsveicu Brok kungu un Gualtieri kungu
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saistībā ar šīsdienas ziņojumu. Esmu pateicīgs par Padomes elastību. Eiropas Parlaments
tagad ne tikai...

(Priekšsēdētājs pārtrauca runātāju)

Pat the Cope Gallagher (ALDE).   – (GA) Priekšsēdētāja kungs, es atbalstu pasākumus,
ko veic Īrijas valdība, lai Īrijai paredzētās Eiropas Savienības un Starptautiskā Valūtas fonda
programmas ietvaros panāktu procentu likmes pazemināšanu. Eiropas Komisija ir skaidri
norādījusi, ka tā būs gatava atbalstīt procentu likmes samazināšanu, un es sagaidu, ka
27 dalībvalstis panāks vienošanos par šā jautājuma atkārtotu izskatīšanu.

Mūsu parādsaistību ilgtspējības nodrošināšana ir kā Īrijas, tā Eiropas Savienības interesēs.
Ir svarīgi, lai Eiropas Savienības finansiālā atbalsta mehānisma cenu politika ir pieejama
un taisnīga.

Tika plaši ziņots, ka atsevišķas valstis apmaiņā pret samazinātu procentu likmi no Īrijas
vēlas panākt koncesijas. Acīmredzot uz Īriju tiek izdarīts spiediens, lai tā, piemēram,
paaugstinātu savu uzņēmumu ienākumu nodokli — man nav laika iedziļināties jautājumā
par faktisko nodokli salīdzinājumā ar uzņēmumu ienākumu nodokli —

(Priekšsēdētājs pārtrauca runātāju)

Andrew Henry William Brons (NI). -   Priekšsēdētāja kungs, Eiropadome pieņems
lēmumu, lai veiktu labojumu Līgumā attiecībā uz Eiropas Stabilizācijas mehānismu, bet
tas it kā palīdzēs nodrošināt valstu līdzdalības saglabāšanu euro zonā. Protams, tas
neizdosies: nevis šai problēmai veltītās naudas trūkuma dēļ, bet tāpēc, ka problēma ir
endēmiska. Tas ir mehānisms, kas centīsies panākt, lai ūdens plūstu pret kalnu!

Valsts valūtas ārējai vērtībai būtu jāatspoguļo valūtas pieprasījums un tās nodrošinājums,
kam, protams, savukārt būtu jāatspoguļo tās eksporta redzamais un neredzamais
pieprasījums, kā arī tās importa redzamais un neredzamais pieprasījums un kapitāla
kustības.

Viena un tā pati valūtas vērtība nevar atspoguļot ekonomikas apstākļus 17 dažādās valstīs.
Mums ne tuvu nav vajadzīgs mehānisms, kas nodrošina neveiksmīgu valstu līdzdalības
saglabāšanu euro zonā. Mums ir vajadzīgs mehānisms, kas šīs valstis no euro zonas glābj.
Pat tās valstis, kuras euro zonas ietvaros ir guvušas panākumus, būs labākā stāvoklī ārpus
šīs zonas un ar pārvērtētām naudas vienībām.

Petru Constantin Luhan (PPE).   – (RO) Priekšsēdētāja kungs, manuprāt, Eiropadomes
diskusiju ietvaros 24. un 25. martā ir svarīgi pabeigt uzticama likumdošanas pasākumu
kopuma sagatavošanu Eiropas Savienības ekonomiskās pārvaldības nostiprināšanai.

Šajā ziņā, ņemot vērā sarunas par jauno Eiropas Savienības budžetu pēc 2013. gada,
kohēzijas politika un kopējā lauksaimniecības politika ir prioritārās jomas.

Lielu daļu Eiropas Savienības budžeta laikposmam pēc 2013. gada ir svarīgi saglabāt
kohēzijas politikas vajadzībām, lai nodrošinātu, ka Eiropas Savienība izpilda savus
ambiciozos mērķus un nodrošina pienācīgu atbalstu stratēģijas „Eiropa 2020” izpildei.

Tomēr kohēzijas politikai ir jānodrošina ieguldījumu efektivitāte, jo īpaši, izmantojot
stratēģisko fondu plānošanu, mērķu tematisko koncentrāciju un piemērošanas noteikumu
vienkāršošanu.
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Zigmantas Balčytis (S&D). -    (LT) Priekšsēdētāja kungs, šodien mēs apstiprinājām
Lisabonas līguma grozījumu, kas atvieglos pastāvīga euro stabilizācijas mehānisma izveidi.
Mēs apliecinājām solidaritāti, piekrītot Līguma grozījumam un saprotot, ka atrodamies
sarežģītā ekonomiskajā un finanšu situācijā un ka mums ir jāveic ļoti konkrēti pasākumi
attiecībā uz ekonomikas koordinēšanu un pārraudzību. Šis mehānisms un Garantiju fonds
ir paredzēts tikai euro zonas valstīm, bet tiks ierobežotas to valstu, kuras nav euro zonas
dalībnieces, iespējas, tādējādi radot Eiropas Savienības sadrumstalošanās un Kopienas
metodes nolieguma draudus. Tāpēc Eiropas Savienībai ir jāapliecina lielāka solidaritāte,
sniedzot atbalstu arī tām dalībvalstīm, kuras neietilpst euro zonā, lai tās varētu kļūt par
kluba loceklēm un atgūt visas lēmumu pieņemšanas tiesības Eiropas Savienībā, un mēs
tādā veidā novērstu Līguma par pievienošanos Eiropas Savienībai īstermiņa pārkāpumu.

Monika Flašíková Beňová (S&D).    – (SK) Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs! Es
vēlētos pievērst uzmanību diviem ar gaidāmo Eiropadomes sanāksmi saistītiem
jautājumiem.

Pirmais jautājums attiecas uz to, ka daudzi pasākumi savā būtībā ir nedemokrātiski. Tiks
vājināta Eiropas Parlamenta un nacionālo parlamentu kā vienīgo vēlēto iestāžu nozīme,
un tiks nostiprinātas centrālo izpildvaras iestāžu pilnvaras. Stingrie soda pasākumi un to
automātiskais raksturs ierobežo nacionālo parlamentu iespējas ietekmēt ekonomikas
politiku. Man ir arī līdzīgs negatīvs viedoklis par faktu, ka Komisija sagatavo tiesību aktus
par makroekonomiskajiem rādītājiem, neiesaistot šajā procesā Eiropas Parlamentu.

Otrkārt, daudzi no ierosinātajiem pasākumiem ir neefektīvi. Kā Komisija gatavojas atjaunot
ekonomikas izaugsmi un nodarbinātību? Jūs ierosināt politiku, kura mazina vietējo
pieprasījumu un paļaujas uz eksportu. Ir gandrīz droši zināms, ka šādu politikas programmu
apvienojums neizvedīs Eiropas Savienību no krīzes. Komisāra kungs, nedemokrātisku un
ierobežojošu politikas programmu vietā es vēlētos paust...

(Priekšsēdētājs pārtrauca runātāju)

Liisa Jaakonsaari (S&D). -    (FI) Priekšsēdētāja kungs, šīsdienas sliktās ziņas ir tādas, ka
Portugāles konservatīvie politiskie spēki noraida šo pasākumu kopumu, cerot uz jaunām
vēlēšanām. Šādā veidā krīzē ir iespējams novest visu euro zonu, jo kavēšanās šobrīd
iedarbotos kā inde. Arī tirgus pārstāvji vēro, vai Eiropas Savienība spēj pieņemt lēmumus.

Ir ļoti svarīgi, lai mēs rastu risinājumus. Šis būs vēsturisks lēmumus, jo mēs atsakāmies no
tradicionālās koordinēšanas sistēmas, kurā koordinēšanai vēlējās pakļauties tikai daži, par
labu pārvaldībai, kas ir jauns Eiropas ekonomikas arhitektūras veids, un tas ir vērtējams
pozitīvi. Diemžēl visa šī projekta reputāciju nomelnoja Sarkozy kunga un Merkel kundzes
neoliberālais...

(Priekšsēdētājs pārtrauca runātāju)

Olli Rehn,    Komisijas loceklis.  − Priekšsēdētāja kungs, vispirms es vēlētos pateikties
godātajiem deputātiem par ļoti atbildīgajām nākamās nedēļas Eiropadomes sanāksmei
veltītajām debatēm. Pirms es pievēršos ekonomikas jautājumiem, Komisijas vārdā es vēlētos
komentēt vairākas runas saistībā ar Lībiju un Japānu. Kā jums ir zināms, Komisijai nav
nekādu pilnvaru drošības un aizsardzības jomā, bet mēs koordinējām Eiropas Savienības
reakciju uz pieaugošo humanitāro krīzi uz Lībijas robežām. Lidojumu aizlieguma zonas
militārie pasākumi, kas tika īstenoti saskaņā ar ANO Drošības padomes Rezolūciju 1973,
radīja jaunus apstākļus, kas ir jāņem vērā, drošā un efektīvā veidā sniedzot humāno palīdzību
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grūtībās nonākušajiem cilvēkiem pie robežām vai Lībijas teritorijā. Tas arī sniedza jaunu
cerību, ka tiks saudzētas nevainīgu civiliedzīvotāju dzīvības.

Lai gan notikumi Japānā tiešā veidā neietekmē Eiropas Savienības iedzīvotāju veselību, ir
svarīgi izvērtēt Eiropas Savienības kodoldrošības politiku, kā arī spēkā esošos ārkārtas
rīcības plānus un drošības pasākumus. Komisija izmanto visus pieejamos līdzekļus, lai
pārraudzītu ietekmi, tostarp ietekmi uz turpmāko drošību. Manuprāt, Japānas notikumi
mums māca, ka riski var pārvērsties realitātē. Tas, ko mēs uzskatījām par neiespējamu,
tagad ir jāiekļauj plānošanā. Eiropas pieeja visaptverošam kodolobjektu drošības un riska
novērtējumam palielinātu ietekmi Eiropas līmenī.

Pirms noslēguma secinājumu sagatavošanas ir svarīgi veikt Japānas katastrofas novērtējumu.
Tajā ir jāietver svarīgākie jautājumi, piemēram, drošības noteikumi attiecībā uz zemestrīcēm,
kā arī enerģijas piegāde reaktoru dzesēšanai ārkārtas gadījumos.

Arī ekonomikas politikas jomā jūsu debates atspoguļoja to, cik ārkārtīgi svarīgi jautājumi
būs atkarīgi no rītdienas Eiropadomes sanāksmes, un es paļaujos uz to, ka no šejienes
nosūtītie vēstījumi tiks sadzirdēti visās Eiropas valstu galvaspilsētās. Ir pamatoti sacīt, ka
pēc šī marta Eiropas Savienība būs ievērojami attīstījusies. Finanšu krīze, kas izvērtās recesijā
un vēlāk — valsts parādu un banku krīzē, ir piespiedusi Eiropu meklēt jaunus attīstības
ceļus, izvērtēt visas iespējas un pieņemt lēmumus ar tālejošām sekām.

Kā savā ievada runā minēja priekšsēdētājs Barroso kungs, mēs uz problēmu reaģēsim ar
visaptverošu stratēģiju, kas balstās uz Eiropas Savienības stiprajām pusēm, vērtībām un
institūcijām. Eiropas Savienība tika izveidota tieši tādu problēmu risināšanai, ar kādām
mēs pašlaik saskaramies, lai spētu kopā izturēt vētras un apvienot centienus, lai dalībvalstis
no krīzes izkļūtu spēcīgākas nekā iepriekš.

Ļoti ilgu pārrunu rezultātā, kas ilga vairākus mēnešus, beidzot ir sagatavoti visaptveroša
risinājuma elementi īstenošanai ekonomikas politikas jomā, lai rītdien Eiropas Savienības
līderi par tiem vienotos un uzņemtos to izpildes saistības. Visas dalībvalstis, jo īpaši euro
zonas locekles, ļoti mērķtiecīgi īsteno pastiprinātas fiskālās konsolidācijas un izaugsmi
veicinošas strukturālās reformas. Šis šobrīd ir svarīgākais šīs stratēģijas panākumu
stūrakmens.

Otrkārt, gan Padome, gan Parlaments izpilda jūsu apņemšanos līdz šai vasarai pabeigt
Komisijas tiesību aktu kopuma izstrādi par ekonomikas pārvaldību. Nostiprināta
ekonomikas pārvaldība patiešām ir mūsu visaptverošā risinājuma stūrakmens.

Treškārt, ar 2013. gada jūniju sāks darboties pastāvīgais Eiropas Stabilizācijas mehānisms,
kura faktiskās aizdevumu izsniegšanas iespējas būs EUR 500 miljardu apjomā. Pateicoties
šim lēmumam, mūsu rīcībā būs finansiāls atbalsts ar pietiekamu ierobežojošu ietekmi, lai
novērstu pat vismazākās šaubas par mūsu rīcībspēju pat saspringtākajās situācijās.

Komisijai būs galvenā nozīme Eiropas Stabilizācijas mehānisma operāciju vadībā, un būs
ļoti skaidri un stingri noteikta saikne starp ESM un institūcijām, tostarp, protams, Eiropas
Parlamentu. Mēs noteiktajā kārtībā ierosināsim uz Līguma 136. pantu balstītu regulu, kurā
būs precizēti pasākumi politikas nosacījumu noteikšanai un saskanības nodrošināšanai ar
Eiropas Savienības regulējumu valstu pārraudzībai.

Visbeidzot, ir jāpabeidz banku nozares problēmu novēršana, lai nodrošinātu kredīta
sniegšanu reālajai ekonomikai, uzņēmumiem un mājsaimniecībām. Nākamā banku stresa
testu kārta tiks veikta turpmākajos mēnešos. Rezultāti noteiks Eiropas Savienības banku
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nozares nepieciešamās restrukturizācijas un iespējamās rekapitalizācijas virzību. Vajadzības
gadījumā pirms rezultātu publicēšanas visām dalībvalstīm būs jāpieņem lēmumi par savām
stratēģijām attiecībā uz iespējamu savu nestabilo institūciju restrukturizāciju un
rekapitalizāciju un jāiesniedz tās izskatīšanai.

Ir tiešām svarīgi, lai mēs saskatītu, ka šīs divas problēmas ir jārisina paralēli. Ir jāpaātrina
finanšu stabilizācija, pēc iespējas drīzāk jāveic banku restrukturizācija un vajadzības
gadījumā jāveic to rekapitalizācija. Tas ir priekšnoteikums, lai atjaunotu un nostiprinātu
uzticību Eiropas ekonomikai, uzlabotu banku stabilitāti un nodrošinātu ekonomikas
izaugsmi ar kredīta nodrošinājuma palīdzību.

Noslēgumā vēlos sacīt, ka tad, kad Eiropadome apstiprinās savu pilnīgo atbalstu visiem šīs
mūsu visaptverošās ekonomikas stratēģijas elementiem krīzes pārvarēšanai, Eiropas
Savienība būs labā stāvoklī, lai šogad, 2011. gadā, mainītu ekonomikas gaitu. Tas nenozīmē,
ka viss ir kārtībā, un tas vēl mazāk nozīmē to, ka mēs varam atpūsties. Bet jā, tas nozīmē,
ka mēs esam gatavi risināt pašreizējās un turpmākās problēmas un novērst krīzes nākotnē.

SĒDI VADA: R. ANGELILLI
Priekšsēdētāja vietniece

Enikő Győri,    Padomes priekšsēdētāja.  −  (HU) Priekšsēdētājas kundze, komisāra kungs,
godātie deputāti! Vispirms es vēlos jums pateikties par šīm debatēm. Esmu gandarīta, ka
lielākā daļa no jums Parlamentā un runātāju vidū, kuri piedalījās debatēs, atzina sešu
elementu nepieciešamību, kuri veidos Eiropas Savienības vienoto risinājumu ekonomikas
krīzei un par kuriem, es ceru, ceturtdien vai piektdien varēs lemt valstu un valdību vadītāji.
Ar šo elementu palīdzību mēs varam izbeigt krīzi un likt pamatus līdzīgu krīžu gadījumu
stingrai ierobežošanai. Es pilnībā piekrītu tiem runātājiem, kuri sacīja, ka krīzē neatradās
pati Eiropas Savienība, bet ievērojama tās dalībvalstu daļa nonāca parādu krīzē, parādu
spirālē. Tas ir stāvoklis, kas mums ir jāpārtrauc. Tas ir mūsu visu, ikvienas dalībvalsts,
galvenais uzdevums.

Tomēr mēs dzīvojam vienā Eiropas Savienībā, un mums ir vienota monetārā politika un
vienota naudas vienība. Tāpēc vienas dalībvalsts parādu krīze ir mūsu visu kopīga problēma.
Tāpēc mums ir vajadzīgi vienoti risinājumi. Ir sākušās interesantas debates, ar kurām,
manuprāt, mums būs jāsaskaras tad, kad mēs sāksim oficiālās pārrunas par sešiem tiesību
aktu priekšlikumiem par ekonomikas pārvaldību. Šī ir laba un slikta parāda nošķiršana.
Vai pastāv kas tāds kā „labs parāds”? Tās ir ļoti aizraujošas debates. Komisāra kungs atbalsta
manis sacīto, jo mēs to izskatījām Eiropadomē un tā bija ļoti skeptiska par to, vai eksistē
kas tāds kā labs parāds. Arī šeit kāds Eiropas Parlamenta deputāts norādīja, ka parāds, kas
sākotnēji bija labs, var pārvērsties par ļoti sliktu parādu.

Mums ir jāturpina šīs debates, bet, manuprāt, ja mēs vēlamies beidzot uz visiem laikiem
izkļūt no parādu krīzes, mums pieaugoša parāda vietā ir jāmeklē citi veidi, kā stimulēt
ekonomiku un uzsākt izaugsmi. Mums nevajadzētu vēlēties veikt labus ieguldījumus uz
nākamo paaudžu rēķina. Tāpēc, manuprāt, ir svarīgi norādīt — kā minēja arī priekšsēdētājs
Barroso kungs —, ka mūsu rīcībā ir instrumenti: vienotā tirgus tālāka attīstība, vēl aizvien
pastāvošo šķēršļu novēršana un stratēģija „Eiropa 2020”.

Es vēlētos teikt dažus vārdus par stāvokli Portugālē un Īrijā. Mēs visi zinām, ka tas tiks
apspriests Eiropadomes sanāksmē. Attiecībā uz Portugāli es tikai vēlos norādīt, ka Portugāles
izziņoto pasākumu kopumu Eiropas Savienības augstākā līmeņa sanāksmē 11. martā
atbalstīja valstu un valdību vadītāji, un to atbalstīja arī Eiropas Centrālās bankas
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priekšsēdētājs. Tādā veidā tā pati par sevi bija pozitīva ziņa tirgus pārstāvjiem. Tajā pašā
laikā ļoti svarīgi arī norādīt, ka ikviens rīcības plāns ir tikai tā izpildīto pasākumu vērts.
Turklāt ir būtiski, lai aiz katra pasākuma būtu politisko saistību uzņemšanās un nedalīts
atbalsts.

Attiecībā uz Īriju es tikai vēlētos pieminēt, ka jaunās Īrijas valdības pārstāvis pirmdien
notikušajā Vispārējo lietu padomes sanāksmē bija orientēts uz sadarbību, un es esmu pilnīgi
pārliecināta, ka Eiropadomes sanāksmē tiks rasts risinājums arī Īrijas problēmai. Daudzi
cilvēki ir pretstatījuši Kopienas metodi starpvaldību metodei, norādot, ka starpvaldību
pieeja bija arī Lisabonas stratēģijas neveiksmes iemesls. Manuprāt, kopš 4. februāra mēs
esam guvuši ievērojamus panākumus. 4. februārī ievērojams skaits dalībvalstu un daudzi
Eiropas Parlamenta deputāti, ar kuriem es tad sarunājos, bija noraizējušies par to, kurp
mēs dodamies un kas notiktu ar Eiropas Savienību, ja mēs nopietnus jautājumus nodotu
izskatīšanai ārpusē. Manuprāt, situācija ir ievērojami uzlabojusies un mēs esam atgriezušies
pie Kopienas metodes. Kopš paša sākuma mūsu kā prezidentūras uzdevums ir bijis veicināt
dzīvotspējīga risinājuma izstrādi starp tiem, kuri vēlējās vadīties tikai no Kopienas mēroga
darbības, un tiem, kuri atbalstīja starpvaldību metodi.

Ungārijas premjerministrs jau 4. februārī ieteica un pieprasīja, lai Eiropadomes secinājumos
tiktu iekļauta atsauce uz tolaik tā dēvētā Konkurētspējas pakta izpildi saskaņā ar Līgumiem.
Esmu ļoti gandarīta par to, ka varu sacīt, ka mēs noteikti esam atgriezušies pie Kopienas
metodes. Eiropas Komisijai, kas ir viena no mūsu uz Kopienu visvairāk orientētajām
iestādēm, ir paredzēta liela nozīme ikvienā no mūsu visaptverošā ekonomiskā risinājuma
elementiem, ko veido seši tiesību akti, un līdz ar to arī Eiropas Parlamentam ir sniegtas
garantijas, ka tas saņems piekļuvi informācijai. Tādējādi mēs esam paveikuši daudz, un tas
ir darīts pareizajā virzienā. Euro pakts ir atvērts, un dalībvalstis, piemēram, manis pārstāvētā
valsts, var pievienoties, ja tām ir šāda vēlēšanās. Tas nav ekskluzīvs klubs.

Visbeidzot, kā pēdējo lūgumu es atkārtošu savu vēlēšanos, lai mēs pēc iespējas
konstruktīvāka veidā apspriestu sešu tiesību aktu kopumu par ekonomikas pārvaldību.
Mēs tam esam sagatavojušies, un es vēlētos minēt, ka mēs centāmies ņemt vērā Parlamenta
deputātu ziņojumus, kas janvārī, kad Padome gatavoja savu nostāju, jau bija pabeigti.

Pievēršoties Lībijai un Vidusjūras reģionam: karš un nestabilitāte ir lielākā iespējamā
traģēdija, kas var piemeklēt reģionā un Eiropas Savienībā dzīvojošos cilvēkus. Ja nemaldos,
es citēju Mauro kunga teikto, kuram pilnībā piekrītu. Mums ir iespēja un uzdevums šo krīzi
izmantot kā līdzekli, lai nodrošinātu, ka šāda rakstura traģēdija Vidusjūras reģionā nekad
neatkārtotos. Manuprāt, ir pamatoti sacīt (un es ticu atklātai runai), ka Parlaments par šo
jautājumu pieņēma lēmumu ātrāk nekā Padome. Galu galā, koalīcija pēdējā brīdī spēja
kopīgi sagatavot operāciju, kuras īstenošana spēja glābt daudzu cilvēku dzīvības Bengāzī.

Arī par jautājumu attiecībā uz to, cik mēs esam vienoti un cik efektīva ir Eiropas Savienības
kopējā drošības politika, es runāšu atklāti. Mēs neesam simtprocentīgi vienoti. Tomēr mēs
esam spējuši vienoties par daudziem jautājumiem, kas pēdējā laika posmā ir bijuši svarīgi.
11. martā notikušajā augstākā līmeņa sanāksmē valstu un valdību vadītāji skaidri norādīja,
ka Gaddafi kungam ir jāatkāpjas no amata, ka ir jānodibina attiecības ar Pārejas Nacionālo
padomi Bengāzī un ka Lībijas varas iestādes ir jāaicina atļaut valstī sniegt humāno palīdzību.
Jau tajā laikā mēs nolēmām, ka mums ir jāpārskata mūsu attiecības ar dienvidu
kaimiņvalstīm. Tā nosacījums bija demokrātisku pārmaiņu sākšana.

Mēs jau tad vienojāmies, ka ir jāpalielina finanšu atbalsts, ietverot piemērotus nosacījumus,
ka ir jāpadziļina tirdzniecības attiecības un ka mums reģionā ir jāveicina sociālas pārmaiņas.
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Trīs jomas, kurās mums jāgūst panākumi, ir piekļuve tirgum, mobilitāte un nauda. Tad,
21. martā, ārlietu ministri, kopīgās drošības un aizsardzības politikas jomas pilnvarotie,
atkārtoti apliecināja savas saistības. Tajā laikā bija pieejama ANO Drošības padomes
Rezolūcija 1973. Mēs to atbalstījām, un mēs arī varējām atbalstīt Parīzes augstākā līmeņa
sanāksmē pieņemtos lēmumus, kuru izpilde ir jāsāk. Mēs ļoti ātri pieņēmām lēmumu par
sankcijām, un mēs uzsvērām savu vēlēšanos palīdzēt civiliedzīvotājiem.

Iespējams, kopējā ārlietu un drošības politika nedarbojas perfekti, tomēr es uzskatu, ka ir
pieņemti vairāk ļoti būtiski lēmumi, lai gan tas tika izdarīts pēdēja brīdī. Liels paldies,
priekšsēdētājas kundze!

Priekšsēdētāja.   – Debates tiek slēgtas.

Rakstiskas deklarācijas (Reglamenta 149. pants)

Ivo Belet (PPE),    rakstiski.  –  (NL) Šī pavasara augstākā līmeņa sanāksme ir ārkārtīgi
svarīga visiem eiropiešiem. Šajā sanāksmē mēs liksim pamatus stabilam euro un
visaptverošai ekonomiskās sadarbības nostiprināšanai Eiropā. Euro pakts, kas tagad ir
mūsu priekšā, veiksmīgā kārtā ir daudz līdzsvarotāks nekā sākotnējās iespējas. Šī pakta
centrā ir sabiedriskās apspriešanas modeļa ievērošana. Tas ir pareizi, jo tas ir mūsu Eiropas
Reinzemes modeļa pamatprincips.

Tagad ir laiks nākamajam svarīgajam pasākumam, jo Eiropas projektu nevar ierobežot
tikai un vienīgi finansiāli monetāra projekta robežās. Tas, galu galā, būtu kaitīgi un sagrautu
iedzīvotāju atbalstu Eiropas idejai. Tāpēc Eiropai vairāk nekā jebkad agrāk ir vajadzīgs
jauns, pievilcīgs, uz nākotni orientēts projekts, kas cilvēkos atkal radīs entuziasmu.

Mums nav tālu jāmeklē, jo ierosinājumi jau ir iesniegti. Mums ir jo īpaši jāpievēršas
pārrobežu ieguldījumiem un atjaunojamajai enerģijai. Tas būs iespējams tikai tad, ja mēs
atbrīvosim ceļu eiroobligācijām. Tas būs stimuls mūsu ekonomikai, nodarbinātībai un,
protams, videi, turklāt, balstoties uz Komisijas plāna 2050. gadam aprēķiniem, tas ir pilnībā
īstenojams. Sāksim to darīt!

Zita Gurmai (S&D),    rakstiski.  – Nākamā Eiropadomes sanāksme patiešām ir ļoti svarīga.
Priekšsēdētājs Herman Van Rompuy savā publiskajā uzaicinājuma vēstulē norāda: „kā
nozīmīgs solis Eiropas semestra jaunajā regulējumā mums ir jāsniedz vadība nacionālajām
ekonomikas politikām, lai īstenotu mūsu stratēģiju „Eiropa 2020””. Mums nevajadzētu
apiet šo darba kārtības punktu kā otršķirīgu jautājumu, kas seko ekonomisko pasākumu
kopumam. Visiem ir zināms, ka Eiropas ekonomikas izaugsmes atslēga ir nodarbinātība.
Stratēģijā „Eiropa 2020” ir noteikts mērķis par 75 % nodarbinātības rādītāju sieviešu un
vīriešu vidū vecumā no 20 līdz 64 gadiem. Visiem teorētiski ir zināms, ka šis 75 % slieksnis
netiks sasniegts bez sieviešu masveida iesaistīšanās un līdzdalības darba tirgū.

Tāpēc pirms šīs gaidāmās sanāksmes es Padomei lūdzu divas lietas. Pirmkārt, attiecībā uz
nodarbinātības vadlīnijām un jo īpaši sieviešu nodarbinātību es to aicinu piemērot
mērķtiecīgu un skaidru pieeju. Otrkārt, es jūs aicinu apstiprināt saistību uzņemšanos
attiecībā uz Eiropas mērķiem un vadlīnijām, kas paredz sieviešu masveida līdzdalību darba
tirgū, jo īpaši attiecībā uz Barselonas mērķiem par bērnu aprūpi dienas laikā, kas, kā mums
ir zināms, Eiropas Savienībā ne tuvu nav īstenoti.

Cătălin Sorin Ivan (S&D),    rakstiski. – (RO) Manuprāt, tūlītēja ieguldījumu veikšana
izglītības, pētniecības un inovāciju jomā ar visu dalībvalstu atbalstu ir pilnīgi obligāta, lai
sasniegtu stratēģijas „Eiropa 2020” mērķus, tā ekonomikas atveseļošanos padarot par
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realitāti. Es kā Eiropas iedzīvotāju pārstāvis paužu atbalstu Balzani kundzes ziņojumam.
Es piekrītu, ka Eiropas Savienībai ir jāuzlabo savu finanšu resursu stāvoklis, lai tā varētu
būt konkurētspējīga globālajā politiskajā un ekonomiskajā kontekstā laikā, kad pašreizējās
problēmas rada vajadzību pēc lielākas globāla mēroga dalībnieku konkurētspējas.
Visbeidzot, lai nodrošinātu spēcīgu ekonomiku, nodarbinātības veicināšana būtu jānosaka
par pamatmērķi. Eiropas Savienībai katrā nozarē ir nepieciešams kvalificēts darbaspēks,
cilvēki ar atbilstīgu specializāciju un augstāku produktivitāti.

Niki Tzavela (EFD),    rakstiski. – (EL) Dažu nākamo dienu laikā Eiropadome pabeigs darbu
pie Euro pakta. Tā pamatmērķis ir konkurētspējas veicināšana, kas nodrošinās
nodarbinātības pieaugumu euro zonas valstīs. Lai Eiropas līmenī sasniegtu minētos mērķus,
es ierosinu paktā ietvert arī Eiropas Savienības dalībvalstu sauszemes un jūras robežu, kā
arī ekonomisko robežu noteikšanu un kontroli. Tas aizsargās Eiropas ražošanu no viltotām
precēm, kas tiek ievestas no Austrumu valstīm, kurās notiek darbietilpīga ražošana. Šo lēti
saražoto preču ievešana ir ne tikai nelikumīga; tā arī aptur normālu tirgus darbību, tā
samazinot Eiropas uzņēmumu peļņu. Tas palēnina izaugsmi un samazina Eiropas
uzņēmumu un Eiropas konkurētspēju kopumā. Noslēgumā vēlos sacīt, ka mums ir vajadzīgi
stimuli dalībvalstīm, lai tās izveidotu ekskluzīvās ekonomikas zonas. Mums ir vajadzīga
tāda Eiropas garantija visai Eiropas ekskluzīvajai ekonomiskajai zonai, ko trešās valstis
nevar apstrīdēt.

Angelika Werthmann (NI),    rakstiski. – (DE) Nepastāv labs vai slikts parāds, nepārtrauktais
valsts parāda pieaugums ir jāaptur. Diemžēl Padome nav spējusi pilnībā īstenot Stabilitātes
un izaugsmes paktu. Tomēr mūsu iedzīvotājus vairs nedrīkst apgrūtināt ar strukturālās
krīzes turpināšanos. Aktuālo valsts parāda problēmu ir iespējams risināt, tikai pieprasot
stingru budžeta disciplīnu. Ir jānoraida dalībvalstu pieņemtā „paātrinātā procedūra”, bet,
kā jau minēja Gualtieri kungs, ja mēs nenāksim klajā ar alternatīvu priekšlikumu, mums ir
jākoncentrējas uz saturu. Es atbalstītu iniciatīvu, kurā būtu ierosināts nekavējoties no
saraksta svītrot 143 Eiropas kodolelektrostacijas, to vietā izmantojot ilgtspējīgus enerģijas
avotus. Īsumā komentējot gaidāmos kodolelektrostaciju stresa testus, jāteic, ka, ņemot
vērā faktu, ka kodolelektrostacijās piemērotie detalizētie drošības noteikumi ietilpst
atsevišķu dalībvalstu kompetences jomā (kā tas ir vairākkārt uzsvērts), es nevaru nepamatoti
atbalstīt šo stresa testu veikšanu tik agrā sarunu posmā. Ņemot vērā notikumus, ko izraisīja
krīzes simulācija Černobiļas kodolreaktorā 1986. gadā, es uz šādiem testiem raudzītos ar
lielām bažām, izņemot gadījumus, kad tos veic Eiropas Savienības iestāde vai līdzīga
institūcija un tikai pēc atsevišķu reaktoru stāvokļa un jaudas analīzes.

Véronique Mathieu (PPE)   , rakstiski. – (FR) Referente nodaļā „Ilgtspējība un atbildība
Eiropas Savienības 2012. gada budžeta centrā” vēlējās iekļaut rindkopu par Eiropas
Savienības decentralizētajām aģentūrām.

Es piekrītu galvenajai izvirzītajai idejai, ka aģentūras sniedz pievienoto vērtību Eiropas
Savienības politikai tik atšķirīgās jomās kā profesionālā apmācība, vide, iekšējā drošība un
dzelzceļa transports. Tomēr es arī atbalstu ideju, ka budžeta ilgtspējības un atbildības ziņā
aģentūru sistēmu varētu uzlabot.

Aģentūru uzdevumi un pilnvaras dažkārt pārklājas, un mūsu finanšu un budžeta
noteikumos paredzēto ierobežojumu dēļ dažu aģentūru darbības izmaksas ir augstas.
Tāpēc decentralizēto aģentūru tēriņus varētu racionalizēt, izmantojot kopīgo pakalpojumu
sistēmu, piemēram, palīdzību budžeta procesa jomā, palīdzību saistībā ar konkursa
procedūrām un juridiskajām konsultācijām.
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Noslēgumā vēlos sacīt, ka pēdējās budžeta izpildes procedūras ietvaros Parlaments arī
centās pievērst uzmanību Komisijas un Parlamenta kontrolei pār decentralizētajām
aģentūrām. Tā atbilstoši pieredzei ir jānostiprina.

Marian-Jean Marinescu (PPE),    rakstiski. – (RO) Eiropai ir jāizdara secinājumi pēc
kodolavārijām Japānā, un tai ir jāveic pasākumi kodoldrošības garantēšanai visā kontinentā.
Enerģijas veidu kopums vēl aizvien ietilpst dalībvalstu kompetences jomā. Tomēr
kodoldrošības jautājumi ir aplūkoti Eiropas Savienības tiesību aktos, kas ir jāpārskata,
ņemot vērā nesen Komisijas ierosinātos kodolelektrostaciju stresa testus. Mēs nedrīkstam
aizmirst par Eiropas Savienības milzīgo atkarību no importētās enerģijas un to, ka
dalībvalstīm ir jārod risinājumi, lai nodrošinātu savus enerģijas avotus. Eiropas Savienībai
ir vajadzīga kopēja enerģētikas politika, kas ir jābalsta uz ideāla līdzsvara panākšanu starp
atjaunojamiem enerģijas avotiem, jaunām tehnoloģijām attiecībā uz tradicionālajiem
enerģijas avotiem un kodolenerģijas ražošanas nepieciešamību drošos apstākļos. Attiecībā
uz Lībijas jautājumu Padomei ir jāierosina jauna Eiropas partnerība ar dienvidu
kaimiņvalstīm. Šī partnerība ietver ciešu politisko sadarbību, kas nodrošinās šo valstu
pāreju uz demokrātiju. Turklāt Eiropas Komisijai pēc iespējas ātrāk ir jāiesniedz plāns par
migrantu plūsmu pārvaldību, kurā būs ņemta vērā dalībvalstu solidaritāte un nostiprinātas
Frontex tehniskās un operatīvās spējas. Tomēr šis plāns nedrīkst novērst Eiropas Savienības
uzmanību no Austrumu partnerības.

Czesław Adam Siekierski (PPE),    rakstiski. – (PL) Mēs tikko apstiprinājām Līguma
grozījumus, kas ļaus ieviest pastāvīgu euro zonai paredzētu stabilizācijas mehānismu. Mēs
esam guvuši lielus panākumus, spējot skaidri paust atbalstu Kopienas metodes izmantošanai
kā galvenajai sadarbības formai mehānisma ietvaros. Eiropas Komisijas centrālā vieta
dalībvalstu finanšu situācijas izvērtēšanā sola labas nākotnes sadarbības perspektīvas, jo
aizsargā to pret nestabilitāti, kas draudētu starpvaldību metodes izvēles gadījumā. Cerēsim,
ka pēc tam, kad Eiropadome pieņems Līguma grozījumus, tos veiksmīgi ratificēs dalībvalstīs,
ļaujot izveidot pastāvīgo mehānismu atbilstoši plānam. Stabilizācijas mehānisma iekļaušana
līgumā ir tikai viens no pēdējā laikā veiktajiem pasākumiem, lai uzlabotu euro zonas
konkurētspēju. Rītdienas sanāksmē Eiropadome arī apstiprinās Euro paktu, kas tika
pieņemts euro zonas dalībvalstu sanāksmē 17. martā. Esmu pārliecināts, ka valstu un
valdību vadītāji spēs panākt vienošanos un šī sistēma stāsies spēkā, sniedzot iespēju
pastiprināt ekonomisko sadarbību arī tādās jomās kā nodarbinātība un valsts finanses. Ir
apsveicami, ka, neraugoties uz valstu, kuras neietilpst euro zonā, sākotnējām bažām, pakts
ir atvērts visām dalībvalstīm, kuras vēlas pievienoties. Tas vismaz zināmā mērā garantē,
ka mehānisms neradīs „divu ātrumu Eiropu”.

João Ferreira (GUE/NGL),    rakstiski. – (PT) Šī Eiropadomes sanāksme notiek Portugālei
īpašā kontekstā. Eiropas Savienības dalībvalstu izvēlētā ceļa dēļ un to noteikto pasākumu,
proti, regresīvu politiku pastiprināšanas, darba ņēmēju ekspluatācijas pieauguma, jaunu
antisociālu pasākumu īstenošanas, kas saasina nevienlīdzību, palielina bezdarbu un
nodarbinātības nestabilitāti, kā arī nabadzību un sociālo atstumtību, piemērošanas dēļ
valsts līmenī Portugāle saskaras ar nepieredzēti dziļu ekonomikas un sociālo krīzi. Šādā
kontekstā valdība Eiropas Savienības spiediena un atbalsta apstākļos iesniedz vēl vienu
iepriekšminēto taupības pasākumu kopumu, kas ir ceturtais pēc kārtas.

Eiropas Savienības valdošo varu mērķis ir skaidrs, proti, apmest vēl vienu neokoloniālu
cilpu ap ekonomiski nestabilāku valstu kakliem, uzbrūkot to suverenitātei ar Eiropas
Stabilizācijas mehānisma paredzamo piemērošanas nosacījumu palīdzību. Tas viss tiek
darīts, lai saglabātu privilēģijas, ko bauda lielās ekonomikas un finanšu interešu grupas, jo
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īpaši vadošās valstis, un kuras atbalsta ar Eiropas Savienības instrumentu palīdzību,
piemēram, izmantojot Stabilitātes un izaugsmes paktu, Ekonomikas un monetāro savienību,
kā arī euro. Saskaroties ar šo situāciju, cīņā iesaistītie Portugāles darba ņēmēji sestdien
Portugālē uz to sniedza vajadzīgo atbildi vērienīgā valsts mēroga demonstrācijā.

17.  Stāvoklis Japānā, tostarp trauksme saistībā ar tās kodolelektrostacijām (debates)

Priekšsēdētāja.   – Nākamais darba kārtības punkts ir Padomes un Komisijas paziņojumi
par stāvokli Japānā, tostarp trauksme saistībā ar tās kodolelektrostacijām.

Enikő Győri,    Padomes priekšsēdētāja.  − Priekšsēdētājas kundze, sākumā Padomes vārdā
vēlos izteikt līdzjūtību Japānas tautai, tiem, kuri ir zaudējuši savus tuviniekus, un daudziem
citiem, kurus vienā vai otrā veidā skāra traģiskie notikumi pirms 10 dienām. Es arī atzinīgi
vērtēju to cilvēku drosmi un izturību, kuri pašlaik cīnās, cenšoties pārvarēt šausmīgās
zemestrīces un cunami sekas, kā arī to cilvēku darbu, kuri pašlaik mēģina novērst
kodolavārijas sekas.

Eiropas Savienība ir kopā ar japāņu tautu šajā ārkārtīgi grūtajā un pārbaudījumiem pilnajā
laikā. Esam jau snieguši palīdzību Japānai ļoti konkrētā veidā. Dienā, kad notika zemestrīce,
Eiropadome uzdeva Augstajai pārstāvei un Komisijai sniegt Japānai jebkādu atbilstošu
palīdzību. Lai palīdzētu koordinēt dalībvalstu piedāvāto palīdzību, tika aktivizēts Eiropas
Civilās aizsardzības mehānisms.

Ļoti īsā laika posmā Eiropas Savienība atbildēja uz Japānas valdības lūgumiem pēc
palīdzības. Eiropas Savienība joprojām ir gatava turpināt atbildēt uz lūgumiem pēc
humanitārās palīdzības, jebkāda veida tehniskā atbalsta vai speciālās palīdzības, ko Japānas
varas iestādes uzskata par atbilstošu.

Padomes vārdā vēlos īpaši pateikties komisārei Georgieva kundzei un Augstajai pārstāvei
par ātru, visaptverošu un ārkārtīgi koordinētu reaģēšanu šīs katastrofas gadījumā. ES civilās
aizsardzības komanda, kas tika nosūtīta uz Japānu, saņem pilnīgu atbalstu. Arī atsevišķas
dalībvalstis ir gatavas sniegt dāsnus palīdzības piedāvājumus.

Jāpiemin arī, ka Padomei būs jāseko līdzi Japānas krīzes ietekmei uz makroekonomisko
stāvokli. Ministri jau sākotnēji debatēja par šo jautājumu brokastīs, kas notika ECOFIN
sanāksmes ietvaros 15. martā.

Viena no galvenajiem problēmām, mūsuprāt, ir stāvoklis Fukušimas Daiichi
kodolelektrostacijā. Vēlos uzsvērt faktu, ka prezidentvalsts Ungārija rīkojās nekavējoties,
ņemot vērā stāvokļa nopietnību un iespējamās sekas Eiropā, jo īpaši saistībā ar kodolavārijas
risku.

Uzreiz tika sasaukta Padomes Kodoldrošības darba grupa un Ārkārtas enerģētikas padome,
lai novērtētu stāvokli Japānā, kā arī tā iespējamās sekas Eiropas Savienībā, un apspriestu
iespējamo Eiropas Savienības reakciju šīs katastrofas gadījumā.

Vēlos uzsvērt, ka pirmajā vēstījumā, ko sniedza Padome, tika pausta solidaritāte, līdzjūtība
un gatavība sniegt humanitāro un tehnisko palīdzību. Šajā vēstījumā ir arī apliecināta cieņa
Japānas iedzīvotāju izturībai un spējai pārvarēt sarežģījumus, jo īpaši to iedzīvotāju, kuri
joprojām cīnās, lai novērstu problēmas Fukušimā.
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Pateicoties viņu spējai izturēt ārkārtīgi grūtos apstākļos, šobrīd ir cerības normalizēt stāvokli
kodolelektrostacijā, lai gan tas joprojām ir nopietns. Galveno problēmu pašlaik rada augstais
piesārņojuma līmenis, par ko liecina kodolelektrostacijas tuvumā veiktie mērījumi.

Mums jāturpina sniegt atbalstu Japānai. Vairākas dalībvalstis ir sniegušas savu ieguldījumu
divpusējo attiecību ietvaros vai izmantojot dažādus koordinēšanas mehānismus, ko vada
Starptautiskā Atomenerģijas aģentūra. Ungārijas Lauku attīstības ministrs S. Fazekas vides
ministru sanāksmē tika informēts, ka līdz šim notikumi Fukušimas kodolelektrostacijā
nav radījuši nekādas sekas Eiropas Savienības iedzīvotājiem. Radiācijas mērījumu līmeņi
visās dalībvalstīs ir normāli, un attiecībā uz pārtiku, kas tiek importēta no Japānas, tiek
veikti atbilstoši kontroles pasākumi. Tomēr avārija Fukušimas kodolelektrostacijā prasa,
lai Eiropas Savienība efektīvi uz to reaģētu.

No šī negadījuma ir jāgūst zināma mācība. Augstu kodoldrošības standartu īstenošana un
nepārtraukta uzlabošana ir ES regulatoru un operatoru galvenā prioritāte; tomēr pati
nepārtrauktas uzlabošanas koncepcija paredz to, ka, pirmkārt, mums ir jāmācās no kļūdām,
neskatoties uz faktu, ka negadījumu izraisīja ārējie faktori, nevis bojājumi pašā
kodolelektrostacijā. Vairākas dalībvalstis un nozares uzņēmumi jau ir izlēmuši pārskatīt
kodolelektrostaciju drošību, kas ir atzinīgi vērtējams lēmums.

Pēc enerģētikas ministru padomes ārkārtas sanāksmes 21. martā Ungārijas Nacionālās
attīstības ministrs T. Fellegi rakstīja priekšsēdētājam Van Rompuy kungam, lai informētu
viņu par priekšlikumu veikt kodolelektrostaciju noturības testus un iesaistīt šajā procesā
arī citas valstis, jo īpaši mūsu kaimiņvalstis. Testa piemērošanas joma un veidi ir jāizstrādā
neseno notikumu kontekstā un pilnībā jāizmanto pieejamās zināšanas. Attiecībā uz
piemērošanas jomu — ņemot vērā, ka katrai kodolelektrostacijai ir sava specifika,
novērtējums varētu būt piemērojams šādām galvenajām jomām: plūdu risks, seismiskais
risks, rezerves sistēmas un ārkārtas procedūras.

Eiropas Kodoldrošības regulatoru grupa, pilnībā iesaistot visas dalībvalstis un apspriežoties
ar visām iesaistītajām pusēm, definēs šī novērtējuma veidus. Lai gan ir sarežģīti noteikt
konkrētu datumu, kad tas tiks paveikts, ir skaidrs, ka šis process ir jāiesāk pēc iespējas ātrāk.

Jautājums par kodolelektrostaciju drošību, protams, neattiecas tikai uz ES teritoriju. Tieši
tāpēc ir svarīgi iesaistīt kaimiņos esošās trešās valstis. Novērtējumam jāattiecas gan uz
pašreizējām, gan plānotajām kodolelektrostacijām, un mums pilnībā jāizmanto
starptautiskās organizācijas un struktūras, piemēram, Starptautiskā Atomenerģijas aģentūra,
kā arī citas starptautiskas asociācijas, piemēram, G20, lai iesaistītu citas valstis.

Protams, ir svarīgi, lai vēstījums sabiedrībai par stāvokli Japānā būtu nepārprotams. Šajā
ziņā man ir divi komentāri. Pirmkārt, šī procesa uzticamība ir atkarīga no novērtējuma
veidu un rezultātu pārredzamības. Otrkārt, lai cik nopietns nebūtu stāvoklis Japānā, mēs
nedrīkstam radīt iespaidu, ka kodoldrošības jautājums tiek risināts sadrumstaloti un tikai
tagad. Ir svarīgi ņemt vērā, ka Eiropā jau vairāk nekā 25 gadus ir spēkā juridiski saistoša
sistēma. Runājot specifiski par kodolenerģijas jautājumu, Padome, protams, cieši sekos
līdzi notikumiem un jebkurā gadījumā atgriezīsies pie šī jautājuma jūnijā.

Eiropadome šīs nedēļas beigās izvērtēs stāvokli Japānā šīs traģēdijas seku pārvēršanas
periodā. Nešaubos, ka mūsu valstu un valdību vadītāji — tāpat kā es tagad — arī vēlēsies
paust ilglaicīgu solidaritāti ar Japānas iedzīvotājiem. Eiropas Savienība arī turpmāk savu
iespēju robežās būs gatava nodrošināt jebkādu palīdzību, lai palīdzētu viņiem pārdzīvot
šos grūtos laikus. Vēlreiz apsveicu viņus ar izrādīto drosmi un apņēmību.
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Günther Oettinger,    Komisijas loceklis. −  (DE) Priekšsēdētājas kundze, godājamie deputāti,
Komisija ir izrādījusi Eiropas Savienības solidaritāti Japānas iedzīvotājiem un tās valdībai.
Esam pauduši tai dziļu līdzjūtību. Mūsuprāt, Japānas tautas drosme un mierīgā attieksme
ir vislielākās cieņas un apbrīnas vērta.

Esam koordinējuši centienus sniegt palīdzību Monitoringa un informācijas centra ietvaros,
lai kopīgi piedāvātu palīdzību no Eiropas Savienības. Sākotnējās kopējās ES palīdzības
paketes ietvaros 13 dalībvalstis nodrošināja segas, matračus, ūdens konteinerus, tvertnes
un higiēnas iekārtas. Gaidām turpmākos piedāvājumus un uzņemsimies veikt palīdzības
sūtījumu piegādi un izsniegšanu Japānā tuvāko dienu laikā — ceturtdien, jeb citiem vārdiem,
rīt, un arī piektdien. Komisāre Georgieva kundze arī pati personīgi būs tur.

Esam piedāvājuši savu palīdzību arī pašā kodolelektrostacijas kompleksā, tomēr lūgumu
pēc palīdzības neesam vēl saņēmuši. Runājot par kodolenerģiju, esam ciešā kontaktā ar
Starptautisko Atomenerģijas aģentūru Vīnē un pašlaik cieši novērojam, vērtējam un
analizējam drošības stāvokli Japānā. Lai varētu novērtēt avārijas sekas kodolelektrostacijā,
ir jāiegūst papildu informācija. Pašlaik pieņemam, ka Japānas inženieri un tehniskie
darbinieki un Japānas valdība atgūs kontroli pār šo kodolelektrostacijas kompleksu un ka
būs iespējams izvairīties no turpmākiem šīs katastrofas radītiem zaudējumiem.

Pašlaik vērtējam, kas mums būtu jāmācās no šīs katastrofas. Tādēļ pagājušās nedēļas otrdienā
notika augsta līmeņa konference, piedaloties visām dalībvalstīm, visiem enerģētikas
uzņēmumiem, kuri ekspluatē kodolelektrostacijas, un dalībvalstu atomenerģētikas
atbildīgajām iestādēm. Pirmdien notika Ārkārtas enerģētikas padome, ko sasauca
Fellegi kungs.

Jāsaprot, ka stāvoklis un nostāja Eiropas dalībvalstīs jautājumā par kodolelektrostacijām
ir ārkārtīgi atšķirīgs. Kodolelektrostacijas darbojas četrpadsmit valstīs, no kurām trīspadsmit
valstīs tās ir ilgtermiņa enerģētikas politikas sastāvdaļa, turpretī Vācijā ir izstrādāta stratēģija
par atteikšanos no kodolenerģijas. Trīspadsmit valstīs nav kodolenerģijas, no kurām divas
— Polija un Itālija — pašlaik apsver atsākt kodolenerģijas ražošanu. Izņemot atjaunojamo
enerģiju ar tās mērķi 20 % apmērā, enerģijas sadalījuma noteikšana ietilpst dalībvalstu
regulatīvajā un politiskajā kompetencē. Mēs to cienām.

Stāvoklis dažādos Eiropas reģionos ir ievērojami atšķirīgs — Eiropa kopumā saražo 30 %
no enerģijas, izmantojot kodolenerģiju, bet Austrijā šī daļa tuvojas 0 % un Francijā tā ir
80 %, tomēr ir vērojami divi kopsaucēji. Pirmkārt, tas, pie kā mēs vēl atgriezīsimies gada
gaitā — infrastruktūra. Neskatoties uz to, kāds būs enerģētikas politikas virziens nākotnē,
ir jāpaātrina elektrības, gāzes un krātuvju tilpuma infrastruktūras paplašināšanās. Otrkārt
— drošība. Rūpniecisko ražotņu vispārējā drošība, infrastruktūras vispārējā drošība un
konkrēti kodolelektrostaciju drošība ir kopēja problēma, kas jārisina elektrostaciju
darbinieku, Eiropas pilsoņu un Eiropas nākotnes labā.

Tāpēc ierosinām paraudzīties, vai ir saprātīgi un atbilstoši, ņemot vērā jau atzītos cēloņus
un jauno informāciju par avārijas cēloņiem Japānā, veikt drošības pārbaudi — noturības
testu, jeb citiem vārdiem, ārkārtas pārbaudi, balstoties uz vienotiem standartiem un
kritērijiem, lai turpmāk samazinātu to 143 kodolelektrostaciju risku, kas darbojas Eiropas
Savienībā, kā arī, lai varētu būvēt jaunas stacijas Eiropas Savienībā.

Drošība nāk par labu visiem pilsoņiem, neatkarīgi no tā, vai dalībvalstī, kurā tie dzīvo, ražo
kodolenerģiju, plāno ražot kodolenerģiju vai plāno atteikties no tās ražošanas, vai arī tajā
vispār neražo kodolenerģiju. Ir jāanalizē konkrēti kritēriji, piemēram, plūdu risks un
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ekspluatācijas un drošības risks, zemestrīces risks un zināšanas, kas iegūtas Japānā,
dzesēšanas sistēmas un to darbība, kā arī jautājums par strāvas padevi un rezerves strāvu
zemes satricinājuma apstākļos, lai ilgāk varētu nodrošināt dzesēšanu, izmantojot stacionāros
strāvas un rezerves strāvas ģeneratorus vietās ar augstu zemestrīces un plūdu risku. Tas
ietver vispārējos kritērijus, kas piemērojami visām kodolektrostacijām, kā arī speciālos
kritērijus, kas piemērojami katram konkrētam projektam, vecumam, vietai, seismiskā riska
līmenim, plūdu riska līmenim un citiem faktoriem. Šajā speciālajā pārskatīšanas procesā
jāiekļauj arī tādi jautājumi kā lidaparātu avārijas, kiberuzbrukumi un teroristu uzbrukumi.

Komisijas piedāvājums dalībvalstīm ir tāds, ka tā to sagatavos un koordinēs kopā ar
atomenerģētikas atbildīgajām iestādēm. Tas ir tikai piedāvājums; tas jāpieņem brīvprātīgi.
Dalībvalstis pašas ir atbildīgas par lēmuma pieņemšanu attiecībā uz to, vai tās vēlas veikt
vispārējo un speciālo vienoto noturības testu Eiropā.

Iepriekšējais runātājs minēja kaimiņvalstis, kas ir vienlīdz svarīgas mūsu drošībai; svarīgākā
valsts šajā ziņā ir Šveice kopā ar Ukrainu, Armēniju, Turciju un Krievijas Federāciju. Man
bija gara telefonsaruna ar Ukrainas Enerģētikas ministru. Viņš norādīja, ka priecātos
iesaistīties, ja tiktu veikts vispārējais noturības tests Eiropas Savienībā, jeb citiem vārdiem,
tas ir piedāvājums no viņa puses. Ir skaidrs, ka mūsu autoritāte saistībā ar noturības testiem
ārpus Eiropas Savienības un tās dalībvalstīm būs lielā mērā atkarīgas no tā, vai mēs spēsim
tos kopīgi organizēt Eiropā. Ja dažas dalībvalstis nevēlas piedalīties, tad mums būs mazāk
tiesību piedāvāt to veikt Turcijai, Ukrainai, Krievijai un Šveicei nekā tad, ja visas dalībvalstis
nonāktu pie vienota viedokļa, ka tas ir svarīgs uzdevums drošībai.

Tāpēc nākamo nedēļu laikā mēs izstrādāsim šos drošības kritērijus un priecāsimies
sadarboties ne tikai ar Parlamentu, bet arī ar visiem tiem, kas šajā procesā ir iesaistīti Eiropas
Savienības ietvaros — ar NVO, enerģētikas uzņēmumiem, elektrostaciju darbiniekiem,
tehniskajiem speciālistiem, inženieriem, lai sasniegtu vēl lielāku iespējamo risku
samazinājumu un palielinātu drošību. Esam pateicīgi, ka prezidents Sarkozy kungs vēlas
risināt šo jautājumu kopumā G20 sanāksmē; līdz ar to tiks gūta mācība ne tikai saistībā ar
kodolelektrostacijām Eiropā, bet arī visā pārējā pasaulē.

Šāds ir pašreizējais stāvoklis, ciktāl tas attiecas uz mums. Jebkurā laikā priecāsimies sniegt
Parlamentam informāciju par turpmāko rīcību, izmantojot tā speciālās komitejas, kā esam
to jau darījuši pēdējo dienu laikā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas drošības komitejā
un Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejā, un ceram gūt tādu pašu atbalstu no
Eiropadomes šeit, Briselē, rīt un parīt.

Elmar Brok,    PPE grupas vārdā. – (DE) Priekšsēdētājas kundze, Padomes priekšsēdētājas
kundze, komisāra kungs, dāmas un kungi, dabas spēki atkal par sevi ir atgādinājuši, un
mēs redzam cilvēka iespēju robežas un to, cik lielā mērā esam atkarīgi no šo vareno dabas
spēku žēlsirdības. Šādos brīžos varam tikai paust solidaritāti japāņiem — solidaritāti, ko
paužam ne tikai savās domās un lūgšanās, bet arī sniedzot praktisku palīdzību. Komisārs
minēja, ka mēs nodrošinām palīdzību, cenšoties nosūtīt palīdzības un atbalsta darbiniekus.
Tas ir svarīgs pasākums, ar kuru tiek sniegta ne tikai palīdzība, bet arī mierinājums. Zinu
arī, ka to dara ne vien valsts organizācijas, bet arī daudzi Eiropas iedzīvotāji, kuri ir gatavi
ziedot — atdot savus personīgos naudas līdzekļus. Tikai pilsētā, kurā dzīvoju un darbojos
kā aizbildnis, vien trīs dienu laikā tika savākti EUR 50 000, un joprojām tiek ieskaitīti
naudas līdzekļi. Tas notiek visā Eiropā. Tas parāda, ka šajā ziņā tiek sniegts liels atbalsts.

Tajā pašā laikā mums jāapstājas un jāpadomā, nevis uzreiz jāizmanto visas sviras iekšējās
politikas mērķu sasniegšanai. Neapšaubāmi, ir jāanalizē gūtā pieredze un mācība, kas jāgūst
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no šī kodolavārijas, kā arī būs jāveic noturības tests, un, ceru, komisāra kungs, ka darīsim
to visas Eiropas līmenī, jo robežas kļūst nesvarīgas tad, kad notiek šādi negadījumi. Mums
jānodrošina, lai tiktu izveidota vajadzīgā infrastruktūra alternatīviem variantiem un veikta
izpēte par iespējamiem jauniem enerģētikas projektiem, kuros ir līdzīgā veidā jārisina tādi
jautājumi kā klimata pārmaiņas, darba vietas un konkurētspēja.

Mums arī jāsaprot, ka vārdiem “papildu risks” būs pavisam cita nozīme. Cilvēki vairs
neuzticas tam, ka uzņēmumi ievēros visus noteikumus un ka nav nekā, ko nevarētu
aprēķināt. Japāna mainīs mūsu domāšanu par šiem jautājumiem, un tāpēc mums attiecīgi
ir jāpārdomā jautājums par papildu risku; tiks izdarīti jauni secinājumi, un jārodas jauniem
apsvērumiem un politikai. Mums šis jautājums ir pietiekami nosvērti jāpārrunā.

Marita Ulvskog,    S&D grupas vārdā. – (SV) Priekšsēdētājas kundze, viena no pasaulē
ekonomiski un tehniski visattīstītākajām valstīm ir nonākusi humānās krīzes stāvoklī.
Pirmkārt un galvenokārt tā ir traģēdija tās skartajiem iedzīvotājiem. No Japānas saņemtie
attēli ir sirdi plosoši. Mums jāsniedz Japānas iedzīvotājiem jebkāds atbalsts un jebkāda
iespējamā palīdzība. Tomēr katastrofa arī parāda mūsdienu sabiedrības neaizsargātību.
Japānā notikušais varētu notikt jebkurā pasaules daļā — pat šeit. Pat valstīs ar ārkārtīgi
augstām drošības prasībām šī drošība var izrādīties maldinoša.

Pašlaik, protams, mēs nevaram vienkārši iedomāties, ka varētu atteikties no kodolenerģijas.
Eiropā noteikti ir dažas valstis, kurās neražo kodolenerģiju, bet lielākā daļa ir ārkārtīgi lielā
mērā vai pilnībā atkarīgas no tās. Dažās būvē jaunas kodolelektrostacijas, bet dažās to
darbība tiek pārtraukta. Tāds ir pašreizējais stāvoklis, jeb citiem vārdiem — dažādās
dalībvalstīs stāvoklis attiecībā uz neaizsargātību ir atšķirīgs, bet neskatoties uz to, mēs esam
tajā iesaistīti visi kopā un mums jāizvēlas ilgtermiņa pieeja enerģijas piegādes jautājumā.

Mums tikai jāpārslēdz mūsu enerģētikas sistēmas tā, lai tiktu mazināti riski un šo sistēmu
vienpusējais raksturs. Mums ir jāiegulda nopietnas pūles, lai izvirzītu kā prioritāti pētniecību
un izstrādi un jaunu investīciju ieguldīšanu, kā arī esošo paplašināšanu, ilgtermiņa
ilgtspējīgos un atjaunojamos enerģijas resursos. Eiropai šajā ziņā ir milzīgs neizmantotais
potenciāls, kas jāvērtē salīdzinājumā ar faktu, ka jaunu kodolelektrostaciju celtniecības
rezultātā mēs būsim no tām atkarīgi daudzus nākamos gadu desmitus, jeb citiem vārdiem
— jauni ieguldījumi kodolenerģijas jomā ir veids, kā atlikt un novērst atjaunojamās enerģijas
izmantošanas paplašināšanos jeb kā ieķīlāt nākotni.

Tā vietā mums šobrīd ir vajadzīgas nopietnas debates saistībā ar pēc iespējas ātrāku ES
atjaunojamās enerģijas mērķu un ambīciju palielināšanu, kā arī ilgtermiņa plāns mūsu
enerģijas piegādes nodrošināšanai — pāreja uz atjaunojamo enerģiju. Tādēļ ir jāievieš
kolektīvais noturības tests kodolelektrostacijās visās valstīs, bet tam ir vajadzīga ilgtermiņa
pieeja.

Lena Ek,    ALDE grupas vārdā. – Priekšsēdētājas kundze, masveida zemestrīces un cunami
attēli ziemeļaustrumu Japānā ir šausminoši; veltām savas domas un visdziļāko līdzjūtību
tiem, kuri zaudēja savas mājas un tuviniekus.

Protams, mēs atzinīgi vērtējam ES palīdzības pasākumus. Fukušimā personāls joprojām
strādā kodolelektrostacijā, lai apturētu turpmāko radiācijas piesārņojuma izplatīšanos, un
šī situācija, protams, ir pamatīgi jāizvērtē visā Eiropas Savienībā — tostarp arī Briselē.

Atzinīgi vērtēju Komisijas ierosināto noturības testa ieviešanu, tomēr, manuprāt, ir
jāpapildina, ka nav iespējams vienkārši veikt noturības testu, balstoties uz tehnoloģijām
un ģeogrāfisko izvietojumu. Ir vajadzīgi vēl divi pasākumi. Viens no tiem ir drošības kultūra,
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kurā vienkārši nebija iespējams paredzēt vairākus apdraudējumus. Otrs pasākums ir saistīts
ar institucionālo sistēmu, tostarp attiecību pārraudzību starp valstu regulatīvajām iestādēm
un kodolenerģijas ražošanas uzņēmumiem. Turklāt atbildīgajām iestādēm nedrīkst piešķirt
iespēju pašām sevi auditēt.

Beidzot, izvērtējot katastrofas sekas, mums savās debatēs jābalstās uz informāciju un
zināšanām. Var būt vajadzīgi radikāli pasākumi — drīzāk gan tie ir vajadzīgi. Tomēr viens
ir skaidrs — mums jāreformē enerģijas ražošana un drīzāk gan jāpaļaujas uz atjaunojamo
enerģiju, un tas jādara tūlīt.

Giles Chichester,    ECR grupas vārdā.  – Priekšsēdētājas kundze, vēlos paust apbrīnu par
Japānas tautas stoisko izturību šo vareno dabas spēku priekšā. Jāņem vērā, ka šī zemestrīces
un cunami izraisītā katastrofa bija neparasti spēcīga.

Atzinīgi vērtēju piesardzības noturības testa ieviešanu Eiropas kodolelektrostacijās,
vienlaicīgi ņemot vērā, ka kodolenerģijas nozare jau tagad ir visvairāk regulētā un drošības
ziņā visapzinīgākā nozare pasaulē, un vēlos norādīt uz paziņojumu, ko šī gada sākumā
sniedza Rietumeiropas Kodolregulatoru asociācija (WENRA) par vēl lielākas drošības
ieviešanu jaunajos reaktoros salīdzinājumā ar pašreizējiem. Atzinīgi jāvērtē ogļu, naftas
un hidroelektriskās enerģētikas nozaru drošības pārbaudes datu salīdzināšana ar
kodolenerģētikas nozares datiem tādu avāriju gadījumos, kuros ir zaudētas cilvēku dzīvības.

Priekšsēdētājas kundze, varu saskatīt sudraba maliņu šim briesmīgajam mākonim Japānā,
proti, pārbūves un atjaunošanas darbi šajā valstī, apdrošināšanas nozares labvēlība,
iztukšojot lielās kabatas, ievērojami stimulēs Japānas ekonomiku un pozitīvi ietekmēs arī
pārējo pasauli.

Pateicos ministra kungam un komisāra kungam par viņu izsvērtajām piezīmēm, bet
dalībvalstīm un visiem pārējiem vēlos teikt — neizraisiet tagad pārāk lielu nestabilitāti
kodolenerģētikas jomā, jo tā mums pārāk nepieciešama.

Rebecca Harms,    Verts/ALE grupas vārdā. – (DE) Priekšsēdētājas kundze, dāmas un kungi,
protams, šāds stāvoklis liek mums darīt visu iespējamo, lai palīdzētu Japānai, un izmantot
visus resursus, kādi ir mūsu rīcībā. Valstij, kuru ir skārusi tāda katastrofa, kāda šobrīd ir
skārusi Japānu, ir jāsaņem visa iespējamā palīdzība. Tomēr vēlos uzsvērt uzkrītošo
vieglprātību, ar kādu apberam ar uzslavām Japānas varoņus. Manuprāt, mēs nespējam
atzīt, ka cilvēki, kurus dēvē par varoņiem, labāk par visiem zina, ka viņi riskē ar savu dzīvību
un cenšas tikt cauri sveikā, un ka daudzi no tiem, kuri cīnās, lai novērstu kodoldegvielas
kušanu Fukušimā, jau tagad ir lemti bojāejai. Japāņi labāk nekā jebkura cita tauta pasaulē
zina, cik postošas sekas var radīt kodolkatastrofa. Viņu vēsturē dominē Hirošima un
Nagasaki. Ikviens bērns Japānā apzinās, kādas sekas izraisa kodoldegvielas kušana. Mums
tas jāapzinās, tiekoties, lai apspriestu jautājumus, kas skar Japānu. Japāņi labāk nekā jebkurš
cits zina, kādas šausmas paredz ne tikai šis stāvoklis, bet arī tas, kas vēl notiks. Iespējams,
ka pietiekami kvalificēti, lai par to runātu, ir vēl tikai ukraiņi, kuri pēdējo 25 gadu laikā ir
pieredzējuši vienas savas valsts daļas izpostīšanu.

Manuprāt, diskusijās, kas Eiropā norisinās pašlaik, pretstatā tām, kas norisinājās pirms 25
gadiem, jāņem vērā politiskā atbildība, kas rodas, atklājoties faktam, ka mūsu pašu valstīs
ir pieejama tehnoloģija, kas var kļūt nekontrolējama, ne tikai pārvelkot svītru pagātnei
atsevišķos reģionos vai iznīcinot tagadni, bet arī viltīgi iesniedzoties visu to cilvēku nākotnē,
kuri dzīvo šo spēkstaciju tuvumā, kā arī plašākā to apkaimē. Neuzskatu, ka tas tiek ņemts
vērā šobrīd, kad runājam par noturības testiem, Oettinger kungs. Mums jābūt daudz
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godīgākiem un jāatzīst, ka mēs Eiropas Savienībā bieži esam saskārušies ar situācijām, kas
robežojas ar kodoldegvielas kušanu mūsu ekspluatētajās stacijās. Sniegšu īsu uzskaitījumu
— Tihange Beļģijā, Civaux Francijā, Philippsburg Vācijā, Kozloduy Bulgārijā, Paks Ungārijā,
Brunsbüttel Vācijā, kurā notika ūdeņraža eksplozija, Forsmark Zviedrijā, Barsebäck Zviedrijā,
Blayais Francijā, Krümmel Vācijā; šis ir vispārsteidzošāko starpgadījumu saraksts, kādi jebkad
ir bijuši un ko ir izraisījuši visdažādākie cēloņi kopš Černobiļas, kad esam bijuši uz
kodoldegvielas kušanas robežas.

Kā lai novēršam faktu, ka kodoldegvielas kušana var rasties jebkurā no mūsu ekspluatētajām
kodolelektrostacijām? Vai tas ir iespējams, izmantojot noturības testus? Manuprāt, šādiem
testiem ir nozīme tikai tad, ja to rezultātā varam izstrādāt plānu, norādot, kuras
kodolelektrostacijas un kādi definētie riski izzudīs vispirms, atsakoties no šīm augsta riska
tehnoloģijām. Ja šie noturības testi ir paredzēti, lai pārliecinātu sabiedrību vēlreiz, ierosinot,
ka mēs Eiropā nekad nevarētu saskarties ar tādām situācijām, kāda pašlaik ir Japānā, tad,
manuprāt, šie testi ir nepareizi. Starp citu, mēs labprāt izmantotu iespēju ietekmēt lēmumu
par to, kurš nosaka šos noturības testus — šo jautājumu nedrīkst atstāt pašu
kodolelektrostaciju uzņēmumu ziņā —, kā arī to, kurš šos testus īsteno un novērtē. Līdz
šim atbildīgās iestādes pārāk bieži ir pievērušas acis uz tām grūtībām, ar kurām saskaras
kodolelektrostacijas Eiropā, un ir apstiprinājušas tādu kodolelektrostaciju darbību, kam
nekādā gadījumā nebūtu jāiztur atbilstības novērtēšanas procedūra, kā tas bija gadījumā,
kad Euratom atļāva, piemēram, Belene un Mochovce kodolelektrostaciju darbību.

Bairbre de Brún,    GUE/NGL grupas vārdā. – (GA) Priekšsēdētājas kundze, es, tāpat kā
pārējie runātāji, vēlos paust līdzjūtību tiem cilvēkiem, kurus ir skārusi traģēdija Japānā,
traģēdija, kas turpinās joprojām. Mums jādara viss iespējamais, lai palīdzētu Japānas tautai.

Attiecībā uz mācību, kāda mums Eiropā no tās jāiegūst — dienas kārtības pirmajā vietā
pašlaik nepārprotami ir kodoldrošības jautājums. jo īpaši saistībā ar “noturības testiem”,
kas tiks veikti kodolelektrostacijās Eiropā. Notikumi Japānā rada nopietnas sekas attiecībā
uz Eiropas Savienības enerģētikas politiku nākotnē.

Humanitārā katastrofa parāda, cik svarīgi ir virzīties uz Eiropu bez kodolenerģijas. Mums
ir jāievieš moratorijs kodolenerģijai, un ir vajadzīgas apjomīgas investīcijas ilgtspējīgas un
atjaunojamas enerģijas jomā. Ir arī jāpārskata regulatīvā sistēma kodoldrošības jomā.

Fiorello Provera,    EFD grupas vārdā.  –  (IT) Priekšsēdētājas kundze, dāmas un kungi, arī
es vēlos paust līdzjūtību un apbrīnu par Japānas iedzīvotāju parādīto pašcieņu, izturību
un saliedētību tādas katastrofas priekšā, kāda izmēru un postījumu ziņā pasaulē reti kad
ir pieredzēta. Japānas tautas raksturs tik tiešām sniedz iedvesmu mums visiem, un japāņi
ir pelnījuši mūsu palīdzību.

Mācība no šī notikuma: ir jāstiprina Eiropas civilās aizsardzības sistēma, ciešāk koordinējot
sadarbību un plašāk iesaistot cilvēkus un resursus, lai mēs varētu ātri rīkoties katastrofas
gadījumā.

Attiecībā uz kodolenerģijas nozari, būtu kļūdaini šo tēmu apspriest emocionālā pašreizējo
notikumu gaisotnē — šī tēma ir pārāk svarīga un ir jārisina, ievērojot zinātnisku pieeju. Ir
pilnīgi pareizi stiprināt drošības pasākumus saistībā ar pašreizējo un nākamo paaudžu
kodolelektrostacijām un demontēt tās, kas ir vecākas un nedrošākas, bet jāizvairās no šīs
tēmas politiskās izmantošanas un jābūt piesardzīgiem un pragmatiskiem, kā teica
Brok kungs. Jāatceras, ka tajā pašā Fukušimas apgabalā zemestrīces rezultātā sabruka
aizsprosts, kā rezultātā bija daudz bojāgājušo, bet tāpēc jau mēs neuzskatīsim, ka būtu
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jādemontē aizsprosti vai jāceļ jauni; es aicinu nākotnē būt piesardzīgiem, uzmanīgiem un
atvērtiem.

Bruno Gollnisch (NI).   – (FR) Priekšsēdētājas kundze, briesmīgā katastrofa, kas skāra
Tōhoku reģionu Japānas ziemeļaustrumos, eiropiešos, protams, izraisīja līdzjūtību un
simpātijas. Vēl bez šīm jūtām, mums, protams, jāpiedalās glābšanas darbā, jo stāvoklis,
manuprāt, Japānā ne tuvu nav stabilizēts. Japāna ir ievērojama zeme, ārkārtīgi cienījama,
stipra un drosmīga zeme, kas apzinās savus pienākumus, bet, kur birokrātija, tāpat kā citur,
rada sekas, kas var paralizēt dažādas iniciatīvas.

Viena no mācībām, kas mums ir jāgūst no šīs katastrofas, ir, ka visefektīvākā palīdzība
ārkārtas situācijā galu galā ir tā, kas tiek nogādāta pa jūru. Protams, tuvumā jābūt
nepieciešamajām piegādes iespējām.

Stāvoklis nav stabilizēts, un daudzi bez pajumtes palikušie iedzīvotāji joprojām cieš no
aukstuma un bada. Mūsuprāt, mācības, kas jāgūst no šīs traģēdijas, ir šādas: pirmā ir tā, ka
vienmēr notiek sliktākais, ka beigu beigās notiek tieši sliktākais. “Titāniks” tika būvēts kā
negrimstošs kuģis. “Pats Dievs nespētu to nogremdēt,” tā par to tika teikts. Tomēr tas
nogrima jau pašā pirmajā braucienā, neskatoties uz tā ūdensnecaurlaidīgajiem kesoniem,
jo inženieri nedomāja, ka tajos var rasties tik liela sūce.

Tātad — vienmēr notiek sliktākais, zemestrīce plus cunami, kas, protams, bija visļaunākais
scenārijs. Tomēr būs vēl citas zemestrīces, būs lielā Kanto zemestrīce, kuru gaidām jebkurā
brīdī. Iespējams, būs zemestrīce arī Kalifornijā, Itālijā vai Karību jūras reģionā. Tāpēc, kā
jau tika teikts, mums jābūt gataviem, uzlabojot civilo aizsardzību.

Otrā un pēdējā mācība ir, ka, neskatoties uz pirmo, mēs nekad nedrīkstam ļauties panikai.
Tanī pat laikā neviens nevar apgalvot, ka ir jāatsakās no kodolenerģijas, pamatojoties uz
to, ka radioaktīvie nokrišņi ir bīstami, vienlaicīgi arī apgalvojot, ka jāpārtrauc fosilā kurināmā
izmantošana, jo atmosfērā izplūst CO2. Būs jāizdara izvēle.

Sandra Kalniete (PPE).   – (LV) Godātā priekšsēdētājas kundze! Nelaime, kas piemeklējusi
Japānas tautu, ir milzīga. Vēlos apliecināt savu visdziļāko līdzjūtību cietušajiem un
bojāgājušo ģimenēm, un tuviniekiem. Cildenums un savaldība, kādu grūtajos pārbaudījumos
apliecina japāņu tauta, iedveš vislielāko cieņu un ir paraugs visai pasaulei. Japānai stāv
priekšā intensīvs nopostīto teritoriju atjaunošanas darbs, kas prasīs ievērojamus līdzekļus,
tajā skaitā starptautiskas investīcijas. Tāpēc es aicinu 25. maijā paredzētajā Eiropas
Savienības — Japānas samitā pieņemt lēmumu par sarunu uzsākšanu par Eiropas Savienības
— Japānas brīvās tirdzniecības līgumu. Šim līgumam ir jābūt abpusēji izdevīgam, tam
jānodrošina vienādi tirgus pieejamības apstākļi abiem partneriem — kā preču un
pakalpojumu plūsmā, tā attiecībā uz lauksaimniecības precēm. Brīvās tirdzniecības līgums
var kļūt par vienu no instrumentiem Japānas trešajai atvēršanai, kā tēlaini to nosaucis
Japānas premjerministrs Kans. Cunami izraisītā avārija Fukušimas atomelektrostacijā ir
nopietna satraukuma avots visā pasaulē. Mums cieņā un pateicībā jānoliec galva to varoņu
priekšā, kas, riskējot ar savu dzīvību, strādā, lai stabilizētu situāciju atomreaktorā. Pieredze,
kuru avārijas novēršanā šobrīd gūst japāņu inženieri un atomenerģijas eksperti, ir unikāla.
Svarīgi, lai pasaule no šīs pieredzes mācītos. Fukušimas pieredzei ir jākalpo cilvēcei, kļūstot
par pamatu atomelektrostaciju testēšanai un uzlabotai drošības kritēriju izstrādei. Un
nobeigumā es vēlreiz vēlos apliecināt, ka Eiropas Savienībai ir jādara viss iespējamais, lai
palīdzētu mūsu vienam no vistuvākajiem partneriem — Japānai. Paldies!
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Nessa Childers (S&D). -   Priekšsēdētājas kundze, traģisko notikumu rezultātā, kas skāra
Japānu pirms 12 dienām, ir kļuvušas aktuālas divas tēmas. Pirmā ir saistīta ar Japānas
reaģēšanas efektivitāti strukturālās sagatavotības ziņā pilsētās, ātro neatliekamās palīdzības
vienību reaģēšanu un iedvesmojošo izturību, ko ir demonstrējusi Japānas tauta un kas ir
paraugs citām valstīm, kurās bieži notiek zemestrīces. Tomēr otrā tēma — radioaktīvie
nokrišņi Fukušimas kodolelektrostacijā — ir sarežģītāka.

Lai gan Japāna ātri mācīsies no šiem notikumiem, arī Eiropai ir jāgūst mācība sev, un mūsu
reakcija varētu tikt iedalīta divās jomās. Pirmā, neapšaubāmi, ir nodrošināt Eiropas Savienībā
darbojošos kodolelektrostaciju drošību. Atzinīgi vērtēju plānus saistībā ar testiem un vēlos
uzsvērt, ka tie visās dalībvalstīs jāveic, ievērojot vienotus kodolelektrostaciju drošības un
toksisko atkritumu uzglabāšanas noteikumus. Tas jo īpaši attiecas uz manu vēlēšanu
apgabalu, kas atrodas Īrijas austrumos. Lielākā šādu materiālu krātuve atrodas Sellafield
kodolelektrostacijā Anglijā tikai 280 kilometrus no Louth apgabala Īrijā.

Otrā mūsu reaģēšanas joma skar kodolenerģētikas nozares nākotni kopumā. Šajā ziņa ir
jāvienojas par pilnīgu jaunu kodolelektrostaciju būvniecības apturēšanu. Lai nodrošinātu
ilgstošu pietiekama enerģijas apjoma nodrošināšanu ES, jāapstiprina arī investīcijas
atjaunojamās enerģijas ražošanā un augstāki energoefektivitātes mērķi.

Johannes Cornelis van Baalen (ALDE). -   Priekšsēdētājas kundze, es atbalstu savu kolēģu
no Delegācijas attiecībām ar Japānu — B. Gollnisch un S. Kalnietes — teikto, apliecinot
japāņiem savu cieņu un līdzjūtību. Tomēr ir arī jāgūst mācība, un tas nozīmē, ka šai
iespējamai kodolkatastrofai ir jāpiešķir starptautiska dimensija. Ir jāievēro pilnīga
pārredzamība. Mums jāzina, kāpēc netika ievērots Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras
brīdinājums; šis brīdinājums netika pat apspriests. Mums jāzina, kas īsti notika.

Piekrītu visiem tiem, kuri saka, ka mums jāapvieno spēki atjaunošanas darbā. Tādēļ brīvās
tirdzniecības nolīgumam ir īpaša vērtība, un šis nolīgums ir jānoslēdz pēc iespējas ātrāk.

Mirosław Piotrowski (ECR).   – (PL) Priekšsēdētājas kundze, kā Eiropas Parlamenta
delegācijas attiecībām ar Japānu loceklis, es vispirms vēlos paust līdzjūtību un solidaritāti
Japānas tautai, sastopoties ar šo briesmīgo katastrofu. Tā ir prasījusi aptuveni 10 000 cilvēku
dzīvību, vairāk nekā 16 000 cilvēki tiek uzskatīti par pazudušiem bez vēsts un šie skaitļi
nepārtraukti mainās. Zemestrīce un cunami vilnis ir nodarījis neiedomājamu postu.
Zaudējumi jau tagad tiek lēsti USD 300 miljardu apmērā.

Lai gan Japāna nav lūgusi palīdzību no Eiropas Savienības, nevaram palikt tikai kā pasīvi
vērotāji šīs milzīgās traģēdijas priekšā. Vislielākās bažas rada bojājumi Fukušimas
kodolelektrostacijā. Pēc dažu ekspertu domām, stāvoklis ir nopietns un tā rezultātā var
atkārtoties tas pats, kas notika pēc Černobiļas. Prezidentvalsts Ungārijas un Ashton kundzes
paziņojums par humanitāro un specializēto palīdzību jārealizē pēc iespējas ātrāk ciešā
sadarbībā ar Japānas valdību.

Claude Turmes (Verts/ALE).   – (DE) Priekšsēdētājas kundze, vēl tikai pirms 14 dienām
Japānas uzņēmums Toshiba un citi, kuri uzbūvēja kodolelektrostacijas, savās reklāmas
brošūrās rakstīja, ka viņu kodolelektrostacijas ir visdrošākās visā pasaulē — tik daudz varu
teikt par apgalvojumu, ka mūsu atomelektrostacijas Eiropā noteikti ir visdrošākās.

Manuprāt, šī ārkārtīgi nopietnā un traģiskā avārija Japānā skaidri parāda, cik absurdi ir
pielīdzināt kodolelektrostacijas vēja ģeneratoru parkiem, energoefektivitātei vai saules
enerģijas spēkstacijām debatēs par cīņu pret klimata pārmaiņām. Vēl vairāk, ideja par zemu
oglekļa dioksīda emisiju tehnoloģijām vienkārši ir nepareiza. Ir jāanalizē visu tehnoloģiju
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radītais kopējais risks. Pirmo konkrēto jautājumu vēlos uzdot jums, Oettinger kungs, un
tas ir, vai jau sen nebūtu vajadzējis iekļaut vismaz vienu scenāriju Enerģētikas plānā
2050. gadam, kurā vienkārši būtu parādīts, ko varam sasniegt, apvienojot 100 %
atjaunojamo enerģiju un energoefektivitāti? Tas ir vismazākais, ko Eiropas pilsoņi varētu
no jums sagaidīt.

Attiecībā uz noturības testiem jānorāda, ka esam par šādu testu veikšanu, bet tie nedrīkst
būt obligāti un tie jāveic Eiropas līmenī. Valstu atbildīgās iestādes pārmērīgi manipulēja ar
pirmo banku noturības testu, lai izslēgtu pāris banku no tā piemērošanas loka. Jāveic
noturības testu otrā kārta, lai tas tiktu īstenots pareizi. Otrais būtiskais elements ir
neatkarīgas ekspertīzes veikšana. Lauvergeon kundze no Areva un Teyssen kungs no E.ON,
Euratom amatpersonas no Komisijas, kodolenerģijas eksperti no Vīnes un, protams,
kodolenerģijas uzraudzības iestādes ir neobjektīvas. Pat valstu atbildīgās iestādes neatzīs,
ka pirms sešiem mēnešiem izklāstītie drošības testi vairs nav pareizi. Citiem vārdiem —
mums vajadzīgi neatkarīgi eksperti. Pretējā gadījumā jūs riskējat, ka uzklausīsiet tikai
neobjektīvus viedokļus.

Un pēdējais, ko vēlos pateikt, ir ieteikums Oettinger kungam, kurš norādīja uz Sarkozy kungu
kā lielo čempionu cīņā par kodoldrošību visā pasaulē. Jūsu vietā es izturētos nedaudz
piesardzīgāk

Sabine Wils (GUE/NGL).   – (DE) Priekšsēdētājas kundze, Japānā joprojām pastāv
kodoldegvielas kušanas apdraudējums. Radiācijas apjoms, kas izplūst no Fukušimas
kodolelektrostacijas, dramatiski pieaug. Šis ir vēl viens šausminošs piemērs tam, cik
neiespējami ir kontrolēt kodolenerģiju. Tādēļ aicinām nekavējoties atteikties no
kodolenerģijas. Kodolenerģija vairo enerģētikas uzņēmumu ienākumus, bet, kad notiek
avārijas, cenu par tām maksā iedzīvotāji. Šī iemesla dēļ ES ir nekavējoties jānosaka obligāta
prasība kodolelektrostaciju uzņēmumiem iegādāties sabiedriskās atbildības apdrošināšanas
polisi. Jānodrošina pietiekama visu veselības, mantisko un citu aktīvu zaudējumu
apdrošināšana visās dalībvalstīs, Eiropas Savienībai beidzot ir jāaptur kodolenerģijas
veicināšana un jāpārtrauc Euratom līguma darbība. Miljardiem nodokļu maksātāju naudas
līdzekļu joprojām tiek tērēti bīstamām augsta riska tehnoloģijām, kamēr drošās alternatīvas,
piemēram, atjaunojamie enerģijas veidi, joprojām tiek nepietiekami finansēti.

Mario Mauro (PPE). -    (IT) Priekšsēdētājas kundze, dāmas un kungi, manuprāt, būtu
nopietna kļūda pārvērst šīs debates nosacītā tiesas prāvā pret modernās dzīves risku. Mums
jāatzīst, ka zinātne un tehnoloģija sniedz mums iespēju dzīvot ilgāk, dzīvot labākos
apstākļos, dzīvot ar lielāku pārliecību par nākotni, un jāņem vērā, ka pārtikas drošības
apstākļi ir uzlabojušies, ka mūsu labklājības sistēmas ir uzlabotas, ka mūsu nākotnes
izredzes pasaulē ir uzlabojušās tieši tāpēc, ka ir bijis iespējams izmantot zinātnes un
tehnoloģijas sasniegumus.

Protams, šis viedoklis paredz zināmus riskus, bet šos riskus ir iespējams pārvarēt, ja varam
apvienot spēkus, lai atrisinātu problēmas, ar kādām ik dienas sastopas starptautiskā kopiena.
Sevišķi taisnība bija Brok kungam, kad viņš teica, ka pastāv zināms noslēpums mūsu
attiecībās ar parādībām, kas liek mums saprast, ka vēl neesam apguvuši visu, un lai cik
attīstīti mēs arī nebūtu, nespējam novērst visas problēmas, ko cilvēkiem rada daba, un šīs
zemestrīces apmēri tieši to mums atgādina. Ļoti iespējams, ka zemāk attīstītas tehnoloģijas
un zinātne vēl nesen vai pirms simts gadiem izraisīja notikumu, piemēram, Mesīnā, kur
gāja bojā 100 000 cilvēku, neskatoties uz to, ka tā bija daudz zemākas intensitātes
zemestrīce.
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Tā mums ir nepārprotama norāde nākotnei — zinātne un tehnoloģija ir līdzekļi, un tie
jāizmanto vislabākajā iespējamā veidā. Tādēļ ir vajadzīga laba politika, ko mēs kā institūcijas
īstenotu kopīgi, lai noteiktu, vai pašlaik mums ir pieejami risinājumi, kas pārsniedz šodienas
atomenerģijas laikmetu un iesniedzas nākotnē, vai arī mums turpmāk jārēķinās ar šiem
līdzekļiem ilgtermiņā, lai būtu iespējama mums visiem tik ļoti vajadzīgā turpmākā attīstība.

Tomēr šodien mēs esam aicināti darīt kaut ko pavisam citu, būtībā veikt pasākumus, lai
palīdzētu kādai tautai pārciest zaudējumu sāpes un nodrošināt tās vajadzības. Šodien šajā
Parlamentā nekas daudz par to nav dzirdams, jo mūs visus interesē politiskas debates,
cenšoties radīt nākotnē problēmas, kam nav nekāda sakara ar šodienas dienas kārtību.

Daciana Octavia Sârbu (S&D).   – (RO) Priekšsēdētājas kundze, krīze, kas pašlaik Japānā
vēršas plašumā, rada bažas par kodolelektrostaciju drošību visā pasaulē. Mūsu pienākums
ir sev pajautāt, cik izturīgas un drošas ir mūsu teritorijā uzbūvētās kodolelektrostacijas.

Esmu no Rumānijas, un pilsoņi manā valstī diezgan pamatoti ir nobažījušies par Cernavodă
kodolelektrostaciju, sevišķi pēc tam, kad nesen presē tika aktualizēti vairāki jautājumi
saistībā ar tās drošību.

Nelokāmi ticu, ka ne tikai Rumānijā, bet arī vairākās citās dalībvalstīs plašākai sabiedrībai
rodas jautājums, vai tā būs atbilstoši aizsargāta dabas katastrofu gadījumā, kas var skart
kodolelektrostacijas.

Pagājušajā nedēļā Vācija izlēma veikt detalizētu savu kodolenerģijas ražošanas sistēmu
pārbaudi. Ņemot vērā notikumus Japānā, ir pilnīgi nepieciešams steidzami pārskatīt stāvokli
kodoldrošības jomā visā Eiropas Savienības teritorijā. Visās dalībvalstīs jāīsteno stingra un
pilnīga šo spēkstaciju kontrole.

Eiropas Komisijai ne tikai jānodrošina, ka tiks pareizi īstenota Kodoldrošības direktīva, bet
arī kopā ar kompetentajām dalībvalstu iestādēm jāveic cieša šo spēkstaciju stāvokļa
uzraudzība.

Traģiskais stāvoklis Japānā vēlreiz skaidri norāda, ka mums jādara viss iespējamais, lai
izveidotu ātrās reaģēšanas mehānismus katastrofu seku pārvarēšanai.

Charles Goerens (ALDE). -    (FR) Priekšsēdētājas kundze, vēlos teikt dažus vārdus par
Japānu. Pirmkārt, jādara viss iespējamais, lai atvieglotu Japānas tautas ciešanas, kas ir
pelnījušas mūsu līdzjūtību un solidaritāti.

Otrkārt, papildus divām dabas katastrofām — zemestrīcei un cunami vilnim — ir vēl trešā
—kodolkatastrofa, kas ir cilvēku radīta. Visu, kas tika pateikts šajā jautājumā, var apkopot
vienā vārdā — pārtraukums. Jā, pašlaik sastopamies ar paradigmas maiņu, kuras pamatā
ir divi jautājumi: pirmkārt, kas ir jāmaina, un otrkārt, ko varam iesākt, ieviešot šīs pārmaiņas
saistībā ar enerģētikas ražošanu?

Varam būt droši, ka, ja mēs būtu iztērējuši visu fosilo kurināmo un kodolenerģiju, kā tas
jau bija, mēs ļoti ātri varētu iegūt precīzāku ainu par atjaunojamo enerģijas resursu izstrādes
potenciālu. Ceram, ka Eiropas Savienība no jauna definēs savu stratēģiju šajā jautājumā.
Lai tas notiktu, tai vajadzīgs redzējums, gribasspēks un detalizēts plāns.

Bas Eickhout (Verts/ALE). -    (NL) Priekšsēdētājas kundze, pirmkārt, vēlos apsveikt
Oettinger kungu ar labu iesākumu. Pagājušajā nedēļā patiešām iesākāt ar “uzrāvienu”, bet
kopš tā laika, šķiet, jūsu entuziasms ir noplacis. Tomēr tagad jums tik tiešām ir jārisina šis
jautājums un jāprecizē sava nostāja, jo pagājušajā nedēļā jūs teicāt, ka mums vajadzīgas
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debates par Eiropu un par Eiropas nākotni bez kodolenerģijas. Kopš tā laika to ne reizi
neesat atkārtojis, lai gan tai būtu jābūt mūsu šodienas debašu tēmai. Atkal un atkal daudzi
zinātniskie pētījumi ir parādījuši, ka var sasniegt vides mērķus, neizmantojot kodolenerģiju.
Ir iespējams Eiropā pilnībā pāriet uz ilgtspējīgu enerģiju. Tai būtu jābūt mūsu šodienas
debašu tēmai.

Par vai pret kodolenerģiju — tas ir politiskās izšķiršanās jautājums. Mums nav jāpamato,
kādēļ esam pret kodolenerģiju. Tie, kuri dod priekšroku kodolenerģijai, ir arī tie, kuriem
būtu jāpamato tās izmantošana. Tagad par noturības testa lomu.

Man jums ir divi jautājumi, Oettinger kungs, divi svarīgi jautājumi. Pirmkārt — kādā veidā
mēs noteiksim tā kritērijus? Kā mēs nodrošināsim, ka šie testi ir neatkarīgi? Otrkārt, kas
notiks, ja kodolenerģija neiztur noturības testu? Kādas tādā gadījumā būs sekas?

SĒDI VADA: L. ROUČEK
Priekšsēdētāja vietnieks

Lena Kolarska-Bobińska (PPE).   – (PL) Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, notikumi
Japānā ir pamatīgi skāruši mūs visus. Apliecinām cieņu cilvēkiem, kuri, riskējot ar dzīvību,
novērš trīs vienlaicīgu notikumu — zemestrīces, cunami un kodolelektrostacijas avārijas
— izraisītās sekas. Šī traģēdija ir radījusi plašu līdzjūtību un līdz ar to arī izraisījusi diskusijas,
ko pašlaik vērojam Eiropā par kodolenerģijas nākotni un Eiropas enerģētikas stratēģiju.
Nesen apstiprinājām Eiropas enerģētikas stratēģiju līdz 2020. gadam. Pašlaik tā ir zināmā
mērā apdraudēta, lai gan šajā stratēģijā akceptējam kodolenerģiju. Esam tajā pateikuši, ka
tā vienkārši ir jāpapildina ar stingriem drošības nosacījumiem. Tomēr tā veido pieņemamu
enerģijas sadalījuma daļu vairākās valstīs.

Man šķiet, ka šīm debatēm vajadzētu arī veicināt Eiropas sadarbības uzlabošanos enerģētikas
jomā, un tieši to mēs pieprasījām savā ziņojumā. Šodien mums ne tikai jāuzlabo drošības
nosacījumi, mums arī jāstiprina Eiropas Atomenerģijas kopiena un jāvirzās uz Eiropas
Enerģētikas kopienu. Eiropas Komisijai jāpieprasa labāka sadarbība starp dalībvalstīm un
kodolenerģētikas politikas attīstība Eiropas mērogā. Noturības testi nedrīkst būt brīvprātīgi
— dažas valstis tos izmantos, ja vēlēsies, turpretī dažas neizmantos. Tiem jākļūst par tādas
struktūras sastāvdaļu, kas galu galā kļūs par kopējo politiku kodolenerģētikas jomā.

Mums arī jāatbalsta jaunās tehnoloģijas. Visa Eiropas kopējā enerģētikas stratēģija ir balstīta
uz decentralizāciju un dažādošanu. Tāpēc mums jādomā par mazo un vidējo kodolreaktoru
izmantošanas veicināšanu. Tie maksā mazāk, tiek būvēti moduļu veidā un tāpēc tos ir
daudz vieglāk testēt drošības ziņā. Iespējams, ka šī forma būs sabiedriskajai domai
pieņemamāka, jo šo enerģijas veidu pilnībā izskaust mēs nevarēsim.

Zigmantas Balčytis (S&D). -    (LT) Priekšsēdētāja kungs, Japāna ir pieredzējusi
neiedomājamu dabas katastrofu ietekmi un kodolavāriju. Lietuvas iedzīvotāji aktīvi vāc
naudas līdzekļus un cenšas visiem iespējamiem līdzekļiem sniegt ieguldījumu palīdzībā
šīs valsts upuriem. Mēs atceramies un vienmēr atcerēsimies sāpīgās Černobiļas kodolavārijas
sāpīgās sekas, ko cilvēki šajā reģionā izjūt vēl joprojām — pat pēc trim desmitgadēm.
Katastrofa Japānā liek mums pamatīgi pārdomāt kodoldrošības jautājumu. Mēs nevaram
kontrolēt dabas kataklizmas, tāpēc mums vismaz ir jānodrošina, lai dabas katastrofas
neradītu jaunas un jo īpaši sāpīgas kodolkatastrofas. Piekrītu tam, ka ir jāpārskata esošā
infrastruktūra un jārada jaunas iespējas, bet mums ir pamatīgi jāanalizē notikumi Japānas
kodolelektrostacijā, jo īpaši Černobiļas precedenta kontekstā. Ir jāpanāk rezultāti un jāveic
pasākumi, kas ļautu mums ievērojami nostiprināt kodoldrošību visā Eiropā.
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Chris Davies (ALDE).   – Priekšsēdētāja kungs, manas bažas par kodolenerģētikas nozari
ir nomākušas bažas par klimata pārmaiņām, un šobrīd uzskatu, ka kodolenerģijai ir sava
loma cīņā pret globālo sasilšanu. Tā tas bija pirms avārijām Japānā, un tā tas ir arī tagad.
Protams, ka ir jāgūst zināma mācība. Pastāv konstrukcijas problēmas, nepietiekama
regulēšana, ir par maz neatkarības un, protams, nedrīkst būvēt kodolreaktorus zemestrīču
zonās.

Tomēr mēs dzīvojam pasaulē, kas ir pilna ar apdraudējumiem; mūsu pilsētās visās jomās
ir uzbūvētas ķīmiskās rūpnīcas, tās rada milzīgu potenciālo risku, tomēr mēs šo risku
pārvaldām un ar to sadzīvojam. Desmitiem gadu garumā esam piedzīvojuši briesmīgus
vilcienu satiksmes negadījumus, tomēr tā rezultātā neslēdzam dzelzceļu. Mēs no tām
mācāmies, ņemam vērā šo mācību un uzlabojam drošību. Tieši tas pats jādara arī
kodolenerģētikas nozarē.

Romana Jordan Cizelj (PPE). -    (SL) Priekšsēdētāja kungs, ja nopietni izturamies pret
saviem mērķiem klimata pārmaiņu jomā, tad kodolenerģija arī turpmāk būs mūsu enerģijas
sadalījuma sastāvdaļa. Tādēļ mūsu debates nedrīkst kļūt ideoloģiskas. Pirmkārt, mums
jārod atbildes uz daudziem jautājumiem, piemēram, kāds bija galvenais avārijas iemesls
un kā to būtu bijis iespējams novērst? Vai atbildības, īstenošanas un uzraudzības sistēmas
vienkārši sabruka? Vai vienā no kodolelektrostacijām bija vāji attīstīta drošības kultūra?
Kādas ir drošākas iztērētās kodoldegvielas uzglabāšanas iespējas? Vai uzraudzības iestāde
bija pārāk vāja, lai savlaicīgi veiktu pasākumus? Un tā tālāk. Mums jārod atbildes uz šiem
jautājumiem, un tad mēs varēsim rīkoties politiski atbildīgā veidā.

Ko tad īsti nozīmē rīkoties politiski atbildīgi? Mums jāpanāk sociāla vienošanās par
pieņemamām tehnoloģijām, jo īpaši par kodolelektrostaciju lomu. Mums jānodrošina
principa “drošība pirmajā vietā” īstenošana. Mums jāformulē regulatīvā sistēma, kas
nodrošinātu pietiekamus finanšu un cilvēkresursus drošai sarežģītu tehnoloģiju
ekspluatācijai. Mums jāveicina izcilas un neatkarīgas kodolenerģētikas profesijas attīstība,
nepārtraukta tās kvalifikācijas uzlabošana un zināšanu pārnese no vecākām uz jaunākām
paaudzēm. Mums jānovērtē to uzraudzības iestāžu kompetence un neatkarība, kurām ir
noteicošā loma drošības kultūras nodrošināšanā, un jānodrošina radioaktīvo atkritumu
un iztērētās kodoldegvielas droša likvidācija.

Visbeidzot, es vēlos minēt vienotos drošības kritērijus. Šodien mēs visi piekrītam, ka tie
patiešām ir vajadzīgi, bet atcerēsimies 2009. gadu, kad debatējām par kodoldrošības
direktīvu. Jau tad Eiropas Parlaments apliecināja vienotu Eiropas kritēriju nepieciešamību,
ko Padome diemžēl neatbalstīja. Toreiz Eiropas Parlaments pierādīja, ka tas rīkojas pareizi.
Tāpēc, manuprāt, ir pienācis laiks Eiropas Parlamentam piešķirt lielākas pilnvaras
kodolenerģijas jomā, un mums ir jānoslēdz iestāžu nolīgums, lai mēs varētu īstenot
koplēmuma procedūras pilnvaras.

Ildikó Gáll-Pelcz (PPE).   – (HU) Priekšsēdētāja kungs, pirmkārt, vēlos paust dziļu līdzjūtību,
otrkārt, apliecināt cieņu Japānas tautai, un treškārt, paust vislielāko apbrīnu un izteikt
atzinību japāņu varoņiem, kuri šobrīd veic darbus spēkstacijā. Ir notikusi traģēdija, kuru
vienmēr atcerēsimies Japānas un visas pasaules vēsturē. Katastrofu skartā valsts ir lūgusi
palīdzību no Eiropas Savienības, veicot dalībvalstu piedāvātās palīdzības koordinēšanu.

Komisijas ātrā reakcija bija apsveicama, tāpat kā apsveicams ir arī fakts, ko apstiprināja
komisāra kungs, ka Japānai un gandrīz pusei miljona iedzīvotāju, kuriem pašlaik tiek
sniegta pagaidu pajumte, tiks piešķirta visa iespējamā palīdzība pēc postošās zemestrīces
un cunami. Nelokāmi ticu, ka jādara turklāt vēl viss iespējamais, lai novērstu šīs katastrofas
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sekas un atjaunotu normālus dzīves apstākļus. Tomēr reizē vēlos paust arī viedokli, ka nav
lietderīgi pretstatīt šādu un tai līdzīgas traģēdijas un kodolenerģijas izmantošanu. Neskatoties
uz to, protams, kodolelektrostacijas ir jāaprīko ar vislielāko drošības sistēmu un pēc tam
regulāri jāpārbauda saskaņā ar visstingrākajiem noteikumiem.

Komisijas priekšlikums organizēt plaša mēroga diskusiju Eiropā ir vērtējams atzinīgi.
Atbalstu arī, jo uzskatu par vajadzīgu, ka Komisija izstrādātu pamatnostādnes, kuras kalpotu
kā pamats teicami funkcionējošai sistēmai, kas tiek koordinēta Eiropas līmenī, un garantētu
nepārtrauktu drošu kodolenerģijas ražošanu turpmāk. Japānas iedzīvotāju izrādītā attieksme
ir parauga vērta un ir mums vērā ņemams precedents. Nelokāmi ticu, ka viņi ir pelnījuši
jebkādu atbalstu. Pateicos, priekšsēdētāja kungs.

Edit Herczog (S&D).   – (HU) Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, dāmas un kungi,
šodien mēs visi mazliet esam japāņi. Pat dabas katastrofas vidū mums jāatzīst, ka arī
kodoldrošībai ir cilvēka seja. Plānošana, celtniecība, ekspluatācija, demontēšana un — kā
tas ir pašlaik Fukušimas spēkstacijā — avārijas novēršana ir cilvēcisko zināšanu un uzticības
izturības pārbaudījums. Eiropas noturības tests mums ir svarīgs solis, lai plānotu to, kas
līdz šim bija vēl kaut kas nākotnē neiedomājams. Komisāra kungs, vislabākais cieņas
apliecinājums Fukušimas darbiniekiem būs Eiropas ekspertu iesaistīšana Eiropas mēroga
profesionālo un politisko lēmumu pieņemšanā. Jāiesaista arī tie kodolelektrostacijas
darbinieki, kuru uzticības pakāpe un zināšanu līmenis ir neatsverams.

Ir ārkārtīgi svarīgi, lai zināšanas kodolenerģētikas jomā vidējā termiņā tiktu saglabātas un
paplašinātas, jo tās sniedz reālas drošības garantijas. Turklāt vēlreiz vēlos pievērst uzmanību
Ulvskog kundzes teiktajam. Pētniecības un izstrādes procesā kodolenerģētikas jomā ir jārod
atbildes, labākas nekā pašlaik pieejamās, par to, kā atrisināt kodolatkritumu jautājumu un
izmantot vienmēr aktuālo šo atkritumu 60 gadus ilgo vēsturi. Paldies, ka uzklausījāt.

Paul Rübig (PPE).   – (DE) Priekšsēdētāja kungs, vēlos pateikties komisāram
Oettinger kungam par tik nopietnu un atbildīgu pieeju šim jautājumam.

Jāapsver, vai nevajadzētu paaugstināt Rietumeiropas Kodolregulatoru asociācijas (WENRA)
pilnvaru līmenī un piešķirt tam visu 27 dalībvalstu Eiropas regulatora statusu. Jāapsver arī,
vai nevajadzētu noteikt par juridiski saistošiem Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras
(SAEA) standartus un vai šim jaunajam regulatoram nevajadzētu piešķirt pilnvaras uzdot
nekavējoties slēgt kodolelektrostacijas, ja šie standarti netiek ievēroti. Jāapsver arī Euratom
līgumu reformēšana, galveno uzmanību pievēršot drošības un aizsardzības noteikumiem,
kā arī jautājumam par darbības pārtraukšanas un galīgās glabāšanas izmaksu segšanu, kas
ir jānoskaidro jau tagad.

Manuprāt, šī ir jūtīga tēma. Mums jāizmanto šī iespēja arī šeit, Eiropā, un jāveic profesionālā
apskate, un jāievieš jaunākie standarti, lai turpmāk vairs netiktu apdraudēta iedzīvotāju
veselība.

David Martin (S&D).   – Priekšsēdētāja kungs, protams, ka atzinīgi vērtēju ātri sniegto
palīdzību Japānas iedzīvotājiem laikā, kad viņiem tā visvairāk ir vajadzīga, un atzinīgi
vērtēju un pievienojos līdzjūtības apliecinājumiem japāņiem. Tomēr nevaru nedomāt par
to, ka sirsnību, ar kādu tiek pausti mūsu komentāri par solidaritāti, nedaudz atvēsinās dažu
mūsu dalībvalstu rīcība.

Lasot mūsu laikrakstus, redzu, ka Spānijas valdība ir ierosinājusi pārbaudīt radiācijas līmeni
no Japānas ievestajām precēm; ka Nīderlandes valdība ir brīdinājusi dokos nodarbinātos
uzmanīgi apieties ar visiem kravas konteineriem no Japānas; ka Francijas valdība ir aicinājusi
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veikt visu importēto preču pārbaudi; ka Vācijas atbildīgās iestādes pieprasa izlases veidā
veikt visu no Japānas importēto preču pārbaudi, ieskaitot vieglās automašīnas. Tās ir preces,
kas atstāja Japānas krastus pirms divām vai trim nedēļām, bet dažos gadījumos — pat
pirms diviem vai trim mēnešiem pirms zemestrīces.

Šādi pasākumi nemaz neliecina par solidaritāti un līdzjūtību, un es vēlos lūgt Padomi un
Komisiju mēģināt runāt ar dalībvalstīm, lai tās saprastu, ka patiesas solidaritātes izpausme
nepieļauj šādu, tik pārspīlētu, attieksmi.

Fiona Hall (ALDE).   – Priekšsēdētāja kungs, esmu pārsteigta, ka komisāra kungs šķiet tik
optimistiski noskaņots par to, ka stāvoklis Fukušimā jau pēc dažām dienām tiks pilnībā
kontrolēts, lai gan eksperti ir norādījuši, ka tam būs vajadzīgas nedēļas un mēneši; tikmēr
spēkstacijā joprojām izplūst radiācija, kas turpina iesūkties pārtikas piegādes un ūdens
apgādes sistēmās.

Atzinīgi vērtēju aicinājumu veikt noturības testus, tomēr tie nesniedz atbildi uz lielākiem
jautājumiem. Jautājums ir par to, vai mēs vēlamies pieņemt pieaugošos kodolenerģijas
riskus pasaulē, kurā arvien biežāk valda kompleksas dabas katastrofas un galēji klimatiskie
apstākļi? Kodolreaktoru drošību nav iespējams pilnībā garantēt jebkādas liela mēroga
katastrofas gadījumā, ja tā ir saistīta ar bojājumiem vairākos līmeņos, kad ir traucēta gan
elektrības padeve, gan ūdens apgāde, komunikāciju darbība un fiziskā piekļuve. Jautājums
ir, vai mēs patiešām vēlamies uzņemties šo risku, ja ir pieejamas alternatīvas iespējas?

João Ferreira (GUE/NGL).   – (PT) Priekšsēdētāja kungs, mēs vēlamies šeit paust pilnīgu
solidaritāti ar Japānas tautu, un arī mēs izsakām līdzjūtību tās katastrofas upuriem, kas
skāra šo valsti.

Kā zināms, šī katastrofa ir izraisījusi nopietnus starpgadījumus Fukušimas
kodolelektrostacijā, kuru sekas joprojām nav iespējams pilnībā novērtēt. Taisnība, ka
avārijas šīs spēkstacijas reaktoros izraisīja ārkārtīgi mazas varbūtības faktoru apvienošanās;
tomēr šie faktori apvienojās, un ir iespējams, ka tas var atkārtoties vēlreiz citās
kodolelektrostacijās.

Tādēļ mums jāgūst svarīga mācība no pašreizējiem notikumiem Fukušimā. Pašlaik ir
neatliekami jāpārskata un, ja vajadzīgs, jāpielāgo spēkstaciju drošības sistēmu nodrosēšanas
līmeņi, jo īpaši saistībā ar dzesēšanas sistēmām.

No jauna ir jāizvērtē pašreizējo kodolelektrostaciju atrašanās vietas, jo īpaši atbilstoši
zemestrīču riska un cunami rašanās riska pakāpei. Tomēr jāuzsāk arī plašas debates
sabiedrības līmenī par enerģētikas jautājumu, mūsu pašreizējo un nākotnes pieprasījumu
un tā nodrošināšanu, izsekojot pārredzamā un informētā veidā dažādu enerģijas avotu
riskus, triecienus, potenciālu un ierobežojumus.

Oreste Rossi (EFD). -    (IT) Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, vispirms vēlos paust
solidaritāti ar Japānas iedzīvotājiem, kurus tik smagi ir skārusi šī katastrofa. Biju pārsteigts,
uzzinot, ka Japānas tehnoloģija nebija attīstījusies kopsolī ar notikumiem, kas pastāvīgi
atkārtojas šajos reģionos. Saglabāt tehnoloģiski novecojušu kodolelektrostaciju ekspluatācijā
noteikti nav mazsvarīgs jautājums, un tas liek mums pārdomāt Eiropas kodolenerģētikas
programmu.

Mēs nedrīkstam pieļaut, ka kļūstam par baiļu upuriem un šodien izdarām sasteigtu izvēli
— ir vajadzīga vispārēja vienošanās par drošības garantijām pašreizējās kodolelektrostacijās
un par celtniecības stadijā esošo kodolelektrostaciju pārbaudi. Eiropa nedrīkst atturēties
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no palīdzības sniegšanas Japānas tautai — ne tikai tāpēc, ka šajā valstī ir ārkārtas stāvoklis,
bet arī iespējamās finanšu krīzes dēļ, kas ir saistīta ar šo briesmīgo katastrofālo notikumu.

Īstermiņā jāveic pasākumi ekonomikas tempu samazināšanās novēršanai Tokijā un to
iespējamo seku novēršanai, kas var rasties valstīm, kuras ir cieši saistītas ar Japānu.
Nedrīkstam aizmirst, ka valdība bija vāja jau pirms katastrofas, kad tai netika nodrošināts
vairākuma atbalsts Augšpalātā, kas nozīmē to, ka tuvākā laikā var būt gaidāma izpildvaras
krīze.

Angelika Werthmann (NI).   – (DE) Priekšsēdētāja kungs, sākumā vēlos paust līdzjūtību
visiem tiem, kurus ir skāruši šie postošie apstākļi. Traģiskais negadījums Japānā ir izraisījis
šobrīd mums visiem zināmo kodolkatastrofu. Eiropas reaģēja salīdzinoši ātri un vienoti,
lai gan, cerams, visi, kas atbalsta kodolenerģijas tehnoloģiju, apzinās, ka radioaktivitāte
pārsniedz valstu robežas un ka daba neatzīst drošības standartus, lai cik augsti tie arī nebūtu.
Esam bijuši katastrofas liecinieki Černobiļā — neizdevies tā sauktais noturības tests, un
šobrīd tas pats notiek Fukušimā. Ir pienācis laiks tiem, kuri atbalsta kodolenerģiju, atzīt,
ka cilvēku labklājība un veselība, un dabiskā vide ir svarīgāka par visām finansiālajām
interesēm. Mums jāapsver atteikšanās no kodolenerģijas un atjaunojamo enerģijas veidu
veicināšana Eiropas mērogā.

Alajos Mészáros (PPE).   – (HU) Priekšsēdētāja kungs, zemestrīcei sekojošais cunami
Japānā bija tiešais kodolelektrostacijas avārijas cēlonis, kas gan profesionāļiem, gan
sabiedrībai galvenokārt radīja bažas par drošību. Tāpēc tika pieņemts pareizais lēmums
pakļaut mūsu darbojošās kodolelektrostacijas stingrām testēšanas prasībām. Kļuvis skaidrs,
ka mums ir vajadzīgas visaptverošas, pamatīgas debates, lai panāktu racionāla lēmuma
pieņemšanu saistībā ar kodolenerģētikas nākotni. Mums arī jāzina, ka pēc briesmīgās šāda
veida traģēdijas cilvēku bailes pieaugs, un tieši tādēļ mums jāpārliecinās, ka tiek nodrošināta
objektīva un patiesa informācija un ka tiek pastiprināti drošības pasākumi.

Tomēr vēlos uzsvērt, ka kodolelektrostacijas Eiropā ir pakļautas pavisam citiem vides
faktoriem nekā Japānā. Eiropā nepastāv ne cunami, ne arī tik spēcīgu zemestrīču
apdraudējums, tādēļ nedrīkstam izdarīt tiešus secinājumus šī nelaimīgā un traģiskā notikuma
rezultātā. Mūsu spēkstacijas ir gatavas iespējamiem triecieniem, kas var tās skart, un varam
saglabāt kodolenerģiju kā neatņemamu mūsu enerģijas resursu sastāvdaļu arī turpmāk.
Beidzot vēlos paust līdzjūtību un apliecināt cieņu mūsu Japānas draugiem. Paldies!

Günther Oettinger,    Komisijas loceklis. – (DE) Priekšsēdētāja kungs, godājamie deputāti,
uzmanīgi uzklausīju jūsu idejas un vēlos pateikties jums par jūsu izrādīto objektivitāti gan
attiecībā uz katastrofu, gan tās sekām. Esam dzirdējuši gan solidaritātes, gan līdzjūtības
izpausmes, kā arī palīdzības piedāvājumus. Tur vairs nav ko piebilst. Tas iedrošina mūs
darbā, kas Padomes prezidentvalstij un Komisijai ir jāveic.

Galvenais jautājums šeit ir par reaģēšanu katastrofu gadījumā. Ja ņemam vērā katastrofas
Haiti un Pakistānā un valstī, kuru nesen skāra citas dabas katastrofas, manuprāt, Komisijas
paziņojumā par uzlabotu Eiropas Savienības reaģēšanu katastrofu gadījumā, ko Padome
apstiprināja pagājušā gada decembrī, turpmākais ceļš ir parādīts. Mums jāuzlabo sadarbība
sistēmas, kas paredzēta reaģēšanai katastrofu gadījumā, procedūru ietvaros Eiropas līmenī
un jāvelta tam atbilstoši finanšu un cilvēkresursi, kā arī Eiropas līmenī jākoordinē šis darbs.
Neapšaubāmi, Georgieva kundze šī gada laikā Parlamentam un Padomei iesniegs dažus
konkrētus priekšlikumus.
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Runājot par enerģētikas politiku Eiropā un mācību, kāda jāgūst no jaunās informācijas,
kas tiek saņemta no Japānas, manuprāt, mums jāsāk, godīgi izanalizējot faktus un reālos
notikumus. Kā piemēru vēlos minēt Vācijas valdības un tās koalīcijas partneru pieredzi,
atgādinot, ka esmu vienas šādas partijas biedrs. Mūsu valdība ir paziņojusi par svarīgu tās
kursa maiņu. Pašlaik Vācijā darbību ir pārtraukušas septiņas kodolelektrostacijas. Šī rīcība
tika kritizēta par to, ka tā “neliecina par pārāk lielu uzticamību”, vai par to, ka tā ir “tipiska
vācu angst demonstrēšana”. Manuprāt, mums ir jāņem vērā, ka visu uzlabojumu
sākumpunktā ir dažādu nostāju respektēšana. Vēlos apliecināt cieņu Parlamentam, kurš
pirms dažiem gadiem nepārprotami atbalstīja pastāvīgu kodolenerģijas izmantošanu
Eiropas enerģijas sadalījumā, bet kurš neapšaubāmi ir sācis pārskatīt šo nostāju. Otrkārt,
vēlos apliecināt cieņu ES uzraudzības iestādēm. Vēlreiz ļoti uzmanīgi pārlasīju Euratom
līgumu un rūpīgi izvērtēju Kodoldrošības direktīvu, ko Padome un Parlaments pieņēma
jūnijā pirms diviem gadiem. Otrajā dokumentā ir sniegti daudzi formāli ieteikumi par
atbildīgajām iestādēm, kādas ir jāizveido, par informēšanas un ziņošanas saistībām, un
ietverti citi punkti, tomēr tajā nav piedāvāti gandrīz nekādi konkrēti, būtiski ieteikumi par
celtniecības vai ekspluatācijas metodēm, ne arī pašas vispārīgākās specifikācijas.

Ja Parlaments šodien ierosinātu paplašināt Eiropas tiesību aktus, esmu pietiekami gatavs
negaidīt, kad 2014. gadā tiks saņemti ziņojumi no dalībvalstīm — pirms ziņojuma
iesniegšanas Komisijai —, bet pieprasīt, lai šī direktīva tiktu noteikta kā valstu tiesību akts
vēlākais līdz šī gada jūlijam — par to būtu atbildīgas dalībvalstis —, lai tad, kad tiks iegūta
papildu informācija no Japānas un visaptverošo noturības testu rezultāti, varētu debatēt
par Komisijas priekšlikumu ieviest papildu konkrētas, būtiskas prasības kodoldrošībai —
debatēt šeit, Briselē, jau ne vēlāk kā nākamā gada laikā.

Tika arī teikts, ka man ir “jārīkojas izšķirīgi”. Tomēr es tam nepiekrītu — šajā jautājumā
izmantošu konsekventu pieeju, jautājot, kādu kompetenci Eiropas likumdevēji ir vai nav
man piešķīruši. Tad, kad pat pašreizējos apstākļos, dzirdu kritiku no dažu valstu valdību
puses par pārmērīgi dramatisku stāvokļa novērtējumu un mācību, kas no tā jāgūst, kamēr
citi vienlaicīgi apgalvo, ka ir pienācis laiks izšķirīgi rīkoties, tad izvēlos vidusceļu. Vienmēr
visdrošāk esmu juties, izvēloties vidējo platformu. Tad, kad tiekat kritizēts no abām pusēm,
iespējams, ka faktiski rīkojaties pareizi.

Daudzas no Eiropas 143 kodolelektrostacijām joprojām darbosies pēc desmit gadiem,
izņemot gadījumus, ja pašreizējās valdības mainītu savu viedokli, lai gan ne visas joprojām
darbosies vēl arī turpmākajā desmitgadē. Tādēļ mūsu interesēs ir pieprasīt drošību
visaugstākajā līmenī, jaunus standartus un turpmāko risku mazināšanu no tām
kodolelektrostacijām, kuras paliks ekspluatācijā vidējā vai ilgākā termiņā.

Otrkārt, pieņemu, ka Eiropā ar dalībvalstu, šo valstu parlamentu un valdību aizgādnību
tiks uzbūvētas jaunas kodolelektrostacijas. Ja ņemam vērā, ka jūnijā Itālijā tiks noturēts
referendums, saprotam, kas ir gaidāms, un vēlos norādīt, ka, izņemot Vāciju, neviena no
trīspadsmit dalībvalstīm, kurās darbojas kodolelektrostacijas, nav mainījusi savu politiku
šajā jautājumā. Cieši sekoju līdzi debatēm valstu valdību un parlamentu līmenī un
plašsaziņas līdzekļos.

Mums jāsaprot, ka, lai gan šis ir visas Eiropas mēroga jautājums, pastāv vēl arī globālā
dimensija. Visu mūsu interesēs ir nodrošināt, ka tiek piemēroti visstingrākie standarti ne
tikai mūsu teritorijā, bet arī visā pasaulē, jo galu galā kodolenerģija tiks izmantota visā
pasaulē vēl vairākus desmitus gadu. Tāpēc atzinīgi vērtēju...

(Starpsaucieni)
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Turmes kungs, es tiešām šeit ļoti cenšos saglabāt mieru un objektivitāti. Iesaku jums darīt
to pašu. Kad iesakāt man neuzticēties Sarkozy kungam, varu tikai teikt, ka esmu pilnīgi
pārliecināts, ka viņš iesniegs šo jautājumu apspriešanai G20 valstu augstākā līmeņa
sanāksmē. Tas vien jau ir ievērojams panākums — jautājums tiks apspriests forumā, kuru
apmeklēs amerikāņi, ķīnieši, krievi un citi, kas jau ekspluatē kodolelektrostacijas, plāno
būvēt jaunas spēkstacijas vai ir pilnvarojušas lielos rūpnieciskos koncernus būvēt
kodolelektrostacijas savās valstīs. Tāpēc, manuprāt, būtiski ir veikt risku pārvērtēšanu un
ieviest augstākus drošības standartus neatkarīgi no tā, vai kāds ir par vai pret kodolenerģiju,
jo kodolenerģija arī turpmāk būs mūsu globālās nākotnes sastāvdaļa.

(Starpsaucieni)

Šis nav īstais brīdis, lai atgrieztos pie divus gadus senām debatēm. Neesmu īstā amatpersona,
ar kuru varētu nokārtot šos rēķinus. Esat laipni aicināts darīt zināmu savu viedokli tad, kad
runās citi. Es neuzskatu, ka adresējat šo jautājumu īstajai amatpersonai.

Atgriezīšos pie jautājuma par Enerģētikas plānu 2050. gadam un kritikas, ko esam
uzklausījuši par to, ka tajā netiek pietiekami veicināti un finansēti atjaunojamie enerģijas
avoti. Šajā gadījumā jūs pārāk zemu vērtējat paši savu rezolūciju ietekmi, lai gan mēs
cenšamies uzraudzīt un garantēt šādu lēmumu ievērošanu. 20 % no atjaunojamiem enerģijas
avotiem tikai deviņu gadu laikā atbilst 35 % būtiski svarīgajā elektrības ražošanas jomā,
kurā šie ilgtspējīgie avoti tiek galvenokārt izmantoti. Mēs esam tikuši diezgan tālu elektrības
ražošanā no atjaunojamiem avotiem — 35 % apmērā —, un tajā sava loma ir arī
dalībvalstīm, kamēr vienlaicīgi ir noteikts, ka četru vai piecu gadu laikā atjaunojamās
enerģijas avoti nomainīs kodolenerģiju un ogles elektrības ražošanā. Tas nozīmē, ka esam
ceļā uz atjaunojamo enerģijas avotu izvirzīšanu par vissvarīgāko elektrības avotu Eiropā.
Pavasara beigās prezentēsim savas Enerģētikas plānam 2050. gadam paredzētās koncepcijas
un scenārijus. Tomēr ir vēl citi svarīgi datumi līdzās 2050. gadam, kas varētu šķist diezgan
tāls posms, — ir arī vēl starpposma mērķi 2025. un 2030. gadam, jeb citiem vārdiem,
periodam, kurā ir vajadzīgas investīcijas infrastruktūrā un ražošanas jaudās jau tagad.
Šobrīd nevēlos uzņemties konkrētas saistības, tomēr līdz 2030. gadam mēs noteikti būsim
pārsnieguši atjaunojamo enerģijas avotu mērķi 35 % apmērā, sasniedzot rādītāju, kas
pārsniedz 40 % vai pat 60 %, vai vidējo starp šiem rādītājiem. Ja tā notiks, tad neviens
nevarēs apstrīdēt faktu, ka atjaunojamās enerģijas avoti nav guvuši pietiekamu atbalstu;
atjaunojamiem enerģijas avotiem būs izšķiroša loma enerģijas sadalījumā visas mūsu dzīves
laikā.

(R. Harms pārtrauc runātāju)

Harms kundze, es runāju par Enerģētikas plānu, turpretī jūs atsaucaties uz CO2 emisiju
plānu. Tie ir divi dažādi jautājumi. Neesam samazinājuši mērķus 2020. gadam. Tie saglabājas
nemainīgi — 20 % autonomais mērķis un 30 %, ja pievienojas citas valstis. Tāda vienmēr
ir bijusi Parlamenta, Padomes un Komisijas nostāja, un šis ir globālais piedāvājums sarunās.
Nekādas izmaiņas tajā nav veiktas. Šeit mēs runājam par “atjaunojamiem enerģijas avotiem”.
Tādēļ esam izveidojuši pamatu, lai nodrošinātu, ka enerģijas sadalījums vairs nav tikai
dalībvalstu jautājums, bet, ka dalībvalstis uzņemas 50 % atbildības vai nedaudz vairāk.
Otrkārt, esam arī noteikuši prasības subsīdiju piešķiršanas principu noteikšanai un tam,
kā dalībvalstīm sadarbībā ar mums ir jāstrukturē finanšu un tehniskie resursi.

Varat būt mierīgs, Turmes kungs, ka attiecīgajos scenārijos tiks nopietni pārbaudīts dažādu
institūciju ierosinātais, proti, paaugstināt atjaunojamo enerģijas avotu mērķi līdz 100 %.
Taču tādā gadījumā jums jāizpēta tiesību akti, konkrēti 194. pants, kurā ir norādīts, ka
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enerģijas sadalījums ir dalībvalstu kompetences jautājums. Neuzskatu, ka Lisabonas līgums
ir iecirsts akmenī. Tomēr tajā ir sniegti manas darbības parametri, nosakot, kādas ir
dalībvalstu tiesības. Šīs tiesībās tiek stingri sargātas gan Berlīnē, gan Luksemburgā, Parīzē
un Londonā.

Vēlos minēt vēl pēdējo aspektu. Uzmanīgi klausījos tajā, ko teica Davies kungs un Hall kungs.
Viņi abi ir vienas un tās pašas partijas biedri. Viņi abi ir no vienas un tās pašas dalībvalsts.
Tomēr, kā dzirdējām, viņu nostājas ir diametrāli pretējas. Es to respektēju. Ja nelielā partijā
lielā valstī spēj sadzīvot tik atšķirīgi viedokļi kā tie, kurus pauda šie abi godājamie deputāti,
un ja viena un tā pati partija bija pret kodolenerģiju savā valstī pirms vēlēšanām, bet tagad,
kad vēlēšanas ir notikušas, tā ir tai pieņemama, tad tik un tā to respektēju. Tomēr tas parāda,
ka šim jautājumam ir ekoloģiska, ekonomiska un politiska dimensija, un tāpēc mūsu starpā
vienmēr būs nesaskaņas. Daļai šī procesa vienmēr ir globāls raksturs.

Enikő Győri,    Padomes priekšsēdētāja.  −  (HU) Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs,
godājamie deputāti, apsolu, ka runāšu īsi. Līdzjūtība un vēss prāts, manuprāt, ir divas lietas,
pēc kurām mums savā darbībā ir jāvadās. Izrādot līdzjūtību, varam palīdzēt Japānas tautai
nodrošināt visu vajadzīgo; varam ieklausīties viņos un arī rīkoties, kad tas, viņuprāt, ir
vajadzīgs, bet ir nepieciešams vēss prāts, lai īstajā laikā pieņemtu pareizos lēmumus par
mūsu pašu nākotni. Nedrīkstam lemt par tik svarīgu jautājumu šo notikumu iespaidā.
Viens ir skaidrs, un neviens šajā plenārsēžu zālē šodien nav apstrīdējis, ka mums no visa
spēka jācenšas panākt maksimāla drošība.

Turklāt mūsu pienākums ir pilnībā informēt pilsoņus, lai tie saprastu, par ko tiek debatēts
un kad, par ko un kā mēs pieņemam lēmumus. Ir ārkārtīgi svarīgi izdarīt secinājumus un
gūt mācību. Mums jāanalizē šie notikumi ne pārāk lēni, ne arī reaģējot pārāk asi un sniedzot
paziņojumus, kas pēc pāris nedēļām vai mēnešiem var izrādīties nepamatoti. Attiecībā uz
noturības testiem, vēlos tikai norādīt, ka šobrīd, pamatojoties uz pašreizējiem tiesību
aktiem, ir iespēja tos veikt brīvprātīgi. Vairāki no jums minēja juridiskās bāzes, pašlaik
spēkā esošo sistēmu grozīšanas iespēju, ko, manuprāt, Eiropas Padome neizslēgs. Tās ir
jāuzlabo un ir jāpiedāvā atbilstošs priekšlikums. Nav jāsteidzas, bet, protams, šis darbs ir
jāuzsāk.

Komisārs Oettinger kungs arī norādīja, ka enerģijas sadalījums ir valstu kompetences
jautājums. Katra dalībvalsts pieņem suverēnu lēmumu par to, kādus enerģijas veidus tā
izmanto, lai nodrošinātu enerģijas pieprasījumu. Puse dalībvalstu, puse apjoma ziņā,
izmanto kodolenerģiju. Kad izstrādāsim atbilstošu juridisko bāzi, varēsim noteikt drošības
saistības visām, bet izvēle un atbildība par šo izvēli būs dalībvalstu kompetencē. Jebkurā
gadījumā esmu gandarīta, ka Komisija, kā norādīja komisārs Oettinger kungs, varēs šo
ziņojumu sagatavot līdz 2011. gada jūlijam. Un pēdējais apsvērums — mēs daudz runājam
par pētniecību un izstrādi, kas ir arī stratēģijas “Eiropa 2020” stūrakmens. Mūsu uzdevums
ir radīt vislabākos iespējamos apstākļus pētniecībai un izstrādei Eiropas Savienībā. Mums
patiešām šai jomā ir daudz darāmā. Izmantojot pētniecībai un izstrādei piešķirto atbalstu,
mums ir jāatrod visdrošākie un videi visdraudzīgākie enerģijas ražošanas veidi, lai zinātne
kalpotu cilvēkiem un maksimālai cilvēku drošībai. Ārkārtīgi pateicos, priekšsēdētāja kungs.

Priekšsēdētājs. −   Esmu saņēmis vienu rezolūcijas priekšlikumu1, kas ir iesniegts saskaņā
ar Reglamenta 110. panta 2. punktu.

Debates tiek slēgtas.

Balsošana notiks rīt (ceturtdien, 2011. gada 24. martā).
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Rakstiskas deklarācijas (Reglamenta 149. pants)

János Áder (PPE)  , rakstiski. – (HU) Pirmkārt, vēlos paust dziļu līdzjūtību Japānas
iedzīvotājiem un upuru radiniekiem saistībā ar ārkārtējo dabas un rūpniecisko katastrofu,
kas notika gandrīz pirms 12 dienām. Traģēdija Japānā mums atgādina, ka dabas un
rūpnieciskās katastrofas var notikt jebkurā laikā un jebkur, arī Eiropā. Jautājums ir tikai
par to, kad un kur tās notiks. Tieši tāpēc, manuprāt, ir svarīgi, lai Eiropas Savienībai
iespējamās rūpnieciskās katastrofas gadījumā Eiropā būtu pieejams atbilstošs finanšu
mehānisms, lai tā varētu nekavējoties un efektīvi iejaukties un novērst zaudējumus. Protams,
ka ES centieni, kas ir vērsti uz katastrofu novēršanu, ir svarīgi, bet šobrīd Eiropas Savienībai
nav tāda finanšu mehānisma, kas varētu atbilst iepriekšminētajām vajadzībām. Varam tikai
iedomāties, kas notiktu, ja katastrofa skartu kādu no dalībvalstīm, kas jau tā ir nonākusi
smagos finansiālos apstākļos. Papildus šokējošām sociālajām un vides sekām, tas nopietni
skartu arī šādas valsts budžetu un arī visas Eiropas ekonomiku. Manuprāt, šī iemesla dēļ
Eiropai vajadzīga jauna apdrošināšanas shēma katastrofu gadījumiem, kura, balstoties uz
obligātās atbildības apdrošināšanu, gadā nodrošinātu papildu līdzekļus aptuveni EUR 4
vai 5 miljardu apmērā no iemaksām, ko veic potenciālie piesārņotāji, lai sniegtu ātru
finansiālo atbalstu rūpniecisko katastrofu gadījumā. Turklāt maksātāji varētu būt arī
saņēmēji šīs shēmas ietvaros tā atbalsta ziņā, ko tie varētu pieprasīt, piedaloties konkursos
par investīcijām drošības un vides aizsardzības jomā, kas tiktu finansētas no
neizmantotajiem līdzekļiem.

Sergio Berlato (PPE),    rakstiski.  –  (IT) Tā kā pieaug pieprasījums pēc enerģijas, ir
nepieciešams diversificēt naftai alternatīvu enerģijas resursu, piemēram, atjaunojamo
saules, vēja un kodolenerģijas resursu, nodrošināšanu.

Manuprāt, enerģijas ražošana no kodolenerģijas resursiem nav arguments, par kuru būtu
jādebatē tik emocionālā gaisotnē, kāda tā ir pašlaik. Faktiski baidos, ka parastie
kodolenerģijas oponenti, kurus bieži finansē naftas uzņēmumi, centīsies izmantot
notikumus Japānā, lai veicinātu Itālijas enerģētisko atkarību no naftas un tās
blakusproduktiem. Vairāk nekā 8 000 iedzīvotāju Itālijā un vairāk nekā 350 000 iedzīvotāju
Eiropā katru gadu mirst no piesārņojuma, kas rodas naftas blakusproduktu sadegšanas
rezultātā.

Turklāt attiecībā uz iespējamā izvietojuma noteikšanu šajā reģionā jāuzsver, ka šo izvēli
pamato ekspertu izstrādātas tehniskās un zinātniskās pamatnostādnes, kā rezultātā
administratori spēj izdarīt visatbilstošāko izvēli, lai nodrošinātu sabiedrisko drošību un
vides ilgtspēju. Ceru, ka debates par naftai alternatīviem enerģijas avotiem būs objektīvas,
nodrošinot Eiropas pilsoņiem atbilstošu un pareizu informāciju, lai novērstu viegli
īstenojamas manipulācijas, kuru rezultātā mēs kļūtu vēl vairāk atkarīgi no nestabilām naftas
ieguves valstīm.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE),    rakstiski. – (RO) Piekrītu to savu kolēģu deputātu
noskaņojumam, kuri ir pauduši līdzjūtību Japānai un Japānas tautai sakarā ar traģēdiju,
kuru tā pašlaik piedzīvo. Eiropas Savienībai ir jāatbalsta Japāna ar visām iespējām, kādas
ir tās rīcībā, ieviešot un īstenojot rekonstrukcijas programmas. Esmu cieši sekojis līdzi šīm
debatēm, bet jāatzīst, ka nevaru piekrist tam, ka šāda traģēdija tiek pārvērsta krusta karā
pret kodolenerģiju. Tas ir lēts, videi draudzīgs enerģijas avots, un tā drošība tehnoloģiskā
progresa rezultātā palielināsies. Lidmašīnas avārija, piemēram, arī ir traģisks notikums, bet
neuzskatu, ka tas būtu pietiekams iemesls, lai mēs sāktu apšaubīt ieguvumus, ko sniedz
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lidaparāti, un to drošību. Pareizais risinājums ir šāds: “jā” — noturības testiem, “jā” —
uzraudzībai, bet “nē” — kodolenerģijas nomelnošanai.

Kristiina Ojuland (ALDE),    rakstiski. – Priekšsēdētājas kundze, vēlos paust vissirsnīgāko
līdzjūtību Japānas tautai, kas pēdējo nedēļu laikā ir smagi cietusi briesmīgas dabas katastrofas
rezultātā. Japānai tiek sniegta palīdzība no Eiropas Savienības, kā arī no dalībvalstīm.
Eiropas Savienība turpinās sniegt jebkādu palīdzību, ko Japānas valdība uzskatīs par
atbilstošu, lai palīdzētu viņiem pārvarēt šo briesmīgo krīzes stāvokli.

Tomēr trauksme saistībā ar Fukušimas kodolelektrostaciju ir izraisījusi emocionālas debates
par kodolenerģijas izmantošanu Eiropas Savienībā vispār. Vēlos ieteikt ikvienam bez
emocijām apsvērt savu nostāju un ņemt vērā, ka automobiļu izmantošana netika aizliegta,
kad Īrijas zinātniece Mary Ward tika izsviesta no automobiļa ar tvaika dzinēju, ko vadīja
viņas brālēns, un sabraukta 1869. gada 31. augustā.

Mums drīzāk ir jāgūst mācība un jāpalielina investīcijas gan kodoldrošībā, gan inovatīvā
pētniecībā. Fosilā kurināmā resursi ir izsmeļami, un atjaunojamā enerģija ir vēl joprojām
pārāk eksperimentālā stadijā. Kodolenerģija, no otras puses, iespējams, nākotnē būs
noteicošā. Ja pirmie cilvēki būtu baidījušies no uguns, mēs joprojām dzīvotu akmens
laikmetā.

Vladimír Remek (GUE/NGL),    rakstiski. – (CS) Pirmkārt un galvenokārt, pievienojos
visiem tiem, kuri ir pauduši līdzjūtību Japānas tautai, kuru ir skārusi postoša zemestrīce
un cunami vilnis. Šī dabas katastrofa ir prasījusi tūkstošiem cilvēku dzīvības, kas ir briesmīgs
zaudējums. Tā ir laupījusi mājas, īpašumu un iedzīvi vēl vairākiem desmitiem tūkstošu
cilvēku, dramatiski mainot viņu dzīvi vairākus gadus uz priekšu. Nedrīkstam par to aizmirst,
lai gan plašsaziņas līdzekļos uzmanība drīzāk tiek pievērsta kodolenerģijas jautājumiem.
Bojātās Fukušimas spēkstacijas problēmas gandrīz pilnībā ir aizēnojušas visu pārējo. Tomēr
jāsaka — saistībā ar trauksmes sludinātāju scenārijiem —, ka atombumbas, kas tika
nomestas uz Hirošimu un Nagasaki, joprojām ir vislielākā jebkad notikusī kodolkatastrofa.
Lielākais apdraudējums cilvēcei ir militārais kodolarsenāls. Tas paplašinās, neskatoties uz
daudziem labiem nodomiem, un tam trūkst pastāvīgas un pamatīgas sabiedrības kontroles,
kādu varam vērot attiecībā uz kodolelektrostacijām. Turklāt pēc šiem notikumiem Japānā
drošības prasības un standarti katrā ziņā kļūs vēl stingrāki. Tāpēc mums jāievēro saprātīga
nostāja, izvairoties no sasteigtas vai pat histēriskas reaģēšanas uz traģiskajiem notikumiem
Japānā. Pašlaik nav kodolenerģijai alternatīva enerģijas veida, kas nodrošinātu mums tik
ļoti vajadzīgo, pieejamo enerģiju, kas nerada emisijas. Esmu gandarīts, ka Čehijas Republika,
Somija, Francija un citas valstis ievēro reālistisku pieeju šim jautājumam. Tā ir pretēja to
valstu nostājai, kurās kodolenerģija ir kļuvusi par ķīlu priekšvēlēšanu cīņām tādā apmērā,
kas kļūst gandrīz neētisks, ņemot vērā stāvokli Japānā.

Joanna Senyszyn (S&D),    rakstiski. – (PL) Vēlos komentēt pašreizējo stāvokli Japānā.
Humānā palīdzība Japānai ir pašsaprotams un nepieciešams Eiropas Savienības reaģēšanas
veids uz traģisko katastrofu, kas skāra šo valsti. Manuprāt, Japānai un skartajiem reģioniem
jāsniedz visa vajadzīgā palīdzība (tehniskā, administratīvā un organizatoriskā, kā arī
finansiālā). Ārpus neatliekamās palīdzības mums arī jāapsver sistemātiskas sadarbības
modeļa izstrāde ar visām valstīm, kurās pastāv dažāda veida katastrofu apdraudējums,
tostarp valstīm, kuras neietilpst Eiropas Savienībā. Vēlos lūgt, lai Komisijas un Padomes
atbildīgie dienesti šajā jomā pārstatītu attiecīgos tiesību aktus un sniegtu priekšlikumus
efektīvās prakses apmaiņas uzlabošanai krīžu pārvarēšanas jomā.
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Arvien vairāk valstu, tostarp Eiropas Savienības dalībvalstis, arvien vairāk cieš no dabas
katastrofām. Tāpēc ir būtiski svarīgi ieviest pastāvīgu un augsti attīstītu starptautisko
sadarbību. Ir arī svarīgi veikt spēkā esošo tiesisko un regulatīvo sistēmu pārskatīšanu
attiecībā uz kodoliekārtu drošību un aizsardzību. Šajā ziņā īpaši vēlos pievērst uzmanību
diviem aspektiem — pilnīgai direktīvas par kodoliekārtu drošību transponēšanai un
direktīvas par radioaktīvajiem atkritumiem pieņemšanai.

Debora Serracchiani (S&D),    rakstiski. – (IT) Pēc 11. martā notikušās zemestrīces Japānas
kodoldrošības un pasaules ekonomikas krīzes sekas ir satricinājušas Eiropas Savienību,
kas jau tā cīnās ar nestabilo politisko stāvokli Ziemeļāfrikā.

Es atzinīgi vērtēju lēmumus, kas tika pieņemti enerģētikas ministru ārkārtas sanāksmē,
kurā analizēja Fukušimas kodolelektrostacijas avārijas sekas, un ticu dalībvalstu apņēmībai
veikt kodolelektrostaciju noturības testus Eiropas Savienībā un paplašināt to piemērošanas
loku, iekļaujot arī valstis ārpus Eiropas un jo īpaši kaimiņvalstis. Šajā kontekstā un, pienācīgi
novērtējot dažu dalībvalstu lēmumu par moratorija noteikšanu kodolenerģijai un faktu,
ka vistuvākajā laikā notiks enerģētikas attīstības sabiedriskā apspriešana, ir svarīgi, lai
Komisija ziņotu par drošības stāvokli Eiropas kodolelektrostacijās, kas var ietekmēt
dalībvalstu kaimiņu reģionus avārijas gadījumā.

Georgios Stavrakakis (S&D)  , rakstiski. – (EL) Arī es vēlos paust līdzjūtību un atbalstu
Japānas iedzīvotājiem, kuri cieš no spēcīgās zemestrīces un cunami izraisītās katastrofas,
kas prasīja tūkstošiem dzīvību un radīja ievērojamus zaudējumus. Protams, zinātne un
tehnoloģija ir iespējami daudz devusi šo tik svarīgo struktūru drošībai un, protams, ir
ieviesti ārkārtīgi stingri noteikumi, lai mazinātu to neaizsargātību apdraudējuma gadījumā;
tomēr nesenā ārkārtīgi spēcīgā zemestrīce un tai sekojošais katastrofiskais cunami vilnis,
kas prasīja tūkstošiem dzīvību un radīja episka mēroga postījumus, kā arī ārkārtīgi nopietnie
Fukušimas kodolreaktoru bojājumi ir tik lieli, ka mums ir jāpārskata un jāmaina pastāvošie
uzskati par kodolelektrostaciju drošību. Tās ir jāizvieto un jāprojektē, pamatojoties uz
kritērijiem, kas ir tikpat galēji kā dabas parādības, kādām tās, iespējams, var tikt pakļautas.
Zinātnieki ir aplēsuši ar augstu varbūtības pakāpi, ka vidējā un ilgākā termiņā var notikt
spēcīgas zemestrīces. Tādēļ politiķi nekādā gadījumā nedrīkst plānot kodolelektrostaciju
celtniecību aktīvās zemestrīču zonās. Ir pieejami mūsdienīgi, pamatoti, gudri un efektīvi
veidi, kā valstīm, kuras atrodas zemestrīču zonās, nodrošināt savu enerģijas bilanci. Pretējā
gadījumā izrādītos, ka enerģētikas problēmu līdzsvarošanai tiek izmantota cilvēku dzīvība.

Csanád Szegedi (NI),    rakstiski. – (HU) Pirmkārt, “Kustības par labāku Ungāriju” (Jobbik)
un visas ungāru tautas vārdā vēlos paust līdzjūtību Japānas tautai. Ungāri vienmēr japāņus
ir uztvēruši ar brālīgu mīlestību, un tādēļ šī katastrofa šķiet vēl šokējošāka. Eiropas Savienības
pienākums ir palīdzēt Japānas tautai, un mums Japānai ir jāsniedz jebkāda vajadzīgā
palīdzība. Tajā pašā laikā ir jāizdara secinājumi no šīs katastrofas, kas skaidri parāda cilvēcei,
ka globalizētā pasaule, kas atsvešinājusies no dabas, ir ārkārtīgi neaizsargāta. Ungāru
sakāmvārds vēsta, ka gudrs cilvēks mācās no citu cilvēku kļūdām. Eiropas tautām ir jāmācās
no šīs katastrofas un, iespēju robežās atgriežoties pie dabas, pie dabiskas pārtikas un
dabiskiem enerģijas resursiem, nākamo paaudžu vārdā jāaizsargā mūsu vide.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    rakstiski. – (LT) Pirmkārt, vēlos paust līdzjūtību Japānas
tautai pēc zemestrīces un cunami, kas skāra šo valsti un prasīja daudzu cilvēku dzīvības.
Ņemot vērā traģisko katastrofu Fukušimas kodolelektrostacijā, kas sekoja zemestrīcei, un
cunami, vēlos aicināt Eiropu apsvērt kodolenerģijas nākotni un meklēt citus alternatīvus
enerģijas ražošanas veidus. Turklāt mūsu katastrofas ietekmes izvērtējumam jābūt balstītam
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uz speciālistu un ekspertu sniegto informāciju un zināšanām, un jāraugās uz jauniem
elektrības ražošanas veidiem no zinātniskā aspekta. Notikumiem Japānā būtu jārada bažas
visām dalībvalstīm neatkarīgi no tā, vai tajās ir vai nav kodolelektrostacijas, jo, ja notiktu
līdzīgas katastrofas, radiācija apdraudētu visu Eiropu. Pašreizējie Krievijas un Baltkrievijas
nodomi būvēt kodolelektrosacijas rada lielas bažas Austrumeiropas, jo īpaši Baltijas, valstīm.
Šo plānoto kodolelektrostaciju radītās radiācijas ietekme rada vēl lielākas raizes, un pastāv
bažas par to, vai kaimiņvalstis ievēro starptautiskās drošības prasības. Jāuzsver, ka uzreiz
pēc katastrofas Japānā Vācija slēdza savus reaktorus, kas tika uzbūvēti pirms 1980. gada.
Par enerģētiku atbildīgais Eiropas Komisijas loceklis arī uzskata, ka Eiropai jāvirzās uz
nākotni bez kodolelektrostacijām. Tādēļ pēc tam, kad būsim veikuši potenciālā radiācijas
apdraudējuma izvērtējumu Eiropai, mums šeit, Eiropas Parlamentā, vajadzētu debatēt par
to kodolelektrostaciju radīto apdraudējumu, kas atrodas šeit — tuvu pie Eiropas Savienības
ārējām robežām.

Jarosław Leszek Wałęsa (PPE),    rakstiski. – (PL) Postošā zemestrīce un cunami, kas
2011. gada 11. martā skāra Japānu un Klusā okeāna reģionu, izraisot tūkstošiem nevainīgu
cilvēku bojāeju, bija traģēdija, kas ir aizkustinājusi mūs visus. Mūsu pienākums ir izrādīt
patiesu solidaritāti ar Japānas tautu un valdību un paust līdzjūtību, kā arī sniegt humāno,
tehnisko un finansiālo palīdzību. Esmu gandarīts, ka Eiropas Savienība gandrīz uzreiz
sniedza šo būtisko atbalstu, izmantojot savas vislabākās glābšanas komandas un pieredzi
katastrofu seku mazināšanas jomā. Šī palīdzība ir jāsniedz nepārtraukti līdz brīdim, kad
stāvoklis Japānā stabilizēsies. Ņemot vērā šokējošo faktu, ka katastrofa izraisīja ārkārtīgi
nopietnu kodolavāriju, kas skāra Fukušimas kodolelektrostaciju un radīja jaunu
apdraudējumu cilvēku dzīvībai un veselībai, mums ir jāpārskata un jātestē ES teritorijā
esošo kodolelektrostaciju drošība. Neskatoties uz faktu, ka negadījums Fukušimas
spēkstacijā ir brīdinājums mums, neuzskatu, ka tāpēc mums būtu jākrīt panikā vai jākļūst
aizspriedumainiem pret kodolenerģiju. Japāna ārkārtīgi bieži ir palīdzējusi Eiropas tautām
katastrofu seku mazināšanā, izmantojot tās plašo un noderīgo pieredzi šajā jomā. Tagad
ir pienācis laiks mums uzņemties šo svarīgo lomu. Esmu drošs, ka šāda sadarbība dos
ieguvumu ne tikai saistībā ar neatliekamo palīdzību cietušajiem, bet stiprinās arī mūsu
attiecības ar tik svarīgu draugu kā Japāna.

Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE),    rakstiski. – (PL) Katastrofālā zemestrīce, kas
skāra Japānu, parādīja, cik ārkārtīgi spēcīgi ir dabas spēki un ka neviena valsts, pat ar tik
augsti attīstītu ekonomiku, viena nevar tikt galā ar tik milzīgas katastrofas radītajām
traģiskajām sekām. Līdztekus līdzjūtības izpausmēm, ko šodien mēs visi veltām Japānas
iedzīvotājiem, mūsu pienākums ir arī sniegt atbalstu katastrofas upuriem. Tik neparedzams
notikums kā zemestrīce, kas paralēli tās daudzo tūkstošu upuru traģēdijai ir radījis arī vēl
ievērojamus kodolkatastrofas draudus, liek mums no tā gūt mācību, neskatoties uz faktu,
ka šī katastrofa nav mūs skārusi tieši. Mums ir atklāti jāatbild uz jautājumu par to, cik lielā
mērā Eiropas kodolelektrostacijas ir gatavas šāda veida negadījumiem. Tāpēc, lai izvairītos
no turpmākā apdraudējuma, — lai cik maza ir katastrofu iespējamība, tās tomēr ir
iespējamas, — un lai garantētu Eiropas iedzīvotāju drošību, ir būtiski svarīgi pārliecināties
par tiem drošības līdzekļiem, kas ir ieviesti kodolelektrostacijās Eiropas Savienības
dalībvalstīs.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE),    rakstiski. – Mums jāpievēršas ne tikai
kodoldrošībai Eiropas Savienības teritorijā, bet arī jāparaugās uz tās tuvajiem kaimiņiem.
Eiropas Savienības pierobežā tiek attīstīti divi jauni kodolelektrostaciju būvniecības projekti
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— viens Kaļiņingradā, bet otra stacija būs izvietota Baltkrievijā tikai 23 km attālumā no
Eiropas Savienības ārējās robežas un 50 km attālumā no Lietuvas galvaspilsētas.

Abas vietas ir izraudzītas pēc nezināmiem kritērijiem. Pārredzamības trūkums šajā procesā,
viltotas apspriedes un informācijas nesniegšana valstīm, kuras tas skar, rada nopietnas
bažas par abiem šiem projektiem. Darbs jau ir iesākts, lai gan starptautiskie ietekmes uz
vidi novērtējumi par abām spēkstacijām ne tuvu nav pabeigti.

Turklāt uzreiz pēc traģēdijas Japānā, Krievija un Baltkrievija parakstīja līgumu, saskaņā ar
kuru tiek pavērts ceļš spēkstacijas celtniecībai Baltkrievijā. Dati, kas iegūti, pētot traģēdijas
Černobiļā un Fukušimā, apliecina, ka tuvējās radioaktīvās ietekmes apgabals ir 50–55 km.
Avārijas gadījumā uzreiz tiktu skarta ES dalībvalsts galvaspilsēta. Eiropas Savienībai ir
jāpieprasa, lai šīs trešās valstis nopietni uztvertu savas saistības un rūpīgi ievērotu
starptautiskās saistības un standartus kodolenerģētikas jomā. Ceru, ka gaidāmā Eiropadome
vienosies par attiecīgo lēmumu pieņemšanu.

18.  Kopējas ES pārvietošanas programmas izveide (debates)

Priekšsēdētājs. −   Nākamais darba kārtības punkts ir debates par:

– jautājumu Padomei, uz kuru jāatbild mutiski, par kopējas ES pārvietošanas programmas
izveidi, ko GUE/NGL grupas vārdā uzdeva Rui Tavares (O-000042/2011 – B7-0205/2011);

– jautājumu Padomei, uz kuru jāatbild mutiski, par kopējās ES bēgļu pārvietošanas
programmas izveidi, ko ALDE grupas vārdā uzdeva Nadja Hirsch, Sophia in 't Veld,
Sonia Alfano un Nathalie Griesbeck (O-000045/2011 – B7-0206/2011);

– jautājumu Padomei, uz kuru jāatbild mutiski, par kopējas ES pārvietošanas programmas
izveidi, ko PPE grupas vārdā uzdeva Manfred Weber, Simon Busuttil un Georgios Papanikolaou
(O-000054/2011 – B7-0208/2011).

Rui Tavares,    autors. − (PT) Priekšsēdētāja kungs, bēgļi, iespējams, ir vismazāk aizsargātā
iedzīvotāju daļa pasaulē, un no tiem visneaizsargātākie ir tie, kuri nevar ne atgriezties mājās,
ne arī palikt tranzīta valstī. Apvienoto Nāciju Organizācijas Augstais komisārs bēgļu
jautājumos ir sniedzis šo iedzīvotāju skaitu — 200 000 bēgļu gadā. Zināms, ka puse no
viņiem tiek pārvietoti uz Amerikas Savienotajām Valstīm un citām iesaistītajām valstīm,
un zināms, ka Eiropa šajā ziņā dara pārāk maz — tā uzņem tikai 4 500 bēgļu gadā.

Tāpēc mēs piekrītam, ka traģiskā situācija, ar kādu sastopas bēgļi, ir ļoti svarīga un steidzami
risināma. Cik svarīga tā ir? Padome pati jau ir atbildējusi uz šo jautājumu.
Prezidentvalsts Zviedrija runāja par 100 000 bēgļu pārvietošanu gadā, un
prezidentvalsts Beļģija tās termiņa beigās atzina — šeit bija arī premjerministrs Y. Leterme
—, ka bēgļi ir Eiropas Savienības raison d’être attēls. Atvainojos, ka man tas jāsaka, bet bēgļi
prezidentvalstij Ungārijai ir svarīgi vēsturisku apstākļu dēļ, jo tieši Ungārijas dēļ 1956. gadā
tika īstenoti pirmie saskaņotie starptautiskās sabiedrības centieni pārvietot tūkstošiem
bēgļu.

Tomēr, galu galā, cik steidzami risināma īsti ir bēgļu traģēdija? Diemžēl tieši šo jautājumu
esam spiesti uzdot Padomei. Cik liela prioritāte Padomei ir bēgļu jautājums? Vai tas ir
pietiekami neatliekams, lai beidzot parakstītos, pievienotu savu parakstu dokumentam?
Pirms gada Parlaments balsoja par diviem ziņojumiem, no kuriem viens bija koplēmums
par Eiropas Bēgļu fondu. Lielākā daļa no mums apvienojās, vadoties no tā, kas bija svarīgi
— sākot no Grieķijas komunistiem līdz Britu konservatīvajiem. Mēs savu mājas darbu
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esam izdarījuši. Ir pagājis gads, bet mēs vēl joprojām gaidām uz Padomi. Koplēmumu
pieņemšanas process ir pārvērties kopējā neizlēmības procesā. Šis kopējās neizlēmības
process būtu smieklīgs, ja tas nebūtu tik bēdīgs cilvēkiem, kurus tas skar.

Mūsu pieņemtajā ziņojumā papildus Komisijas ikgadējām prioritātēm bija paredzēta arī
neatliekamās palīdzības pasākumu piemērošana. Tas bija tādēļ, ka mēs zinām, ka jebkurā
brīdī var rasties humanitārā krīze. Viena šāda krīze nupat ir radusies Ziemeļāfrikā, tepat
pie mūsu durvīm, un mēs vēl neesam gatavi īstenot šos neatliekamās palīdzības pasākumus.
Mums tie nav pieejami, jo Padome diemžēl nav pabeigusi koplēmuma pieņemšanu.

Turklāt jau no pirmās dienas, kad tas būtu pabeigts, mūsu rīcībā papildus šiem neatliekamās
palīdzības pasākumiem būtu papildu naudas līdzekļi no valstīm, kuras vēlas sākt īstenot
pārvietošanu, kā arī skaidras prioritāšu kategorijas, ko dalībvalstis varētu izmantot. Mums
arī būtu tas viss, ko iekļāvām pašiniciatīvas ziņojumā — kvalitāte, ātrums un pārvietošanas
nodaļas izveidošana Eiropas Patvēruma atbalsta biroja ietvaros.

Padomes locekļi, jūs — un ar to es, priekšsēdētāja kungs, vēlētos nobeigt — esat
līdzdalībnieki likumdošanā. Mūsu kompetencē neietilpst mācīt Padomi, kā izdot likumus,
bet šis „rakstāmgalda veto” neko neveicina, jo īpaši tas neveicina institūcijas uzticamību.

(Priekšsēdētāja pārtrauca runātāju)

Nadja Hirsch,    autore. – (DE) Priekšsēdētāja kungs, pārvietošanas programma ir kas tāds,
pie kā mēs ārkārtīgi intensīvi strādājām, ieguldot ļoti daudz enerģijas, — neatkarīgi no
piederības pie grupām vai valstīm. Mēs vienbalsīgi vēlējāmies sniegt skaidru signālu šajā
jautājumā. Šis jautājums arī kļuva mums par augstāko prioritāti, jo tas ir ārkārtīgi svarīgs
— ir apdraudētas cilvēku dzīvības.

Neskatoties uz to, stāvoklis un pašreizējie notikumi Ziemeļāfrikā nozīmē to, ka mēs atkal
tiekam aicināti panākt rezultātus divreiz īsākā laika periodā. Esam zaudējuši vienu gadu.
Vislabākajā iespējamā veidā esam izmantojuši mums piešķirto laiku, lai izraisītu pilsoniskas
un sociālas diskusijas, jo, veicot galīgo analīzi, būs vajadzīgs arī dalībvalstu, reģionālo
pašvaldību un vietējo iedzīvotāju atbalsts, ja šāda programma būs jāizveido arī jaunajās
dalībvalstīs. Mēs nedrīkstam pakāpeniski atteikties no šādām diskusijām un sabiedrības
konsensa tikai tāpēc, ka Padome un citas iesaistītās puses nespēj vienoties un sarunas ir
nonākušas strupceļā. Šis jautājums ir pārāk svarīgs. Esam uzsākuši šīs diskusijas, un atbilstoši
mūsu liberālajām pilnvarām esam nolēmuši šo jautājumu izvirzīt kā patiesu prioritāti.

Manuprāt, esam panākuši vienošanos starp visām Parlamentā pārstāvētajām grupām. Esam
informējuši par savu nostāju un pašlaik gaidām, ka Padome noteiks skaidru kursu, lai šis
jautājums varētu tikt iekļauts dienas kārtībā un lai pārējās dalībvalstis, kas līdz šim nav
aktīvi iesaistījušās, tagad tiktu iedrošinātas iesaistīties. Atsauksmes, ko esam saņēmuši
diskusiju laikā, norāda, ka šīs dalībvalstis ir gatavas piedalīties programmā. Tāpēc galvenā
problēma, ko saskata Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa, — lai gan uzskatu,
ka varu runāt visu iesaistīto grupu vārdā, jo sadarbības līmenis patiešām bija izcils, — ir,
ka šim jautājumam ir jāpiešķir prioritāte un ka debates, kas plašākā sabiedrības līmenī ir
apdraudētas, ir jāveicina, nevis ar tām jāriskē, nepārtraukti atliekot šī jautājuma izskatīšanu.

Georgios Papanikolaou,    autors. – (EL) Priekšsēdētāja kungs, ņemot vērā to, ko teica
mani kolēģi deputāti, arī es vēlos papildināt, ka, pirmkārt, ministra kungs, gandrīz gadu
pēc šī Parlamenta pieņemtās rezolūcijas, kurā tika ieguldīts ne mazums pūļu, šī paša iemesla
dēļ uz Sīriju tika nosūtīta misija, un mēs centāmies pierunāt pēc iespējas vairāk dalībvalstu
iesaistīties bēgļu pārvietošanas programmā; tomēr neskatoties uz to, joprojām neko neesam
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panākuši. Pat ja formāli pastāv problēmas no Padomes puses un ja ir jāiesaista arī Parlaments,
esam šeit sanākuši, lai rastu risinājumus. Tāds ir mūsu mērķis.

Norādām uz šīs programmas humanitāro dimensiju, bet norādām arī uz instrumentu, kas
tiek nodrošināts Eiropai, lai tā vēl efektīvāk varētu īstenot savu ārpolitiku. Vai šis instruments
šobrīd nebūtu svarīgs līdzeklis, ja tas būtu baroneses Ashton kundzes rīcībā, kad viņa ieradās
Ziemeļāfrikā, un ja viņa varētu atsaukties uz programmu, kuru mēs būtu pieņēmuši?

Protams, mēs norādām arī uz globālām vajadzībām. Tomēr mums, protams, ir jāsaprot,
ka problēma jau ir pie pašām durvīm. Eiropa tiek aicināta uzņemties vadošo lomu Vidusjūras
reģionā. Mums jāuzsāk šī programma, ministra kungs, un jāpanāk, lai tā tiktu īstenota, un
jāsaprot, debatējot par budžeta resursiem periodā pēc 2013. gada, ka resursi šai programmai
ir pieejami tikai līdz 2013. gadam un, ja vilcināsimies vēl vairāk, vairs nevarēsim izmantot
šos resursus un mehānismus.

Noslēgumā vēlos jums atgādināt, ministra kungs, par priekšlikumu, kādu tolaik izteicām
un pie kura mēs — Eiropas Tautas partijas grupa (Kristīgie demokrāti), vienmēr atgriežamies,
proti, par bēgļu pārdales programmu. Nevaram atļauties gaidīt „vēl vienu Lampedūzu”,
ministra kungs, lai saprastu, cik svarīga ir šī iniciatīva un ka tā mums pilnā tempā ir jāīsteno.

(Aplausi)

Enikő Győri,    Padomes priekšsēdētāja.  −  (HU) Priekšsēdētāja kungs, godājamie deputāti,
Eiropas Parlaments uzdeva Eiropas Padomei trīs jautājumus saistībā ar bēgļu pārvietošanu.
Vēlos izteikt lielu pateicību trīs jautātājiem par to apsvērumu detalizētu izklāstu, kuri lika
viņiem formulēt šos jautājumus. Visi trīs jautājumi bija saistīti ar Komisijas priekšlikumu,
ar kuru ir paredzēts grozīt lēmumu, ar kuru izveido Eiropas Bēgļu fondu laika periodam
no 2008. līdz 2013. gadam saistībā ar kopējas Eiropas Savienības pārvietošanas
programmas izveidošanu. Manuprāt, šīs debates arī parāda, cik nobažījies ir Eiropas
Parlaments par to cilvēku likteni, kuriem visvairāk ir vajadzīga palīdzība. Tādēļ, pirmkārt,
vēlos pateikties godājamajiem deputātiem par lielo uzmanību, ko viņi velta bēgļu
problemātiskā stāvokļa novēršanai. Kā atzīmēja arī Tavares kungs, kurš ir no Ungārijas, tās
1956. gada revolūcijas pieredzes mantojums prezidentvalstij Ungārijai uzliek morālu
pienākumu panākt progresu kopējās Eiropas Savienības pārvietošanas programmas jomā.

Krīze Ziemeļāfrikā, kuru daži no jums pieminēja, ir pierādījusi vajadzību izveidot teicami
funkcionējošu, vienotu Eiropas patvēruma sistēmu. Piekrītu Eiropas Parlamenta nostājai,
ka Eiropas Savienībai ir jāuzņemas atbildība par bēgļu jautājuma atrisināšanu, ja tā vēlas
saglabāt savu vadošo lomu humanitārās palīdzības sniegšanas jomā. Vēlos sniegt pašu
jaunāko informāciju par pašreizējo bēgļu stāvokļa attīstību uz Lībijas robežas. Marta sākumā
es apmeklēju robežpunktu starp Tunisiju un Lībiju. Tobrīd ik stundu tur ieradās viens
tūkstotis bēgļu, no kuriem lielākā daļa bija migrējošie strādnieki, kuriem atrast ceļu uz
mājām — veids, kā repatriēties, — bija neatliekams jautājums. No visiem bēgļiem
vissarežģītākajā situācijā bija tie bēgļi, kuri bija ieradušies bez jebkādiem personu
apliecinošiem vai vispār bez jebkādiem dokumentiem. Starptautiskās palīdzības
organizācijas tos aprūpēja turpat uz vietas. Viņu skaits arvien pieauga, viņu repatriācija
pēc būtības nav atrisināma, un tāpēc šajā gadījumā noteikti būtu jāapsver pārvietošanas
programmas izmantošana. Šodien, vai drīzāk gan — vakar un šodien —, Ungārijas ārlietu
ministrs J. Martonyi viesojās otrā pusē — robežpunktā starp Lībiju un Ēģipti. Viņa vizītes
galvenais mērķis bija iepazīties ar bēgļu stāvokli. Viņš devās uz robežpunktu un tur tikās
ar Ēģiptes amatpersonām. Stāvoklis tur, šajā robežposmā, šobrīd ir mainījies. Jau trīs dienas
šajā robežposmā nav nekādas bēgļu plūsmas no Lībijas.

79Eiropas Parlamenta debatesLV23-03-2011



Pašlaik ir apmēram 200 cilvēku, kas atbilst dalībai šajā pārvietošanas programmā. Pārējie,
kuri ir ieradušies līdz šim, tiek evakuēti, proti, Ēģiptes varasiestādes viņiem palīdz atgriezties
mājās, starp citu, ar ES dalībvalstu palīdzību. Vēl jāatzīmē, ka Martonyi kungam ir bijušas
sarunas arī ar Bengāzī reģiona Pārejas nacionālās padomes ārlietu ministru, kā arī ar Ēģiptes
iekšlietu ministru tieši nolūkā iegūt pārskatu par bēgļu stāvokli. Attiecībā uz kopējo Eiropas
patvēruma politiku vēlos uzsvērt, ka darīsim visu iespējamo, lai izveidotu kopēju politiku
un sistēmu, kas ir balstīta uz pilnīgu 1951. gada Ženēvas Bēgļu konvencijas saistībā ar
bēgļu statusu un citu būtisku starptautisko konvenciju piemērošanu un kas saskan ar
saistībām, ko Padome ir uzņēmusies Stokholmas programmas ietvaros. Prezidentvalsts
Ungārija ir apņēmusies paātrināt bēgļu pasākumu kopumā ietverto priekšlikumu īstenošanu.
To arī pierāda fakts, ka, pamatojoties uz dalībvalstu iepriekšējā nedēļā piešķirtajām
pilnvarām, esam gatavi sākt neformālu trialogu par Patvēruma kvalifikācijas direktīvu,
tiklīdz tas būs iespējams, lai ievērotu nosprausto termiņu līdz 2012. gadam.

Vēlreiz pateicos par janvārī notikušajām debatēm par šo tēmu, kuras es vadīju. Arī tad es
atbildēju uz deputātu uzdotajiem jautājumiem. Vēlos arī uzsvērt, ka Padome, atzīstot
pārvietošanas kā bēgļu stāvokļa ilgtspējīga risinājuma nozīmi, atzinīgi novērtēja lēmuma
priekšlikumu par kopēju ES pārvietošanas programmu un ar to saistīto Komisijas
paziņojumu, kuru Komisija iesniedza jau 2009. gada septembrī. Šīs iniciatīvas izrietēja no
vienošanās, kādu Padome bija panākusi saistībā ar Eiropas Imigrācijas un patvēruma paktu
2008. gada septembrī, proti, ka Apvienoto Nāciju Organizācijas Augstā komisāra bēgļu
jautājumos aizsardzībā esošajiem bēgļiem pagaidām ir atļauts brīvprātīgi uzturēties Eiropas
Savienībā.

Kā konkrētu piemēru vēlos minēt 2008. gada jūlija un novembra Padomes secinājumus,
kuros ES dalībvalstis apņēmās pārvietot bēgļus no Irākas uz savām teritorijām, vai drīzāk
— tieši tā mēs šajos secinājumos iedrošinājām tās rīkoties. 2009. gada septembrī Padome
sāka detalizētu priekšlikuma izskatīšanu, saskaņā ar kuru tiek grozīts lēmums par Eiropas
Bēgļu fonda izveidošanu. 2010. gada pirmajā pusē notika vairākas neformālas sanāksmes
ar Eiropas Parlamentu. Dalībvalstis, parādot augstu elastīguma līmeni, gandrīz visā pilnībā
pieņēma Eiropas Savienības priekšlikumus, lai sasniegtu kopēju mērķi — labākas, elastīgākas
sistēmas izveidošanu saskaņā ar Komisijas priekšlikumu. Kā godājamie deputāti pareizi
savos jautājumos norādīja, Padome un Eiropas Parlaments iepriekšminēto neformālo
sanāksmju rezultātā panāca vienošanos šo lēmumu politiskā satura ziņā. Padome, piemēram,
atbalstīja vienu no Parlamenta vissvarīgākajiem priekšlikumiem, proti, ka ir jāizveido
mehānisms, kas iedrošinātu dalībvalstis pievienoties pārvietošanas programmai, cita starpā,
izmantojot arī finanšu instrumentus. Tomēr Padome nevarēja atbalstīt Eiropas Parlamenta
priekšlikumu, ar kuru tika ierosināts, lai kopējās ES ikgadējās pārvietošanas prioritātes
tiktu pieņemtas saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 290. pantu, piemērojot deleģēto
aktu procedūru.

Padomes un Komisijas nostāja šajā ziņā ir identiska. Solidaritātes un migrācijas plūsmu
pārvaldības vispārējās programmas darbības programmēšanas ciklā ir noteikti stingri
termiņi, un efektīvu plānošanu ir iespējams nodrošināt, izmantojot tās ieviešanas aktus.
Turklāt Padome piekrita Komisijas viedoklim, ka ikgadējo pārvietošanas prioritāšu
definēšanai ir tikai ieviešanas raksturs, jo būtībā tas nozīmē, ka detalizētie lēmumā ietvertie
noteikumi tiek piemēroti konkrētās situācijās. Diemžēl Padome un Eiropas Parlaments
nespēja panākt vienošanos saistībā ar priekšlikumu tādā līmenī, kas ļautu definēt kopējās
ES pārvietošanas prioritātes atsevišķi katram gadam.
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Tomēr nedrīkstam aizmirst, ka pārvietošana ir viena no aktivitātēm, kas saskaņā ar Eiropas
Bēgļu fondu ir jāatbalsta laika periodā no 2008. līdz 2013. gadam. Patiešām, balstoties uz
ierosinātajām izmaiņām, dalībvalstis, kuras pirmo reizi piedalās pārvietošanas programmā,
saņems nedaudz lielāku finansiālo atbalstu un tām būs iespēja katru gadu definēt
ģeogrāfiskos reģionus, kas paredzēti pārvietošanai, kā arī tās tautības, kas ir jāpārvieto.
Neskatoties uz to, pat šobrīd dalībvalstīm ir tiesības saņemt fiksētu naudas līdzekļu summu
EUR 4 000 apmērā par katru pārvietoto personu, kura ietilpst kādā no attiecīgajā lēmumā
norādītajām kategorijām. Turklāt nav neviena šķēršļa dalībvalstīm, kuras līdz šim nav
piedalījušās, sākt īstenot pārvietošanas aktivitāti pašreizējās programmas ietvaros. Priecājos
jūs informēt, ka nākamajā gadā arī Ungārija ir gatava iesaistīties pārvietošanas programmā,
kļūstot par tās dalībnieci.

Nobeigumā vēlos uzsvērt, ka, protams, Padome joprojām būs gatava apsvērt visus
priekšlikumus, kurus ir iespējams īstenot, un piedāvās savstarpēji pieņemamu risinājumu
šajā lietā vēl neatrisinātajiem jautājumiem. Mūsu mērķis saskaņā ar Komisijas priekšlikumu
ir pārveidot spēkā esošo mehānismu tā, lai tas kļūtu vēl elastīgāks un efektīvāks. Ļoti vēlos,
lai šis ārkārtīgi svarīgais jautājums nekļūtu par vēl kādas juridiskās interpretācijas objektu.
Ir ļoti daudz jautājumu, kuros ārkārtīgi svarīgas lietas kļūst par objektiem dilemmai starp
“ieviešanas aktu” vai “deleģēto aktu” procedūru, un vēlos, lai šajā ziņā Ungārijas
prezidentūras laikā tiktu panākts jūtams progress. Liels paldies.

Agustín Díaz de Mera García Consuegra,    PPE grupas vārdā. – (ES) Priekšsēdētāja kungs,
manuprāt, neviens nebūs pārsteigts, dzirdot mani vēlreiz atkārtojam, ka solidaritātei ar
bēgļiem un pārvietotajām personām jākļūst par ES politikas pamatelementu patvēruma
un imigrācijas jomā.

Tomēr tas nav tikai jautājums par solidaritāti ar tiem, kuri ierodas no vājāk attīstītas un
nelabvēlīgas sabiedrības, bet arī ar tām dalībvalstīm, pret kurām to ģeogrāfiskās atrašanās
vietas, kultūras vai valodas dēļ šajā ziņā tiek vērsts lielāks spiediens.

Lai gan aizsardzības pieteikumu un iebraucošo imigrantu skaits dažās valstīs ir ļoti zems,
ir daudzas citas valstis, kas vienas pašas nespēj pārvarēt šo spiedienu, kādam ik dienas to
robežas ir pakļautas.

Pēc tam, kad Parlaments pieņēma ziņojumus saistībā ar Komisijas paziņojumu par
Savienības pārvietošanas programmu un izmaiņām Eiropas Bēgļu fondā 2010. gada maijā,
mēs joprojām gaidām, kad Padome pabeigs koplēmuma procedūru.

Pašlaik 10 dalībvalstīs īstenotie izmēģinājuma projekti ir piliens jūrā, kas mums vēl ir
jāšķērso.

Dienvidu dalībvalstis ir pakļautas lielam spiedienam, jo īpaši, kopš sākās tautas sacelšanās
Ēģiptē un Tunisijā un karš Lībijā.

Lampedūzas sala ar tās 5000 iedzīvotāju jau ir uzņēmusi gandrīz 6000 imigrantu no brīža,
kad sākās šie konflikti.

Ir pilnīgi skaidrs, ka iepriekš minētie izmēģinājuma projekti ir nepietiekami un ar tiem
netiks panākts gandrīz nekas, lai mazinātu šo spiedienu, kas jau skar Itāliju un Maltu, bet
tuvākajā nākotnē skars arī citas Vidusjūras reģiona valstis.

Savienībai kopumā ir jāpalīdz šīm valstīm. Padomei ir obligāti jāpārvar šķēršļi, kas pašlaik
tai neļauj pilnībā īstenot Eiropas pārvietošanas programmu, un uzveikt minoritātes, kas
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kavē tās īstenošanu. Masveida iedzīvotāju pārvietošana un migrācija skar Savienību kopumā,
nevis tikai kādu tās daļu.

Jau beidzu, priekšsēdētāja kungs. Pagājušajā nedēļā es aicināju Eiropas Parlamentu apmeklēt
Lībijas robežpunktus un tagad atkārtoju šo aicinājumu. Ar to vien nepietiek, ka 10 kolēģi
deputāti iepriekšējo nedēļu pavadīja Ēģiptē — mums jābūt gataviem pašiem izvērtēt
humanitāro stāvokli.

Claude Moraes,    S&D grupas vārdā. – Priekšsēdētāja kungs, šodien plenārsēžu zālē
nepārprotami dzirdam ārkārtīgi spēcīgu starppartiju lūgumu Padomei darīt visu iespējamo,
lai jautājums par bēgļu pārvietošanu tiktu atrisināts.

Bēgļu pārvietošana nav tas pats, kas kopīga nastas nešana. Lai gan vēlamies redzēt
uzlabojumus kopējā patvēruma sistēmā, šeit mēs prasām, lai tiktu likvidētas barjeras, kuru
rezultātā Eiropas pārvietošanas sistēmas uzticamības līmenis ir ārkārtīgi ierobežots,
uzņemoties rūpes par aptuveni 4 000 bēgļiem visā Eiropas Savienībā, salīdzinot ar skaitli,
kādu novērojam Amerikas Savienotajās Valstīs un Kanādā. Neaizmirsīsim, ka lielais vairums
pārvietoto personu pasaulē plūst uz jaunattīstības valstīm. Mācība, ko varam gūt no
Ziemeļāfrikas, ir, ka visi šie cilvēki plūst uz valstīm, kuras nav spējīgas nest šo slogu.

Padomei ir jāizbeidz šī stāvokļa bloķēšana, lai mēs varētu īstenot uzticamu pārvietošanas
sistēmu. Tas ir lūgums no visu partiju puses, ko šovakar esam izteikuši Padomei.

SĒDI VADA: R. WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

Nathalie Griesbeck,    ALDE grupas vārdā. – (FR) Priekšsēdētāja kungs, Győri kundze, vēlos
minēt vienu skaitli, dalīties kādā novērojumā un uzdot vienu jautājumu. Skaitlis ir šāds —
pasaulē ir vairāk nekā 10 miljoni bēgļu. Tās ir neaizsargātas personas, sievietes, kas ir
pakļautas riskam, bērni un nepilngadīgas personas bez pavadoņa. Tā ir nopietna krīze,
kurai mums jārod tāds risinājums, kas apliecinātu mūsu uzticību cilvēktiesībām.

Novērojums: jau pirms gada Parlaments sniedza savu piekrišanu, un es pievienojos savam
kolēģim deputātam, kurš lūdza jums, Győri kundze, ņemt vērā ārkārtīgi spēcīgo Parlamentā
pastāvošo konsensu šajā jautājumā.

Un jautājums: negribu ticēt, ka Padome jebkādā veidā būtu ciniska un izmantotu šīs
procedūras faktu, ka pirmajam lasījumam nav jānosaka beigu termiņš, lai bloķētu
koplēmuma procesu. Tādā gadījumā — kā būs ar ārkārtas pārvietošanu? Győri kundze, šis
jautājums nevar tikt atlikts līdz 2012. gadam.

Aicinu dalībvalstis atbrīvoties no šizofrēnijas, kas liek tām pieņemt nelokāmu un saskaņotu
nostāju savās runās, lai aizstāvētu pretējo viedokli, kad tiesiskajai sistēmai sāk veidoties
zināms apveids, kā tas šeit pašlaik izskatās. Šai sistēmai jāatbilst obligātajām vajadzībām
— mūsdienu pasaules vajadzībām.

Timothy Kirkhope,    ECR grupas vārdā. – Priekšsēdētāja kungs, runāšu kā bijušais
Apvienotās Karalistes Imigrācijas lietu ministrs. Neapšaubāmi, neaizsargāto cilvēku un to,
kuri patiešām meklē patvērumu, aizsardzība, jo īpaši ņemot vērā nesenos notikumus
pasaulē, ir ārkārtīgi svarīga, un tā ir arī šī Parlamenta prioritāte; cerams — vēl svarīgāka tā
ir Padomei.
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Apvienotajai Karalistei, tāpat kā citām dalībvalstīm, ir bijusi zināma loma bēgļu pārvietošanā,
iepriekš izmantojot valsts bēgļu pārvietošanas programmas, tomēr ir ārkārtīgi svarīgi, lai,
izmantojot darbības koordinēšanas, sadarbības un komunikācijas pieeju, mēs varētu
apspriest, kā vislabāk varam savienot palīdzību tiem, kam tā visvairāk ir vajadzīga, ar to
dalībvalstu stāvokli, kuras jau tagad ir pārslogotas ar prioritātēm savas valsts mērogā.
Tomēr jāuzmanās, lai šajā jomā izstrādātās programmas neapdraudētu valstu tiesības
pašām noteikt savas prioritātes.

Ir jābūt arī sadarbībai un komunikācijai starp Parlamentu un Padomi: mums vajag vairāk
rīcības, lielāku apņēmību no Padomes puses. Es vēlētos, lai tā atkārtoti apliecinātu, ka tā
plāno regulāri informēt šo Parlamentu par to, kāda būs tās turpmākā rīcība, un vai un kā
nesenie notikumi Ziemeļāfrikā mainīs šīs rīcības tempu un procedūras. Vēlos arī zināt, vai
sloga palielināšanās nākotnē neradīs priekšlikumus ieviest obligātās kvotas bēgļu
pārvietošanai dalībvalstīs. Lūdzu Padomi ļaut mums virzīties uz priekšu šajā jomā.

Franziska Keller,    Verts/ALE grupas vārdā. – Priekšsēdētāja kungs, pārvietošana ir svarīgs
instruments bēgļu problēmas risināšanā. Citas valstis, piemēram, ASV, ik gadus savā
teritorijā pārvieto tūkstošiem bēgļu. Pārvietošana ir paredzēta personām, kuras nav
sasniegušas vai nav mēģinājušas sasniegt Eiropas Savienību, lai pieprasītu tur patvērumu,
tādēļ šis varētu būt ideāls instruments visu to valstu vadītāju rokās, kuri nepārtraukti atkārto,
ka mums jānovērš migrācija tās rašanās vietā, pirms tā nonāk līdz Eiropas Savienībai.

Tomēr Eiropas Savienības vietā tās ir valstis, kas ir daudz nabadzīgākas par katru no ES
dalībvalstīm, piemēram, Pakistāna un Sīrija, kas uzņem un izmitina daudz bēgļu. Tā kā
šajās valstīs nav izmitināšanai vajadzīgo telpu, daudziem bēgļiem jāpacieš nepieņemami
apstākļi. ES var un tai ir jāpalīdz šajā ziņā. Irākas bēgļu pārvietošana Eiropas Savienībā ir
parādījusi, ka šī sistēma darbojas. Tomēr uzņemto Irākas bēgļu skaits bija smieklīgi mazs.

Daudz lielākam skaitam starptautiski atzītu bēgļu ir vajadzīgas labas iespējas uzsākt dzīvi
no jauna, un man šķiet neticami, ka Padome un Komisija cenšas aizkavēt Parlamentu
izmantot tā parlamentārās tiesības. Man nešķiet pieņemams jūsu apgalvojums, ka mēs
kavējam šo procesu —mēs tikai centāmies īstenot savas parastās parlamentārās tiesības.
Manuprāt, tieši jūs — Padome, to kavējat, nepiešķirot mums šīs tiesības. Tās nav tikai mūsu
tiesības, bet arī mūsu kā Eiropas iedzīvotāju vēlēto pārstāvju pienākums.

Vēlos zināt, kāds ir jūsu praktiskais, precīzais grafiks šo problēmu, ar kurām esat saskārušies,
pārvarēšanai. Vai jūs personīgi apņematies pēc iespējas ātrāk iekļaut šo jautājumu dienas
kārtībā? Mēs ik dienas zaudējam laiku.

Ir arī citi instrumenti, kas ārkārtīgi noderētu šajā situācijā. Pārvietošanai var būt zināma
loma ilgtermiņā, kad risināsim jautājumus, kas ir saistīti ar stāvokli Ziemeļāfrikā, bet ir
ieviesti arī citi instrumenti, kas vēl netiek izmantoti. Piemēram, direktīva par pagaidu
aizsardzību vai bēgļu iekšējo sadalījumu. Tie ir instrumenti, kas ir ieviesti, bet pašlaik netiek
izmantoti. Tādēļ man rodas iespaids, ka dalībvalstis nevēlas aizsargāt cilvēktiesības, ka tās
kļūst bailīgas, kad ir runa par starptautisko aizsardzību. Es vēlētos zināt, kā jūs gatavojaties
ieviest kopējo patvēruma sistēmu līdz 2012. gadam, jo man šis termiņš šķiet pārāk tāls.

Csanád Szegedi (NI).   – (HU) Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, kad runājam par
migrāciju šodien, protams, vispirms noteikti ir jāanalizē stāvoklis Ziemeļāfrikā. No vienas
puses, ir apsveicami, ka Ziemeļāfrikas tautas ir skāris demokrātijas vējš, bet, no otras puses,
situācija, ka cilvēki šodien, pat šajās stundās, masveidā mirst, ir ārkārtīgi skumja. Bērni,
sievietes, nevainīgi civiliedzīvotāji... Turklāt jāatzīst, ka tās ir tikai īstermiņa sekas. Galu
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galā ilgākā termiņā tik tiešām būs vērojamas migrācijas negatīvās sekas. Apsvērsim tikai
tādu vienkāršu faktu, ka gandrīz puse miljona iedzīvotāju — bēgļi — pēdējās dažās dienās
ir pametuši Lībiju. Šo bēgļu pārvietošanu sevišķi apgrūtina tas, ka Rietumeiropa jau ir
pārapdzīvota. Tomēr Austrumeiropā papildu imigrantu uzņemšana ir sarežģīta romu
tautas dominējošā un etniskā īpatsvara dēļ. Rietumeiropā šajā jautājumā tas pats attiecas
uz cilvēkiem no Melnās Āfrikas jeb arābiem.

Tomēr rodas jautājums — kas notiktu, ja mēs šos imigrantus pārvietotu Eiropā? Kas notiktu
vēlāk? Kas nodrošinātu viņiem darba vietas? Ko darīt ar sociālo spriedzi? Kā novērst spriedzi
reliģijas, etniskajā un kultūras jomā? Pašreizējā situācijā ir absurdi pārvietot vēl vairāk
imigrantu Eiropā šādā — piespiedu — veidā. Iemesls, kāpēc šī liberālā shēma ir nonākusi
strupceļā, ir tas, ka šī migrācijas koncepcija pašos pamatos ir kļūdaina. Vai liberālie deputāti,
lūdzu, neapdomātu, kāpēc šajā zālē ir tikai daži no viņiem, kad norit debates par tēmu, kas
viņiem ir tik svarīga? Kāpēc šeit ir pārstāvēts tikai viens vai divi deputāti no liberālās grupas?
Kaunieties! Un pat neceriet sasniegt savus mērķus, ja plenārsēdēs piedalāties ar šādu
aktivitātes līmeni. Drīzāk ir jāizmanto Eiropas Bēgļu fonds, lai radītu sadzīves apstākļus
iedzīvotājiem Ziemeļāfrikā un bēgļu valstīs uz vietas un atdotu atpakaļ Eiropas iedzīvotājiem
cieņu un darba vietas. Liels paldies.

Carlos Coelho (PPE).   – (PT) Priekšsēdētāja kungs, biju ārkārtīgi gandarīts, dzirdot, ka
Padomes priekšsēdētāja uzsvēra bēgļu un pārvietošanas programmas nozīmi. Rādītāji, ko
sniedza Apvienoto Nāciju Organizācijas Augstais komisārs bēgļu jautājumos, ir
nepārprotami — runa ir par miljoniem bēgļu un par vairāk nekā 200 000 personām gadā,
kurām ir vajadzīga pārvietošanas programma.

Tāpēc pasaulē mums visapkārt valda humānā ārkārtas situācija — pašlaik tā ir vērojama
ne tikai Afganistānā, Somālijā un Kongo, bet arī Ēģiptē, Lībijā un daudzās citās valstīs.
Tomēr ārpus humānās ārkārtas situācijas, kā mums atgādināja Papanikolaou kungs, faktiski
mūsu rīcībā ir neiztērēti budžeta līdzekļi, jo šīs programmas vēl nav apstiprinātas.

Lūk, kas notiek, Győri kundze. Biju arī gandarīts, dzirdot jūs sakām, ka šis process netiks
paralizēts neatrisinātu juridisko jautājumu dēļ. Tomēr patiesībā šis process jau ir paralizēts,
un lielā mērā juridisku iemeslu dēļ. Pašlaik mēs atrodamies koplēmuma procesā un neesam
novērojuši, ka Padome nepiekristu Parlamenta risinājumiem. Tavares kungs sagatavoja
izcilu ziņojumu, bet Padome nav piedāvājusi nekādus priekšlikumus pretstatā jau
izstrādātajam pārvietošanas programmas modelim. Viss, ko šeit redzam, ir Padome, kuras
darbību ierobežo neatrisināti juridiskie jautājumi, un to mēs nedrīkstam pieļaut. Ļoti būtisks
ir jautājums, ko debašu sākumā uzdeva Tavares kungs, par prioritāšu apzināšanos un par
to, vai jautājums par bēgļu pārvietošanu ir vai nav svarīgs Padomes prezidentvalstij.

Mums ir sajūta, ka faktiski tas nav svarīgs. Deputātiem rīt būs Padomes sēde, pēc kuras —
esam jau iepazinušies ar Padomes piedāvātajiem secinājumiem —priekšlikums jautājumā
par migrācijas plūsmām tiek atlikts līdz jūlija Padomes sēdei. Ieteikums, ko mēs vēlētos
jums sniegt, Győri kundze, ir, ka Eiropas Parlaments nelūdz Padomi atlikt lēmuma
pieņemšanu, bet Eiropas Parlaments lūdz Padomi lēmumu pieņemt.

Sylvie Guillaume (S&D).   – (FR) Győri kundze, dāmas un kungi, ņemot vērā Lībijas
ārkārtas humāno situāciju, šodien vēl vairāk nekā jebkad ir būtiski svarīgi, lai Eiropa
nodrošinātos ar līdzekļiem, kas tai ļautu saskaņoti rīkoties bēgļu pārvietošanas jomā.

Lai gan kopš 1. marta UNCHR ir aicinājusi starptautisko sabiedrību iesaistīties steidzamā
bēgļu pārvietošanas darbā, neviena dalībvalsts līdz šim nav izteikusi gatavību tajā piedalīties.
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Tikai Itālija ir uzņēmusi 58 personas — eritrejiešus, kuri tika steidzami evakuēti no Tripoles,
bet dzirdēju šeit sakām, ka ir izveidota programma 4 000 personu pārvietošanai, kuri ir
aizkavējušies Lībijā. Tāpēc vēlos saņemt vairāk informācijas par šo programmu.

Šis patiešām ir gadījums, kad Eiropas Savienībai ir pārāk liela atbildība, lai pieļautu
bezdarbību. Mums jāparāda lielāka solidaritāte šīm valstīm un to iedzīvotājiem. Tunisija
un Ēģipte ir piekritušas atvērt savas robežas tiem, kuri bēg no Lībijas. Eiropai viņi ir jāatbalsta
un jāuzņemas sava loma starptautiskajos centienos aizsargāt bēgļus.

Tomēr bez nepieciešamības steidzami atrisināt humāno krīzi Lībijā ir vēl daudz citu
problēmu, kuras Eiropai ir jāpārvar saistībā ar bēgļu pārvietošanu. Minēšu tikai trīs.

Pirmkārt, Eiropas Savienībai ir jāvirzās uz dāsnāku pārvietošanas politiku attiecībā uz tiem,
kuriem pārvietošana ir pēdējais līdzeklis. Šajā ziņā ir jāņem vērā, ka 2009. gadā pasaulē
tika pārvietoti aptuveni 85 000 bēgļu, bet Eiropas Savienības dalībvalstīs no tiem tika
pārvietoti tikai 8,4 %.

Papildus šim kvantitatīvajam mērķim, lai Eiropas pārvietošanas politika būtu ticama, tajā
jānodrošina arī augsts sagatavošanas līmenis, pirms tiek uzsākta kandidātu pārvietošana,
ņemot vērā vismazāk aizsargātos cilvēkus un aprīkojuma kvalitāti, kas paredzēts uzņemšanai
un integrēšanai izmitināšanas valstī.

Beidzot, ja tādā veidā tiek papildinātas spēkā esošās valstu patvēruma programmas, Eiropas
pārvietošanas programmai, kā tas jau skaidri parādīts Parlamenta nostājā 2010. gadā, būtu
jābūt balstītai uz dalībvalstu iegūto daudzveidīgo pieredzi un rezultātiem, un ir jāparedz
labāka tās koordinēšana.

Anna Rosbach (ECR).   – (DA) Priekšsēdētāja kungs, visu pasauli ir pārpludinājušas bēgļu
straumes. Daļēji tas ir karu un sacelšanās rezultātā, bet daļēji — dabas katastrofu rezultātā.
Šie cilvēki meklē pagaidu patvērumu. Lielākā daļa bēgļu atgriežas savās mītnes zemēs, bet
apmēram 200 000 ir jāpārvieto uz citām pasaules vietām. Apstākļi nepārtraukti mainās,
tomēr, tā kā Ziemeļāfrikā pašlaik norit sacelšanās un kari, pret Eiropas dienvidu robežām
pašlaik tiek vērsts arvien lielāks spiediens, ko rada tūkstošiem bēgļu no turienes. Dalībvalstu
iespējas uzņemt šos cilvēkus ievērojami atšķiras.

Tāpēc vēlos jautāt, vai Padome mums var pateikt, kādu daļu proporcionāli no šīs bēgļu
straumes ir iespējams iekļaut šajā pārvietošanas programmā? Ar šo programmu tiks
paplašināta Eiropas Savienības kompetence bēgļu un patvēruma jomā. Uzskatu, ka tas ir
problemātiski. Tāpat kā citi deputāti uzdeva jautājumus, arī es vēlos jautāt, vai Padome var
sniegt aptuvenu termiņu, kad tā varētu atbildēt uz jautājumu par to, vai tā ir par vai pret
ES pārvietošanas programmu?

Carmen Romero López (S&D).   – (ES) Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, problēma,
par kuru debatējam, nepārprotami ir saistīta ar sabiedrisko domu.

Kā varam pārliecināt dalībvalstis, ka kopēja pārvietošanas politika ir labāka? Tas, ka kāda
dalībvalsts vēlas saglabāt suverenitāti šajā jomā, nav šķērslis, lai ieviestu Savienības politiku,
kas nosaka dažas prioritātes, kā arī tas nekavē atspoguļot šo politiku Eiropas Bēgļu fonda
(EBF) dotācijās.

Tāpēc ir steidzami jānovērš strupceļš šajā jautājumā, jo ir daudz iespējamo risinājumu.
Varbūt Padomei vajadzētu apsvērt šo jautājumu.
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Ja dalībvalstis varētu saņemt finansējumu no EBF bez jebkādiem nosacījumiem, tad kopējās
pārvietošanas politikas vispār nebūtu.

Tāpēc kopējā patvēruma politika ir neatrisināts jautājums, un to nedrīkst atlikt malā. Turklāt
jautājuma par kopējo stratēģiju neatrisināšana neliecina par inteliģenci un ir nožēlojama,
un tās vienīgais iznākums būs tāds, ka šīs atbildes nesniegšanas sekas ar katru dienu kļūs
sliktākas.

Tas nav tikai jautājums par vērtībām — koordinācija un kopējas solidaritātes trūkums
dalībvalstīm izmaksā vairāk.

Monika Flašíková Beňová (S&D).    – (SK) Priekšsēdētāja kungs, gandrīz pirms gada es
šajā plenārsēžu zālē norādīju, ka pusei Eiropas Savienības dalībvalstu ir ieviestas oficiālas
pārvietošanas programmas bēgļiem no trešām valstīm.

Turklāt šīs programmas nav pietiekami labi koordinētas. Zemā koordinācijas un sadarbības
līmeņa dēļ starp ES dalībvalstīm ar pārvietošanu saistītās izmaksas ir nesamērīgi augstas.
Tomēr, neskatoties uz to — ja mums būs pietiekami liela politiskā griba, varēsim izveidot
efektīvu, taisnīgu un vienotu pārvietošanas programmu. Tādēļ būtiski būs ne tikai izveidot
programmu, bet arī īpašu fondu bēgļu pārvietošanai Savienības teritorijā. No šī pasākumu
kopuma tiktu finansēta valsts pārvietošanas programmu izveide tajās valstīs, kur tā vēl nav
izveidota, kā arī darbības koordinēšana centrālā līmenī.

Lai gan minētie fakti mums jau ir sen zināmi un lai gan gandrīz gadu starp Parlamentu,
Komisiju un Padomi pastāv politiskais konsenss, galīgais lēmums joprojām nav pieņemts.
Tādēļ vēlos pievienoties deputātu aicinājumam Padomei iekļaut koplēmuma procesa
pabeigšanu šajā jomā tās prioritāšu sarakstā.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL).   – (PT) Priekšsēdētāja kungs, esam nopietni nobažījušies
par bēgļu humāno situāciju, par tiem, kuri bēg no kara, bruņotu konfliktu, bada,
ekspluatācijas un nabadzības skartajiem reģioniem, par sievietēm un bērniem, kuri ir
cilvēku tirdzniecības upuri. Solidaritātes izrādīšana šiem cilvēkiem ir būtiski svarīgs
jautājums, kura risināšanai ir vajadzīgi konkrēti pasākumi, vai nu piešķirot palīdzību
bēgļiem, vai arī atbalstot valstis, kuras savas ģeogrāfiskās atrašanās vietas tuvuma dēļ ir
vispieprasītākās bēgļu vidū.

Nesenie konflikti Ziemeļāfrikas valstīs — papildus kariem Tuvajos Austrumos — vēl vairāk
sarežģīja jau tā ārkārtīgi smago stāvokli. Tāpēc ir jāveic efektīvi un steidzami pasākumi
bēgļu pārvietošanai un izmitināšanai, ievērojot cieņu, ko tie ir pelnījuši. Nevaram gaidīt,
kamēr tiks pieņemti lēmumi, kas tiek atlikti, kamēr tūkstošiem cilvēku klauvē pie mūsu
durvīm ik dienas, nesagaidot atbildi, ko viņiem pienākas saņemt.

Kinga Gál (PPE).   – (HU) Priekšsēdētāja kungs, valsts ministra kungs, mēs esam liecinieki
tam, kā atzināt arī jūs pats, ka tieši tie notikumi, kas norisinājās dažu pēdējo nedēļu laikā,
vislabāk parādīja, kā bēgļu jautājums jebkurā brīdī var kļūt par nopietnu, steidzami risināmu
jautājumu Eiropā. Ir arī diezgan pašsaprotami, ka ES nav gatava ne ārkārtas situācijām, ne
bēgļu apjoma pieaugumam, ne arī bēgļu jautājuma stratēģiskam risinājumam. Pārvietošanas
jautājums ir viens no mūsu svarīgākajiem instrumentiem šajā ziņā. Un, protams, jāievēro
lielāka solidaritāte un labāka darbības koordinēšana. Tomēr šeit debatēs tika atzīts, ka šajā
jomā ir vajadzīgs lielāks sociālais konsenss. Mums visiem, arī dalībvalstīm, šajā jomā ir
daudz darāmā. Neskatoties uz to, mēs atzinīgi vērtējam faktu, ka prezidentvalsts Ungārija
nedomā radīt juridiskus šķēršļus un izrāda atvērtību un apņemšanos šī jautājuma risināšanā.
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Franz Obermayr (NI).   – (DE) Priekšsēdētāja kungs, neliela elitāra, politiski korekta grupa,
protams, uzskata, ka mums Eiropā vēl nepietiek bēgļu un ka ir jāizmanto Eiropas Bēgļu
fonds, lai atvestu šurp tos, kuri jau ir aizbēguši no pierobežas trešās valsts uz Eiropas
Savienību, jo šeit ir augstāks dzīves līmenis. Šī pieeja jo īpaši neatbilstoša šķiet tad, ja ņemam
vērā, ka simtiem tūkstošu bēgļu no Ziemeļāfrikas jau pārpludina Eiropu un ka Lampedūzas
sala jau ir tik pārpildīta, ka tā varētu eksplodēt.

Labāka iespēja būtu uzņemt bēgļus viņu izcelsmes valstu tuvumā tādā kultūras vidē, kas
viņiem ir pēc iespējas pazīstamāka, piemēram, Ēģiptē un Tunisijā, jo tā mēs varētu izvairīties
no integrācijas problēmām. Pēc demokrātiskajām pārmaiņām šis abas valstis var klasificēt
kā bēgļiem drošas trešās valstis, un tieši uz tām mums ir jānovirza kontrolējama, ilgtspējīga
un strukturāla palīdzība.

Enikő Győri,    Padomes priekšsēdētāja.  −  (HU) Priekšsēdētāja kungs, godājamie deputāti,
arī es centīšos sniegt konkrētas atbildes uz galvenajiem jautājumiem. Pirmkārt,
paraudzīsimies uz stāvokli Eiropas Savienībā tādēļ, ka daudzi šeit ir teikuši, ka mēs
atpaliekam no Savienotajām Valstīm un citām valstīm dāsnuma ziņā. Nedomāju, ka tā ir
taisnība. Kopējais ES pārvietoto bēgļu skaits gadā patiešām ir zemāks nekā attiecīgie rādītāji
ASV, Kanādā vai Austrālijā. Un, lai gan Padome pilnībā atzīst, ka pārvietošana joprojām
ir līdzeklis pastāvīgai bēgļu stāvokļa atrisināšanai, jāņem vērā, ka ikgadējais pēkšņo
patvēruma pieprasījumu skaits Eiropas Savienībā krietni pārsniedz šo rādītāju citos pasaules
reģionos. Saskaņā ar ANO Augstā komisāra bēgļu jautājumos publicētajiem statistikas
datiem 27 ES dalībvalstis laika periodā no 2005. līdz 2009. gadam uzņēma 1 150 980
patvēruma meklētājus, turpretī Kanādā un ASV atbilstošais rādītājs bija tikai 391 090.

Manuprāt, šie skaitļi liecina paši par sevi. Daudzi ir lūguši sniegt paskaidrojumus attiecībā
uz precīzu grafiku, kādu prezidentvalsts Ungārija plāno ievērot. Mēs vairs nedebatējam
par to, ka šajā jomā ir jāpanāk virzība; jautājums ir kļuvis ārkārtīgi steidzams. Teicu to jau
janvārī, kad bēgļu stāvoklis saistībā ar Ziemeļāfriku vēl nebija tik lielā mērā saasinājies, kā
tas ir pašlaik. Tas nozīmē, ka mums jau ir izstrādāti konkrēti plāni un ka mēs plānojam
paātrināt šo darbu. Kā zināt, prezidentvalsts Beļģija nolūkā ievērot 2012. gada termiņu
ierosināja stratēģiju, saskaņā ar kuru mūsu galvenā uzmanība tiek vērsta uz četriem
prioritāriem likumprojektiem. Jūs visi esat ar tiem iepazinušies — tie ir Kvalifikācijas
direktīva, Dublinas regula, regula par Eurodac izveidi un Ilgtermiņa uzturēšanās direktīva.

Turpinājās arī sarunas par abām tām direktīvām, kuru izstrādē jāiegulda visvairāk darba,
proti, par Procedūru direktīvu un Uzņemšanas nosacījumu direktīvu. Šobrīd šī stratēģija
ir guvusi plašu atbalstu Padomē, Parlamentā un arī Komisijā, kā arī sniegusi taustāmus
rezultātus. Kā zināt, Parlaments un Padome panāca vienošanos par Ilgtermiņa uzturēšanās
direktīvu, un dažu nedēļu laikā Padome šo direktīvu oficiāli apstiprinās. Saistībā ar
Kvalifikācijas direktīvu prezidentvalstij Ungārijai ir piešķirtas pilnvaras sākt trialogu
neformālā līmenī. Tāpēc mūsu mērķis ir to uzsākt pēc iespējas ātrāk, un lūdzam Eiropas
Parlamentu sadarboties ar mums šajā ziņā.

Attiecībā uz Dublinas un Eurodac regulām Padomē ir panākts ievērojams progress, un
joprojām neatrisināti ir tikai daži tīri politiska rakstura jautājumi. Attiecībā uz Procedūru
un Uzņemšanas nosacījumu direktīvām Komisija paziņoja, ka tā plāno iesniegt jaunu
priekšlikumu. Iepriekšējā cikla laikā Eiropas Parlaments noslēdza Uzņemšanas nosacījumu
direktīvu pirmajā lasījumā, un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja pašlaik izskata
Komisijas priekšlikumu par grozījumiem Procedūru direktīvā. Tas nozīmē, ka gan Eiropas
Parlaments, gan Padome pašlaik noskaidro savas pozīcijas. Rezultātā abiem likumdevējiem
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būs iespējams sākt sarunas par Kvalifikācijas direktīvu un Dublinas un Eurodac regulām.
Tiklīdz Komisija iesniegs savus priekšlikumus par Procedūru un Uzņemšanas nosacījumu
direktīvām, varēs turpināties arī darbs pie šiem abiem likumprojektiem.

Attiecībā uz Ziemeļāfriku jau minēju to, ka pašreizējā stāvokļa dēļ prezidentvalsts pārstāvji
ir apmeklējuši pierobežas zonas. Mēs novērtēsim stāvokli migrācijas jomā Tieslietu un
iekšlietu padomes sanāksmē 11. aprīlī. Tomēr jau šobrīd vēlos norādīt — jo šajā ziņā
izskanēja zināma kritika —, ka pašreizējā Eiropas Padomes secinājumu projektā arī ir
uzsvērta bēgļu stāvokļa nozīme. Ja uzskatīsim par nepieciešamu, veiksim paveiktā darba
progresa novērtējumu. Esam gatavi arī ieplānot vienu speciālo Tieslietu un iekšlietu padome
sanāksmi vēl prezidentvalsts Ungārijas termiņā. Tāpēc mēs darām visu iespējamo, lai
paātrinātu likumdošanas darba tempu. Vēlamies iedvesmot jūs un arī Eiropas Komisiju
darīt to pašu. Daudzi, tostarp Coelho kungs, minēja problēmu, kas ir saistīta ar patvēruma
lēmuma grozīšanu. Tātad, kā jau ievadā teicu, ir panākta vienošanās par politisko saturu,
un pašlaik esam aizkavējušies pie juridiskās problēmas. Starp citu, pašlaik starp Padomi
un Parlamentu norisinās debates par to, vai vairāki jautājumi, sākot no jauniem pārtikas
produktiem līdz dažādiem ārpolitikas un ārējiem finanšu instrumentiem, ir jārisina,
izmantojot ieviešanas aktu vai deleģēto aktu procedūru.

Vēlos norādīt, ka šis ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Šī juridiskā procedūra un jautājums par
to, ko nozīmē ieviešanas vai deleģētais akts, pilsoņiem — ES pilsoņiem — ir grūti saprotams.
Mūsu uzdevums ir rast risinājumus visneatliekamākajiem jautājumiem, izmantojot jebkuru
juridisko formulu. Savā darbībā daru visu iespējamo, lai ievērotu Lisabonas līguma
noteikumus. Līgumā nav novilkta stingra līnija starp abiem atsevišķajiem aktiem. Mūsuprāt,
šis ir ieviešanas akts, un tāpēc šis jautājums ir arī jāregulē šādā veidā, izmantojot ieviešanas
aktu. Runāsim un apspriedīsimies par to. Mēs tomēr ārkārtīgi vēlētos izvairīties no pārāk
lielas aizkavēšanās juridisko jautājumu dēļ. Mūsu sākotnējie plāni jūnija Eiropadomes sēdei
jau paredzēja bēgļu jautājumu iekļaušanu, un šobrīd tā ir kļuvusi par vēl lielāku prioritāti.
Tomēr, manuprāt, ja varam nodrošināt atbilstošu saturu Padomes sēdēs — un mūsu
pienākums ir to panākt —, tad arī Eiropadome varēs pieņemt svarīgākus lēmumus, nekā
citādi mēs būtu varējuši cerēt, teiksim, pirms viena vai diviem mēnešiem.

Man tika uzdots arī jautājums par to, kas notiks, ja bēgļu straume plūdīs mūsu virzienā.
Manuprāt, mums nav nekāda pamata ko tādu iztēloties. Līdz šim esam paveikuši diezgan
daudz bēgļu jautājumu jomā dažādās Padomes struktūrās. Komisija lieliski kontrolē stāvokli
humānajā sfērā, starp citu, tāpat kā Ēģiptes un Tunisijas varas iestādes un vietējie iedzīvotāji,
kā arī starptautiskās bēgļu organizācijas. Man šķiet, ka šī situācija tiek pietiekami labi
kontrolēta no visām pusēm. Repatriācija, kas ir visneatliekamākais jautājums, joprojām
tiek īstenota. Tas nenozīmē, ka šī pārvietošana, piemēram, nav būtiska.

Starp citu, neskatoties uz faktu, ka pastāv juridiska problēma, ko vēl neesam spējuši atrisināt,
— visas valstis var pārvietošanas programmā piedalīties brīvprātīgi. Kā zināms, Itālija jau
ir brīvprātīgi pārvietojusi 125 personas, kas nozīmē to, ka šis jautājums beidzot daļēji tiek
risināts, pateicoties godīgām dalībvalstu pūlēm. Tas nenozīmē, ka tiesību akti nav vajadzīgi.
Tie ir ļoti vajadzīgi. Centīsimies panākt vienošanos. Liels paldies par jūsu uzmanību, un tā
kā prezidentvalsts Ungārija reiz paziņoja, ka tā būs prezidentvalsts, kas var pierādīt, ka tai
ir arī sirds, ko apliecina tas, ka esam pievērsušies romu stratēģijai, vēlos jums apliecināt,
ka tas pats attiecas arī uz bēgļu jautājumiem. Liels paldies.

Rui Tavares,    autors.  − Priekšsēdētāja kungs, mans komentārs pēc būtības ir metodisks.
Padome mums ir apliecinājusi, ka tā piekrīt visam, izņemot 290. pantu, tādēļ pēc
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apspriešanās ar mūsu ēnu referentiem un kā referents pārvietošanas jautājumā vēlos sniegt
divus komentārus saistībā ar metodēm.

(Priekšsēdētāja pārtrauca runātāju)

Priekšsēdētājs. −    Tavares kungs, ceru, ka man piedosiet, bet esam tik ļoti atpalikuši no
grafika, ka man bija jūs jāpārtrauc.

Debates tiek slēgtas.

19.  ASV tiesas pavēstes un ES datu aizsardzības noteikumi (debates)

Priekšsēdētājs. −   Nākamais darba kārtības punkts ir Padomes un Komisijas paziņojumi
par ASV tiesas pavēstēm un ES datu aizsardzības noteikumiem.

Enikő Győri,    Padomes priekšsēdētāja.  −  (HU) Priekšsēdētāja kungs, komisāres kundze,
godājamie deputāti, Parlaments atspoguļo daudzu Eiropas pilsoņu bažas, veltot pastiprinātu
uzmanību tam, ka ASV atbildīgās iestādes pieprasa datus no plašsaziņas komunikāciju
uzņēmumiem pēc tam, kas WikiLeaks nopludināja ASV valsts slepeno informāciju. Padome,
protams, piekrīt Parlamenta bažām par ES datu aizsardzības noteikumu ievērošanu. Tomēr
tās rīcībā nav tādas informācijas, lai tā varētu noteikt, vai ar ASV tiesu procedūru tiek
pārkāpti tiesību akti ES datu aizsardzības jomā. Attiecībā uz WikiLeaks lietu, uz ko norādīja
vairāki deputāti, Amerikas Savienoto Valstu ģenerālprokurors ir publiski atzinis, ka pašlaik
tiek veikta kriminālizmeklēšana. Kā man zināms, ASV prokurori saistībā ar šo izmeklēšanu
aicināja Amerikas tiesu ar tiesas nolēmumu uzdot Twitter nodot tiem konkrētus datus, un
tiesa šādu nolēmumu pieņēma.

Padomes uzdevums nav komentēt, kā ASV tiesu iestādes pieņem lēmumus. Turklāt tās
rīcībā nav informācijas, uz kuras pamata tā varētu apšaubīt tiesas nolēmumu. Amerikas
Savienotajās Valstīs ir bijušas tiesas prāvas, kurās Twitter varēja aizstāvēt pats savu pozīciju.
To pierāda arī fakts, ka Amerikas tiesa atbalstīja Twitter lūgumu informēt savus klientus
par šo tiesas nolēmumu. Eiropas Savienība parasti respektē tiesvedību trešajās valstīs. Ir
pašsaprotami, ka, izmeklējot aizdomas par krimināli sodāmu pārkāpumu, apsūdzības
iestādēm ir jāiegūst informācija. Vispārzināms fakts ir arī tas, ka ASV informācijas iegūšanas
procedūra atšķiras no procedūras, kas šajā ziņā tiek ievērota lielākajā daļā ES dalībvalstu.
Galvenā atšķirība ir tāda, ka tās piemērošanas apjoms ir plašāks, proti, tās ietvaros ir atļauts
pieprasīt vairāk informācijas un no krietni lielāka personu skaita nekā parastās Eiropas
kriminālizmeklēšanas vai procesa ietvaros.

Tas vienkārši ir ASV tiesību aktu attīstības rezultāts, kas nozīmē, ka šis nav jautājums,
saistībā ar kuru Padomei ir jāsniedz atzinums. ES datu aizsardzības noteikumu īstenošana
parasti ietilpst dalībvalstu atbildīgo iestāžu, konkrētāk, datu aizsardzības iestāžu,
kompetencē. Šīm iestādēm ir jānodrošina, ka tiek ievēroti datu aizsardzības noteikumi, un
jautājumi par jurisdikciju un atbilstību Eiropas vai valsts datu aizsardzības likumiem ietilpst
tieši šo iestāžu kompetencē. Nebūtu pareizi, ja attiecībā uz lietām, kas tiek izmeklētas
tiesvedības ietvaros, tiktu pieņemts politisks spriedums. Ņemot vērā plašāku šī jautājuma
kontekstu, Padomei nav informācijas, ka jebkad iepriekš būtu pieņemts tamlīdzīgs tiesas
nolēmums. Kad ASV atbildīgās iestādes iepriekš mēģināja iegūt ar ES pilsoņiem saistītu
informāciju, kas tika uzglabāta ES teritorijā, Eiropas Savienība iesaistījās sarunās ar ASV,
lai noslēgtu starptautisku nolīgumu par iepriekš minēto datu nodošanu un apstrādi.
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Tā notika, piemēram, attiecībā uz pasažieru datu reģistru (PDR). Šajā saistībā 2007. gadā
ar Savienotajām Valstīm tika noslēgts PDR nolīgums, par kuru pašlaik notiek atkārtotas
sarunas pēc paša Parlamenta iniciatīvas. Līdzīgs gadījums ir Eiropas Savienībā uzglabāto
finanšu ziņojumapmaiņas datu nodošana ASV Finanšu departamenta Teroristu finansēšanas
izsekošanas programmas (TFIP) vajadzībām. Attiecīgo TFIP nolīgumu Parlaments
apstiprināja 2010. gada jūlijā.

Beidzot vēlos uzsvērt, ka Twitter gadījums ir pilnībā atšķirīgs no PDR vai TFIP gadījumiem.
Pēdējais ir saistīts ar sistemātisku un nepārtrauktu personas datu pieprasīšanu no ASV
atbildīgo iestāžu puses noziedzības apkarošanai un jo īpaši cīņai pret terorismu. Twitter
gadījums, no otras puses, ir saistīts ar konkrētu tiesas nolēmumu, ko tiesa ir pieņēmusi
konkrētas kriminālizmeklēšanas ietvaros. Ir svarīgi, lai mēs pēc iespējas lielākā mērā atzītu
citu valstu tiesu nolēmumus, izņemot, protams, gadījumos, kuros pastāv faktori, kas
attaisno tieši pretējo. Ārkārtīgi pateicos, priekšsēdētāja kungs.

Viviane Reding,    Komisijas priekšsēdētāja vietniece.  − Priekšsēdētāja kungs, globalizētā
pasaulē uz trešām valstīm nosūtītu personas datu aizsardzība kļūst par aizvien svarīgāku
un juridiskā ziņā sarežģītāku jautājumu. Ir pašsaprotami, ka pamattiesības uz personas
datu aizsardzību attiecas arī uz elektronisko vidi un pārrobežu datu apstrādi. Neskatoties
uz to, tāpat kā citu pamattiesību gadījumā, arī šīm tiesībām var būt noteikti ierobežojumi;
visiem šādiem ierobežojumiem jāatbilst likumam un jābūt samērīgiem. Tiem arī jābūt
pamatotiem, vadoties no likumīgām interesēm — nacionālās aizsardzības, sabiedriskās
drošības, nekārtību vai kriminālas darbības novēršanas, veselības vai morāles aizsardzības
un citām.

Saskaņā ar ASV tiesību aktiem pavēste ir administratīva pavēle, ar kuru persona ir spiesta
sniegt valsts vai vietējās pārvaldes iestādei konkrētu informāciju. Šāda akta likumību nosaka,
pamatojoties uz tās valsts likumu, kurā šis akts tiek īstenots. Tādēļ ASV valdības
pieprasījumu likumības, samērīguma un nepieciešamības izvērtēšanai jābūt balstītai uz
ASV konstitūciju un tās tiesisko sistēmu. Komisijai nav kompetences noteikt veidu, kā
trešā valsts piemēro savas tiesu procedūras, izmeklējot iespējamās krimināldarbības.

Kad Eiropas pilsoņi izmanto Twitter, tie apliecina piekrišanu Twitter privātuma politikai.
Šajā politikā ir aprakstītas procedūras, kas saistītas ar personas informācijas apkopošanu,
izmantošanu un atklāšanu trešām pusēm, tostarp arī gadījumos, kad tas ir vajadzīgs, lai
izpildītu likumus, noteikumus vai ASV valdības tiesiskos pieprasījumus. Turklāt, tā kā šos
personas datus ASV atbildīgās iestādes pieprasa no Twitter kriminālizmeklēšanas kontekstā,
ES tiesību akti datu aizsardzības jomā nav piemērojami. ES datu aizsardzības direktīva
neattiecas uz valsts darbībām krimināllikuma jomā, kā arī šajā gadījumā nav piemērojams
pamatlēmums par datu aizsardzību policijā un sadarbību tiesu jomā, ņemot vērā, ka neviena
dalībvalsts atbildīgā iestāde nav iesaistīta ASV tiesas izdota ordera izpildē un ka personas
datus nenosūta vai neatklāj citas dalībvalsts kompetentā iestāde. Tāds ir pašreizējais
stāvoklis.

Globālā datu apstrādes dimensija tomēr neattaisno ES pilsoņu aizsardzības līmeņa
pazemināšanu. Patiešām, globālā apstrādes darbība parāda, cik svarīgi ir aizsargāt datu
subjekta tiesības un noskaidrot piemērojamos tiesību aktus. Tas ir īpaši svarīgi mūsdienās,
kad tīmeklī nonāk arvien vairāk un vairāk datu.

Tātad — ko varam darīt, lai uzlabotu šo stāvokli? Pirmkārt, gaidāmais Komisijas
priekšlikums reformēt ES datu aizsardzības sistēmu īpaši būs vērsts uz globalizācijas un
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moderno tehnoloģiju radītām problēmām, galvenokārt uz gadījumiem, kad trešo valstu
operatoru darbība ir vērsta uz ES patērētājiem.

Otrkārt, kā jums ir zināms, 2010. gada 3. decembrī Padome piešķīra Komisijai stingras
pilnvaras ar skaidri definētiem ES mērķiem vest sarunas par Eiropas Savienības un ASV
datu aizsardzības nolīguma noslēgšanu policijas un tiesu sadarbības jomā. Viens no ES
galvenajiem mērķiem gaidāmajās sarunās ir garantēt īstenojamas datu aizsardzības tiesības
datu subjektiem abās Atlantijas okeāna pusēs neatkarīgi no viņu tautības un nodrošināt
efektīvu administratīvo un tiesisko aizsardzību. Rēķinos, ka Parlaments veicinās šo procesu.

Tātad — ko varam darīt pagaidām, pirms šī jaunā instrumenta stāšanās spēkā? Vēlos stingri
ieteikt operatoriem ievērot ārkārtīgi lielu pārredzamību sadarbībā ar saviem patērētājiem
un skaidri norādīt, ka viņu pakalpojumi tiek sniegti galvenokārt saskaņā ar ASV tiesību
aktiem attiecībā uz kriminālizmeklēšanas jomu. Tātad ir skaidrs, ka patērētāji pārsniedz
ES jurisdikcijas robežas pat tad, ja tie fiziski nav pametuši ES teritoriju.

Axel Voss,    PPE grupas vārdā. – (DE) Priekšsēdētāja kungs, vēlos pateikties Padomei un
Komisijai par sniegtajiem paskaidrojumiem. Esam saskārušies ar problēmu, kas ir tipiska
globalizētajai pasaulei, kurā visi dzīvojam. Protams, ka mēs respektējam ASV tiesību aktus.
Apzināmies, protams, arī tās grūtības, kas rodas saistībā ar interneta globālo vidi un
tiesībsargājošo iestāžu darbu.

Tomēr fakts, ka tiesībsargājošās iestādes pašlaik regulāri piekļūst privātajām datu bāzēm,
ir kas tāds, uz ko mums ir jāreaģē. Komisāres kundze, jūsu vārdi mani uzrunāja, jo piekrītu
jūsu idejām par to, kā mums būtu jārīkojas, proti, ka mums šis jautājums ir jāregulē, nākotnē
apņemoties pārskatīt ES datu aizsardzības sistēmu, bet vienlaicīgi arī izmantojot iespēju
pateikt, ka mēs arī vēlamies regulēt un veicināt Eiropas Savienības un ASV pamatnolīgumu
datu aizsardzības jomā, jo redzam, ka globalizētajā pasaulē ir jāregulē šādu datu pārsūtīšana.

Tādēļ, kā jau iepriekš teicu, ir svarīgi arī turpmāk saglabāt šo jautājumu uzmanības centrā.
Protams, mūsu mērķis nav panākt, lai šī procesa rezultātā rastos negatīvs iespaids par datu
apstrādi. Tomēr ir pozitīvi sniegt labu piemēru šajā ziņā, sagatavojot labus likumus,
izstrādājot pamatnolīgumu un — jo īpaši — labāk izgaismojot un regulējot
tiesībaizsardzības jomu saistībā ar piekļuvi privātajiem datiem un kritērijiem, saskaņā ar
kuriem šāda piekļuve tiek atļauta un izbeigta.

Claude Moraes,    S&D grupas vārdā. – Priekšsēdētāja kungs, manuprāt, komisāres kundze
prasmīgi, kā vienmēr, jau paredzēja jautājumus, kādi mums varētu rasties. Pirmkārt, ko
darīt pagaidām, kad plašākai sabiedrībai jau ir kļuvis zināms, ka ASV ir izdevušas pavēstes,
kas vērstas pret sociālajiem tīkliem un interneta pakalpojumu sniedzējiem, piemēram,
Yahoo, Twitter un Google? Tādā veidā ASV nepārprotami tiek nodrošināta piekļuve
informācijai par datu kopīgošanu starp WikiLeaks un trešām personām. Protams, tieši trešās
personas — Eiropas pilsoņi — ir tie, kas pašlaik pilnīgi nevainīgi piekļūst interneta videi,
jaunieši, ziņkārīgie, pret kuriem tiks vērsts un kuri cietīs zaudējumus no šī datu režīma.

Tas atstāj ievērojamu ietekmi uz visu ES pilsoņu tiesībām uz privātumu. Tie, kuri pieteicās
uz WikiLeaks “tvītiem” aiz intereses par pašlaik aktuālo Asanža lietu, ironiskā veidā kļūst
neaizsargāti pret ASV pavēstēm un savu personas datu apkopošanu. Tāds vietnes kā Twitter
ir pakļautas ASV tiesību aktiem, jo to serveri ir izvietoti ASV. Lai gan saprotu jūs, kad
apgalvojat, ka mēs nevaram mainīt trešo valstu likumus, pagaidām mēs tomēr varam kaut
ko darīt.
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Manuprāt, mūsu visu — Parlamenta deputātu — likumīgās bažas, kas mums ir arī jāskaidro
saviem vēlētājiem, ir saistītas ar aizsardzību, kādu viņiem var nodrošināt Eiropas Savienība.
Kāda nozīme nodrošināt datu aizsardzības standartus ES pilsoņiem, ja tos vienkārši var
atcelt ar vienu ASV tiesas pavēsti?

Ir skaidrs, ka jādara vairāk, lai aizsargātu to ES pilsoņu personas datus, kuriem aizsardzība
būtu jānodrošina, izmantojot stingrus, augsta līmeņa ES tiesību aktus. Zinu, ka jūs strādājat,
lai šo mērķi sasniegtu. Līdz šim Pamatdirektīva 94/46 nodrošināja ļoti stingru aizsardzību
iekšējā tirgū, bet ir pienācis laiks šo direktīvu pārskatīt, paaugstināt aizsardzības līmeni un
paplašināt šo aizsardzības pasākumu piemērošanas jomu, iekļaujot tiesu un policijas
sadarbību.

Mēs nodrošināsim, ka šie mērķi tiek sasniegti mūsu turpmākajā likumdevēja darbā, un to
jūs jau minējāt. Šajā ziņā viens no galvenajiem elementiem, ko Komisija plāno ieviest
pārskatīšanas procesā, ir ES aizsardzība pret ASV pavēstēm. Mums jāņem vērā, ka šis
jautājums ir aktuāls ne tikai attiecībā uz Twitter vietnēm, bet var būt piemērojams valstu
jurisdikcijas lietās. Tas šodien ir novērojams vienā no mūsu dalībvalstīm saistībā ar AK
cenzūru, kas ir masveida pasākums, ko pārrauga kāds ASV uzņēmums. Tas pašlaik rada
patiesas bažas ES pilsoņiem. Šodien ir sniegtas dažas daļējas atbildes, bet, manuprāt, mums
ir tiesības aktualizēt šo jautājumu un saņemt detalizētākas atbildes.

Sophia in 't Veld,    ALDE grupas vārdā. – Priekšsēdētāja kungs, vēlos pateikties Padomei
un Komisijai. Esmu gandarīts dzirdēt, ka tās pievienojas mūsu bažām. Atzīsim skaidri —
nedomāju, ka kāds šeit apgalvo, ka ASV ir rīkojušās, pārsniedzot savas jurisdikcijas robežas.
Tā nav īstā problēma. Īstā problēma ir tāda, ka ASV jurisdikcija, pateicoties internetam, ir
kļuvusi ārkārtīgi plaša. Šķiet, ka šī jurisdikcija iesniedzas pat Eiropas Savienībā, jo, lai gan
lielākais vairākums interneta uzņēmumu, par kuriem šeit runājam, ir izvietoti ASV,
problēmu rada tas, ka daudzi to lietotāji atrodas Eiropas Savienībā.

Jāuzsver, ka šis jautājums, uz kuru jāatbild mutiski, jau ir nedaudz novecojis, jo šajā laikā
ir pieņemts vēl viens tiesas nolēmums, tomēr arguments, ko izmanto Amerikas tiesas, ir
tāds, ka, ja izmantojat Twitter, kā tas ir šajā gadījumā, jums vairs nav likumīga pamata cerēt
uz privātuma aizsardzību. Tas nozīmē, ka neviens, kurš atrodas Eiropas Savienībā — ES
pilsonis —, tiesiski vairs netiek aizsargāts, jo Twitter ir izvietots ASV. Kā norādīja
komisāre V. Reding, tā ir milzīga problēma, kas ir jārisina Datu aizsardzības direktīvas
pārskatīšanas kontekstā.

Komisāres kundze, jūs apgalvojat, ka pēc tam, kad kāds kaut reizi ir izmantojis Twitter, tas
ir piekritis datu izmantošanai, tomēr ko šī “piekrišana” īsti nozīmē? Tā nozīmē, ka esam
kļuvuši par personām ārpus likuma, ka mēs atsakāmies no savām tiesībām uz tiesisko
aizsardzību. Saprotu, ka šajā ziņā darīt varam ļoti maz, bet vēlos jautāt, ko Komisija un
Padome darīs, lai nodrošinātu ES pilsoņiem tiesisko aizsardzību. Vai tie pārrunās šo
jautājumu ar Amerikas partneriem un centīsies iegūt vairāk informācijas? Iespējams, ka ir
vēl citi uzņēmumi, kuriem ir izsniegta šī pavēste.

Beidzot, jūs apgalvojat, komisāres kundze, ka šis gadījums nav salīdzināms ar SWIFT
gadījumu, jo tas ir saistīts ar ārkārtīgi specifisku izmeklēšanu, kas patiešām tā arī ir. Tajā
pašā laikā tie ir pieprasījuši lielu apjomu ...

(Priekšsēdētāja pārtrauca runātāju)

Jan Philipp Albrecht,    Verts/ALE grupas vārdā. – (DE) Priekšsēdētāja kungs, pirmkārt,
vēlos pateikt, ka šis ir vēl viens gadījums, kad debatējam par faktu, ka katrā Atlantijas
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okeāna pusē dominē atšķirīga tiesiskā kultūra, ja runa ir par personas datiem, un jo īpaši,
ja runa ir par sadarbību policijas un tiesu jomā.

Faktiski esmu šokēts par atbildi, ko sniedza Padome, apgalvojot, ka uzņēmums Twitter ir
izvietots Savienoto Valstu teritorijā, un tāpēc mums nav nekāda sakara ar tur piemērotajiem
pasākumiem un tiesisko sistēmu. Manuprāt, tā nav taisnība. Uzskatu arī, ka Eiropas
Savienības pilsoņi uztvers šo jautājumu dažādi, galu galā mēs nepārtraukti paplašinām
starptautisko sadarbību policijas un tiesu līmenī, jo īpaši ar Savienotajām Valstīm; cilvēki
arvien vairāk saskaras ar citu valstu likumiem, un šeit es nedomāju tikai dažādu Eiropas
Savienības dalībvalstu likumus, bet jo sevišķi — ASV likumus. Sevišķi tas attiecas
gadījumiem, kar runa ir par personas datiem.

Vēlos sagaidīt no Padomes kā Eiropas Savienības regulējošās iestādes, ka tā uzņemsies šīs
problēmas risināšanu un nodrošinās iespēju Eiropas Savienības pilsoņiem uzticēties
likumiem, ar kuriem tie saskaras internetā, jo īpaši tādēļ, ka tie skar viņu kā pilsoņu tiesības
un brīvības.

Daniël van der Stoep (NI).   – (NL) Priekšsēdētāja kungs, Nīderlandes Brīvības partija
piešķir īpašu nozīmi ikviena cilvēka privātumam un datu aizsardzībai. Tas nav tāpēc, ka
šajā ziņā esam tuvredzīgi, bet gan tāpēc, ka pragmatiski. Tomēr privātumam ir savas
robežas. Privātums ir jāgarantē visur, kur tas ir iespējams, bet civiliedzīvotāju drošība ir
otršķirīga, salīdzinot ar terorisma aktu novēršanu un atklāšanu.

Priekšsēdētāja kungs, mūsdienu terorismā dominē islāmiskais terorisms. Tas ir iemesls
tam, kāpēc mums visiem diemžēl ir jāupurē daļiņa no sava privātuma, lai aizsargātu mūsu
pilsoņu drošību. Protams, ka ir jāaizsargā interneta lietotāju personas dati, piemēram, IP
adreses. Šīs tiesības uz aizsardzību tomēr kļūst mazāk svarīgas gadījumos, kad rodas stipras
aizdomas par to, ka personām, kas slēpjas aiz šiem datiem, ir teroristiski nodomi.

Ja ASV atbildīgās iestādes lūdz sniegt datus par tādām personām ES teritorijā, kas ir saistītas
ar terorismu, šādi dati vienkārši ir jāsniedz, bet, protams, tikai pēc atbilstošām konsultācijām
un gadījumos, ja tam par labu liecina stipri argumenti, lai varētu izvairīties no šo datu
ļaunprātīgas izmantošanas. Tomēr galvenokārt mēs nedrīkstam aizmirst, ka viņi nelūdz
šo informāciju vienkārši tāpat vien. Viņiem ir pamatots iemesls, lai to darītu.

Juan Fernando López Aguilar (S&D).   – (ES) Priekšsēdētāja kungs, Reding kundze, esmu
pateicīgs, ka tik vēlā vakarā esat šeit šajās plenārsesijas debatēs Briselē, lai uzklausītu Eiropas
Parlamenta deputātus, un vēlos jūs iedrošināt jūsu darbā, no jauna definējot ES datu
aizsardzības standartus. Sevišķi vēlos minēt Komisijas paziņojumu datu aizsardzības jomā,
kas jāuztver kā reāla iespēja panākt tehnoloģiskās revolūcijas un zināšanu gūšanas līdzekļu
atbilstību, no vienas puses, un, no otras puses, nodrošina Eiropas konstitucionālo tiesību,
piemēram, Lisabonas līguma un Eiropas Pamattiesību hartas, pamattiesību uz privātumu
un visu to tiesību, kas ir saistītas ar jebkāda veida piekļuvi personas datiem un to labošanu
un dzēšanu, pilnveidošanu saskaņā ar Eiropas sabiedrības izvēles brīvību sniegt savu
piekrišanu, taču arī saskaņā ar starptautiskajām tiesībām. Tas ir tāpēc, ka runājam šeit par
divpusējo Eiropas Savienības un tās dalībvalstu sistēmu sarunu īstenošanai ar trešām
valstīm, jo īpaši ar Savienotajām Valstīm.

Šajā ziņā jāsniedz skaidrs vēstījums — ir jāatjauno un jāpilnveido atbilstoši pašreizējām
prasībām Padomes Pamatlēmums 2008/977 un Direktīva 95/46/EK. Tas ir jādara ne tikai
tādēļ, lai varētu nodrošināt sadarbību ar Savienotajām Valstīm policijas un tiesiskajā jomā
saskaņā ar metodi, kas paredz pavēstes līdzekļa izmantošanu, vai citām tiesu pavēlēm, ar
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kurām var tikt aizskartas pamattiesības, bet arī, lai stiprinātu brīvas piekrišanas sniegšanas
principu, apzinoties, kādi personas dati atrodas trešo valstu rīcībā un tiek nosūtīti uz trešām
valstīm, un kā mēs varam atjaunot arī šīs tiesības, lai labotu un dzēstu jebkādus datus, kas
skar personas privātumu un ir pakļauti personas datu apstrādei automātiski. Tādēļ tie tiek
iesniegti apstrādei tiešsaistē.

Sevišķi mani uztrauc bērnu tiesību jautājums. Tas ir tāpēc, ka nepilngadīgo rīcībspēja un
prasme apzināties un realizēt savas pamattiesības ir ierobežota, par ko mums vēl ir vajadzīga
informācija. Šīs metodes un rīki privātuma aizsardzībai tiešsaistē skar ne tikai nepilngadīgos,
bet arī viņu apkārtējo vidi.

Tāpēc vēlos jūs informēt, ka mēs cieši sekosim līdzi šīm debatēm. Mēs cieši sekosim līdzi
datu aizsardzības tiesību atjaunošanas procesam un tā pilnveidošanai atbilstoši pašreizējām
prasībām, un jo īpaši sarunām par divpusējiem instrumentiem ar trešām valstīm, sevišķi
ar Savienotajām Valstīm.

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Priekšsēdētāja kungs, senais teiciens “man patīk nodevība,
bet ienīstu nodevēju” no jauna ir izrādījies patiess. Ikviens, kurš signalizē par pārkāpumu
sabiedrībā un plašsaziņas līdzekļos, tiek sveikts kā varonis, bet iestādes, kuras tas skar, šo
personu uzskata par nodevēju. Tātad, kā zināms, ASV privātpersona Bradley Manning
atrodas cietumā par informācijas nopludināšanu uzņēmumam WikiLeaks. Veids, kādā šī
eksploziju izraisošā informācija tiek uztverta neierobežotu iespēju un brīvības zemē, un
fakts, ka Twitter bija spiests atklāt personas datus, ir sliktāks par ļaunu. Mēs vēl redzēsim,
vai izrādīsies patiesas plaši izplatītās baumas par to, ka ASV atbildīgās iestādes pieprasīs
lietotāju datus arī no tādiem interneta uzņēmumiem kā Google, Facebook un Amazon.

ASV atbildīgo iestāžu izmantotā pieeja un fakts, ka tiesas neuzskata vārdu, elektroniskā
pasta adrešu un bankas rekvizītu publicēšanu par privātuma pārkāpumu, katrā ziņā ir
raksturīgi simptomi aizokeāna datu aizsardzības noteikumos, kuri acīmredzot vēl ir pašā
attīstības sākumposmā.

Malcolm Harbour (ECR).   – Priekšsēdētāja kungs, apskatīšu dažus no šiem jautājumiem
no Iekšējā tirgus komitejas priekšsēdētāja viedokļa, jo, manuprāt, šeit ir apdraudēti paši
būtiskākie ekonomikas un iekšējā tirgus jautājumi, kā arī patiesi svarīgie jautājumi par
mūsu pilsoņu tiesību aizsardzību, par ko mēs šodien šeit runājām.

Pašlaik savai komitejai gatavoju ziņojumu par šo problēmu. Vēlos pateikties V. Reding par
Zaļo grāmatu, uz kuru šis ziņojums ir balstīts, jo, manuprāt, viena no galvenajām,
vērienīgākajām problēmām, ko viņa šeit aktualizēja, ir šī vakara debašu pamatjautājums.
Viņa apgalvoja, ka, ja mani kā Eiropas pilsoņa dati tiktu glabāti serverī vai datu bāzē kādā
valstī, kas atrodas ārpus Eiropas jurisdikcijas robežām, man būtu jābūt tādām pašām
tiesībām attiecībā uz šiem datiem kā tad, ja šis serveris atrastos Eiropas Savienības teritorijā.
Tā patiešām ir vērienīga programma. Ceru, ka spēsim to panākt. Tas prasīs garas sarunas.
Vēlos tikai teikt saviem kolēģiem, jo īpaši S. in ‘t Veld, ka, ja vēlamies ko tādu piedāvāt, tad
arī citas valstis pieprasīs līdzvērtīgas tiesības.

Viviane Reding,    Komisijas priekšsēdētāja vietniece.  − Priekšsēdētāja kungs, pievienojos
likumīgajām šī Parlamenta bažām par Eiropas pilsoņu datu privātuma aizsardzību. Tā kā
es pievienojos šīm bažām, esmu iesniegusi sākotnējo analīzi par to, kāda varētu būt
1995. gada direktīvas reforma, lai atbildētu uz jautājumiem, kuri šodien šeit tika uzdoti
un uz kuriem Eiropas tiesību aktos pašreizējā to variantā tiesiska atbilde nav sniegta.
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Ir labas ziņas attiecību jomā ar mūsu Amerikas partneriem. Baltais nams 16. martā veica
izšķirošu soli, paziņojot, ka tas plāno sadarboties ar Kongresu privātuma tiesību hartas
izstrādāšanā. Tās ir ievērojamas pārmaiņas Savienotajās Valstīs un varētu veicināt arī to
mūsu centienu īstenošanu, kas saistīti ar Eiropas Savienības un Savienoto Valstu nolīguma
par datu privātumu noslēgšanu policijas un tiesu sadarbības jomā.

Ceru, ka drīz varēsim sākt sarunas šajā virzienā. Paļaujos uz Parlamenta palīdzību šajā un
1995. gada direktīvas reformēšanas darbā.

SĒDI VADA: A. VIDAL-QUADRAS
Priekšsēdētāja vietnieks

Enikő Győri,    Padomes priekšsēdētāja.  −  (HU) Priekšsēdētāja kungs, komisāres kundze,
dāmas un kungi, pateicos par parādīto izpratni, proti, par to, ka neapstrīdējāt faktu, ka
nedrīkstam iejaukties pašlaik notiekošajā kriminālprocesā un ka visos gadījumos ir
jāpiemēro tas likums, kas ir spēkā pārkāpuma izdarīšanas brīdī.

Vēlos jums darīt zināmu, ka nekas neliecina par prezidentvalsts Ungārijas apņemšanos
aizsargāt datus vairāk kā tas, ka Tieslietu un iekšlietu padomes sanāksmē februārī mēs
pieņēmām Padomes secinājumus datu aizsardzības jomā, iekļaujot tajos pavisam piecdesmit
punktus. Šajā darbā mēs arī uzdevām Komisijai divus ārkārtīgi svarīgus jautājumus, kas ir
būtiski pašreizējām debatēm. Aicinājām pievērst uzmanību pilsoņu informēšanas nozīmei,
kā arī datu aizsardzības nozīmei interneta vidē, un esmu droša, starp citu, kā minēja arī
komisāre, ka Komisija ņems tos vērā, izstrādājot savu priekšlikumu.

Padome arī pilnībā piekrīt, ka ir svarīgi modernizēt mūsu tiesību aktus un tos pielāgot
tehnoloģiju attīstības līmenim. Ceram no Komisijas saņemt priekšlikumu jaunai datu
aizsardzības direktīvai. Mēs apsolījām to sniegt jūnijā, kad prezidentvalsts Ungārijas termiņš
jau tuvosies beigām, bet mēs darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, un esmu pārliecināta, ka
prezidentvalsts Polija būs tikpat apņēmīga, risinot šo datu aizsardzības jautājumu.

Mūsuprāt, priekšsēdētāja kungs, — un ar to arī es vēlos beigt savu uzstāšanos — mums
nav jāizvēlas starp brīvību un drošību, proti, datu drošību, bet tie abi var tikt nodrošināti
vienlaicīgi, un mūsu mērķis ir Eiropas Savienībā izveidot šādu regulējumu datu aizsardzības
jomā.

Priekšsēdētājs.   − Debates tiek slēgtas.

20.  Patērētāju tiesības (debates)

Priekšsēdētājs.   – Nākamais darba kārtības punkts ir ziņojums (A7-0038/2011), ko
Iekšējā tirgus un patērētāju tiesību aizsardzības komitejas vārdā izstrādājis A. Schwab, par
priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par patērētāju tiesībām
(COM(2008)0614 – C7-0349/2008 – 2008/0196(COD)).

Andreas Schwab,    referents. – (DE) Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi! Es vēlētos sākt
ar pateicību visiem kolēģiem, kuri izstrādāja šo direktīvu un kompromisu, ko šodien
apspriežam. Es to saku ne pieklājības dēļ, bet gan ar patiesu pateicību. Tie bija komitejas
atzinuma referente Wallis kundze no Juridiskās komitejas, Gebhardt kundze, Turunen kundze
un Rochefort kungs, kā arī Triantaphyllides kungs un Bielan kungs. Lēmuma pieņemšana ne
vienmēr bija viegls process, ņemot vērā vairāk nekā 2000 grozījumu, kas sagatavoti divu
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gadu laikā, bet diskusijas vienmēr bija konstruktīvas, un es sirsnīgi pateicos jums visiem
par to.

Neraugoties uz visām tehniskajām grūtībām atsevišķos jautājumos, kas izpaužas dažādos
kompromisos, pastāv vispārējs starpgrupu nolīgums par šodienas signālu no Eiropas
Parlamenta, ka mēs vēlamies attīstīt iekšējo tirgu patērētāju un uzņēmumu interesēs. Galu
galā pat divdesmit gadus pēc iekšējā tirgus izveidošanas ar Vienoto Eiropas aktu mēs
joprojām atklājam, ka, neskatoties uz daudzām un dažādām direktīvām un regulām, patiesa
standartizācija nav panākta. Dalībvalstis ir izmantojušas savu rīcības brīvību dažreiz
pamatoti, bet dažreiz nepamatoti.

Šodien mūsu priekšā esošā direktīva rada labu vidusceļu, kas regulē ar iekšējo tirgu saistītos
aspektus, atstājot tiesiskos lēmumus visos citos jautājumos dalībvalstu ziņā. Mēs varam
tālu tikt ar jaukto pieeju un iegūt atbalstu no visām Parlamenta pusēm. Tas ietver atbalstu
Komisijas priekšlikumam, vienlaikus to ievērojami uzlabojot daudzos punktos. Mēs esam
nodrošinājuši, ka patērētāju aizsardzībai šajā direktīvā tiek piešķirta pienācīga nozīme,
nosakot vienotas četrpadsmit dienu atteikuma tiesības visiem tiešsaistē slēgtiem līgumiem
visā ES; dodot patērētājiem, kas sastopas ar tiešpiedāvājuma tirdzniecību, tiesības izvēlēties
saņemt līguma dokumenta drukātu vai elektronisku eksemplāru; nodrošinot „viena klikšķa”
risinājumu, lai ienestu lielāku pārredzamību interneta biznesā un vienlaikus sāktu cīņu ar
krāpšanu internetā, un visbeidzot nosakot vienotus pienākumus sniegt informāciju, jo
īpaši par cenu, citiem vārdiem sakot, pilnu cenas informāciju visiem interneta un
tiešpiedāvājuma tirdzniecības darījumiem.

Turklāt mēs esam padarījuši direktīvu praktiski pielietojamu maziem un vidējiem
uzņēmumiem un maziem līgumslēdzējiem, nodrošinot lielāku elastīgumu un jo īpaši —
izņēmumus pakalpojumiem daudzās nozarēs, ļaujot patērētājiem atsaukt nolīgumus pa
telefonu, atņemot uzņēmumiem dažas iespējas īstenot negodīgus līguma nosacījumus,
vienlaikus nosakot skaidrus noteikumus patērētājiem par pasūtīto preču atpakaļnosūtīšanu,
kad pirkums tiek atsaukts, un visbeidzot nosakot vienotu atteikuma veidlapu, kas daudziem
cilvēkiem Eiropā atvieglos iespēju piekļūt savām atteikuma tiesībām un īstenot tās.

Galu galā, pateicoties dalībvalstu īstenotai konsultāciju procedūrai, mums izdosies padarīt
turpmākos tiesiskos pilnveidojumus šajā svarīgajā patērētāju aizsardzības nozarē mazāk
sarežģītus Padomes līmenī, kā tas bijis agrāk. Komisijai būs skaidras tiesības tikt uzklausītai
Padomes līmenī, jo nevar būt šaubu, ka kopējais tirgus ir jāregulē ar kopējiem noteikumiem.
Mēs to skaidrāk kā jebkad redzējām euro krīzes laikā. Nepietiek ar kopēju principu
pieņemšanu tikai tāpēc, lai beigās dotu dalībvalstīm pilnu brīvību — kopēji principi jāievēro
ar kopējiem noteikumiem. Šī iemesla dēļ direktīvas mērķis ir aizsargāt patērētājus. Galu
galā patērētāji apzināsies savas tiesības, ja tās būs vienādas visā Eiropā, un spēs tās efektīvi
īstenot pret uzņēmumiem, kuri pārkāpj šos noteikumus. Direktīva aizsargā arī mazos un
vidējos uzņēmumus, galvenokārt tāpēc, ka vienotais regulējumu kopums rada tiesisku
noteiktību, veicinot kultūras un tirdzniecības dažādību, par kuru uzplaukumu mēs tik bieži
dzirdam. Paldies par sadarbību! Es gaidu jūsu debates.

Enikő Győri,    Padomes priekšsēdētāja. − (HU) Priekšsēdētāja kungs, komisār, Schwab kungs,
godājamie deputāti! Man ir liels prieks, ka mēs beidzot varējām iekļaut darba kārtībā debates
par šo priekšlikumu.

Kā jūs zināt, Padome panāca vienošanos par šo tematu pagājušā gada decembrī, un
2011. gada 24. janvārī, jau Ungārijas prezidentūras pilnvaru laikā, Padome oficiāli pieņēma
savu provizorisko nostāju, proti, vispārīgo pieeju.
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Lai panāktu vienošanos, mums Padomē vairāk nekā divus gadus notika sarunas par to,
kāds būtu ideālais līdzsvars starp ES un dalībvalstu tiesību aktiem, kas nosaka patērētāju
tiesības un kuri patērētāju tiesību aspekti būtu atbilstīgi jāsaskaņo. Vislabāk grūtības saistībā
ar šo priekšlikumu apliecina tas, ka Padomes darba grupai vajadzēja vairāk nekā sešus
mēnešus, lai radītu tekstu, ko varēja atbalstīt dalībvalstu kvalificētais vairākums. Turklāt
izrādījās neiespējami panākt vienošanos par Komisijas priekšlikuma ceturto un piekto
nodaļu, kas skar attiecīgi preču pārdošanu un negodīgus līguma nosacījumus. Šo grūtību
dēļ Komisija beigās nolēma tekstā izlaist šīs divas nodaļas un tā vietā koncentrēties uz
līgumiem, kas noslēgti ārpus uzņēmuma telpām, un distances līgumiem. Šo pieeju atbalstīja
arī Komisija, jo Padomes teksts rada pievienoto vērtību attiecībā uz šādiem līgumiem ES
līmenī.

Prezidentūra uzskata, ka Eiropas Parlaments var dot turpmāku stimulu debatēm. Tādēļ
rītdienas balsojums par piedāvāto grozījumu projektu būs ļoti svarīgs. Ja Eiropas Parlaments
rīt plenārsēdē nolems nosūtīt lietu atpakaļ Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejai,
Ungārijas prezidentūra ar vislielāko apņemšanos centīsies nodrošināt, ka vienošanās tiek
panākta pirmajā lasījumā. Mēs esam gatavi pielikt visus šim nolūkam nepieciešamos
pūliņus. Protams, ļoti daudz būs atkarīgs no tā, kādus grozījumus ierosinās Parlaments.

Kā es jau minēju, dalībvalstu vidū pastāv ievērojamas viedokļu atšķirības par ceturtās un
piektās nodaļas saturu, proti, par jautājumu, vai konkrēti pārdošanas noteikumu un garantiju
noteikumi, kā arī negodīgu līgumu nosacījumu aspekti pilnībā jāsaskaņo. Prezidentūra
uzskata, ka iemesls, kādēļ mums uzmanību vajadzētu koncentrēt uz citiem direktīvas
nosacījumiem, proti, uz pirmo un otro nodaļu, ir tas, ka tur mēs varam radīt patiesu Eiropas
pievienoto vērtību. Šajos punktos Padomes vispārīgā pieeja būtiski neatšķiras no to
Parlamenta grozījumu projekta, kurus Juridisko lietu komiteja un IMCO izdarīja attiecīgi
20. janvārī un 1. februārī.

Priekšsēdētāja kungs, komisār, godājamie deputāti! Mēs esam gatavi pilnībā sadarboties
ar Parlamentu un Komisiju, lai gūtu panākumus. Es arī vēlētos izmantot šo iespēju, lai
pateiktos referentam un IMCO komitejas priekšsēdētājam Harbour kungam un visiem
IMCO komitejas locekļiem par viņu pilnīgo sadarbību, kuru viņi līdz šim nodrošinājuši
Ungārijas prezidentūrai. Es nezinu, kāds būs iznākums un vai mēs būsim pilnīgi apmierināti
ar mūsu sarunu rezultātiem, bet esmu pārliecināta, ka mēs nedrīkstam izniekot iespēju
nodrošināt ES iedzīvotājiem patērētāju tiesības, kurām ir daudz plašāks saturs, nekā agrāk.

Viviane Reding,    Komisijas priekšsēdētāja vietniece. − Priekšsēdētāja kungs! Nākamajā gadā
mēs atzīmēsim vienotā tirgus 20. gadadienu. Mums jānodrošina, ka vienotais tirgus dod
labumu patērētājiem un uzņēmumiem. Vairāk nekā divus gadus ilgušās sarunas ir
parādījušas, ka ir politiski ļoti grūti panākt vienošanos par visu direktīvu, pamatojoties uz
Komisijas ierosināto. Daudzi no jums nevēlas — un pamatoti — valstu patērētāju
aizsardzības līmeņa samazināšanu.

Mēs jau trešo gadu apspriežam šo tiesību aktu. Esmu pārliecināta, ka ir īstais laiks
likumdevējiem rast risinājumu. Šajā ziņā esmu sevišķi pateicīga jūsu komitejām, referentiem
Schwab kungam un Wallis kundzei un ēnu referentiem par viņu smago darbu, meklējot
kompromisu. Padome vienojās par vispārējo nostāju gada sākumā. Tā ir nolēmusi ievērojami
sašaurināt priekšlikuma saturu un īpašu uzmanību vērst uz distances līgumiem un līgumiem,
kas noslēgti ārpus uzņēmuma telpām.

Komisija uzskata, ka Padomes vispārējā nostāja ir labs sākuma punkts mūsu laba
kompromisa meklējumiem. Plašāk runājot, tas atbilst mērķim uzlabot iekšējā tirgus darbību,
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radot pievienoto vērtību patērētājiem. Es zinu, ka ar grozījumiem jūs cenšaties panākt
papildu uzlabojumus. Es varu saskatīt daudzus saprātīgus priekšlikumus turpmākai
patērētāju aizsardzības palielināšanai, un, kā jau iepriekš minēju, Patērētāju tiesību direktīvai
vajadzētu būt tiesību direktīvai. Tai vajadzētu būt šī nosaukuma cienīgai.

Ļaujiet man minēt dažus piemērus: es varētu viegli pieņemt jūsu grozījumu Nr. 122, kurš
paredz, ka patērētājiem nebūs jāapmaksā izdevumi, kas saistīti ar preču nosūtīšanu atpakaļ,
ja to vērtība pārsniedz EUR 40. Man nav iebildumu arī pret atteikuma termiņa pagarināšanu
līdz vienam gadam, ja patērētājs nav bijis informēts par savām atteikuma tiesībām (grozījums
Nr. 116). Es varētu atbalstīt arī saskaņotu risinājumu cīņai ar tā sauktajiem interneta izmaksu
slazdiem (grozījuma Nr. 107 1.a punkts un 1.b punkts).

Jūs nepārsteigs tas, ja teikšu, ka nevaru pieņemt visus jūsu sagatavotos grozījumus.
Piemēram, grozījumu Nr. 141. Pat tad, ja arī mans mērķis ir kalpot iekšējam tirgum, ir par
daudz distances tirgotājiem noteikt pienākumu piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus
jebkurā dalībvalstī.

Galu galā šoreiz un neraugoties uz palikušajām atšķirībām, es redzu gaismu tuneļa galā.
Esmu pārliecināta, ka pieņemams un līdzsvarots kompromiss ir ar roku sasniedzams. Es
darīšu visu, ko varēšu, lai palīdzētu jums panākt šādu kompromisu.

Diana Wallis,    Juridiskās komitejas atzinuma sagatavotāja. − Priekšsēdētāja kungs! Mēs visi
esam kopā gājuši garu ceļu un vēl esam ceļā, cerot, ka drīz sasniegsim savu mērķi. Juridisko
lietu komitejas vārdā vēlos pateikties Schwab kungam par darbu. Gadu gaitā mēs esam
skaidri redzējuši grūtības, ko rada atšķirīgi juridiskie jēdzieni, kuri rada šķēršļus reālām
patērētāju iespējām un MVU iespējām iekšējā tirgū.

Mēs esam panākuši zināmu progresu saistībā ar pašreizējo vienošanos Parlamentā. Diemžēl
es domāju, ka Juridisko lietu komiteja būtu gribējusi izdarīt vairāk, piemēram, 5. nodaļā
par negodīgiem nosacījumiem un jo īpaši pārredzamības jomā. Mūsu komiteja patiešām
vēlētos panākt progresu šajā jomā. Es zinu, ka Padome uzskata, ka šis solis ir par tālu.
Tomēr mums šķiet, ka šis solis varētu būt ļoti svarīgs iekšējam tirgum un patiešām no
patērētāju tiesību viedokļa, kā jūs tik labi pateicāt, komisāre.

Mēs esam nogājuši garu ceļu. Mēs esam pārskatījuši patērētāju acquis. Mēs esam izskatījuši
visas direktīvas, ko komisāres priekštecis vēlējās, lai mēs pārskatām. Mēs varam spert mazus
soļus uz priekšu. Es ceru, ka mēs turpināsim runāt, ka mēs turpināsim diskutēt. Iespējams,
mēs radīsim kaut ko vērtīgu.

Sirpa Pietikäinen,    Ekonomikas un monetārās komitejas atzinuma sagatavotāja. − Priekšsēdētāja
kungs! Vispirms es vēlos pateikties visiem saviem kolēģiem par izcilo sadarbību, jo īpaši
Schwab kungam no Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas par nebeidzamajiem
un ļoti atsaucīgajiem centieniem virzīt šī ziņojuma izstrādi uz priekšu. Komisijas
priekšlikums deva diezgan daudz iespēju uzlabojumiem.

ECON komitejas skatījumā ir trīs jautājumi, kurus es vēlētos minēt. Ir labi, ka priekšlikumā
ir iekļautas digitālās preces. Ir labi, ka ir skaidrs signāls par alternatīvu strīdu risināšanas
metožu attīstību nākotnē. Mazu un/vai inovatīvu finanšu produktu jautājumi jārisina vai
nu konkrētās finanšu nozares direktīvās, vai gaidāmajā patērētāju aizsardzības direktīvā.

Visbeidzot, bet ne mazāk svarīgi — es ceru, ka Komisijas nākamie soļi nodrošinās augsta
līmeņa patērētāju aizsardzību, kā rezultātā notiktu pilnīga patērētāju tiesību aizsardzības
aktu saskaņošana Eiropas Savienībā.
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Raffaele Baldassarre,    PPE grupas vārdā. – (IT) Priekšsēdētāja kungs, komisāre, dāmas un
kungi! Es apsveicu Schwab kungu par padarīto darbu un izcilo sadarbību starp Juridisko lietu
komiteju un Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteju.

Standartu dažādu pakāpju saskaņošanas nodrošināšana ļaus mums sasniegt svarīgus
rezultātus, kas nodrošinās īstu pievienoto vērtību Eiropas iedzīvotājiem. Starp tiem būtiskas
ir četrpadsmit dienu atteikuma tiesības un jaunie noteikumi par informācijas prasībām ne
tikai par cenu, bet arī par pārdevēja identitāti un adresi. Šie uzlabojumi palielinās patērētāju
uzticēšanos jo īpaši pārrobežu iepirkumos, nodrošinot tiesisko noteiktību, kas ir svarīga
e-komercijas attīstībai.

Šī direktīva kļūs par pamatu citiem papildu pasākumiem, no Eiropas līgumtiesību reformas
līdz alternatīvu strīdu risināšanas mehānismu pārskatīšanas procesam. Būtiskā saskaņošanas
rīcība ir svarīgs nosacījums iekšējā tirgus attīstībai, koncentrējoties uz patērētāju tiesībām
un kalpojot Eiropas Savienības iedzīvotājiem.

Apmēram pirms gada profesors M. Monti ziņojumā priekšsēdētājam J. M. Barrosso sacīja:
„Patērētājiem un patērētāju labklājībai ir jābūt vienotā tirgus nākamā posma uzmanības
centrā.” Pirmkārt, likumdevējiem būtu jāpanāk drīza vienošanās par projektu direktīvai
par patērētāju tiesībām, lai nodrošinātu augstu aizsardzības līmeni integrētā
mazumtirdzniecības tirgū. Šis nosacījums pilnībā atbilst prasībām, un esmu pārliecināts,
ka Schwab kungs saglabās vajadzīgo apņēmību sarežģītajās sarunās, kas sekos pirms galīgās
teksta pieņemšanas.

Evelyne Gebhardt,    S&D grupas vārdā. – (DE) Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi! Mēs
patiešām piedzīvojām dažas ļoti grūtas sarunas, Schwab kungs, jo diskusiju sākumā viedokļi
ļoti atšķīrās. Tāpat nebija viegli pieņemt lēmumu par saprātīgu rīcības plānu.

Tomēr šajās sarunās izdevās panākt nozīmīgus uzlabojumus pat pēc balsojuma komiteju
līmenī, kas beigās deva iespēju manai grupai rīt balsot par šo kompromisa paketi. Pēc visām
diskusijām, kas mums ir bijušas, jūs sapratīsiet, cik daudz tas nozīmē.

Mēs patiešām esam izdarījuši virkni uzlabojumu. Tādējādi pamata princips, kas ņemts vērā
direktīvā, joprojām ir minimāla saskaņošana — izņemot jomas, kuras jāsaskaņo pilnībā,
par ko mēs nopietni bažījāmies. Mēs šajā direktīvā neietvērām sociālos pakalpojumus,
veselības aprūpes pakalpojumus un azartspēles, jo tās ir nozares, ko regulē īpaši noteikumi.
Uz tām nevar attiecināt tādus pašu principus kā uz komerciāliem pakalpojumiem, patēriņa
precēm vai mazumtirdzniecību, un tādēļ tas bija svarīgs lēmums. Mēs esam būtiski
nostiprinājuši pienākumu sniegt informāciju iedzīvotājiem, patērētājiem. Šī iemesla dēļ es
vēlos paskaidrot Padomes priekšsēdētājai, ka ideju atmest 2. nodaļu, citiem vārdiem sakot,
atteikties no tieši tām jomām, uz ko jāattiecas pienākumam sniegt informāciju,
http://www.socialistsanddemocrats.eu" \t "_blank" neatbalstīs.

Mēs esam direktīvā iekļāvuši elektroniskos produktus, kas nav paredzēts Komisijas sākotnējā
priekšlikumā. Tomēr distances pārdošana internetā ir viena no galvenajām iekļautajām
jomām. Darba beigās mums izdevās uzlabot nosacījumus arī par tiešpiedāvājuma
tirdzniecību. Tie ir pozitīvi uzlabojumi, kas mums devuši iespēju sniegt savu atbalstu.

Nevaru noliegt, ka dažas problēmas joprojām pastāv, jo īpaši klauzulās par negodīgiem
līguma nosacījumiem 5. nodaļā. Mēs esam ļoti neapmierināti ar šiem nosacījumiem, un
mums vai nu būs tie jāuzlabo, vai, ja nepieciešams, jāizlaiž šī nodaļa pavisam. Tomēr vēl
lielākas grūtības rada tas, ka attiecībā uz finanšu pakalpojumiem nav noteikts pienākums
sniegt informāciju. Domāju, ka tā ir nopietna problēma. Mums būs jāturpina diskutēt par
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to, komisāre, jo finanšu pakalpojumi tika iekļauti jūsu priekšlikumā, un to nevajadzētu
mainīt.

Kopsavilkumam: mēs balsosim par kompromisa paketi un arī par to, lai direktīvu nosūtītu
atpakaļ komitejai, bet tas nenozīmē, ka mēs atbalstīsim direktīvas pieņemšanu pirmajā
lasījumā.

Robert Rochefort,    ALDE grupas vārdā.  –  (FR) Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi!
Šis teksts ir svarīgs. Tā nav revolūcija: mēs nevaram teikt, ka viss pirms tam bija slikts un
tagad viss ir ideāli. Tomēr tas piedāvā virkni svarīgu sasniegumu šajā mūsu darba pagaidu
posmā.

Manuprāt, galvenie sasniegumi attiecas uz labākiem distances pārdošanas nosacījumiem,
jo īpaši internetā (III nodaļa), jo patērētāju tiesības šajā nozarē ir jāuzlabo. E-komercija ir
ļoti noderīga: tā paplašina patērētāju izvēli, ļauj viņiem atrast zemākās cenas un dod iespēju
maziem un vidējiem uzņēmumiem un amatniekiem atrast jaunus noieta tirgus.

Lai virzītos uz priekšu šajā jomā, mums tas jādara patiesi eiropeiskā veidā, proti, dažās
konkrētās jomās veicot pilnīgu visu personu tiesību un pienākumu saskaņošanu. Ļoti
konkrēti runājot, itāliešu pircējs, pērkot kaut ko Beļģijas vai Vācijas tīmekļa vietnē, zinās,
ka no šī brīža viņam ir tādas pašas tiesības un aizsardzība. Tieši tādu iespēju nodrošinās šī
direktīva.

Tas nozīmē, ka patērētāja atteikuma termiņš tiks pagarināts līdz četrpadsmit dienām visā
Eiropas Savienībā. Tas nozīmē, ka patērētājs uzreiz zinās kopējo summu, kas jāmaksā,
nebaidoties no nepatīkamiem pārsteigumiem vēlāk. Tas nozīmē, ka ar dubultklikšķi
patērētājs pārbaudīs pasūtījuma pareizību.

Acīmredzot tas viss mainīs dažus paradumus. Daudzu dalībvalstu tiesību aktos ir nianses,
kuras visi uzskata par būtiskām, kamēr bieži vien tās nepiemēro kaimiņvalstīs. Dzīvošana
kopā Eiropā ir mācīšanās nedaudz mainīt savus paradumus par labu Kopienai un kopējām
interesēm.

Būsim atklāti: šis teksts vēl ir jāuzlabo, un mums tas būs jādara tuvākajās nedēļās kopā ar
Padomi un Komisiju. Es atzinīgi vērtēju atvērtību, kas tikko ir parādījusies šajā ziņā. Mēs
jau esam padarījuši ievērojamu daļu darba, pateicoties mūsu referentam Schwab kungam,
kam es vēlos sirsnīgi pateikties. Tomēr šī darba īstais panākums galu galā ir tas, ka
grozījumus rīt pieņems visas politiskās grupas. Patērētāju uzticība ES iekšējam tirgum ir
ļoti trausla. Mums vajadzēja šo vienprātīgo politisko atbalstu, lai saglabātu uzticību un
cerētu to stiprināt.

Adam Bielan,    ECR grupas vārdā. – (PL) Priekšsēdētāja kungs! Es vispirms vēlos izteikt
pateicību referentam Schwab kungam par apspriežamo ziņojumu, par tik lielas apņēmības
parādīšanu darbā ar šo direktīvas projektu.

Divarpus gadu ilgusī šī dokumenta intensīvā izstrāde ir novedusi pie panākta kompromisa,
kurš savā galīgajā formā — es ceru — nodrošinās lielāku tiesisko noteiktību 27 dalībvalstu
patērētājiem distances pārdošanas nozarē un, jo īpaši, veicot darījumus internetā. Es arī
ceru, ka, pateicoties šai direktīvai, dažu jauno tiesību uzlabojumiem un saskaņošanai un
lielākai skaidrībai par jau esošajām tiesībām, patērētājiem būs lielāka uzticība pārrobežu
tirdzniecībai un pirkumiem tiešsaistē. Turklāt, standartizējot, piemēram, informācijas
prasības distances un ārpus uzņēmuma telpām noslēgtus tirdzniecības līgumus, direktīvas
nolūks ir arī veicināt lielāka skaita tirgotāju ieiešanu jaunos tirgos Eiropas Savienībā, kam
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savukārt vajadzētu uzlabot iekšējā tirgus veiktspēju. Es ceru, ka tas būs labvēlīgs stimuls,
jo īpaši tiešsaistes pārdošanas popularizēšanai. Es arī ceru, ka tas dos labumu patērētājiem,
palielinot konkurenci iekšējā tirgū.

Es vēlos uzsvērt dažas vissvarīgākās lietas. Pirmkārt, mēs centāmies radīt tekstu, kas būtu
līdzsvarots un darbotos patērētāju labā visā Eiropas Savienībā un kam nebūtu negatīva
ietekme uz tirgotājiem un jo īpaši uz mazu un vidēju uzņēmumu darbību Savienībā.

Otrkārt, esmu gandarīts, ka mēs spējām vienoties par pragmatisku tekstu, pieņemot jauktu
maksimālās un minimālās saskaņošanas pieeju, kas tādējādi nozīmē, ka dalībvalstis, kurām
jau ir ļoti augsts patērētāju aizsardzības līmenis dažos jautājumos, nav cietušas. Mēs spējām
ieviest arī vienotus un skaidrus noteikumus konkrētos gadījumos, kas nozīmē, ka, piemēram,
veikt darījumus internetā būs vienkāršāk.

Esmu gandarīts arī par to, ka Juridisko lietu komitejā mēs konstruktīvi spējām vienoties
par 5. nodaļu par negodīgiem līguma nosacījumiem. Šī nodaļa reglamentē līgumus, par
kuriem parasti atsevišķi nevienojas ar patērētājiem un kas bieži kalpo par daudzu
pārkāpumu avotu no negodīgu tirgotāju puses.

Ar nožēlu jāteic, ka, neraugoties uz to, ka esam panākuši vienošanos, direktīvas tekstā
joprojām ir konkrēti trūkumi. Tomēr esmu pārliecināts, ka ar apņēmību mēs spēsim tos
izlabot nākamajā sarunu posmā un panāksim konkrētus ieguvumus patērētājiem un Eiropas
tirgotājiem, jo galu galā viņus arī nedrīkst aizmirst.

Emilie Turunen,    Verts/ALE grupas vārdā. – (DA) Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi,
Schwab kungs! ES iekšējais tirgus ir Eiropas sadarbības stūrakmens un, kā Komisija pilnīgi
pareizi rakstīja akta par vienoto tirgu projektā pagājušajā gadā, iedzīvotājiem — mums,
eiropiešiem — jābūt darba uzmanības centrā, lai attīstītu vienoto tirgu. Ir svarīgi to atcerēties,
kad balsosim par direktīvu par patērētāju tiesībām rīt — par direktīvu, kuru esam izstrādājuši
daudzus gadus. Kā mēs visi zinām, teksts, par kuru mēs balsosim rīt, ir visaptveroši
pārskatīts, salīdzinot ar projektu, kuru mēs saņēmām no Komisijas 2008. gada rudenī, jo
šeit, Parlamentā, mēs koncentrējāmies uz tām jomām, kur kopējie ES noteikumi dotu reālu
labumu gan patērētājiem, gan uzņēmumiem. Mēs savukārt vēlējāmies ļaut dalībvalstīm
radīt papildu tiesību aktus, kur tam ir jēga.

Konkrēti runājot, tas nozīmē, ka Eiropas patērētāji pirmkārt un galvenokārt pamanīs
pārmaiņas, iepērkoties tiešsaistē ārvalstu interneta veikalos. Jaunā direktīva nozīmēs, ka
ir vienoti noteikumi interneta tirdzniecībai Eiropā, un tas sniedz patērētājiem virkni
priekšrocību. Ļaujiet man minēt tikai trīs piemērus. Pirmkārt, visiem patērētājiem Eiropā
būs paredzēts četrpadsmit dienu atteikuma periods, pērkot kaut ko interneta veikalā ES
dalībvalstī. Otrkārt, produkta kopējā cena jānorāda, pirms patērētājs piekrīt pirkt produktu.
Treškārt, jābūt iespējai viegli sazināties ar pārdevēju, ja rodas problēmas. Ceturtais aspekts,
kas bija ļoti svarīgs mums Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupā, bija šīs direktīvas
izmaiņas nākotnē. Produkts nav tikai fiziski aptaustāms — mūsdienās tas ietver arī
intelektuālas preces. Tā var būt programmatūra vai skaņdarbs, kuru mēs lejupielādējam.
Tādēļ esmu gandarīta, ka digitālie produkti tagad ir iekļauti tekstā.

Priekšlikums, par kuru tiks balsots rīt un kuru Zaļo grupa var atbalstīt, nav ideāls tiesību
akts. Mēs vēlējāmies plašāku, mērķtiecīgāku direktīvu un vēlējāmies redzēt progresu visās
jomās. Tomēr arī politika ir iespēju māksla, un pašlaik ir šāda iespēja. Kopumā uzskatu,
ka Parlaments ir panācis saprātīgu rezultātu, kas dos labumu patērētājiem Eiropā.
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Kyriacos Triantaphyllides,    GUE/NGL grupas vārdā.  –  (EL) Priekšsēdētāja kungs! Kā
politiskā grupa mēs no sākuma noteicām principu novērst jebkādu patērētāju tiesību
samazinājumu Eiropas Savienībā. Lai gan Komisijas sākotnējais priekšlikums bija ļoti plašs,
tas nespēja nodrošināt visu patērētāju vajadzības Eiropas Savienībā. Tādēļ tika novilkta
sarkanā līnija priekšlikumā par pilnīgi saskaņotu direktīvu, kad kļuva skaidrs, ka tā
līdzināsies zemākam ES patērētāju aizsardzības līmenim.

Parlamenta priekšlikumā par direktīvu ir divi sevišķi svarīgi elementi. Mūsu priekšā ir pilnīgi
jauns Parlamenta priekšlikums, ļoti atšķirīgs no Komisijas priekšlikuma un ar citādu
skatījumu nekā Padomei. Šī priekšlikuma kodols ir jauktā pieeja saskaņošanai, atstājot
dalībvalstīm brīvību, ja tās vēlas, noteikt augstāku patērētāju aizsardzības līmeni.

Otrais punkts ir saistīts ar direktīvas izņēmumiem. Mēs no sākuma uzstājām, lai sociālie
pakalpojumi, veselības pakalpojumi un azartspēles netiktu iekļauti šajā direktīvā, jo tiem
nav nekāda sakara ar attiecībām starp tirgotāju un patērētāju un tiem ir atšķirīga pieeja.
Mēs esam apmierināti, ka tas tika ņemts vērā.

Atbalsts Parlamenta priekšlikumam nekādā gadījumā neliecina par beznosacījumu atbalstu
Komisijas priekšlikumam. Gluži pretēji, mēs meklējam stingru kohēzijas pozīciju un
aicinām Komisiju un Padomi ļoti nopietni ņemt vērā Parlamenta priekšlikuma kodolu, jo
īpaši attiecībā uz saskaņošanas pakāpi un citiem tirdzniecības līgumu nosacījumiem.

Oreste Rossi,    EFD grupas vārdā. – (IT) Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi! Patērētāju
tiesības ir tikai viens no daudzajiem piemēriem tam, cik Eiropas iestādēm ir milzīgas grūtības
veikt lielas tiesiskas un politiskas nozīmes darbības šajā vēsturiskajā brīdī.

Mēs nevēlamies izšķiest visu padarīto darbu un sasniegtos pozitīvos aspektus, piemēram,
savu devumu grozījumā par tiesībām vērsties pēc palīdzības, kura mērķis ir ieviest
ievērojamus uzlabojumus mazo tirgotāju darbībā, nenodarot kaitējumu patērētāju tiesībām.
Ja sarunu ar Padomi rezultāts būs atcelt visu labo, ko referents un grupas ieviesa
priekšlikumā, kas sākotnēji bija slikts, vai arī, ja rezultāts būs direktīvas harmonizācijas
līmeņa uzlabošana, mums nāksies balsot pret to.

Jebkurā gadījumā atbildība par šo situāciju gulstas nevis uz Parlamentu, bet uz Eiropas
Komisiju. Par konkrētiem jautājumiem mēs, eiroskeptiķi Ziemeļu līgā, esam gatavi teikt
„jā” lielākai saskaņošanas pakāpei, bet tikai tad, kad tas atbilst veselajam saprātam,
sabiedrības interesēm, mazo un vidējo uzņēmumu interesēm un — kāpēc ne — arī
dalībvalstu prerogatīvām.

Pieeja, kurā tiek ņemts vērā viss iepriekš minētais, jau sākumā bija nepieciešama tik
sarežģītam jautājumam kā patērētāju aizsardzība. Mēs atzinīgi vērtējam daudzu grozījumu
atsaukšanu, kuri apšaubīja jau atrisinātas problēmas. Ir svarīgi, lai Padome pieņemtu šajā
sēžu zālē apkopotu tekstu, ja tas atbilst grozījumiem, par kuriem panākta vienošanās.

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Priekšsēdētāja kungs! Dažreiz tiek apgrūtināta patērētāju
izpratne par viņu rīcības sekām, piemēram, lejupielādējot digitālo saturu. Visi ir pieraduši
lejupielādēt saturu no tīmekļa bez maksas. Tomēr dažos gadījumos maksa tiek slēpta no
patērētājiem, un tādēļ viņi, to neapzinoties, lejupielādē abonementu, neraugoties uz to, ka
viņi vēlējās tikai vienreizēju pakalpojumu. Ir vajadzīgas juridiskas tiesības attiekties.

Vēl viena joma, kas ir kritizējama, ir distances un tiešpiedāvājuma tirdzniecības kombinācija,
jo cilvēkus ir daudz vieglāk pārsteigt nesagatavotus uz viņu mājas durvju sliekšņa. No otras
puses, mēs nedrīkstam uzspiest nevajadzīgus apgrūtinājumus maziem un vidējiem
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uzņēmumiem par ārpus uzņēmuma telpām noslēgtiem līgumiem. Piemēram, kad patērētāji
uzaicina tirgotāju vai frizieri savā mājā pēc savas vēlēšanās, viņiem nav vajadzīga palielināta
aizsardzība, jo nav runas par viņu negaidītu pārsteigšanu. Tādējādi mums vajadzīga
saprātīga, plaša patērētāju aizsardzība, bet mums ir svarīgi ņemt vērā arī mazu un vidēju
uzņēmumu intereses.

Anna Maria Corazza Bildt (PPE).   – Priekšsēdētāja kungs! Mūsu priekšā esošais
kompromiss ir ļoti labs solis pareizajā virzienā. Es atzinīgi vērtēju vienprātību, ko esam
panākuši par tiesībām atteikties un par informācijas prasībām distances un ārpus uzņēmuma
telpām noslēgtiem līgumiem. Tomēr mums ir vajadzīga drosme iet tālāk, jo īpaši saistībā
ar aizsardzību pret atbildības un garantiju trūkumu un negodīgiem nosacījumiem.

Es gadiem ilgi ļoti uzmanīgi klausījos argumentus, bet mans mērķis bija un ir pilnīga
saskaņošana. Esmu pārliecināta, ka kopēji noteikumi ir ieguvums gan patērētājiem, gan
uzņēmumiem. Pārredzamība, tiesiskā noteiktība un konkurence palielina patērētāju brīvu
izvēli un samazina birokrātiju uzņēmumiem. Uzdevums ir atrast pareizo līdzsvaru.

Augsta līmeņa patērētāju aizsardzības un uzņēmumu zemu izmaksu dēļ Patērētāju tiesību
direktīvai nevajadzētu kļūt par virves vilkšanu starp tirgu un cilvēkiem. Mums nevajadzētu
dzīvot ar nepatiesiem pieņēmumiem, ka valstu likumi aizsargā patērētājus, bet kopēji
Eiropas noteikumi dod labumu uzņēmumiem. Šī aina ir nepareiza. Nevar ignorēt to, ka
papildu izmaksas MVU kļūs par papildu izmaksām patērētājiem.

Procesa gaitā PPE grupas nostāja ir bijusi elastīga un konstruktīva. Kreisie ir bijuši nelokāmi
un obstrukcionistiski, pārvēršot debates par piekasīšanās vingrinājumu salīdzinošajā
likumdošanā, tirgojoties ar valstu likumiem. Gluži pretēji, es uzskatu, ka jādominē Eiropas
iedzīvotāju kopējām interesēm. Minimāla saskaņošana un valstu izņēmumi, ko aizstāv
sociāldemokrāti, vienkārši neļauj iedzīvotājiem pilnībā izmantot kopējā tirgus priekšrocības.
Krīzes laikā, sastopoties ar pieaugošu protekcionismu, ir gan viegli, gan bezatbildīgi būt
populistam. Es pilnībā atbalstu Andreas Schwab viņa brīnišķīgi veiktajā darbā un vēlu viņam
veiksmi turpmākajās sarunās.

Nobeigumā teikšu, ka Patērētāju tiesību direktīva ir atskaites punkts vienota tirgus
atjaunošanai, lai iedvestu uzticību, veicinātu izaugsmi, konkurētspēju un darba vietas, ko
gaida Eiropas cilvēki.

Antonio Masip Hidalgo (S&D).   – (ES) Priekšsēdētāja kungs! Ir būtiski punkti, kuros
joprojām nepieciešami uzlabojumi, tādēļ mums ziņojums jāsūta atpakaļ komitejai.

Tādēļ šī ziņojuma parlamentārais ceļojums vēl nav beidzies.

Sākotnējais projekts bija slikts. Tā mums teica patērētāju asociācijas valstu un Eiropas
līmenī. Konkrēti es esmu augstās domās par Astūrijas Patērētāju savienību un tās
priekšsēdētāju, nenogurstošo Dacio Alonso.

Mēs esam spējuši panākt vecā 4. panta vispārējo principu par maksimālo iespējamo
saskaņošanu pārskatīšanu. Mums ļoti skaļi jāpasaka, ka maksimālā iespējamā saskaņošana
dalībvalstīs samazinās daudzu patērētāju aizsardzību, jo daudzās valstīs ir lielākas patērētāju
tiesību aizsardzības tradīcijas.

Jebkurā gadījumā es vēlos uzsvērt, ka ir svarīgi nodrošināt, lai negodīgu līguma noteikumu
uzskaitījums nav vispusīgs, kas nozīmē, ka katra dalībvalsts varētu papildināt nosacījumu
skaitu ar to, ko tā uzskata par nepieņemamu un nederīgu līgumos ar patērētājiem, ka
pierādījumu apgrūtinājums jāvērš tā, lai tirgotājs ir tas, kuram jāparāda, ka nosacījumi
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ārpus normas tiek saskaņoti individuāli un ka līguma nosacījumi ir izteikti skaidri un
saprotami.

Mēs joprojām esam pret maksimālās iespējamās saskaņošanas ieviešanu attiecībā uz
negodīgiem nosacījumiem.

Eirobarometra dati liecina, ka 79 % tirgotāju uzskata, ka pilnīga harmonizācija šajā jomā
maz ietekmēs vai vispār neietekmēs viņu darbību ārpus valsts.

Malcolm Harbour, (ECR).   – Priekšsēdētāja kungs, domāju, jūs atklāsiet, ka man ir divas
ar pusi minūtes, jo ne visi mani kolēģi atrodas šeit. Kā komitejas priekšsēdētājs es vispirms
vēlos apliecināt cieņu visiem deputātiem, kas izstrādāja šo dokumentu. Esmu gandarīts,
ka viņi visi ir šeit šovakar Andreas Schwab vadībā ar ļoti spējīgu ēnu referentu komandu,
kas izrādīja patiešām dedzīgu interesi un pieredzi visā šajā sarežģītajā jomā.

Domāju, Viviane Reding ir taisnība, ka likumdevējiem tagad ir jāiet uz priekšu un jāpieņem
daži lēmumi. Laiks, ko tas ir prasījis, norāda uz politiskajām grūtībām gan Padomes, gan
Parlamenta pusē. Manuprāt, Parlaments, tāpat kā daudzos iepriekšējos gadījumos, ir
parādījis, ka spēj panākt kompromisu. Es domāju, ka Parlamentam vajadzētu balsot par
grozījumiem rīt, raidīt skaidru politisko signālu par to, ko mēs vēlamies, un tad nosūtīt
dokumentu atpakaļ uz komiteju.

Es vēlos pateikties prezidentūrai un Enikő Győri, kas ir bijusi visaktīvākā prezidentūras
atbalstītāja, par atvērtību mūsu nostājai šo pārmaiņu rezultātā. Tas nenozīmē, ka mēs
jebkādā veidā esam apņēmušies virzīties uz priekšu un beigt šīs sarunas. Tomēr mēs
iedzīvotājiem un patērētājiem esam parādā vismaz vienu atklātu sanāksmi, lai redzētu, vai
ir kāds pamats nolīgumam. Es domāju, ka visi kolēģi atbalstīs to.

Ņemot vērā pašreizējo stāvokli, es vispirms vēlos teikt, ka apbrīnoju Corazza Bildt kundzes
entuziasmu, bet patiešām neuzskatu šo Patērētāju tiesību direktīvu par atskaites punktu.
Atklāti runājot, tas drīzāk ir pakāpiens, jo visapkārt vēl ir daudz viltīgu ūdeņu, kuros mēs
pašlaik brienam. Domāju, ka tas ir pirmais piesardzīgais solis uz saskaņošanu jautājumos,
kas izsauc lielas emocijas un politisko satraukumu. Saprotams, ka patērētāji un patērētāju
organizācijas dažādās valstīs nevēlas redzēt tiesību atņemšanu. Domāju, ka tā ir viena no
vislielākajām problēmām, ar ko mēs esam sastapušies.

Manuprāt, esam panākuši kompromisu, kas dod īstu pievienoto vērtību patērētājiem un
uzņēmumiem, jo īpaši interneta un pārrobežu tirdzniecības nozarēs. Mums šīs nozares
un arī dažas citas nozares ir jāatbalsta, bet mans galīgais vārds komisārei ir šāds: mums ir
ļoti vajadzīgs tiesiskais regulējums, ar ko virzīties uz lielāku saskaņošanu. Mums ir vesela
virkne sadrumstalotu iniciatīvu, tostarp jūsu darbs par patērētāju līgumiem un citi pārskati.
Mums ir ļoti vajadzīga ilgtermiņa stratēģiska pieeja, kas nodrošinātu pēdējos soļus ceļā uz
pavērsiena punktu.

Małgorzata Handzlik (PPE).   – (PL) Priekšsēdētāja kungs, komisāre! Es vēlētos sākt ar
pateicību Schwab kungam par darbu, ko viņš ieguldījis šajā projektā. Iespējams, viņš labāk
nekā jebkurš cits zina, ka tas nebija viegls darbs. Izstrādājot direktīvu, mēs bieži esam
uzsvēruši, cik tā ir svarīga patērētājiem, bet tā ir svarīga arī tirdzniecībai, jo īpaši e-komercijai
un pārrobežu pirkumiem.

Veicot pirkumus tiešsaistē, patērētāji par visu vairāk vēlas, lai viņu pasūtītās preces vai
pakalpojumi tiktu piegādāti viņiem un lai tie atbilstu solītajai kvalitātei. Tādēļ mums
jānodrošina, ka regulējumi, kas aizsargā patērētājus, ir skaidri un pārraugāmi. Tomēr šajās
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debatēs mēs nedrīkstam aizmirst par tirgotājiem, kas gaida regulējumus, kuri neuzliek
viņiem pārmērīgu slogu. Vai mēs esam spējuši saskaņot patērētāju intereses ar tirgotāju
interesēm, šīs direktīvas izstrādes gaitā?

Diskusijas, kuras ir turpinājušās gandrīz divus gadus, manuprāt, ir tuvinājušas mūs šim
mērķim, bet mēs vēl neesam to sasnieguši. Esmu pārliecināta, ka Eiropas patērētāji gūtu
daudz lielāku labumu no maksimālā regulējošā saskaņojuma līmeņa. Tas ievērojami
atvieglotu dzīvi uzņēmumiem, kuri darbojas e-komercijas nozarē. Tomēr esmu gandarīta,
ka attiecībā uz dažiem galvenajiem jautājumiem mēs esam spējuši rast risinājumus, kuri
ideāli atbilst patērētāju vajadzībām, vienlaikus piekāpjoties darījumu veikšanas realitātei.
Kā piemēru es vēlētos minēt noteikumus, kas paredz 14 dienu termiņu patērētājiem, lai
atteiktos no līguma, un es atzinīgi vērtēju arī grozījumu, kas dod iespēju tirgotājiem atmaksāt
izdevumus atkarībā no patērētāja iesniegtajiem pasta izdevumu pierādījumiem. Tā ir svarīga
direktīvas iezīme, kas norāda, ka noteiktos gadījumos ir saistību pienākumi gan patērētājiem,
gan tirgotājiem.

Nobeigumā es vēlos mudināt Padomi un Eiropas Komisiju mēģināt panākt plašu vienošanos.

Bernadette Vergnaud (S&D).   – (FR) Priekšsēdētāja kungs, komisāre, dāmas un kungi!
Vispirms es vēlos apsveikt referentu Schwab kungu, kā arī ēnu referentus, jo īpaši
Gebhardt kundzi, par viņu darbu.

Komisijas sākotnējais priekšlikums bija patiešām absurds, jo tas apdraudēja patērētāju
aizsardzības līmeni, vēloties to pilnībā saskaņot. Tas ir attaisnojams tikai tad, ja saskaņošana
ir augšupēja, nevis lejupēja, kā ierosināts.

Tādēļ esmu gandarīta par lielāko daļu panākto kompromisu, kas atstāj dalībvalstīm iespēju
piemērot stingrākus noteikumus, ja tās to vēlas, garantējot ļoti augstu minimālo līmeni
visiem patērētājiem Eiropas Savienībā. Tādējādi maksimālais noteiktais līguma ilgums ir
12 mēneši, informācija par distances līgumiem vai telepārdošanas līgumiem ir uzlabota,
prasot samaksas veikšanu tikai tad, kad atteikšanās termiņš, kas noteikts 14 dienas, ir
beidzies.

No otras puses, nav pieņemami saglabāt pilnīgu saskaņošanu attiecībā uz 5. nodaļu par
negodīgajiem nosacījumiem. Izvēlētais aizsardzības līmenis ir ne tikai neapmierinošs, bet
līdzinās krāpniecisko prakšu realitātes ignorēšanai, jo tās prasa atbildības līmeni, kādu
Eiropas tiesību akti nevar nodrošināt.

Šādā gadījumā manevrēšanas iespēju atņemšana dalībvalstīm šajā jomā šķiet bezatbildīgs
solis. Tādēļ es ceru, ka likumdevēji spēs nākt klajā ar līdzsvarotu tekstu, kas garantēs patiesu
un vispārēju augsta līmeņa aizsardzības kodolu.

Edvard Kožušník (ECR).   – (CS) Priekšsēdētāja kungs! Es vispirms vēlos izteikt pateicību
un uzslavēt Schwab kunga darbu, kurš ir tik veiksmīgi rīkojies ar 1600 grozījumiem, panākot
saprātīga kompromisa veidolu ziņojumam. Esmu iepriecināts, ka viņš ir spējis saglabāt
sākotnējā Komisijas priekšlikuma divus pamatprincipus: „labāka regulējuma” principu,
vienkāršojot un atjaunojot noteikumus, lai novērstu šķēršļus iekšējā tirgū, ar kuriem katru
dienu sastopas uzņēmēji, veicot darījumus ES valstīs, un otru principu par lielākās
iespējamās saskaņošanas panākšanu patērētāju tiesībās, neņemot vērā daudzos izņēmumus,
ko izmanto atsevišķas valstis.
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Par spīti tam, ka beigās mums neizdevās vienoties par pilnīgu saskaņošu visās direktīvas
nodaļās, jaunā kārtība būs ļoti svarīgs solis uz priekšu, ietverot šķēršļu novēršanu pārrobežu
tirdzniecībai un nobeiguma analīzē — lielāku konkurenci iekšējā tirgū.

Kurt Lechner (PPE). -    (DE) Priekšsēdētāja kungs! Baidos, ka būšu tas, kurš uzgāzīs aukstu
ūdens šalti. Neraugoties uz daudzajiem Komisijas priekšlikuma uzlabojumiem, kas tika
ieviesti konsultācijās ar komitejām, par kurām mums galvenokārt jāpateicas referentam
Schwab kungam, manuprāt, pašreizējā paketē ir pārāk daudz regulējumu, un rezultātā tas
būs pārāk sarežģīts tiesību akts. Ar to būs ļoti sarežģīti tikt galā jo īpaši maziem un vidējiem
uzņēmumiem. Turklāt tas nedos īstu labumu patērētājiem, tam būs ļoti maza ietekme no
saskaņošanas viedokļa, un tas neļaus mums panākt progresu ar iekšējo tirgu un Eiropu kā
uzņēmējdarbības vidi.

Ņemot vērā īso atvēlēto laiku, es diemžēl varu aplūkot tikai vienu punktu. Komisijas
priekšlikums ir ievērojami paplašinājis divas definīcijas, un šajā gadījumā tas ir par daudz,
kas ir skaidrs no tā, ka ir sagatavoti 1600 grozījumi. Parlamentā ir bijis grūti tos saprātīgi
apspriest. Turklāt Komisija nav sniegusi nekādu pamatojumu šo definīciju paplašināšanai.
Nedz pielikumos, nedz Parlamentā iesniegtajos dokumentos tam nav nekāda paskaidrojuma.
Viens no diviem gadījumiem attiecas uz distances pārdošanas līgumiem. Par laimi, šis
paplašinājums ir atdots konsultāciju procedūrai un ir grozīts, kas ir ļoti atzinīgi vērtējams
solis. Tomēr otrais gadījums attiecas uz ārpus uzņēmuma telpām noslēgtiem līgumiem,
un to es vēlētos aplūkot.

Nākotnē jebkurš līgums, kas tiek noslēgts ārpus uzņēmuma biroja telpām, tiks pakļauts
daudziem noteikumiem un atteikuma tiesībām, pat ja patērētājs, kā Obermayr kungs tikko
minēja, ir uzaicinājis elektriķi, interjera mākslinieku, krāsotāju, galdnieku vai kādu citu
speciālistu pie sevis uz māju. Esmu pārliecināts, ka ir vesela rinda izņēmumu, kurus jūs,
Schwab kungs, un komiteja, esat uzlabojuši gan satura, gan formulējuma ziņā. Tomēr tas
joprojām atstāj virkni juridisko slazdu, kuri var izrādīties katastrofāli mikrouzņēmumiem
un maziem uzņēmumiem un pat apdraudēt to eksistenci.

Manuprāt, šī priekšlikuma daļa ir lieka. To, neradot nekādas problēmas, var svītrot kopā
ar 4. un 5. nodaļu. Tādā gadījumā pārējais priekšlikums un konsultācijas nepavisam nebūtu
sliktas.

Sylvana Rapti (S&D).   – (EL) Priekšsēdētāja kungs! Vēlos pateikties referentam
Schwab kungam un ēnu referentei no sociālistiem Gebhardt kundzei. Es vēlos pateikties viņiem
un vienlaikus uzslavēt, jo viņi ir parādījuši lielu neatlaidību un pacietību, ļaujot mums sasniegt to,
ko esam sasnieguši šodien debatēs un kas, es domāju, nodrošina labu darba pamatu
komisārei V. Reding, kuras vārdi, manuprāt, dod mums iemeslu būt optimistiskiem.

Es personīgi uzskatu, ka minimāla saskaņošana ir ļoti laba, un vienlaikus tas ir ļoti
pragmatisks darba pamats. Es nāku no valsts, Grieķijas, kas ir sasniegusi ļoti augstu
patērētāju tiesību aizsardzības līmeni. Kā jūs sapratīsiet, es nevēlos, lai augstais patērētāju
aizsardzības līmenis tiktu pakļauts kompromisam.

Atzīšos, ka es ļoti bažījos, kad Schwab kungs runāja — un tas bija pirmoreiz, kad es par to
dzirdēju — par maksimālu saskaņošanu. Es atcerējos, ko izlasīju kādā žurnālā: kāds mēģināja
izveidot visskaistāko sievieti, izmantojot aktrises acis, dziedātājas degunu un citas aktrises
muti. Rezultāts bija briesmīgs.
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Es izmantoju šo līdzību, lai parādītu, ka mēs varam sākt ar vislabākajiem nodomiem un
nesasniegt vēlamo rezultātu. Tādēļ es uzskatu, ka minimāla saskaņošana ir pareizais darba
pamats.

Damien Abad (PPE).   – (FR) Priekšsēdētāja kungs! Es vispirms vēlos apliecināt cieņu
referenta Schwab kunga darbam, kad dod mums iespēju šodien panākt plašu vienprātību
visās politiskajās grupās par šo tekstu par spīti sliktam sākumam.

Jā, Eiropai vajadzētu būt progresa un praktisku sasniegumu sinonīmam, un mēs to redzam
ar priekšlikumiem par patērētājiem. Turpmāk eiropiešiem būs tiesības atteikties no
līgumiem, kad viņi iepērkas tādās tiešsaistes izsoļu platformās kā eBay.

Mums ir izdevies sagatavot tekstu, kas, no vienas puses, stiprinās tiesiskā pamata
nosacījumus pārrobežu tirdzniecības palielināšanai Eiropas Savienībā un, no otras puses,
paglābs mūs no patērētāju tiesību aizsardzības līmeņa pazemināšanas dalībvalstīs, gluži
pretēji, paaugstinās to.

Vispirms es atbalstu uzskatu, ka, lai konsolidētu izeju no lejupslīdes, mums jārada jauni
izaugsmes avoti un ka, pateicoties Eiropas tiesību aktu vienkāršošanai un racionalizēšanai,
mūsu uzņēmumi spēs pilnīgāk gūt labumu no vienotā tirgus iespējām. Vai jūs zinājāt, ka
tikai 22 % pirkumu Eiropā ir pārrobežu pirkumi? Tādēļ labāka regulējošā pamata
nodrošināšana uzņēmumiem ir arī ekonomiskās atveseļošanas veicināšana.

Sarunās par šo tekstu mēs vēlējāmies piemērot plašu, bet pragmatisku pieeju. Princips bija
vienkāršs: nekādu saskaņošanu bez atbilstoša aizsardzības līmeņa. Šī iemesla dēļ esmu
gandarīts, ka mēs spējām saglabāt noteiktus valstu tiesību aktu aspektus, kurus dedzīgi
atbalsta vienas vai otras dalībvalsts patērētāji. Kas attiecas uz mums Francijā, mūsu patērētāji
joprojām var izmatot aizsardzību, ko piedāvā „slēptā defekta” garantija, vai mūsu ļoti
aizsargājošo tiesību aktu saglabāšanu attiecībā uz tiešpiedāvājuma tirdzniecību.

Turklāt mēs šodien parādām, ka Eiropas Parlaments, labā un kreisā spārna partijas kopā,
spēj reaģēt uz cilvēku ikdienas bažām, un es to vērtēju augstu. Risinājums, protams, ir
vairāk eiropeiskuma, bet ne jebkāda. Mums vajadzīga Eiropa, kas aizsargā, Eiropa, kas
iedrošina, un Eiropa, kas sniedz iespējas eiropiešiem, pilsoņiem, patērētājiem un
uzņēmumiem.

Olga Sehnalová (S&D).   – (CS) Priekšsēdētāja kungs! Agrākajos laikos lozungam „klients
ir karalis” bija taisnība, mūža garantija nebija izņēmums, un kvalitāte bija goda lieta.
Šodienas pasaule acīmredzot ir citādāka. Šodien mums jādomā par patērētāju tiesībām,
patērētāju aizsardzību un tiesību aktiem, kas to nodrošinās. Šķiet, ka klientu apmierinātība
vairs nav vislabākā komercpolitika, un ir gandrīz pārāk daudz piemēru no ikdienas dzīves,
kas liek domāt pretējo.

Tādēļ ir tik svarīgi padziļināti apspriest šo tiesību aktu, kurš nedrīkst izraisīt pasliktinājumu
patērētāju tiesībās, bet ar ko būs jārisina jauni uzdevumi. Mums jāsaprot, cik atšķirīgas ir
dažādo ES valstu izejas pozīcijas attiecībā uz patērētāju tiesībām. Mūsu mērķim vajadzētu
būt patērētāju aizsardzības stiprināšanai tur, kur līdz šim ir dominējis tiesiskais haoss un
nenoteiktība, piesaistot dažādus blēžus un graujot ticību iekšējam tirgum. No otras puses,
mums jāsaglabā augsts patērētāju aizsardzības līmenis tur, kur tas jau pastāv efektīvā veidā.
Tāda ir Patērētāju tiesību direktīvas pamatpieeja, un tādēļ es pilnībā atbalstu savas grupas
nostāju. Es vēlos, protams, pateikties arī visiem referentiem par apjomīgo darbu, ko viņi
ir veikuši. Patērētāju aizsardzība tiešām nav pret godīgu uzņēmēju interesēm. Patiesībā ir
gluži pretēji.
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Regina Bastos (PPE).   – (PT) Priekšsēdētāja kungs! Es vēlos sākumā apsveikt Schwab kungu
par neatlaidību sarunās, kuras noveda līdz šim svarīgajam kompromisam, un apliecināt
cieņu visiem tiem, kas kopā ar viņu izstrādāja šo ziņojumu.

Mēs vēlamies ne tikai nodrošināt augstāku aizsardzības līmeni Eiropas patērētājiem, bet
arī to, ka Eiropas uzņēmumi, neatkarīgi no to lieluma, varētu nodrošināt patērētājus visās
27 dalībvalstīs ar precēm un pakalpojumiem bez nevajadzīgiem juridiskiem šķēršļiem.

Jaunā direktīva izbeigs tiesisko sadrumstalotību, kas traucēja dalību pārrobežu tirgos, un
dos ievērojamu stimulu iekšējam tirgum. Es uzsveru jaunos nosacījumus par informācijas
sniegšanu patērētājiem: šai informācijai jābūt skaidrai, saprotamai, un tā jāsniedz savlaicīgi.

Svarīgi ir arī tas, ka atbilstības nodrošināšana informācijas prasībām gulstas uz tirgotāju.
Jānosaka noteikumi par distances līgumiem, jo īpaši tiem, kuri slēgti pa telefonu vai
internetā, un patērētāji jāaizsargā, izmantojot vienkāršus, efektīvus mehānismus. Mēs esam
pārliecināti, ka, beidzoties institūciju sarunām, jaunā direktīva padarīs Eiropas Savienību
konkurētspējīgāku un dinamiskāku, kā to sagaida globālā ekonomika.

Antolín Sánchez Presedo (S&D). -    (ES) Priekšsēdētāja kungs! Patērētāju tiesību direktīvas
pieņemšana, tādējādi izveidojot horizontālu instrumentu, kas vienkāršos, apkopos un
papildinās četras jau esošās direktīvas, ir pozitīva.

Iekšējais tirgus, ko raksturo augsts patērētāju aizsardzības līmenis, ir ilgtspējīgas izaugsmes
un nodarbinātības atslēga.

Lai to panāktu saskaņā ar Līgumu, dalībvalstīm nedrīkst neļaut pieņemt pasākumus, kas
palielina patērētāju aizsardzību. Tādējādi pilnīgu saskaņošanu vajadzētu izmantot tikai
tajos aspektos, kas nepieciešami, lai panāktu viendabīgu pamatu pārrobežu darījumiem,
lai pievienotu vērtību.

Ekonomikas un monetārajā komitejā ir plaša vienprātība par to, ka finanšu pakalpojumiem
jāveido būtiska šī regulējuma daļa, lai padarītu to patiesi horizontālu, ka tā jāsaskaņo ar
nozaru tiesību aktiem ES un valstu līmenī, lai nav nepilnību, un ka jālūdz speciālistu padoms.

Šī norāde nav pienācīgi atspoguļota tekstā, tādēļ tā jāuzlabo pirms galīgā balsojuma.

Mums vēl būs jāveicina virzība uz Eiropas Patērētāju hartas izstrādi finanšu pakalpojumu
nozarē.

Alajos Mészáros (PPE).   – (HU) Priekšsēdētāja kungs, komisāre, dāmas un kungi!
Pateiksimies Schwab kungam par vērtīgo paveikto darbu. Vienoti patērētāju aizsardzības
noteikumi un jēdzieni, kam ir vienāda nozīme visur, iedzīvotājos rada uzticību un vienlaikus
nodrošina paaugstinātu tiesisko noteiktību. Tas ir vissvarīgākais tiem iedzīvotājiem un
uzņēmumiem, kuri vēlas brīvi izmantot savas tiesības komercijā iekšējā tirgū. Referenta
priekšlikums, ka minimālajam saskaņošanas līmenim patērētāju aizsardzībā jāseko pilnīgai
tehnisko noteikumu saskaņošanai, ir vienīgais pieņemamais regulējuma risinājums
pašreizējā situācijā. Minimālas un pilnīgas saskaņošanas kombinācija var kļūt par iespēju,
kas ir pieņemama ikvienam.

Pašlaik pastāvošie šķēršļi pārrobežu darījumiem kavē tirgotājus un pircējus veikt darbības
pāri Eiropas Savienības robežām. Statistikas dati liecina, ka Eiropas Savienībā daudzi
joprojām negribīgi izdara pirkumus internetā, un būtu apsveicami, ja mēs varētu mainīt
arī to. Turklāt es vēlos teikt, un šeit es domāju galvenokārt Centrāleiropas un
Austrumeiropas dalībvalstis, ka ir liela vajadzība pēc visaptveroša un konstruktīva regulējošā
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pamata. Sistēma, kas balstīta uz pārredzamākiem kopējiem noteikumiem, stiprina patērētāju
informētību, kas vēl nav pilnībā nobriedusi šajā reģionā, bet Rietumeiropā ir zināma ilgu
laiku. Attīstīta patērētāju aizsardzības politika nozīmē arī atbalstu MVU. Tādēļ mums
jāuzmanās nesarežģīt viņu situāciju ar pārāk stingriem tiesību aktiem.

Precīzāka definīcija attiecībā uz tirgotāju pienākumu sniegt informāciju ir galvenais aspekts,
kas veicinātu tiesību aktiem atbilstošu un no komerciālā viedokļa godīgu tirgus darījumu
skaita pieaugumu. Nav nejaušība, ka arī Ungārijas prezidentūra uzskata šo direktīvas
priekšlikumu par vienu no sava sešu mēnešu pilnvaru termiņa prioritātēm. Tas ir simbolisks
signāls, ka Parlaments iekļāva šo ziņojumu darba kārtībā pāris dienu pēc Pasaules patērētāju
tiesību dienas. Pieņemot pareizo lēmumu, mēs varam atvieglot dzīvi gandrīz 500 miljoniem
patērētāju un 22 miljoniem uzņēmumu Eiropas Savienības iekšējā tirgū.

Seán Kelly (PPE).   – (GA) Priekšsēdētāja kungs! Vispirms atļaujiet man apsveikt
Schwab kungu un viņa kolēģus par labo darbu, ko viņi darījuši vairāk nekā divus gadus.
Bez šaubām, tas ir liels viņu sasniegums. Atļaujiet uzslavēt arī Győri kundzi no Ungārijas
prezidentūras: viņa ir ļoti aizrautīga, atrodas šeit visu dienu un vienmēr ir arī Strasbūrā.
Nedomāju, ka līdz šim esmu redzējis kādu tik aizrautīgu kā viņa.

Iekšējais tirgus, saskaņošana, pievienotā vērtība: viss ir ļoti svarīgs. Tas nav gala produkts,
bet darbs, kas turpinās: sevišķas ievērības cienīgi ir tādi aspekti kā atteikuma tiesības,
negodīgi līguma nosacījumi un jo īpaši — elastīguma klauzulas, kas dod lielāku elastīgumu
valstu valdībām. Ja tāpat būtu arī citās direktīvās, kā EGAF, tās darbotos labāk. Nobeigumā
es tikai vēlējos teikt, ka tas ir papildinājums, piemēram, Pakalpojumu direktīvai un Datu
aizsardzības direktīvai, kuru izstrādē es piedalos. Tādēļ tas ir labs progress.

(GA) Es uzslavēju Schwab kungu par darba pabeigšanu.

María Irigoyen Pérez (S&D).   – (ES) Priekšsēdētāja kungs, komisāre! Ļaujiet man sākt
ar apsveikumu Schwab kungam un Gebhardt kundzei par darbu, ko viņi padarījuši.

Man ir vispārēja doma. Nevis protekcionisms pieaug, bet drīzāk runa ir par to, lai netiktu
atņemtas tās tiesības, kas jau pastāv dažās dalībvalstīs.

Tieši tāpēc, ja mēs vēlamies izveidot īstu iekšējo tirgu attiecībām starp uzņēmumiem un
patērētājiem un cenšamies to īstenot, mums tajā pašā laikā jāpanāk līdzsvars starp augsta
līmeņa patērētāju tiesību aizsardzību un uzņēmumu konkurētspējas aizsardzību.

Šis līdzsvars ietver vienošanos par minimālu saskaņošanas līmeni, kā arī iespēju ļaut
dalībvalstīm saglabāt vai pieņemt papildu regulējumus, kas uzlabo patērētāju aizsardzību.

Mēs nevaram ļaut pieņemt ES tiesību aktu, kā rezultātā daudzi patērētāji un lietotāji tiktu
mazāk aizsargāti.

Es atzinīgi vērtēju to, ka sarunas Eiropas Parlamentā ir uzlabojušās, bet es vēlētos palikt
pie tā, ka jau noteiktās tiesības nedrīkst atņemt.

Cristian Silviu Buşoi (ALDE).   – Priekšsēdētāja kungs! Es vēlos apsveikt referentu
Schwab kungu, viņa atzinumu sagatavotāju komandu un ēnu referentus par ļoti labi paveikto
darbu šī ziņojuma izstrādē. Bija vajadzīgs ilgs laiks, lai izvēlētos virzienu, kas būtu pietiekami
līdzsvarots gan patērētājiem, gan uzņēmumiem. Es augstu vērtēju kopējo kompromisu,
par ko vienojušās visas politiskās grupas, un uzskatu, ka tas ir svarīgs solis uz priekšu visiem
patērētājiem Eiropas Savienībā.
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Ir būtiski uzlabojumi, kā noteikumi par skaidras informācijas prasībām līgumos un
noteikumu saskaņošana par atteikuma tiesībām. Protams, tas ir kompromiss, tas nav ideāls.
Piemērs ir 22.a pants, kas paredz saistības tirgotājam piegādāt preci citā dalībvalstī. Ir
produkti un pakalpojumi, kurus to būtības dēļ nevajadzētu iekļaut, proti, ātrbojīgas preces.
Problēmas var rasties arī ar digitālajiem produktiem. Sākotnējais nolūks veicināt pārrobežu
uzņēmējdarbību ir ļoti svarīgs un ļoti labs, un es patiešām ceru, ka turpmākajās sarunās ar
Padomi mēs spēsim veikt šos labojumus, lai sasniegtu optimālu rezultātu.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D). -    (RO) Priekšsēdētāja kungs! Domāju, ka ikvienam
patērētājam ir tiesības saņemt informāciju pirms līguma parakstīšanas. Tirgotājiem vajadzētu
informēt patērētājus un iegūt viņu piekrišanu, iekļaujot jebkādus apstākļus, kad naudas
summa tiek rezervēta uz viņu kredītkartes vai debetkartes.

Mums ir svarīgi aizsargāt patērētājus arī pret negodīgiem līguma noteikumiem. Diemžēl
banku pakalpojumu, apdrošināšanas, elektronisko komunikāciju vai tūrisma pakalpojumu
gadījumā līguma noteikumi bieži ir uzrakstīti lapas otrā pusē ar ļoti maziem burtiem.
Tomēr patērētāji ļoti bieži paraksta reģistrācijas veidlapas vai rēķinus, pat neizlasot līguma
noteikumus lapas otrā pusē.

Pat gadījumos, ja patērētāji izlasa visus līguma noteikumus un apgalvo, ka nepiekrīt vienam
no tiem, viņiem nav nekādas sarunu pozīcijas. Šajā gadījumā pirmā atbilde, kuru patērētājs
saņem, ka tas ir standarta uzņēmuma līgums un to nevar grozīt.

Valstu patērētāju tiesību iestādēm vajadzētu pārbaudīt šos standarta līgumus, lai pasargātu
patērētājus no negodīgiem nosacījumiem.

Zuzana Roithová (PPE).    – (CS) Priekšsēdētāja kungs! Es vēlos pateikties Andreas Schwab
par izcilo darbu un atbalstu maniem priekšlikumiem. Tas, ka patērētāji noteiktos apstākļos
iegūst tiesības uz internetā pasūtīto preču un pakalpojumu piegādi uz jebkuru dalībvalsti,
iezīmē nozīmīgas pārmaiņas tiešsaistes iepirkumos. Trešā daļa tirgotāju atsakās sūtīt preces
pāri robežām, jo sevišķi uz jaunajām dalībvalstīm.

Es arī uzskatu, ka Padome pieņems mūsu kompromisa variantu, tostarp manus
priekšlikumus par pienākumu norādīt datora ierīču un elektronikas sadarbspēju, līguma
nosacījumu salasāmību, patērētāju tiesībām organizētos tirdzniecības braucienos un iespēju
dalībvalstīm paplašināt patērētāju tiesības, tostarp garantijas, brīvprātīgajām organizācijām
un maziem uzņēmumiem. Šīs direktīvas nozīme ir skaidra: Eiropas patērētāju nodrošināšana
ar skaidrām patērētāju tiesībām ir vislabākais veids, kā panākt godīgu iekšējo tirdzniecību
ES.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D).   – (RO) Priekšsēdētāja kungs! Saskaņā ar stratēģiju
„Eiropa 2020” augsta līmeņa patērētāju aizsardzība nodrošina augstas kvalitātes produktus,
bet tā nodrošina arī patērētāju uzticību, tādējādi padarot iekšējos tirgus efektīvākus.

Attiecībā uz patērētāju tiesībām jāteic, ka patlaban spēkā esošais minimālais regulējums
piedāvā visām dalībvalstīm brīvību pielāgot ES regulējumus valstu principiem, un es domāju,
ka šī pieeja ir jāsaglabā.

Eiropas Savienība var nodrošināt labāku iekšējā tirgus saskaņošanu ar augsta līmeņa
patērētāju aizsardzību, paaugstinot spēkā esošo minimālo saskaņošanas līmeni līdz labāko
spēkā esošo valstu prakšu līmenim.

Uzskatu, ka Eiropas atbildības sistēmai par atbilstības trūkumu jābūt godīgai, lai patērētāju
aizsardzība un uzticība tirgiem uzlabotos, tādējādi palielinot produktu kalpošanas ilgumu.
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Ildikó Gáll-Pelcz (PPE).    – (HU) Priekšsēdētāja kungs! Pašlaik spēkā esošie Eiropas
patērētāju noteikumi paredz minimālas saskaņošanas principu. Tie dod dalībvalstīm iespēju
izmantot ierobežojumus, kamēr tas viss rada arī neizdevīgu stāvokli ES konkurētspējai.
Esmu gandarīta, ka Schwab kungs sagatavoja tik izcilu ziņojumu. Pēc vairāku gadu sarunām
ir pienācis laiks panākt vienošanos par šo tematu, un, kā ministre E. Győri sacīja, Ungārijas
prezidentūra arī tieksies uz to. Lai mazinātu ES iekšējā tirgus sadrumstalotību, mums
vajadzīga stingrāka patērētāju tiesību īstenošana, un patērētājiem jādod iespēja pieņemt
labākus lēmumus, nenostādot uzņēmumus neizdevīgā pozīcijā jaunā tiesību akta dēļ.
Vienots iekšējais tirgus prasa vienotus Eiropas patērētāju noteikumus. Tāpēc mums ir
svarīgi panākt vienošanos pirmajā lasījumā.

Viviane Reding,    Komisijas priekšsēdētāja vietniece. − Priekšsēdētāja kungs! Jāteic, ka šīs bija
ļoti konstruktīvas debates, visiem klātesošajiem vienojoties, ka mums vajadzīga labāka,
konstruktīvāka, efektīvāka Patērētāju tiesību direktīva, nekā mums ir šodien, un arī esot
vienisprātis, ka, neesot ideāla, tā ir vismaz labāka par pašreizējo, kas ir tālu no pilnības, kā
visi piekrita.

Es arī reti esmu redzējusi tādu vienprātību kā šodien šajā zālē, slavējot referentu
Andreas Schwab un viņa līdzreferentus. Es ceru, ka šī vienprātība turpināsies, jo tagad mēs
ieejam īstajā procesā, un ir ļoti īss laika posms, kurā mēs varam censties izstrādāt labāku
tiesību aktu, kuru vēlas visi deputāti, kas runājuši no visām politiskajām partijām. Tādēļ
es aicinu jūs ieteikt saviem referentiem šo ziņojumu kā sākuma punktu sarunām. Es zinu,
ka Ungārijas prezidentūra darīs visu, kas tās spēkos, lai novestu šo sākotnējo procedūru
līdz pozitīvam nobeigumam.

Enikő Győri,    Padomes priekšsēdētāja. −  (HU) Priekšsēdētāja kungs, komisāre, dāmas un
kungi! Ļaujiet man pievienoties tiem, kuri teica, ka šīs ir bijušas izcilas debates. Tās ir bijušas
ļoti konstruktīvas debates, un Ungārijas prezidentūras un mūsu ekspertu vārdā mēs vēlamies
pateikties jums par atbalstu, un es ceru, ka turpmākās konsultācijas notiks tādā pašā
gaisotnē. Ļaujiet man skart dažus konkrētus jautājumus, kas tika minēti debatēs. Daudzi
pieprasīja regulējumu par negodīgo līguma nosacījumu uzskaitījumu. Mēs esam vienisprātis
ar Eiropas Parlamentu, ka šāds uzskaitījums Eiropas līmenī būtu pievienotā vērtība. Tomēr,
lai gan spēkā esošajā tiesību aktā ir indikatīvs piemēru uzskaitījums, pievienotā vērtība
faktiski būtu vienota Eiropas uzskaitījuma radīšana. Tomēr tam vēl nav pietiekama atbalsta
Padomē, un tas ir viens no iemesliem, kādēļ Padome nolēma izlaist šo jautājumu.

Daži jautāja, lai gan Gáll-Pelcz kundze jau atbildēja manā vietā, kāpēc mums būtu jāpanāk
vienošanās pirmajā lasījumā. Ka jau tika teikts, mēs sākām sarunas 2008. gada oktobrī,
Francijas prezidentūras pilnvaru laikā. Divarpus gadu laikā mums bija vairāk nekā sešdesmit
darba grupas sanāksmju, un tādēļ mēs uzskatījām, ka vairs nav labojumu iespēju, lai
atrisinātu bloķējošo mazākumu, un tādēļ mums bija jāpieņem lēmums par būtisku direktīvas
darbības jomas sašaurināšanu līdz distances un ārpus uzņēmuma telpām noslēgtiem
līgumiem. Esmu pārliecināta, ka sašaurinātā darbības joma un līdz ar to mērķtiecīgā
saskaņošana ļaus drīzāk panākt vienošanos, un es neredzu, kāda pievienotā vērtība varētu
rasties no turpinājuma un otrā lasījuma.

Eiropas Parlamenta sākotnējā nostāja vairākos aspektos ir tuva Padomes vispārējai nostājai,
un tādēļ uzskatu, ka mums nevajadzētu un aicinu mūs visus nepalaist garām šo iespēju
panākt vienošanos pirmajā lasījumā.

Man patika Harbour kunga komentārs par to, vai pašreizējā situācija ir pakāpiens vai atskaites
punkts. Ja mēs vēlamies būt reālistiski — un man nepatīk pārspīlēt —, es domāju, ka tas
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ir pakāpiens, nevis atskaites punkts. Tas varētu būt atskaites punkts, bet nosacījumi vienkārši
nebija īstie. Mēs varam uzskatīt to par pakāpienu, ņemot vērā mūsu iedzīvotāju un patērētāju
intereses.

Mēs visi zinām, ka dalībvalstīs ir ļoti atšķirīgi tiesiskie nosacījumi. Pilnīgāka saskaņošana
šajā posmā nebūtu iespējama. Ir daudz labāk, ja ir mazāka darbības joma un spēja panākt
vienošanos. Tas patiešām palielinās patērētāju tiesības un tādējādi palīdzēs mums virzīties
uz vienotā tirgus izveidi.

Andreas Schwab,    referents. – (DE) Priekšsēdētāja kungs! Par jautājumu, vai tas ir vai nav
atskaites punkts, varētu diskutēt plašāk. Piemēram, ir skaidrs, ka Eiropas Savienības
dibinātāji, kā Altiero Spinelli, kura vārdā mēs šodien esam nosaukuši savu grupu sanāksmju
telpu, spēja risināt daudz fundamentālākus jautājumus Eiropā. Tomēr esmu pārliecināts,
ka mūsdienās progress Eiropā ir pieņēmis mazu, konstruktīvu soļu formu. Šī iemesla dēļ
es vēlos pateikties visiem deputātiem, kuri piedalījās diskusijās un kuri ir padarījuši šo
kompromisu par iespējamu ar saviem ieguldījumiem grozījumos. Kompromiss vienmēr
ir iespēja panākt līdzsvaru starp dažādām interesēm. Neviens nebūs pilnīgi apmierināts,
bet ikviens būs gatavs uzlabot paplašinātu pieeju. Tādēļ es uzskatu, ka mēs esam uz pareizā
ceļa.

Vēlos izmantot šo iespēju, lai pateiktos Komisijas priekšsēdētāja vietniecei Reding kundzei
par pastāvīgo ieinteresētību, atbalstu un uzmundrinājumu gan šodien šajās debatēs, gan
daudzās citās sanāksmēs. Es ceru, ka mēs varam turpināt rēķināties ar viņas atbalstu
konsultācijās ar Padomi. Es vēlos pateikties komitejas priekšsēdētājam Harbour kungam
par pacietību pret referentu un citiem komitejas locekļiem, un Lehne kungam, Juridisko
lietu komitejas priekšsēdētājam. Padomes gadījumā es vēlos, lai Győri kundze, bijusī šī
Parlamenta deputāte, kā Padomes priekšsēdētāja saprastu, ka Eiropas Parlamentam var
nākties labot priekšlikumu, kuru Padome, par laimi, pieņēma 24. janvārī. Dažās jomās
mēs vēlētos iet tālāk, un tādēļ dažās nākamajās nedēļās mēs rīkosim konstruktīvas diskusijas,
lai rastu pozitīvu risinājumu. Liels paldies!

Priekšsēdētājs.   − Debates tiek slēgtas.

Balsošana notiks rīt plkst. 11.30.

Rakstiskas deklarācijas (Reglamenta 149. pants)

Liam Aylward (ALDE),    rakstiski. – (GA) Es augstu vērtēju padarīto, lai stiprinātu patērētāju
tiesības ES. Es atbalstu arī ierosinātos pasākumus pārrobežu tirdzniecības veicināšanai un
pasākumus ES noteikumu skaidrošanai par patērētāju aizsardzību, lai mazinātu pašreizējo
nenoteiktību.

Pārredzamība un labāka informācija uzņēmumiem un patērētājiem ievērojami veicinātu
patērētāju uzticību tirgum, un tas veicinātu ekonomikas izaugsmi. Tomēr esmu bažīgs par
dažiem pasākumiem un to ietekmi uz maziem un vidējiem uzņēmumiem. Lai gan šie
uzņēmumi noteikti atbalsta pasākumus, kas radītu skaidrāku tiesisko pamatu un papildinātu
spēkā esošos patērētāju aizsardzības mehānismus, daži no tiem uztraucas, ka daži jaunie
noteikumi varētu ietekmēt uzņēmumu ikdienas darbu. Šādi pasākumi var ievērojami
palielināt birokrātiju un nevajadzīgu administratīvo slogu.

Aizsargājot patērētājus, mums jābūt pārliecinātiem, ka mēs nelikvidējam uzņēmumus un
pakalpojumus, kas tiek sniegti šiem patērētājiem.
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Zuzana Brzobohatá (S&D),    rakstiski. – (CS) Patērētāju aizsardzības direktīvas
priekšlikums vienā tiesību dokumentā saskaņo pavisam četras direktīvas par ārpus
uzņēmuma telpām noslēgtiem līgumiem, nesaprātīgiem nosacījumiem patērētāju līgumos,
patērētāju aizsardzību distances līgumos un noteiktiem patēriņa preču pārdošanas un
garantiju aspektiem. Šo četru direktīvu apvienošanas mērķis ir stiprināt iekšējo tirgu un
veicināt pārrobežu tirdzniecību. Augsta līmeņa patērētāju tiesību aizsardzība stiprinās
produktu kvalitāti un palielinās patērētāju uzticību, tādējādi stimulējot iekšējā tirgus
efektivitāti. Mums jānoraida mēģinājumi noteikt stingru divu gadu garantijas termiņu,
tāpēc ka šis noteikums vājinās patērētāju aizsardzību daudzās valstīs, jo šīm dalībvalstīm
būtu jāsamazina garantijas termiņi savos tiesību aktos, tādējādi vājinot patērētāju pozīcijas.
Mērķis stimulēt patērētāju uzticību pārrobežu pirkumiem, kur patērētāji jūt vislielākos
šķēršļus ar valodas problēmām, uzticības trūkumu maksājumu sistēmām un uzņēmumu
nevēlēšanos tirgoties pāri robežām, ir pareizs. Ekonomikas un monetārās komitejas referenta
kritika, paužot nožēlu par to, ka tiesību aktos neņem vērā jaunos produktus, kas rodas,
mainoties produkta attīstībai un inovācijām, piemēram, digitālos produktus, ir pilnīgi
pareiza. Izklaides un patēriņa elektronikas nozarēs produkti, kuri ietver programmatūru
un citus netaustāmus pakalpojumus, kļūst aizvien biežāk sastopami.

Monika Flašíková Beňová (S&D),    rakstiski. – (SK) Vienotības trūkums starp spēkā
esošajiem tiesību aktiem un standartiem nereti kavē patērētājus un uzņēmumus, kuri apsver
dalību pārrobežu tirdzniecībā. Patērētāji un uzņēmumi sastopas ar šķēršļiem, kas saistīti
ar atšķirībām tirgus nosacījumos.

Nepieciešama plaša minētā līguma saskaņošana, lai jo īpaši saglabātu augstu patērētāju
tiesību aizsardzības līmeni. Papildus nozaru atšķirībām direktīvas darbības joma tiktu
ierobežota galvenokārt ar ārpus uzņēmuma telpām noslēgtiem līgumiem. Tieši šie līgumi
veido lielāko daļu pārrobežu darījumu.

Arī jautājums par to, vai minētais līgums ir pakļauts saskaņotajiem noteikumiem,
galvenokārt ir atkarīgs no definēto terminu formulējuma. Daži no tiem bieži ir nepilnīgi
un neapmierinoši no juridiskā viedokļa.

Ir reāla vajadzība nodrošināt, ka patērētājiem visās ES dalībvalstīs tiek garantēts augsts
patērētāju tiesību aizsardzības līmenis un viņiem ir iespējams piegādāt un nodrošināt preces
bez liekiem juridiskajiem šķēršļiem. Tas palīdzētu stiprināt patērētāju uzticību un arī vairāk
ieinteresētu uzņēmumus veikt pārrobežu darījumus.

Liem Hoang Ngoc (S&D),    rakstiski. – (FR) Es dedzīgi vēlos pateikties Schwab kungam
un ēnu referentiem par viņu darbu. Komisijas sākotnējais priekšlikums nebija pieņemams,
jo tā nolūks bija pilnībā saskaņot noteikumus par patērētāju tiesībām, necenšoties tos
sistemātiski tuvināt vislabvēlīgākajiem valstu tiesību aktiem.

Citiem vārdiem sakot, daudzām dalībvalstīm no saviem tiesību aktiem būtu jāizņem
nosacījumi, kas faktiski deva labāku aizsardzību patērētājiem. Francijā tā rezultātā būtu
jāatsakās no diviem svarīgiem acquis: „slēptā defekta” noteikumiem un no lēmuma, ka
tiešpiedāvājuma pārdevējam ir aizliegts ņemt samaksu pirms atteikuma perioda beigām.

Tomēr maniem kolēģiem sociālistiem un man izdevās panākt šīs pieejas mainīšanu un
padarīt minimālu saskaņošanu par normu. Mēs spējām stiprināt patērētāju tiesības veselā
virknē punktu, jo īpaši attiecībā uz informāciju, kas jāsniedz pārdevējam, un nosacījumiem
attiecībā uz atteikuma periodu.
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Viena problēma tomēr paliek: V nodaļa. Mēs nevaram pieņemt, ka noteikumi un negodīgi
nosacījumi pilnībā jāsaskaņo, jo tas atņemtu dalībvalstīm spēju reaģēt, sastopoties ar
komercpraksēm, kas mainās katru dienu un dažreiz ietver nopietnus riskus patērētājiem.

Tunne Kelam (PPE),    rakstiski. – Komisijas pētījumi liecina, ka katrs trešais ES iedzīvotājs
pērk preces tiešsaistē, bet tikai 7 % veic pārrobežu pirkumus tiešsaistē. 33 % būtu ieinteresēti
iepirkties pāri robežām. Šī joma nav vēl regulēta, un ir sarežģīti iepirkties tiešsaistē, jo īpaši
attiecībā uz piegādi un darījumu izmaksām. Direktīvas par patērētāju tiesībām priekšlikuma
mērķis ir mazināt sarežģījumus darbībām tiešsaistē. Es ļoti augstu vērtēju uzlabotās
patērētāju tiesības pirkumiem tiešsaistē. Mums vajadzīga pilna informācija par pārdevējiem
ar viņu vārdiem, adresēm un kontaktinformāciju. Noteikumi visā ES jāsaskaņo, lai mēs
nesastaptos ar nepatīkamiem pārsteigumiem un papildu izmaksām. Es atzinīgi vērtēju
14 dienu perioda atteikuma tiesību saskaņošanu. Mums jāaizsargā patērētāji, bet mums
jāveicina arī ekonomikas attīstība. Es pilnībā atbalstu referenta centienus to līdzsvarot.
Patērētāju tiesību direktīvas īstenošana ir viens problēmas aspekts, vienota digitālā tirgus,
ES iekšējā tirgus un pakalpojumu direktīvas pilna integrēšana un īstenošana ir otrs jautājums.
ES un dalībvalstīm ir jākoncentrējas uz abiem.

Siiri Oviir (ALDE),    rakstiski. – (ET) Jaunās saskaņotās Eiropas Patērētāju tiesību direktīvas
pieņemšana noteikti ir viens no vissvarīgākajiem labāk funkcionējoša iekšējā tirgus pīlāriem.
Saskaņotā direktīva, kas apvieno vairākas direktīvas par patērētāju tiesībām, ievērojami
vienkāršos tiesisko pamatu, palīdzēs palielināt patērētāju uzticību un veicinās pārrobežu
tirdzniecību. Lai padarītu tirdzniecības vai piegādes ķēdi pārredzamāku, jo īpaši e-komercijā,
mums jānodrošina, ka ir pieejama tirgotāju kontaktinformācija, lai patērētājs var sazināties
ar viņiem tieši, ja nepieciešams. Tādēļ es atbalstu referenta priekšlikumus šim nolūkam.
Direktīva ir diezgan līdzsvarota no patērētāju un uzņēmēju viedokļa, un tā ir pietiekami
elastīga, lai ietvertu dalībvalstu atšķirības. Pilnīgs patērētāju tiesību aizsardzības tiesību
akts joprojām nav realitāte Eiropas Savienībā. Tomēr tas ir liels solis virzienā uz labāku
patērētāju aizsardzību un tirdzniecību.

Marianne Thyssen (PPE),    rakstiski. – (NL) Eiropas Tautas partijas (Kristīgo demokrātu)
grupa daudzus gadus ir neatlaidīgi uzsvērusi, ka patērētāju aizsardzība un iekšējā tirgus
izveidošana nav pretrunīgi mērķi un ka tie faktiski iet roku rokā. Horizontālais instruments
sistematizē un skaidro patērētāju un tirgotāju tiesības un pienākumus visā ES. Tas arī
norāda, ka ES nopietni izturas pret visneaizsargātāko patērētāju vajadzību nodrošināšanu.
Esošie trūkumi tiešsaistes vai pārrobežu pirkumu jomā lielākoties tiks novērsti. Tas radīs
iespējas ne tikai patērētājiem, bet arī MVU, kam turpmāk būs vieglāk gūt labumu no
vērienīgajām iekšējā tirgus priekšrocībām. Tomēr ja mēs saviem MVU vēlam vislabāko,
mums nevajadzētu uzspiest viņiem nevajadzīgus apgrūtinājumus. Tādēļ mums jāveic MVU
labvēlīgi grozījumi Komisijas priekšlikumā. Eiropai nevajadzētu samierināties ne ar ko
zemāku par cum laude MVU eksāmenā.

Giovanni Collino (PPE),    rakstiski. – (IT) Mūsu lielveikali atrodas arvien tālāk un tālāk no
mūsu mājām, un mēs aizvien mazāk un mazāk vēlamies klaiņot gar plauktiem ar produktu
rokās svaiga ēdiena smaržu un cilvēku komentāru ielenkumā. Mūsu pirkumi aizvien vairāk
kļūst attāli, un internets tagad ir pilnīgi mainījis mūsu paradumus, daļēji tāpēc, ka mūsu
dzīve ir kļuvusi arvien vētraināka. Tā ir konkrēta, taustāma izpausme tam, ko mācību
grāmatās apzīmē kā „globālo ekonomiku”. Kāda ir atšķirība starp internetu un lielveikalu?
Internetā jūs nevarat apstāties, lai pajautātu veikalniekam padomu par to, kāpēc izvēlēties
vienu vai otru produktu, vai pat doties atpakaļ uz lielveikalu, ja kaut kas ir atgadījies ar
produktu un paņemt citu no plaukta pēc čeka uzrādīšanas kasierim. Tādēļ Patērētāju tiesību
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direktīva ir būtiska pienākumu dēļ, kuras tā nosaka saistībā ar produkta informāciju, un
noteikumu dēļ, kurus tā paredz attiecībā uz produktiem ar defektiem, kuri jāaizvieto, jālabo
vai kam jāsamazina cena, lai nodrošinātu, ka tiešsaistes pārdošanas aizsardzība nav mazāk
stingra kā pārdošana uz vietas visā Eiropā.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D),    rakstiski. – (PL) Manuprāt, Patērētāju
tiesību direktīva ir viens no vissvarīgākajiem tiesību aktu tekstiem, par kuriem mēs esam
debatējuši šī gada pirmajā pusē. Labāka piekļuve informācijai un lielāka patērētāju
aizsardzība ir sevišķi svarīgi jautājumi, piemēram, tiešsaistes tirgus attīstībai un ekonomikas
izaugsmei visā ES. Tiešsaistes tirgus Eiropā joprojām attīstās relatīvi lēni, piemēram,
salīdzinājumā ar Savienotajām Valstīm, un mana valsts — Polija — ieņem tikai 17. vietu
ES dalībvalstu vidū šajā ziņā. Tikai 23 % Polijas patērētāju veic pirkumus internetā, un
izrādās, ka uzticības trūkums ir viens no galvenajiem tā iemesliem. Viens no
vispretrunīgākajiem punktiem direktīvas priekšlikumā ir apjoms, kādā direktīvu vajadzētu
saskaņot. Esmu gandarīta, ka referents no Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas
bija vienisprātis ar manas grupas, Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās
alianses grupas izvirzītajiem argumentiem, kritizējot Eiropas Komisijas pilnīgas
saskaņošanas mērķi, kas realitātē dalībvalstīm atņemtu iespēju pieņemt augstākus standartus
par tiem, kas noteikti direktīvā. Uzskatu, ka valstīm, kuras vēlas saglabāt augstākus
standartus, vajadzētu būt iespējai to darīt.

Alexander Mirsky (S&D),    rakstiski. – Diemžēl patērētāju tiesības, pērkot rūpniecības
vai pārtikas preces, ir labāk aizsargātas nekā transporta, medicīniskās aprūpes vai izglītības
pakalpojumu lietotāju tiesības. Tas ir tādēļ, ka ir grūti pierādīt, ka sniegtajam pakalpojumam
bija slikta kvalitāte.

Piemēram, Latvijas aviokompānija „Air Baltic”, no kuras 51 % pieder valstij, pašlaik ir
monopolstāvoklī. Tas noved pie pasažieru pakalpojumu un pakalpojumu sniegšanas
noteikumu pārkāpumiem. Uzņēmuma direktors Flick kungs nav uzskatījis par vajadzīgu
atbildēt uz deputātu jautājumiem un vienkārši ignorē plašas sabiedrības sūdzības. „Air Baltic”
ar savām mahinācijām mēģina muļķot Eiropas Parlamentu. Tā pārdod biznesa klases biļetes
uz lidmašīnām, kurās biznesa klases pakalpojumi netiek sniegti. Vienlaikus „Air Baltic”
slēpj biežus lidmašīnu defektu gadījumus un tādējādi riskē ar tūkstošiem pasažieru dzīvību.
Ir nepieciešams izveidot izmeklēšanas komisiju, lai pētītu „Air Baltic” praksi, citādi rezultāti
var būt traģiski.

Ville Itälä (PPE),    rakstiski. – (FI) Komisijas sākotnējais pamata priekšlikums bija ļoti
problemātisks gan no patērētāju, gan no uzņēmumu viedokļa. Tomēr referents ir izdarījis
izcilu darbu, kā rezultātā var spert svarīgus soļus virzienā uz viendabīgu patērētāju
aizsardzību iekšējā tirgus attīstībā bez kompromisiem augsta līmeņa patērētāju aizsardzības
jomā. Cerams, ka tas veicinās pārrobežu distances pārdošanu. Tomēr mums jāatceras, ka
ir daudzi citi faktori, kas joprojām traucē e-komercijas izaugsmi Eiropā. Nākotnē mums
būs jāstrādā, piemēram, pie maksājumu plūsmas paātrināšanas un pārrobežu maksājumu
efektīvākas iekasēšanas, ļaujot maziem un vidējiem uzņēmumiem būt vairāk gataviem
ienākt Eiropas e-tirgū.

Daciana Octavia Sârbu (S&D),    rakstiski. – (RO) Es vēlos izteikt pateicību par to, ka pēc
rītdienas balsojuma mums būs tiesiskais pamats, kas garantēs labāku patērētāju tiesību
saskaņošanu Eiropā. No otras puses, es vēlos apsveikt Eiropas Komisiju par šī direktīvas
projekta izstrādes sākšanu, kas apvieno četras esošās direktīvas vienotā tiesiskajā
instrumentā. Es arī vēlos uzsvērt, ka tad, kad šī direktīva tiks pieņemta, mēs iedzīvotājiem
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Eiropas Savienības 27 dalībvalstīs beidzot varēsim nodrošināt to, ka viņi var būt pārliecināti
par augsta līmeņa patērētāju aizsardzību. Vienlaikus es vēlos apsveikt referentu par labo
darbu un par to, ka viņš pievienoja ļoti svarīgus pantus šim ziņojumam, kas regulē to
cilvēku tiesības, kuri pērk preces un pakalpojumus tiešsaistē.

Zbigniew Ziobro (ECR),    rakstiski. – (PL) Es vēlos pateikties Schwab kungam un citiem
deputātiem par darbu, ko viņi ieguldījuši šajā projektā. Es augstu vērtēju uzsāktos pūliņus
ar mērķi ES mērogā saskaņot distances pārdošanas noteikumus, kas vērsti uz patērētāju
aizsardzību un tirgotāju darbības atvieglošanu. Neapšaubāmi ir vajadzīgs kompromiss,
kas garantē augsta līmeņa patērētāju aizsardzību un atvieglo tirgotājiem pakalpojumu
sniegšanu visā ES. Uzskatu, ka ir pareizi garantēt minimālo patērētāju aizsardzības līmeni
visā Eiropas Savienībā ar noteikumu, ka dalībvalstis varēs noteikt stingrākus nosacījumus
to teritorijā, ja tās uzskatīs, ka ES garantētais aizsardzības līmenis nav pietiekams. Tomēr
mēs nedrīkstam ignorēt to tirgotāju vajadzības, kuru dzīvi patiešām atvieglotu ES mēroga
noteikumu saskaņošana gan no darbības, gan izdevumu samazināšanas viedokļa. Tādēļ ir
ieteicams formulēt nostāju, kas aizsargās gan patērētāju, gan tirgotāju intereses. Nav šaubu
par to, ka drošāku darījumu un noteikumu saskaņošana palielinās uzticību distances
pārdošanai un būs stimuls patērētājiem biežāk veikt distances pirkumus.

21.  Degvielas kvalitātes direktīvas īstenošana, tostarp standartvērtības attiecībā uz
darvas smiltīm un degslānekli izmantošana (debates)

Priekšsēdētājs. −   Nākamais darba kārtības punkts ir debates par jautājumu, uz kuru
jāatbild mutiski un kurš uzdots Komisijai par degvielas kvalitātes direktīvas īstenošanu,
tostarp attiecībā uz ES standartvērtību darvas smiltīm un degslāneklim; Vides, sabiedrības
veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā jautājumu iesniedza McAvan kundze
(O-000058/2011 – B7-0209/2011).

Linda McAvan,    autore.  − Priekšsēdētāja kungs! Vispirms vēlos pateikties
Priekšsēdētāju konferencei, ka tā tik īsā laikā rada iespēju šajā nedēļā atvēlēt brīdi šo debašu
rīkošanai. Tāpat vēlos pateikties komisāres kundzei par to, ka viņa šajā vēlajā vakara stundā
ir ieradusies, lai kopā ar mums pārrunātu šo Parlamentam tik svarīgo jautājumu.

Sākotnēji šis jautājums var šķist ļoti tehnisks. Tas saistīts ar Degvielas kvalitātes direktīvas
īstenošanas pasākumiem un transportlīdzekļu degvielas siltumnīcefekta gāzu emisijas
pamatvērtības noteikšanu. Īstais, ļoti būtiskais jautājums ir par to, cik nopietni mēs,
Eiropas Savienība, vēlamies atrisināt jautājumu par transportlīdzekļu emisijām. Ir zināms,
ka apmēram 20 % siltumnīcefekta gāzu emisiju rada transports. Mēs zinām, ka šis īpatsvars
pieaug pretēji tam, kas notiek mājokļu un enerģētikas nozarēs, kur tas samazinās.
Transportlīdzekļu degvielu attīrīšana ir nozīmīgs posms cīņā pret klimata pārmaiņām, un
tieši tāpēc Degvielas kvalitātes direktīva ir tik svarīga.

Šajā sakarā jārunā par darvas smiltīm un degslānekli. Parlaments cerēja, ka pagājušā gada
beigās Komisija sniegs direktīvas īstenošanas priekšlikumus. Notika kavēšanās, un mēs
zinām tā iemeslu, proti, Komisijā risinājās iekšējās debates par to, vai norādīt atsevišķu
vērtību darvas smiltīm. Mums pateica, ka mērījumus nevar iegūt tāpēc, ka trūkst zinātnisku
pētījumu, uz kā pamatot Komisijas priekšlikumu. Tomēr Komisijas pirmajos projektos
konsultatīvajos dokumentos atsevišķa noteikta vērtība darvas smiltīm bija norādīta, savukārt
vēlākā projektā šīs vērtības jau vairs nebija.
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Pateicoties jums, komisāres kundze, mūsu rīcībā tagad ir arī pētījums par darvas smiltīm.
Šis pētījums tika publicēts pirms diviem mēnešiem un pierāda to, ko ir pierādījuši jau citi
pētījumi, proti, siltumnīcefekta gāzu emisijas no Kanādas darvas smiltīm ir vidēji 107,3 g
CO2 uz vienu megadžoulu salīdzinājumā ar 87,1 g no degvielas tradicionālajiem veidiem.
Attiecībā uz degslānekli šis rādītājs ir 122 un 139 g CO2 uz vienu megadžoulu. Citiem
vārdiem sakot, pētījums pierāda, ka šie degvielas veidi ir netīrāki par tradicionālo naftu.
Tagad, kad mūsu rīcībā ir šie pētījumi, es ceru no komisāres kundzes šovakar izdzirdēt to,
ka priekšlikums īstenot Degvielas kvalitātes direktīvu būs.

Jau sākumā minēju, ka šis nav tikai tehniska rakstura jautājums. Pagājušajā nedēļā daudzi
šovakar šeit klātesoši Parlamenta locekļi saņēma lūgumrakstu no tūkstošiem Eiropas
iedzīvotāju, kurus šis jautājums ļoti satrauc. Viņi vēlas to pašu, ko vēlos es, proti, pareizu
un godīgu darvas smilšu un degslānekļa marķējumu. Bieži saka, ka ES virza klimata
pārmaiņu problēmu risināšanu, tomēr Kalifornijā jau patlaban ir ieviests standarts degvielai
ar zemu oglekļa emisiju, darvas smiltis vērtējot kā lielas oglekļa emisijas radītājas.

Es zinu, ka šajā jautājumā ir veikts aktīvs lobija darbs, mēs visi esam par to jau dzirdējuši
un esam tikušies ar dažādiem lobētājiem, un pat tagad, kad zinām, ka darvas smiltis un
degslāneklis ir netīrāki par tradicionālo naftu, mums joprojām saka: „Nē, veiksim vēl citus
pētījumus, atvēlēsim tam vairāk laika.” Tomēr tagad mūsu rīcībā ir fakti par darvas smiltīm,
un es neredzu vairs nekādu iemeslu kavēties. Darvas smilšu izmantošana ir viens no tiem
transportlīdzekļu degvielu ražošanas veidiem, kas rada vislielāko piesārņojumu. Tāpēc
Degvielas kvalitātes direktīvā darvas smiltīm vajadzētu piešķirt citu kategoriju, pretējā
gadījumā nekas nespēs apturēt to, ka saskaņā ar Degvielas kvalitātes direktīvu
transportlīdzekļu degviela kļūst aizvien netīrāka, nevis tīrāka.

Komisāre Hedegaard kundze! Es zinu, ka tūlīt pat jūs dzirdēsiet daudzus kolēģus no dažādām
Parlamenta grupām, kurus satrauc šis jautājums. Ir zināms, ka jūs esat apņēmusies atrisināt
klimata pārmaiņu problēmas, un šajā Parlamentā jūs par to ciena. Mēs vēlamies ar jums
sadarboties un izmantot jūsu zemas oglekļa emisijas ceļvedi nolūkā patiešām par 60 %
samazināt transportlīdzekļu radītās emisijas, kā jūs paziņojāt iepriekšējā nedēļā, tāpēc es
ceru, ka šovakar jūs uzstājoties pavēstīsiet mums labas ziņas, proti, ka dažās nākamajās
nedēļās mūsu rīcībā būs īstenošanas standarts, kā arī darvas smiltīm un degslāneklim būs
noteikta augstāka vērtība.

Connie Hedegaard,    Komisijas locekle.  − Priekšsēdētāja kungs! Nupat uzstājās
Linda McAvan, kura paziņoja, ka viņa un Komisija ir vienisprātis par to, cik svarīgi ir patiešām
atrisināt jautājumu par transportlīdzekļu radītajām emisijām; tas atspoguļots arī Baltajā
grāmatā par transportu, kas tiks publicēta šodien. Diemžēl, lai izstrādātu ar siltumnīcefekta
gāzu intensitātes samazināšanu saistīto īstenošanas pasākumu, kā minēts Degvielas
kvalitātes direktīvā, bija nepieciešams ilgāks laiks, nekā tika paredzēts. Tomēr šī kavēšanās
neietekmēs piegādātāju spēju izpildīt prasības saskaņā ar direktīvu, jo neviena dalībvalsts
nav noteikusi starpposma mērķi 2014. gadam.

Izstrādājot priekšlikumu, Komisija ņēma vērā to, ka piemērotai likumdošanas pieejai ir
jārada līdzsvars starp ziņošanas metodes precizitāti un sarežģītību un dažādu degvielas
veidu SEG intensitātes mainīgumu. Pagājušā gada rudenī un šā gada pirmajās nedēļās
Komisijā notika plašas iekšējās diskusijas, kas patlaban tiek pabeigtas, tāpēc nākamajos
mēnešos priekšlikumu varēs apspriest kopā ar dalībvalstīm.

Pievēršoties jautājumam par standartvērtībām attiecībā uz naftas smiltīm un degslānekli,
esmu gandarīta ziņot, ka Komisija nesen ir publicējusi ziņojumus, kuros norādīta vidējā
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standartvērtība naftas smiltīm un orientējošais standartvērtību diapazons degslāneklim.
Šie ziņojumi ir pieejami Komisijas tīmekļa vietnē. Ņemot vērā lielo interesi par šo jautājumu,
Komisija uzskata, ka būtu vērtīgi izskatīt šos ziņojumus ierobežotā profesionālapskates
procedūrā. Turpinot virzīt šo jautājumu, esmu uzturējusi ciešus kontaktus ar kolēģi, kurš
ir atbildīgs par tirdzniecības jautājumiem, lai nodrošinātu to, ka, īstenojot savu pieeju, mēs
stingri ievērojam saistības, ko mums nosaka starptautiskās tiesības, un es turpināšu tā
rīkoties arī turpmāk.

Tātad, neizdarot pāragrus secinājumus par profesionālapskates procedūras rezultātu un
tai sekojošo Komisijas iekšējo apspriedi, Komisija pašlaik paredz iesniegt īstenošanas
pasākuma projektu attiecīgajai regulatīvajai komitejai, norādot standartvērtību gan naftas
smiltīm, gan degslāneklim, gan arī citiem netradicionāliem degvielas veidiem, piemēram,
ogļu sašķidrināšanai un gāzes sašķidrināšanai.

Tāpat paredzēts, ka īstenošanas pasākuma projektā būs noteikts, ka Komisija pārbaudīs
SEG intensitāti citās izejvielu kategorijās ar augstu siltumnīcefekta gāzu emisiju, un
zinātniska apstiprinājuma gadījumā īstenošanas pasākumā tiks veikti grozījumi, iekļaujot
tajā jaunas izejvielu kategorijas.

Tādējādi pasākums būs nediskriminējošs, apliecinot to, ka izejvielu kategoriju saraksts ir
vēl papildināms un Komisija aktīvi vērtē citas kategorijas un ir gatava paplašināt šo sarakstu,
tiklīdz tiks sniegti pietiekami pierādījumi un informācija par citām kategorijām.

Tāpēc, ņemot vērā, ka profesionālapskates veikšanai un tai sekojošo Komisijas iekšējo
diskusiju pabeigšanai ir nepieciešamas dažas nedēļas, ar nelielu kavēšanos tomēr pienāks
brīdis, kad visas paketes īstenošanas pasākuma projektu varēs apspriest ar dalībvalstīm.
Tiklīdz regulatīvā komiteja būs to apstiprinājusi, pasākums tiks nosūtīts
Eiropas Parlamentam rūpīgas pārbaudes veikšanai.

Horst Schnellhardt,    PPE grupas vārdā. – (DE) Priekšsēdētāja kungs! Vēlos pateikties
McAvan kundzei par šā jautājuma iesniegšanu. Degvielas kvalitātes direktīvas pārskatīšana
degvielas piegādātājiem noteiktu pienākumu ne tikai samazināt siltumnīcefekta gāzu
emisijas, kas rodas visā degvielas aprites ciklā, piemēram, transportēšanas un attīrīšanas
procesos, kā arī izmērīt samazinājumu, bet tas arī noteiktu pienākumu no 2011. gada par
1 % gadā samazināt emisiju uz enerģijas vienību, līdz vispārējais samazinājums būs par
10 % 2020. gadā. Tomēr es uzskatu, ka izmērīt emisiju samazinājumu degvielas aprites
ciklā var vienīgi tad, ja ir noteikta attiecīga standartvērtība. Tā ir beidzot jānosaka un
jāpublicē.

Tomēr, kad McAvan kundze iesniedza savu jautājumu, man šķita, ka, viņasprāt, labāk būtu,
ja enerģētikā ražošana tiktu apturēta. Es gribētu izteikt brīdinājumu šādas pieejas
izmantošanai, jo dati un atklājumi par emisijām, ko rada jēlnaftas ieguve, naftas ieguve no
smiltīm vai degslānekļa ieguve ir ļoti dažādi. Pirms stundas es runāju ar kādu pārstāvi no
ķīmijas rūpniecības, un viņš teica, ka tehnoloģiju attīstības potenciāls ir tik liels, ka šajā
jomā varētu gūt labākus rezultātus. Es vēlos atgādināt Parlamentam, ka mēs nemitīgi
runājam par neatkarību no enerģijas avotiem ārpus Eiropas Savienības. Šis izejmateriāls
ir pieejams šeit Eiropas Savienībā, tāpēc mums vajadzētu par to apspriesties. Tomēr tas
būs rezultatīvi tikai tad, ja būs noteiktas standartvērtības, kuras ir jāpārbauda. Tāpēc es
aicinu Komisiju steidzīgi rīkoties.

Kriton Arsenis,    S&D grupas vārdā. – (EL) Priekšsēdētāja kungs, komisāres kundze! Mēs
patiesi apspriežam ļoti būtisku jautājumu, jo naftas ieguve no darvas smiltīm rada trīs līdz
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piecas reizes lielākas emisijas nekā citas ražošanas metodes, un šis ļoti vēlamais rādītājs,
kuru mēs gribam iekļaut direktīvā, nodrošinās to, ka mēs nesubsidējam šādu katastrofālu
ražošanas metodi.

Jūs minējāt, ka pētījums ir pabeigts. Lai gan pētījums ir veikts, jo mēs norādījām uz tā
nepieciešamību, lai varētu rīkoties tālāk, tagad mēs šim pētījumam vēlamies veikt
profesionālapskati. Komisāres kundze, jautājums ir par to, kad šī procedūra būs pabeigta.
Kāds ir termiņš? Cik ilgi mums vēl jāgaida, līdz šis rādītājs būt pārbaudīts ar šo metodoloģiju,
lai mēs beidzot varētu to iekļaut tiesību aktos?

Patiesībā darvas smiltis nerada emisiju problēmu vien. Runa ir arī par unikālu mežu
iznīcināšanu, proti, Kanādas arktisko mežu — mūsu būtisku sabiedroto cīņā pret klimata
pārmaiņām — iznīcināšanu. Tajā pašā laikā mēs iznīcinām zemi, kurā notiek šis milzīgais
posts, un, ja mēs šo rādītāju neiekļausim tiesību aktos, tad šis posts turpināsies citās valstīs.

Fiona Hall,    ALDE grupas vārdā.  – Priekšsēdētāja kungs! Es vēlos pateikties komisārei
Hedegaard kundzei par viņas ilglaicīgajām pūlēm šā jautājuma risināšanā un pozitīvo
paziņojumu šovakar. Komisāres kundze, jūs jau vairākkārt esat tikusies ar Parlamenta
deputātiem, un mēs augstu vērtējam to, ka klupšanas akmens nav radies jūsu dēļ. Tomēr
progresa trūkums ir patiesi kaitinošs.

Vispirms mums paziņoja, ka nepietiek ar dučiem veiktu pētījumu, kuri pierāda, ka darvas
smiltis rada lielāku siltumnīcefekta gāzu emisiju nekā tradicionālā nafta. Mums teica, ka ir
jāveic pētījums, izmantojot tieši to pašu metodoloģiju. Tagad, kad mūsu rīcībā ir Kopīgā
pētniecības centra veiktais pētījums, kurš uzrāda 107 g uz megadžoulu, kas ievērojami
pārsniedz 87,1 g vidēji jēlnaftai, pretinieki apgalvo, ka ir jāveic profesionālapskate. Tā
patiešām šķiet vērienīga laika tērēšana.

Žēl, ka lobijs pret atsevišķu vērtību darvas smiltīm tik izteikti nāk no viena kvartāla, jo mēs
nebūt nevēršamies pret Kanādu. Kā nupat dzirdējām, ir arī daudzas citas iespējamas darvas
smilšu ieguves vietas, tostarp arī ES. Šie alternatīvie naftas avoti visā pasaulē izraisa interesi
par investīcijām, tieši tāpēc ir jāuzstāj uz atsevišķām siltumnīcefekta gāzu vērtībām. Pretējā
gadījumā, tā kā darvas smiltis pamazām enerģijas jūklī sāk ieņemt ievērojami lielu daļu,
mēs nonāksim situācijā, kad teorētiski Degvielas kvalitātes direktīvas prasības par 6 %
samazinājumu tiek izpildītas, bet praksē tiek ražota degviela ar vēl lielāku oglekļa emisiju
nekā patlaban.

Komisāres kundze, būtu ļoti labi, ja jūs varētu paskaidrot Tirdzniecības ģenerāldirektorātam,
ka šis nav uzbrukums Kanādai, esmu pārliecināta, ka jūs jau to esat darījusi, tāpat būtu labi,
ja jūs paskaidrotu, ka, neraugoties uz visu citu, Parlaments vēlas atrisināt jautājumu par
standartvērtību darvas smiltīm, lai sarunas par ES un Kanādas tirdzniecības nolīgumu
noritētu gludi.

Satu Hassi,    Verts/ALE grupas vārdā.  –  (FI) Priekšsēdētāja kungs, komisāres kundze, dāmas
un kungi! Saskaņā ar klimata tiesību aktu kopumu tika nolemts, ka līdz 2020. gadam par
6 % ir jāsamazina transportlīdzekļu degvielas oglekļa dioksīda pēda. Tā būtu pilnīga
nekonsekvence un neprāts, ja tagad mēs pievērtu acis uz visnetīrāko no degvielām,
piemēram, naftu no naftas smiltīm, vienlaikus veicinot šādas naftas ražošanu pasaulē,
piemēram, Kanādā un Āfrikā. Mums neapšaubāmi ir jānosaka standartvērtība attiecībā uz
oglekļa dioksīda pēdu naftai, kas iegūta no naftas smiltīm un degslānekļa. Tāpat mums pēc
iespējas ātrāk ir jānošķir citi jēlnaftas ieguves avoti.
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Manuprāt, Kanādas valdība ļoti neatbilstošā veidā ir izdarījusi spiedienu uz ES, un mums
nevajadzētu tam ļauties. Ja Kanādas oglekļa dioksīda pēda naftai, kas iegūta no darvas
smiltīm, ir zemāka par atsauces vērtību, tad Kanāda to noteikti spēj pierādīt. Vai attiecībā
uz fosilo naftu mums nevajadzētu ievērot tos pašus principus, ko attiecībā uz biodegvielu,
proti, ka standartvērtības tiek nošķirtas atbilstoši izejmateriālu avotam?

Bogusław Sonik (PPE).   – (PL) Priekšsēdētāja kungs, komisāres kundze! Pasaulē ir ļoti
lielas bitumensmilšu rezerves. Ir aprēķināts, ka naftas bitumena rezerves ir vairāk nekā
divas reizes lielākas par tradicionālās metodēs iegūtas jēlnaftas rezervēm. Mūsdienu
tehnoloģijas dod iespēju izmantot izejmateriālu krājumus vietās, kur iepriekš neviens
nebija domājis, ka tas būtu iespējams. Tomēr tajā pašā laikā ir izvirzītas stingrākas vides
aizsardzības prasības, tāpēc rodas konflikts starp vides standartiem un centieniem par
jebkādu cenu rast un iegūt izejmateriālus. Tā rezultātā tiek degradēta augsne, iznīcināti
meži un pārlieku izmantoti ūdens resursi.

Ieguves uzņēmumi ir jāpiespiež rekultivēt izmantoto augsni, lai kādu dienu tajā atkal varētu
augt meži. Uzņēmumiem, kuri gūst peļņu, pārstrādājot bitumensmiltis, daļa peļņas,
piemēram, depozīta veidā būtu jāatvēl vides aizsardzības pasākumiem. Eiropas Komisijai
vajadzētu atbalstīt šādas prasības un tehnoloģijas CO2 emisiju samazināšanai. Galu galā
Eiropai un Kanādai ir stipra ekonomiskā saikne, tāpēc Kanādas rūpniecībai neatkarīgi, vai
tā to vēlas vai ne, ir jāievēro Eiropas vides aizsardzības prasības, lai tā varētu darboties
Eiropas tirgū, piemēram, šajā jomā.

Peter Liese (PPE).   – (DE) Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi! Es vēlos pateikties
McAvan kundzei par šo iniciatīvu un Hedegaard kundzei par šī jautājuma skaršanu. Mēs
neesam apmierināti ar to, kādā ātrumā viss notiek, tomēr mēs zinām, ka šā jautājuma
risināšana ir labās rokās, proti, Hedegaard kundzes rokās. Mēs vēlamies atbalstīt viņu
diskusijās ar Komisiju un ikvienu citu iesaistīto personu.

Darvas smilšu ietekme uz vidi ir zināma. Pie Parlamenta ir izvietota izstāde, kurā skaidri
atspoguļots tas, ka mums jārisina nopietna vides problēma, lai gan dažus izskanējušos
viedokļus vai norādītos skaitļus mēs tomēr varam apšaubīt. Tas ir neapstrīdami. Ņemot
vērā to, ka mēs tik detalizēti esam apsprieduši biodegvielas ietekmi un pat esam plānojuši
veikt netiešus pētījumus pārtikas kultivēšanas darbībās, mums ir rūpīgāk jāpievēršas arī
šai acīmredzamajai problēmai. Tāpēc šī iniciatīva ir svarīga.

Debašu un sagatavošanās darbu laikā manā galvā visu laiku ir skanējis kāds teikums, ko
atkārtoti teica Vācijas vides ministrs Norbert Röttgen, proti, pievēršoties jautājumam par
fosilo kurināmo, zemāko augli no augļu koka mēs esam jau noplūkuši. Šajā kontekstā un
ņemot vērā izstādi pie Parlamenta, tas kļūst saprotams. Visu mūsu fosilā kurināmā papildu
krājumu ieguve prasīs ārkārtīgi daudz darba un radīs jaunas problēmas. Tāpēc vēlos vēlreiz
šovakar norādīt uz to, ka mums visiem ir iemesls rūpīgāk padomāt par energoefektivitāti,
īpaši ņemot vērā neseno dienu notikumus. Es gribētu, lai mēs izdarām lielāku spiedienu
uz Komisiju un Oettinger kungu, lai mērķis par 20 % energoefektivitāti tiktu sasniegts. Es
ceru, ka Mobilitātes un transporta ģenerāldirektorāts un transporta komisārs spēs
turpmākajos gados izstrādāt konkrētus pasākumus, nevis tikai klāstīt tukšus vārdus, un es
ceru, ka viņi negaidīs līdz nākamajam Parlamenta pilnvaru termiņam.

Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE). -    (NL) Priekšsēdētāja kungs! Laukumā pie Parlamenta
ir redzama fotogrāfiju izstāde par darvas smiltīm Kanādā. Viena no fotogrāfijām patiešām
stindzina līdz sirds dziļumiem. Tajā redzami skaisti, neskarti meži un asa līnija, kas iezīmē
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sākumu piesārņotam melnam, eļļainam, 170 kvadrātmetru lielam ezeram. Tas patiešām
liek sastingt līdz sirds dziļumiem, un es ikvienam iesaku aiziet un apskatīt šovakar šo izstādi.

Darvas smiltis ne tikai izraisa ārkārtīgi nozīmīgu bioloģiskās daudzveidības zudumu, bet
rada arī ļoti augstu CO2 līmeni. Es uzskatu, ka bioloģiskā daudzveidība un CO2 emisijas
vien ir pietiekami nozīmīgs iemesls, lai mēs aktīvi iebilstu pret darvas smilšu izmantošanu
Kanādā un citās valstīs. Mazākais, ko mēs varam darīt, ir Degvielas kvalitātes direktīvā
iekļaut vērtības attiecībā uz piesārņojumu, ko rada nafta, kas iegūta no darvas smiltīm.

Noklausoties Hedegaard kundzes teikto, es pieņemu, ka tas notiks, tomēr es ceru, ka viņa
ar lielāku aizrautību iebildīs pret darvas smilšu izmantošanu Kanādā un citās pasaules
malās.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Priekšsēdētāja kungs! Ja tiks veikti ieguldījumi
energoefektivitātes uzlabošanas pasākumos ēkās un transporta nozarē, tad līdz 2020. gadam
ir iespējams par 20 % samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas.

Kad tika pieņemta Degvielas kvalitātes direktīva, mums bija plašas debates. Toreiz
automobiļu ražošanas nozarē uzskatīja, ka, lai palielinātu biodegvielu īpatsvaru, ir
nepieciešams ilgāks laiks tādu jaunu dzinēju projektēšanai un ražošanai, kas spētu tikt galā
ar lielāku tvaiku spiedienu.

Tomēr direktīvas galīgā redakcija gan automašīnu ražotājiem, gan degvielas ražotājiem
nosaka pienākumu ieguldīt piesārņotājvielu emisiju samazināšanā un degvielas kvalitātes
uzlabošanā.

Manuprāt, lai samazinātu piesārņotājvielu emisijas, ko rada transporta nozare,
Eiropas Savienībai ir par prioritāti jāizvirza tāda Eiropas viedā elektroenerģijas tīkla izveide,
kas spētu uzņemt enerģiju, ko no atjaunojamajiem energoresursu avotiem ražo vietējā un
reģionālā mērogā un kas tiks integrēta infrastruktūrā, kura nepieciešama elektrisko
transportlīdzekļu izmantošanai.

Alajos Mészáros (PPE).   – (HU) Priekšsēdētāja kungs, komisāres kundze! Man jāsaka, ka
šī direktīva rada nopietnas bažas naftas pārstrādes uzņēmumiem Centrāleiropā un
Austrumeiropā. Tas pat nav tāpēc, ka šī direktīva drīz stāsies spēkā, bet gan tāpēc, ka mūs
māc ziņkārība par to, kādas metodes tiks izmantotas emisiju aprēķināšanai, vai tiks
izmantota „fiksētā” metode, kuras pamatā ir ES vidējā vērtība, vai „hibrīda” metode, kurā
emisijas aprēķinās no ieguves laika un vietas. Ja tiks izmantota pēdējā minētā metode, tad
ražotājiem, kuri darbojas ar Krievijas naftu, patiesībā vajadzēs samazināt SEG emisijas par
12 %, jo piesārņojuma līmenis jau ieguves vietā ir augsts.

Komisāres kundze, kopā ar četriem kolēģiem es janvārī nosūtīju jums vēstuli par šo
jautājumu, un mēs saņēmām jūsu atbildi, tomēr tā pilnībā nekliedēja mūsu šaubas. Tāpēc
vēlos jums lūgt nomierināt mani, ja tas ir iespējams, un pateikt, ka šis tiesību akts neradīs
nelabvēlīgu situāciju naftas pārstrādes uzņēmumiem, kas pārstrādā naftu no Krievijas, un
tātad neradīs diskriminējošu situāciju dalībvalstīm Centrāleiropā un Austrumeiropā.

Seán Kelly (PPE).   – (GA) Priekšsēdētāja kungs! Es neesmu Rūpniecības, pētniecības un
enerģētikas komitejas (ITRE) loceklis, bet man vajadzētu tādam būt, un es labprāt tāds būtu,
un es ceru, ka kļūšu par tās locekli. Ja kāds iet prom no komitejas vai ja kādu plāno no tās
izslēgt, paziņojiet man, un es ieņemšu šā cilvēka vietu.
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Pirms dažām nedēļām Komisija publicēja ļoti labu dokumentu par energoefektivitāti. Tika
norādīts, ka ir jādara vairāk attiecībā uz ēkām un transportu, un es par 100 % piekrītu tam.

Attiecībā uz transporta jomu ir aktīvāk jācenšas panākt, ka transportlīdzekļu ražotāji
izgudro degvielas ziņā lietderīgākus transportlīdzekļus. Šis aspekts ir ļoti svarīgs, un līdz
šim šajā jomā nav darīts pietiekami daudz. Esmu Delegācijas attiecībām ar Kanādu loceklis,
un vakar par šo jautājumu kanādieši bija sagatavojuši prezentāciju. Viņi ir gatavi aizvest
mūs turp, lai parādītu, kā tas darbojas, un, kamēr nebūs izgudrotas tehnoloģijas, mums
vajadzēs būt atvērtākiem attiecībā uz naftas smiltīm un degslānekli.

Connie Hedegaard,    Komisijas locekle.  − Priekšsēdētāja kungs! Vispirms vēlos pateikties
Parlamentam par nepārprotamo vēstījumu, ko tas šovakar devis. Manuprāt, tas ir ļoti
skaidrs, tostarp acīmredzama ir nepacietība un steidzamības sajūta. Schnellhardt kungs
teica, ka mums ir jārīkojas nekavējoties, un Arsenis kungs uzdeva jautājumu par termiņu,
proti, kad tas beigsies. Esmu gandarīta ziņot, ka patlaban runa ir par diezgan īsu laika
posmu. Tiks veikta profesionālapskate, kas aizņems dažas nedēļas, pēc tam dokuments
tiks atsūtīts atpakaļ Komisijai, un pēc tam tiks īstenota iekšējā procedūra. Ar to viss vēl
nebeigsies, tomēr mēs vismaz sāksim to virzīt uz nākamo posmu, proti, pie dalībvalstīm.

Tātad viss atrisināsies, bet, atsaucoties uz Hall kundzes teikto, šī pilnīgi noteikti nav
diskriminējoša iniciatīva, un, man šķiet, jūs visi saprotat, kāpēc ir prātīgi parūpēties par to,
lai tās dokumentācija būtu robusta. To mēs esam iecerējuši panākt, un mēs visi zinām,
kāpēc. Viens no iemesliem ir tāds, ka pirms vairākiem gadiem, kad šī lieta sākās, tas netika
paredzēts. Tagad mēs šo darbu veicam, un tāpēc varam to pabeigt.

Nobeigumā ļaujiet man pateikt, ka, pievēršoties standartvērtībai attiecībā uz darvas smiltīm,
sakarā ar direktīvas īstenošanas vispārējo aizkavēšanos mēs tagad varējām iekļaut
standartvērtību tādā pašā kārtībā, kā ieviešot direktīvu. Tāpēc, kas attiecas uz standartvērtību
darvas smiltīm, mēs varēsim to norādīt nedaudz ātrāk, nekā daži no mums toreiz, kad
pirms deviņiem mēnešiem sākām šo darbu, domāja, ka tas būs iespējams. Pateicos par
nepārprotamo vēstījumu. Es ceru, ka jūs saprotat, ka mēs cītīgi strādājam, lai novestu šo
procesu līdz galam.

Priekšsēdētājs.   − Debates tiek slēgtas.

Rakstiskas deklarācijas (Reglamenta 149. pants)

Ioan Enciu (S&D),    rakstiski. – Pagājušajā gadā es devos uz naftas smilšu vietām Kanādā,
tāpēc esmu redzējis šo fenomenu. Man bija iespēja iesaistīties plašās konsultācijās par šo
jautājumu ar Albertas valdību un Kanādas Federālo valdību. Pirms es devos uz Kanādu,
Zemes draugi Eiropā, WWF, kā arī Transporta un Vides komitejas iesniedza man jautājumus
par naftas smiltīm, ko uzdot Albertas valdībai. Esmu saņēmis Albertas Starptautisko
attiecību ministra atbildes uz visiem šiem jautājumiem.

Man paziņoja, ka Kanāda ir pilnībā apņēmusies samazināt SEG emisijas pasaulē un
dekarbonizēt fosilo kurināmo, un ir norādījusi, ka pētījumi liecina par to, ka no darvas
smiltīm iegūtas naftas SEG intensitāte var būt līdzvērtīga vai mazāka par to, ko rada daži
citi degvielu veidi. Tomēr joprojām pastāv bažas saistībā ar sabiedrības veselību, bioloģisko
daudzveidību un vietējo dzīvo dabu.

Es mudinu Komisiju nosūtīt ekspertu grupu uz naftas smilšu vietām Kanādā, lai grupa veic
neatkarīgu naftas smilšu analīzi, jo Komisija pirms 2012. gada decembra ierosinās
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grozījumus Degvielas kvalitātes direktīvā ar iespēju ieviest papildu pasākumus
piegādātājiem, lai aprites ciklā par 2 % samazinātu SEG apjomu uz enerģijas vienību.

Pavel Poc (S&D),    rakstiski. – (CS) Jau daudzus gadus Kanādā norisinās cīņa starp dabas
aizsardzības piekritējiem un investoriem, kuriem diemžēl aizvien mazāk rūp dabas
aizsardzība, jo cenas pasaulē un pieprasījums pēc naftas pieaug. Starptautiskie naftas
uzņēmumi uzskata vides aizsardzību par tik vien kā izmaksu posteni, kas ir jāsamazina.
Viņu nevērība pat neaprobežojas ar de facto genocīdu pret vietējiem iedzīvotājiem, kuru
iztiku nodrošina apkārtējā vide. Vietējo iedzīvotāju vidū ir ļoti liels vēžu slimnieku skaits,
un tas ir šādas neapdomīgas naftas ieguves tiešs rezultāts. Mēs esam pieraduši visu vērtēt
naudas izteiksmē. Galda spēles „Monopola” globālajā versijā, ko mēs dēvējam par
ekonomiku, redzam tikai īstermiņa peļņu. Mēs neņemam vērā to, kas mums daudz garākajā
un nopietnākajā izdzīvošanas spēlē būs jāmaksā par mērenās joslas atmežošanu un visu
ekosistēmu pārpļavošanu. Pašreizējos ekonomiskajos un politiskajos apstākļos resursi
gluži vienkārši tiks izlietoti, un radīsies paredzamais kaitējums videi. Peļņa ir pārāk vilinoša,
un slāpes pēc enerģijas ir pārāk lielas. Kurš pieņems lēmumu? Cilvēki un viņu demokrātiski
ievēlētie pārstāvji vai naudas turētāji un naftas uzņēmumu vadītāji? Ja vien Eiropa nepaudīs
stingru nostāju jautājumā par nepastāvīgo darvas smilšu un degslānekļa ieguvi, tad šis ir
tikai politisks teātris, kas norāda uz mūsu interesi šajā jautājumā, lai gan realitātē mums
nav ne vēlēšanās, ne varas mainīt situāciju.

22.  Vispārējo tarifa preferenču sistēma (debates)

Priekšsēdētājs.   Nākamais darba kārtības punkts ir ziņojums (A7-0051/2011), ko
Starptautiskās tirdzniecības komitejas vārdā izstrādāja Scholz kungs, par priekšlikumu
Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 732/2008
par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu laikposmā no 2009. gada 1. janvāra
līdz 2011. gada 31. decembrim (COM(2010)0142 – C7-0135/2010 – 2010/140(COD)).

Helmut Scholz,    referents. – (DE) Priekšsēdētāja kungs, Győri kundze, De Gucht kungs,
dāmas un kungi! Svarīgu starptautiskās tirdzniecības politikas aspektu mēs apspriežam
vēlā vakara stundā. Ņemot vērā šī jautājuma svarīgumu, es būtu vēlējies, lai šī zāle ir pilna
un visas vietas tajā aizņemtas. Eiropas Savienības vispārējo preferenču sistēma (VPS) ir
būtisks Eiropas tirdzniecības politikas sasniegums. Tā nodrošina pasaules nabadzīgākajām
valstīm iespēju laist mūsu tirgū visa veida preces, izņemot ieročus. Tā arī piešķir tirdzniecības
koncesijas visam jaunattīstības valstu ražojumu klāstam. VPS+ ir vērtīga veicināšanas
sistēma, kas piedāvā jaunattīstības valstīm papildu koncesijas, ja tās paraksta un īsteno
svarīgus starptautiskos nolīgumus par cilvēktiesībām, nodarbinātības standartiem un vides
aizsardzību. Tomēr šai sistēmai ir arī trūkumi, un tā ir regulāri jāatjaunina.

Gadu gaitā Eiropas Parlaments, partnervalstis, uzņēmumi un nevalstiskās organizācijas ir
izstrādājuši svarīgus ieteikumus, kā šo sistēmu uzlabot. Visa pasaule patlaban gaida, kad
Komisija nāks klajā ar savu priekšlikumu par tik nepieciešamo sistēmas pārskatīšanu. Šī
priekšlikuma iesniegšanas termiņš bija 2010. gada 1. jūnijs. Komisija nav sagatavojusi
dokumentu laikā, un šīs saistību neizpildes dēļ iesaistītās valstis un uzņēmumi ES un ārpus
tās ir nonākuši bīstamajā neskaidrības situācijā. Spēkā esošā regula ir jāpārskata.

Jūs cenšaties glābt situāciju ar pārejas regulas piemērošanu, un rīt, proti, ceturtdien, mēs
par šo priekšlikumu balsosim. Pārejas regula nozīmē tikai spēkā esošās regulas darbības
pagarināšanu. Ar to netiek ieviestas izmaiņas vai uzlabojumi un netiek īstenotas jaunās
prasības, kas izriet no Lisabonas līguma. Tas ir radījis ne tikai pārsteigumu, bet arī
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neapmierinātību Eiropas Parlamentā un arī manī kā referentā. Šī Parlamenta deputātiem
ir jānodrošina, lai tiktu ievērotas tiesības, pienākumi un arī pilnvaras, ko vēlētiem Eiropas
iedzīvotāju pārstāvjiem nosaka Lisabonas līgums. Mūsu pienākums ir arī raudzīties, lai
tarifu samazinājums patiesi uzlabo situāciju jaunattīstības valstīs. Lai pasargātu ES partnerus
no sekām, ko rada pārmērīgi ilga procedūra, es Starptautiskās tirdzniecības komitejai
sākotnēji ierosināju grozīt tikai tos regulas noteikumus, kuri ir jāgroza, lai Parlaments
varētu veikt savus jaunos uzdevumus.

Es vēlētos uzsvērt arī to, ka, manuprāt, ir nepieciešama VPS un VPS+ sistēmas vispārēja
pārstrādāšana. Intensīvi tiekoties ar Padomi un Komisiju saistībā ar juridiskajiem
jautājumiem, kuri izriet no Lisabonas līguma un kuri ietekmē pārejas regulu, Parlaments
galu galā nolēma paust savu uzticību. Šajā brīdī es vēlos vēlreiz teikt sirsnīgu paldies
Starptautiskās tirdzniecības komitejas priekšsēdētājam profesoram Moreira par to, ka viņš
nenogurstoši veica vidutāja pienākumus, un arī jums, De Gucht kungs, par Komisijas
apliecinājumu, ka svarīgākie grozījumi, jo īpaši saistībā ar Parlamenta informēšanu un
iesaistīšanu, tiks īstenoti praksē. Lai nodrošinātu, ka pārejas regula pēc iespējas ātrāk stājas
spēkā, mēs pieņēmām lēmumu atsaukt visus savus grozījumus. Mēs to darījām galvenokārt
savu partneru un iesaistīto uzņēmumu interesēs.

Komisijas apliecinājumā tika pausts solījums turpmāk pilnībā, nekavējoties un vienlaikus
ar Padomi informēt Eiropas Parlamentu par darbu, kas saistīts ar būtiskiem VPS aspektiem,
un par visām norisēm un dalīties ar visiem dokumentiem, kas attiecas uz VPS. Komisija
arī garantē, ka Eiropas Parlaments tiks informēts par preferenču režīma piemērošanas
apturēšanu saskaņā ar 16. panta 3. punktu, par šī režīma pagaidu atcelšanu, tostarp
Komisijai sniedzot atbilstošus izmeklēšanas ziņojumus, saskaņā ar 17. pantu un par
lēmumiem piemērot aizsardzības pasākumus saskaņā ar 20. un 21. pantu, pirms tie stājas
spēkā.

Mēs atzinīgi vērtējam „Omnibus 1” regulas iesniegšanu un šajā dokumentā pausto Komisijas
gatavību iesaistīties visaptverošā priekšlikumu apspriešanā. Mēs arī vēlamies atgādināt
Komisijai, ka steidzami ir jāiesniedz „Omnibus 2” regula.

Visbeidzot es vēlos vēlreiz uzsvērt, ka Parlaments ir piekāpies attiecībā uz pārejas regulu.
Mēs nedrīkstam piemirst, ka mums ir jācīnās par to, lai Parlamenta tiesības tiktu īstenotas
pastāvīgi un atbilstīgi to īstenošanas pamatprincipiem.

Enikő Győri,    Padomes priekšsēdētāja. −  (HU) Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs,
Scholz kungs, dāmas un kungi!

Priekšsēdētāja kungs, ar jūsu atļauju turpināšu angļu valodā. Terminoloģijas dēļ, manuprāt,
piemērotāka ir angļu valoda. Kopš Komisija nāca klajā ar priekšlikumu uz noteiktu laika
posmu pagarināt spēkā esošās VPS regulas piemērošanu — ar tā dēvēto pagarinājuma
priekšlikumu —, Padome ir neatlaidīgi norādījusi Parlamentam, cik svarīgi ir pieņemt šo
priekšlikumu laikus. Šādi jaunattīstības un mazāk attīstītajām valstīm tiks nodrošināta
iespēja arī turpmāk izmantot ES vispārējo preferenču sistēmu, kura ir būtiska sastāvdaļa
tirdzniecības politikā, ko ES īsteno attiecībā pret jaunattīstības valstīm.

Padomei ir prieks, ka pirmais solis ceļā uz šī priekšlikuma pieņemšanu pirmajā lasījumā
šodien tiek sperts šeit, Eiropas Parlamentā. Mēs pēc iespējas ātrāk veiksim nepieciešamos
pasākumus, lai, pamatojoties uz nostāju, ko jūs šodien pieņēmāt, apstiprinātu šo vienošanos
mūsu iestādēs. Padome arī ar nepacietību gaida, kad Komisija iepazīstinās ar savu
priekšlikumu par Eiropas Savienības VPS visaptverošu pārskatīšanu.
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Mums jāpielāgo šī sistēma tā, lai uzlabotu palīdzību tām jaunattīstības valstīm, kurām
preferenču piemērošana nepieciešama visvairāk, un, īstenojot labas pārvaldības veicināšanas
pasākumus, jāpanāk, ka tā kļūst par vēl efektīvāku attīstības un ārpolitikas instrumentu.
Ņemot vērā šos apsvērumus, Padome pauž gatavību īstenot labu sadarbību ar Parlamentu,
lai ieviestu mūsdienīgu, visaptverošu un pilnībā funkcionējošu tiesisko regulējumu, kas
atbilstu jaunattīstības valstu vajadzībām.

Nobeigumā vēlos izmantot iespēju prezidentūras vārdā paust atzinību INTA komitejas
priekšsēdētāja, Moreira kunga un šī dokumenta referenta Scholz kunga lietderīgajiem un
konstruktīvajiem centieniem panākt vienošanos par šo priekšlikumu.

Karel De Gucht,    Komisijas loceklis.  − Priekšsēdētāja kungs! Es atzinīgi vērtēju
Starptautiskās tirdzniecības komitejas atbalstu priekšlikumam par regulas, ar ko piemēro
vispārējo tarifu preferenču sistēmu, darbības pagarināšanu. Īpaši pateicamies referentam
Scholz kungam un INTA komitejas priekšsēdētājam Moreira kungam par viņu vēlmi rast
pragmatisku risinājumu Parlamenta bažām, kas saistītas ar jauno noteikumu par
deleģētajiem un īstenošanas tiesību aktiem attiecināšanu uz spēkā esošo VPS regulu.

Jūs nebūsiet piemirsuši, ka priekšlikums par regulas darbības pagarināšanu tika ierosināts
ar mērķi aptvert laikposmu, kas nepieciešams, lai pielāgotos situācijai, ko rada Lisabonas
līguma stāšanās spēkā, un iesniegtu jaunu regulu par nākotnes Eiropas Savienības VPS
sistēmu. Eiropas Parlamenta atbalsts, kas tika pausts INTA komitejas balsojumā 3. martā,
paver iespēju sekmīgi nodrošināt spēkā esošās sistēmas nepārtrauktību jaunattīstības valstu
un ES interesēs. Tas arī stiprina ES nozīmi un apņemšanos sasniegt ES attīstības politikas
mērķus.

Komisija ir sadzirdējusi Parlamenta apņēmīgi un skaidri paustās bažas par VPS regulas
lēmumu pieņemšanas aspektiem. Šajā sakarā mēs varam vēlreiz apliecināt, ka pilnībā un
aktīvi atbalstām to Eiropas Parlamenta pilnvaru īstenošanu, kas attiecībā uz tirdzniecības
politiku tam noteiktas Lisabonas līgumā. Šī iemesla dēļ Komisija ir apņēmusies konstruktīvā
veidā apspriest šīs bažas, ko Parlaments ir paudis dažās pēdējās nedēļās. Šīs apspriedes
turpināsies saistībā ar diviem Komisijas priekšlikumiem regulai, ar ko lēmumu pieņemšanu
tirdzniecības politikas jomā pielāgo Lisabonas līguma prasībām, — saistībā ar „Omnibus
I” un „Omnibus II”.

Vienlaikus Komisija darīs visu iespējamo, lai izpildītu Parlamenta lūgumu to pilnībā informēt
par darbu, kas saistīts ar VPS būtiskajiem aspektiem. Tas ir ļoti svarīgi, lai Parlaments varētu
efektīvi veikt savus uzdevumus tirdzniecības politikas jomā. Tāpēc Komisija, ņemot vērā
pastāvošās prasības, nekavējoties informēs Parlamentu un Padomi par visām svarīgajām
norisēm un dalīsies ar visiem dokumentiem, kas attiecas uz VPS.

Visbeidzot jānorāda, ka mēs ar nepacietību gaidām, kad varēsim turpināt apspriest ar jums
nākotnes vispārējo preferenču sistēmu pēc tam, kad maijā tiks pieņemts jaunas regulas
priekšlikums. Esmu gatavs apspriest priekšlikuma galvenos aspektus, tiklīdz pēc tā
pieņemšanas Komisijā radīsies tāda izdevība.

Béla Glattfelder,    PPE grupas vārdā. – (HU) Priekšsēdētāja kungs! Man liels prieks, ka
referenta vēlme iziet uz kompromisiem ļāva nodrošināt laicīgu tarifu preferenču sistēmas
darbības pagarināšanu. Ungārijas prezidentūrai Eiropas Padomē šajā procesā bija ļoti liela
nozīme. Tarifu preferenču sistēmas darbības nepagarināšana ļoti negatīvi ietekmētu pasaules
visnabadzīgākās valstis. Tomēr žēl, ka Eiropas Komisija iesniedza šo priekšlikumu
Parlamentam tik vēlu un mēs nevarējām risināt Parlamentā padziļinātas debates, lai gan
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grozījumi VPS regulā būtu nepieciešami. Grozījumi nepieciešami tādēļ, ka tarifu preferences,
ko mēs piešķiram pasaules bagātākajām naftas eksportētājvalstīm, piemēram, Apvienotajiem
Arābu Emirātiem vai Saūda Arābijai, nav attaisnojamas. Ir vērts apsvērt, vai tirdzniecības
preferences būtu jāpiešķir Krievijai, kura nav PTO dalībvalsts tāpēc, ka nevēlējās tai
pievienoties, un kura ļoti bieži izmanto tirdzniecības politiku, lai izdarītu ārpolitisku
spiedienu.

Ir vērts apsvērt arī iespējas iekļaut tarifu preferenču sistēmā ilgtspējas kritērijus. Galu galā
patlaban tirdzniecības preferences tiek piešķirtas arī valstīm, kuras citādi kavē klimata
aizsardzības nolīgumu pieņemšanu starptautiskajā arēnā vai eksportē uz Eiropas Savienību
preces, kas ražotas veidā, kas nav ilgtspējīgs un kas bieži vien ir saistīts ar tropu mežu
iznīcināšanu vai būtiskām CO2 emisijām. Manuprāt, nākamajā tarifu preferenču sistēmā
ir jāpievērš uzmanība arī šiem jautājumiem.

Vital Moreira,    S&D grupas vārdā. – (PT) Priekšsēdētāja kungs! Mēs diskutējam par to, cik
ilgi būs spēkā pašreizējā vispārējo tarifu preferenču (VPS) sistēma, tikai tāpēc, ka Komisija
nav izpildījusi savu pienākumu noteiktajā termiņā iesniegt priekšlikumu par šīs sistēmas
saturisko pārskatīšanu.

Patlaban spēkā esošajai regulai ir paredzēts noteikt pagarinājuma periodu, lai saglabātu
starptautiskās tirdzniecības ieguvumus, ko jaunattīstības valstis, tostarp visnabadzīgākās
valstis, gūst, ienākot Eiropas tirgū. Ir svarīgi pieņemt šo priekšlikumu bez turpmākas
vilcināšanās, lai valstis, kuras gūst labumu no VPS, to varētu gūt arī turpmāk un lai
ekonomikas dalībnieki ar vajadzīgo paredzamību un tiesisko drošību šādi varētu attīstīt
savas tirdzniecības attiecības.

Tāpēc es kā Starptautiskās tirdzniecības komitejas priekšsēdētājs un ēnu referents esmu
aizstāvējis viedokli, ka darbības pagarinājums nedrīkst būt nekas vairāk kā tikai darbības
pagarinājums, un pat Eiropas Parlaments ir atteicies no domas par šīs regulas ad hoc
pielāgošanu Komisijas īstenošanas aktiem un devis mums cerību, ka tuvākajā nākotnē tiks
nodrošināta tās atbilstība, izmantojot tā dēvētās „omnibus” regulas.

Es vēlētos uzsvērt, ka, ņemot vērā šo vienošanos, referenta, ēnu referentu un citu komitejas
locekļu pieņemtais lēmums ietekmēja Eiropas Komisijas apņemšanos, kuru šodien pieminēja
De Gucht kungs (un es sirsnīgi pateicos viņam par rūpēm) un kurš paredz turpmāk
nodrošināt, ka Eiropas Parlamentam tiek sniegta savlaicīga un pilnīga informācija par
visiem būtiskajiem tiesību aktiem, kas attiecas uz patlaban spēkā esošās regulas
piemērošanu, atbilstīgi Lisabonas līguma noteikumiem par kopējo tirdzniecības politiku.

Nobeigumā vēlos pateikties referentam, Komisijai un arī Padomei par panākto kompromisu,
kas dos Parlamentam iespēju pienācīgi rūpēties par Eiropas un visu to iedzīvotāju interesēm,
kuri uz mums paļaujas.

Niccolò Rinaldi,    ALDE grupas vārdā.  –  (IT) Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, dāmas
un kungi! Vispārējo preferenču sistēma ir viena no nedaudzajām diferencēšanas metodēm,
kuras starptautiskās tirdzniecības jomā nāk par labu jaunattīstības valstīm. Tas ir delikāts
instruments, kas jāizmanto vislabākajā veidā.

Šodien mēs runājam par šīs sistēmas darbības pagarināšanu. Tas nozīmē, ka Komisijai
noteiktais termiņš tiks pagarināts līdz brīdim, kad tiks iesniegts jauns galīgais priekšlikums.
Tomēr mēs uzskatām, ka šis ir instruments, pret kuru jāizturas piesardzīgi, un tas attiecas
arī uz iestāžu savstarpējām attiecībām. Līdz šim, pat pamatojoties uz līgumu, kas bija spēkā
pirms Lisabonas līguma, Eiropas Parlaments ne vienmēr ir ticis pilnībā iesaistīts lēmumu
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pieņemšanā, piemēram, laikā, kad risinājās diskusijas par Kolumbiju un Šrilanku, kuras
iedvesa entuziasmu šajā Parlamentā.

Mums ir jāapsver arī tas, cik lietderīgi ir retrospektīvi novērtēt lēmumu īstenot regulu. Kāda
ir tarifu samazināšanas radīto seku ietekme, kā tiek īstenota preferenču režīma apturēšana,
kādi ir tās mehānismi un procedūra? Reizēm šo aspektu analīze uz vietas var atklāt dažādus
pārsteigumus un norādīt, kuri kritēriji ir visatbilstošākie, lai panāktu pēc iespējas efektīvāku
regulas ietekmi.

Attiecībā uz nosacījumiem jānorāda, ka pasaule mainās un instrumentam ir lielākā mērā
jāatbilst to valstu situācijai, kurām tarifu koncesijas ir piešķirtas. Galvenā koncepcija, kura
paredz cilvēktiesību ievērošanu, ir jāpapildina ar plašāku redzējumu, kurā (kā norādīja
referents Scholz kungs, kuram es pateicos par lieliski paveikto darbu, izstrādājot šo ziņojumu)
tiek ņemti vērā dažādi rādītāji — pēckonfliktu rehabilitācija, sieviešu stāvoklis,
arodbiedrības, atgūšanās pēc dabas katastrofām, vides ilgtspēja un atbilstība
starptautiskajiem sociālajiem nolīgumiem.

Es nebūtu pārsteigts, ja, pieņemot šo kritēriju kopumu un atbilstīgi tam izveidojot
saņēmējvalstu sarakstu, tas atšķirtos no pašreizējā saraksta un tajā, iespējams, būtu iekļautas
valstis, kurām šīs priekšrocības visvairāk nepieciešamas, bet par šo aspektu mēs atkal
varēsim runāt tad, kad būs izstrādāts galīgais regulas priekšlikums.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL).   – (PT) Priekšsēdētāja kungs! Tā kā spēkā esošā vispārējo
tarifu preferenču sistēma beigs darboties šī gada beigās, ir svarīgi, kā jau tika nodarīts, lai
Komisija laicīgi nāktu klajā ar jaunu projektu par sistēmas visaptverošu pārskatīšanu.

Patlaban mēs apspriežam tikai sistēmas darbības pagarināšanu, kura nepieciešama, lai
nodrošinātu tiesisko noteiktību un savstarpējo interešu ievērošanu. Tomēr tas, ka šis
jautājums ir ļoti būtisks gan jaunattīstības valstīm, gan arī ES dalībvalstīm, un jo īpaši
valstīm, kuru ekonomika nav tik spēcīga un kuru rūpnieciskās, lauksaimniecības vai sociālās
intereses ne vienmēr tiek ņemtas vērā Komisijas atbalstītajos starptautiskajos tirdzniecības
nolīgumos, nosaka nepieciešamību pēc visaptverošām apspriedēm, kuras nodrošinātu, ka
jaunajā regulā, kuras projektam pēc iespējas ātrāk ir jānonāk Parlamenta rīcībā, tiek ņemti
vērā visi iespējamie ar šo sistēmu saistītie aspekti, sekas un ietekme.

Oreste Rossi (EFD). -    (IT) Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi! Šis dokuments attiecas
uz vispārējo preferenču sistēmu, proti, uz ievedmuitas maksājumu samazināšanu trešām
valstīm, kuras uzņemas noteiktas saistības, parakstot starptautiskos līgumus vai nolīgumus
par delikātiem jautājumiem, piemēram, nodarbinātības tiesības un vide. Šīs prasības būtu
periodiski jāpārskata un jāatjaunina, pamatojoties uz Komisijas priekšlikumu, bet šodien
diemžēl mēs esam sapulcējušies, lai balsotu par veco noteikumu darbības pagarināšanu,
nevis par to pārskatīšanu.

Šajā nestabilajā laikā, kad ir vērojama ne tikai ekonomikas, bet arī starptautiska mēroga
politiskā krīze, lēmums nepārskatīt un neatjaunināt nosacījumus iekļaušanai sarakstā vai
izslēgšanai no tā neatbilst Eiropas Savienības interesēm. Neraugoties uz Eiropas Komisijas
nelineāro pieeju, mēs tomēr balsosim par, jo mēs ticam šim instrumentam, kas nāk par
labu trešām valstīm, kuras jo īpaši atšķiras no citām valstīm stratēģisko jautājumu jomā.

Karel De Gucht,    Komisijas loceklis.  − Priekšsēdētāja kungs! Es uzklausīju deputātu teikto.
Noprotu, ka politiskās grupas atbalsta domu pagarināt spēkā esošās sistēmas darbību,
tomēr vienlaikus tās cer, ka pēc iespējas ātrāk viņu rīcībā nonāks jaunā sistēma. To mēs arī
darīsim. Mēs ar to strādājam. Kā jūs zināt, lai varētu nākt klajā ar tiesību akta priekšlikumu,
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ir vajadzīga sabiedriskā apspriešana, kuras īstenošana prasa laiku. Ir vajadzīgs ietekmes
novērtējums, kura veikšana arī prasa laiku. Pēc tam attiecībā uz šo ļoti svarīgo jautājumu,
protams, ir jāīsteno iekšējais lēmumu pieņemšanas process Eiropas Komisijā.

Ir runa par finanšu sistēmu, ko piemēros diezgan ilgu laika posmu. Mēs vēlamies, lai sistēma
būtu daudz selektīvāka nekā līdz šim un lai tādējādi mēs varētu palīdzēt tiem, kam palīdzība
patiešām vajadzīga. Patlaban šīs sistēmas piedāvātās iespējas izmanto vairāk nekā 150 valstis.
Tā nepavisam nav selektīva. Pat varētu rasties šaubas par šīs sistēmas lietderību. Mēs šo
sistēmu rūpīgi pārskatām.

Ar saviem priekšlikumiem mēs nāksim klajā dažu mēnešu laikā. Parlamentam pēc tam būs
iespēja tos ar mums izsmeļoši apspriest. Es arī vēlētos vēlreiz atgādināt mūsu apņemšanos
par visu informēt Parlamentu.

Enikő Győri,    Padomes priekšsēdētāja.  − Priekšsēdētāja kungs! VPS reforma būs Padomes
un prezidentūras galvenā prioritāte. Pašreizējās sistēmas pārskatīšana, kas tiks sākta mūsu
prezidentūras pilnvaru laikā, dos Parlamentam un Padomei vienreizēju iespēju atspoguļot
tajā būtiskās izmaiņas, kas ir notikušas pasaules ekonomikā, jo īpaši jauno partneru
ievērojami lielāko konkurētspēju.

Prezidentūra rūpīgi ņēma vērā pamatotās bažas par VPS efektīvu īstenošanu, kuras akcentēja
Rinaldi kungs. Padome ar nepacietību gaida, kad, pamatojoties uz gaidāmo Komisijas
priekšlikumu jaunajai VPS, varēs izskatīt šo un daudzus citus jautājumus.

Vēlos vēlreiz uzsvērt, ka esmu ļoti pateicīga referentam un komitejas priekšsēdētājam
Moreira kungam par sadarbību. Manuprāt, esam panākuši saprātīgu rezultātu, jo viņi
saprata, ka šis ir steidzami risināms un svarīgs jautājums. Mēs patiešām nevēlējāmies radīt
nekādas juridiskas problēmas. Manuprāt, šī ir sava veida paraugprakse, un es ļoti ceru, ka
mēs ņemsim vērā šo lielisko piemēru labām attiecībām starp Padomi un Parlamentu, risinot
citus jautājumus, attiecībā uz kuriem mums ir šādi tiesiskie strīdi.

Helmut Scholz,    referents. – (DE) Priekšsēdētāja kungs, Győri kundze, De Gucht kungs!
Vispirms es vēlos teikt ļoti lielu paldies ēnu referentiem par tik konstruktīvu sadarbību.
Tagad, kad beidzot esam vienojušies par pārejas regulas formālajiem aspektiem, es vēlētos
izmantot iespēju šajās debatēs īsumā paskaidrot dažas jaunās regulas prasības.

Regulas jaunajā redakcijā ir jāiekļauj šādi pamatmērķi: 1) palielināt šīs sistēmas efektivitāti;
2) izstrādāt noteikumus, kas nodrošina labāk regulētu reformu procesu, kurā saņēmējvalstu
iesaistīšana ir obligāts nosacījums; 3) nodrošināt, ka regula piešķir pienācīgu nozīmi
demokrātiskās kontroles uzdevumam, kura veikšana ir Parlamenta pienākums. Šeit ietilpst
arī Attīstības komitejas priekšlikumi.

Jaunajai vispārējai preferenču sistēmai (VPS) ir jābūt skaidrākai un pārredzamākai. Šajā
sakarā es vēlos izteikties par trim aspektiem. Pirmais ir saistīts ar izcelsmes noteikumiem.
Izcelsmes noteikumi un ar tiem saistītās administratīvās procedūras ir viens no iemesliem,
kāpēc VPS paredzētās tirdzniecības preferences netiek pietiekami izmantotas, jo īpaši
vismazāk attīstītajās valstīs. Pašreizējā sistēmā izcelsmes noteikumu dēļ pieejamās
preferences bieži vien nedod labvēlīgu rezultātu. Es tikko atgriezos no parlamentārās
konferences par Pasaules Tirdzniecības organizāciju (PTO), kas notika Ženēvā, un šī
problēma šajā konferencē bija viens no svarīgākajiem apspriestajiem jautājumiem.
Manuprāt, ES, ņemot vērā tās darbu izcelsmes noteikumu saskaņošanas jomā, Pasaules
Tirdzniecības organizācijā būtu jāpauž aicinājums noteikt preferenču sistēmu par prioritāti.
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Otrs aspekts ir saistīts ar partnervalstīm. Manuprāt, šajā ziņā jo īpaši svarīgi ir izstrādāt
vieglāk saprotamus kritērijus. Džini koeficients ir labs šāda veida kritēriju piemērs. Kā jau
tika minēts, mums ir jābūt elastīgākiem, lai mēs spētu efektīvāk reaģēt.

Trešais aspekts ir saistīts ar tehnisko palīdzību. Ar preferencēm vien nepietiek. Mums ir
jāpalielina šīs sistēmas ietekme un jāuzlabo VPS izmantošanas rādītāji, nodrošinot tehnisko
palīdzību.

Tas ir viss, ko vēlējos pateikt par preferenču sistēmas vispārējo uzlabošanu. Vēlreiz vēlos
pateikties visām iesaistītajām personām par konstruktīvo pieeju. Es labprāt turpināšu
sadarbību ar Komisiju atbilstīgi solījumiem, ko tā šodien pauda.

Priekšsēdētājs.   − Debates tiek slēgtas.

Balsojums notiks rīt plkst. 11.30.

Rakstiskas deklarācijas (Reglamenta 149. pants)

George Sabin Cutaş (S&D),    rakstiski. – (RO) Es vēlos uzsvērt, ka Eiropas Komisijas
iesniegtais priekšlikums neattiecas uz „vispārējo preferenču sistēmas” reformu, ko Eiropas
Parlaments pieprasīja 2008. gada 5. jūnija rezolūcijā, bet paredz tikai spēka esošo noteikumu
darbības pagarināšanu. Tāpēc es piekrītu referenta viedoklim, ka 2008. gadā izstrādātā
regula ir nekavējoties jāpārskata un jāpielāgo Lisabonas līguma noteikumiem, kuri stājās
spēkā vēlāk. Šis līgums piešķir Eiropas Parlamentam jaunas pilnvaras tirdzniecības jomā
un tiesības paust savu viedokli par atbilstības kritērijiem, saņēmējvalstu sarakstu un VPS
režīma pagaidu atcelšanu. Nākotnē mums būs jāveic regulas vispārēja pārskatīšana, kurai
jābūt vērstai uz saņēmējvalstu līdzdalības palielināšanu tās ietekmējošajos reformu procesos,
tehniskās palīdzības nodrošināšanu, lai palīdzētu šīm valstīm attīstīt institucionālās spējas,
kā arī uz izcelsmes noteikumu pārskatīšanu un saskaņošanu.

Elisabeth Köstinger (PPE),    rakstiski. – (DE) Vispārējo preferenču sistēma
176 jaunattīstības valstīm nodrošina preferenciālu piekļuvi ES tirgum. Tarifu samazinājumi
vai beznodokļu piekļuve iekšējam tirgum dod iespēju ar tirdzniecību veicināt nabadzības
mazināšanu šajās valstīs. Tāpēc es atbalstu pārejas regulu, kas nodrošina VPS tiesisko
nepārtrauktību un tādējādi ļauj jaunattīstības valstīm arī turpmāk izmantot šo iespēju.
Tirdzniecība ir arī svarīgs un efektīvs līdzeklis, kas dod attiecīgajām valstīm iespēju virzīties
tiesiskuma un demokrātijas virzienā un izveidot labi funkcionējošu ekonomiku. Šis ir
svarīgs un steidzams jautājums, tāpēc es atbalstu regulas darbības pagarināšanu un strauju
virzību uz priekšu saistībā ar to.

23.  Vienas minūtes uzstāšanās (Reglamenta 150. pants)

Priekšsēdētājs.   – Nākamais darba kārtības punkts ir vienas minūtes uzstāšanās par
politiski svarīgiem jautājumiem.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE).   – (RO) Priekšsēdētāja kungs! Eiropas Parlamentā pēdējā
laikā daudz ir runāts par pārtikas piegādes ķēdes neatbilstošu darbību Eiropā, un pat tika
pieņemts ziņojums par šo jautājumu. Minēšu dažus piemērus no datiem, kas šodien tika
publicēti Rumānijā un kuri salīdzinošā aspektā ilustrē Kopienas iekšējā importa preču
muitas cenas un cenas veikalu plauktos.

Kartupeļi tiek ievesti par vidējo cenu 15 euro centi kilogramā, bet veikalos tiek tirgoti par
80 euro centiem kilogramā. Cukurs tiek iegādāts par 50 euro centiem, bet veikalu plauktos
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tā cena sasniedz EUR 1,15. Putnu gaļa tiek iegādāta par EUR 1,25, bet veikalos pieejama
par vidēji EUR 2,10 kilogramā.

Laikraksts, kurā bija publicēti šie statistikas dati, ziņoja arī par to, ka kartupeļu cena
pagājušajā gadā ir pieaugusi par 45 %, bet zelta cena tikai par 40 %. Šāda absurda situācija
nav pieļaujama, un es uzskatu, ka Eiropas Komisijai un Eiropas Parlamentam ir jārod tai
risinājumi.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D).   – (RO) Priekšsēdētāja kungs! Klimata pārmaiņu vai
dabas katastrofu skarto pasaules teritoriju skaits arvien pieaug. Pavisam nesens piemērs ir
traģiskā situācija Japānā.

Eiropas Savienības kopējai lauksaimniecības politikai ir jārisina šie izaicinājumi un arī
jāgarantē nodrošinātība ar pārtiku, jo šī ir pasaules mēroga stratēģiska problēma.

Iedzīvotāju skaita pieaugums nosaka nepieciešamību pēc lielāka pārtikas daudzuma, bet,
ņemot vērā pieejamos pārtikas krājumus, jāsecina, ka mums tās arvien vairāk trūkst. Tiesības
uz pārtiku ir pamattiesības, tāpēc nodrošinātība ar pārtiku ir viena no Eiropas Savienības
prioritātēm, un tādai tai jābūt arī turpmāk. Saistībā ar kopējo lauksaimniecības politiku
īstenotās stratēģijas ir jāatbalsta, nodrošinot tām pienācīgu finansējumu, kas ļauj šīs
problēmas atbilstoši risināt.

Es uzskatu, ka kopējai lauksaimniecības politikai piešķirtais finansējums ir jāsaglabā vismaz
pašreizējā apjomā vai pat ir jāpielāgo jaunajām, palielinātajām vajadzībām, kuras nosaka
dabas katastrofas un kuras nevar attiecināt uz kādu konkrētu valsti vai tautu, varbūt vienīgi
uz noteiktu ģeogrāfisko reģionu.

Cristian Silviu Buşoi (ALDE). -   Priekšsēdētāja kungs! Es vēlētos izmantot šo iespēju, lai
uzsvērtu, cik svarīga ir sirds un asinsvadu slimību profilakse, jo šo slimību dēļ visās
27 dalībvalstīs ik gadu mirst gandrīz 2 miljoni iedzīvotāju. Dažās valstīs, piemēram,
Rumānijā, šīs slimības veido 50 % no visiem nāves cēloņiem. Šādu hronisku slimību
ārstēšana ir arī būtisks finansiāls slogs veselības aprūpes sistēmām, un tā apmērs visā ES
sasniedz aptuveni EUR 92 miljardus gadā.

Mums ir jāturpina centieni veicināt veselīgu dzīvesveidu un vairot izpratni par sirds un
asinsvadu slimībām. Mums, Eiropas Parlamenta deputātiem, ir jāuzlabo saziņa ar
iedzīvotājiem par pārmērīgas alkohola lietošanas, neveselīga uztura un mazkustīga
dzīvesveida bīstamajām sekām. Šis ir vienīgais veids, kā mazināt sirds un asinsvadu slimību
sastopamību ES iedzīvotāju vidū, un tādējādi arī šo slimību nelabvēlīgo ietekmi uz valstu
veselības aprūpes budžetu.

Oriol Junqueras Vies (Verts/ALE).   – (ES) Priekšsēdētāja kungs! Nopietnā situācija
Fukušimas kodolelektrostacijā ir likusi apšaubīt kodolenerģijas šķietamo atdzimšanu.

Gadiem ilgi plašsaziņas līdzekļos ir īstenota plaša mēroga kampaņa, mēģinot pārliecināt,
ka kodolenerģija ir vienīgais risinājums energoapgādes un klimata pārmaiņu problēmām,
kas apdraud mūsu nākotni. Tie ir bijuši visklajākie maldi.

Četrām kodolenerģijas pamatproblēmām (augstās izmaksas, drošība, kodolatkritumi un
kodolieroču izplatīšanas risks), kuru dēļ 20. gadsimta 80. gados jau tika piedzīvota
katastrofa, vēl nav rasts pieņemams risinājums.

Visu iepriekšminēto iemeslu dēļ būtu jāsāk īstenot kodolelektrostaciju pakāpeniskas
slēgšanas un demontāžas posmu, vispirms šos pasākumus veicot elektrostacijās, kurās jau
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ir notikuši bīstami negadījumi, piemēram, Vandeļosas II elektrostacijā Katalonijā, un
elektrostacijās, kurām drīz beigsies lietošanas laiks. Vienlaikus mums ir arī jāuzlabo
energoefektivitāte, jāveicina saprātīgs enerģijas patēriņš un jāpalielina ieguldījumi
atjaunojamo energoresursu jomā.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL).   – (PT) Priekšsēdētāja kungs! Eiropas Savienības politikas
stratēģijas apdraud sociālās un darba tiesības un rada protestus un konfliktus. Apliecinājums
tam ir pagājušās nedēļas nogales notikumi Portugālē. Aptuveni 300 000 darba ņēmēju
piedalījās demonstrācijās, ko rīkoja Portugāles darba ņēmēju konfederācija. Lisabonas ielas
pārņēma sašutušu un protestējošu iedzīvotāju pūļi, pulcējot cilvēkus no visiem Portugāles
nostūriem. Tauta organizētā cīņā pauda savu nostāju, apliecinot, ka darba ņēmēji, sievietes,
jaunieši un pensionāri vairs nevēlas būt par tādu politikas stratēģiju upuriem, kuras nosaka
lielo valsts un Eiropas ekonomisko un finanšu grupējumu intereses.

Viņi ir apņēmušies cīnīties par citu politiku — tādu, kurā krīze netiek izmantota kā iegansts,
lai attaisnotu lielāku bezdarbu, mazāku darba drošību, plašāku algu un pensiju iesaldēšanu,
turpmākus samazinājumus darba samaksas un pabalstu jomā un augstākas cenas un lielākus
nodokļus tiem, kuri pārtiek no sava darba augļiem.

Iedzīvotāji pateica „nē” Stabilitātes un izaugsmes paktam un kapitālistiskajām politikas
stratēģijām, ko Eiropas Savienība un valdības ir virzījušas, nekad netērējot kapitāla līdzekļus
un vienlaikus sekmējot ienākumu un peļņas pieaugumu. Attiecībā uz šo cīņu mēs esam
apņēmības pilni ievērot nelokāmu solidaritāti.

Oreste Rossi (EFD).   – (IT) Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi! Domāju, ka neviens
no mums nešaubās par to, ka mūsu mērs ir pilns — attiecībā uz Turciju Eiropas Savienībai
ir jābeidz diskutēt un jāsāk rīkoties.

Pareizticīgo kristiešu patriarha aizturēšana Ziemassvētkos tāpēc, ka viņš noturēja misi kādā
okupētās Kipras daļas baznīcā, nebija pietiekami pārliecinošs arguments, arī deviņu
žurnālistu aizturēšana 3. martā nespēja pārliecināt baronesi Ashton, saskaņojot ar
priekšsēdētāju Van Rompuy, īstenot pasākumus pret Turciju. Domāju, ka tagad, kad Turcijas
drošības spēki Kipras okupētajā daļā ir aizturējuši četrus Eiropas Parlamenta deputātus un
bīskapu, kas pārstāv Eiropas Savienības pareizticīgos kristiešus, pat viņiem nav ne mazāko
šaubu. Mēs nekādā gadījumā nedrīkstam pieļaut, ka Turcija turpina šādi rīkoties. ES dalības
procedūru pārtraukšana nebūtu pietiekams pretpasākums.

Mums vajadzīga drosme un spēks, lai reizi par visām reizēm skaidri norādītu šai valdībai,
ka tai ir jāievēro līgumu noteikumi, cilvēktiesības, civilās tiesības un brīvības un ka pretējā
gadījumā Eiropas Savienība īstenos drosmīgu soli, pārraujot visas diplomātiskās un
tirdzniecības saiknes.

Csanád Szegedi (NI).   – (HU) Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi! Pirms nepilnām
divām nedēļām, 11. un 12. martā partijas „Jobbik” (Kustība par labāku Ungāriju) vadība
organizēja pārceltās sanāksmes Transilvānijā, Sēkejfeldā un Tirgumurešā. Mēs ne tikai
uzsvērām, cik svarīga ir Sēkejfeldas teritoriālā autonomija, bet arī runājām par
Centrāleiropas, Eiropas platformu, kurai būtu būtiska nozīme Rumānijas un Ungārijas
samierināšanas veicināšanā. Pēc vadības sanāksmes es apmeklēju Ērmellēku Rēsekas reģionā.
Es lasīju lekciju Valja lui Mihajā un redzēju, kā aptuveni 300 000 līdz 400 000 Rēsekas
reģionā dzīvojošo ungāru vēlme saglabāt savu ungāru identitāti un izglītot savus bērnus
ungāru valodā izpaužas ar neapturamu spēku. Viņi vēlas autonomiju. Ir runa par tik daudzu
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iedzīvotāju interesēm, ka es vēlos lūgt Parlamentu rast iespēju ieplānot sēdi, kuras darba
kārtībā būtu iekļautas apspriedes par Sēkejfeldas un Ērmellēkas autonomijas jautājumu.

László Tőkés (PPE).   – (HU) Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi! Pieminot revolūciju
un neatkarības karu Ungārijā, kas risinājās 1848.–1849. gadā, visas pasaules ungāri
15. martā atzīmēja valsts atceres dienu. Pasaules slavu iemantojušais ungāru dzejnieks
Sándor Petőfi 1849. gadā brīvības vārdā atdeva savu dzīvību. 20. martā — viņa nāves
gadadienā — mēs pieminējām vēl vienu ievērojamu neatkarības kara dalībnieku — Ungārijas
parlamentārās demokrātijas tēvu gubernatoru Lajos Kossuth, kas pusi no sava mūža pavadīja
izsūtījumā. Tas, ka abas mūsu nacionālās radiostacijas ir nosauktas Lajos Kossuth un
Sándor Petőfi vārdā, simboliski apliecina, ka mūsu tauta mīl brīvību. Vienā no saviem
ievērojamākajiem dzejoļiem mūsu brīvības cīnītājs un dzejnieks godina to varoņu piemiņu,
„kuri atdeva savu dzīvību tevis dēļ, dievinātā pasaules brīvība!”. Tieši šis revolucionārais
gars, kas mudina tiekties uz brīvu pasauli, todien iedvesmoja Ungārijas jauniešus, un tieši
šis gars rosina brīvību mīlošo Eiropu aizstāvēt revolucionāros arābu jauniešus un visus
pasaules iedzīvotājus, kas cīnās par brīvību.

Daciana Octavia Sârbu (S&D).   – (RO) Priekšsēdētāja kungs! Rumānijas valdība, nosakot
atbildību, ir pieņēmusi jaunu Darba kodeksu, kas pārkāpj Rumānijas iedzīvotāju tiesības
uz sociālo aizsardzību. Kā iemesls šī jaunā kodeksa izstrādei tiek minēta nepieciešamība
padarīt tirgu elastīgu un radīt jaunas darbavietas. Tomēr neviens — ne arodbiedrības, ne
darba devēji, nav lūguši veikt šos grozījumus vecajā kodeksā. Viņi pat nepiekrīt jaunajiem
noteikumiem.

Valdības virzītā Darba kodeksa patiesais mērķis ir nevis nodrošināt elastību, bet būtiski
politizēt valsts sektoru un negatīvi ietekmēt darba ņēmējus, ieviešot tādus noteikumus kā
darba koplīgums, arodbiedrību tiesību atcelšana un arī kolektīvo atlaišanu īstenošana,
neizmaksājot kompensācijas. Šādi valdība nodara ļaunu iedzīvotājiem, kuri strādā un ar
savu darbu atbalsta izmisīgos centienus pārvarēt krīzi.

Stanimir Ilchev (ALDE).   – (BG) Priekšsēdētāja kungs! Pirms dažām dienām Pilsoņu
brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejā tika apspriesta kāda laba doma — uzlabot
mehānismu, saskaņā ar kuru tiek novērtēts, kā Šengenas zonas valstis piemēro Šengenas
acquis, un arī progress, ko ir panākušas valstis, kas vēlas pievienoties Šengenas zonai.

Kritērijiem ir jābūt skaidriem un tiem jāattiecas uz visiem, nav pieļaujama mulsināšana ar
grūti saprotamiem, morālistiskiem vai politizētiem kritērijiem. Piemēram, ir jāpārrauga
korupcijas līmenis kandidātvalstīs.

Korupcijas atklāšana un atmaskošana ir ļoti svarīgs uzdevums, taču varētu būt grūti
nodrošināt šī procesa objektīvu norisi katrā valstī atsevišķi. Proti, mēs nedrīkstam pieļaut
subjektīvismu, cenšoties uzlabot novērtējuma mehānismu. Tāpēc tiek paredzētas arī
sankcijas. Dažas no tām varētu būt finansiālas. Ir vajadzīga liela precizitāte.

Kandidātvalstīm ir rūpīgi jāīsteno sagatavošanās darbi, jo pretējā gadījumā tās nespēs
iekļauties termiņos. Valstīm, kas atrodas Šengenas zonā, bet neiztur novērtējumu, ir
jāapzinās, ka atbilstīgi piemērotajām sankcijām to dalība var tikt iesaldēta.

Jaroslav Paška (EFD).    – (SK) Priekšsēdētāja kungs! Kopš Otrā pasaules kara ir pagājis
daudz laika, bet noteikti ne pietiekami daudz, lai mēs būtu aizmirsuši visas tā laika šausmas.

Tāpēc es nespēju saprast, kā mūsdienu Eiropā var būt cilvēki, kas būvē pieminekļus
fašistiskajiem noziedzniekiem. 14. martā kāds iedzīvotāju klubs Košicē atklāja bisti
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János Esterházy — kara noziedzniekam, ko 1947. gadā notiesāja uz nāvi par sadarbošanos
ar fašistisko režīmu. Tika atklāta biste noziedzniekam, kas atbalstīja fašistiskā karaspēka
vienību iebrukumu Košicē. Viņš atklāti runāja par sadarbību ar nacistisko režīmu, paziņojot,
es citēju: „Jau no bērna kājas man ir bijuši antisemītiski uzskati, un es no tiem neatteikšos
līdz pat mūža galam.”

Dāmas un kungi, šī kliedzošā provokācija, manuprāt, ir vēl jo nožēlojamāka tāpēc, ka šajā
militārā kara noziedznieka godināšanas pasākumā runu teica Ungārijas konsuls — tādas
valsts diplomāts, kas patlaban ir prezidējošā valsts un kas daudzos forumos pauž viedokli
mūsu visu vārdā un arī visas ES vārdā.

Slavi Binev (NI).   – (BG) Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi! Es izmantoju iespēju
uzstāties, lai varētu vērst jūsu uzmanību uz kādu sarežģītu problēmu, kura diemžēl ietekmē
ikvienu Bulgārijas iedzīvotāju, proti, es runāju par izspiešanas praksi, ko bankas ik dienas
īsteno pret saviem klientiem.

Nožēlojami, ka bankas Bulgārijā ņem maksu gan par naudas noguldīšanu, gan izņemšanu.
Nesen es kļuvu par absurdā banku spiediena upuri, un nelikumīgi tika iesaldēti mana konta
līdzekļi. Izrādījās, ka man nav nekādu juridisku tiesību pret to iebilst.

Tiesību akti neparedz stingras normas. Spēcīgās banku nozares lobēšanas dēļ vai
nepietiekamās politiskās gribas dēļ valdība neiejaucas lietās, kas saistītas ar divpusējiem
līgumiem starp klientu un banku. Ikviens arī var skaidri redzēt, ka šajā līgumā trūkst
vienlīdzības starp partneriem.

Manuprāt, problēmas cēlonis ir tas, ka konkurence nav radījusi pieņemamus tirgus
apstākļus, un es uzskatu, ka valdībai ir jāiesaistās. Es aicinu ātrāk ieviest vienoto euro
maksājumu telpu un izveidot skaidru banku kontrolēšanas sistēmu. Es ceru, ka tad bankas
pievērsīs lielāku uzmanību saviem klientiem un labāk rūpēsies par viņiem, jo patlaban
klienti ir tikai regulāras izspiešanas objekts.

Seán Kelly (PPE). -   Priekšsēdētāja kungs! Iepriekš mēs apspriedām patērētāju tiesības.
Vienas no tiesībām, kas ES patērētājiem pienākas, ir nodrošinātība ar pārtiku un pārtikas
nekaitīgums. Viņi sagaida, ka Eiropas Savienībā ievestā pārtika ir ražota atbilstoši tiem
pašiem augstajiem standartiem kā ES ražotā pārtika. Diemžēl to nav iespējams garantēt.
Pat tik svarīga iestāde kā Eiropas Kopienu Revīzijas palāta nesen norādīja, ka „dažus ES
lauksaimniekiem piemērotos standartus, galvenokārt dzīvnieku labturības jomā, nevar
piemērot ievestās gaļas ražotājiem”. Tā ir neiedomājama apsūdzība, jo īpaši tāpēc, ka tā
min arī to, ka faktiski pārbaudīt var tikai 2 % no ievestās pārtikas, kurpretim Eiropā ikviens
dzīvnieks ir izsekojams no fermas līdz pat galdam.

Ņemot vērā šos apsvērumus, Mercosur nolīguma īstenošana šķiet pārdrošs solis, jo īpaši
tāpēc, ka Zviedrijas Pārtikas un tehnoloģijas institūts ir norādījis, ka oglekļa saturs Brazīlijas
liellopu gaļā var būt 35 reizes augstāks nekā Īrijas liellopu gaļā.

Sergio Gutiérrez Prieto (S&D).   – (ES) Priekšsēdētāja kungs! Daudzi eksperti apgalvo,
ka nākamā krīze varētu būt enerģijas krīze un ka mēs nedarām to, kas ir nepieciešams, lai
šo krīzi novērstu, vai ka mēs neīstenojam vajadzīgos pasākumus pietiekami ātri.

Šo sestdien Pasaules Dabas fonds aicina visus mūs ilgtspējas vārdā atbalstīt kādu nelielu
iniciatīvu. Daudzi Eiropas iedzīvotāji un arī valsts pārvaldes iestādes uz vienu stundu izslēgs
gaismu. Ar to nepietiek.
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Nav pieļaujams, ka arī turpmāk Eiropa ir atkarīga no energoresursu avotiem, kas tai nepieder
un atrodas ļoti tālu no tās, vai no nedrošiem enerģijas avotiem. Mums ir jāpalīdz dalībvalstīm
izveidot tādu enerģētikas modeli, kurā atjaunojamās enerģijas avoti būtu jaunā energosastāva
galvenais elements.

Mums ir arī jāpalīdz vairot izpratni par jauniem patēriņa modeļiem, jo atjaunojamā enerģija
un energoefektivitāte, neapšaubāmi, ir galvenie faktori, kas nodrošinās ilgtspēju nākotnē.

Visbeidzot vēlos aicināt visas ES dalībvalstis pievienoties aicinājumam un vēlmei, ko ir
paudušas piecas dalībvalstis, tostarp Spānija, — samazināt CO2 emisijas vēl par 30 %. Šādi
mēs apliecinātu, ka Eiropa ir vadībā ne tikai brīvības un tiesību jomā, bet arī attiecībā uz
apņemšanos nodrošināt planētas ilgtspēju.

Kristiina Ojuland (ALDE). -   Priekšsēdētāja kungs! Diemžēl šajā vēlajā stundā man jūs
ir jāinformē, ka šo pēcpusdien bruņoti cilvēki Libānā, Bekaa ielejas austrumu daļā, nolaupīja
Igaunijas riteņbraucēju grupu. Igaunijas riteņbraucēji ieradās Libānā no Sīrijas tās pašas
dienas pirmajā pusē, un aptuveni plkst. 17.30 viņus pārtvēra bruņoti cilvēki trīs
transportlīdzekļos, kuriem nebija numura plākšņu. Šobrīd nav zināms, kas ir nolaupītāji
un vai šis notikums ir saistīts ar politiskiem motīviem. Tomēr nav noslēpums, ka Bekaa
ieleja ir islāmu kustības „Hezbollah” citadele.

Es vēlos lūgt baronesi Ashton palīdzēt atrisināt šo situāciju, neraugoties uz to, ka viņa
pastāvīgi un pamatoti ir aizņemta ar Lībijas jautājumu risināšanu. Izveidotā Eiropas Ārējās
darbības dienesta uzdevums ir nodrošināt, ka mazākas dalībvalstis var palīdzēt ES
iedzīvotājiem tādās nepatīkamās situācijās kā šī.

Ádám Kósa (PPE).   – (HU) Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi! Eiropā patlaban dzīvo
30 miljoni neredzīgu un vājredzīgu cilvēku. Vai esat kādreiz padomājuši, ka neatrisinātās
problēmas viņus skar pat parastas iepirkšanās laikā? Daudzos gadījumos, paņemot rokās
vienkāršu kasti vai pudeli, viņi nespēj noteikt, kas tas ir par ražojumu. Paņemot preci no
plaukta, viņi nezina, kas ir viņu rokās, lai gan ari viņiem, nepašaubāmi, ir tiesības dzīvot
neatkarīgu un drošu dzīvi.

Tāpēc kopā ar pieciem citiem deputātiem no četrām politiskajām grupām es vēlos aicināt
jūs mudināt rūpniecības ražojumu ražotājus brīvprātīgi piestiprināt iepakojumiem etiķetes
neredzīgo rakstā. Es arī vēlos lūgt kolēģus, parakstot to, paust atbalstu
Deklarācijai Nr. 14/2011 par šo jautājumu.

Csaba Sógor (PPE).   – (HU) Priekšsēdētāja kungs! Sāncensības apstākļos iesaistītās partijas
vienmēr ir atradušas kādu, ko vainot un kuram uzvelt atbildību par nodarīto kaitējumu.
Es vēlētos vērst jūsu uzmanību uz vienu šādu gadījumu. Grāfu János Esterházy II pasaules
kara beigās internēja vispirms nacisti un pēc tam, komunistiskās okupācijas laikā, arī
padomju varas pārstāvji. Čehijā un Slovākijā viņu joprojām uzskata par kara noziedznieku,
taču, Paška kungs, Krievijas Austākā tiesa 1993. gadā šo spriedumu jau anulēja un Polijas
prezidents pirms diviem gadiem tajā pašā dienā piešķīra viņam prestižo Atjaunotās Polijas
ordeni.

Esterházy palīdzēja izglābties vairākiem simtiem ebreju, čehu, slovāku un poļu, un viņš bija
vienīgais Slovākijas parlamenta loceklis, Paška kungs, kurš 1942. gadā iebilda un balsoja
pret antisemītiskajiem likumiem. Kopīga apvienotās Eiropas veidošana varēja sākties tikai
pēc tam, kad tika nokopti II pasaules kara gruveši, tostarp, īstenota tādu svarīgu personu
rehabilitācija kā Esterházy. Atlikušo gruvešu nokopšana ir mūsu pienākums.
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Zbigniew Ziobro (ECR).   – (PL) Priekšsēdētāja kungs! Lai varētu teikt, ka attiecīgā valsts
pilnā mērā atbilst demokrātijas prasībām, nepietiek tikai ar to, ka tās reprezentatīvo
struktūru vēlēšanas, tostarp un jo īpaši parlamenta vēlēšanas, notiek saskaņā ar
universāluma, slepenības, vienlīdzības un taisnīguma principiem. Svarīgi ir arī tas, lai
attiecīgajā valstī tiktu ievērotas minoritāšu tiesības. Manuprāt, plenārsēžu zāle, kurā šodien
debatējam, ir piemērotākā vieta, lai atgādinātu deputātiem, ka 17. martā Lietuvas Republikas
parlaments grozīja savu Izglītības likumu. Likuma grozītajā redakcijā diemžēl tiek
izmantotas administratīvās metodes, kas paredz minoritāšu, tostarp poļu minoritātes,
tiesību pārkāpšanu, jo valsts spaidu kārtā cenšas asimilēt poļu minoritātes pārstāvjus.

Pietiks, ja pateikšu, ka Izglītības likums paredz vienādas mācību programmas piemērošanu
visās skolās, tostarp skolās, kurās vienīgie skolēni ir nacionālo minoritāšu pārstāvji. Likums
paredz palielināt obligāto mācību priekšmetu skaitu Lietuvā. Aizbildinoties ar „skolu tīkla
optimizāciju”, plānots slēgt valsts minoritāšu skolas, tostarp poļu skolas, mazajās pilsētās
un saglabāt tajās tikai lietuviešu skolas. Šis likums ir pretrunā starptautiskajām konvencijām,
ko Lietuva ir ratificējusi.

Jānorāda, ka par šo jautājumu daudzkārt ir runājuši dažādi cilvēki. Es uzskatu, ka Eiropas
Parlaments ir piemērots forums, kurā apspriest šādus jautājumus un aicināt ievērot
nacionālo minoritāšu pamattiesības.

Priekšsēdētājs.   – Līdz ar to šis darba kārtības punkts ir izskatīts.

24.  ES attiecības ar Persijas līča Sadarbības padomi (īss izklāsts)

Priekšsēdētājs.   Nākamais darba kārtības punkts ir ziņojums (A7-0042/2011), ko Ārlietu
komitejas vārdā izstrādāja Baudis kungs, par Eiropas Savienības attiecībām ar Persijas līča
Sadarbības padomi (2010/2233(INI)).

Dominique Baudis,    referents. −  (FR) Priekšsēdētāja kungs! Vispirms es vēlos uzsvērt, ka
šis ziņojums ir izstrādāts, īstenojot ļoti konstruktīvu sadarbību ar politiskajām grupām,
un es vēlos personīgi pateikties Howitt kungam, Brepoels kundzei, Brantner kundzei un arī
Jäätteenmäki kundzei par sadarbību.

Kā jūs zināt, šis ziņojums attiecas uz vispārējo stratēģiju, ko piemēro Eiropas Savienības
un Persijas līča Sadarbības padomes attiecībās.

Ziņojumu mēs sākām izstrādāt pirms vairākiem mēnešiem, tātad pirms notikumiem, kas
patlaban risinās arābu valstīs. Kopš tā laika visā pasaulē, tostarp Persijas līcī, ir notikušas
vērienīgas demonstrācijas, kuru mērķis ir bijis panākt labāku cilvēktiesību, pamatbrīvību
un demokrātijas principu ievērošanu.

Tomēr jau pašā mūsu darba sākumā, vēl pirms šiem notikumiem, ziņojumā un komitejā
pieņemtajos grozījumos bija iekļauti visi tie jautājumi, kuru dēļ šie nemieri notiek. Mēs
nosodām visa veida diskrimināciju, tostarp dzimuma vai reliģijas dēļ, mēs vēršam uzmanību
uz jautājumiem, kas saistīti ar darba tiesībām, sociālajām un arodbiedrību tiesībām, apziņas
brīvību, vārda un uzskatu brīvību, sieviešu tiesībām, vajadzību īstenot reformas tiesiskuma
sistēmā, nāves soda un sakropļojošu soda mēru atcelšanu un politiskajām tiesībām.

Ņemot vērā notikumus Bahreinā, demonstrāciju apspiešanu un arī kaimiņvalstu, Persijas
līča Sadarbības padomes dalībvalstu, militāro iejaukšanos, mēs ar ēnu referentiem esam
sagatavojuši vairākus mutiskus grozījumus, kas paredz atbalstu demonstrāciju dalībniekiem,
kuri cīnās par brīvību. Mēs esam vērsuši uzmanību uz viņu prasību likumīgumu un
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nosodījuši Bahreinas iestāžu vardarbīgo rīcību un arī to Persijas līča Sadarbības padomes
dalībvalstu militāro iejaukšanos, kuras piedalījās demonstrāciju apspiešanā. Un mēs paužam
nopietnas bažas par varas pārstāvju vardarbīgo rīcību. Visbeidzot norādīšu, ka mēs esam
gatavi pilnībā atbalstīt demokrātiskās pārejas procesu.

Šajā ziņojumā, protams, ir ieskicētas arī ilgtermiņa stratēģiskās perspektīvas. Tajā pievērsta
uzmanība iespējamajām partnerattiecībām daudzās jomās (ģeopolitika, enerģētika, izglītība
un zinātne, kā arī reģionālās integrācijas joma).

No ģeopolitiskā viedokļa Irāna ir reāls apdraudējums. Persijas līča valstis, kas atrodas starp
Irānu un Izraēlu, neizbēgami būs konflikta netiešie upuri. Šīs valstis liek lielas cerības uz
mūsu centieniem atturēt Irānu no kodolieroču izgatavošanas. Persijas līča Sadarbības
padomes dalībvalstīm, kuras veido ceturto daļu no Arābu līgas dalībvalstīm, ir ļoti svarīga
nozīme miera procesā. Atgādināšu, ka šīs valstis aizsāka Arābu valstu miera iniciatīvu.

Attiecībā uz enerģiju jānorāda, ka Persijas līča Sadarbības padomes dalībvalstis ir Eiropas
Savienības galvenais naftas piegādātājs, tāpēc ES ir ļoti lielā mērā atkarīga no šīm valstīm,
taču to naftas rezerves sarūk, un, pateicoties atjaunojamās enerģijas attīstībai, tās gatavojas
pārejai uz citu enerģijas avotu. Mēs varam piedāvāt savu pieredzi šajā jomā.

Attiecībā uz izglītības un zinātnes jomu jānorāda, ka izglītību šīs valstis ir noteikušas par
vienu no savām prioritātēm. Universitāšu un lektoru skaits ir ierobežots, tāpēc tiek veidotas
prestižu Amerikas universitāšu filiāles. Arī Eiropas Savienība ir iesaistījusies šajā procesā,
diemžēl tā krietni vien atpaliek no ASV. Piemēram, pagājušajā gadā, izmantojot Erasmus
Mundus programmas piedāvātās iespējas, no Persijas līča Sadarbības padomes dalībvalstīm
Eiropā ieradās tikai astoņi studenti.

Nobeigumā norādīšu, ka reģionālās integrācijas jomā Persijas līča Sadarbības padomes
dalībvalstis progresē lēnām. Eiropas Savienība, kurai ir lielāka pieredze, var piedāvāt savu
palīdzību, padomu un zinātību. Visbeidzot, mēs aicinām parakstīt brīvās tirdzniecības
nolīgumu, kas tiek apspriests jau vairāk nekā 20 gadus.

Jaroslav Paška (EFD).    – (SK) Priekšsēdētāja kungs, Persijas līča valstīm ir ļoti augsts
ekonomiskais potenciāls, kas piedāvā plašas iespējas plašākai sadarbībai ar ES. Persijas līča
Sadarbības padome tāpat kā Eiropas Savienība ir ļoti ieinteresēta uzlabot tirdzniecisko
sadarbību, tāpēc šī mērķa sasniegšana ir atkarīga no mūsu spējas paust Persijas līča valstu
pārstāvjiem sadarbības prioritātes.

Mūsu viedokļi ir līdzīgi daudzos jautājumos, kas saistīti ar starptautiskās drošības
ekonomisko pārvaldību vai cīņu pret terorismu, tāpēc būtu žēl iespējamo sadarbību
ierobežot tikai līdz sadarbībai tirdzniecības un ekonomikas jomā. Neapšaubāmi, mums
visiem ir skaidrs, ka mūsu pašreizējai sadarbībai ar Persijas līča valstīm ir liels izaugsmes
potenciāls, un jauna, vērienīgāka plāna izstrādāšana ES politikas īstenošanai Persijas līča
Sadarbības padomē un tās dalībvalstīs varētu nodrošināt ne tikai ekonomiskās sadarbības
radītos uzlabojumus tirdzniecības jomā, bet arī ciešākas partnerattiecības ar mērenā islāma
pasauli. Nonākot grūtībās, šīs partnerattiecības varētu būt lietderīgs un interesants politiskais
ieguvums no šī pasākuma.

Csanád Szegedi (NI).   – (HU) Priekšsēdētāja kungs1 Arī es atbalstu brīvās tirdzniecības
nolīguma slēgšanu starp Eiropas Savienību un Persijas līča Sadarbības padomi. Šis reģions
varētu kļūt par nozīmīgu Eiropas Savienības stratēģisko partneri tirdzniecības jomā, tostarp
saistībā ar palielinātu naftas piegādi. Manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai mēs stiprinātu ekonomiskās
attiecības. Eiropas Savienības konkurētspējas nodrošināšanas nolūkā mums ir jāmeklē vēl
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citi jauni tirgi un jauni partneri, savukārt jomās, kur Eiropas Savienībai jau ir būtiska nozīme,
par mūsu prioritāti ir jānosaka attiecību oficiāla stiprināšana. Lai sekmīgi noslēgtu sarunu
procesu, kas ildzis divdesmit gadus, abām pusēm ir jāievēro konstruktīva, tomēr elastīga,
pieeja, kas padarītu iespējamu pašreizējo, salīdzinoši nelokāmo nostāju tuvināšanu. Ja mēs
patiešām uzskatām, ka Eiropas Savienībai ir jāspēj konkurēt ar ASV, Ķīnu un Indiju, tad ir
svarīgi, lai arī mēs iekļautos dažādās ekonomikas jomās un tirgus segmentos, kuros citi
ietekmīgie dalībnieki, iespējams, vairs nenosaka toni, un lai mēs galveno uzmanību pievērstu
mūsu pašreizējām tirgus prioritātēm un palielinātu to nozīmi.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Priekšsēdētāja kungs! Vispirms arī es vēlos apsveikt
Baudis kungu par šī ziņojuma sagatavošanu. Šādi Parlaments izšķirošā brīdī atbalsta sarunu
atsākšanu starp ES un Persijas līča Sadarbības padomi.

Notikumi Bahreinā norāda, ka ir jāpasteidzina politiskais dialogs starp abām
starptautiskajām organizācijām. Manuprāt, šīs sešas arābu valstis varētu sākt īstenot
miermīlīgas pārmaiņas sabiedrībā, uzlabojot cilvēktiesību stāvokli.

Notikumi Vidusjūras reģionā ietekmē naftas piegādi ES. Šajā situācijā sadarbība starp ES
un Padomi ir būtiska, lai nodrošinātu enerģētiskās vajadzības un nepieļautu naftas cenu
pieaugumu pasaules tirgū.

Es arī uzskatu, ka ir pienācis laiks noslēgt 20 gadus ilgās sarunas, parakstot brīvās
tirdzniecības nolīgumu, jo tas būtu ļoti izdevīgi abām iesaistītajām pusēm.

Karel De Gucht,    Komisijas loceklis.  − Priekšsēdētāja kungs! Šovakar esam sapulcējušies,
lai apspriestu šo Parlamenta ziņojumu par Persijas līča Sadarbības padomi. Noprotu, ka
dažas politiskās grupas būtu vēlējušās atlikt šīs diskusijas uz vēlāku laiku, lai ziņojumā
varētu pilnvērtīgāk atspoguļot stratēģiski svarīgos notikumus, kas patlaban risinās arābu
pasaulē.

Laikā, kad sākāt izstrādāt dokumentu, neviens nevarēja paredzēt, kāda pasaule būs šodien
un ar kādām problēmām visa arābu reģiona valstis un iedzīvotāji saskarsies. Ievērojot mūsu
pārliecību, ka katra valsts atšķiras no pārējām valstīm, Eiropas Savienība dažādās situācijās
īsteno dažādus un attiecīgi pielāgotus pasākumus. Cathy Ashton vakar runāja par visām
turpmāk minētajām valstīm — par to, ka attiecībā uz Tunisiju, Ēģipti, Lībiju, Jemenu vai
Bahreinu Eiropas Savienībai ir jāizdara daudzas būtiskas izvēles un jāpieņem daudzi svarīgi
lēmumi.

Ziņojums, ko šovakar apspriežam, attiecas uz Persijas līča Sadarbības padomi un tās
dalībvalstīm. Arī dažās no šīm valstīm iedzīvotāji pauž aicinājumu vairāk ņemt vērā viņu
politiskās, sociālās un ekonomiskās gaidas. Persijas līča valstu valdības reaģē dažādi —
nozīmīgi finanšu pasākumu kopumi steidzamāko un sociālo vajadzību mazināšanai,
paziņojumi par politisko reformu īstenošanu, likumdošanas pilnvaru nodošana vēlētām
struktūrām vai atvērtība visaptverošu starpvalstu dialogu risināšanai.

Bet esam redzējuši arī vardarbību. Saistībā ar šodienas diskusiju tikko minētais jo īpaši
attiecināms uz Bahreinu. Mēs esam rūpīgi sekojuši situācijai. Cathy Ashton vairākkārt ir
paudusi savas bažas par tiem gadījumiem, kad tiek ziņots par nopietnu vardarbību ielās
un kad ir vērojamas sektantu saspīlēto attiecību pasliktināšanās pazīmes. Viņa ir arī aicinājusi
šīs valsts drošības spēkus ievērot cilvēktiesības un pamatbrīvības. Viņa daudzkārt ir apņēmīgi
aicinājusi uz dialogu, norādot, ka tas ir vienīgais pieņemamais attīstības virziens. Visi šie
centieni ir īstenoti, paužot publiskus paziņojumus, kuriem jūs esat bijuši liecinieki, un tieši
sazinoties ar attiecīgajām iestādēm.
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Jautājums, uz kuru jāatbild, ir šāds — kurp visi šie pasākumi mūs ved? Kas ES būtu jādara?
Kā mums būtu jāinterpretē jūsu ziņojums šo notikumu gaismā? Cathy Ashton vakar norādīja,
ka priekšroku dod iesaistīšanas, nevis norobežošanas pieejai, un es viņai piekrītu. Jūsu
ziņojumā ir pausts aicinājums paplašināt saziņu, nevis to mazināt, un es tam piekrītu. Es
kā tirdzniecības komisārs atbalstītu uzlabotas apmaiņas iespējas uzņēmējiem. Eiropas
iedzīvotājiem patlaban ir jābūt gataviem veicināt plašāku saziņu ar Persijas līča valstu
iedzīvotājiem. Mums, Eiropas iedzīvotājiem, ir arī jābūt gataviem izpildīt visus Eiropai
adresētos lūgumus veicināt līdz šim nepieredzēta dialoga risināšanu, kas novestu pie
reformu īstenošanas.

Mēs nedrīkstam neaizstāvēt cilvēktiesības un pamatbrīvības, bet mēs arī nedrīkstam diktēt
vai uzspiest citiem savu demokrātijas modeli. Eiropai ir cieša pārliecība, ka vēlmei īstenot
reformas ir jārodas valsts iekšienē. Manuprāt, tas attiecas arī uz Persijas līča Sadarbības
padomes dalībvalstīm. Ne jau man ir jāstāsta šim Parlamentam, kā rīkoties ar iesniegto
ziņojumu. Uzskatu, ka šis jautājums ir jārisina, ņemot vērā stratēģiskos apsvērumus, un
šajā ziņā ļoti būtiski aspekti ir dialogi un iesaistīšanas pasākumi.

ES ir jābūt gatavai sniegt visu veidu atbalstu dialoga risināšanai un reformu īstenošanai
šajā reģionā. Mēs esam gatavi sniegt politisko atbalstu reformām un arī piedāvāt zinātību
un speciālās zināšanas specifiskāku jautājumu risināšanai. Mēs ar prieku izmantojam katru
šādu iespēju, bet tas ir iespējams tikai tad, ja un kad šī reģiona valstis to mums lūdz.

Nobeigumā īsi pieskaršos jautājumam par brīvās tirdzniecības zonu ar Persijas līča valstīm,
par kuru esmu tieši atbildīgs. Es ticu, ka tad, kad šajā reģionā radīsies vajadzīgie apstākļi,
mēs spēsim virzīties uz priekšu, pamatojoties uz kopēju ES apņemšanos attīstīt tirdzniecības
attiecības ar Persijas līča Sadarbības padomes dalībvalstīm.

Lieki piebilst, ka stabilitāte ir nepieciešams priekšnosacījums gan politiskās saziņas
uzlabošanai starp valdībām un iedzīvotājiem, gan tirdzniecības plūsmu un uzņēmumu
efektīvai darbībai. Pateicos par jūsu uzmanību un izsaku īpašu pateicību referentam
Baudis kungam.

Priekšsēdētājs.   − Debates tiek slēgtas.

Balsojums notiks rīt plkst. 11.30.

Rakstiskas deklarācijas (Reglamenta 149. pants)

Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE),    rakstiski. – (PL) Manuprāt, ES būtu ļoti svarīgi
izstrādāt vērienīgāku politiku attiecībā uz Persijas līča Sadarbības padomi un tās dalībvalstīm,
jo īpaši laikā, kad Eiropas Savienība pamazām izkļūst no ekonomikas krīzes un kad Japānu
ir skārušas dabas katastrofas — zemestrīce un cunami. Man prieks, ka ziņojumā ir skatīti
tādi aspekti kā enerģētika šī jēdziena plašākajā nozīmē, rūpniecība, zinātniskā pētniecība
un izglītības attīstība. Eiropas Ārējās darbības dienesta uzdevums būtu palielināt par šo
jautājumu atbildīgo darbinieku skaitu un diplomātisko misiju skaitu Persijas līča Sadarbības
padomes dalībvalstīs, lai nodrošinātu ciešāku sadarbību.

Es arī uzskatu, ka mums ir jāatbalsta visi centieni, kas aizsākti saistībā ar sarunām par brīvās
tirdzniecības nolīgumu, lai nodrošinātu drošu un pietiekamu izejvielu piegādi. Īstenojot
sadarbību starp ES un Persijas līča Sadarbības padomes dalībvalstīm, ir jāparedz turpmāks
atbalsts studentu, zinātnieku un profesionāļu apmaiņas programmām. Savā ziņojumā
Eiropas Parlaments uzsver, ka brīvās tirdzniecības nolīguma noslēgšana starp ES un Persijas
līča Sadarbības padomes dalībvalstīm ir prioritārs uzdevums attiecībā uz turpmāku
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sadarbību ar mūsu Vidusjūras reģiona partneriem. Tāpēc Eiropas Savienībai ir jāizstrādā
atbilstoša stratēģija reģionālās integrācijas procesa atbalstīšanai.

Andreas Mölzer (NI),    rakstiski. – (DE) Šķiet, ka iedzīvotāji sešās Persijas līča Sadarbības
padomes dalībvalstīs, kuras turklāt ir ES svarīgākie tirdzniecības partneri arābu pasaulē,
uzskata, ka reformas, kas pēdējos gados ir īstenotas šajās valstīs, nav atbilstošas. Pagaidām
vēl nav skaidrs, cik lielā mērā plāni atvēlēt ievērojamas naudas summas ekonomikas
atbalstīšanai un sociālo apstākļu uzlabošanai divās nabadzīgākajās no šī sešām valstīm,
varētu palīdzēt pārtraukt notiekošās demonstrācijas. Lai gan Persijas līča Sadarbības padome
apstrīd pulkveža Gaddafi leģitimitāti un atbalsta lidojumu aizlieguma zonas izveidi, Saūda
Arābijā, kas ir viena no dalībvalstīm, uz demonstrāciju dalībniekiem tika raidīti šāvieni un
arī Bahreinā pret viņiem tika izmantota vardarbība. Strīdīgs jautājums ir pat Persijas līča
Sadarbības padomes lēmums nosūt īpašas vienības, lai aizsargātu svarīgus infrastruktūras
objektus Bahreinā, jo šiītu opozīcija aicina starptautisko sabiedrību pasargāt iedzīvotājus
no militārās iejaukšanās. Šķiet, ka, izveidojot lidojumu aizlieguma zonu, ir atvērta Pandoras
lāde. ES nedrīkst pieļaut, ka tā tiek iesaistīta Tuvo Austrumu valstu iekšējās lietās, un tieši
tas var notikt, jo situācija Bahreinā varētu ļoti strauji mainīties. Pieredze ar
atpakaļuzņemšanas līgumiem parādīja, kādus nolīgumus ir vērts noslēgt pēc valsts
apvērsuma. Tāpēc mums vajadzētu pagaidīt, lai paskatītos, kā mainās situācija, nevis uzreiz
steigties uz priekšu.

Cristian Dan Preda (PPE),    rakstiski. – (RO) Es atzinīgi vērtēju Baudis kunga ziņojuma
pieņemšanu, jo tagad vairāk nekā jebkad iepriekš Eiropas Savienībai ir vajadzīga saskaņota
stratēģija attiecībās ar Persijas līča Sadarbības padomi. Pirmkārt, šīs organizācijas
dalībvalstīm ir arvien lielāka ietekme arābu un musulmaņu pasaulē, un tām var būt svarīga
nozīme starpkultūru dialogā. Otrkārt, es uzskatu, ka ir jāveic konkrēti pasākumi, lai
popularizētu Eiropas Savienības tēlu šajā reģionā un veicinātu savstarpējo sapratni. Šos
mērķus var sasniegt, cita starpā izveidojot sadarbību preses un audiovizuālajā jomā, lai
mazinātu to, ka trūks informācijas par Eiropu. Treškārt, es uzskatu, ka nesenie notikumi
Bahreinā liek mums lielākā mērā pamatot ES attiecības ar Persijas līča Sadarbības padomes
dalībvalstīm uz cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu. Patlaban, iesaistoties patiesā
politiskajā dialogā, mums ir jāpanāk, lai tiek sadzirdēti demonstrāciju dalībnieku aicinājumi
īstenot demokrātiskas reformas. Nesenos konfliktus Bahreinā var atrisināt, piemēram,
iesaistot pilsonisko sabiedrību, nevis izmantojot vardarbīgu apspiešanu.

Anna Záborská (PPE),    rakstiski. – (SK) Brīvās tirdzniecības nolīguma noslēgšana mazinātu
šķēršļus savstarpējās sadarbības un tirdzniecības jomā. Tāpēc principā es atbalstu šādu
nolīgumu. Persijas līča Sadarbības padomes dalībvalstis, neapšaubāmi, ir svarīgi tirdzniecības
partneri, īpaši tāpēc, ka tām pieder galvenā mūslaiku izejviela — nafta. Atzinīgi vērtēju arī
to, ka ziņojumā līdztekus tirdzniecībai ir minētas arī mūsu tirdzniecības partneru nepilnības
cilvēktiesību jomā. Tomēr, neraugoties uz to, es ilgi domāju, vai balsojumā ziņojumu
atbalstīt. Dažām Persijas līča Sadarbības padomes dalībvalstīm ir divas sejas. Viena no tām
skatās uz mums ar draudzīgu smaidu un apgalvo, ka ir mūsu sabiedrotais cīņā pret islāma
terorismu. Bet otra seja netiek tik atklāti rādīta, un ik gadu tā piešķir miljardiem dolāru
tādas reliģiskās „izglītības” izplatīšanai, kas aicina uz vardarbību pret kristiešiem, ebrejiem
un visiem, kas nav musulmaņi. Beigu beigās es tomēr ziņojumu balsojumā atbalstīju, jo es
ceru, ka pēc tam, kad Komisija sāks rūpīgi pārraudzīt vardarbības izpausmes pret kristiešiem
islāma valstīs, tā pastāstīs mums, kas finansiāli atbalsta šāda naida uzturēšanu.

25.  Kļūdu labojums (Reglamenta 216. pants) (sk. protokolu)
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26.  Nākamās sēdes darba (sk. protokolu)

27.  Sēdes slēgšana

(Sēdi slēdza plkst. 24.00)
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